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  24  .......................................................................................................  باهللا اعوذ: 1 درس

  26  ..............................................................................................  اهللا بسم ثيحد: 2درس

  28  ............................................................................  نيالعالم رب هللا الحمد ةيآ: 3 درس

  30  .......................................................................................  � امبريپ از اطاعت: 4 درس

  32  ......................................................................  نينستع اكيا و نعبد اكيا ةيآ: 5 درس

  34  .....................................................................  معاذ به �امبريپ تيوص ثيحد: 6 درس

  36  ......................................................................  هميلع انعمت نيالذ صراط ةيآ: 7 درس

  38  ..............................................................  ينصار و هودي بر خدا لعنت ثيحد: 8 درس

  40  ......................................................................................................  وضو ةيآ: 9 درس

  42  ..........................................................................  وضو تيفيك ميتعل ثيحد: 10 درس

  44  ....................................................................................................  غسل ةيآ: 11 درس

  46  ..................................................................  �امبريپ غسل يچگونگ ثيحد: 12 درس

  48  .....................................................................................................  مميت ةيآ: 13 درس

  50  ...........................................................................  مميت تيفيك ميتعل ثيحد: 14 درس

  52  ...........................................................  دارد يبازم منكر و فحشاء از نماز ةيآ: 15 درس

  55  .................................................  كند يم محو را گناهان وضو اكمال ثيحد: 16 درس

  58  ....................................................  اخالق مكارم گريد و گذشت و عفو ةيآ: 17 درس
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  62  ............................................................................  استقامت و مانيا اهل ةيآ: 19 درس
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  64  .............................................................................  استقامت به امبريپ دستور: 20 درس

  66  ........................................................  اند سارها چشمه و ها هيسا در نيمتق ةيآ: 21 درس

  68  ........................................................................  مال نيبهتر از صدقه ثيحد: 22 درس

  70  .........................................................................  زهيپاك يها مال از انفاق ةيآ: 23 درس

  72  ............................................................................  اسالم نيد اركان ثيحد: 24 درس

  74  ........................................................  رحم صله قطع و سادف اهل منافقان ةيآ: 25 درس

  76  .....................................................................................  رحم وصل ثيحد: 26 درس

  78  .................................................................نيوالد احسان به خدا دستور ةيآ: 27 درس

  80  ................................................................خداوند نزد اعمال نيبهتر ثيحد: 28 درس

  82  .............................................................  است امبريپ از اطاعت به محبت ةيآ: 29 درس

  84  ....................................................................  ماست متنع يول خدا ثيحد: 30 درس

  86  .............................................................................  ريصفرالخ ماه يدرسها

  86  ..............................................................................اهللا حبل به زدن چنگ ةيآ: 1 درس

  88  ...................................................................................فرقه هفتادوسه ثيحد: 2 درس

  90  .........................................................................................ميمر مادر نذر ةيآ: 3 درس

  92  ......................................................  طانيش شر از يسيع و ميمر حفظ ثيحد: 4 درس

  94  ............................................................شام و صبح در خدا حيتسب و ذكر ةيآ: 5 درس

  96  ...........................................................  كند ادي را خدا كه يكس مثال ثيحد: 6 درس

  98  .........................................................................  ظالمان كندن جان يسخت ةيآ: 7 درس

  100  ................................................................  قبر در منكر و رينك سوال ثيحد: 8 درس

  103  .........................................................................  آن يمعن و لهيوس طلب ةيآ: 9 درس

  105  ...................................................  رفتند غار به كه ينفر سه داستان ثيحد: 10 درس

  107  .....................................................................................  روزه تيفرض ةيآ: 11 درس
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  110  ......................................................  دهد يم خدا را دار روزه يجزا ثيحد: 12 درس

  112  ...........................................................  آن اوقات و نمازها بر محافظت ةيآ: 13 درس

  114  ..........................................................  است زيچ پنج بر اسالم يبنا ثيحد: 14 درس

  116  ......................................................................................  گفتار نيبهتر ةيآ: 15 درس

  118  ...............................................................  اول صف و اذان لتيفض ثيحد: 16 درس

  120  .........................................................................  نشيآفر انجام و آغاز ةيآ: 17 درس

  122  ...............................................................است خداوند آخر و اول ثيحد: 18 درس

  124  ..........................................................................  گل از انسان نشيآفر ةيآ: 19 درس

  126  ...........................................................  روح دنيدم و آدم نشيآفر ثيحد: 20 درس

  128  .............................................................  نفس كي از ها انسان نشيآفر ةيآ: 21 درس

  130  ...................................................  زنان از گذشت به امبريپ سفارش ثيحد: 22 درس

  132  .................................................  است زگارانيپره آن از آخرت يسرا ةيآ: 23 درس

  134  ..........................................................  راست دست با شرب و اكل ثيحد: 24 درس

  136  ...........................................................  انيراستگو با ينيهمنش و يتقو ةيآ: 25 درس

  139  .....................................................................  يراست و صدق التزام ثيحد: 26 درس

  142  ........................................................  دوزخ در بدان و بهشت در كانين ةيآ: 27 درس

  144  .........................................................  گريكدي با بهشت اهل داريد ثيحد: 28 درس

  146  ................................................................................  بااخالص عبادت ةيآ: 29 درس

  148  .........................................................  مجاهدان ثواب و تين حسن ثيحد: 30 درس

  150  .........................................................................  االول عيرب ماه يدرسها

  150  ...................................................................  پندگرفتن يبرا ها مثال ذكر ةيآ: 1 درس

  152  ............................................................  ايدن جهت آخرت علم طلب ثيحد: 2 درس

  154  ..................................................................  انينما و نيقي با جهنم دنيد ةيآ: 3 درس

  156  .............................................  شود يم سوال زيچ چهار از امتيق روز ثيحد: 4 درس
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  158  .........................................................................................  حج تيفرض ةيآ: 5 درس

  160  .......................................................................  اعمال نيبهتر يمعرف ثيحد: 6 درس

  162  .......................................................  ماند يبازم حج از كه محصر يحاج ةيآ: 7 درس

  164  ................................................................  است گناهان كفاره عمره ثيحد: 8 درس

  166  .............................................................................  احرام حال در شكار ةيآ: 9 درس

  169  ............................................  است مجاز حرم در وانيح پنج كشتن ثيحد: 10 درس

  171  .......................................................  شود يم يدشوار سبب اديز سؤال ةيآ: 11 درس

  173  .......................................................كرده حرام را زيچ سه خداوند ثيحد: 12 درس

  175  ............................................................  ندارند اندوه و خداترس اءياول ةيآ: 13 درس

  177  .............................................................................  خدا دوست با يدشمن ثيحد: 14

  179  ........................................................................  نماز و صبر به استعانت ةيآ: 15 درس

  181  ..............................................................  است ريخ همه مؤمن كار ثيحد: 16 درس

  183  .................................................................................  ديكن نصوح توبه ةيآ: 17 درس

  185  ........................................................  صدبار روز در استغفار و توبه ثيحد: 18 درس

  187  ................................................................  يكين و يتقو به كردن ياري ةيآ: 19 درس

  189  ..................................................................  مجاهد به رساندن ياري ثيحد: 20 درس

  191  .....................................................................................  گناهان كفاره ةيآ: 21 درس

  193  ...........................................................................  رهيكب گناه هفت ثيحد: 22 درس

  195  ...............................................................  بنگرد شيفردا يبرا هركس ةيآ: 23 درس

  197  ......................................................  مردم با معاشرت خدا، از ترس ثيحد: 24 درس

  199  ........................................................................  بهشتند در زگارانيپره ةيآ: 25 درس

  201  ........................................................  ...استيمه ييزهايچ جنت در ثيحد: 26 درس

  203  ...................................................................  خانه اهل بر سالم و اجازه ةيآ: 27 درس
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  205  ...............................................................  زيچ تهف به �امبريپ امر ثيحد: 28 درس

  207  ......................................................................................  اجابت و دعا ةيآ: 29 درس

  209  .....................................................................  مسلمان يدعا يقبول ثيحد: 30 درس

  211  .........................................................................  يالثان عيرب ماه يدرسها

  211  .................................................................................  عشر اليول والفجر ةيآ: 1 درس

  213  .................................................  الحجه يذ روز ده در عمل لتيفض ثيحد: 2 درس

  215  ...............................................................................  الكوثر ناكياعط انا ةيآ: 3 درس

  217  ...........................................................  جنت در است يحوض كوثر ثيحد: 4 درس

  219  .......................................................................  نييعل در كوكارانين نامه ةيآ: 5 درس

  221  ...........................................  بهشت در درجه نيتر يعال و نيتر نييپا ثيحد: 6 درس

  223  .................................................................................  فروشان كم عذاب ةيآ: 7 درس

  225  .......................................................  گناه پنج مقابل در مجازات پنج ثيحد: 8 درس

  227  ..........................................................................  المطمئنه النفس تهايأ اي ةيآ: 9 درس

  229  ......................................................................................  دعا ميتعل ثيحد: 10 درس

  231  .....................................................................  پرده پشت از زنان سوال ةيآ: 11 درس

  233  .................................................................  شوهر اقوام آمد و رفت ثيحد: 12 درس

  235  ......................................................................  گرنديكدي برادر مؤمنان ةيآ: 13 درس

  237  .........................................................  يدشمن و حسد بغض، از منع ثيحد: 14 درس

  239  ......................................................................  نامحرمان از يپوش چشم ةيآ: 15 درس

  241  ..................................................................  ها راه سر بر نشستن منع ثيحد: 16 درس

  243  ......................................................................گناهان وقت در استغفار ةيآ: 17 درس

  245  .............................................................................  گناهان بخشش ثيحد: 18 درس

  248  ...................................................................  منافقان جنازه بر نماز عدم ةيآ: 19 درس

  250  ..........................................................  مسلمان جنازه عييتش لتيفض ثيحد: 20 درس
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  252  .............................................................................  يوح گانه سه اقسام ةيآ: 21 درس

  254  ...............................................................  الجرس سلسله مثل يوح ثيحد: 22 درس

  256  ...................................................................................  ربك باسم اقرأ ةيآ: 23 درس

  258  ..................................................................  حرا غار در يوح نزول ثيحد: 24 درس

  261  ........................................................................  مخلص مؤمنان صفات ةيآ: 25 درس

  264  ...............................................................................  مانيا حالوت ثيحد: 26 درس

  266  ..............................................  شود ينم ستم يا ذره اندازة به امتيق در ةيآ: 27 درس

  268  ..........................................................  نجات سبب مانيا از يا ذره ثيحد: 28 درس

  271  .........................................................  اسالم به كافران بازگشت و توبه ةيآ: 29 درس

  273  .................................................  رنديبپذ را اسالم كه يوقت تا جهاد ثيحد: 30 درس

  275  ....................................................................  االول يجماد ماه يدرسها

  275  ............................................................................  منافقان يظاهر مانيا ةيآ: 1 درس

  277  ...................................................  افراد يبعض به � امبريپ دادن هيهد ثيحد: 2 درس

  280  ............................................................  ستندين يعاد زنان � امبريپ زنان ةيآ: 3 درس

  283  .........................................................................  ردستانيز به احسان ثيحد: 4 درس

  285  ....................................................................  دارند شباهت باهم منافقان ةيآ: 5 درس

  287  .....................................................  است نفاق عالمت خصلت چهار ثيحد: 6 درس

  289  ........................................................  است روزه سبب رمضان ماه حلول ةيآ: 7 درس

  291  ..............................................................................  است آسان نيد ثيحد: 8 درس

  293  .......................................................................  كرد حرام دينبا را حالل ةيآ: 9 رسد

  295  .............................................................  است واضح حرام و حالل ثيحد: 10 درس

  297  ...........................................  كنند گمراه را شما خواهند يم كتاب اهل ةيآ: 11 درس

  299  ...................................................  زيچ دو در مگر ستين يچشم هم ثيحد: 12 درس
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  301  .........................................................  كشند يم را امتيق انتظار كافران ةيآ: 13 درس

  304  ..............................................................................  امتيق عالمات ثيحد: 14 درس

  306  .....................................................................................  ردهيش مادران ةيآ: 15 درس

  308  ......................................................  يدار يم نگه را زن آن چگونه ثيحد: 16 درس

  310  ................................................................  بهشت به ورود يبرا مسابقه ةيآ: 17 درس

  312  ....................................................................  معاذ يبرا امبريپ گفته ثيحد: 18 درس

  314  ......................................................  � يموس نزد بيشع دختر آمدن ةيآ: 19 درس

  316  ............................................................  درس حلقه در گرفتن يجا ثيحد: 20 درس

  318  ............................................................................  نيد در تفرقه جاديا ةيآ: 21 درس

  320  .....................................................................................  گناه قصد ثيحد: 22 درس

  323  .........................................................................  عمد به مسلمان كشتن ةيآ: 23 درس

  325  .......................................................................................  ياكارير ثيحد: 24 درس

  327  ........................................................  امور اءياول و رسول خدا، اطاعت ةيآ: 25 درس

  329  ...............................................................................  ريام از اطاعت ثيحد: 26 درس

  331  ................................................................  يسيع حضرت تولد داستان ةيآ: 27 درس

  333  ..................................................................  دينكن را مرگ يآرزو ثيحد: 28 درس

  335  ........................................................................  ياله يمرزها و دودح ةيآ: 29 درس

  337  ............................................................  ...به مشروط بهشت دخول ثيحد: 30 درس

  339  ....................................................................  يالثان يجماد ماه يدرسها

  339  .................................................  همسر يب مردان و شوهر يب زنان ازدواج ةيآ: 1 درس

  341  .................................................................  ...اي كنند ازدواج جوانان ثيحد: 2 درس

  343  ...............................................  ديبازندار شوهرش به مراجعه از را مطلقه ةيآ: 3 درس

  345  .......................................................................  معقل خواهر مراجعه ثيحد: 4 درس

  348  .............................................................................  مردان بر زنان حقوق ةيآ: 5 درس
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  350  .........................................................  است الزم زن بر شوهر احترام ثيحد: 6 درس

  352  .............................................  � بيشع دختران با � يموس ازدواج ةيآ: 7 درس

  354  ...................................................................  زن نكاح در يول اجازه ثيحد: 8 درس

  356  .................................................................................  زنان مهر پرداخت ةيآ: 9 درس

  358  ............................................................  هيمهر عنوان به قرآن ميتعل ثيحد: 10 درس

  360  .................................................................................  آن عده و طالق ةيآ: 11 درس

  363  .................................................  است بدعت ضيح حال در طالق ثيحد: 12 درس

  365  ..........................................................  است حمل وضع حامله زن عده ةيآ: 13 سدر

  367  .....................................................  �عوام بن ريزب زن عده داستان ثيحد: 14 درس

  369  ..........................................................................................  وفات عده ةيآ: 15 درس

  371  ........................................................  شوهر خانه در معتده زن ابقاء ثيحد: 16 درس

  373  ................................................................  يجنس زشيآم از قبل طالق ةيآ: 17 درس

  375  .............................................  همسران از يكي طالق به امبريپ اقدام ثيحد: 18 درس

  377  .................................................................  است توان اندازه به فيتكل ةيآ: 19 درس

  379  ..........................................................  داردن مؤاخذه انينس و خطاء ثيحد: 20 درس

  381  .........................................................................................  لغو سوگند هيآ: 21 درس

  383  .......................................................................  ها بت نام به سوگند ثيحد: 22 درس

  385  .....................................................................................  سوگند كفاره ةيآ: 23 درس

  387  ..................................................................  � خدا ريغ به سوگند ثيحد: 24 درس

  389  .....................................................................  كارها در اهللا انشاء گفتن ةيآ: 25 درس

  391  ......................................  شود ينم حانث شخص گفتن اهللا شاءان با ثيحد: 26 درس

  393  .............................................  نكنند فراموش را شاوندانيخو توانمندان ةيآ: 27 درس

  395  ................................................  شود يم نقض سوگند كه ييجا در ثيحد: 28 درس
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  397  .........................................................................................  نذر به وفاء ةيآ: 29 درس

  399  ....................................................................................گناه به نذر ثيحد: 30 درس

  401  .................................................................................  رجب ماه يدرسها

  401  ..................................................................  رانياس و مانيتي نان،يمسك اطعام: 1 درس

  403  ...................................  � امبريپ با � سالم بن عبداهللا مالقات نياول ثيحد: 2 سدر

  405  ............................................  شود ذبح خدا نام به كه گوشت از خوردن ةيآ: 3 درس

  407  .........................................................  دييبگو اهللا بسم غذا يابتدا در ثيحد: 4 درس

  409  .......................................................................................  نيمي اصحاب ةيآ: 5 درس

  411  ....................................................  راست دست به ريخ كار هر انجام ثيحد: 6 درس

  413  ................................................  ندارد يمشكل تنهاخوردن و يجمع دسته ةيآ: 7 درس

  415  .......................................................  يجمع دسته طور به غذا خوردن ثيحد: 8 درس

  417  ....................................................  ديريبگ يمسجد هر نزد را خود لباس ةيآ: 9 درس

  419  .............................................................  ستين شكم از بدتر يظرف ثيحد: 10 درس

  421  ......................................................................  است ديپل قمار و شراب ةيآ: 11 درس

  423  ..........................................................هاست يبد همه ديكل شراب ثيحد: 12 درس

  425  .............................................  ديكن يم استفاده انگور و خرما ثمرات از ةيآ: 13 درس

  427  ............................................  شود يم گرفته شراب رهيغ و گندم از ثيحد: 14 درس

  429  ......................................................................................  انيبهشت لباس ةيآ: 15 درس

  431  ........................................  است حرام نقره و طال ظرف در دنينوش ثيحد: 16 درس

  433  ..............................................  ديبخور زهيپاك يها يروز از مؤمنان يا ةيآ: 17 درس

  435  ........................................................  ...جز به و است پاك خداوند ثيحد: 18 درس

  438  .........................................................................................  عسل زنبور ةيآ: 19 درس

  440  ........................................  داده قرار ييدوا يدرد هر يبرا خداوند ثيحد: 20 درس

  443  .......................................................  ديكن سالم ها خانه به دخول هنگام ةيآ: 21 درس
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  445  ...........................................  كنند مصافحه مالقات هنگام مسلمانان ثيحد: 22 درس

  447  .....................................................................................  هگان ده حقوق ةيآ: 23 درس

  449  ....................................................  مهمان اكرام و هيهمسا به احترام ثيحد: 24 درس

  451  ............................................................  گرنديكدي دوستان... و نيمؤمن ةيآ: 25 درس

  453  .........................................................  ديبگو هللا الحمد عصر هنگام ثيحد: 26 درس

  455  .......................................................  دييمگو راز باهم يدشمن و گناه به ةيآ: 27 درس

  457  .................................................  ...باهم نفر دو د،يهست نفر سه چون ثيحد: 28 درس

  459  ...............................................................................  است پند يقرآن اتيآ: 29 درس

  461  .........................................  ...خواند يم يسخت به را قرآن كه يكس ثيحد: 30 درس

  463  ................................................................................  شعبان ماه يدرسها

  463  .........................................................................  زهيپاك يها مال از انفاق ةيآ: 1 درس

  465  .................................................  است صدقه خانواده و خود به انفاق ثيحد: 2 سدر

  467  ...........................................  خطبه ترك و سود و تجارت يسو به رفتن ةيآ: 3 درس

  469  ......................................................................  است درست عيب اريخ ثيحد: 4 درس

  471  ..............................................................................  انتيخ و يعهدشكن ةيآ: 5 درس

  473  .................................................ديگو ينم سخن كس سه با خداوند ثيحد: 6 درس

  475  ...............................................................  ربا بودن حرام و عيب تيمشروع ةيآ: 7 درس

  477  .......................................................................  دارد گناه هفتاد سود ثيحد: 8 درس

  479  ........................................................  دهد كوين قرض خدا به كه ستيك ةيآ: 9 درس

  481  .......................................  كند باز برادرش مشكل از گره كه يكس ثيحد: 10 درس

  483  ....................................................  ديريبگ آورده شما يبرا امبريپ آنچه ةيآ: 11 درس

  485  .......................................................  ديريبگ آوردم شما يبرا آنچه ثيحد: 12 درس

  487  ...............................................................  گريد انياد بر اسالم يروزيپ ةيآ: 13 درس
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  489  ...............................................  هستند روزيپ امتم از يگروه شهيهم ثيحد: 14 درس

  491  .................................................  كرده حرام را گناه و فواحش خداوند ةيآ: 15 درس

  493  ..................................................  امبريپ به دروغ ثيحد دادن نسبت ثيحد: 16 درس

  495  ..........................................................................  استوار گفتار و يتقو ةيآ: 17 درس

  497  ................................................  خلفا سنت و امبريپ سنت از اطاعت ثيحد: 18 درس

  499  .............................................  كنند يم كتمان را خدا كتاب كه يكسان ةيآ: 19 درس

  501  ......................................................  ايدن جهت به آخرت علم ميتعل ثيحد: 20 درس

  503  ......................................................  مادر شكم در انسان خلقت مراحل ةيآ: 21 درس

  505  ..........................................................................� آدم قد طول ثيحد: 22 درس

  507  ..............................................................  امتيق روز در هيفد و ظالمان ةيآ: 23 درس

  510  ..........................................  امتيق روز در هيفد و عذاب نيآسانتر ثيحد: 24 درس

  512  ......................................................................  امبريپ بر فرشتگان درود ةيآ: 25 درس

  514  ..................................................  �امبريپ بر صلوه و درود آموزش ثيحد: 26 درس

  516  .......................................................................  مانيسل و داوود داستان ةيآ: 27 درس

  518  .....................................................  مانيسل يداور و زن دو داستان ثيحد: 28 درس

  520  .......................................................  ناحق به گريكدي يها مال خوردن ةيآ: 29 درس

  522  ........................................................................  يخودكش و انتحار ثيحد: 30 درس

  524  .................................................................  المبارك رمضان ماه يدرسها

  524  ....................................................................  دار سابقه انصار و نيمهاجر ةيآ: 1 درس

  526  ........................................................  دارد يم دوست را صاران مؤمن ثيحد: 2 درس

  528  ........................................................................  خداست نزد امتيق علم ةيآ: 3 درس

  530  ...................................................................  ...كه يباش يم يكسان با ثيحد: 4 درس

  532  .......................................................................  ستين اجبار نيد كار در ةيآ: 5 درس

  534  ............................................................  سالم بن عبداهللا خواب ريتعب ثيحد: 6 درس
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  536  ...................................................................................  فرعون آل نمؤم ةيآ: 7 درس

  538  ................................................  شدنش شكنجه و ابوذر شدن مسلمان ثيحد: 8 درس

  541  ...................................................  فرزندش يقربان و � ميابراه خواب ةيآ: 9 درس

  544  .............................................  ل شهيعا بارة در � امبريپ خواب ثيحد: 10 درس

  546  ...........................................................................................  قدر سوره ةيآ: 11 درس

  548  .....................................................................  ماه هزار از بهتر يشب ثيحد: 12 درس

  550  ........................................................................  قرآن نزول ماه رمضان ةيآ: 13 درس

  553  ...............................................  گذشته گناهان محو و رمضان روزه ثيحد: 14 درس

  555  .................................................................  مؤمن مردان و زنان صفات ةيآ: 15 درس

  557  ........................................................................  دار روزه افطاردادن ثيحد: 16 درس

  559  ..............................................................................  مسجد در اعتكاف ةيآ: 17 درس

  561  ...............................................................  زگاريپره هر خانه مسجد ثيحد: 18 درس

  563  ...........................................كنند ينم شفاعت خدا اذن بدون فرشتگان ةيآ: 19 درس

  565  ..............................................................  ليالل اميق و روزه شفاعت ثيحد: 20 درس

  567  ................................................  باشند يم بنديپا خود نذر به كوكارانين ةيآ: 21 درس

  569  .....................................................................  ستين گناه در ينذر ثيحد: 22 درس

  571  ..................................................ديبشتاب خدا ادي به جمعه آذان يندا با هيآ: 23 درس

  573  ........................................................................  عهجم روز لتيفض ثيحد: 24 درس

  575  ........................................................  شد رستگار جست، يپاك كه آن ةيآ: 25 درس

  577  ...............................................  ديع نماز در زنان و دختران حضور ثيحد:  26 درس

  579  .................................................................  ستيناشا نانيجانش شيدايپ ةيآ: 27 درس

  581  ..............................................كامل طور به پنجگانه ينمازها يادا ثيحد: 28 درس

  583  ................................................  ...ئاتيس حسناتش كه دار پا به را نماز ةيآ: 29 درس
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  585  ...........................................................  كند يم محو را گناهان نماز ثيحد: 30 درس

  587  .................................................................................  شوال ماه يدرسها

  587  ............................................................  رانيام و رسول و خدا از اطاعت ةيآ: 1 درس

  589  ..................................................................  ريام فرمان از شدن رونيب ثيحد: 2 درس

  591  .................................................................  خدا ادي جهت به ها دل ينرم ةيآ: 3 درس

  593  .............................................  گذشته يها امت از گام به گام يرويپ ثيحد: 4 درس

  595  .......................................................................  ددان يم را رازها خداوند ةيآ: 5 درس

  597  ....................................................................  نفس در خدا ادكردني ثيحد: 6 درس

  599  .........................................................  شود يم داده پاداش ريخ يا ذره به ةيآ: 7 درس

  601  .....................................  رود يم بهشت به � امبريپ شفاعت به مومن ثيحد: 8 درس

  603  .............................................  � وسفي حضرت ريتعب و ملك خواب ةيآ: 9 درس

  605  .........................................  كرد فيتعر يكس به دينبا را بد خواب ثيحد: 10 درس

  608  ............................................  ...است ريگ فرا عذابش كه ديبترس فتنه از ةيآ: 11 درس

  610  ......................................  شوند يم بازداشته امبريپ حوض از يا عده ثيحد: 12 درس

  612  ..............................................................  است اندك ايدن متاع كه بگو ةيآ: 13 درس

  614  ...........................................  است شده نازل ها فتنه و ها گنج چقدر ثيحد: 14 درس

  616  ......................................................................  مسلمان عمد قتل عذاب ةيآ: 15 درس

  618  ........................................  ...بكشد سالح مسلمان يرو بر كه كس ثيحد: 16 درس

  620  .............................................................  نيزم يرو بر داود شدن فهيخل ةيآ: 17 درس

  623  .................................................................  زن به امور زمام سپردن ثيحد: 18 درس

  626  ......................................  يسخت نه خواهد يم شما به را يآسان خداوند ةيآ: 19 درس

  628  .......................................................  ديرينگ سخت و ديريبگ آسان ثيحد: 20 درس

  630  ............................................................  � ونسي حضرت و يماه شكم: 21 درس

  633  ...................................  بهترم يمت بن ونسي از من كه دينگو يكس ثيحد: 22 درس
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  635  .....................................................  شدند مسخ كه شنبه روز گران لهيح ةيآ: 23 درس

  638  ..........................................................  دينكن تكرار را هودي گناهان ثيحد: 24 درس

  640  ...........................................................................  ...و مانيسل شيآزما ةيآ: 25 درس

  642  ..............................................................  انيجن از يويد يريدستگ ثيحد: 26 درس

  644  .........................................................  فرزندش كردن حتينص و لقمان ةيآ: 27 درس

  647  ...............................................................  است يبزرگ ظلم شرك ثيحد: 28 درس

  649  .................................................� خدا پرستش به � يسيع هيتوص ةيآ: 29 درس

  652  .......................................................  ديتوح دهيعق و مانيا بر مردن ثيحد: 30 درس

  654  .........................................................................  القعده يذ ماه يدرسها

  654  .............................................ميدار قرار يمنفعت شما يبرا انيچهارپا در ةيآ: 1 درس

  657  ..................................................................  گوشتحرام يها وانيح ثيحد: 2 درس

  659  .............................................................................  احسان و عدل به امر ةيآ: 3 درس

  661  .............................................  امبريپ توسط احسان و عدل هيآ قرائت ثيحد: 4 درس

  663  .......................................................  مرد و زن توسط ستهيشا عمل انجام ةيآ: 5 درس

  665  .........................................................................  حسنه نيكوچكتر به پاداش: 6 درس

  667  ..................................................................  تقدموا ال آمنوا نيالذ هايا اي ةيآ: 7 درس

  669  ....................................................  مني حاكم عنوان به جبل بن معاذ ثيحد: 8 درس

  671  ...............................................................  ديرينگ خودتان از ريغ يدوست ةيآ: 9 درس

  673  .....................................................  دارد همراز و نيجانش امبريپ هر ثيحد: 10 درس

  675  ......................................................................  مساجد يآباد و ساختن ةيآ: 11 درس

  677  ..............................................................  است انسان گرگ طانيش ثيحد: 12 درس

  679  ...................................................  هودي ونيروحان توسط اموال خوردن ةيآ: 13 درس

  681  .......................................................  است اموال يپاك يبرا زكات ثيحد: 14 درس
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  683  ..........................................................  ...و خدا عذاب انتظار به كافران ةيآ: 15 درس

  685  ..............................................................................  امتيق عالمات ثيحد: 16 درس

  687  .......................................................................ها انميپ به مؤمنان يوفا ةيآ: 17 درس

  689  .......................................................  حزم بن عمرو يبرا امبريپ نامه ثيحد: 18 درس

  692  .............................................................  هودي بر شنبه روز احترام لزوم ةيآ: 19 درس

  694  ..........................................  � محمد امت به جمعه روز اختصاص ثيحد: 20 درس

  696  ...........................................................................  گناهان همه آمرزش ةيآ: 21 درس

  698  ................................................  ...آسمان يپر به شما يخطاها اگر ثيحد: 22 درس

  700  .....................................................الزم گونة به خداوند نگذاشتن ارج ةيآ: 23 درس

  702  ..............................................................  ...نيزم و آسمان خداوند ثيحد: 24 درس

  704  ....................................................  ستين سزاوار مشركان يبرا استغفار ةيآ: 25 درس

  706  ..............................................................................  ابوطالب وفات ثيحد: 26 درس

  708  ....................................................  ضيح حال در زنان به يكينزد عدم ةيآ: 27 درس

  710  ..........................................................  حائض زن با يجنس مقاربت ثيحد: 28 درس

  712  .....................................................................  است دوبار يرجع طالق ةيآ: 29 درس

  714  ..................................  شود يم جدا شوهرش از عذر بدون كه يزن ثيحد: 30 درس

  716  .........................................................................  الحجه يذ ماه يدرسها

  716  .........................................  دهيخر را شانيها مال و ها جان مؤمنان از خدا ةيآ: 1 درس

  718  .....................................................................................  عيب در اريخ ثيحد: 2 درس

  721  ..........................................................................................  گرو و رهن ةيآ: 3 درس

  724  ............................................................................  مرهون از استفاده ثيحد: 4 درس

  726  ................................................................................نيزوج نيب اصالح ةيآ: 5 درس

  729  ..........................................................................  مسلمانان نيب صلح ثيحد: 6 درس

  731  ...........................................................................  اجرت گرفتن و اجاره ةيآ: 7 درس
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  733  ...............................................................  است كس سه دشمن خدا ثيحد: 8 درس

  735  ..............................................................  يتيوص بر عدل نفر دو شهادت ةيآ: 9 درس

  737  .....................................................  باشد نوشته ديبا مسلمان تيوص ثيحد: 10 درس

  739  ......................................................................................  راثيم ميتقس ةيآ: 11 درس

  741  ................................................  راثيم سهم صاحبان حق پرداخت ثيحد: 12 درس

  743  ......................................................................  خصم دو و داود داستان ةيآ: 13 درس

  745  ........................................................................  اند نوع سه انيقاض ثيحد: 14 درس

  747  ..................................................  زن دو و مرد كي اي مرد، دو شهادت ةيآ: 15 درس

  749  ...................................................  انسان يخوب بر نفر چهار شهادت ثيحد: 16 درس

  751  ................................................................  تجارت قيطر از مال كسب ةيآ: 17 درس

  753  .....................................  ددار را مردم حق پرداخت اراده كه يكس ثيحد: 18 درس

  755  ..........................................................  دينده هانيسف دست به را ها مال ةيآ: 19 درس

  757  ...........................................................  است حرام شما بر زيچ چند ثيحد: 20 درس

  759  .........................................................................  باطل انيخدا خواندن ةيآ: 21 درس

  762  .....................................................................  نياطيش سمع استراق ثيحد: 22 درس

  765  ............................................................................  ازنم اوقات به اشاره ةيآ: 23 درس

  767  ....................................................................................  اذان يدعا ثيحد: 24 درس

  769  ...........................................................  كرد نذر را دخترش ميمر مادر ةيآ: 25 درس

  771  ..............................................  كند يم مساس را ينوزاد هر طانيش ثيحد: 26 درس

  773  ......................................................  يسيع حضرت به كتاب اهل مانيا ةيآ: 27 درس

  775  ............................................  ديآ يم فرود يسيع رتحض يزود به ثيحد: 28 درس

  777  ..............................................................  امبرانيپ خاتم محمد حضرت ةيآ: 29 درس

  779  ........................................................................اءيانب سلسله ليتكم ثيحد: 30 درس
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  781  ...................................................................................................  خاتمه





 

  مقدمة مؤلف

كه قرآن را روح و نور زندگي گردانيد كه حيات و هدايتي سپاس و ستايش خدايي را 
دهنده، هشداردهنده و چراغ فروزان بشريت، خاتم  بدون آن متصور نيست. و درود بر مژده

  ور اوالد آدم حضرت محمد صلي اهللا عليه وآله واصحابه وسلم.پيامبران، سر
دشمنان اسالم به اين فكر شدند كه مسلمانان را از كتاب پروردگار و سنت پيامبرشان دور 
بدارند، تا مسلمانان در ناداني و گمراهي قرار گرفته و در نتيجه بتوانند به آساني و سهولت بر 

ي را يكي پس از ديگري زير نفوذ سياسي و نظامي و آنان غلبه كنند و كشورهاي اسالم
هاي مسلمانان را بربايند و مع األسف تا حد زيادي به اين  فرهنگي خود قرار دهند و سرمايه

طرح شوم خود موفق شدند، چه ايشان اين را خوب درك كرده بودند كه قرآن به منزلة روح 
مفهوم اين آيات مباركة قرآني را براي حيات و نوري براي راهنمايي مسلمين است گويا 

›y7Ï9≡x﴿درك كرده بودند:  x. uρ !$uΖ ø‹ ym÷ρr& y7 ø‹s9 Î) % [nρâ‘ ôÏiΒ $tΡ Ì�øΒ r& 4 $tΒ |MΖä. “Í‘ ô‰ s? $tΒ Ü=≈tG Å3ø9 $# Ÿωuρ 

ß≈ yϑƒM} $# Å3≈ s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yèy_ #Y‘θçΡ “Ï‰ öκ̈Ξ ÏµÎ/ tΒ â!$t±®Σ ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã 4 y7 ‾ΡÎ) uρ ü“Ï‰öκ tJs9 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 
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سان قرآن را از كالم خويش به تو وحي كرديم.  و بدين«ترجمه:  ).53و  52(الشوري:  ﴾∪⊃∋∩
وري قرار داديم كه با آن هر كسي از دانستي كتاب و ايمان چيست. ولي آن را ن تو نمي

گمان تو (مردم را) به سوي راه راست،  كنيم. و بي بندگانمان را كه بخواهيم، هدايت مي
ها و زمين است، از آنِ اوست. آگاه  كني. ... راه پروردگاري كه آنچه در آسمان راهنمايي مي

   .»گردد سوي اهللا بازمي ي امور به باشيد كه همه

به كار گرفتند تا مسلمانان را از قرآن و سنت دور كنند و فقط قرآن  هايي . لذا حيله
براي طلب بركت خوانده شود نه  �زندگي ساز، بر مردگان تالوت شده و احاديث پيامبر 

كردن فرهنگ اسالمي  براي شناخت دقيق احكام، عقايد، عبادات، آداب و اخالق و با وارونه
هاي اسالمي گسيل داشتند، مسلمانان را به خرافات توسط روحاني نماهايي كه به كشور

كردند كه در قرآن  پرستي تحجر فكري و محدودانديشي وادار نمودند. و چنين استدالل مي
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و سنت ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مجمل و مبين موجود است كه غير خواص آن را 
نچه مجتهدين بزرگ و كنند، لذا براي اين كه در خطا نيفتيم الزم است كه بر آ درك نمي

علماي علم كالم توضيح داده اند اكتفا كنيم چنانكه در تفسير قرآنكريم گفتند: صواب آن 
خطأ و خطا در آن كفر است و از گفتن قال اهللا يا احل اهللا يا امر اهللا و نهي اهللا، مؤمنين را 

يا چند نفر جمع  بازداشتند و قرآن در شرايطي قرار گرفت كه براي تفكر و تفسير آن دو نفر
بودند در حالي كه ايشان چقدر اندك بودند و  شدند مگر كه آنان از فقيهان بزرگ مي نمي

آموختند، تا در  مسلمانان به حالتي درآمدند كه قرآن را براي اين، به فرزندان خود مي
ي را براي داران بخوانند و احاديث نبوي  بخار ها براي مرده ها بر مردگان و يا در خانه قبرستان

خواندند، از اينجا بود كه مسلمانان نسبت به قرآن و سنت جاهل و گمراه  تيمن و تبرك مي
هاي اسالمي غلبه كرده و از  ماندند. و دشمنان اسالم به سهولت توانستند بر كشورها و دولت

  اندونيزيا در شرق تا مغرب اقصي زير سيطرة اين دشمنان اسالم درآمد.
راست  يش آمد اين بود كه حاكمين كشورهاي اسالمي خود راو از شگفتي آنچه پ

تر از مسلمانان محكوم قلمداد  تر، عادلتر، وفادارتر و امين تر، با اخالق نفس گفتارتر، پاك
توانستند رياست و اداره اين كشورها را به دست بگيرند، و  كرده بودند و اگر چنين نبود نمي

مسلمانان را زير سلطه درآورند، آنان را از قرآن كه  تعجبي ندارد كه ايشان پيش از آن كه
روح و نور است و سنت كه شرح قرآن و سبب هدايت به صراط مستقيم است، دور نگه 

خبري قرار دادند و سرانجام آزادي و رهايي مسلمين از سلطة  داشته و آنان را در ناداني و بي
به  ن به قرآن و سنت چنگ زدند وكفار ميسر نگشت، مگر بعد از آن كه بعضي از مسلمانا

تعليم و تعلم آن شروع نمودند و بشريت را به قرآن و سنت دعوت كردند، رحمت خدا بر 
داران اين حركت و نهضت مثل سيدجمال الدين و شيخ محمد عبده و شيخ رشيد  روان پرچم

رضا و شيخ محمد و شيخ طيب العقبي مرد توحيد و اصالح آن كه چشم زندگي سرمة 
مچون او تا به امروز نكشيده است، رحمت و غفران خدا بر او و برادران همفكرشان و ه

مصلحين بزرگ باد و مردم به فضل خداوند و دعوت داعيان صالح كه در كشورهاي اسالمي 
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پراكنده شده اند، مجدداً به قرآن و سنت روي آوردند، و بنده الزم ديدم كه اين دعوتگران 
اندك باشد ياري نمايم، لذا اين كتاب را كه داراي سيصد و شصت  مصلح را گرچه با هدية

و چند آيه و حديث صحيح است به تعداد روزهاي سال به رشته تحرير درآوردم، و شايسته 
است كه امام مسجد و يا بزرگ خانواده بعد از اداي نماز مغرب بنشيند و يك آن را با 

ها آن را حفظ نمايند  ر نمايد تا كه شنوندهآرامش و ترتيل براي شنوندگان بخواند و تكرا
سپس شرح آن را بخواند و آنچه را ندانند توضيح دهد تا كامالً درك نمايند كه اگر موضوع 
آن، عقيدتي باشد آن را اعتماد نمايند و اگر حكمي باشد به آن عمل كنند و اگر عبادتي 

پند گيرند، و اگر اخالقي باشد به  اي باشد از آن باشد آن را انجام دهند و اگر پند و موعظه
ها يك روز آيتي از كتاب خدا و  آن متخلق شوند و به همين منوال اهالي مساجد و خانواده

را فرا گيرند، تا به خواست خداوند با كسب اين  �روز ديگر حديثي از سنت رسول خدا 
ت را حاصل ها، سعادت و خوشبختي دنيا و آخر ها و آداب و معارف و عمل به آن دانش

َواْلَحْمُد لِّلِه َرب نمايند و قطعا به سعادت و كمال خواهند رسيد كه وعدة الهي حق است. 
  .اْلَعاَلِمْين

  

  مؤلف

  ابوبكر الجزائري مدرس مسجد نبوي شريف، مدينه منوره

  هـ ق 1412اول رجب سال 
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﴿ä3tFø9 uρ öΝä3Ψ ÏiΒ ×π̈Β é& tβθãã ô‰ tƒ ’ n< Î) Î�ö� sƒø: $# tβρã� ãΒ ù' tƒuρ Å∃ρã� ÷èpRùQ $$Î/ tβöθyγ÷Ζ tƒ uρ Çtã Ì� s3Ψ ßϑø9 $# 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé&uρ 

ãΝ èδ šχθßsÎ= ø' ßϑ ø9 بايد از ميان شما گروهي باشند كه به سوي « )104(آل عمران:  ﴾∪⊇⊂⊆∩ #$
  .»نيكي فرا بخوانند و امر به معرف و نهي از منكر كنند؛ چنين كساني رستگارند

كه فوق همواره در ميان مسلمانان بايد داعيـان الـي اهللا و مصـلحين دانـا     با توجه به آيه مبار
ها بازدارند كه فـالح و رسـتگاري تنهـا از     ها دعوت كرده و از بدي باشند كه مردم را به نيكي

  راه دعوت و اصالح ممكن است.
و با نظر به پيوندهاي اجتماعي و اين كـه هـيچ بـدي در اجتمـاع انسـاني در نقطـه خاصـي        

شود بلكه هرچه باشد همانند آتشي امكان سرايتش به نقاط ديگر زياد است و هر  دود نميمح
زمان امكان اين را دارد كه به صورت يك زيان اجتماعي درآيد، لذا عقـل و منطـق بـه افـراد     

نگهداشتن خانواده و محيط زيست خود از هرگونه  كند كه در پاك مصلح و دلسوز حكم مي
  نكنند. تالش و كوشش خودداري

 :چنين نقـل شـده كـه فرمـود     �از مصلح بزرگ انسانيت و منجي عالم بشريت پيامبر خدا 
يك فرد گنهكار در ميان مردم همانند كسي است كه با جمعي سوار كشتي شود و به هنگامي 

كردن موضعي كه در آن نشسـته اسـت    كه در وسط دريا قرار گيرد تبري برداشته و به سوراخ
كـنم اگـر    من در سهم خود تصرف مي :به او اعتراض شود در جواب بگويد بپردازد و هرگاه

كشد كه آب به داخـل كشـتي نفـوذ     ديگران او را از اين عمل خطرناك بازندارند طولي نمي
با اين مثـال جالـب، منطقـي بـودن وظيفـه       �كرده و يكباره همگي در دريا غرق شوند. پيامبر

  دعوت و اصالح را مجسم ساخته اند.
هـاي   دادن به نابسـاماني  در طول تاريخ دعوتگران مخلص و مصلحين دلسوز براي پايان لذا

كاري اقـدام كـرده و امـت را بـه كارهـاي       اجتماع به اصالح و مبارزه با هرگونه فساد و زشت
نيك و پسنديده دعوت و تشويق كردند در اين راستا مصـلح بـزرگ اسـتاد ابـوبكر جزائـري      

اي از آيات و روايات را به حسـاب ايـام    مدينه منوره مجموعهمدرس مسجد نبوي شريف در 
آوري كرده است و ايـن نخسـتين    سال سيصد و شصت درس براي سيصد و شصت روز جمع
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ور كـه از اسـمش   مجموعه در تاريخ اسالم است كه بدين شكل و سان ترتيب يافتـه و همينطـ  
شـود و   و خانه تـدريس مـي  كتابي است كه در مسجد » د وبيت المسلمكتاب المسج«پيداست 

ها شبي آيتـي از آيـات قرآنـي و شـبي حـديثي از احاديـث        بايد ائمه مساجد و مربيان خانواده
هـا را   گهربار نبوي را براي شنوندگان بخوانند و تكرار نمايند تا بدينوسيله اهل مساجد و خانـه 

  بخش وحي آشنا ساخته به تربيت و اصالح آنان بپردازند. به مكتب رهايي
با توجه به اهميت و خصوصيات اين كتاب اوالً اين كه مؤلف آيـات و احاديـث ويـژه را    

باشد انتخاب كرده و بـراي فهـم و درك هرچـه بهتـر      كه جهت اصالح فرد و جامعه مؤثر مي
خوانندگان عزيز به طـور اختصـار شـرح داده اسـت ثانيـاً در آخـر هـر آيـه و حـديث جهـت           

ترتيـب داده و نكـات مهـم آن را تـذكر داده      هـايي  اهنمـائي رگيري مربيان و دعـوتگران   بهره
  است.

بـراي شـبي    هـاي تقسـيم كـرده و هـر درس را     ثالثاً اين كـه آيـات و احاديـث را بـه درس    
تر باشد بنده هم با كسب اجازه كتبـي از   برگزيده تا براي فراگيري و تعليم در طول سال سهل

رجمه بنده از اشتباهات اماليـي و انشـايي خـالي    مؤلف محترم اقدام به ترجمه آن نمودم البته ت
نبوده بويژه اين كه اين ترجمه اولين كار ما بوده است و به طور كلي به نـاتواني خـود در فـن    

كنم به هرصورت اميدوارم گـامي در راه اصـالح خـود و     ترجمه و ادبيات فارسي اعتراف مي
رادراني كه در ترجمه و طبع اين كتاب ديگران برداشته باشم و جاي دارد كه در اين مقام از ب

كمال محبت و همياري را مبذول داشتند خصوصاً جناب مولوي سيد عبـدالباقي عاصـمي كـه    
در ترجمه بخش اعظم اين كتاب همكاري داشتند و همچنين جناب مولوي عبـداهللا شـفيقي و   

زمـره بنـدگان   جناب مولوي رحماني صميمانه سپاسگذاري نمايم خداوند بنده و ايشـان را در  
  صالح خود قرار دهد.

  1419جمادي الثاني 

  خراسان تايباد جامعه األحناف دارالقرآن الكريم

  محمد سعيد فاضلي



 

  ماه محرمدرسهاي 

  : اعوذ باهللا1درس 

  قول اهللا تعالي:
#sŒÎ* sù |N ù&t� s% tβ#uö� à)ø9$# õ‹Ïè tG ó™$$ sù «!$$ Î/ zÏΒ 

Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# ÉΟŠÅ_§�9$# ∩∇∪ … çµ ‾ΡÎ) }§øŠs9 … çµs9 

í≈ sÜù= ß™ ’n? tã šÏ%©! $# (#θãΖ tΒ#u 4’n? tã uρ óΟÎγÎn/ u‘ 

tβθ è= ā2uθ tG tƒ ∩∪ $ yϑ‾Ρ Î) … çµ ãΖ≈sÜù= ß™ ’ n? tã 

šÏ%©! $# … çµ tΡ öθ©9uθ tG tƒ šÏ%©! $#uρ Νèδ Ïµ Î/ 

šχθä. Î� ô³ãΒ ∩⊇⊃⊃∪ 

  گفتة خداي تعالي:
خواني قرآن را پناه بر  ) هنگامي كه مي98(

  .هشدبخدا از شيطان رانده 
) همانا نيست او را فرمانروايي بر آنان 99(

كه ايمان آورند و بر پروردگار خويش 
  توكل كنند.

) جز اين نيست كه فرمانروايي او بر 100(
دارندش و آنان كه به  آنانست كه دوست

  ورزند. دو شرك مي
  ]100 - 98[نحل: 

  

 من الشيطان الرجيم: پناه خواهي قرآن را بخواني بگو: اعوذ باهللا اي مؤمن هرگاه ميشرح: 
ها و ايات را بخوان، زيرا  خواهي از سوره شده، سپس هرچه مي برم به خدا از شيطان رانده مي

سازد، چرا  دارد و قرائتت را مختل نمي جستن به خدا تو را از وسوسة شيطان نگه مي اين پناه
كند كه با او دوستي  مي كه شيطان تسلط و نفوذ بر مؤمن ندارد، شيطان بر كساني غلبه پيدا

برقرار كردند و از او پيروي كردند و به وسوسه او به انواع گناهان آلوده شدند، شيطان در 
كند كه براي خدا شريك قرار دادند و به جاي خدا، معبودان ديگري مانند:  كساني نفوذ مي

و بعضي آتش، خورشيد، ماه و بعضي ستارگان را پرستيدند، يا به جاي خدا، فرشتگان 
ها ذبح و  پيامبران و صالحان را عبادت كردند، و از آنان مستقيماً كمك خواستند. به نام آن

  سوگند ياد كردند يا شخص آنان را مورد حب و بغض قرار دادند.
  

  براي مربي: يهاي يهنمائار

  هاي زير توجه كن: اي مربي آگاه براي آموزش و پرورش برادران مومنت به رهنمايي
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فوق را با آرامش و ترتيل بخوان و به حاضران دستور ده كه آيات را آهسته  آيات -1
  ها را حفظ كنند. تكرار كنند تا اكثريت آن

گانه را تشريح كن و به زبان محلي و عاميانه شرح  سپس با كمال آرامش آيات سه -2
  آيات را بيان كن.

*sŒÎ#﴿به حكم آية كريمه  -3 sù |Nù&t� s% tβ#uö� à)ø9$#﴾ وقت تالوت قرآن گفتن اعوذ باهللا الزم  در
اما  :است، مگر اين كه اول سوره باشد بعد از اعوذ باهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم هم بگويد

  اگر وسط يا آخر سوره باشد سنت اين است كه اعوذ باهللا بگويد نه بسم اهللا.
  بپرهيزند. دادن غير در عبادت خداست حاضران را توصيه كن تا از شرك كه شركت -4
به حاضران سفارش كن كه بر خدا توكل كنند، از وي اطاعت كرده و به جز او از  -5

  كسي نهراسند.
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  : حديث بسم اهللا2درس

 َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ ال ولُ قَ 
 وَُكلْ  اللهَ  َسم  مُ ُغالَ  يَا«ِلُعَمَر ْبِن أَِبي َسَلَمَة: 

  »يَِليكَ  ِمما لْ وَكُ  بَِيِميِنك

كند  روايت مي �بخاري و مسلم از پيامبر 
  كه براي عمر بن ابي سلمه فرمودند:

اي پسر! نام خدا را ياد كن و با دست 
  راست از پيش خود بخور.

  (متفق عليه)
  

بود، چون مادرش ام سلمه  � عمر بن ابي سلمه پيش زاده و پروردة رسول خدا شرح:
همسرش ام سلمه و  �و پدرش ابوسلمه در احد شهيد شده بود پيامبر گرديد،  �همسر پيامبر 

فرزندش عمر را در خانة نبوت جاي دادند، لذا ام سلمه مادر مؤمنان و فرزندش عمر بن ابي 
خواست دست به غذا بزند،  خدا شدند. و چون غذا حاضر شد و پسر مي رسول سلمه پروردة

كه اين  :گويد: پسرم بسم اهللا بگو دهد، مي ا ادب ميبه عنوان آموزگار و مربي، وي ر �پيامبر
سنت خوردن و نوشيدن است، و با دست راست بخور چرا كه دست چپ براي ازالة نجاست 

خورند نبايد مسلمان  شود. شيطان و كفار با دست چپ مي در استنجاء و غيره به كار گرفته مي
خواهيد  هرگاه مي«فرمايند:  كرده مي روايت �ها تشبيه شود. چنانچه مسلم از پيامبر  به آن

خورد و  بخوريد يا بنوشيد با دست راست بخوريد و بنوشيد كه شيطان با دست چپ مي
(بخور از پيش خود) اين دستور براي اين است تا  »كُل مما يليك«اما گفتة پيامبر: » نوشد مي

پيش خود بخورد تا خورند يكديگر را اذيت نكنند، و هريك از  كساني كه مشتركاً غذا مي
حق هيچكس ضايع نشود و به خاطر حفظ محبت و دوستي بين مسلمانان كاري نكنند كه 

  سبب دشمني و كينه شود.
  براي مربي: هايي راهنمائي

ها  لفظ حديث را به حاضرين در جلسه تلقين كن، تا خوب حفظ كنند و از اكثر آن -1
  بپرس تا آمادگي كامل پيدا كنند.

  داشته است. �بپرس كه عمر بن ابي سلمه چه نسبتي به پيامبر از حاضرين  -2
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گويند  را امهات المؤمنين (مادران مؤمنان) مي �از ايشان بپرس كه چرا همسران پيامبر  -3
  نه اُمهات المؤمنات (مادران زنان مؤمنه)؟

از حاضرين سؤال كن كه آداب غذاخوردن چيست؟ آيا بسم اهللا گفتن، خوردن به  -4
  خوردن از پيش خود را دانسته اند؟ ادباست ودست ر

  كه تشبيه به شيطان و كفار حرام است. :به آنان يادآوري كن -5
آداب ديگر غذاخوردن را به آنان بيان كن، از آن جمله لقمه كوچك برداشتن و  -6

خوب جويدن و از وسط ظرف نخوردن، و اين كه اگر چيزي از غذا بر زمين بريزد و قابل 
  ست آن را تميز كرده و بخورد، شايد بركت طعام در همان غذاي ريخته باشد.خوردن ا

كردن انگشتان  خورد، پيش از شستن يا پاك به آنان تذكر ده كسي كه با دست غذا مي -7
  خود را بليسد.

  حمد و ثناي خدا را بگويند. اكه بعد از صرف غذ :به آنان بگو -8
 َما ِفى َلُهمْ  بَاِركْ  اللُهم «دعا كنند و بگويند:  به آنان بيان كن كه براي صاحب طعام -9

خدايا در رزق ايشان بركت عطا بفرما و آنان را مورد عفو و  »َواْرَحْمُهمْ  َلُهمْ  َواْغِفرْ  َرَزقْـتَـُهمْ 
  رحمت خود قرار بده.
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  : آية الحمد هللا رب العالمين3درس 

ß‰ôϑysø9$# ¬! Å_Uu‘ šÏϑn=≈ yè ø9$# ∩⊄∪  

Ç≈ uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9$# ∩⊂∪  

Å7Î=≈ tΒ ÏΘöθ tƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪  

ستايش براي خداوند است كه پروردگار 
  جهانيان است.

  بخشاينده و مهربان است
  مالك روز قيامت است.

  

كنم قرائت خود را به نام خداي بخشاينده و مهربان، به اسم وي ياري و  آغاز مي شرح:
  اجازه را به من داده است.جويم با آگاهي به اين كه او اين  تبرك مي

﴿ß‰ôϑysø9$# ¬! ﴾:  هر صفت نيكويي سزاوار خداست و لفظ اهللا نام معبود برحقي است كه به
  نيك و صفات بلند است. يها جز او كسي شايسته عبادت نيست، داراي نام

﴿Å_Uu‘ šÏϑn=≈ yè ø9$# ∩⊄∪ ﴾: ها  ها، معبود آن خداوند آفريدگار جهانيان، رازق و صاحب آن
  كه به جز او شايسته عبادت نيست، و مراد از عالمين همه موجودات به جز خدا است.

﴿≈ uΗ ÷q§�9$# ﴾: ت وسيعي است كه رحمتش همه چيز را فرا گرفته محخداوندي كه داراي ر
  و به رحمت او مخلوقات به يكديگر تراحم و شفقت دارند.

﴿ÉΟŠÏm§�9$# ﴾: لسالم مهربان است.به دوستان و اهل طاعت خود در بهشت دارا  

﴿Å7 Î=≈ tΒ ÏΘöθ tƒ ÉÏe$! مالك روز قيامت و ملك و پادشاه آن روز است و يوم الدين روز  :﴾ #$
جزا پس از حساب است، و در آن روز نه پادشاه و قدرتمندي وجود دارد كه حكم كند و نه 

يـم، و او  مالكي هست كه تصرف كند و ما بايد به آن روز و آنچه خدا دستور داده ايمان آور
  را به طريقي كه براي ما مشخص كرده عبادت كنيم، و در عبادت او شريكي قرار ندهيم.

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  آيات را به آرامش بخوان و شنوندگان هم آهسته تكرار كنند تا حفظ كنند. -1
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شرح مطالب را جمله جمله براي آنان بخوان و لغات مشكل را بيان كن تا خوب  -2
  همند.بف

به آنان تعليم ده كه حمد اصل شكر است و هركس كه خدا بر او نعمت داده، بايد  -3
  خدا را ستايش كرده و بگويد الحمد هللا.

كسي كه از خوردن و نوشيدن فارغ شود الحمدهللا بگويد، و كسي كه از  :به آنان بگو -4
  حال او پرسيده شود الحمداهللا بگويد.

  مان و رحيم است، بندگان با رحم خود را دوست دارد.كه خدا رح :به آنان بگو -5
كه يادآوري يوم الدين (روز قيامت) و عدم فراموشي آن، انسان را به  :به آنان بفهمان -6

  بخشد. انجام طاعات و ترك محرمات ياري مي
خداوند سزاوار ستايش و عبادت است، چرا كه او پروردگار جهانيان،  :به آنان بگو -7

  هربان و مالك روز جزاست.بخشنده و م
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  ���� : اطاعت از پيامبر4درس 

 ه وسلم:يقول رسول اهللا صلی اهللا عل
: قَاُلوا .أََبى َمنْ  ِإال  اْلَجنةَ  َيْدُخلُ  ُكلُكمْ «

 َأطَاَعِنى َمنْ  :قَالَ  ؟اللهِ  َرُسولَ  يَا يَْأَبى َوَمنْ 
  .»أََبى فـََقدْ  َعَصاِنى َوَمنْ  اْلَجنَة، َدَخلَ 

فرمايد: تمام شما به جنت  مي �بر پيام
  ورزد. رويد، مگر كسي كه ابا مي مي

گفتند: اي پيامبر خدا چه كسي ابا 
  ورزد؟ مي

فرمود: كسي كه مرا پيروي كرده به جنت 
رود و كسي كه مرا نافرماني كرده ابا  مي

  ورزيده است.
  

ن و فرومايگان، : هريك از شما، مردان و زنان، بزرگا»كُمُكلُّ« �گفته پيامبر شرح:
دستان، يدخل الجنه: پس از مرگ روحش به جنت  سوادان، ثروتمندان و تهي باسوادان و بي

شود. و جنت سراي نيكان و  رود و روز قيامت با روح و بدن خود هردو به جنت داخل مي مي
گويند براي اين كه  پرهيزگاران و دارالسالم سراي سالمتي است. جنت را داراالبرار مي

گويند به جهت اين كه به جز  متگاه نيكان و اهل ايمان و طاعت است. و دارالمتقين مياقا
شود، براي آن كه به اهل جنت آزاري  سالم هم گفته ميلشوند، و دارا متقيان در آن وارد نمي

  رسد، چرا كه در آنجا نه مرض است و نه پيري و نه مرگ. نمي
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

ا با آرامش بخوان و شنوندگان آهسته با تو تكرار كنند تا اكثرشان حفظ حديث فوق ر -1
  كنند.
هاي مشكل را به زبان محلي  شرح حديث پيش روي خود را برايشان بخوان و لغت -2

  شنوندگان ترجمه كن تا خوب بهفمند.
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بري از  سبب دخول جنت است، زيرا فرمان �به آنان تعليم ده كه اطاعت پيامبر -3
كند، و چون نفس تزكيه شد آنگاه  عبادتي است كه نفس انسان را تزكيه و پاك مي �پيامبر

‰ô ﴿فرمايد: مي �شود چون خدا  شايسته دخول جنت مي s% yx n= øùr& tΒ $yγ8 ©. y— ∩∪﴾  :الشمس)
. و معني رستگاري نجات از دوزخ و »ر شد آن كه نفس خود را تزكيه كردهمانا رستگا«  )9

yϑ)﴿ گفته: �رستگاري بزرگ زيرا خداوند  و آن است دخول جنت sù yyÌ“ ômã— Çtã Í‘$̈Ψ9 $# 

Ÿ≅ Åz÷Šé&uρ sπ̈Ψ yfø9 $# ô‰s) sù y—$sù ﴾ ) :به جنت  وآن كه از دوزخ دور داشته شد « ).185آل عمران
  .»برده شد همانا رستگار شد

ود، ش سبب محروميت از جنت و ورود دوزخ مي �كه نافرماني پيامبر :به آنان بهفمان -4
سازد، و هرگاه نفس آلوده شد شايسته  نفس را پليد و آلوده مي �زيرا كه نافرماني پيامبر

به معني ترك دستورات و انجام منهيات وي  �ورود به جنت نيست، و نافرماني پيامبر
ها نفس انسان راه  باشد، و چون دستورات پيامبر وسيلة تزكيه نفس است  و به ترك آن مي

گردد و نفس آلوده  دهد و به انجام منهيات نفس انسان آلوده مي دست مي تزكية خود را از
  سزاوار دخول جنت نيست.

هيات ناطاعت كند كه به دستورات و م �تواند از پيامبر به آنان تعليم ده. زماني بنده مي -5
  وي علم داشته باشد.

عقايد، اقوال و  شود از قبيل اطاعت مي �تحصيل علمي كه با آن پيامبر :به آنان بگو -6
  افعال بر هر مسلماني الزم است.
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  : آية اياك نعبد و اياك نستعين5درس 

  قول اهللا تعالي:
x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7 ÷è tΡ y‚$−ƒ Î) uρ ÚÏè tGó¡nΣ ∩∈∪ 

$ tΡ Ï‰÷δ$# xÞ≡u� Å_Ç9$# tΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪  

  فرمودة خداي بزرگ:
پرستيم و تنها از تو ياري  تنها تو را مي) 5(

  خواهيم. مي
  ما را هدايت فرما به راه راست) 6(

  
$‚x﴿ :گفته خداوند شرح: −ƒÎ) ß‰ç7÷è tΡ﴾:  بعد اين كه خداوند به ما آموخت كه چگونه او را

x‚$−ƒ ﴿ آموزد كه چگونه او را بندگي كنيم. ستايش و ثنا گوييم. اكنون به ما مي Î) ß‰ç7 ÷ètΡ 

y‚$ −ƒÎ) uρ ÚÏè tG ó¡nΣ﴾ :  پرستيم، و به جز از تو اي معبود  نميبه جز تو اي پروردگار كسي را

$﴿خواهيم. و گفته خدا:  برحق كمك نمي tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡ u�Å_Ç9$# tΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9$#﴾:  چون به ما آموخت كه
چگونه حمد و ثنا، تعبد و بندگي خود را وسيله تقرب به سوي او قرار دهيم، اكنون به ما 

$﴿«آموزد كه چگونه او را دعا كنيم:  مي tΡ Ï‰÷δ$# xÞ≡u�Å_Ç9$# tΛÉ)tG ó¡ßϑ ø9$#﴾:  هدايت كن ما را به راه
راست. از خدا بخواهيم تا به هدايت ما ادامه دهد و راه اسالمي ما را حفظ كند، تا به آن 

  تكامل كرده و در دنيا و آخرت رستگار شويم.
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

آن را تكرار كنند تا حفظ  آن دو آيه را با آرامش بخوان و شنوندگان با صداي آهسته -1
  كنند، سپس دو آيت فوق را با آيات قبلي چند بار بخوان تا همه را خوب حفظ كنند.

آيات را براي آنان شرح ده و آنچه را كه مورد نياز است به لغت عاميانه براي آنان بيان  -2
  كن تا اطمينان پيدا كني كه همه حفظ كردند.

طاعت خدا توأم با محبت و تعظيم و با نهايت ادت، به آنان تعليم ده كه حقيت عب -3
  تواضع و فروتني است.
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كند، همچنان كه طهارت در صورت  كه شرك عبادت را فاسد مي :به آنان بفهمان -4
  شود. پيش آمد ناقض وضو فاسد مي

$‚x ﴿با جملة  :به آنان بگو -5 −ƒÎ) ß‰ç7÷è tΡ y‚$ −ƒ Î)uρ Ú ÏètG ó¡nΣ﴾  كه به  بنديم با خدا پيمان مي
  جز او پرستش نكنيم و در تمام امور به جز او از كسي كمك نخواهيم.

كه استعانت ياري خواستن بر عمل و طاعت است و شكي نيست كه  :به آنان تعليم ده -6
: »اهللا أعنا علي كذا وكذا«گوييم:  جز او كسي نيست كه قدرت ياري داشته باشد، لذا مي

ني علي ذكرك عأم للها«ياري فرما. و در حديث آمده: خدايا ما را بر اين كار و آن كار
خدايا ما را بر ذكرت شكرت و انجام عبادت كامل ياري فرما. و  »وشكرك وحسن عبادتك

خواستن از خدا، غير از تعاون و ياري دادن بعضي مؤمنان بعضي ديگر را در امور  اين ياري

?θçΡuρ$yès#)﴿فرمايد:  خير و طاعت است كه آن دستور خداست كه مي uρ ’n?tã Îh� É9 ø9 $# 3“uθø) −G9$# uρ﴾ 

  .»بر نيكي و تقوا ياري دهيد يكديگر را«] 2: ةدئ[الما
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  به معاذ ����: حديث وصيت پيامبر6درس 

النبي صلى اهللا عليه وسلم لمعاذ بن قول 
 ِإنى َواللهِ  ُمَعاذُ  يَا«جبل رضي اهللا عنه: 

 ُدبُرِ  ِفى ن َتَدعَ  الَ  ُمَعاذُ  يَا ُأوِصيكَ  ُألِحبكَ 
 تـَُقولُ  َصَالةٍ  ُكل:  ُهمى اللِذْكِركَ  َعَلى َأِعن 

  »ِعَباَدِتكَ  َوُحْسنِ  َوُشْكِركَ 

ابوداود به سند صحيح خود از پيامبر 
 �كند كه براي معاذ بن جبل روايت مي

فرمودند: اي معاذ قسم به خدا كه من تو را 
  دوست دارم.

عا را ترك اي معاذ! بعد از هر نمازي اين د
مكن: اي خدا مرا بر ذكر و شكر و عبادت 

  كاملت ياري بفرما.
  )رواه ابوداود به اسناد صحيح(

اي معاذ! او را به اسمش ياد كردند، تا او را به آنچه سفارش  :�گفته رسول اهللا  شرح:
شود متوجه سازند معاذ همان جوان انصاري بود كه رسول خدا او را به صفت قاضي به  مي

دانستند، پيامبر خدا به او فرمودند: به  فرستادند، زيرا دانش و فقاهتش را در امور دين مي يمن
كه اگر در كتاب  :كني اي معاذ؟ معاذ گفت: به كتاب خدا. رسول اهللا گفتند چه چيز حكم مي

كنم. فرمودند: اگر در سنت رسول  خدا نيافتي؟ معاذ گفت: مطابق سنت رسول اهللا حكم مي
 اسكنم. رسول اهللا برايش فرمودند: حمد و سپ تي؟ گفت: با رأي خود اجتهاد مياهللا نياف

توفيق داد. اين گفته  ا به آنچه خدا و رسول دوست دارندخداي را كه فرستادة رسولش ر
قسم به خدا كه من تو را دوست دارم، قسمي است تا عظمت  :»واهللا اني الحبك«:  �پيامبر

ترك مكن بعد هر نمازي از  :»ال تدعن«: �ند. و گفته پيامبرموضوع سفارش را برايش بفهمان
از خداي  :»اعني علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك «اش: نمازهاي پنجگانه. و گفته

تعالي بخواه كه تو را بر تداوم ذكر زباني و قلبي ياري نمايد و همچنين بر مداومت شكر و 
ر حسن عبادت ياري فرمايد، زيرا اگر هايي كه ارزاني فرموده و ب حمد خدا در مقابل نعمت

  آورد. ميه را به دست بنده عبادات را به خوبي انجام دهد ثواب مطلوب
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  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها حفظ كنند. حديث را با آرامش بخوان و تكرار كن تا بيشتر شنونده -1
  نه بيان كن.شرح حديث را آرام بخوان و فهم آنچه برايشان مشكل است به لغت عاميا -2
  برايشان بيان كن كه سوگندخوردن براي موضوع مهم جائز است. -3
كه براي استفاده از تعليم و تعلم، تبادلة محبت بين معلم و متعلم ضروري  :برايشان بگو -4

    است.

’þ ﴿برايشان فضيلت ذكر و شكر را به اساس اين فرمودة خدا بيان كن: -5 ÎΤρã� ä.øŒ$$sù öΝä. ö� ä.øŒr& 

(#ρã� à6ô©$#uρ ’Í< Ÿωuρ Èβρã� à' õ3s? ∩⊇∈⊄∪﴾ ياد كنيد مرا تا شما را يادكنم و سپاسگزار «  ).152: ة(البقر
  .»ومرا ناسپاسي نكنيد من باشيد

كه حسن عبادت همانا اخالص در عبادت خداي تعالي و اداي آن  :مبرايشان بيان كن -6
در غير زمان و مكان تعيين  مطابق شريعت است طوري كه زياد و كم، مقدم و مؤخر نشده و

  شده انجام نگيرد.
كه ذكر آنست كه از طرف شارع بيان شده كه قلب و زبان همĤهنگ  :برايشان بفهمان -7

  باشند.
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  : آية صراط الذين انعمت عليهم7درس 

  قوله تعالي:
xÞ≡u� ÅÀ tÏ%©! $# |Môϑyè÷Ρ r& öΝÎγø‹ n= tã Î�ö� xî 

ÅUθ àÒøó yϑ ø9$# óΟÎγø‹ n= tæ Ÿωuρ tÏj9!$ āÒ9$# ∩∠∪ 

  گفتة خداوند بزرگ:
) راه آناني كه انعام فرمودي برايشان نه 7(

برايشان و نه  ي كساني كه غضب شده
  گمراهان

  ]7 :الفاتحه[
  

≡xÞ﴿معني  شرح: u�ÅÀ tÏ% ©!$# |Môϑyè ÷Ρ r& öΝÎγø‹ n=tã﴾  قبالً گذشت كه مراد از صراط همان اسالم
شود و  از آتش نجات يافته و داخل بهشت مياست، زيرا اين راه اسالم راهيست كه سالكش 

دهد كه آنان پيامبران، صديقين،  آن را به كساني كه خداوند بر ايشان نعمت داده نسبت مي
شهدا و صالحين اند، زيرا ايشان راه را شناخته و به سير در آن پرداختند و مردم را به 

!©%xÞ≡u�ÅÀ tÏ﴿ �نمودن آن راه دعوت نمودند. و گفته خداوند  طي $# |Môϑyè ÷Ρr& öΝÎγø‹ n= tã﴾   نه راه
، و نه راه كساني كه از راه حق و اسالم منحرف »يهود«كساني كه بر ايشان غضب كردي 

هايي كه از  كه از اسالم منحرف شده و به خاطر عقيدة تثليث و عبادت» صارين«گرديده اند 
  جانب خداوند تشريع نشده بود، در شرك افتادند.

  
  ي براي مربي:ها راهنمايي

آن را به آرامش بخوان و شنوندگان نيز آهسته با تو بخوانند تا مطمئن شوي كه  -1
شان آيه را حفظ نموده اند، سپس تمامي سوره را چند مرتبه بخوان و بعضي از  اكثريت

  شنوندگان را در حفظ آن آزمايش كن.
عاميانه برايشان بيان كن. تا شرح را به آرامش بخوان و آنچه را كه ندانشته اند به زبان  -2

  اطمينان حاصل كني كه معناي آيه را فهميده اند.
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tΒ﴿ در ارتباط با اين فرمودة خداي تعالي در سورة نساء -3 uρ ÆìÏÜ ãƒ ©!$# tΑθß™§�9 $#uρ 

y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù yìtΒ tÏ% ©!$# zΝ yè÷Ρ r& ª! $# Ν Íκö� n= tã﴾   :خدا  كسي كه اطاعت«شان گردان:  آگاه  ).69(النساء
  .»شدگان يكجا خواهد بود و رسول را بنمايد با نعمت داده

ها چهار چيز  هاي خدا قابل شمارش نيست و بزرگترين آن آگاهشان ساز كه نعمت -4
است: ايمان به خدا و شناخت او و شناخت آنچه كه مورد پسند خدا و آنچه كه مورد پسند او 

  عمال ناپسند.نيست و توفيق برانجام كارهاي پسنديده و ترك ا
آگاهشان ساز كه سبب غضب خدا بر مغضوب عليهم با وصف علم و آگاهي داشتند  -5

پسندد  داشته و يا اموري را كه نمي همانا عدم عمل كردشان به آنچه كه خداوند دوست مي
بوده است و سبب گمراهي ضالين جهل و ناداني شان به اموري بوده كه مورد رضاي خدا و 

  او است. يا مورد كراهيت
ساز كه طلب علمي كه عبارت از معرفت خدا و شناخت آنچه مورد پسند  شان آگاه -6

خدا و يا ناپسند او از اعتقادات، اعمال، گفتار و اوصاف باشد واجب است و هركه كوتاهي 
  شود. كند به زيان دنيا و آخرت روبرو مي

شان است  لم، همانا نادانيتعليم شان ده كه سبب اصلي شكايت مردم از شر و فساد و ظ -7
  به آنچه كه بايد بدانند.
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  : حديث لعنت خدا بر يهود و نصاري8درس 

 َلْعَنةُ «صلى اهللا عليه وسلم: قال الرسول 
 قـُُبورَ  اتَخُذوا َوالنَصاَرى اْليَـُهودِ  َعَلى اللهِ 

  .»َصنَـُعوا َما ُيَحذرُ  ،َمَساِجدَ  أَنِْبَيائِِهمْ 

ت خدا بر يهود و : لعن�گفته پيامبر 
نصاري باد كه گورستان پيامبران خود را 
مسجد و عبادتگاه قرار دادند كه امت خود 

دارد. (البته مراد  از اين كار برحذر مي
قراردادن قبر داخل مسجد و  ,حديث

  نمازخواندن به طرف آن است).
  )في الصحيحين(

  
گويد:  دهد و مي لعنت قرار مياهللا (پيامبر) يهود و نصاري را مورد نفرين و  لعنة شرح:

خداوند يهود و نصاري را به واسطه قراردادن گورستان پيامبران را به عنوان عبادتگاه از حمت 
  دارد كه كارشان را تكرار نكنند. خود طرد كرده است و بدينوسيله مسلمانان را برحذر مي

ارات القبور والمتخذين روايت شده: (لعن اهللا زو �در روايات ابوداود و ترمذي از پيامبر 
روند و  هايي را كه به زيارت گورستان مي عليها المساجد والسرج) خدا لعنت كرده است زن

   .كنند دهند و در گورها چراغ روشن مي كساني را كه گورستان را مساجد و عبادتگاه قرار مي
در حبشه  بروايت شده كه ام حبيبه و ام سلمه  لدر صحيحين از عايشه 

تعريف كردند،  �هايي قرار داشت و براي پيامبر  گاهي را ديده بودند كه در آن عكسعبادت
ميرد بر قبر آن عبادتگاهي درست  فرمودند: ايشان وقتي كه فرد صالحي از آنان مي �پيامبر 

  دادند و ايشان بدترين خلق خدا در روز قيامتند. هايشان را در آنجا قرار مي كردند و عكس مي
  

  براي مربي: اييه راهنمائي

حديث را با آرامش بخوان و با شنوندگان تكرار كن تا بداني كه بيشترشان حفظ  -1
  كردند.
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  ده كه گذاشتن عكس در مساجد يا گورستان مكروه تحريمي است. به ايشان تذكر -2
ساختن مسجد بر قبرها همانا جلوگيري است از افتادن در  كه علت منع :به ايشان بفهمان -5

  بزرگترين گناهان است. شرك كه
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  : آية وضو9درس 

  قوله تعالي:
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ šÏ%©! $# (#þθ ãΨtΒ#u #sŒÎ) óΟçF ôϑ è% ’ n< Î) 

Íο4θ n= ¢Á9$# (#θ è= Å¡øî$$ sù öΝä3yδθ ã_ãρ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’ n<Î) 

È,Ïù#t� yϑ ø9$# (#θ ßs|¡øΒ$#uρ öΝä3Å™ρâã� Î/ öΝà6n= ã_ö‘ r&uρ 

’ n<Î) È÷ t6 ÷ès3ø9$# 

  رگ:گفته خداوند بز
نگامي كه برخاستيد براي ) اي مؤمنان ه6(

هاي خويش را  ها و دست د روينماز بشويي
ها و مسح كنيد سرها را و بشوييد  تا آرنج

  ها. پاهايتان را تا قوزك

  ]6: ةمائدال[
  

$﴿اين گفته خداي تعالي:  شرح: pκš‰ r'‾≈ tƒ šÏ%©! $# (#þθ ãΨtΒ#u﴾  ندائيست براي بندگان مؤمن تا
ساخته كه هرگاه مناجات و نماز را اراده كنند واجب است كه وضو بگيرند و شان  آگاه

هاي خود را سه بار  دهند به اين كه اوالً دست كيفيت شستن روي را توضيح مي �رسول اهللا 
بشويد و سپس براي شستن دهان سه بار آب را به دهان كرده مضمضه نمايد، و بعد براي 

ق و استنثار نمايد، چون دهان و بيني از جمله روي حساب شستن بيني آب را سه بار استنشا
ها را شسته و بعد روي خود را سه بار بشويد و اندازه تعيين  شوند لذا وضو گيرنده، اوالً آن مي

هاي سر تا انتهاي چانه، و از برآمدگي گوش راست تا گوش چپ  شده روي: از موي
ها سه بار بشويد، و براي مسح سر  آرنجباشد. سپس دست راست را و بعد دست چپ را با  مي

ها از جلو سر شروع نموده و به طرف عقب مسح كند و سپس به محل اولي  با دست
  برگرداند، بعد پاي راست و چپ را تا قوزك بشويد.

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

ظ آيه را به ترتيل تكرار كن و حاضران آهسته با تو تكرار كنند تا اكثريت آن را حف -1
  نمايند.
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شرح را به آرامش بخوان و آنچه را كه فهمش براي حاضران مشكل باشد معني و بيان  -2
  كن.
برايشان تذكر ده كه وضو از حدث اصغر واجب است و آن عبارت از خروج بول و  -3

نمودن زن به منظور  غايط، مذي و يا باد از سبيلين است و همچنين خواب سنگين، و مساس
احساس لذت نكند. (البته در مذهب احناف مساس زن شكننده وضو  احساس لذت گرچه

  .نيست)
برايشان بيان كن كه مسح بر موزه براي مقيم يك شبانه روز و براي مسافر سه شبانه  -4

ها طوري باشد كه  روز جائز است، و شرط مسح اينست كه موزه را با وضو بپوشد و موزه
  محل شستن پاها در وضو را بپوشاند.

شان ده كسي كه وضو را كامل نموده و بعداً كلمه شهادت و دعاي زير را  تعليم -5
شود تا از هركدام كه بخواهد وارد  هاي هشتگانه جنت به رويش گشوده مي بخواند، دروازده

ُمَحمًدا َعْبُدُه  َوَأْشَهُد َأن  ،َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإال اللُه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلهُ «جنت شود. دعا اين است:
  .»اللُهم اْجَعْلِني ِمْن التـوابِيَن َواْجَعْلِني ِمْن اْلُمَتطَهرِينَ  ،َوَرُسولُهُ 
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  : حديث تعليم كيفيت وضو10درس 

 بِِإنَاٍء، َدَعا أَنهُ :  َعفانَ  ْبنَ  ُعْثَمانَ  رََأى
 ا،فـََغَسَلُهمَ  تِمَرا َثَالثَ  َكفْيهِ  َعَلى فََأفْـَرغَ 

 َفَمْضَمَض، اِإلنَاءِ  ِفى يَِميَنهُ  َأْدَخلَ  ثُم 
 ِإَلى َويََدْيهِ  َثالَثًا، َوْجَههُ  َغَسلَ  ثُم  ،ثرَواْستَـنْ 

 ثُم  رَْأِسِه، َمَسحَ  ثُم  ،تِمَرا َثَالثَ  اْلِمْرفـََقْينِ 
 ثُم  اْلَكْعبَـْيِن، ِإَلى تِمَرا َثَالثَ  رِْجَلْيهِ  َغَسلَ 
 عليه اهللا صلى -  اللهِ  لُ َرُسو رَأَيت  :قَالَ 

قَاَل  ثُم  َهَذا، ُوُضوِئى َنْحوَ  تـََوضأَ  - وسلم
 َصلى نحو وضوئي هذا ثُم  من توضأ

الله  ُغِفرَ  نـَْفَسُه، ِفيِهَما ُيَحدثُ  الَ  رَْكَعتَـْيِن،
  .َذنِْبهِ  ِمنْ  تـََقدمَ  َما َلهُ 

از حضرت عثمان بن عفان  روايت است
ا طلبيد و سه مرتبه بر : كه ظرف آبي ر�

ها را شست،  هاي خود ريخت و آن دست
بعد دست راست خود را داخل ظرف 
نموده مضمضه كرد و آب را در بيني كرد 
و آن را افشاند، سپس سه مرتبهي روي 

ها  هاي خود را تا آرنج خود و دست
شست. بعد سرش را مسح نموده و پاهاي 
خود را تا قوزك سه بار شست. سپس 

را ديدم كه مانند اين  �رسول خدا گفت: 
گرفت. و گفت: كسي كه  وضو، وضو مي

گيرد و دو مانند اين وضوي من وضو ب
ها با نفس  كه در آن ركعت نماز را بخواند

گناهان  �خود سخني نگويد، خداند 
  بخشد. اش را مي گذشته

  )متفق عليه(
  

: �ه گفتة حضرت عثمان داده شده نظر ب �به اين حديث حكم رفع به رسول اهللا  شرح:
گرفت مثل وضوي من... تا آخر حديث... اين  را كه وضو مي �كه من ديدم رسول اهللا 

: آب در دهان و بيني نموده و مضمضه و استنثار كرد، و از »فمضمض و استنثر«اش:  گفته
به گيرد و با استنثار هردو  استنشاق تذكري نداد، چون كه استنثار بعد از استنشاق صورت مي

ها تذكري نداد،  : سرش را مسح نمود و از گوش»ثم مسح برأسه« اش: شود. و گفته جا مي
: يعني »ال يحدث فيهما نفسه«اش:  شوند. و گفته ها تابع سر هستند و با سر مسح مي زيرا گوش
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 امور دنيوي را در قلب خود راه ندهد، اما اگر امور آخرت باشد باكي نيست. و گفته اش:
شود، اين وقتي است كه نيت توبه از  اش بخشيده مي : گناهان گذشته»تقدم من ذنبه له ما غفر«

  شود. گناهان كبيره را كرده باشد، زيرا گناهان صغيره با وضو و نماز بخشيده مي
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  حديث را چند مرتبه به آرامي بخوان. -1
از فرايض وضو مثل شستن روي و شرح را بخوان و آنچه را كه حديث دربر دارد  -2

ها و مسح سر و شستن پاها و رعايت ترتيب در شستن اعضاء كه اوالً روي بعد  شستن دست
درپي شستن اعضا در يك وقت  و پي ةها بعد مسح سر و سپس پاها و همچنين مواال دست

سح ها، مضمضه، استنشاق و استنثار و م هاي وضو مثل شستن كف بدون فاصلة طوالني، سنت
  ها را برايشان بيان كن. داخل و ظاهر گوش

ها ارتباط دارد، و  كه نيت در وضو شرط است، زيرا ثواب اعمال به نيت :برايشان بگو -3
  .بايد وضو گيرنده نيت رفع حديث و طاعت خدا را بنمايد
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  : آية غسل11درس 

  قوله تعالي:
﴿βÎ) uρ öΝçGΖä. $ Y6 ãΖ ã_ (#ρã� £γ©Û $$ sù﴾  

  گفته خداوند:
گر جنب شديد پس خوب پاك كنيد و ا

  خودرا.
  ]6: مائده[

  

(βÎ﴿: گفتة خداي تعالي شرح: uρ öΝçGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ ﴾  يعني اگر به يكي از شما جنابتي باشد و آن
عبارت از نزديكي و مجامعت مرد است با همسرش گرچه انزال نشود و يا احتالم است به 

روج مني صورت بگيرد هم جنابت خ نمودن، خروج مني، و يا به نظركردن و يا مساس
  شود. وب ميسحم

�ρã# ﴿:و در جنابت، زن و مرد مساوي هستند. و قوله تعالي £γ©Û$$sù﴾ يعني غسل كنيد، زيرا :
شود. ترتيب غسل اينست كه شخص براي رفع  كسي كه غسل نمايد خوب پاك و تطهير مي

شويد، سپس مثل وضوي  يهايش را م تروها را سه مرتبه شسته و ع ه و دستجنابت نيت كرد
شويد، بعد  هاي سرش را با آب خالل نموده و سه مرتبه مي كند، بعداً موي نماز وضو مي

شويد و  شويد، سپس جانب راست بدنش را از سر تا قدم مي ها را مي داخل و خارج گوش
  سپس جانب چپ را همچنين.

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  مامي مردان و زنان شنونده آن را حفظ كنند.آيه را بخوان و تكرار كن تا ت -1
$ .βÎ)uρ öΝçGΖä﴿: مراد از گفته خداي تعالي -2 Y6 ãΖã_ (#ρã� £γ©Û $$ sù﴾ .را براي شنوندگان بيان كن  
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شان گردان كه زن و مرد در جنابت به احتالم و جماع مساوي هستند، همانطوري  آگاه -3
ت، همان طور زني كه احتالم شده و كه مرد اگر در جامة خواب خود مني را ديد جنب اس

  آب ببند برايش غسل واجب است.
رسد  هايي از بدن كه به سهولت آب نمي كننده بايد به قسمت آگاهشان كن كه غسل -4

مثل ناف، زير بغل و زير زانو آب را برساند، زيرا تا وقتي كه به تمام سطح جسم آب نرسد 
  شود. غسل تكميل نمي

ر خود را در هنگام غسل كردن با دست مس كند، الزم است آگاهشان كن كسي ذك -5
كه بعد از غسل مجدداً وضو نمايد، زيرا مس ذكر بدون حايل، شكنندة وضو است نظر به 

كسي كه ذكرش را مس كند،   »من مس ذكره فال يصلي حتي يتوضأ« :حديثي كه وارد شده
  نماز نخواند تا وضو نمايد.

  
  تبصره:

  كر اشكالي ندارد و اعاده وضو الزم نيست).(در مذهب احناف مس ذ
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  ����: حديث چگونگي غسل پيامبر12درس 

 ِلَرُسولِ  َوَضْعتُ : قَاَلتْ  لللل َمْيُمونَة َعنْ 
 يََدْيِه، َعَلى فََأفْـَرغَ  بِِه، يـَْغَتِسلُ  َماءً  ���� اللهِ 

 أَفْـَرغَ  ثُم  َثالَثًا، َأوْ  َمرتـَْينِ  َمرتـَْينِ  فـََغَسَلُهَما
 ثُم  َمَذاِكيَرُه، فـََغَسلَ  ِشَماِلِه، َعَلى هِ بَِيِمينِ 
 َواْستَـْنَشَق، َمْضَمضَ  ثُم  بِاَألْرِض، يََدهُ  َدَلكَ 

 َويََدْيهِ  َوْجَههُ  َغَسلَ  ثُم  َثالَثًا، رَْأَسهُ  َغَسلَ  ثُم 
 َجَسِدِه، َعَلى َأفْـَرغَ  ثُم  ى ثُمَمَقاِمهِ  ِمنْ  تـََنح 

  .َقَدَمْيهِ  فـََغَسلَ 

كه گفت:  لت است از ميمونه رواي
آبي كه غسل كند،  �گذاشتم براي پيامبر 

هاي خود دو يا سه  پس ريخت بر دست
ها را شست، سپس با دست  مرتبه آن

راست بر دست چپ خود آب ريخت و 
خود را شست و دست خود را به  ةعور

زمين ماليد سپس مضمضه و استنشاق 
هاي خود را  نموده و بعد روي و دست

بعداً سه مرتبه سر خود را شست شست، 
سپس بر تمام بدن خود آب ريخت، پس 
از جاي خود دور شد و پاهاي خود را 

  شست.
  )اه الشيخانور(

  
: »مذاكيره« :اش مراد از ميمونه: ام المؤمنين ميمونه بنت حارث الهاللي است گفته شرح:

ود را به زمين دست خ: »ثم دلك يده باالرض«اش:  يعني عورتش را از پيش و پس. و گفته
وي نجاست از دستش به واسطه تماس با موضع نجاست برود. و امروزه ماليد تا اين كه ب

ثم غسل وجهه « اش: استفاده از صابون به جاي ماليدن دست به زمين جائز است. و گفته
ها تذكري نداد، ولي  و از مسح سر و گوش» هايش را شست پس روي و دست: «»ويديه

وضو گرفت مثل وضويش براي نماز، و سر و  �روايت كرده كه پيامبر ل حضرت عايشه
هاي  كه قبل از شستن سر، بيخ موي لها را نيز مسح نموده و در حديث عايشه  گوش

ثم تنحي «اش  سرش را با آب خالل نمود و اين براي جلوگيري از زكام مفيد است. و گفته



    

  47  درسهاي ماه محرم
  

  

ر محل غسل جمع شده از آن جا دور شد و به خاطر آب و گل كه د« »عن مقامه فغسل قدميه
  .»پاها را شسته و در كفش كرد

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

ها آهسته با تو تكرار كنند تا آن را حفظ  حديث را به آهستگي تكرار كن و شنونده -1
  كنند.
  ها تذكر ده. شرح را جمله جمله بخوان و معنايش را براي شنونده -2
يفيت مطلوبة غسل همين است، از غسل جنابت و حيض و نفاس شان ده كه ك تعليم -3

  گرفته تا غسل جمعه، احرام و وقوف به عرفات و دخول مكه.
هاي بهداشتي  شان كن كه ماليدن دست به زمين يا شستن با صابون نمونة از برنامه آگاه -4

ن، از شريعت است و همچنين براي جلوگيري از زكام تخليل موي سر با آب پيش از شست
  شود. مظاهر و محاسن شريعت شمرده مي

شان ده كه ريختن آب بر بدن بايد همزمان با ماليدن اعضا باشد، و بر شخص  تعليم -5
غسل كننده الزم است كه به اندازة پشت ناخن از بدن را بدون تماس آب نگذارد، طوري كه 

 موي جنابت چون زير هر« »بةجنا ةاذ تحت كل شعر« روايت نموده: �حضرت علي 
  .»است
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  : آية تيمم13درس 

  قوله تعالي:
βÎ) uρ ΝçGΨä. # yÌó÷£∆ ÷ρr& 4’n? tã @�x'y™ ÷ρr& u!%ỳ Ó‰tnr& 

Νä3ΨÏiΒ zÏiΒ ÅÝ Í←!$ tó ø9$# ÷ρr& ãΜçG ó¡yϑ≈ s9 u!$ |¡ÏiΨ9$# öΝn= sù 

(#ρß‰ÅgrB [!$ tΒ (#θ ßϑ£ϑu‹ tFsù #Y‰‹ Ïè |¹ $ Y6 ÍhŠsÛ 

(#θ ßs|¡øΒ$$ sù öΝà6Ïδθ ã_âθ Î/ Νä3ƒÏ‰÷ƒ r&uρ çµ ÷ΨÏiΒ   

  فرموده خداي تعالي:
يا قضاي  بوديد يا در سفري و اگر بيمار

حاجت كرديد يا با زنان آميزش 

نموديد و آبي نيافتيد، با خاك پاك 

ها و  سپس بماليد بر روي تيمم كنيد
  هاي خود از آن. دست

  ]6: مائده[
  

?βÎ)uρ ΝçGΨä. #yÌó÷£∆ ÷ρr& 4’n﴿: در اين گفتة خداوند شرح: tã @� x'y™ ﴾  بيان علل جواز تيمم است، و
آن عبارت از حالتي است كه شخص به سبب مريضي از استعمال آب عاجز باشد، مثل 

ماند مثل موجود نشدن  هايي عاجز مي آوردن آب به علت مسافري كه در سفر از به دست
 آب، يا دشواري حمل آب در سفر و يا ضرورت حفظ آب براي آشاميدن و طبخ غذا. و در

ρr& u÷﴿: � اين گفته خداوند !% ỳ Ó‰tnr& Ν ä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 هاي وضو است كه  بيان شكننده﴾ #$

ρr& ãΜçG÷ ﴿ عبارت از خروج بول و غايط و يا باد است از سبيلين. و در اين گفته: ó¡yϑ≈ s9 u !$|¡ÏiΨ9 $#﴾  
آبي  ,صي جنببيان اينست كه جماع موجب غسل است و اگر شخ» يا درآميختيد با زنان«

تواند كه تيمم كند، و اين تيمم تا زماني كه به آب دسترسي  كردن را نيافت، مي جهت غسل
كند عوض غسل جائز است، و بعد از يافتن آب نمازهاي را كه در طي اوقات تيمم  پيدا مي

θ#)﴿ شود. اين گفته: ادا كرده عود نمي ßϑ £ϑu‹ tF sù #Y‰‹ Ïè|¹ $ Y6ÍhŠ sÛ﴾ » خاك پاكيعني قصد كنيد به «
شد، هرچه كه بر سطح زمين از شن و ريگ و سبخه  و اگر خاك پاك موجود نمي

θ#)﴿  و سنگ باشد تيمم به آن جائز است و در آية» زار شوره« ßs|¡øΒ$$ sù öΝà6Ïδθ ã_âθ Î/ Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ 
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çµ ÷ΨÏiΒ﴾ گذارد و  ها را بر خاك مي كيفيت تيمم است كه شخص بسم اهللا گفته و كف دست بيان
  كند. ها را يك بار مسح مي ها روي و كف آنبا 

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

ها آهسته با تو تكرار كنند تا  آيه را به آرامش بخوان و قرائتش كن و شنونده -1
  شان آن را حفظ كنند. اكثريت

شرح را جمله جمله بخوان و معني آيات را برايشان تفسير كن تا درك نمايند و اگر  -2
  دند به عبارات عاميانه برايشان بيان كن.درست نهفمي

كننده موجبات وضو و غسل و بيان جواز  برايشان توضيح ده كه اين قسمت آيت بيان -3
  تيمم و كيفيت آن است.

ها را بر  روايت شده كه وي در تيمم دوبار دست ببرايشان بيان كه از ابن عمر -4
ها را تا آرنجها مسح  ها و آن دستزد، يك بار براي مسح روي و يك بار براي  زمين مي

  نمود و كسي كه مانند او تيمم نمايد ايرادي بر او نيست. مي
 بها در آيه تذكر رفته، حديث عمار بن ياسر آنچه كه دوباره مسح روي و كف -5

  در صحيح نيز بر آن تأكيد دارد.
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  : حديث تعليم كيفيت تيمم14درس 

   عنهما قال: عن عمار بن ياسر رضي اهللا
 فـََتَمعْكتُ ... ْجَنْبُت فـََلْم ُأِصْب اْلَماءَ ِإني أَ 

لِلنِبي َصلى  َذِلكَ  َفَصلْيُت َفذََكْرتُ  بِالصِعيدِ 
ِإنَما َكاَن َيْكِفيَك « :اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فـََقالَ 

َفَضَرَب النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  »َهَكَذا
اْألَْرَض َونـََفَخ ِفيِهَما ثُم َمَسَح ِبِهَما  ِبَكفْيهِ 

  .َوْجَهُه وََكفْيهِ 

گفت:  لروايت است از عمار ياسر 
كه جنب شدم آب نيافتم پس در خاك 
غلطيدم و نماز خواندم، بعداً اين موضوع 

 �بيان كردم پيامبر  �را براي پيامبر 
كند  فرمودند: همانا براي تو اين كفايت مي

ها را به  دست �پيامبر » تعليمو براي «
ها بعداً  زمين زدند و دميدند در آن دست
ها را تا  مسح كردند روي خود را و دست

  ها. آرنج
  لی الرصغنيإ :دارالقطنی وفی رواية» متفق عليه«

  
تالم در خواب ب شدم و آن در مسافرت و به شكل اح: جن»أجنبت« :اش گفته شرح:

اش:  يعني به روي خاك غلطيدم يا غلط خوردم و گفته :»تمعكت« :اش بوده است. گفته
انما « :اش اين را گفتم: يعني بعد بازگشت از سفر. و گفته �: براي پيامبر»فذكرت ذلك«

ها به  : دميد در كف دست»و نفخ فيهما«: اش : يعني براي تو جائز است. و گفته»يكفيك
: يعني تا بند »لي الرصغينإ« :شا خاطر دوركردن غبار تا رويش را آلوده نسازد. و گفته

  ها. دست
  

  براي مربي هايي راهنمائي

ها آهسته با تو تكرار كنند تا ببيني  حديث را چند مرتبه به آرامش بخوان و شنونده -1
  اكثرشان آن را حفظ كرده اند.
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شرح را جمله جمله به آرامش بخوان و آنچه برايشان مشكل است به لغت عاميانه بيان  -2
  اين كه ببيني آن را درست درك كرده اند.كن تا 

 بترين شكل تيمم اين است كه بيان شد، و از ابن عمر شان ده كه صحيح تعليم -3
زند، اول براي مسح روي و بار دوم  ها را بر زمين مي كننده دو بار دست روايت شده كه تيمم

وارد  بن ياسرها، و اين صورت دومي كه در حديث عمار ب ها تا آرنج براي مسح دست
 به فعل تر است و عمل به هردو صورت جائز است. (در مذهب احناف تر و صحيح شده آسان

  .شود) عمل مي بابن عمر 
كننده غبار را  كه تيمم :در حديث اشاره واضح براي رعايت نظافت شده، چون فرموده -4

  ها پيش از مسح رويش بدمد. از دست
صل بنديست كه بين كف و بازو قرار دارد، در حديث، مفصل دست ذكر شده و مف -5
  گويند: ها مي عرب

شود و آنچه پيوست انگشت خنصر  استخواني كه متصل انگشت ابهام است كوع ناميده مي
شود، در اصطالح عرب به عنوان مثل  است كرسوع و آنچه در وسط قرار دارد رسغ گفته مي

شناسد، كوع در دست و بوع در پا  گويند: فالني كوع را از بوع نمي براي شخص جاهل مي
  استخواني است كه پيوست انگشت ابهام است.
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  دارد : آية نماز از فحشاء و منكر بازمي15درس 

  قوله تعالي:
ã≅ø? $# !$ tΒ z Çrρé& y7ø‹ s9Î) š∅ÏΒ É=≈ tG Å3ø9$# ÉΟÏ% r&uρ 

nο4θ n= ¢Á9$# ( āχÎ) nο4θn= ¢Á9$# 4‘sS ÷Ζ s? Ç∅tã 

Ï!$ t±ósx'ø9$# Ì� s3Ζ ßϑø9$#uρ 3 ã� ø. Ï%s! uρ «!$# ç�t9ò2r& 3 
ª!$#uρ ÞΟ n=÷è tƒ $ tΒ tβθ ãè oΨóÁ s? ∩⊆∈∪  

  فرموده خداوند:
) بخوان آنچه وحي شد به سويت از 45(

كتاب و به پاي دار نماز را كه همانا نماز 
بازدارد از ناشايست و ناپسند، و هرآينه ياد 

داند آنچه  خدا بزرگتر است و خدا مي
  .سازيد مي

  ]45: العنكبوت[
  

?ã≅ø﴿ گفتة خداي تعالي: شرح: $# !$ tΒ z Çrρé& y7 ø‹ s9Î) š∅ÏΒ É=≈tG Å3ø9$# ﴾  اين امر ارشاديست براي
و امتش كه پيروان او هستند، زيرا تالوت كتاب خدا و خواندن آن سبب تقويت  �رسول اهللا 

ايمان و ازدياد معرفت و كمك بر طاعت گرديده، و صبر و استقامت در برابر آزارها و 
امر به اقامة نماز است كه با  »ةوأقم الصلو«كند. و گفتة خداوند:  ت را زياد ميمشكال

شود و شرايط آن عبارت است از: طهارت بدن، جامه و مكان و  ءشرايطش در جماعت ادا
رفع حدث به وضو يا به غسل در صورتي كه شخص جنب باشد، و استقبال قبله و دخول 

يت و خشوع و قيام در صورتي كه مريض نباشد. و وقت. و اركان نماز كه عبارت از: ن
هاي آن كه عبارت از: تكبير افتتاح و خواندن سورة فاتحه، ركوع و بلندشدن از آن و  فرض

سجده و بلندشدن از آن، و حفظ اعتدال و آرامش در تمامي اين اركان، و سالم براي خروج 
د آيت بعد از فاتحه در دو ركعت از نماز، و واجبات آن عبارت است از: خواندن سوره يا چن

وقت بلندشدن از ركوع، و نشستن و   »سمع اهللا لمن حمده ربنا ولك الحمد«اولي، و گفتن 
در تشهد اخير، و درود به اين ترتيب خوانده  �خواندن تشهد و خواندن درود بر پيامبر 

و   »، ِإنَك َحِميٌد َمِجيدٌ َعَلى ِإبـَْراِهيمَ  َما َصلْيتَ ، َوَعَلى آِل ُمَحمٍد كَ للُهم َصل َعَلى ُمَحمدٍ ا«شود:  مي
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āχÎ) nο4θ﴿گفتة خداي تعالي:  n= ¢Á9$# 4‘sS ÷Ζs? Ç∅tã Ï!$ t±ósx'ø9$# Ì� s3Ζßϑ ø9$#uρ ﴾  علت امر به اقامة نماز را
، يعني از زنا، بخل و هر گفتار و كردار بدي كه »دارد نماز از فحشاء بازمي «كند كه بيان مي

ح آن زياد باشد. و منكر عبارت از هرنوع اعتقاد و گفتار و كرداري كه شريعت آن را نهي قُب
�ã﴿ �نموده و حرام قرار داده و وعدة عذاب به فعل آن داده باشد. و گفته خداوند  ø.Ï% s! uρ «!$# 

ç� t9ò2r&  ﴾ يعني ياد خدا در نهي از فحشاء و منكر اكبر است و همچنين از يادكردن بنده براي

=ª!$#uρ ÞΟn﴿اش:  خداي تعالي. و گفته ÷è tƒ $ tΒ tβθãè oΨóÁ s?﴾  يعني خدا را ناظر و نگهبان بدانيد، زيرا
  نمايد. مراقبت خدا از فحشاء و منكر جلوگيري مي

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها آهسته تكرار كنند تا اكثرشان آن را حفظ نمايند. آيه را به آرامش بخوان و شنونده -1
شان ده كسي كه شرطي از شرايط نماز را ترك  را جمله جمله بخوان و تعليم شرح -2

نمايد نمازش باطل است و همچنين كسي كه ركني را قصداً ترك نمايد نمازش درست 
نيست و اگر سهواً ترك كند آن را به جا نموده و سجده سهو را بجا آورد. و كسي كه واجبي 

ه را بجا كند، و كسي كه سهو در نمازش زياد نمايد را سهواً ترك نمايد قبل از سالم سجد
بعد از سالم سجده سهو را بجا نموده سپس سالم دهد. (در مذهب احناف سجده سهو به 

  شود) مي شود كه بعد از سالم انجام ترك واجب الزم مي
شان ده هرگاه نماز به ترتيبي كه بيان شد اقامه نشود، براي صاحب خود نوري را  تعليم -3

گردد، و  در فروغ آن حركت نمايد در بر نخواهد داشت، لذا مرتكب فحشاء و منكر مي كه
روايت كرده كه گفت: كسي كه  � در همين رابطه ابن ابي حاكم حديثي را از رسول اهللا

  نمازش او را از فحشاء و منكر منع نكند پس نماز نخوانده است.
اقبت يعني در نظرداشتن خدا كه منع كن كه در آيت مانع مراقبت آمده مر :شان آگاه -4

كند از كارهاي ناپسند و بر مسلمانان الزم است كه چهار چيزي كه در آيت آمده تالوت  مي
قرآن، اقامت نماز، ذكر خدا، مراقبت خدا و او را حاضر و ناظردانستن رعايت كند كه در نظر 
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است العياذ باهللا العلي داشتن اين امور راه سالمي است به سوي جنت و برخالف آن هالكت 
  الكبير.

  تا است. فقه احناف اركان نماز شش  در تذكر: 
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  كند : حديث اكمال وضو گناهان را محو مي16درس 

 َأالَ « قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:
 اْلَخطَايَا بِهِ  اللهُ  يَْمُحو َما َعَلى َأُدلُكمْ 

. اللهِ  َرُسولَ  يَا بـََلى قَاُلوا. َوَيْكُفر بِِه الذنوب
 وََكثْـَرةُ  اْلَمَكارِهِ  َعَلى اْلُوُضوءِ  ِإْسَباغُ  :قَالَ 

 بـَْعدَ  الصَالةِ  َوانِْتظَارُ  اْلَمَساِجدِ  ِإَلى اْلُخطَا
  .»الربَاطُ  َفَذِلُكمُ  الصَالةِ 

  :�فرموده رسول خدا 
آيا راهنمايي كنم شما را به چيزي كه محو 

بخشد  يكند خدا به آن خطاها را و م مي
به آن گناهان را؟ گفتند: آري يا رسول 

هاي  اهللا! فرمود: اكمال وضو در حالت
برداشتن بسياري به سوي  سخت و گام

مساجد، و انتظار نماز بعد از نماز، و اين 
  براي شما جهاد و مرزباني از اسالم است.

  )رواه مالك و مسلم(
  

ه به صورت استفهام و پرسش وارد ك »دلكم ما يمحو...أال أ«: �گفته رسول اهللا  شرح:
كند  شان بيان مي نمودن به امر مهمي است كه بعد از خواست و تقاضاي شده، توجه و آگاه

ها به سوي مساجد و انتظار نماز بعد نماز. و اين  كه عبارت است از اكمال وضو و زيادي قدم
ي مطلوب بوده است. كه اين خبر در قالب جملة استفهامي ايراد شده به خاطر تشويق به سو

جمع خطيئه: و آن گناهي است كه قصداً انجام شده باشد. والذنوب جمع ذنب:  :»و الخطايا«
شود اگر به شرايط زير باشد: اين كه آگاهانه انجام  و آن گناهايست كه بنده به آن مؤاخذه مي

ه نه ا مرتكب شدداده باشد، نه به فراموشي، قصداً باشد نه به طور خطا، و به ارادة خود آن ر
: يعني رساندن آب وضو را به مواضع آن كه »سباغ الوضوءإ«اش:  به صورت اجبار. و گفته

: و آن انجام وضو است در »علي المكاره«هر عضو را به صورت كامل دربر گيرد. و قوله: 
هاي كه نفس تنفر و كراهيت دارد مثل مريضي يا رنج و خستگي يا سردي شديد و يا  حالت

برداشتن زياد به سوي  گام«  »الخطا الي المساجد ةكثر«: � خوف و گفته رسول اهللا  ترس و
آورد كه محل سكونت يا كارش از مسجد دور بوده و او  و اين را كسي به دست مي» مساجد
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منظورش  » ةبعد الصال ةانتظار الصال«اش:  آيد. و گفته براي اداي نماز به سوي مسجد مي
ماند و انتظار نماز عشاء را  را ادا نموده و همچنان در مسجد ميكسي است كه نماز شام 

كشد، به همين ترتيب يك نماز را ادا  كشد و يا ظهر را ادا نموده و انتظار نماز عصر را مي مي
فذلكم  «اش: شود. گفته كشد و از مسجد خارج نمي كند و براي نماز بعدي انتظار مي مي

، زيرا رباط »طيست كه اجر و مزد آن بزرگترين اجرها استيعني آنچه بيان شد ربا«  »الرباط
و نگهباني شبي در راه خدا بهتر از يك ماه صيامِ روز و قيامِ شب است. والرباط: فرودآمدن 

  به مرزهاي اسالمي براي حفاظت آن از شر كفار.
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

ها نيز با تو تكرار كنند تا  هحديث را به آرامش بخوان و قرائتش تكرار كن و شنوند -1
  شان حديث را حفظ نمايند. اكثريت

شرح حديث را جمله جمله بخوان، و تا جملة اولي را نفهميدند به جملة دومي  -2
  نپردازند.

شان رغبت داشتند، چون  در تعليم و هدايت اصحاب �آگاهشان كن كه چقدر پيامبر  -3
  ر حديث به كار گرفتند.تا آخ »دلكماال أ«روش تشويق را با بيان: 

هاي زيادي به سوي مسجد  منزل دور از مسجدي كه صاحبش قدم  شان ده تعليم -4
هاي زيادي كه به  دارد اجر بزرگ دارد. يعني اجر و مزد اين صاحب منزل به خاطر قدم برمي

  دارد بسيار زياد است. سوي مسجد برمي

'yγ•ƒr$ ﴿فرموده:  �ند شان ده كه رباط امر خداوند است چون خداو تعليم -5 ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# 

(#θãΨ tΒ#u (#ρç�É9 ô¹$# (#ρã� Î/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà)̈? $#uρ ©!$# öΝä3ª= yès9 šχθßsÎ= ø' è? ∩⊄⊃⊃∪ ﴾  ) :200آل عمران(  
و  . »و از خدا بترسيد تا رستگار شويد اي مؤمنان صبر كنيد وبردبار باشيد و استقامت ورزيد«

مرزها و سنگرهاي اسالمي عاجز باشد اينجا برايش رباط ديگريست كه  هركه از استقامت در
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ها به سوي مساجد و انتظار نماز بعد  هاي دشوار و كثرت قدم عبارت از اكمال وضو در حالت
  نماز است.
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  : آية عفو و گذشت و ديگر مكارم اخالق17درس 

  قول اهللا تعالي:
É‹è{ uθ ø'yè ø9$# ó÷ß∆ ù&uρ Å∃ó�ãèø9$$ Î/ óÚÌ� ôãr&uρ Çtã 

šÎ= Îγ≈ pgø:$# ∩⊇∪ $ ¨ΒÎ) uρ š� ¨Ζxî u”∴tƒ zÏΒ 

Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# Øø ÷“tΡ õ‹ÏètG ó™ $$ sù «!$$ Î/ 4 …çµ ‾Ρ Î) ìì‹ Ïϑy™ 

íΟŠÎ= tæ ∩⊄⊃⊃∪  

  فرمودة خداي تعالي:
عفو و گذشت (در پيش) بگير  ) 199(

و به كار نيك و پسنديده فرمان بده و از 
  جاهالن روي بگردان.

ي از سوي شيطان او اگر وسوسه) 200(
به تو رسيد، به اهللا پناه ببر؛ به راستي او، 

  �. شنواي داناست
  ]200 – 199: عرافاأل[

  
É‹è{ uθ ﴿ فرمودة خداي تعالي: شرح: ø'yè ø9$# ó÷ß∆ ù&uρ Å∃ó�ãèø9$$ Î/ óÚÌ� ôã r&uρ Çtã š Î=Îγ≈ pgø:$#﴾  امر

ترين  زيرا اين آيه جامعكند خدا رسول و امتش را كه پيرو او هستند به مكارم اخالق،  مي
كه در قرآن ازين  :آيات در مكارم اخالقي است، طوري كه حضرت جعفر صادق گفته است

É‹è{ uθø'yè ﴿تر در مكارم اخالق آية نيست. و گفته خداي تعالي:  آيه جامع ø9$# ﴾  » بگير گذشت
و سختگيري مراد به عفو، از اخالق و اعمال مردم آنست كه با ايشان آسان گيري كند » را

ننمايد و از كمال خلق اين است كه از برادر خود چيزي نخواهد كه از توان آن بيرون است 
: عبارت »والعرف«مانند علم و شناخت ادب و اخالق و يا كاري كه از امور داد و ستد باشد. 

Ú﴿ها باشد.  ها و آرامش نفس از هر خصلت نيكي است كه مورد پسند عقل Ì�ôã r&uρ Çtã 

šÎ= Îγ≈ pgø:$#﴾  » يعني بعد از دعوت و ارشادشان، از گفتار زشت و رفتار بديكه در مقابل تو
نمود گذشت  از كسي كه به ايشان ظلم مي �، زيرا رسول اهللا »دهند بگذري انجام مي

پيوستند به كسي  نمودند و مي كردند، و به كسي كه از ايشان دريغ كرده بود بخشش مي مي
شان كاملترين مردم در مكارم اخالق و  كرد، و با اين روش ه ميكه از ايشان قطع رابط
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Β̈$ ﴿ :�ها در آداب بودند. و گفته خداوند  ترين آن عالي Î) uρ š�̈Ζ xî u”∴tƒ zÏΒ Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# Øø ÷“ tΡ 

õ‹ ÏètG ó™$$sù «! $$Î/﴾ »و سخن گفتي كه منافي  شيطان غضبناك شدي  يعني اگر به اثر تحريك
تو را در  �، زيرا خداوند »خدا بازگرد و از او طلب ياري كن حسن اخالق باشد به سوي

به گفتار بندگان خود شنوا و  �نمايد، زيرا خداوند  مقابل ارادة شيطان حفظ و حمايت مي
شان دانا است، و كسي كه چنين حالتي داشته باشد، خداوند برهانيدن او از بدي و  به حاجات

  حمايتش از ضررها قدرت دارد.
  

  براي مربي: هايي يراهنمائ

ها با تو بخوانند تا اين كه بداني كه  هردو آيت را چند مرتبه به ترتيل بخوان و شنونده -1
  شان آن را حفظ نموده اند. همه

شود توقف كن و به عبارت  شرح را به آرامش بخوان و به نزد هر معني كه تمام مي -2
  ها بفهمان. عاميانه به آن

ضمون اخالقي آن دو آيه تشويق كن زيرا اعتبار بعد از علم به ها را بر عمل به م آن -3
  عمل است.

كه ناداني به خدا و چيزهاي كه مورد پسند يا ناپسند خدا و ناداني  :ها را آگاه كن آن -4
هاي كه براي دوستان يا عذابي براي دشمنان آماده كرده است،  آنچه نزد خدايتعالي از نعمت

  خالقي است.سبب هر شر و بدي و فساد ا
جستن به خدا عبادت است و به جز خدا پناهگاه ديگري از جن  ها بفهمان كه پناه به آن -5

  و انس وجود ندارد.
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  : حديث خداوند به نه چيز امر كرده است18درس 

 روي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال:
 السر  في االخالص: بِِتْسع رَبي َأَمَرِني

 والرضى، الغضب يف العدلو  والعالنية،
 َعمنْ  أْعُفوَ َأْن وَ  والغنى، الفقر في والقصد
واعطى من  ،وأصل من قطعني ظََلَمِني

 َصْمتيوَ  نطقي ذكراً، يكون وأن حرمني،
  .عبرة ونظري ِفْكرا،

فرمود:  �روايت شده كه رسول اهللا 
پروردگارم به نُه چيز مرا امر نموده: 
 اخالص در نهان و آشكار، رعايت عدالت

روي در  در حال رضايت و خشم، ميانه
بگذرم از ال توانگري و فقر، و اين كه ح

ر من ستم نموده و بپيوندم به كسي كه ب
كه از من قطع رابطه كرده، و بدهم  كسي

كسي را كه از من دريغ كرده است. و اين 
ام فكر و نظرم  كه سخنم ذكر و خاموشي

  پندگرفتن باشد.
  )صول والقرطبي في تفسيره واللفظ لهاألذكره ابن االثير في جامع (

  
گردانيدن عبادت  اول: اخالص: يعني خالص . : يعني به ُنه مسئله»بتسع « :اش گفته شرح:

براي خداي تعالي طوري كه احدي را در ان شريك نسازد و عمل نهان و آشكارش  است
د ظلم نكند چه يكسان باشد. دوم: العدل: عدل كه ضد ظلم است، يعني در گفتار و حكم خو

نكردن است چه در  روي: و آن اسراف در حالت خشنودي باشد يا در حالت خشم. سوم: ميانه
: درگذشتن از كسي كه به او ظلم كرده »العفو«حالت ثروتمندي باشد يا فقيري. چهارم: 

: پيوستن به كسي كه »وصل من يقطعه «باشد به اين كه او را مورد مؤاخذه قرار ندهد. پنجم:
ع عالقه نموده يعني به عنوان مجازات و انتقامش قطع رابطه نكرده، بلكه با او ارتباط و قط

نمودن به كسي كه او را محروم  : بخشش»اعطائه من حرمه«كند. ششم:  پيوند را برقرار مي
اش به او بذل و  كرده باشد، يعني به عمل متقابل به مثل نپرداخته بلكه در وقت احتياجي

زند  . و اين شش چيز از مكارم اخالق است. و هفتم اين كه وقتي سخن مينمايد بخشش مي
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سخنش ياد خداي تعالي باشد و هشتم وقتي خاموش و ساكت است سكوتش تفكر باشد در 
آنچه كه رضاي خداي تعالي است و نهم اين كه نظرش پندگرفتن باشد به آنچه كه به ازدياد 

  گرد.انجامد بن ايمان و اعمال صالح و خير مي
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

ها آهسته تكرار كنند  اش را تكرار كن و شنونده حديث را به آرامش بخوان و هر جمله -1
  تا ببيني كه اكثرشان آن را حفظ كرده اند.

گانة اين حديث كه در مكارم اخالق است براي هر فرد و  شان ده كه مسايل شش تعليم -2
را به اين زيور آراسته گردانيده و به خاطر آن با نفس خود زن مسلمان الزم است كه خويش 

  گانه ُخلق و خويش بگردد. هاي شش جهاد نمايد تا اين كه آن را كسب نموده و اين خصلت
شان گردان كه براي عبادت خداي تعالي اخالص واجب است و همنيطور واجب  آگاه -3

ج در حالت توانگري انفاق و خر روي كردن در است رعايت عدالت در سخن و حكم و ميانه
  و فقر.
دادن به كسي  برايشان يادآوري كن كه عفونمودن از كسي كه ظلم كرده، و بخشش -4

  كه دريغ ورزيده، و پيوستن به كسي كه قطع رابطه نموده از محاسن اخالق است.
ه اين گانه خود را آراسته نمايند طوري ك شان ده كه الزم است به اين اخالق نُه تعليم -5

  ها در اوشان ديده شده و در بين مردم به آن شناخته شوند. خصلت
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  : آية اهل ايمان و استقامت19درس 

  قوله تعالي:

¨βÎ) tÏ% ©!$# (#θä9$s% $oΨ š/ z’ ª! $# §ΝèO (#θßϑ≈ s) tFó™$# 

Ÿξsù ì∃öθyz óΟ ÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡ t“ øts† 

∩⊇⊂∪ y7 Í× ‾≈ s9'ρé& Ü=≈ ptõ¾ r& Ïπ̈Ψ pgø: $# tÏ$ Î#≈yz $pκ� Ïù 

L !#t“ y_ $yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇⊆∪  

  فرمودة خداي تعالي:
) آنان كه گفتند پروردگار ما خدا 13(

دند نيست ترسي است پس استقامت ورزي
  شوند. ين ميگهبرايشان و نه اندو

) آنان اند ياران جنت جاودان در 14(
  كردند. آن پاداشي برابر آنچه بودند مي

  ]14 – 13احقاف: [
  

%βÎ) tÏ¨ ﴿فرمودة خداي تعالي: شرح: ©!$# (#θä9$s% $oΨ š/ z’ ª!$#﴾ كساني كه با بيان ال اله اال  :يعني
شهادت  �و رسالت حضرت محمد رسول اهللا  �اهللا و محمد رسول اهللا بر يگانگي ذات اهللا 

رسول ، و در برابر امر خدا و »سپس استقامت و پايداري ورزيدند« »ثم استقاموا«دادند 
شان بود از اطاعت  مرتكب كفر و شرك و فساد نگرديدند، و در آنچه كه توان و قدرت

Ÿξsù ì∃öθyz óΟ﴿ �بيرون نشدند. و گفته خداوند  �و رسول اهللا  �خداوند  ÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝ èδ 

šχθçΡ t“ øts† ﴾ ،در اين آيه خداي تعالي از مؤمنان و كساني كه بر طاعات استقامت ورزيدند
نمايد ترسي كه غير مؤمنان دارند. و حزن الزمة اهل شرك و عصيان است  ور ميترس را د

y7﴿: �در دنيا و در قبر و در آخرت. و فرمودة خداوند  Í×‾≈ s9 'ρé& Ü=≈ ptõ¾ r& Ïπ̈Ψ pgø: آن گروه كه « ﴾#$
به اثر اعمال صالح و ايمان، نيكو و پاك گرديده اند، اهل جنت اند كه به صورت ابدي از آن 

L﴿ .»شوند دا نميدور و ج !#t“ y_ $yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ﴾ دهد اوشان را به خاطر ايمان و  پاداش مي
شان بر راه حق كه همانا اسالم است، پاداشي كه سبب نجات از دوزخ و جاويدماندن  استقامت

  در بهشتي كه سراي ابرار و نيكان است.
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  براي مربي: هايي راهنمائي

ترتيل بخوان و شنوندگان آهسته با تو تكرار كنند تا ببيني  هردو آيت را به آرامش و -1
  كه اكثرشان آن را حفظ نموده اند.

شرح را جمله جمله بخوان و آنچه كه فهمش برايشان مشكل است به زبان عاميانه بيان  -2
  كن.

محتاج به مراقبت و حفظ  �شان ده كه استقامت بر طاعت خدا و رسول  تعليم -3
دن با نفس و يادآوري وعده و وعيد خداوند است در همه كر خدايتعالي و مبارزه

  اوقات.
شان ربنا اهللا بيان كن و همچنين  برايشان فضيلت آشكار نمودن توحيد را از گفته -4

فضيلت استقامت را كه در وصف آن گفته شده كه استقامت از هزار كرامت بهتر 
  است.

يده كه كلمة التزام را به شان گردان كه آنچه ميان برادران مسلمان مروج گرد آگاه -5
گيرند، باطل و نادرست است زيرا كلمة التزام در تمام  جاي كلمة استقامت به كار مي

رود، ولي كلمة استقامت خاص در طاعت خدا و رسول به  امور حق و باطل به كار مي
  شود. كار گرفته مي
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  : دستور پيامبر به استقامت20درس 

الثقفي مسلم وغيره من عبد اهللا  ما روى
قال: قلت يا رسول اهللا قل لي في اإلسالم 

قل «قوًال ال اسأل عنه احدَا بعدك؟ قال: 
  ».آمنت باهللا ثم استقم

مسلم و غير آن از عبداهللا ثقفي حديثي را 
كند كه عبداهللا گفت: به رسول  روايت مي

خدا گفتم برايم سخني در اسالم بگوئيد 
كه بعد از شما از كس ديگري نپرسم 

فرمود: (بگو ايمان آوردم به  �اهللا رسول 
  خدا و سپس استقامت نما).

  
به عنوان رسالت و  �كننده: يا رسول اهللا: ندائيست براي رسول  گفته شخص سؤال شرح:

اقرار به رسالت آن حضرت و تعظيم و تشريف به مقام رسالتش و پذيرفتن نهي خداوندي كه 
(محمد) نهي فرموده، آنجا كه در سورة نور  اش مؤمنين را از يادكردن رسول به اسم علمي

=āω (#θè ﴿فرمايد:  مي yèøgrB u !$tã ßŠ ÉΑθß™§�9 $# öΝà6oΨ ÷� t/ Ï!% tæß‰ x. Νä3ÅÒ÷èt/ $VÒ÷èt/﴾  :63(النور(. 
خداي  »بعضي شما بعض ديگر را نگردانيد يادكردن رسول را در بين خود مانند يادكردن«

را ندا كرده است به لفظ يا محمد ياد نكرده، بلكه تعالي كه در كتاب مجيدش چندين بار آن 
اش في االسالم: يعني در  است. و گفته رسول و يا ايها النبي او را خواندهبا نداي يا ايها ال

ن اوند براي بندگان مؤمقوانين اسالم از عقايد و عبادات و احكام و آداب و اخالق كه خد
يعني سخن و بيان كافي و   »نه احداً بعدكال اسئل ع«اش:  خود تشريع نموده است و گفته

واضحي باشد كه به آن از آتش دوزخ نجات يافته، و داخل بهشت و سراي ابرار گردم. و 
 �يعني آنچه را طلب نموده بود، رسول اهللا   »قل آمنت باهللا ثم استقم«: �فرمودة رسول اهللا 

و ايمانش را آشكار نمايد و بر به صورت خالصه برايش بيان نمود و آن اين كه: ايمان آورد 
دادن است به اعضا. و  آن استقامت كند، زيرا ايمان پيمانيست بدل، و قوليست به زبان، و انجام

هاي فصلت و احقاف در نظر  در گفتة خود به عبداهللا ثقفي فرمودة خدا را از سوره �پيامبر
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آنهائي كه گفتند پروردگار ما « »...ان الذين قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا«دارد آنجا كه فرموده: 
  .»اهللا است سپس استقامت ورزيدند...

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

قرائت حديث را تكرار كن و شنوندگان آهسته با تو تكرار كنند تا اين كه بيشترشان  -1
  حديث را حفظ نمايند.

بوده  كننده سؤالش علمي شان گردان كه طلب علم واجب است، زيرا اين سؤال آگاه -2
  است.

واجب است، نبايد كسي بگويد كه  �شان گردان كه رعايت ادب با رسول خدا  آگاه -3
امر نموده و يا نهي فرموده، بلگه  �محمد گفته است و يا محمد را نديدم و يا محمد 

  بگويد: رسول اهللا و نبي اهللا.
اد و گفتار و برايشان از فضيلت ايمان و استقامت بر آن خبر ده كه ايمان عبارت از اعتق -4

  شود. كردار بوده و راه نجات و رستگاري بنده محسوب مي
حرص اصحاب رضوان اهللا تعالي عليهم را در طلب علم و عملي كه به آن سعادت دنيا  -5

  و آخرت را به دست آورده بتوانند، بيان كن.
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  سارها اند ها و چشمه آية متقين در سايه :21درس 

  قول اهللا جل جال له:
¨βÎ) t É)−FãΚ ø9$# †Îû 9≅≈ n= Ïß 5βθã‹ ãã uρ ∩⊆⊇∪ tµ Ï.≡ uθsùuρ 

$ £ϑ ÏΒ tβθ åκ tJ ô±o„ ∩⊆⊄∪ (#θ è= ä. (#θ ç/ u� õ°$#uρ $ O↔ÿŠ ÏΖyδ $ yϑ Î/ 

óΟçFΖä. tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊆⊂∪ $ ‾Ρ Î) y7Ï9≡ x‹x. “Ì“øgwΥ 

tÏΖ Å¡ósßϑ ø9$# ∩⊆⊆∪  

  فرمودة خداي تعالي:
ها و  ) همانا پرهيزگاران اند در سايه41(

هاي از آنچه  يوه) و م42سارها ( چشمه
) بخوريد و بنوشيد گوارا 43هوس كنند (

) همانا ما 44كرديد ( بدانچه بوديد مي
  بدينگونه پاداش دهيم نيكوكاران را.

  ]44 – 41[مرسالت: 
  

βÎ) tÉ)−F¨﴿فرمودة خداي تعالي:  شرح: ãΚ ø9$#﴾   مراد از متقين و پرهيزگاران، مردان و زنان
شود پرهيز  ان ترسيدند و از خشم الهي كه سبب عذابش ميهستند كه از پروردگارش منةمؤ

پسندد رعايت  كردند و تقواي خدا را به انجام آنچه مورد پسند خدا و ترك آنچه را كه نمي
كردند، لذا براي حفظ اصول تقوا طلب علم به كسب آن و يا به سؤال از اهل علم يك امر 

نگرديده، و آن كه تقوا نداشته و از  واجب و ضروري است و در غير آن تقواي بنده كامل
≈≅Îû 9†﴿ اش: خدا نترسيد بخسران و هالكت روبرو خواهد شد. گفته n= Ïß 5βθã‹ ãã uρ ∩⊆⊇∪ tµ Ï.≡uθ sùuρ 

$ £ϑ ÏΒ tβθ åκ tJ ô±o„﴾ سالم بلند لاشان بدار  د كه بعد از مرگ ارواحده در اين آيه از اهل تقوا خبر مي
سايش در آنجا بگذرانند و بعد از انتهاي اين زندگي، شود تا بقية عمر دنيا را به آ برده مي

فرستد و اين اجسام پاك  ها مي شان را به سوي آن شان را عود نموده و ارواح خداوند اجسام
شان داده  شان به دست راست شوند و نامة اعمال شود و به سوي موقف حشر مي زنده مي

نت گذشته و با سالم و امن وارد شود و از صراط به سوي ج شان وزن مي شود و اعمال مي
هاي آب، عسل، شير و شراب آن  هاي درختان بهشتي كه از چشمه شوند و در سايه بهشت مي

خورند، و  هاي آن كه بسيار زياد و متنوع است آنچه ميل دارند مي ده و از ميوهنوشي
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خوردن  شان تماماً براي حصول لذت است نه براي بقاي حيات چنانكه اهل دنيا به خوردن
خورند و فرشتگان برايشان  جهت ادامة زندگاني و حيات نيازمنداند، و فقط تلذذاً مي

θ#)﴿گويند:  مي è= ä. (#θ ç/ u�õ°$#uρ $ O↔ÿŠ ÏΖyδ $ yϑ Î/ óΟçFΖä. tβθ è= yϑ÷è s?﴾ تان باد به  بخوريد و بنوشيد گواراي :يعني
ايد. و فرموده خداي هاي هميشگي گشته  خاطر اعمال صالحة كه با انجام آن وارث اين نعمت

$﴿ تعالي: ‾ΡÎ) y7 Ï9≡ x‹x. “Ì“øgwΥ tÏΖÅ¡ósßϑ ø9$#﴾ ها با ايمان و انجام اعمال صالح تقواي خدا  هرگاه آن
هاي شان تزكيه  شان راه نيافته و نفس را پيشه كرده از محسنين گرديدند كه فسادي در اعمال

  شده و شايستة جنت گرديدند.
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها آن را حفظ نمايند. ه را بخوان و چند بار با ترتيل تكرار نما تا شنوندهآي -1
  شرح را جمله جمله بخوان و معناي آن را به لغت عاميانه بيان كن تا بفهمند. -2
: �شان گردان كه تقوا سبب توراث دارالسالم است نظر باين فرموده خداوند  آگاه -3

﴿y7 ù=Ï? èπ̈Ζ pgø: $# ÉL©9 $# ß Í̂‘θçΡ ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã tΒ tβ% x. $|‹ É) s?﴾  :اين آن بهشتيست « .)63(مريم
. زيرا تقوا كه طاعت خدا و »كه ارث دهيم بندگان خود را آن كه بوده است پرهيزگار

نفوس را تزكيه و پاك نموده آنگاه  . رسول و انجام امور و اجتناب منهيات است
  گردند. شايسته جوار كريم در دارالنعيم بهشت مي

ان گردان كه احسان جزء اسالم است و بدون احسان هيچ عمل صالحي مورد ش آگاه -4
شود و حقيت احسان عبارت از در نظرداشتن خداوند است در حين  قبول واقع نمي

عبادت تا كه صاحب آن، اين مراقبت را حفظ نموده و در نتيجه داراي طهارت روحي 
  گرديده و شايستگي دخول جنت را پيدا كند.
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  ديث صدقه از بهترين مال: ح22درس 

 َعْوفِ  َعنْ  قول النبي صلى اهللا عليه وسلم
 َرُسولُ  َخَرجَ  :قَالَ إذ  اَألْشَجِعى  َماِلكٍ  ْبنِ 

 َعلقَ  َوَقدْ  -وسلم عليه اهللا صلى- اللهِ 
ًوا َأوْ  ِقَناءً  رَُجلٌ   يَْطَعنُ  َفَجَعلَ  اَعصً  َوبَِيِدهِ  ِقنـْ

 َهِذهِ  َرب  َشاءَ  َلوْ  :َويـَُقولُ  اْلِقْنوِ  ِفى يَُدْقِدقُ 
َها بَِأْطَيبَ  َتَصدقَ  الصَدقَةِ   َهِذهِ  َرب  ِإن  ِمنـْ
  .اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اْلَحَشفَ  يَْأُكلُ  الصَدَقةِ 

: در روايت عوف بن �فرمودة رسول اهللا 
مالك: كه بيرون شدند رسول خدا در 
حالي كه مردي چند خوشه يا يك خوشه 

ن كرده بود و به دست از خرما را آويزا
عصاي بود كه شروع كردند  �رسول اهللا 

كوبيدند و  زدند و مي ها مي با عصا به خوشه
فرمودند: اگر صاحب اين صدقه  مي
داد،  خواست بهتر ازين را صدقه مي مي

مي  همانا صاحب اين صدقه روز قيامت
  خرماي پست را. خورد

  ابي داود) ،(حسن صحيح
  

از منزل به سوي مسجد بيرون شدند در  �: رسول اهللا �ك گفتة عوف بن مال شرح:
هاي  هاي مسجد نبوي خوشه حالي كه يكي از مسلمانان بر ريسماني بين دو ستون از ستون

عصاي  �اش: بيده عصا: يعني در دست رسول اهللا  خرما را جهت صدقه آويخته بود. و گفته
خواست  اگر صاحب اين صدقه ميها زده فرمودند:  فجعل يطعن: كه با آن به خوشه دبو

تري بود، مگر بخل او را  داد زيرا مالك خرماهاي بهتر و عالي خرماي بهتري را صدقه مي
: و حشف »مةيأكل الحشف يوم القيا قةان رب هذه الصد «اش: ازين خير مانع شد. و گفته

ه اگر ارزش است، و اين از قبيل پاداش در مقابل عمل است ك نوعي از خرماي پست و بي
شد، چون از خرماي  نمود پاداش خوبي داده مي تري را صدقه مي خرماهاي پاكيزه و سره

  ارزش قرار گرفت. پست صدقه داد پاداش او هم پست و بي
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  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها آن را حفظ نمايند. حديث را بخوان و تكرار كن تا شنونده -1
  كن. شرح را بخوان و آنچه محتاج تفسير باشد بيان -2
ارزش عيب گرفته  را تذكر بده آنجا كه از صدقه بي �برايشان بلندي ادب محمدي  -3

   صاحب صدقه را مورد مالمت و سرزنش قرار ندادند.

tΒ u﴿ باشد برايشان تذكر بده كه پاداش آخرت از جنس عمل دنيا مي -4 !% ỳ ÏπuΖ |¡ptø: $$Î/ 

… ã&s# sù ç� ô³tã $yγÏ9$sW øΒ r& ( tΒ uρ u !% ỳ Ïπy∞ ÍhŠ¡¡9$$Î/ Ÿξsù #“t“ øgä† āωÎ) $yγn= ÷W ÏΒ öΝèδ uρ Ÿω tβθßϑ n= ôà ãƒ ∩⊇∉⊃∪﴾   
شود و  هركه يك نيكي انجام دهد براي او ده چند آن پاداش داده مي«). 160(األنعام: 

  .»شود هد برايش مثل آن سزا داده ميهركه بدي انجام د
ارزش نمود،  بي ي برايشان از بخل تذكر بده زيرا بخل صاحب صدقه را وادار به صدقه -5

  تا در رهايي از بخل بكوشند كه عالج آن همانا افزودن در صدقات است.
هاي خرما ره مسجد آورده و  ها را به فضيلت صحابه آگاه كن كه خوشه آن -6

آويختند تا محتاجان استفاده نمايند بدون اين كه بر كسي به صدقه خود منت  مي
  گذارند.
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  كيزههاي پا : آية انفاق از مال23درس 

  قول اهللا تعالي:
$ yγ•ƒ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u (#θ à)Ï'Ρ r& ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ 

óΟçF ö;|¡Ÿ2 !$ £ϑÏΒuρ $oΨô_t� ÷z r& Νä3s9 zÏiΒ ÇÚö‘ F{$# ( 
Ÿωuρ (#θ ßϑ £ϑu‹ s? y]Š Î7y‚ø9$# çµ ÷Ζ ÏΒ tβθà)Ï'Ψè? ΝçG ó¡s9uρ 

Ïµƒ É‹Ï{$ t↔Î/ HωÎ) βr& (#θ àÒ Ïϑ øóè? Ïµ‹ Ïù 4 (#þθ ßϑn=ôã $#uρ ¨βr& 

©!$# ; Í_ xî î‰Š Ïϑym ∩⊄∉∠∪  

  :�فرمودة خداوند 
) اي گروه مؤمنان انفاق كنيد از 267(

هاي آنچه فراهم كرديد و از آنچه  پاكيزه
بيرون آورديم از زمين و قصد پليد نكنيد 
كه از آن انفاق كنيد و نيستيد ستانندة آن 
جز با فروخواباندن چشم در آن و بدانيد 

  .نياز ستوده كه خداست بي

  
خداي تعالي بندگان مؤمن را كه به ربوبيت و الوهيت به حقش ايمان دارند و دين  شرح:

ها با  كند چون آن را به عنوان پيامبرش پذيرفته اند، ندا مي �اسالم را به عنوان دين و محمد 
كند تا اوشان را به  شان توان تكاليف اعتقادي و عملي و ترك منهيات را دارند. ندا مي ايمان

θ#)ا﴿اين گفتة خود امر نمايد à)Ï'Ρ r ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠ sÛ $ tΒ óΟçFö;|¡Ÿ2 :﴾ هاي صامت خويش  كه از مال
هاي تجارتي و از اموال ناطق خود مثل شتر و گاو و گوسفند  مثل طال و نقره و ديگر عرض

ϑ£$!﴿:اش صدقه بپردازند. و گفته ÏΒuρ $ oΨô_t� ÷zr& Νä3s9 zÏiΒ ÇÚ ö‘F{$#  ﴾گندم، جو،  يعني حبوبات مثل
ها مثل خرما، زيتون و كشمش. و خداي  شدن است و ميوه ذرت و هر قوتي كه قابل ذخيره

هاي سره و  اهميت نهي نموده و توصيه به مال ارزش و بي ها را از انفاق اشياء كم تعالي آن
Ÿωuρ (#θ ﴿خوب و پاكيزه نموده فرموده است: ßϑ £ϑu‹ s? y]Š Î7y‚ø9$# çµ÷Ζ ÏΒ tβθ à)Ï'Ψè?﴾ تصميم به انفاق  يعني

هاي كه اگر براي شما داده شود خود شما آن  تان نگيريد چنان مال ارزش هاي پست و بي مال
ارزشي آن ننگريد و در بخش  پوشي كرده و به پستي و بي پذيريد مگر اين كه چشم را نمي

ه ايست ك نياز ستوده شده دهد كه خداي تعالي غني و حميد بي ها تذكر مي بعدي آيت به آن
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ها نيست: همان انفاق و شكرشان به خودشان  محتاج نفقه و ستايش و سپاسگذاري آن
  ها فقير و نيازمند خدايند و ذات سبحان خداوند محتاج نيست. گردد زيرا آن برمي
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

آيه را به ترتيل بخوان و شنوندگان با خويشتن تالوت نمايند تا ببيني كه بيشترشان آن  -1
  ا حفظ كرده اند.ر

شرح را به آرامش جمله جمله بخوان و معناي آن را به لغت عاميانه و متداوله بيان كن  -2
  تا خوب درك نمايند.

ها را بيان كرده زيرا مال تا هنگامي كه به نصاب  شان گردان كه سنت، نصاب مال آگاه -3
گرام طال بيست مثقال كه حدود هفتاد  شود. نصاب ت در آن واجب نميسد زكانر

و  شود) پنج گرام مي و هشتاد بيست مثقال معادل علما، عضيب رايباساس  (و شود مي
شود و نصاب  نصاب نقره دويست درهم است كه حدود چهارصد و پنجاه گرام مي

شتر پنج رأس و نصاب گوسفند چهل گوسفند و نصاب گاو سي رأس و نصاب 
  شود. ود پنج قنطار ميها پنج وسق يعني پنج بار شتر كه حد حبوبات و ميوه

شان گردان كه آيه صراحتاً در وجوب زكات است بر مردان و زنان مؤمنه، و  آگاه -4
  شود. زكات ركن سوم از اركان اسالم است هركه آن را نابود كند مسلمان شمرده نمي

پذيرد لذا براي مسلمان  ها را نمي شان گردان كه خداوند پاكيزه است و جز پاكيزه آگاه -5
هاي پاكيزه و خوب را ترك  رد كه اشياء پست مال خود را صدقه داده و مالجواز ندا

  نمايد.



    

    درسهاي يوميه اسالمي        72 
    

 

  : حديث اركان دين اسالم24درس 

قوله صلى اهللا عليه وسلم في الصحيح: 
 الَ  َأنْ  َيْشَهُدوا َحتى الناسَ  أُقَاتِلَ  َأنْ  أُِمْرتُ «

 َويُِقيُموا ،اللهِ  َرُسولُ  ُمَحمًدا َوَأن  اللهُ  ِإال  ِإَلهَ 
 ِفيَما لَْيسَ «وقوله: » الزَكاةَ  َويـُْؤُتوا الصَالَة،

 َولَْيسَ «وقوله: » َصَدَقةٌ  َأَواقٍ  َخْمسِ  ُدونَ 
 »َصَدَقةٌ  من االبل َذْودٍ  َخْمسِ  ُدونَ  ِفيَما

وقوله: » اْلُخُمسُ  الرَكازِ  َوِفي«وقوله: 
 َكانَ  َأوْ  َواْلُعُيونُ  السَماءُ  َسَقتِ  ِفيَما«
 ِنْصفُ  بِالنْضحِ  ُسِقىَ  َماِفيْ وَ  ، اْلُعْشرُ  رِياشعَ 

  .»اْلُعْشرِ 

در صحيح البخاري:  �فرموة رسول اهللا 
ام كه بجنگم با مردم تا گواهي  مأمور شده

و رسالت  �دهند به واحدانيت خداوند 
و به پا دارند نماز را و  �حضرت محمد 
در كمتر از «اش:  و گفته» بدهند زكات را

اش: در  و گفته» ج اوقيه زكات نيستپن
كمتر از پنج ذود از شتر زكات نيست. و 

اش: در  در معادن خمس است و گفته
شود عشر  آنچه به باران و شبنم آبياري مي

است. و در آنچه به كشيدن باشد نصف 
  عشر است.

  
 : امرت: يعني پروردگارم امر نموده مرا كه دعوت نمايم�فرمودة رسول خدا  شرح:

مردم را به گواهي اين كه خداوند يكي است و محمد رسول خداست و اگر سرباز زدند و ابا 
ك است و غير او الهي نيست يگانه است و ن بجنگم تا به اين حقيت كه خدا يآوردند با اوشا
اقرار نمايند و او را پرستش نمايند و به اين اقرار كه محمد رسول  به اين شريكي ندارد

يعني نمازهاي   »ةيقيموا الصال«اش:  دوست داشته و اطاعت نمايند. گفتهخداست او را 
كه  »يؤتو الزكاة «اش ء نمايند. و گفتهپنجگانه را با شرايط و اركان در مساجد به جماعت ادا

كه جمع  »خمس اواق«اش  هاي شان زكات واجب شده باشد بپردازند. گفته آنچه در مال
ليس في ما دون  «اش: ورد نصاب طال و نقره بيان شد. و گفتهاوقيه است و در آيه گذشته در م

شود. و  ذود با فتح ذال كه از سه تا به ده شتر اطالق مي  »خمس ذود من االبل صدقه
ركاز به معني گنج و خزينه كه در زيرزمين دفن شده و    »وفي الركاز الخمس«اش:  گفته
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رف زكات براي فقرا و مساكين شود و در آن خمس است كه بايد خمس در مصا كشف مي
داران و در راه  و مأمورين جمع زكات و براي مؤلفه القلوب و در آزادسازي بردگان و قرض

ست كه آن يري عبارت از زمينعش   »رياًاو كان عش«اش: خدا و مسافران صرف شود. و گفته
اش:  نشود، و گفته ها آبياري ها و چاه ها و جوي چشمه را باران و شبنم آبياري نمايد و به آب

يعني زميني كه به طريقة آبكشي آبياري شود يعني مالك   »فيما سقي با النضح نصف العشر«
زمين آن را با شتر يا دلو و يا ديگر وسايل آالت امروزي آب دهد در چنين زميني نصف 

  عشر است.
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

نيز آهسته تكرار كنند تا ببيني  حديث را به آرامش بخوان و تكرار كن و شنوندگان -1
  كه تماماً آن را حفظ كرده اند.

  شرح را جمله جمله بخوان و معني آن را برايشان بيان كن تا بفهمند. -2
شان گردان آن كه گواهي دهد كه خداوند يگانه است و غير او خداي نيست،  آگاه -3

زد و آنكه واجب است كه عبادت خدا را به جا نموده و چيزي را با او شريك نسا
رسول خداست، واجب است كه او را دوست داشته و در  �گواهي دهد كه محمد 

  تمام آنچه آورده پيروي و متابعت نمايد و ديگران را به سوي آن بخواند.
برايشان تذكر ده كه زكات قرين نماز است و هرگاه كه واجب شود جائز نيست كه  -4

  آن را نپردازد.
  شان تأكيد كرده باشي. ها بنما تا بر حفظ شنونده هاي را از موضوع درس از سؤال -5
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  ان اهل فساد و قطع صله رحم: آية منافق25درس 

  قوله تعالي:
ö≅yγsù óΟçF øŠ|¡tã βÎ) ÷Λ äøŠ©9uθ s? βr& (#ρß‰Å¡ø'è? ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# (#þθ ãè ÏeÜs)è? uρ öΝä3tΒ$ ymö‘ r& ∩⊄⊄∪ y7 Í×‾≈ s9'ρé& 

tÏ%©! $# ãΝßγoΨyè s9 ª!$# ö/àS £ϑ|¹r'sù #‘yϑ ôã r&uρ 

öΝèδt�≈|Á ö/ r& ∩⊄⊂∪  

  :�فرمودة خداوند 
) آيا اميد داريد كه هرگاه به سرپرستي 22(

كاري كنيد در  گمارده شديد اين كه تبه
زمين و ببريد رشته خويشاوندي خويش را 

پس  ،شان كرد خدا ) آنانند كه لعنت23(
شان  شان و كور ساخت ديدگان كر ساخت

  را.
  ]23 – 22القتال: [

  
ö≅yγsù óΟ ﴿ فرمودة خداي تعالي: شرح: çFøŠ |¡tã﴾ منافقان هستند كه در  ,اينجا مخاطب آيه

رفتند  شان عبداهللا بن ابي قرار دارد، آنگاه كه در مسيرشان به سوي جنگ احد مي رأس
 �هاي خود برگشتند، خداوند  گفتند: چرا آنجا خود را به كشتن دهيم؟ و سپس به خانه مي
شان را  نش مورد خطاب قرار داده و اين حالت و موقف ذليل و پستها را به عنوان سرز آن

βÎ) ÷ΛäøŠ﴿اش:  نمايد. و فرموده نكوهش مي ©9uθ s? ﴾ كرديد  يعني از ايمان ظاهري كه بدان تظاهر مي

يعني با شرك و معصيت فسادكاري در روي  ﴾#$}βr& (#ρß‰Å¡ø'è? ’Îû ÇÚö‘F ﴿اش: بازگشتيد و گفته

þθ#) ﴿اش: هزمين نمائيد. و گفت ãèÏeÜs)è? uρ öΝä3tΒ$ ymö‘r&﴾  يعني صله ارحام را با قربا و خويشاوندان
كنند چنانچه  ه ارحام را رعايت نميكنيد. چه هرگاه كافر شدند صل نميتان پيوند  مسلمان

عادت كفار است، و حق چنين است كه اگر ايشان حكم را به دست بگيرند و سرپرست امور 
كنند همانطوري كه حالت  شمني و قطع صله ارحام در زمين فساد ميشوند همانا با ظلم و د

×y7Í﴿ اش: اش چنين است. و گفته حاكم كافر به اثر ناداني و ظلمت نفساني ‾≈ s9'ρé& tÏ%©! $# ãΝßγoΨyè s9 

ª!$#﴾ شان را از شنيدن كالم حق  هاي ها را از رحمت خود دور كرده و گوش يعني خداوند آن
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شان را كور نموده كه آيات الهي و آنچه را كه ماية  ساخته و چشمانر ك و امور پنسديده
  شان شبيه كوران و كران است. توانند مشاهده كنند، گويا حالت عبرت و پند است نمي

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها حفظ نمايند. آيه را به ترتيل بخوان تا شنونده -1
  اشد بيان كن.شرح را به آرامش بخوان و آنچه كه محتاج توضيح ب -2
  ها را از نفاق كه همانا اظهار ايمان و پوشيدن كفر است بترسان. آن -3
  دادن گناهان از جمله فساد در روي زمين است. شان گردان كه انجام آگاه -4
ها را از قطع رحم بترسان چه قطع رحم از گناهان كبيره است و اين حديث رسول  آن -5

ن يعجل اهللا تعالی عقوبته فی الدنيا مع ما أحری أما من ذنب « يشان تذكر بده:را برا �اهللا 
  رواه غير واحد و صححه الترمذي. »يدخر لصاحبه فی اآلخرة من البغی وقطع الرحم

: هيچ گناهي سزاوارتر نيست كه خداوند عقوبت و كيفرش را در دنيا �فرمود رسول اهللا 
  و قطع صله رحم. سازد از ظلم زود بدهد با آنچه كه براي صاحبش در آخرت ذخيره مي
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  : حديث وصل رحم26درس 

 قَالَ « قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:
 َلَها َشَقْقتُ  الرِحمُ  ِذهِ َوهَ  الرْحَمنُ  أَنَا اللهُ 

 َوَمنْ  ،َوَصْلُتهُ  َوَصَلَها َمنْ فَ  اْسِمى ِمنَ  اْسًما
  .»قطعته َقَطَعَها

 رواه احمد وأبو داود والترمذي. َوقَاَل ِلَمنْ 
سأل عما يدخل الجنة من األعمال ويباعد 
عن النار: تعبد اهللا وال تشرك به شيئًا وتقيم 

  الصالة وتؤتي الزكاة وتصل رحمك.

 �: پروردگار �فرموده رسول اهللا 
من رحمانم و اين رحم است و «فرمايد:  مي

براي اين رحم اسمي از اسم خويش 
ام پس هركه آن را پيوند  اشتقاق نموده

نمايم و هركه آن را قطع  مي كند وصلش
  »نمايم كند قطعش مي

براي كسي كه سؤال كرد از  �پيامبر 
شود و از  اعمالي كه سبب دخول جنت مي

نمايد فرمودند:  آتش دوزخ دور مي
پرستش نمائي خداي را و شريك نسازي 
به او چيزي را و برپا داري نماز را و بدهي 

  كني رحمت را. وپيوند زكات را و وصل
  تفق عليه)(م

  
اين اخباريست از ذات او تعالي به اين كه اسم او رحمن  »نا الرحمنأ«: �فرمودة  شرح:

اآليه و اين روايت را بخاري در اين  »هو الرحمن الرحيم«فرمايد:  است و در قرآنكريم مي
رحم ذا فرغ منهم قامت الإن اهللا تعالی خلق الخلق حتی إ«نمايد:  توضيح مي �رسول اهللا  هفرمود

من قطعک؟  صل من وصلک وأقطعأن أما ترضين أبک من القطيعة قال:  فقالت: هذا مقام العائذ
ها، رحم  خدايتعالي خلق را آفريد و آنگاه فارغ شد از آن«  .»قلت: بلی! قال فذلک لک

برم به تو از قطع آن: فرمود بلي! آيا راضي  برخاست و گفت: اين مقاميست كه پناه مي
وصل كنم آن را كه وصل كند تو را و قطع نمايم آن را كه قطع كند تو را؟  شوي اين كه مي

خوشا به حال آن كه صلة رحم را انجام  .»ت: آري! فرمود: پس اين براي توسترحم گف
خودداري  -1گيرد:  كند. و ارتباط صلة رحم به اين موارد صورت مي داده و آن را قطع نمي
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و قطع صلة رحم شان.  رساندن خير و نيكي براي -3شان.  مقدرشناسي و احترا -2شان.  از اذيت
  شود: به امور زير مي

كردن خير و  دريغ -3احترامي به اوشان.  اهانت و بي -2آزارشان به زبان يا به دست.  -1
  نيكي از اوشان.

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  كنند.ها با تو بخوانند تا بيشترشان آن را حفظ  حديث را بخوان و شنونده -1
  شرح را جمله جمله بخوان و معني مراد را بيان كن. -2
نام است كه از جملة اسماء يكي  99داراي  �شان يادآور شو كه خداوند  براي -3

ها  شان الزم است كه تا حد امكان اسماء اهللا را حفظ نمايند تا با آن رحمن است و براي

!¬﴿: �خدايتعالي را بخوانند نظر به فرموده خداوند  uρ â!$oÿôœF{$# 4o_ó¡çtø: $# çνθãã ÷Š$$sù $pκ Í5﴾( 
ها ها از آنِ پروردگار است. پس او را با اين نامو بهترين نام« )180عراف: األ(

  .»بخوانيد
ر و پناه جوينده است كه طلب را بيان كن كه عايذ به معني مستجيشان معناي عائذ  براي -4

  ».كروهمرهوب و م«آور و ناپسندي  كند از هر ترس حمايت مي
شان گردان كه خدايتعالي تمام مخلوقات از حيوانات و جمادات و غيره را گويا  آگاه -5

شان طلب نطق كند، سخن زنند چنانچه در سورة  گردانيده و هرگاه خداوند از هريك

%θä9$s#) ﴿آمده است  �فصلت اين فرموده خداوند  uρ öΝ ÏδÏŠθè= ß∨ Ï9 zΝÏ9 öΝ›?‰ Îγx© $oΨ ø‹ n= tã ( 
(# þθä9$s% $uΖ s) sÜΡr& ª! $# ü“Ï% ©!$# t,sÜΡ r& ¨≅ ä. & óx«﴾  :براي :و دوزخيان گويند« )21(فصلت 

خداي كه همه چيز را گويا  :شان كه چرا عليه ما شهادت داديد؟ گويند هاي پوست
  .»گردانيده ما را به سخن آورده است
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  : آية دستور خدا به احسان والدين27درس 

  :�قول اهللا 
* 4|Ó s% uρ y7•/ u‘ āωr& (#ÿρß‰ç7 ÷è s? HωÎ) çν$ −ƒ Î) 

È øt$Î!≡ uθø9$$ Î/ uρ $ �Ζ≈|¡ômÎ) 4 $ ¨ΒÎ) £tó è= ö7 tƒ x8y‰ΨÏã 

u� y9Å6ø9$# !$ yϑ èδß‰tnr& ÷ρr& $yϑ èδŸξ Ï. Ÿξ sù ≅à)s? 

!$ yϑ çλ°; 7e∃é& Ÿωuρ $ yϑ èδö� pκ ÷]s? ≅è% uρ $ yϑ ßγ©9 Zωöθ s% 

$ VϑƒÌ� Ÿ2 ∩⊄⊂∪ ôÙÏ'÷z $#uρ $ yϑ ßγs9 yy$ uΖy_ ÉeΑ—%!$# 

zÏΒ Ïπ yϑ ôm§�9$# ≅è% uρ Éb>§‘ $ yϑßγ÷Η xqö‘ $# $ yϑx. ’ÎΤ$ u‹ −/u‘ 

#Z�� Éó|¹ ∩⊄⊆∪  

  :�فرمودة خداوند 
و پروردگارت فرمان داد كه جز ) 23(

او را عبادت و پرستش نكنيد و به پدر و 
مادر نيكي نماييد. و چون يكي از آنها 
يا هر دوي آنها نزدت به سن پيري 

ترين سخن  رسيدند، كوچك
ناخوشايندي به آنان مگو و بر سرشان 
  داد مزن و به آنان سخن نيكي بگو.

ابان براي آنان بال فروتني ) و فرو خو24(
را از مهر و بگو پروردگارا رحم كن بر 

  آنان چنانچه مرا پروريدند در كودكي.
  .)24و  23(اإلسراء: 

فرمودة خدايتعالي: قضي: يعني پروردگار تو دستور فرموده بندگانش را كه تنها او  شرح:
ه بندگانش را كه به والدين را پرستيده و غير وي را با او پرستش نكنند چنانچه توصيه نمود

دارد گرچه  ادبي به والدين بازمي ها را از بي خويش احسان كامل داشته باشند همانطور آن
$﴿اش:  آور مثل اف باشد. و گفته يك كلمه رنج ¨ΒÎ) £tóè= ö7 tƒ x8y‰ΨÏã u� y9Å6ø9$# ﴾ اآليه: هرگاه يكي

ه و در كنارشان حاضر باشي الزم سالي برسند  و تو زند از والدين يا هردوي شان به سن كهن
ها تو را در دورة طفلي خدمت كرده اند بايد  شان را بنمايي طوري كه آن است كه خدمت

شان تقديم نمايي و  شان را براي هاي ها را تميز نموده و نيازمندي ادرارشان را بشويي و ناپاكي
دادند و تو  ار را انجام ميها اين ك شان نكني چنانكه آن اظهار ناراحتي و ناگواري از خدمت
 Ÿωuρ﴿اش:  كردند. و گفته كردند و اظهار ناراحتي نمي طفلي بودي و نجاستت را پاك مي
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$ yϑ èδö� pκ ÷]s?﴾ اش: ها را با صداي بلند و تهديد كننده اذيت مكن. و گفته يعني آن ﴿ ≅è% uρ $ yϑ ßγ©9 

Zωöθ s% $ Vϑƒ Ì� Ÿ2  ﴾كه از آن احساس بزرگي و  :گو و نرم سخن يعني با اوشان به گفتار پسنديده

ôÙÏ'÷z ﴿اش: قدرشناسي نمايند. و گفته $#uρ $ yϑ ßγs9 yy$uΖ y_ ÉeΑ—%!$# zÏΒ Ïπ yϑ ôm§�9$# ﴾ عني بازوي خود را ي
ها را مورد مهر و عاطفه قرار ده كه از صحبتت احساس  در مقابل شان فرو خوابان و آن

  رت نما.آرامش كنند، و در طول زندگي خويش برايشان دعاي مغف
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  هردو آيت را بخوان و قرائتش را ادامه بده تا شنونده آن را حفظ نمايند. -1
ها  شان را بيان كرده تكرار كن تا از فهم شنونده شرح را جمله جمله بخوان و معني -2

  اطمينان حاصل نمايي.
ظلم است آگاه بزرگي گناه شرك و اين كه شرك از بزرگترين انواع ها را از  آن -3

هاي از شرك در عبادت مانند دعا، ذبح و نذر لغير اهللا را بيان  گردان و براي شان مثال
  كن.

شان در  شود: اول: اطاعت شان گردان كه نيكي به والدين به سه امر زير كامل مي آگاه -4
ها سوم جلوگيري از رسيدن اذيت  كارهاي پسنديده. دوم: نيكي و احسان به آن

  برايشان.
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  بهترين اعمال نزد خداوند حديث: 28رس د

 َعْبدِ  َعنْ البخاري ومسلم  ،الشيخان روى
 :قَالَ نه أ -رضي اهللا عنه- َمْسُعودٍ  ْبنِ  اللهِ 

-وسلم عليه اهللا صلى-  اللهِ  َرُسولَ  َسأَْلتُ 
:  اْلَعَملِ  َأى  هِ  ِإَلى َأَحبالل  َعز  قَالَ  ؟َوَجل: 

 :ثُم أي؟ قَالَ  :قُلت .اَوْقِتهَ  َعَلى الصَالةُ 
 أيّ  :قـُْلت ،اْلَواِلَدْينِ  ِبر اْلِجَهادُ  :قَالَ  ؟ثُم 
يضًا عن أَورويا  .َوَجل  َعز  اللهِ  َسِبيلِ  يفِ 

أبي بكرة رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا 
 الَكَبائِرِ  بأْكَبرِ  أُنـَبُئُكمْ  أال«عليه وسلم قال: 

: قَالَ  اهللا، َرُسول ايَ  بـََلى،: قـُْلَنا  ثالثاً 
 وكان الَواِلَدْيِن، َوُعُقوقُ  باهللا، اإلْشَراكُ 

 الزورِ  َوقـَْولُ  أالَ : فـََقالَ  َفَجَلَس، ُمتِكئاً 
: قـُْلَنا َحتى ُيَكررَُها زَالَ  َفَما الزورِ  َوَشَهاَدةُ 

  ».َسَكتَ  لَْيَتهُ 

امام بخاري و مسلم از عبداهللا بن مسعود 
گويد: از  ه عبداهللا ميروايت كردند ك �

پرسيدم كدامين عمل نزد خداوند  �پيامبر
تر است؟ فرمودند: اداي نماز در  پسنديده

وقت آن. پرسيدم: پس از آن كدام عمل 
تر است؟ فرمودند: خدمت پدر و  پسنديده

مادر، باز گفتم: پس از آن چه عملي بهتر 
است؟ فرمودند: جهاد در راه خدا. و 

م از ابي بكره همچنين بخاري و مسل
روايت كردند: كه پيامبر سه بار فرمودند: 
آيا شما را به بزرگترين گناهان بزرگ خبر 
دهيم؟ ما گفتيم: آري؟ خبر دهيد. 
فرمودند: شرك به خداوند و نافرماني پدر 
و مادر از بزرگترين گناهان است و 

تكيه داده بودند نشستند  �حضرت پيامبر 
ز سخن دروغ و و فرمودند: هان! بپرهيزيد ا

شهادت دروغ، و اين جمله را چندين بار 
تكرار كردند تا اين كه ما گفتيم: اي كاش 

  سكوت كنند.
  

رساند كه مؤمن  ترين اعمال نزد خداوند، اين را مي از پسنديده �سؤال ابن مسعود  شرح:
و در جستجوي تقرب به خداوند است تا به بهترين اعمال به سوي او نزديكي حاصل كند، 

دهد كه بهترين اعمال نزد خداوند چند چيز است: اول اداي نماز در اول  پاسخ مي �پيامبر 
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وقت آن، دوم اطاعت والدين، البته در معروف و امور پسنديده و دورداشتن آزار و رسانيدن 
خير به پدر و مادر. سوم جهاد است، جهاد به زبان، جهاد به مال، جهاد به نيزه، به شرط اين كه 

راه خدا و در راه نصرت دين خدا و بندگان مؤمن خدا و در راه گسترش دعوت اسالمي  در
كند  اين را ثابت مي »الَواِلَدْينِ  َوُعُقوقُ «در حديث ابي بكره  �در جهان باشد. و گفته پيامبر 

كه نافرماني والدين از بزرگترين گناهان كبيره است، همچنانكه خدمت والدين از بهترين 
يسته است، پس نافرماني والدين كه نقطه مقابل آن است از بزرگترين گناهان است. اعمال شا

ها رعايت كنيم، تا از عذاب خدا  پس تقواي خدا را در خدمت والدين و عدم نافرماني آن
  هاي او در اقامتگاه راستين نزد مالك مقتدر رستگار شويم. نجات پيدا كرده و به نعمت

  
  :براي مربي هايي راهنمائي

آن دو حديث را بخوان و تكرار كن و شنوندگان هم تكرار كنند تا بداني كه اكثريت  -1
  آن را حفظ كرده اند.

  ها تفسير كن. شرح را به آرامش بخوان و معاني آن را به اندازة فهم آن -2
به آنان يادآوري كن كه خدمت مادر بر خدمت پدر مقدم است، چنانچه بخاري  -3

پرسيد سزاوارترين مردم براي خدمت كيست؟  �ر روايت كرده كه كسي از پيامب
باز  گفت: مادرت،  �فرمود: مادرت، گفت: پس از آن كيست؟ باز پيامبر  �پيامبر 

فرمود: مادرت، و براي چهارمين بار كه پرسيد؟  �گفت پس از آن كيست؟ پيامبر 
  فرمود: پدرت.

د حقوقي دارند: از ها تذكر ده كه والدين پس از مرگ خود هم بر فرزندان خو به آن -4
ها را  ها آمرزش خواستن و پيمان آن ها خواندن، براي آن آن جمله نماز جنازه بر آن

آوردن، و دوستان قوم و خويشان آنان صله رحم به جاپس از مرگ اجرا كردن، و با 
  آنان را مورد اكرام قراردادن است.
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  : آية محبت به اطاعت از پيامبر است29درس 

  :قول اهللا تعالي
ö≅è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7 ¨? $$ sù 

ãΝä3ö7Î6 ósãƒ ª!$# ö� Ï'øó tƒ uρ ö/ ä3s9 ö/ ä3t/θçΡ èŒ 3 ª!$#uρ 

Ö‘θà'xî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊂⊇∪ ö≅è% (#θ ãè‹ÏÛ r& ©!$# 

š^θß™ §�9$#uρ ( βÎ* sù (#öθ ©9uθ s? ¨βÎ* sù ©!$# Ÿω �= Ïtä† 

tÍ�Ï'≈ s3ø9$# ∩⊂⊄∪  

  ي خداوند: گفته
داريد خدا را مرا ) بگو: اگر دوست 31(

پيروي كنيد، تا دوست دارد شما را خدا و 
بيامرزد گناهان شما و خدا آمرزنده و 

) بگو: فرمان بريد خدا و 32مهربان است. (
رسول را، پس اگر پشت كردند همانا خدا 

  دوست ندارد كافران را.

  ]32 – 31: [آل عمران
كه اگر ما  :ها گفتند شد چون آناين آيه در شأن نمايندگان نصاراي نجران نازل  شرح:

ها  كنيم به جهت محبت خدا است، خداوند به پيامبر دستور داد به آن عيسي را عبادت مي
βÎ) óΟçFΖä. tβθ ﴿بگو: ™7Åsè? ﴾  اگر دوست داريد خدا شما را دوست داشته باشد، پس چرا بنده و

پس از دين و راه پيامبر او، حضرت عيسي و مادرش را خدا قرار داده و پرستش كرديد 
توحيد من پيروي كنيد، تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را بيامرزد، سپس به 

ها چيزي معرفي كند كه محبت خدا و رسولش را  دهد كه به آن دستور مي � حضرت محمد
ö≅è% (#θ﴿فراهم سازد كه همانا اطاعت خدا و رسول است. ãè‹ ÏÛ r& ©!$# š^θß™ §�9$#uρ ( ﴾عت ابگو: اط

βÎ*sù (#öθ﴿ كنيد خدا و رسولش را ©9uθ s?﴾  اگر پشت كردند به خدا و رسول و ترك كردند اطاعت
  ايشان را پس ايشان كافر اند و خدا كافران و ناسپاسان را دوست ندارد.

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  آن دو آيت را چند بار و با آرامش بخوان تا اكثر شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  ها بيان كن. يات و معني هرجمله را براي آنشرح آ -2
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ها اعالم كن كه سبب پرستش نصارا عيسي و مادرش مـريم را، محبـت حضـرت     به آن -3
عيسي و مادر وي بوده است، لذا در دين اسالم منع شده ازين كه در محبت صالحان و 

  دوستان خدا غلو شود، تا اين كه با خدا، ديگري را نپرستند و در شرك نيفتند.
كه محبت خدا، عبادت و جزء دين ما است و كسي كـه خـدا را دوسـت     :ها بگو به آن -4

  ندارد كافر است.
  .ر و نهي خدا است: كه عالمت محبت خدا اطاعت از امها بفهمان به آن -5

  ها بخوان: و اين شعر شاعر را براي آن
  كني تو ادعاي محبت خدا داري واز وي نافرماني مي وأنت تظهر حبه: اإلله يتعص -1
  .اين كار از نظر مقايسه عقلي ناآشنا است ع:ياس بديالق يف يهذا لعمر  -2
گويي كه خدا را دوسـت داري بايـد از وي    اگر راست مي طعتـه:لو کان حبـك صـادقا أل -3

  اطاعت كني
  كند كه همانا دوست دارنده از محبوب خود اطاعت مي ع:يحب مطين المحب لمن إ -4
مهم نيست، مهم اينست كه خدا مـا را دوسـت    داشتن خدا ها تذكر ده كه دوست به آن -5

داشته باشد، زيرا اگر بندة خدا را دوست دارد و از وي اطاعت نكند، خدا او را دوست 
  ي نبرده و زيان كرده است. ندارد، چرا كه او از محبت خدا استفاده



    

    درسهاي يوميه اسالمي        84 
    

 

  : حديث خدا ولي نعمت ماست30درس 

 َأِحبوا«قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 وِني ،ِنَعمِ ال ِمنْ  بِهِ  وُكمْ ذيـَغْ  ِلَما هَ اللَوَأِحب 
  ».تـََعاَلى اللهِ  ُحب بِ 

روايت كرده كه  �ترمذي از پيامبر 
هاي كه به  فرمود: خدا را به واسطة نعمت

شما خورانيده دوست بداريد، و من را به 
  جهت دوستي خدا دوست بداريد.

  (رواه الترمذي)
  

غذاه تغذيه به معني اين كه بوي داد آنچه سبب بقاء جسم  كلمات غذاه يغذوه و شرح:
حساب به ما داده است، پس  هاي بي اوست، و خداوند انواع غذاها را براي ما آفريد و نعمت

 �برما واجب است كه او را در مقابل انعام و احسان او دوست داشته باشيم، و چون خداوند 
م، لذا يه جهت محبت خدا دوست داشته باشرا دوست دارد پس ما بايد او را ب �پيامبر
هاي او دوست داشته باشيد، چرا كه ولي نعمت فطرتاً  فرمايد: خدا را جهت نعمت مي �پيامبر

گويد: من را به محبت خدا دوست داشته باشيد زيرا كسي كه خدا  داشتني است. و مي دوست
و شكي نيست كه خدا را دوست دارد تمام آنچه را كه مورد محبت خدا است دوست دارد 

را دوست دارد، لذا او را برگزيده و بر همه انبياء برتري  �رسول خود حضرت محمد 
بخشيده است، و در شب معراج به نزد خود خوانده و با او مناجات كرده و آنچه خواسته به او 

  وحي كرده است.
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

تو تكرار كنند تا بداني كه اكثرشان آن  حديث را به آرامش بخوان و شنوندگان هم با -1
  را حفظ كرده اند.

  شرح را جمله به جمله بخوان و معني مراد از حديث را بيان كن. -2
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ها را آگاه كن كه محبت خدا و پيامبر و هرچه خدا و رسولش دوست دارند بر هر  آن -3
  مرد و زن مسلمان واجب است.

ت دارد بايد در سختي و آساني از ها تذكر بده كسي كه خدا و رسولش را دوس به آن -4
  ايشان پيروي كند.

هاي الهي، بنده را به محبت خدا و رسولش وادار  ها خبر ده كه ياد نعمت به آن -5
  سازد. مي

  كاهد. ها و غفلت از آن، از محبت خداوند مي كردن نعمت كه فراموش :ها بگو به آن -6
از پيامبر، دين و شريعت وي ها بفهمان كه خداوند وقتي بنده را دوست دارد كه  به آن -7

  پيروي كند.



 

  هاي ماه صفرالخيردرس

  به حبل اهللا زدن چنگ: آية 1درس 

  قوله تعالى:
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u (#θ à)®? $# ©!$# ¨, ym Ïµ Ï?$s)è? 

Ÿωuρ ¨ è∫θèÿ sC āωÎ) ΝçFΡr&uρ tβθ ßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ 

(#θ ßϑ ÅÁtG ôã $#uρ È≅ö7 pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θ è% §� x's?.  

  گفتة خداوند بزرگ:
  ) اي مؤمنان بترسيد خدا را حق102(

ريد جز آن كه  مي ترسيدنش و نمي
) و چنگ زنيد برشتة 103مسلمان باشيد. (

  خدا همگي و پراكنده نشويد.
  ]103 - 102: [آل عمران

  
 ها را مورد خطاب قرار خداوند بندگان مؤمن اين امت مرحومه اين بهترين امت شرح:

داده و با لقب ايمان ياد كرده، زيرا مؤمن است كه روحاً و جسماً حيات دارد، مؤمن است كه 
تواند تكاليف شرعيه را انجام دهد، مؤمن است كه بذل و بخشش دارد، مؤمن است كه  مي
  تواند نفس خود را زير پا كرده و از خواهشات و لذات نفساني خود جلوگيري كند. مي

ها را به تقواي الهي كه ضامن سعادت دنيا و  خطاب قرار داده و آن لذا مؤمنين را مورد
كند، چون تقوي ترس از عذاب خداست كه انسان را بر طاعت خدا و  آخرت است امر مي

سازد، تقوي است كه انسان را به گرفتن اسباب نجات و اطاعت خدا و ترك  رسول وادار مي
آور است و  ست هرچيزي كه مضر و زيانكند و شكي ني منهيات خدا و رسول او دعوت مي

  كشاند، خدا آن را نهي كرده است. انسان را به بدبختي و پستي مي
رند، چرا كه مرگ بر غير دين  مي خدا به مؤمنان دستور داده كه بر غير دين اسالم نمي

اسالم خسارت ابدي دارد. خدا مؤمنان را امر كرده تا به ريسمان محكم خدا كه همانا دين 
بت و راه مستقيم اسالم است چنگ بزنند. خدا مؤمنان را از تفرقه و اختالف در امور دين و ثا

شوند  كاهد آنگاه تباه مي شان مي دنيا نهي كرده، زيرا كه اختالف از نيروي معنوي و جسمي
  شان هالك شدند. همچنان كه پيشينيان
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  براي مربي: هايي راهنمائي

  كه اكثر شنوندگان حفظ كردند. آيه را به ترتيل بخوان تا بداني -1
  ها بخوان تا مراد خداوند از آن واضح شود. جمالت شرح را مفصالً بر آن -2
كشاند، خداوند  ها تذكر ده كه تقوي خدا است كه انسان را به جنت مي به آن -3

y7 ﴿:فرمايد مي ù= Ï? èπ̈Ζ pgø: $# ÉL©9 $# ß Í̂‘θçΡ ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã tΒ tβ% x. $|‹ É) s? ∩∉⊂∪﴾ :اين« ).63 (مريم 
  .»است آن بهشتي كه ارث دهيم بندگان خود را آن كه بوده است پرهيزگار

ترس از عذاب خدا است و انسان را به اطاعت خدا و  ,ها را آگاه كن كه تقوي آن -4
  سازد. رسولش وادار مي

ها تذكر ده كه هرگاه بنده بر طاعت خدا و رسول مواظبت كند به اذن خدا ختم  به آن -5
  شود. مي آن بر اسالم

كند همانا عمل به كتاب خدا و  ها بياموز آنچه از تفرقه و اختالف جلوگيري مي به آن -6

*βÎ) ﴿: فرمايد سنت رسول اوست، زيرا كه خداوند مي sù ÷Λ äôã t“≈ uΖ s? ’Îû & óx« çνρ–Šã� sù ’n< Î) «!$# 

ÉΑθß™§�9 $#uρ βÎ) ÷Λ äΨ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ يعني اگر در چيزي باهم «  ).59/(نساء  ﴾#$
آورنده به خدا و  اختالف كرديد بازگردانيد آن را به خدا و رسولش اگر هستيد ايمان

کتاب   يکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعديترکت ف«: �ي پيامبر  و گفته .»روز آخرت
يد يعني در ميان شما بعد از خود چيزي گذاشتم كه اگر به آن چنگ بزن« »ياهللا وسنت

  .»هرگز گمراه نخواهيد شد كتاب خدا و سنت من
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  : حديث هفتادوسه فرقه2درس 

يه وسلم: قول رسول اهللا صلى اهللا عل
وسبعين فرقة  افترقت اليهود إلى إحدى«

وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة، 
وستفترق هذه األمة إلى ثالث وسبعين 

 ال واحدًة في الجنة،إفرقة، كلها في النار 
من هم يا رسول اهللا؟ فقال هم  :وقيل

الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم 
  ».وأصحابي

: پراكنده شدند يهود به �فرمود پيامبر 
هفتاد و يك گروه، و پراكنده شدند نصارا 
به هفتادودو فرقه، و جدا خواهند شد اين 

ادوسه گروه، همةشان در آتش امت به هفت
ت است. ستند مگر يكي كه در جندوزخ ه

ها كيانند؟  گفته شد: يا رسول اهللا آن
فرمود: ايشان آن كساني اند كه بر آنچه 

  باشيم قرار دارند. من و اصحابم مي
  رواه غيره)(رواه الترمذي وصححه و

  
ايست از عاليم نبوت آنگاه كه  الخ اين نشانه »افترقت...«: �فرمودة رسول اهللا  شرح:

لمانان را به شكلي كه تذكر داده شناخت و حال آن كه چگونگي تفرقه يهود و نصارا و مس
شان  دانست و در دوران تفرقه و جدايي پيامبر گرامي امي بود كه خواندن و نوشتن نمي

را به عبادت درستي كه  �ها خداوند  زيرا آن »النار يکلها ف« :اش حضور نداشت. گفته
آميخته با بدعت و تحريف، كم و  نفس را تزكيه كند پرستش نكردند، بلكه او را به عبادات

زياد پرستيدند و از چنين عباداتي، حسناتي كه نفس با آن روشني، طهارت و پاكي بگيرد 
شود. و خداوند تحقيقاً حكم كرده است كه نفس تزكيه شده و پاك قابل  حاصل نمي

ك به تحقيق رستگار شد آن كه او را پا »فلح من زکاهاأقد «رستگاري است، پس فرمود: 
شدن به جنت است. و در اين  نمود. و همانا فالح و رستگاري بعد از نجات از دوزخ، داخل

بيان سبب دخول جنت است كه عبارت از متابعت رسول اهللا  »ن...يهم الذ« :�فرموده پيامبر 
و اصحاب او در عقيده، عبادت، قضاوت و آداب و اخالق است. و معني اين متابعت  �

نفس خويش را با متابعت تزكيه نموده و اهليت دخول جنت را پيدا آنست كه شخص متابع 
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هائي كه مخالف آنچه رسول اهللا و اصحابش به آن عمل نموده اند در عقيده و  كند، و آن مي
گردد و در عباداتش  عبادت و آداب و اخالق قرار بگيرد، نفسش تزكيه نشده بلكه ناپاك مي

  شود. بخسران روبرو مي
  

  براي مربي: يهاي راهنمائي

حديث را بخوان و قرائتش را به آرامش تكرار نما و شنوندگان نيز آهسته تكرار نمايند  -1
  تا ببيني كه اكثرشان حديث را حفظ نموده اند.

شرح را بخوان و معني مراد هر جمله را برايشان بيان كن و تكرار نما تا بداني كه  -2
  اكثريت آن را فهميده اند.

ن اختالف تذكر ده كه اختالف، شوم و بالء است و برايشان الزم بود شان از حرام براي -3
است كه هرگاه در خبري اختالف پيدا كردند آن را به اهل علم برگردانند و اهل علم 

  آن را به كتاب و سنت تطبيق دهند.
شان ده كه اصحاب رسول اهللا رضوان اهللا تعالي عليهم الگوي مسلمين اند و در  تعليم -4

  شان مورد طعن قرار گيرد. نيست كه يكي هيچ حالي درست

‰ô ﴿ فرمايد: در بارة بندگانش آگاه كن آنجا كه مي �ها را به حكم خداوند  آن -5 s% 

yx n= øùr& tΒ $yγ8 ©. y— ∩∪ ô‰s% uρ z>% s{ tΒ $yγ9 ¢™yŠ ∩⊇⊃∪ ﴾  :شان آنچه  براي  )10و  9(الشمس
عمل صالح است و آنچه  نمايد بيان كن و آن عبارت از ايمان و كه نفس را تزكيه مي

  گرداند شرك و گناه است. نفس را ناپاك و پليد مي
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  : آية نذر مادر مريم3درس 

  قول اهللا جل جال له وعظم سلطانه:
þ’ÎoΤ Î) uρ $ yδä‹Š Ïã é& š� Î/ $ yγtG −ƒ Íh‘èŒuρ zÏΒ Ç≈ sÜø‹¤±9$# 

ÉΟŠÅ_§�9$# ∩⊂∉∪ $ yγn= ¬6 s)tF sù $ yγš/ u‘ @Αθ ç7s)Î/ 9|¡ym 

$ yγtF t7/Ρ r&uρ $ �?$ t6 tΡ $ YΖ |¡ym  

  فرمودة خداوند بزرگ:
دهمـــش بـــه تـــو خـــود و  ) پنـــاه مـــي36(

ــده شــده (  ــدانش را از شــيطان ران ) 37فرزن
پــس پــذيرفتش خــدا بــه پــذيرفتن نيكــو و  

  رويانيدش به روئيدني نيكو.
  ]37 - 36: [آل عمران

  
’þ﴿آيا گويندة  شرح: ÎoΤ Î)uρ $ yδä‹Š Ïãé&﴾ ان يكي از دانيد كه كيست؟ او حنه همسر عمر را مي

نيكان بني اسرائيل بود كه از ازدواجش مدت زيادي گذشته بود و در اين مدت از فرزند 
محروم بود و حنت الي الولد: يعني تمايل و گرايش به فرزند پيدا كرد گنجشكي را ديد كه 

دهد عاطفه و ميل فرزند در او بيدار شد لذا از  هايش را با منقار خود غذا مي جوجه
خدا قرار بدهد و هيچگاه از او چيزي  طلب فرزندي نمود تا او را در عبادت پروردگارش

<Éb ﴿دعايش را مستجاب نموده و حامله گرديد و گفت: �طلب نكند، خداوند  u‘ ’ ÎoΤ Î) ßN ö‘ x‹ tΡ 

š�s9 $tΒ ’Îû Í_ôÜ t/ #Y‘ §� ysãΒ ﴾  :نذر كردم براي تو آنچه در شكم دارم آزاد «).  35(آل عمران

≅ö﴿  .»لص براي توستدر حالي كه خا ¬7 s) tG sù ûÍh_ÏΒ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ßìŠÉΚ ¡¡9 $# ÞΟŠÎ= yèø9 (آل عمران:   ﴾ #$
و اكنون دختري والدت نمود و اسمش را  . »ير از من همانا توئي شنوا و داناپس بپذ« ).35

’þ﴿مريم گذاشت يعني خادمة خدا و گفت:  ÎoΤ Î)uρ $ yδä‹ŠÏã é& š�Î/ $ yγtG −ƒ Íh‘èŒuρ zÏΒ Ç≈sÜø‹ ¤±9$# ÉΟŠÅ_§�9$#﴾  
شان كني از شيطان  دهمش به تو خود و فرزندانش را كه حفظ پناه مي« ). 36(آل عمران: 

دعايش را  �و خداوند  . »ها را فاسد و گمراه نگرداند رجيم تا با ارتكاب گناه و معصيت آن
 را همچنان حفظ نمود كه آلوده به گناه �پذيرفت و دخترش مريم و فرزند او عيسي 

مريم نذر شده را به قبول نيكو پذيرفت و  �نگرديده و معصيت نورزيدند. و خداوند 
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﴿$ yγtFt7 /Ρ r&uρ $ �?$ t6 tΡ $ YΖ|¡ym..﴾   گويا مريم برخالف ساير اطفال نشو و نماي عجيي داشت، به
  كرامت و لطفي كه خدايتعالي به اين زن صالحه حنه نموده بود.

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  ه خوبي بخوان و تكرار كن تا كه شنوندگان آن را حفظ كنند.آيت را ب -1
شرح را به آرامش، بخوان و در هر جمله توقف نموده و معنايش را براي شنوندگان  -2

  بيان كن تا آن را بفهمند.
شان ده به مشروعيت نذر براي خدا و لزوم پايداري به آن و اين كه نذر براي غير  تعليم -3

  شود. در عبادت محسوب ميخدا حرام بوده و از شرك 
شان يادآور شو كه زن مسلمان براي حفظ فرزندش فلزي را به سرش يا استخواني  براي -4

دهد آنجا كه گفت:  آويزد، بلكه مانند حنه او را در پناه خدا قرار مي را به گردنش نمي
  آورم. سپارم و در پناه تو درمي : خدايا او را به تو مي»اعيذها بك يا ربي«

ت آنچنانكه حنه به ان تعليم ده كه توسل به اسماء و صفات خداوند مشروعسبه ايش -5

y7﴿دا توسل جسته و گفته است:اسماء و صفات خ ¨Ρ Î) |MΡr& ßìŠÉΚ ¡¡9 $# ÞΟŠÎ= yèø9$#﴾ » همانا
  .»تويي شنوا ودانا

اش در ايمان و  دعاي حنه را نظر به راستي �يادآور شو برايشان از پذيرفتن خداوند  -6
ز شرك و گناه، زيرا خداي پاك دعاي بندگان صالح و صادق و پاكي روحش ا

  كند. پذيرد، و دعاي مشركين و گنهكاران را قبول نمي پرهيزگار خود را مي
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  : حديث حفظ مريم و عيسي از شر شيطان4درس 

 ِمنْ  َماقول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 ِهل فـََيْستَ  الشْيطَانُ  َنَخَسهُ  ِإال  يُوَلدُ  َمْوُلودٍ 

 َمْريَمَ  اْبنَ  ِإال  الشْيطَانِ  َنْخَسةِ  ِمنْ  َصارًِخا
: ◌ِ  ِشْئُتمْ  ِإنْ  اقْـَرُءوا ُهَريـَْرةَ  أَبُو قَالَ  ثُم . َوُأمهُ 

﴿þ’ÎoΤ Î) uρ $ yδä‹Š Ïãé& š�Î/ $ yγtG −ƒ Íh‘èŒuρ zÏΒ 

≈ sÜø‹ ¤±9$# ÉΟŠÅ_§�9$#﴾ ) :36آل عمران(.   

هيچ نوزادي نيست  �فرمودة رسول خدا 
شود مگر كه شيطان او را  تولد مي كه

نمايد پس به واسطه اين لمس  لمس مي
كشد. مگر مريم و پسرش، سپس  فرياد مي

براي تائيد اين مطلب اگر  :ابوهريره گفت
خواهيد بخوانيد: واني اعيذها بك  مي

  وذريتها من الشيطان الرجيم.
  (رواه مسلم)

  
اين لفظ داللت بر عموم دارد هيچ مولودي از آن  َما ِمْن َمْوُلودٍ : �فرمودة رسول اهللا  شرح:

بيرون نيست، مگر آنچه استثناء شده باشد و معني نخسه خالند در پهلو يا شكمش به چوب يا 
: يعني مهأم و يإال ابن مر رزندان و تبارش. مانند آن. و الشيطان: عبارت از ابليس يا يكي از ف

þ’ÎoΤ﴿مود آنگاه كه گفت: و مادرش خداوند دعاي حنه را اجابت فر �عيسي  Î)uρ $ yδä‹Š Ïãé& 

š�Î/ $ yγtG −ƒ Íh‘èŒuρ zÏΒ Ç≈ sÜø‹¤±9$# ÉΟŠÅ_§�9$#﴾ »آورم او را و فرزندش را از شيطان  در پناهت درمي

þ’ÎoΤ﴿خواهيد اين آيه:  گفت: اگر مي � طوري كه ابوهريره »رجيم Î) uρ $ yδä‹ŠÏã é& š�Î/ $ yγtG −ƒ Íh‘èŒuρ 

zÏΒ Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# ÉΟŠÅ_§�9$#﴾ .را بخوانيد   
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

كن و شنوندگان نيز با تو تكرار كننـد تـا    را به آرامش بخوان و چند بار تكرار حديث -1
  كه ببيني آن را حفظ كرده اند يا نزديك به حفظ رسيده اند.
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شان گردان كه فرياد نوزاد در حين والدت از زخمـة شـيطان لعـين اسـت و هـيچ       آگاه -2
خواهـد او را معلـوم و    مانـد و شـايد شـيطان بـا ايـن عمـل مـي        از آن سالم نمينوزادي 

گذاري  ها را عالمه دار سازد طوري كه گوسفندار براي شناسايي گوسفندانش آن نشانه
  كند. مي

شان يادآور شو كه سالمتي عيسي از لمس شيطان اين بود كـه در دوران زنـدگي    براي -3
 �قيامت هنگامي كه مردم از حضرت آدم خويش مرتكب گناه نشد، چون در روز 

عليهم  شوند، هريك از پيامبران آدم و نوح و ابراهيم و موسي و انبياء طالب شفاعت مي
كـه هرگـز از گنـاهي يـاد      � كننـد، مگـر حضـرت عيسـي     از گناهي ياد مي السالم 

  كند. نمي
نه با فلزها و  كه فرزندان خود را در پناه خدا حفظ كنند :براي زنان مسلمان يادآور شو -4

  ها و تارهاي شيطاني و نامشروع و غيره اشياء مروجه بين زنان جاهل. استخوان
سورة فلـق   ,جويد اي كه پناه گيرنده به آن پناه مي شان تذكر بده كه بهترين وسيله براي -5

و سورة ناس است، لذا خواندن سـورة اخـالص و معـوذتين عقـب هـر نمـاز و هنگـام        
هـاي دسـت خـويش     ترتيب كه شخص سـه مرتبـه بـر كـف    خواب، سنت است به اين 

دمد و سپس سر و روي و بدن خـود را بـا    خواند و مي هاي مباركه متذكره را مي سوره
  كند. ها مسح مي آن
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  و تسبيح خدا در صبح و شام ذكر: آية 5درس 

 قول اهللا تبارك وتعالي:

$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#ρâ÷è0øŒ$# ©!$# #[� ø. ÏŒ #Z�� ÏVx. 

∩⊆⊇∪ çνθ ßsÎm7y™ uρ Zοt� õ3ç/ ¸ξ‹Ï¹r&uρ ∩⊆⊄∪  

  :�فرمودة خداوند بزرگ 
) اي مؤمنان ياد كنيد خدا را ياد 41(

) و تسبيحش گوئيد 42كردني فراوان. (
  بامدادان و شامگاهان.

  ]42 - 41احزاب:[
  

اين نداي خداي بزرگ است كه از جانب پروردگار مهربان متوجه مؤمنان صادق  شرح:
ها بياموزاند و آنچه سبب  گردد به آن ديده تا آنچه باعث ازدياد ايمان و نورشان ميگر

  است. �شان بيان كند كه همانا ياد و ذكر خداوند  شان است از دشمنان براي حفاظت

�]#﴿ فرمودة خداوند تعالي: ø.ÏŒ # Z��ÏVx.﴾  زيرا ياد خدا قلب و زبان توليدكننده نور است پس
مواظبت نموده تا كه اين نور كم و خاموش نگردد كه بنده گمراه  الزم است كه به آن

گردد. لذا براي ياد خداي حدي و عددي تعيين نشده مانند ساير عبادات كه حد و عددي  مي

çνθßsÎm7﴿معيني دارد. و فرمودة خدايتعالي:  y™uρ Zοt� õ3ç/ ¸ξ‹ Ï¹r&uρ﴾   يعني او را از شريك و نظير و
ميسر است، و نماز تنها  �انيد و اين تنها به پرستش خداوند يكتا هر نقصي مقدس و منزه بد

كند، و ازين جهت هركه  عبادتيست كه بنده از اول تا آخر آن خداي را به يگانگي ياد مي

çνθßsÎm7﴿نماز صبح و عصر را ادا نمايد در حقيقت امر خدايتعالي را كه فرموده  y™uρ Zοt� õ3ç/ 

¸ξ‹ Ï¹r&uρ﴾  صبح است و از اصيل شام، و  ةم داده است، زيرا مراد از بكرپذيرفته و انجارا
گناهان  :روايت شده هرآنكس كه صبح و شام صد مرتبه سبحان اهللا وبحمده بگويد

  شود. اش بخشيده مي گذشته
  
  



    

  95  درسهاي ماه صفر
  

  

  براي مربي: هايي راهنمائي

هرآيت را به خوبي قرائت نموده و تكرار كن تا ببيني كه بيشتر شنوندگان آن را حفظ  -1
  وده اند .نم

كه نداي خدا براي مؤمنان شرف و بزرگيست زيرا ايمان به  :شان يادآوري كن براي -2
منزلة روح براي اجسام مرده است، بناء مسلمان زنده است و كافر مرده حساب 

  شود. مي
ال اهللا إله إال «روايت شده يادآوري كن مثل:  �شان از وردهائي كه از رسول اهللا  براي -3

سبحان اهللا «و  .صد بار »رييء قده الملک وله الحمد وهو علی کل شک ليوحده ال شر 
له  ،ک لهيال اهللا وحده ال شر إله إال «سي و سه مرتبه و ختمش به  »کبرأوالحمد هللا واهللا 

 نت التوابأنک أ عليوتب  يل رب اغفرمثل ر و يء قديالملک وله الحمد وهو علی کل ش
 بگفتند و عبداهللا بن عمر  را بسيار مياين وردها  � زيرا رسول اهللا ،»ميالرح
را شمرديم و متوجه شديم كه در يك مجلس  �كه ما اوراد رسول اهللا  :گويد مي

  گويد. ها را مي صدبار آن
دارد، مگر اين كه وارد بيت  كه شخص مؤمن دست از ياد خدا برنمي :شان ده تعليم -4

اش تفكر است،  يالخالء شود يا بخوابد، زيرا مؤمن سخنش ذكر است و خاموش
  چنانكه از رسول اهللا روايت شده كه خداي تعالي او را به اين كار امر فرموده است.
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  : حديث مثال كسي كه خدا را ياد كند6درس 

قول الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
 َمَثلُ  يَْذُكرُ  الَ  َوالِذى رَبهُ  َيْذُكرُ  الِذى َمَثلُ «

 تِ  اْلَحىَواْلَمي.«  

  رواه البخاري)(
  

 اللهُ  يُْذَكرُ  الِذى اْلبَـْيتِ  َمَثلُ «وروي مسلم 
 َمَثلُ  ِفيهِ  اللهُ  يُْذَكرُ  الَ  الِذى َواْلبَـْيتِ  ِفيهِ 

 تِ  اْلَحىَواْلَمي.«  

: �به روايت بخاري: فرمودة رسول اهللا 
كند پروردگارش را و  مثال آن كه ياد مي

ده و كند همچون مثال زن آن كه ياد نمي
مرده است و مسلم از رسول خدا روايت 

اي كه خداوند در آن ياد  نموده: مثال خانه
اي كه ياد خدا در آن  شود و خانه مي

گيرد همچون مَثل زنده و  صورت نمي
  مرده است.

  
 الَ  يَوالذِ « كند مثل: يعني صفت و حالت آن كسي كه پروردگارش را ياد مي شرح:

كند به صفت و حالت شخص زنده و مرده شباهت دارد،  را ياد نمي و آن كه خدايش »َيْذُكرُ 
زيرا شخص ذاكر زنده است و تارك ذكر خدا مرده. چون ذكر با قلب و زبان صورت 

كند، زيرا  بودنش مي گيرد پس آن كه پروردگارش را ياد كرد ذكرش داللت بر زنده مي
يان كلمات با زبان صورت زدن و ب شود و سخن ادراك و فهم و حفظ با قلب انجام مي

بودن قلب و توقف  نمايد عدم ذكرش بر مرده گيرد، و آن كه ذكر پروردگارش را نمي مي
زبان او داللت دارد كه با چنين حالتي او مرده است، و سر اين راز آشكار است زيرا خداوند 

تا  :آفريدريزي كند و انسان را  براي انسان كائنات را پديد آورد تا حياتش را در آن پي
عبادت و پرستش پروردگارش را بنمايد گرچه عبادت خداوند تعالي به انجام امر خدا و 

  چرخد. گيرد ولي حقيقت طاعت بر محور ذكر و شكر مي ترك نواهي او صورت مي
اي كه در آن  صفت خانه »... الخِفيهِ  اللهُ  يُْذَكرُ  الِذى اْلبَـْيتِ  َمَثلُ «: �و فرموده رسول اهللا 

اي كه خالي از  شود تا آخر حديث داللت بر موضوع حديث قبلي دارد، زيرا خانه دا ياد ميخ
ذكر خدا باشد گويا صاحب آن خانه مرده است و اگر زنده بودي حتماً با عبادتش خدا را ياد 
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گيرد صاحب آن خانه زنده  اي كه در آن ذكر خدا صورت مي كرد، همچنان كه خانه مي
دارد  دنش ياد خداست كه در ذكر و شكري كه ضمن عبادتش ابراز ميبو است و دليل زنده

  شود. انجام مي
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

ها حفـظ نمـوده و يـا     ها آن هردو حديث را بخوان و قرائت را تكرار كن تا كه شنونده -1
  نزديك به حفظ شوند.

هـا آن را   نوندهشرح را به آرامش بخوان و در معني هر جمله توقف نما تا ببيني كـه شـ   -2
  دانسته اند.

  شان يادآور شو كه در ذكر اجر و مزد بزرگي نهفته است. براي -3
شان خاطرنشان كن كه ياد خدا بـا قلـب و زبـان بـراي ذكـر بزرگتـرين حصـاري         براي -4

يابد كـه او را   تواند و بر اغوا و فريبش قدرت نمي باشد كه شيطان به آن رسيده نمي مي
  ن كبيره بكشاند.به معصيت و ارتكاب گناها

روايـت شـده مثـل ذكـر بعـد از       �ها را بر مالزمت اورادها ثابتي كه از رسـول اهللا   آن -5
نمازهاي پنجگانه و هنگام خواب و دخول بيت الخالء و ذكر بعد از وضو و هنگام غذا 

  ها تشويق كن. خوردن و امثال آن
تـر همـراه بـا     وسـيع شان يادآور شو كه با قرائت قرآنكريم ذكر و شكر به صورت  براي -6

  شود. پاداش و ثواب بيشتر حاصل مي
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  كندن ظالمان جان سختي: آية 7درس 

  قوله تعالي:
öθ s9uρ #“t� s? ÏŒÎ) šχθßϑ Î=≈ ©à9$# ’ Îû ÏN≡t� yϑxî 

ÏNöθ pRùQ$# èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$#uρ (#þθ äÜÅ™$ t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& 

(#þθ ã_Ì� ÷zr& ãΝà6|¡à'Ρ r& ( tΠöθ u‹ø9$# šχ÷ρt“øgéB 

z>#x‹tã Èβθ ßγø9$# $ yϑÎ/ öΝçFΖä. tβθ ä9θ à)s? ’n? tã «!$# 

u� ö�xî Èd, ptø:$# öΝçGΨä. uρ ôtã ÏµÏG≈ tƒ#u tβρç� É9õ3tF ó¡n@   

  فرمودة خداي تعالي:
) اگر ببيني هنگامي را كه ستمگران در 93(

هاي مرگ اند و فرشتگان گشاينده  گرداب
هاي خويش را كه بيرون كنيد  اند دست

شويد  داده ميرا امروز جزا هاي خود  جان
خواركننده به سبب آنچه بناحق  بذابه ع

در بارة خدا گفتيد و شما از آيات او 
  كرديد. سركشي مي

  ]93نعام: األ[
  

�öθs9uρ #“t﴿ فرمودة خداي تعالي: شرح: s?﴾...  تا آخر آيت: مراد از ظالمين اينجا مشركين
و آنگاه كه مشركان غير باشد  هستند، زيرا ظلم به معني قراردادن شيء در غير محلش مي

خداي واحد را پرستش كردند گويا عبادت را در غير موضعش قرار دادند، در حالي كه غير 
ده است و يباشد، زيرا غير خدا عابد را براي خود نيافر خدا مستحق عبادت و پرستش نمي

، زيرا دهد روزي نداده و حياتش را تا آخر حفظ نكرده است و عابد را بر عبادتش پاداش نمي
يافته است. و اين مطلب را كه مراد از ظالمين  چيزي را مالك نيست چون او مخلوق و پرورش

tΒ$﴿ كند: تأئيد مي تند گفتة خداوند در آخر آيات همانا مشركين هس uρ 3“t� tΡ öΝ ä3yètΒ ãΝ ä.u !$yèx' ä© 

tÏ% ©!$# öΝçG ôϑ tã y— öΝ åκ̈Ξr& öΝ ä3ŠÏù (# àσ‾≈ x. u� à°﴾ ] :94األنعام[ .  
بينـيم بـا شـما شـفيعان شـما را آنـاني را كـه         چيست كه نمي«شود:  ي مشركين گفته ميبرا

مشرك كسـي اسـت كـه مكـذب آيـات        .»پنداشتيدشان كه در ميان شما شريك خدا اند مي
بندند. العياذ بـاهللا و مـراد    خداوند بوده و آنچه را كه حق نيست از روي استكبار به خداوند مي
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پوشـاند و مـراد از فرشـتگان     موت و دردهاي كـه محتضـر را مـي   از غمرات الموت: سكرات 
ــراي   باشــد و گشــادن دســت  ملــك المــوت و همكــارانش مــي  ــراي زدن محتضــر و ب شــان ب
طلبيـدن او كـه خـود را برهانـد و نجـات دهـد. و توصـيف         عاجزساختن وي است و به مبارزه

ق كه عبارت از ايمـان  اشاره است به سركشي مشركين از قبول ح» خواركننده«عذاب به هون 
شرطيه در » لو«ساختن عبادت براي خداوند يكتا و جواب:  به خدا و آيات خداوندي و خالص

هـاي شـديد مـرگ را ببينـي هرآينـه خـواهي ديـد امـر          اينجا مقدر است: يعني اگر آن لحظـه 
  شديدي كه گنجايش سنجش و اندازه را ندارد.

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

قرائتش را تكرار كن و شنوندگان با تو تكرار نمايند تا كه ببيني  آيه را بخوان و -1
  اكثرشان آن را حفظ كرده اند.

  ها توقف كن تا كه ببيني آن را فهميده اند. شرح را با آرامش بخوان و در معني -2
شان گردان كه موت سكراتي دارد كه هيچكس از آن نجات ندارد و بر افراد غير  آگاه -3

  شديد است.صالح بسيار عظيم و 
  بستن به خدا و سركشي از قبول حق بترسان. ها را از شرك و گفتار ناحق و دروغ آن -4
بيند،  شان گردان كه شخص محتضر، ملك الموت و فرشتگان همراهش را مي آگاه -5

بخشند كه  اگر محتضر از اهل ايمان و استقامت باشد او را اطمينان داده و آرامش مي
 دهند: ر به آية سورة فصلت او را به جنت بشارت ميخوف و غمي نداشته باشد و نظ

﴿¨βÎ) šÏ% ©!$# (#θä9$s% $oΨ š/ u‘ ª! $# §Ν èO (#θßϑ≈ s)tFó™$# ãΑ̈” t∴tG s? ÞΟ ÎγøŠn= tæ èπx6Í× ‾≈ n= yϑø9 $# āωr& (#θèù$sƒrB Ÿωuρ 

(#θçΡ t“ øtrB (#ρã� Ï±÷0r&uρ Ïπ̈Ψ pgø: $$Î/ ÉL©9 $# óΟ çFΖ ä. šχρß‰ tãθè? ∩⊂⊃∪﴾ ] :آنان كه همانا « .]30فصلت
گفتند: پروردگار ما خداست و سپس پايداري ورزيدند، فرود آيد برايشان فرشتگان 

 هكه مترسيد و اندوهگين نباشيد و مژده باد شما را بهشتي كه بوديد مژده داد
  .»شديد مي
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  : حديث سوال نكير و منكر در قبر8درس 

 ِإَذا اْلَعْبدَ  ِإن «قوله صلى اهللا عليه وسلم: 
 َوِإنهُ  َأْصَحابُُه، َعْنهُ  َوتـََولى قـَْبرِِه، ىفِ  ُوِضعَ 

 فـَيُـْقِعَدانِهِ  َمَلَكانِ  أَتَاهُ  نَِعاِلِهْم، قـَْرعَ  لََيْسَمعُ 
 الرُجلِ  َهَذا ِفى تـَُقولُ  ُكْنتَ  َما َلُه: فـَيَـُقوَالنِ 

 فََأما »وسلم عليه اهللا صلى ُمَحمدٍ «
 اللهِ  َعْبدُ  أَنهُ  َأْشَهدُ  :فـَيَـُقولُ  اْلُمْؤِمنُ 
 ِمنَ  َمْقَعِدكَ  ِإَلى اْنظُرْ  َلهُ  فـَيُـَقالُ  ،َوَرُسولُهُ 
 اْلَجنةِ  ِمنَ  َمْقَعًدا بِهِ  اللهُ  أَْبَدَلكَ  َقدْ  الناِر،
 ُكْنتَ  َما :َلهُ  نفـَيُـَقاالَ  َواْلَكاِفرُ  اْلُمَناِفقُ  َوَأما

 َأْدِرى، الَ  :فـَيَـُقولُ  ؟الرُجلِ  َهَذا ِفى تـَُقولُ 
 الَ  َلُه: فـَيُـَقالُ . الناسُ  يـَُقولُ  َماكَ  أَُقولُ  ْنتُ كُ 

 ِمنْ  ِبَمطَاِرقَ  َوُيْضَربُ  ،تـََلْيتَ  َوالَ  َدرَْيتَ 
 َمنْ  َيْسَمُعَها َصْيَحةً  فـََيِصيحُ  َضْربًَة، َحِديدٍ 
رَ  يَِليِه،   .الثـَقَلْينِ  َغيـْ

ه بنده : به تحقيق ك�فرمودة رسول اهللا 
اران و ي وقتي در قبر نهاده شود و

همراهانش برگشتند و او هنوز صداي 
شنود كه دو ملك  شان را مي هاي كفش

آيند و او را نشانده و برايش  نزدش مي
چه » �محمد «گويند: در بارة اين مرد  مي
گويد:  گوئي؟ پس شخصي مؤمن مي مي

كه او بندة خدا و رسول  :دهم گواهي مي
شود: به اقامتگاه  خداست برايش گفته مي

در آتش دوزخ نظر كن كه خداوند خود 
آن را به قرارگاهي در بهشت عوض نموده 

شان  است. مگر شخص منافق و كافر براي
كه در بارة اين مرد چه  :شود گفته مي

دانم، آنچه مردم  گويد نمي گويي؟ مي مي
گفتم. برايش گفته  گفتند من هم مي مي
شود: تو نه تفكر نمودي و نه پيروي  مي

هاي بزرگ آهني به او  كردي و با چكش
كشد به  شود كه فرياد مي ضربه زده مي

شنود  آوازي كه هركه نزديكش باشد مي
  غير جن و انس.

  حمد والحاكم)أبوداود وأ(رواه 
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كنندگان كه تا مقبره با او  يعني مشايعت »َأْصَحابُهُ  َعْنهُ  َوتـََولى« :�گفته رسول اهللا  شرح:
: در بارة اين »الرُجلِ  ي َهَذافِ «اش:  يعني نكير و منكر، و گفته همراه بودند بازگردند. ملكان:

شود، چنانچه در روايت است: پروردگار تو  است كه از او سؤال مي �مرد: اشاره به پيامبر 
تا آخر  »النارِ  ِمنَ  َمْقَعِدكَ  ِإَلى اْنظُرْ «اش:  كيست و دين تو چيست؟ و پيامبر تو كيست؟ و گفته

له داللت بر اين دارد كه خدايتعالي براي هر انساني منزلي در دوزخ و منزلي حديث: اين جم
برند، شخص مؤمن منزل  در بهشت آماده كرده است، سپس مردم اين منازل را ميراث مي

برد و بر اين  برد، و كافر منزل مؤمن را در آتش ميراث مي كافر را در بهشت به ارث مي

=Í_ù﴿گواه است:  �ن ابراهيم موضوع فرمودة خداي تعالي بر زبا yèô_$# uρ ÏΒ ÏπrOu‘ uρ Ïπ̈Ψ y_ 

ÉΟŠÏè̈Ζ9$# ∩∇∈∪﴾  :و المنافق: كسي است  »مرا از وارثان جنت النعيم بگردان ،خدايا« )85(الشعراء
نمايد. و  كه براي حفظش مال و نفس خود از مسلمانان كفرش را پوشيده و اظهار ايمان مي

باشد و  روي نكردي از باب تاليتلو و مراد به ثقلين: انس و جن مي: يعني پي»تـََلْيتَ  الَ «معني 
  دانم. گويد نمي ست بر كافر و منافق كه مياين گفته الدريت و ال تليت: دعايي

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

حديث را به آرامش بخوان و قرائتش تكرار كن و شنوندگان با تو بخوانند تا كه ببيني  -1
  ند.كه آن را حفظ كرده ا

àM﴿را:  �شان يادآوري كن كه اين فرمودة خداوند  براي -2 Îm6sVãƒ ª! $# šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u 

ÉΑ öθs) ø9$$Î/ ÏM Î/$̈V9 $# ’ Îû Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# †Îûuρ Íοt� ÅzFψ استوار نگهميدارد « .)27(ابراهيم:   ﴾ #$

و اين  .»وآخرت ند به سخن ثابت در زندگي دنيادهايي را كه ايمان آور خدا آن

â‘$̈Ψ9﴿الغافر:  فرموده خداي تعالي: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا $# šχθàÊt� ÷èãƒ $pκ ö� n= tæ 
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# xρß‰äî $|‹ Ï±tã uρ ( ﴾ :الغافر)شود بامدادان و  كرده ميآتش بردوزخيان پيش «. )46
  ها يا عذاب آن. شاهديست بر پرسش قبر و نعمت . »شامگاهان

و نعمت و عذاب آن را باور نداشته باشد گويا آيات  شان ده كسي كه سؤال قبر تعليم -3
  خدا و رسولش را تكذيب نموده و اين كفر است.

 ِإنى اللُهم «جستن از عذاب قبر الزم است و آن:  شان ده كه در قعدة اخير نماز پناه تعليم -4
َنةِ  َوِمنْ  َجَهنمَ  َعَذابِ وَ  اْلَقْبرِ  َعَذابِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  َنةِ  َشر  َوِمنْ  َواْلَمَماتِ  ْحَيااْلمَ  ِفتـْ  اْلَمِسيحِ  ِفتـْ

هاي زندگي  جويم به تو از عذاب قبر و عذاب دوزخ و از فتنه (خدايا پناه مي »الدجالِ 
  و مرگ و از فتنة مسيح دجال).
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  : آية طلب وسيله و معني آن9درس 

  قوله تعالي:
$ yγ•ƒ r'‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#θ à)®? $# ©!$# (#þθ äótG ö/ $#uρ 

Ïµ ø‹ s9Î) s' s#‹ Å™uθ ø9$# (#ρß‰Îγ≈ y_uρ ’Îû Ï& Î#‹Î6 y™ 

öΝà6‾= yè s9 šχθßsÎ= ø'è? ∩⊂∈∪  

  فرمودة خداي تعالي:
) اي آنان كه ايمان آورده ايد بترسيد 35(

از خدا و بجوئيد به سوي او وسيله را و در 
راه او جهاد كنيد تا باشد كه رستگار 

  شويد.
  ]35: ة[المائد

  

'yγ•ƒr$﴿مودة خداي تعالي: فر شرح: ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u﴾  اين نداي خداي تعالي است براي
را رسول و نبي  �هائي كه خدا را پروردگار و اسالم را دين و محمد  بندگان مؤمنش، آن

سازد امر  شان مي دهد و خوشبخت شان مي كند تا به كاري كه نجات ها را ندا مي پذيرفتند آن
اش اجتناب  بارت از تقواي خدا است كه اوامر خدا را بجا نموده و از نواهينمايد و آن ع

ها را به خدا نزديك كند و اين وسيله به اداي  نمايند، و طلب وسيله است به سوي خدا تا آن
هاي نفلي، حج و جهاد در راه  نوافل عالوه بر فرايض است كه عبارت از نمازهاي نافله و روزه

ها او را پرستش كنند و اين جهاد به دعوت مشركان و كافران است به خدا براي اين كه تن
سوي ايمان به خداوند واحد و چون ايمان آورند در حمايت مسلمانان قرار بگيرند و از 

شان ايجاد فتنه نمايند جلوگيري  ها را بكشند يا در دين تعرض كافراني كه خواسته باشند آن

=‾öΝà6﴿سازد:  ها را اميدوار مي ي آنعالكنند سپس با اين فرموده خداي ت yès9 šχθßsÎ= ø' è?﴾ 
يعني اگر شما تقوا پيشه كرديد و به خدا وسيله جستيد و در راه او جهاد كرديد شما از جمله 
رستگاران گرديده و آن عبارت از كاميابي به جنت است بعد نجات از آتش دوزخ در 

  اكي و فراواني نعمت است.آخرت و در دنيا نصرت و عزت و بزرگي و امنيت و پ
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  براي مربي: هايي راهنمائي

ها نيز آهسته با تو بخوانند تا ببيني كه اكثرشان آن را  آيت را با ترتيل بخوان و شنونده -1
  حفظ كرده اند.

  ها شرح كن. شرح را به آهستگي بخوان و هر جمله را مطابق حال شنونده -2
وي خودش به منزلة روح است كه شان يادآوري كن كه ايمان صحيح و سالم و ق براي -3

ايست كه قدرت انجام اعمال صالحه را دارد، برعكس  صاحب چنين ايماني مؤمن زنده
  ايمان و ضعيف االيمان زيرا او بر انجام وظايف و قيام بر آن قدرت ندارد. افراد بي

شان از وسيله  شان يادآور شو كه وسيله، جز ايمان و عمل صالح نيست و براي براي -4
  اب غار كه در درس بعدي آمده است يادآوري كن.اصح
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  داستان سه نفري كه به غار رفتند حديث: 10درس 

ن إ :ملخصهء في رواية الشيخين و اما ج
ووا إلى غار في آصابهم مطر فأثالثة نفر 

جبل فانطبقت عليهم صخرة، فتوسل 
رك ما حرم اهللا أحدهم ببر والديه، والثاني بت

لى مستحقه بعد حق إ عليه، والثالث برد
أن قال بعضهم لبعض انظروا أعماالَ 
صالحة عملتموها هللا فادعوا اهللا بها لعله 
يفرجها عنكم، فدعوا وتوسلوا ففرج عنهم 

  الصخرة وخرجوا من الغار سالمين.

خالصة آنچـه در روايـت بخـاري و مسـلم     
آمده اسـت كـه: سـه نفـر ايشـان را بـاراني       

ه بردنـد  رسيد و به غاري كه در كوه بود پنا
صخرة بزرگي فرود آمـد و در غارشـان را   
بست، يكي از ايشان به نيكوكـاري كـه بـه    
پدر و مادر نموده بود متوسل شد و دومـي  
به ترك آنچه كه خـدا بـر وي حـرام قـرار     
داده بود، و سومي به بازگرداندن حقـي بـه   
مســــتحقش، بعــــد از ايــــن كــــه بــــراي 

به اعمـال صـالحه كـه     :يكديگرشان گفتند
خدا انجام داده ايد بنگريد و به وسيلة براي 

آن از خدا بخواهيد تـا شـايد گشايشـي بـر     
شما پديد آورد، سپس دعا نمودند و وسيله 
جستند تا از صـخره گشايشـي پيـدا شـده و     

  سالم از غار خارج شدند.
  رواه البخاري ومسلم)(

  
: اين سه نفر از »من کان قبلکم ثالثة نفرين فکا« � نظر به اين فرمودة رسول اهللا شرح:

ها را ناچار نمود كه داخل غار كوه  : يعني باران آن»لی غارإووا أ«امتان پيشينه بودند و معني 
شان در كارهاي معروف و  : يعني اطاعت»نيالوالد بر«شوند تا از باران محفوظ بمانند و معني

لی إبرد حق « ها، و معني پسنديده و بدنكردن به اوشان و رساندن خير و نيكويي به آن
واين طوري بود كه او كارگري را اجير كرده بود. كارگر برايش كار كرده بود و  »مستحقه

مزد خودش را نگرفته بود صاحب كار آن مال را براي كارگر به معامله گذاشت كه به 
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سرمايه بزرگي مبدل شد، و وقتي صاحب حق آمد از جهت خوف و طاعت خدا تمام مال را 
ه او داد، و همچنين اين حديث داللت دارد كه همانطوري كه توسل به به صورت كامل ب
  باشد. شود به ترك محرمات از جهت خوف خدا و اطاعت نيز مي انجام صالحات مي

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

شان بخوان و تكرار كن تا ببيني كه بيشترشان آن را حفـظ كـرده    خالصة شرح را براي -1
  اند.

شان تفسير كن و  خوان و در هر معني توقف نموده و به اندازة فهمشرح را جمله جمله ب -2
  شتاب مكن.

آن كه به ترك زنا وسيله جست طوري بود كه او يكسال كامـل از   :شان تذكر ده براي -3
او  ,شد تا اين كه احتياج و فقـر  نمود و دختر حاضر نمي دختر عمويش طلب وصال مي

و آنگاه كه مرد بـر  » سش را به آن مرد سپردونف«را مضطر نمود و به آن مرد تسليم شد 
ترسي كه مهري را بدون حقـش   حرام تمكن يافت دختر برايش گفت: آيا از خدا نمي

شكني؟ مرد از نزدش بلند شده و او را ترك نمود و مالي را كه بـه دختـر داده بـود     مي
  طلب نكرد.

هـا يـا    جات از مهلكهكه توسل به خدا براي برآوردن حاجات و ن :شان يادآور شو براي -4
  گيرد. رفع درجات، به ايمان و عمل صالح و ترك شرك و گناهان صورت مي
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  فرضيت روزه آية: 11درس 

  قوله تعالي:
$ yγ•ƒ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖtΒ#u |=ÏG ä. ãΝà6ø‹ n= tæ 

ãΠ$ u‹ Å_Á9$# $ yϑx. |= ÏGä. ’n? tã šÏ%©! $# ÏΒ 

öΝà6Î= ö7 s% öΝä3ª= yè s9 tβθ à)−G s? ∩⊇∇⊂∪ $ YΒ$ −ƒr& 

;N≡yŠρß‰÷è ¨Β 4 yϑsù šχ%x. Νä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ÷£∆ ÷ρr& 

4’ n?tã 9� x'y™ ×ο£‰Ïèsù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t� yzé&  

  :�فرمودة خداي تعالي 
ايـد!  اي كساني كه ايمـان آورده  )183(

روزه بـر شـما فــرض شـده، چنانچـه بــر     
كساني كه پـيش از شـما بودنـد، فـرض     
  شده بـود؛ باشـد كـه پرهيزكـار شـويد.     

وزه داشتنِ روزهاي مشخصـي،  ر )184(
(بر شما فرض اسـت). پـس هـركس از    
شما بيمار و يـا در سـفر بـود، بـه تعـداد      
روزهاي فوت شده در سـاير ايـام روزه   

  بگيرد. 
  ]184ـ 183: ةالبقر[

  
كند، همانطوري كه بر  اين آيه بر مشروعيت و وجوب روزه بر اين امت داللت مي شرح:

ي كه به سن تكليف برسد روزه بر او واجب است و طبق هاي سابق واجب بود، پس كس امت

�ã﴿ اش: بيان خداوند مراد از روزه روزة ماه رمضان است نظر به اين فرموده öκ y− tβ$ŸÒtΒ u‘ 

ü“Ï% yϑ﴿ :الي قوله ﴾#$!© sù y‰ Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ t�öκ ¤¶9 $# çµôϑ ÝÁuŠù= sù﴾ ماهيست  ماه رمضان آن« ).185: ة(البقر
ين ماه را بايد پس هركه دريابد از شما ا« ... تا اين قسمت آيه...كه نازل شده قرآن در آن

شان قدرت انجام  ها با ايمان زيرا آن .و مؤمنان را به اين نداء اختصاص داد »روزه بگيرد آن را

yϑ$﴿اش:  اين تكليف الهي را دارند به خالف كافران. و فرموده x. |= ÏG ä. ’n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ 

öΝ à6Î=ö7 s% ö﴾ هم  كند كه اين روزه بر امتان پيشين بودن روزه را اعالم مي اين بيان آسان: در
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ها  فرض بوده است، زيرا اگر روزه امري دشوار و غير قابل تحمل و طاقت بودي، خداوند آن
=öΝä3ª﴿ :�كرد. و فرمودة خداوند  گرفتن نمي را مكلف به روزه yès9 tβθ à)−G s?﴾ در اين آيه :

ه قدرت و توانمندي شخص مؤمن را بر طاعات و عبادات باال برده تصريح شده است كه روز
سازد  بنده را اهل تقوا مي ,نمايد، پس روزه اوامر الهي را انجام داده و نواهي وي را ترك مي

دار هم فوايد بزرگي را در بر دارد. و فرموده خداي  و عالوه بر پاداش عظيم الهي براي روزه
$﴿تعالي:  YΒ$−ƒ r& ;N≡yŠρß‰÷è ¨Β﴾ساختن روزه است بر نفس مؤمن كه برايش  : در اين بيان نيز آسان

اي كه بر او فرض گرديده، نه چند ماه و چند سال است، بلكه  نمايد كه اين روزه يادآوري مي
ايست كه گاهي سي روز و گاهي بيست و نه روز است. و همچنين براي رفع  ايام شمرده شده

يابد و از  اش شفا مي ه داده شده تا زماني كه از بيماريزحمت و مشقت بيمار و مسافر اجاز
گردد، اجازه دارد كه روزه را افطار نموده و سپس در روزهاي ديگر روزة  سفرش برمي

  اش را بگيرد. قضايي

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

 ها آهسته با تو تكرار نمايند تا كه ببيني آيه را بخوان و قرائتش را تكرار كن و شنونده -1
  بيشترشان آن را حفظ كرده اند.

شان گردان كه حقيقت روزه خودداري از خوردن و نوشيدن و جماع است از  آگاه -2
كردن در صحت روزه شرط است و نيت عبارت  صبح صادق تا غروب آفتاب و نيت

  از عزم قلبي است بر روزه به جهت اطاعت پروردگار و تقرب به سوي او.
شد مانند مريضي كه خوف هالكت خود را داشته زني كه به حال حيض و نفاس با -3

باشد بر او افطار روزه جواز دارد و زنان در حال حيض و نفاس روزه برايشان حرام 
  است و آنگاه كه پاك شدند تعداد روزهاي را كه خورده اند قضا بياورند.

روزه » پير از كار افتاده«اش نرود و شيخ كبير  شان گردان بيماري كه اميد بهبودي آگاه -4
را افطار نموده و در عوض هرروز يك كيلو برنج بدهد همانطور زن شيرده و بارداري 
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رود روزه را افطار كرده و به جاي هر روزي  كه خطر زيان خودش يا فرزندانش مي
در مذهب احناف عوض يك كيلو «يك كيلو برنج فديه بدهد و بعد قضاء آورند. 

  ».ازدتواند بپرد برنج دو كيلو گندم هم مي
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  دهد دار را خدا مي : حديث جزاي روزه12درس 

 اللهُ  قَالَ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 َعز  َوَجل  َلهُ  آَدمَ  اْبنِ  َعَملِ  ُكل  َيامَ  ِإالالص 
 فَِإَذا ُجنةٌ  َوالصَيامُ  ِبهِ  َأْجِزى َوأَنَا ِلى فَِإنهُ 
 َوالَ  ْرُفثْ يَـ  َفالَ  َأَحدُِكمْ  َصْومِ  يـَْومُ  َكانَ 

ْليَـُقلْ  قَاتـََلهُ  َأوْ  َأَحدٌ  َسابهُ  فَِإنْ  َخبْ صْ يَ   ِإنى فـَ
 َلُخُلوفُ  بَِيِدهِ  ُمَحمدٍ  نـَْفسُ  َوالِذى. َصاِئمٌ 

 رِيحِ  ِمنْ  اللهِ  ِعْندَ  َأْطَيبُ  الصائِمِ  َفمِ 
 ِإَذا ،يـَْفَرُحُهَما فـَْرَحَتانِ  َوِللصائِمِ  .اْلِمْسكِ 

  .ِبَصْوِمهِ  َفِرحَ  رَبهُ  َلِقىَ  َوِإَذا ،حَ َفرِ  َأْفَطرَ 

فرمـوده:   �گفتة رسول اهللا است كـه خداونـد   
باشـد مگـر    تمام اعمال انسان براي خـودش مـي  

دهم او  روزه كه براي من است و من پاداش مي
گـرفتن شـما    را روزه سپريست هرگاه روز روزه

آميـز جنسـي نزنـد و     باشد بايد سخنان تحريـك 
نكشد، اگر كسي او را دشـنام دهـد   داد و فرياد 

يا با او مقاتله نمايد، پـس بايـد بگويـد كـه مـن      
روزه دارم، قسم به آن كه نفـس مـن در دسـت    

دار خوشـبوتر اسـت    اوست كه بـوي دهـان روز  
دار دو  نزد خداوند از بـوي مشـك، بـراي روزه   

كننـد: وقتـي كـه     خرسنديست كه او را شاد مـي 
و ديگــر روزه بگشــايد شــاد و خرســند اســت،  

آنگاه كه پروردگارش را مالقات نمايد خرسند 
  است به روزة خود.

  (رواه الشيخان)
  

 »بِهِ  َأْجِزى َوأَنَا ِلى فَِإنهُ  الصَيامَ  ِإال  َلهُ  آَدمَ  اْبنِ  َعَملِ  ُكل « �اين فرموده رسول اهللا  شرح:
باشد و از اينجاست كه  دا ميشود و تماماً براي خ داللت بر اين دارد كه در روزه ريا وارد نمي

دهد روزه را، و اين بر ثواب بزرگ روزه  دهد اوست كه پاداش مي خداي تعالي خبر مي
: منظورش نگهداري از ارتكاب گناهان است و در »ُجنةٌ  َوالصَيامُ «اش:  كند. گفته داللت مي

نچه كه يك روايت ديگر آمده است روزه مثل سپر جنگي يكي از شما است يعني مانند آ
لم  ما«كند. و لذا فرموده است  رزمنده سرش را با كاله خود و يا بدنش را با زره محافظت مي

چيني پاره نكرده  : يعني تا زماني كه آن سپر را به ارتكاب گناهان مثل غيبت سخن»خرقهاي



    

  111  درسهاي ماه صفر
  

  

اب و مزد منظورش اينست كه ثو »َخبْ صْ يَ  َوالَ  يـَْرُفثْ  َفالَ « اش در اين حديث: باشد. و گفته
هاي بيهوده و  ها و خنده آميز شهواني و سر و صدا و سخن اش را با سخن تحريك روزه

دار است كه به  : منظورش بوي دهان روزه»الصائِمِ  َفمِ  َلُخُلوفُ «اش:  آميز باطل نسازد. گفته فتنه
 َذاإِ « :اش هاي متوالي متغير شده است. و گفته خاطر امساك از خوردن آب و غذا در ساعت

 »ِبَصْوِمهِ  َفِرحَ  رَبهُ  َلِقىَ  َوِإَذا« گشادن و افطار فطرتاً خوشحال است. : در حين روزه»َفِرحَ  َأْفطَرَ 
اش را كه سبب سعادتش گرديده مشاهده  يعني هرگاه بميرد و وارد جنت شود و پاداش روزه

  شود. اش شادمان مي نمايد به روزه
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها آن را حفظ نمايند. به آرامش بخوان و قرائتش را تكرار نما تا شنوندهحديث را  -1
  ها بيان كن تا بفهمند. شرح را به آرامش بخوان و معاني آن را براي شنونده -2
كه  :باشد و احسان آنست شان گردان كه منافع عبادت موقوف بر اخالص مي آگاه -3

  ا شود.اد � خالص براي خدا باشد و مطابق فرمودة رسول اهللا
تأخير در سحري و  :هايست كه عبارت از ي سنتادار كه روزه :شان يادآور شو براي -4

  تعجيل در افطار و اين كه با خرماي تازه يا خشك افطار نمايد.
 لة كُل سامثل روز» سيزدهم الي پانزدهم هر ماه«كه روزة ايام بيض  :شان ده تعليم -5

و صوم روز عرفه كفارة گناهان  است و روزة شش روز از شوال مثل روزة عمر است
ها همه در سنت ثابت  دوساله است و صوم عاشورا كفارة گناهان يكسال است و اين

  شده طوري كه در صحاح وارد شده است.
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  : آية محافظت بر نمازها و اوقات آن13درس 

  قول اهللا جل جال له وعظم سلطانه:

(#θ ÝàÏ'≈ ym ’ n? tã ÏN≡ uθ n=¢Á9$# Íο4θ n= ¢Á9$#uρ 4‘sÜó™ âθ ø9$# 

(#θ ãΒθ è% uρ ¬! t ÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪  

  :�فرمودة خداوند 
) مواظبت كنيد بر نمازها و نماز ميانه 238(

  و به پا ايستيد براي خدا فروتنان.

  ]238 بقره:[
  

≈'θÝàÏ#﴿فرمودة خداي تعالي:  شرح: ym ’ n?tã ÏN≡uθn= ¢Á9 : مراد از محافظت بر نماز، اداي ﴾#$
كه وقت نماز صبح از طلوع صبح صادق تا طلوع آفتاب و وقت  اش نماز است در اوقات معينه

شدن ساية هرچيز به مثلش و وقت عصر از زيادشدن ساية هر  وال آفتاب تا زيادماز ظهر از زن
شدن شفق  چيز به مانندش تا غروب آفتاب و وقت نماز شام از غروب آفتاب تا گم

  صبح صادق است.رنگ، و وقت نماز عشا از رفتن شفق سرخ تا طلوع  سرخ
و از جمله محافظت بر نماز اداي آنست با تمام شرايط مثل دخول وقت، طهارت، پوشيدن 

هاي آن و ادانمودن آن به جماعت در  عورت و استقبال قبله با رعايت تمام اركان و سنت
Íο4θ﴿ مساجد خدا. و مراد n= ¢Á9$#uρ 4‘sÜó™ âθ ø9$#﴾ : نماز عصر و صبح است و معني وسطي الفضلي 

كسي كه «: »ن دخل الجنةيمن صلی البر د« :�نماز با فضيلت است و همانا فرمودة رسول اهللا 
منظورش از بر دين نماز صبح و عصر  . »شود بخواند دو نماز وقت سرد را داخل جنت مي

%θãΒθè#)﴿است و فرمودة خداي تعالي: uρ ¬! tÏFÏΨ≈ s%﴾ مراد ترك سخن است در نماز چه در :
كردند تا كه اين آيه نازل شد ديگر سخن نزدند. و از  در نماز صحبت مي ابتداي اسالم

  معناهاي قنوت خشوع است و خشوع با سكوت و عدم صحبت توام است.
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها آن را خوب حفظ نمايند. آيه را به تكرار بخوان تا شنونده -1
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  ن را بيان كن.شرح را به آرامش بخوان و در هر معني توقف نموده و آ -2
  شان ده كه محافظت بر نماز واجب است و تارك آن گناه كار است. تعليم -3
كند بر نماز محافظت ننموده و در  آن كه نماز را از وقتش بيرون مي :شان ده تعليم -4 -1

#ƒuθsù š,Íj÷≅×﴿ تحت وعيد |Áßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ tÏ% ©!$# öΝ èδ tã öΝ ÍκÍEŸξ|¹ tβθèδ$y™ ∩∈∪ ﴾  :الماعون)

شامل  .»كنند در نماز خود سهل انگاري مي  پس واي بر نمازگزاراني كه.« )5 - 4
  است.

كه نماز نور است پس كسي كه آن را ترك نمايد نور ايمانش  :شان يادآور شو براي -4
  گردد. خاموش شده و العياذ باهللا كافر مي

  ترين نماز بر منافقين نماز عشا و صبح است. كه سنگين :شان يادآور شو براي -5
هرآن كه نماز خفتن را به جماعت ادا نمايد مثل اينست كه نيمي از شب  : شان ده عليمت -6

را قيام كرده است و هركه نماز صبح را به جماعت ادا نمايد مثل اينست كه تمام شب 
  را قيام كرده است.
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  بناي اسالم بر پنج چيز است حديث: 14درس 

 بُِنىَ «قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 ِإال  ِإَلهَ  الَ  َأنْ  َشَهاَدةِ  َخْمسٍ  َعَلى َالمُ اِإلسْ 
 ،الصَالةِ  َوِإقَامِ  َرُسول الله، ُمَحمًدا َوَأن  اللهُ 

  .»َرَمَضانَ  َوَصْومِ  ،اْلبَـْيتِ  َوَحج  الزَكاةِ  َوِإيَتاءِ 

: بنا شده است اسالم �فرمودة رسول خدا 
دادن به اين كه خداوند  بر پنج چيز، گواهي

احد است و محمد رسول خداست، و
برپاداشتن نماز و دادن زكات و حج بيت 

  اهللا و روزه ماه رمضان.
  (رواه الشيخان)

  
دين  �: معنايش اينست كه خداوند »َخْمسٍ  َعَلى اِإلْسَالمُ  بُِنىَ « فرموده رسول خدا: شرح:

روزه رمضان و حج  اسالم را بر پنج اساس كه عبارت از شهادتين و اقامة نماز و دادن زكات و
گذاري كرده است كه در صحت نماز و زكات و روزه و حج كلمة  بيت اهللا الحرام است بنيان

شهادتين شرط است، زيرا تا هنگامي كه شخص اداي كلمة شهادتين را ننمايد مكلف به انجام 
ت كه شخص از علم و اينس »اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ  َأنْ  َشَهاَدةِ « :شود. و معني چهار ركن ديگر نمي

گي كردن نيست و بندگي عبارت از  دهد كه غير خدا مستحق بنده اعتقاد صحيحش خبر مي
 طاعتيست كه با محبت و تعظيم و نهايت خوف و ترس از خدا توأم باشد. و معني شهادت

» ًدا َوَأنه ُمَحمضرت دهد كه ح كه شخص از علم و اعتقاد درستش خبر مي :اينست »َرُسول الل
ها را از  رسول خداست كه براي هدايت عموم مردم فرستاده شده است تا آن �محمد

اداي نمازهاي  »الصَالةِ  ِإقَامِ «هاي كفر درآورده و به نور ايمان هدايت فرمايد. و معني تاريكي
پنجگانه صبح، ظهر، عصر، شام و خفتن است با رعايت تمام شروط و اركان و واجبات و 

كردن مال است و دادن آن به مستحقان آن كه  : بيرون»الزَكاةِ  ِإيَتاءِ «ا. و معني ه هاي آن سنت

yϑ$﴿ در آيت سوره توبه ذكر شده است: ‾Ρ Î) àM≈ s% y‰ ¢Á9 $# Ï !#t� s) à' ù=Ï9...﴾ صوم  , و در اين حديث
  تر است. تر و سبك در اخير ياد شده زيرا كه قواعد صوم سهل
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  براي مربي: هايي راهنمائي

شان آن را  ها آهسته پيروي كنند تا اكثريت را به آهستگي بخوان و شنوندهحديث  -1
  حفظ نمايند.

  شان تفسير و بيان كن تا بدانند. شرح را جمله، جمله بخوان و معاني آن را براي -2
كه صحت و قبول قواعد چهارگانه موقوف بر اداي شهادتين است زيرا  :شان ده تعليم -3

شته باشد و به وحدانيتش اقرار نكند و به رسالت ايمان ندا �كسي كه به خداوند 
  شود. اقرار ننمايد عبادتش مورد قبول واقع نمي �حضرت محمد

رسول  �كه خدا يكي است و محمد  :كسي كه گواهي دهد :شان يادآور شو براي -4
خداست سپس نماز نخواند او شرعاً مستحق قتل است و كسي كه از دادن زكات 

ز او گرفته شود و كسي كه روزه و يا حج را در حالي كه قدرت سرباز زند بايد جبراً ا
  داشته باشد ترك نمايد شرعاً بايد كشته شود.

ي نيست ولي بر مسلمان ركه زمان اداي حج وسيع است و به صورت فو :شان ده تعليم -5
الزم است كه فرصت را از دست ندهد و هر وقتي كه بر اداي حج قدرت يافت بر آن 

  مبادرت كند.
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  : آية بهترين گفتار15درس 

  قوله تعالي:
ôtΒuρ ß|¡ômr& Zωöθ s% £ϑ ÏiΒ !%tæyŠ ’ n< Î) «!$# Ÿ≅Ïϑtã uρ 

$ [sÎ=≈|¹ tΑ$ s% uρ Í_ ‾Ρ Î) zÏΒ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪  

  فرمودة خداي تعالي:
) و كيست نيكوتر در سخن از آن كه 33(

 :به سوي خدا و كردار نيك كند و گويد
  آورندگان. منم از اسالم

  ]33 فصلت:[
  

ôtΒ﴿: فرمودة خداي تعالي شرح: uρ ß|¡ômr& Zωöθs% £ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’ n<Î) «! تا آخر آيه... اين  ﴾#$
دومين بشارتيست براي اهل ايمان و استقامت طوري كه اوالً بشارت داده شدند كه در هنگام 

خوف و ترس و  شان آيند تا ايشان را اطمينان دهند كه بعد فوت شان فرشتگان فرود مي مرگ
 �شان نيست و بشارت دهند ايشان را به جنتي كه در كتاب خدا و بر زبان پيامبر  اندوهي براي

شوند كه گفتارشان در دعوت به سوي  بشارت داده شده است. و در اين آيه بشارت داده مي
شان  تر از آن وجود ندارد و اين سخن ايمان و عبادت و توحيد خدا سخنيست كه خوب

ها اعمال صالحه را انجام داده و از تمام گناهان  هاست، زيرا آن ترين سخن ين و افضلخوبتر
شان براي خدا بوده  ها و سيماي شان به اسالم افتخار كرده دل دوري گزيدند و با ظاهر و باطن

و خود را در جمع مسلمين قرار دادند. و مشمول اين رحمت الهي و انعام خداوندي اوالً پيامبر 
شان و بعد علماي اين امت كه با عمل كردن به علم خود  و سپس اصحاب كرام � گرامي
  باشند. هاي باتقوا مي گر به سوي پروردگارشان بوده و باالخره مؤذن دعوت

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

ها با رعايت تجويد نزد تو آهسته بخوانند تا حفظ  آيه را به ترتيل بخوان و شنونده -1
  نمايند.

  به آرامش جمله، جمله بخوان و معني هر جمله را بيان كن تا بفهمند.شرح را  -2
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  شان از فضيلت دعوت به سوي خداوند و شرافت دعوتگران تذكر ده. براي -3
بيان كه  �ها را نظر به اين گفته رسول اهللا  شان فضيلت اذان و ثواب بزرگ مؤذن براي -4

بلندترين مردم  ها گردن مؤذن« .»اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َناقًاَأعْ  الناسِ  َأْطَولُ  اْلُمَؤذنِينَ «فرمايند:  مي
 ةلوال اعباء الخالف« :�به روايت مسلم. و فرمود حضرت عمر » هستند در روز قيامت

 و فرمودة رسول خدا» بودم د من مؤذن مياگر سنگيني امور خالفت نبو« »لکنت مؤذنا
 َأوْ  َغَنِمكَ  ِفى ُكْنتَ  فَِإَذا َواْلَباِديََة، َغَنمَ الْ  ُتِحب  َأرَاكَ  ِإنى« :�براي ابوسعيد خدري  �

 ِإْنسٌ  َوالَ  ِجن  اْلُمَؤذنِ  َصْوتِ  َمَدى َيْسَمعُ  الَ  فَِإنهُ  بِالنَداِء، َصْوَتكَ  فَاْرَفعْ  لصَالةِ ل فََأذْنتَ  بَاِديَِتكَ 
بينم كه گوسفند و  من تو را مي«). خاريرواه الب( .»اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َلهُ  َشِهدَ  ِإال  َشْىءٌ  َوالَ 

داري، پس هرگاه در ميان گوسفندان خود و يا در صحرا  دشت و بيابان را دوست مي
و دشت بودي براي نمازت اذان بده و آوازت را بلند نما، زيرا صداي مؤذن را جن و 

  .»دهند شوند مگر كه در روز قيامت برايش گواهي مي انس و ديگر چيزي نمي
  دهند. تا خوب ياد بگيرند، زيرا اكثر مسلمانان خوب اذان نمي :شان اذان را بياموز براي -5
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  : حديث فضيلت اذان و صف اول16درس 

 يـَْعَلمُ  َلوْ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 َلمْ  ثُم  اَألوِل، َوالصف  النَداءِ  ِفى َما الناسُ 
 يـَْعَلُمونَ  َوَلوْ  ِه،َعَليْ  َيْسَتِهُموا َأنْ  ِإال  َيِجُدوا

 يـَْعَلُمونَ  َوَلوْ  ِإلَْيِه، َالْسَتبَـُقوا التـْهِجيرِ  ِفى َما
ًوا َوَلوْ  ألَتـَْوُهَما َوالصْبحِ  اْلَعَتَمةِ  ِفى َما   .َحبـْ

دانستند  : اگر مي�فرموده رسول خدا 
مردم آنچه از اجر و مزدي كه در اذان و 

يافتند راهي جز  صف اول است، سپس نمي
ين كه قرعه بيندازند بر آن، و اگر ا

دانستند آنچه در گرماي نماز ظهر است  مي
نمودند به سويش و اگر  همانا مسابقه مي

دانستند اجري كه در نماز خفتن و  مي
شدند به آن  يصبح است هرآينه حاضر م

  دن باشد.دو نماز گرچه به خزي
  (رواه البخاري ومسلم)

  
اگر بدانند مردم اجر بزرگ و ثواب نيك را  »الناسُ  يـَْعَلمُ  َلوْ « :�فرمودة رسول اهللا  شرح:

: صف نماز كه »اَألولِ  الصف  من« : نداي اذان است براي نماز و مراد»النَداءِ  من«و مراد 
: يعني نيابند راهي براي رسيدن به مقصود خود »َيِجُدوا َلمْ  ثُم « :اش نزديك امام باشد و گفته

همانا  »القترعوا«: مگر اين كه قرعه بيندازند »َيْسَتِهُموا َأنْ  ِإال «و صف اول استكه همانا اذان 
: زودرفتن به سوي نماز است خصوصاً نماز جمعه و ظهر »ريهجتَ «اندازند. و مراد از  قرعه مي

: يعني »ِإلَْيهِ  َاْسَتبَـُقوا«زيرا تهجير از هاجره گرفته شده كه شدت گرماي روز است و معني
ك شان ميل دارد كه سبقت و پيش گيرد و اول وقت برود تا بر غير خود سبقت گيرد. و هري

ًواالْ «: نماز عشاء است و »اْلَعَتَمةِ «مراد از  : يعني رفتن با دو دست و پا چنانچه طفل »َحبـْ
  خزد. كوچك مي
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  براي مربي: هايي راهنمائي

ينـي كـه اكثرشـان آن را حفـظ     ها آهسته با تو بخواننـد تـا بب   حديث را بخوان و شنونده -1
  كرده اند.

شرح را بخوان و معني هرجمله را بيان كن تا معـاني را كـه در حـديث شـريف آمـده       -2
  است بفهمند.

  ايشان را به اذان و ثواب و اجر آن كه در درس قبلي تذكر رفته تشويق كن. -3
در  ت دارد همچنان در جهاد وطوري كه صف اول در نماز فضيل :شان يادآور شو براي -4

  خير و معروفي فضيلت دارد. هركار
شان گردان كه نظر به اين حديث قرعه مشروعيت دارد طوري كه در اين فرمودة  آگاه -5

%zΝyδ$|¡sù tβ﴿ خداوند در قرآنكريم ياد شده s3sù zÏΒ tÅÒymô‰ ßϑø9 المساهمه يعني  ﴾∪⊆⊇⊆∩ #$
  انداختن. قرعه

دآور شو نظر به فرموده رسول اهللا شان از فضيلت نماز خفتن و صبح در جماعت يا براي -6
 َجَماَعةٍ  ِفى الصْبحَ  َصلى َوَمنْ  اللْيلِ  ِنْصفَ  قَامَ  َفَكأَنَما َجَماَعةٍ  ِفى اْلِعَشاءَ  َصلى َمنْ «: �

كسي كه نماز عشاء را به جماعت بگذراند مثل آنست كه  .»ُكلهُ  اللْيلَ  َصلى َفَكأَنَما
رده است و كسي كه نماز صبح را به جماعت ادا كند مثل نيمي از شب را قيام ك

  آنست كه تمام شب را قيام كرده است.
شان ده كه شنونده مانند كلمات مؤذن بگويد به جز حي علي الفالح وحـي علـي    تعليم -7

ال باهللا بگويد و سپس درود ابراهيمـي بفرسـتد بـر    إ ةها ال حول وال قو كه در آن ةالصلو
 اْلَوِسيَلةَ  ُمَحمًدا آتِ  اْلَقائَِمةِ  َوالصَالةِ  التامةِ  الدْعَوةِ  َهِذهِ  َرب  اللُهم «: گويدو بعداً ب �پيامبر 

َعثْــهُ  َواْلَفِضــيَلةَ  بــرايش واجــب  �آنگــاه شــفاعت پيــامبر  »َوَعْدتَــهُ  الــِذى َمْحُمــوًدا َمَقاًمــا َوابـْ
  شود. چون در اين زمينه حديث وارد شده است. مي
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  : آية آغاز و انجام آفرينش17 درس

  قول اهللا تعالي:
uθ èδuρ “ Ï%©! $# (#äτ y‰ö7 tƒ t, ù= y⇐ø9$# ¢ΟèO … çνß‰‹ Ïèãƒ uθèδuρ 

Üχuθ÷δr& Ïµ ø‹n= tã 4 ã& s! uρ ã≅sVyϑ ø9$# 4’ n?ôã F{$# ’Îû 

ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 uθ èδuρ â“ƒ Í•yè ø9$# ÞΟ‹Å3ysø9$#   

  فرمودة خداي تعالي:
كند آفرينش را  ) اوست آن كه آغاز27(

پس بازگرداندش، و آن آسان است بر او 
ها و  و برايش مثل برتر است در آسمان

  زمين و او است عزتمند با حكمت.
  

äτ#)﴿فرمودة خداي تعالي:  شرح: y‰ ö7tƒ t,ù= y⇐ ø9$# ¢Ο èO … çνß‰‹Ïèãƒ﴾  خداي تعالي از قدرت و علم و
گويد: او ذاتيست كه آغاز كرده  دهد مي شود خبر مي حكمت خود كه موجب يكتاپرستي مي

ميراندشان سپس زنده  به خلق و پيدايش انسان يعني آدم و فرزندانش را زنده نموده بعداً مي
كند اوشان را و چون مشركين معاد را انكار كردند خداوند اعالم كرد كه خدائي كه بر  مي

ناست. و اين مثل به تر است توا اول پيدايش قدرت دارد بدون شك بر بازگرداندنش كه آسان
آورد  آنچه متعارف مردم است بيان شده ورنه خداوندي كه بامر كن همه چيز را به وجود مي

تر است و لذا كلمة  نمودن از اول پيدايش براي او آسان شود كه اعاده درشان او گفته نمي
مه شود بلكه به معني آسان است ترج تر است ترجمه نمي اهون به معني تفضيلي كه آسان

≅ã&s!uρ ã﴿ شود. و گفته خداوند مي sVyϑ ø9 $# 4’ n?ôã F{$#﴾ يعني صفت كامل و تام كه خدايي آسمان و :

uθèδ﴿فرمايد:  در آيه ديگر ميزمين است براي اوست، چنانچه  uρ “Ï%©!$# ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# ×µ≈ s9 Î) ’ Îûuρ 

Ä⇓ö‘ F{$# ×µ≈ s9 Î) 4 uθèδ uρ ÞΟŠÅ3ptø: $# ÞΟŠÎ= yèø9 او خداي آسمان و زمين است « ]84الزخرف: [ ﴾∪⊇∇∩ #$

uθèδuρ â“ƒÍ•yè﴿ :اش فرموده »خداوند غالب وقدرتمند استو ø9$# ÞΟ‹Å3ysø9$#﴾ خداوند غالب و  :يعني

يعني در تدبير و ادارة شئون  ﴾ÞΟ‹Å3ysø9$#﴿گيرد،  اش را نمي قدرتمنديست كه چيز جلوي اراده
  زندگي مخلوق با حكمت است.
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  براي مربي: هايي راهنمائي

ها آهسته با تو بخوانند تا ببيني كه اكثرشان آن را حفظ  آيه را به ترتيل بخوان و شنونده -1
  كرده اند.

  شان مشكل باشد بيان كن. شرح را جمله جمله بخوان و آنچه درك آن براي -2
هـا و زمـين و    شان گردان اول چيزي كه خداوند خلق نمود قلم بود سپس آسـمان  آگاه -3

  بعداً آدم.
كه به جز خدا چيزي نبوده كـه خداونـد پـيش از همـه مخلوقـات وجـود        شان ده تعليم -4

داشته و سپس عرش و آب را آفريده و بعد قلم و سپس آسمان و زمين و باالخره آدم 
  و ذريتش را آفريده است.

شدن پس از مـرگ و جـزاي روز قيامـت را تثبيـت      ها تذكر ده كه اين آيه، زنده به آن -5
  شان بعيد شمردند. گشت مخلوقات را پس از فنايكند، زيرا كه مشركين باز مي

شان يادآور شو كه سرّ زندگي و هدف از پيدايش، عبادت خداوند است نظـر بـه    براي -6

tΒ$﴿ :ايــن فرمــوده خداونــد تعــالي uρ àM ø) n= yz £Ågø: $# }§Ρ M} $# uρ āωÎ) Èβρß‰ ç7 ÷èu‹ Ï9﴾ ]ذاريات: الــ
و چـون   .»پرسـتش نماينـد  مـرا   كـه يافريدم جن و انسان را مگر براي اين نهمانا « .]56

  مانند. كفار هدف زندگي را فراموش كرده اند در دوزخ جاويد مي
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  استاول و آخر خداوند  حديث: 18درس 

 َوَلمْ  اللهُ  َكانَ قوله صلى اهللا عليه وسلم:  
ُرُه، َشْىءٌ  َيُكنْ   اْلَماِء، َعَلى َعْرُشهُ  وََكانَ  َغيـْ

  .ءٍ َشىْ  ُكل  الذْكرِ  ِفى وََكَتبَ 

: خداوند بود و غير �فرمودة رسول اهللا 
چيزي وجود نداشت و عرش خدا  �خدا 

بر آب بود و نوشت در لوح محفوظ همه 
  چيز را

  (رواه البخاري)
  

ُرهُ  َشْىءٌ  َيُكنْ  َوَلمْ  اللهُ  َكانَ «در اين فرمودة خود:  �رسول اهللا  شرح: خبر داده است از  »َغيـْ
يم داده بود به اين كه خداوند پيش از همه موجودات و اشياء شان تعل آنچه پروردگار براي

در نماز شب  �بوده است، زيرا او بوده و قبل از او و نه با او چيزي نبوده است، رسول اهللا
. »تو اولي و پيش از تو هيچ چيزي نبوده و تو آخر هستي و بعد از تو چيزي نيست«گفت:  مي
اين گفته داللت دارد كه آب قبل از عرش خلق شده و عرش بعد از  :»اْلَماءِ  َعَلى َعْرُشهُ  وََكانَ «

: يعني نوشت در محل ذكر كه عبارت »الذْكرِ  ِفى وََكَتبَ «اش:  آن آفريده شده است. و فرموده
از لوح محفوظ است كه پهنايش مسافت صد سال راه است، و پيدايش لوح بعد خلق قلم بوده 

لم گفت: چه بنويسم؟ فرمود: بنويس آنچه تا برپاشدن است. و براي قلم فرمود بنويس! ق
قيامت بايد باشد يعني تا روز قيامت كه اهل جنت در جنت و اهل دوزخ در دوزخ قرار 

  گيرند. مي
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  حديث را بخوان و قرائتش را تكرار كن تا بيشتر شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  ها توضيح نما. اي آن را براي شنوندهشرح را به آرامش بخوان و معن -2
شان گردان كه هيچ چيزي در وجود خود بر خداوند سبقت نداشته است، زيرا او  آگاه -3

  اول است و در ازل بوده و هيچ چيزي با او نبوده.
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شان ده كه پيدايش مخلوقات به ترتيب زير بوده اسـت: نخسـت آب بعـداً عـرش      تعليم -4
  اش. ها سپس فرشتگان بعد جن و سپس آدم و ذريه ها و زمين سپس قلم و بعد آسمان

ها نوشته است عبارت  شان گردان آنچه را كه قلم از مخلوقات قبل از پيدايش آن آگاه -5
گفت: آيا مرا در چيـزي مـورد مالمـت     �از تقدير است بناء حضرت آدم به موسي 

در بـارة مـن   هـا   دهي كه خداوند آن را پنجاه هزار سال قبل از پيدايش آسمان قرار مي
  نوشته بود.

رساند كه آنچـه بـه بنـده از خيـر و شـر       كه ايمان به تقدير اين را مي :به ايشان تذكر ده -6
  رسد رد شدني نيست و آنچه از خير  و شر رد شده باشد رسيدني نيست. مي
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  انسان از گل آفرينش: آية 19درس 

  قول اهللا تعالي:
ô‰s)s9uρ $ oΨø)n= yz z≈ |¡ΣM} $# ÏΒ 9≅≈|Á ù= |¹ ôÏiΒ :*uΗ xq 

5βθ ãΖó¡̈Β ∩⊄∉∪ ¨β!$ pgø:$#uρ çµ≈ uΖø)n= yz ÏΒ ã≅ö6 s% ÏΒ 

Í‘$‾Ρ ÏΘθ ßϑ ¡¡9$# ∩⊄∠∪  

  فرمودة خداي تعالي:
نا آفريديم انسان را از گل  ا) هم26(

ن را ) و ج27( خشك از گلي سياه بدبوي
  بيافريديم پيش ازين از آتش سوزان.

  ]27 - 26 حجر:[
  

(ô‰s﴿ فرمودة خداي تعالي: شرح: s9 uρ $oΨ ø) n= yz z≈ |¡Σ M}  �: مراد از انسان حضرت آدم ﴾#$

≈≅9﴿است،  |Á ù= : گلي مخلوط به شن كه وقتي خشك شود صداي جرس مانندي پيدا ﴾¹|

*:﴿ شود كند كه برايش صلصال گفته مي مي uΗ xq﴾ لي سياه5﴿: گβθ ãΖó¡̈Β﴾  بدبوي و ترتيب اين
و به گل تبديل شده سپس به حال خود  آفرينش چنين است: خاكي بوده كه با آب تر شده

رها شده تا بوي گرفته و گل سياه متعفن و بدبوي گرديده بعداً خشك شده و به صورت 
$!β¨﴿ :�صلصال درآمده است و فرموده خداوند  pgø:$#uρ çµ≈ uΖø)n= yz ÏΒ ã≅ö6 s%﴾را قبل از  : يعني جان

$‘ÏΒ Í﴿  آدم آفريديم و گفته ‾Ρ ÏΘθ ßϑ بدن نفوذ » هاي سوراخ«دود كه در مسام  بي: از آتشي ﴾9$#¡¡
 �نمايد. و در حديثي به روايت مسلم ماده تمام آفريده شدگان بيان شده آنجا كه رسول اهللا 

هاي آبي آتش خلق شده و آدم از  فرمايند: مالئك از نور آفريده شده اند و جان از شعله مي
ا ابوالجن. پدر جن است، و ابليس آنچه كه بيان شد خلق گرديده است. و مراد از جان همان

ها  هاست. و جن ميرند مگر با او. و آدم ابواالنس: پدر انسان پدر شياطين است و شياطين نمي
  ها كافر و مسلمان دارند. هم مانند انسان
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  براي مربي: هايي راهنمائي

شترشان آن ها آهسته با تو تكرار نمايند تا ببيني كه بي آيات را به ترتيل بخوان و شنونده -1
  را حفظ نموده اند.

ها مراد  شرح را به آرامش بخوان و معاني آن را يكي بعد ديگري بيان كن تا شنونده -2
  هردو آيت را بدانند.

طالق كرده ادر قرآنكريم به آدم  �هاي است كه خداوند  آدم و انسان و بشر اسم -3

≈‾↔ãΠyŠ$t﴿ است آنجا كه فرموده: tƒ Νßγ÷∞ Î;/Ρ r& öΝ ÎηÍ←!$oÿôœr' Î/﴾  :فرمود: اي  خداوند« )33(البقرة

‰ô﴿ .»ها (وخواص و اسرار) موجودات را به فرشتگان بگوآدم! نام s)s9 uρ $oΨ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $# 

ÏΒ 9≅≈ |Áù= و زماني (را يادآوري كن) كه پروردگارت به فرشتگان « ).26الحجر: ( ﴾¹|
و  »آفرينم ميي برآمده از لجن بدبو و بدرنگ، بشري  فرمود: من از گل خشكيده

’﴿ :فرموده ÎoΤÎ) 7,Î=≈ yz # Z�|³o0 ÏiΒ &ÏÛ﴾  :زماني (را ياد كن) كه پروردگارت به « )71(ص
  .»آفرينم فرشتگان فرمود: من، انساني از گل مي

ها از شرف پدرشان حضرت آدم يادآور شو كه خداوند به دستش او را  براي شنونده -4
ان را امر نمود كه براي او سجده نمايند، و آفريده و از روح خود در او دميده و فرشتگ

  شان است. از شرافت آدم احترام فرزندانش و اكرام صالحان و نيكان از ميان
شوند همچنان كه  شان گردان كه ابليس و ذريه او در آتش سوخته و عذاب مي آگاه -5

شوند. گفته نشود كه ابليس از آتش خلق شده  جن و انس به آتش سوخته و عذاب مي
كند چنانكه در انسان و جن  سوزاند؟ چون ماده اولي تغيير مي ونه آتش او را ميچگ

رسد تأثير  تغيير كرده است و به شكلي درآمده كه به آنچه از ضرر و زيان به او مي
  باشد. پذير مي
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  : حديث آفرينش آدم و دميدن روح20 درس

 ِإن عن أبي هريرة رضي اهللا عنه مرفوعاً: 
 ثُم  ِطيًنا، َجَعَلهُ فَ  تـَُراٍب، ِمنْ  آَدمَ  َخَلقَ  اللهَ 
 َخْلَقهُ  َمْسُنونًا، َحَمأً  َكانَ  ِإَذا َحتى تـَرََكهُ 

 َصْلَصاال َكانَ  ِإَذا َحتى تـَرََكهُ  ثُم  َوَصورَُه،
 َلَقدْ : فـَيَـُقولُ  بِِه، يَُمر  ِإبِْليسُ  َكانَ وَ  َكاْلَفخاِر،

 ُروَحُه، من ِفيهِ  َفخَ نَـ  ثُم  َعِظيٍم، َألْمرٍ  ُخِلْقتَ 
 َبَصُرهُ  الروحُ  ِفيهِ  َجَرىما  َأولَ  َكانَ وَ 

 ،فـََقاَل: اْلَحْمُد لّله فـََعَطسَ  َوَخَياِشيُمُه،
  .رَبكَ  يـَْرَحُمكَ : لّلها فـََقالَ 

 �كه به پيامبر �روايت است از ابوهريره
رفع شده است: كه خداوند آفريد آدم را 

ل نمود سپس از خاك و آن را به گل مبد
بدبوي شد آنگاه گذاشت او را تا سياه و 

باز گذاشت  ر نمود ويصوو تآدم را خلق 
تا به صورت گلي خشك مانند سفال 
درآمد، هرگاه ابليس از كنارش 

گفت: حتماً براي كاري  گذشت مي مي
بزرگ آفريده شدي، سپس از روحش در 

هاي كه روح در  او دميد و اولين قسمت
اش بود، پس  شم و بينيآن جريان يافت چ

عطسه زد و گفت: الحمد هللا، خداوند 
فرمود: يرحمك ربك: خدايت بر تو رحم 

  كند.
  (رواه الترمذي والنسائي والبزار وصححه ابن حبان)

  
را آيه مباركه سوره فاطر  »تـَُرابٍ  ِمنْ  آَدمَ  َخَلقَ  اللهَ  ِإن «: �اين فرمودة رسول اهللا  شرح:

!ª﴿ :فرمايد مي �كه خداوند  نمايد آنجا تأئيد مي $# uρ / ä3s) n= s{ ÏiΒ 5>#t� è? §ΝèO ÏΒ 7πx' õÜ œΡ﴾  
. يعني آدم را از خاك آفريد و »خداوند شما را از خاك و سپس از نطفه آفريد«). 11(فاطر: 

. پس آن را به گل تبديل كرد به اين كه »ِطيًنا َجَعَلهُ فَ «�اش را از نطفه. و فرمودة رسول  ذريه
و مدت زماني آن را گذاشت تا  »...تـَرََكهُ  ثُم «با آب تر كرد تا به صورت گل درآمد خاك را 

: سپس جسد او را به »َوَصورَهُ  َخْلَقهُ ثُم «يعني رنگ و بويش تغيير نمود.  »َمْسُنونًا َحَمأً «كه 



    

  127  درسهاي ماه صفر
  

  

هاي امروزي مجسم نمود و باز براي مدت زماني او را همچنان گذاشت تا كه  صورت انسان
: گل خشك سفال مانند درآمد، آنگاه از روحش در او دميد. و »َكاْلَفخارِ  َصْلَصاال«به صورت

: سپس »فـََعَطسَ «هاي داخلي آن،  : انتهاي بيني ورگ»)جمع خيشوم( َخَياِشيُمهُ  «اش: گفته
  عطسه زد و با الهام خداوند تعالي الحمد هللا گفت.

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

ها آهسته بخوانند تا ببيني كه  ورت واضح جمله، جمله بخوان و شنوندهحديث را به ص -1
  شان حديث را حفظ نموده اند. اكثريت

  شان دشوار باشد بيان كن. شرح را به آهستگي جمله، جمله بخوان و آنچه براي -2
شان گردان امر بزرگي كه ابليس در وقت گذركردن بـر جسـد آدم قبـل از نفـخ      آگاه -3

شدن آدم است به عبادت پروردگارش كه پـاداش بـر آن    ا مكلفهمان : گفت روح مي
  جنت و خشنودي خداوند است.

بگويد و آن كه  »هللّ  دُ مْ حَ الْ «زند  شان يادآور شو: سنت است كسي كه عطسه مي براي -4
ولک وهو الغفور  ياهللا ل غفري«بگويد و به جوابش گفته شود:  »يـَْرَحُمَك الّله«شنود  مي
: بگويد طوري كه در سنت ثابت شده »صلح بالکييک اهللا و هدي« و يا جملة »ميالرح

  است.
باشد و در  لفظ حمد كه معنايش ستايش به كار نيك است رأس شكر مي :شان ده تعليم -5

خصوصاً بعد از خوردن و نوشيدن و تجديد  :يابي بهر نعمتي بايد حمد گفته شود دست
  نعمت.
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  ها از يك نفس : آية آفرينش انسان21درس 

  وله تعالي:ق
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θ à)®? $# ãΝä3−/ u‘ “ Ï%©! $# /ä3s)n= s{ 

ÏiΒ <§ø'‾Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ t,n= yz uρ $ pκ ÷]ÏΒ $ yγy_÷ρy— £]t/uρ 

$ uΚåκ ÷]ÏΒ Zω%ỳ Í‘ #Z��ÏW x. [!$ |¡ÎΣuρ  

  فرمودة خداي تعالي:
) اي مردم بترسيد پروردگار خود را، آن 1(

د كه آفريد شما را از نفس واحدي و آفري
از او جفتش را و گسترانيد از آنان مردان 

  بسيار و زنان بسيار.
  ]1 :[نساء

  
اين نداي الهي نداي جهانشموليت براي تمام بشريت از كافر و مسلمان چه آنان  شرح:

كه در روز نزول اين آيه موجود بوده اند و چه آنان كه موجود نبوده اند تا روز قيامت، زيرا 
تر بوده و همانا او را به  يند و او تعالي بر بنده خود از خودش مهربانتمام بشريت بندگان خدا

پرستي، و ايمان به رسول  نمايد. و تقواي خدا با ايمان و طاعت او و يگانه تقواي خدا امر مي
%Ï“ ﴿ اش: گيرد و فرموده اش صورت مي و اطاعت اوامر و نواهي �خاتم حضرت محمد  ©! $# 

/ä3s)n= s{ ÏiΒ <§ø'‾Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ﴾  اش و گفته �يعني از آدم: ﴿ t, n=yz uρ $ pκ ÷]ÏΒ $ yγy_÷ρy—﴾ يعني حواء را :
اش:  از ضلع آدم آفريد و او را به تزويج آدم درآورد و حواء همسر آدم قرار گرفت. و گفته

﴿£]t/uρ $ uΚåκ ÷]ÏΒ Zω%ỳ Í‘ #Z��ÏW x. [!$ |¡ÎΣuρ﴾  و معني بث زيرا مردم تماماً مرد و زن از ذريه آدم و حواء اند
  ايجاد نمود و پراكنده ساخت.

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  آيه را بخوان و شنوندگان آهسته با تو بخوانند تا ببيني كه آن را حفظ نموده اند. -1
كه در آيت يادآوريست از نعمت آفرينش كه در خور شـكرگزاري   :شان گردان آگاه -2

  شود. خداوند است كه ضمن عبادتش انجام مي
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ن گردان كه در آيت اشاره بـه ابتـداء آفـرينش شـده كـه هـزاران سـال بـر آن         شا آگاه -3
شان تذكر است بر شـكرگزاري و محبـت خداونـد     گذشته است، و اين يادآوري براي

  هاي بزرگي كه بر بنده ارزاني فرموده است. نسبت به فضل واسع و نعمت �
يدش نهفته است كـه راه  شان ده كه تقواي خدا بعد از ايمان باو در طاعت و توح تعليم -4

  گردد. نجات بنده و سبب فوز و كاميابي دنيا و آخرتش مي
شـود و بـراي زن زوجـه گفتـه      كه لفظ زوج بر مذكر و مؤنث اطالق مي :شان ده تعليم -5

  تر است زيرا هريك از زن و مرد جفت يكديگرند. شود و لفظ زوج فصيح مي
از آن غافل اند و حق اين برادري را  در اين آيه بيان اخوت انساني است كه بيشتر مردم -6

  اداء نكرده اند و سببش همانا ناداني و جهل است.
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  : حديث سفارش پيامبر به گذشت از زنان22درس 

 اْستَـْوُصواقول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 َوِإن  ِضَلٍع، ِمنْ  ُخِلَقتْ  اْلَمْرَأةَ  فَِإن  بِالنَساِء،

 َذَهْبتَ  َذافَإِ  َأْعَالُه، عِ الضلَ  ِفى َشْىءٍ  َأْعَوجَ 
 َأْعَوَج، يـََزلْ  َلمْ  تـَرَْكَتهُ  َوِإنْ  َكَسْرتَُه، تُِقيُمهُ 

  .بِالنَساءِ  فَاْستَـْوُصوا

: سفارش كنيد يكديگر �فرمودة رسول 
ها زيرا زن از  خود را به گذشت در بارة زن

ترين  پهلوي آدم آفريده شده است و كج
ت و اگر چيز در ضلع قسمت بااليي اوس

شكني و  بخواهي كه آن را راست كني مي
ماند،  اگر رهايش كني بر كجي خود مي
  پس در بارة زنان سفارش بخير كنيد.

  (رواه البخاري)
  

رفتاري با  : يعني بعضي شما بعض ديگر را به نيك»اْستَـْوُصوا«: �فرمودة رسول اهللا  شرح:
شان رفتار نكنيد، زيرا  ا مطابق روش و سلوكه : يعني با آن»راً يبالنساء خ«زنان سفارش نمائيد

گيرد كه جزء فطرت طبيعي  شان منشاء مي بسياري برخوردهاي بدشان از ضعف َخلق و ُخلق
حواء را از  �: يعني خداوند »ِضَلعٍ  ِمنْ  ُخِلَقتْ  اْلَمْرَأةَ  فَِإن « :� هاست. و فرمودة رسول خدا آن

باش يا موجود شو! سپس حواء به وجود آمد. و  :دندة آدم به كلمة تكوين آفريد يعني گفت
باشد. و  اشاره به علل ضعف فطري زن است كه مالزم آن مي»... اْلَمْرَأةَ  فَِإن «در اين گفتار: 

: اشاره است به ضعفي كه در خلق و »َأْعَالهُ  الضَلعِ  ِفى َشْىءٍ  َأْعَوجَ  َوِإن « :�گفته رسول اهللا 
درازي اوست. پس مردي كه خواست باشد آن  دزباني و زبانخوي زن است كه عبارت از ب

شكندش يعني با طالق روبرو شده و از الفت و محبت با او محروم  را راست نمايد مي
اش  كند زندگي هايش را تحمل مي سازد و بدي هاي فطري زن مي شود، و آن كه با كجي مي

  گردد. با زن ادامه يافته و از سعادت برخوردار مي
  
  



    

  131  درسهاي ماه صفر
  

  

  براي مربي: هايي نمائيراه

  ها آن را حفظ كرده اند. حديث را به آرامش بخوان تا ببيني كه اكثر شنونده -1
  شرح حديث را جمله جمله به آرامش بخوان و معني مراد هر جمله را بيان كن. -2
را در بـارة زنـان واجـب اسـت كـه       �شان گردان كه عمل به توصيه رسول خدا  آگاه -3

واستوصـوا بالنسـاء « الوداع فرمـود:  حجةطوري كه در  وصيت و سفارشي به خير است.
ها  و از جمله نيكي اين كه با آن» توصيه نمائيد يكديگر را در بارة زنان به خوبي« »راً يخ

هـا   هايش درگذرد زيرا آن درازي به خوبي رفتار نمايد و از بدرفتاري بپرهيزد و از زبان
  باشد. از ضعف خلقتش مي

الق بدون رفع ضرر يكـي از طـرفين مشـروعيت نـدارد، زيـرا در      كه ط :ها را پند ده آن -4
  طالق ضرر است و آزار مسلمانان روا نيست گرچه اندك باشد.

هاي اندك همسرش را تحمل نمايد، زيـرا زن   كه الزم است شوهر اذيت :شان ده تعليم -5
  باشد. اش سالم نمي ازين عيب به خاطر ضعف خلقت و ضعف خلق و خوي
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  اي آخرت از آن پرهيزگاران است: آية سر23درس 

  قول اهللا جل جاله:
y7ù= Ï? â‘#¤$!$# äοt� ÅzFψ $# $ yγè= yèøgwΥ tÏ%©# Ï9 Ÿω 

tβρß‰ƒ Ì� ãƒ #vθ è= ãæ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ #YŠ$ |¡sù 4 
èπ t7É)≈ yè ø9$#uρ tÉ)−F ßϑù= Ï9 ∩∇⊂∪  

  فرمودة خداوند جل جاله:
) اينك سراي آخرت را براي كساني 83(

خواهند در روي زمين  قرار داديم كه نمي
تكبر كنند و نه فساد كنند و سرانجام نيك 

  براي پرهيزگاران است.
  ]83القصص: [

  
=y7ù﴿ فرمودة خداي تعالي: شرح: Ï? â‘#¤$!$# äοt� Åz Fψ$#﴾ اين جمله ابتدائيه، آغاز تشويقيست در :

ين وصف سراي آخرت، زيرا دنياي فاني بر سراي آخرت سبقت گرفته است و خداوند با ا
$﴿دهد:  اش از آن خبر مي گفته yγè= yèøgwΥ tÏ% ©#Ï9 Ÿω tβρß‰ƒ Ì� ãƒ #vθ è= ãæ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ #YŠ$ |¡sù﴾ يعني سراي :

خواهند در اين زندگي دنيا بر مردم مسلط شده و  باشد كه نمي آخرت مأوا و منزل كساني مي
قتل، زنا، دزدي و ها خودخوهي و تكبر ورزند و نه با ارتكاب گناه مانند شرك،  بر آن

èπ﴿ شرابخواري بر زمين فساد نمايند. و فرموده خداي تعالي: t7 É)≈ yèø9$#uρ tÉ)−F ßϑ ù=Ï9﴾:  جمله تعقيبي و
باشد كه حامل مژده و بشارت است به نيكي و حسن عاقبت هم در اين  پيرو جملة پيشترش مي

ا ترسيده و اوامر و كه از عذاب خد :دنيا و هم در آخرت. و اهل آخرت پرهيزگاراني اند
اش را اطاعت كردند، زيرا انجام اوامر الهي نفس را تزكيه نموده و او را براي  نواهي
سازد و هرگاه نفس تزكيه و پاك گردد صاحبش را از  هاي سراي آخرت آماده مي نعمت

 كردن از نواهي طهارت نفس را نمايد، زيرا دوري ها دور مي هاي دنيا و پستي مهالك و پرتگاه
  نمايد. هاي زندگي دنيا نگهداريش مي حفظ نموده و از بدي
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  براي مربي: هايي راهنمائي

ها با تو تكرار نمايند تا بيشترشـان آن را حفـظ    آيت را با قرائت خوب بخوان و شنونده -1
  نمايند.

  ها بفهمند. شرح را بخوان و معني هر جمله را بيان كن و تكرار نما تا شنونده -2
گفتند: با ايمان هيچ چيـز   ه اين آيه آرزوهاي بيهودة آناني را كه ميشان گردان ك آگاه -3

يافتگان اند از بين برد چنانكه فضيل بن عيـاض   رساند و مؤمنان همگي نجات ضرر نمي
گفته است كه براي اهل آخرت شروطي وضع شده كه از جمله: ايشان در روي زمـين  

  برتري جويي و فساد را اراده ندارند.
در حالي كه سواره بود بر مساكيني گذشت كه نان  �كه علي بن الحسين  :پندشان ده -4

خوردند برايشان سالم نمود سپس او را به غذاي خود دعـوت نمودنـد ايـن     خشك مي
y7﴿: آيه را خواند ù= Ï? â‘#¤$! $# äοt� Åz Fψ   و از اسپش فرود آمد و با اوشان غذا خورد. ﴾#$

ه در دنيـا و آخـرت خـاص بـراي     شـان يـادآور شـو كـه عاقبـت نيـك و پسـنديد        براي -5
  شوند. پرهيزگاراني است كه از شرك و گناه پرهيز نموده و به آن نزديك نمي
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  اكل و شرب با دست راست حديث: 24درس 

 َوِإن  :قول سلمة بن االكوع رضي اهللا عنه
 ُكلْ  :فـََقالَ  ،َأْعَالهُ  الضَلعِ  ِفى َشْىءٍ  َأْعَوجَ 

 الَ  ؟قَالَ  ،ِطيعُ َأْستَ  الَ  :قَالَ  ،بَِيِميِنكَ 
رُ  ِإال  َمنَـَعهُ  َما اْسَتَطْعتَ   َفَما :قَالَ . اْلِكبـْ

  .ِفيهِ  ِإَلى َرفـََعَها

كه مردي نزد  �گفتة سلمه بن االكوع 
با دست چپش خورد رسول  � رسول اهللا

فرمود: با دست راست خويش  �اهللا 
 �توانم، رسول اهللا  بخور، گفت: نمي

و را كبر گفت: خدا كند كه نتواني و ا
گويد: سپس  ازين كار بازداشت. سلمه مي

  نتوانست دستش را به دهن بلند كند.
  (رواه مسلم)

  
اطر ، نام شخص بخ»کل عند رسول اهللا بشمالهأن رجًال إ«: �در اين گفته سلمه  شرح:

گردد،  يست كه سبب ناراحتي برادرت ميرپرهيز از غيبت تذكر داده نشده، زيرا غيبت يادآو
براي  �: يعني رسول اهللا »بَِيِميِنكَ  ُكلْ « :اش يعني با دست چپش و گفته »بشماله«:اش و گفته

خورد جهت ارشاد و تعليمش فرمودند: با دست راست خويش  شخصي كه با دست چپ مي
بخور كه برايت خير است زيرا خوردن با دست چپ مشابهت به شيطان است، چه شيطان با 

 � اين گفته آن مردي است كه رسول خدا »عيال استط«اش:  خورد. و گفته پش ميچدست 
برايش امر نمودند كه با دست راستش بخورد در حالي كه قدرت خوردن با دست راستش را 

 � منع نمود، لذا رسول خدا �داشت مگر تكبر و خودخواهي او را از پذيرفتن امر رسول اهللا 
خداوند تو را قدرت ندهد، زيرا او متكبر برعليه او نفرين نموده و فرمودند: ال استطعت: يعني 

كند و هركه با خدا مبارزه كند  ايي خدا منازعه مييبود و انسان متكبر گويا با صفت كبر
يعني از همان ساعت  »ِفيهِ  ِإَلى َرفـََعَها َفَما« :�سازد. و گفته سلمه  خداوند او را نابود مي

  ن پيدا نكرد.دستش شل شد كه تا وقت مردن به آن دست، قدرت خورد
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  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها آن را حفظ كنند. حديث را بخوان و تكرار كن تا شنونده -1
هـا مـراد    شرح را به آرامش بخوان و معنايش را يكي بعـد ديگـر بيـان كـن تـا شـنونده       -2

  حديث را بفهمند و براي عمل آماده شوند.
و هركـه بـا دسـت چـپش     باشد  كه خوردن و نوشيدن با دست راست مي :شان ده تعليم -3

بخورد و بنوشد خود را به شيطان مشابه نموده است و آن كه خود را به گروهي مشـابه  
  هاست. سازد از جمله آن

شود نظر به حديثي كـه در مسـلم    ر به جنت داخل نميبها را از كبر بيم ده زيرا متك آن -4
  .»كند نمي خداوند كسي را كه در دلش ذرة از كبر بوده به جنت داخل«آمده است: 

كه از غيبت مسلمان پرهيـز شـود، و غيبـت يـادكردن مسـلمان اسـت در        :تذكرشان ده -5
  پسندد. غيابش به آنچه كه نمي

  كشاند. ايشان را از تكبر و عناد در برابر امر رسول اهللا بيم ده كه به هالكت مي -6
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  : آية تقوي و همنشيني با راستگويان25درس 

  سبحانه وتعالي: قول اهللا
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ šÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®? $# ©!$# (#θ çΡθä. uρ 

yìtΒ šÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇⊇∪  

  فرمودة خداي تعالي:
) اي گروه مؤمنان از خدا بترسيد و با 119(

  راستگويان باشيد.

  ]119[التوبه: 
  

$﴿ فرمودة خداي تعالي: شرح: pκš‰ r'‾≈ tƒ šÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u﴾اين نداي پروردگار است براي : 
ها را ياد كرده است چون با نيروي ايمان است كه بر  بندگان مؤمنش كه با كلمه ايمان آن

امتثال اوامر الهي و ترك منهياتش قدرت پيدا كرده و به اوامر او رغبت و از منهياتش پرهيز 
بيند و تعقل نموده و درك  شنود و مي توانند، زيرا مسلمان با ايمانش زنده است كه مي مي
كند، به خالف غير مؤمن كه كافر است زيرا او  د و قدرت بر انجام تكاليف را پيدا مينماي مي

شباهت به مرده را دارد گرچه ظاهراً مرده نيست چه كسي كه او را ندا كنند و نشنود و مكلف 
تر است از  دادن تكليف را پيدا نكند پس چنين شخصي به مرگ نزديك شود و قدرت انجام
θ#)﴿ داي تعالي:زندگي. و فرموده خ à)®? اين يكي از موارديست كه به خاطرش طرف ندا  ﴾#$!© #$

θçΡθ#)﴿اش:  قرار گرفته اند و دومي فرموده ä. uρ yìtΒ šÏ% Ï‰≈ ¢Á9$#﴾ امر به تقوا است، ايشان را به :
كند و تقوا پرهيز و ترس است از عذاب خدا با انجام اطاعتش در آنچه از اعتقاد و  تقوا امر مي

شدن و دورشدن است از عقيده و سخن و  و كردار دستور داده است و همچنين نهيگفتار 
شان صادق باشند تا  ها و گفتار و اعمال كه در نيت :عمل ناپسند و فاسد . ايشان را دستور داد

ها را آماده سازد كه در دنيا و آخرت با صادقان يكجا باشند آنجا كه خداي تعالي  كه آن

%Ï“﴿: فرمايد مي ©!$# uρ u !% ỳ É−ô‰ Å_Á9$$Î/ s−£‰ |¹uρ ÿÏµÎ/ � y7 Í× ‾≈s9 'ρé& ãΝ èδ šχθà) −G ßϑ ø9 $# ∩⊂⊂∪ Μçλm; $̈Β 

šχρâ !$t±o„ y‰Ζ Ïã öΝ Íκ Íh5u‘ 4 y7 Ï9≡sŒ â !#t“ y_ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 و كسي كه آيين �« )34 - 33مر: ز(ال ﴾∪⊇⊃∩ #$
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ر چه بخواهند، راستين را آورد و آنكه تصديقش نمود، چنين كساني پرهيزكارند. ايشان ه
  .»نزد پروردگارشان دارند؛ اين، پاداش نيكوكاران است

﴿“Ï% ©!$#uρ u !% ỳ É−ô‰ Å_Á9 $$Î/﴾  آن كه با صدق آمده كه او رسول خداست� ﴿s−£‰ |¹uρ ÿÏµÎ/ ﴾

y7﴿است  �ابوبكر صديق  تصديق دادهو آن كه او را    Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝ èδ šχθà) −G ßϑø9 $# ∩⊂⊂∪ Μçλm; $̈Β 

šχρâ !$t±o„ y‰ΖÏã öΝ ÍκÍh5u‘ 4 y7 Ï9≡sŒ â !# t“ y_ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 ايشان پرهيزگاران اند كه آنچه «: ﴾∪⊇⊃∩ #$
  .»يابند و اين پاداش نيكوكاران است خواهند در نزد پروردگار خود مي مي

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها با تو بخوانند و قرائت را ادامه بده تا حفظ شود. آيه را بخوان و شنونده -1
  اوشان را تشويق كن. ,را جمله جمله بخوان و معنايش را بيان كن و براي فهم آن شرح -2
ايشان را از صداقت و راستي آن سه نفر: كعب بن مالك، هـالل بـن اميـه و مـراره بـن       -3

و  �كه از غزوة تبوك عقـب ماندنـد آگـاه كـن آنگـاهي كـه رسـول خـدا          �الربيع
هائي كه تخلف ورزيده بوده آمدند و  نمسلمانان از تبوك بازگشتند غير مسلمانان و آ

عذرخواهي به راست و دروغ كردند، مگر اين سـه نفـر نخواسـتند كـه بـه دروغ عـذر       
و مؤمنان را به قطع رابطه با ايشان امر نمـود و مـورد    �رسول اهللا  �بياورند، خداوند 

زل نمود و شان آيت نا مقاطعه قرار گرفتند، ولي صبر نمودند تا كه خداوند در بارة توبه
ها در صداقت و راستي ضرب المثل گشتند و خداوند متعال  شان را پذيرفت، و آن توبه

، خداوند ما را به ايشان بدارد. در اين آيه از مؤمنين خواسته تا كه با اين صادقين باشند
  مين.آ

ايشان را به راستي و صداقت تشويق نما، چه صداقت به نيكـي رهنماسـت و نيكـي بـه      -4
  شاند.ك جنت مي
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كه راستي بايد در ظاهر و باطن يكسان باشد طوري كه ابن عربـي وقتـي    :شان ده تعليم -5
شـان برابـر اسـت     ها كساني اند كه ظاهر و بـاطن  تفسير الصادقين را قرائت نمود كه آن

  گفت: اين سخن آن حقيقت ايست كه نقطة آخر آروزهاست.
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  التزام صدق و راستي حديث: 26درس 

 بِالصْدقِ  َعَلْيُكمْ ليه وسلم: قوله صلى اهللا ع
 ْدقَ  فَِإنِإَلى يـَْهِدى الص  اْلِبر  َوِإن  اْلِبر 

 َيْصُدقُ  الرُجلُ  يـََزالُ  الَ وَ  اْلَجنةِ  ِإَلى يـَْهِدى
 اللهِ  ِعْندَ  ُيْكَتبَ  َحتى الصْدقَ  َويـََتَحرى
يًقا اُكمْ  ِصدَواْلَكِذبَ  َوِإي  يـَْهِدى اْلَكِذبَ  فَِإن 

 ،النارِ  ِإَلى يـَْهِدى اْلُفُجورَ  َوِإن  اْلُفُجورِ  ِإَلى
 اْلَكِذبَ  َويـََتَحرى َيْكِذبُ  الرُجلُ  يـََزالُ  َوَما

  .َكذابًا اللهِ  ِعْندَ  ُيْكَتبَ  َحتى

: الزم بگيريد بر خود �فرمودة رسول اهللا 
راستي را زيرا صدق رهنما است به نيكي و 

به جنت و هميشه هست  كشاند نيكي مي
گويد و صدق را  كه شخص راست مي

دهد تا كه نزد خداوند  مورد نظر قرار مي
شود و دوري كنيد از  صديق نوشته مي

دروغ زيرا دروغ رهنما است به گناه و 
كشاند به سوي آتش و همواره  گناه مي

گويد و قصد دروغ  شخص دروغ مي
نمايد تا كه نزد خداوند كذاب نوشته  مي
  شود. مي

  (رواه مسلم)
  

: يعني الزم بگيريد صدق را كه جدا نشود از شما و »بِالصْدقِ  َعَلْيُكمْ «: �فرمودة  شرح:
ها و گفتار و كردار خود در آشكار و نهان صادق باشيد تا كه  شما از او فاصله نگيريد، در نيت

م با صادقين در آخرت در اين دنيا از جمله صادقيني بگرديد كه داراي پاكي و صفا اند، و ه

tΒ﴿ يكجا شويد: uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# tΑθß™§�9 $# uρ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù yìtΒ tÏ% ©!$# zΝ yè÷Ρ r& ª!$# ΝÍκ ö� n= tã zÏiΒ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 

tÉ)ƒÏd‰ Å_Á9 $#uρ Ï !#y‰ pκ ’¶9 $#uρ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ 4 zÝ¡ymuρ y7 Í× ‾≈ s9'ρé& $Z)Š Ïùu‘ ∩∉∪﴾  :آنان كه از « �).69(النساء
نشين پيامبران، صديقان، شهدا و صالحان خواهند بود كه  كنند، هم  و پيامبر اطاعت مياهللا

و علت دستور به صدق و  .»اهللا به آنان نعمت عنايت نموده و چه رفيقان نيكي هستند
يعني راستي كامل در  »الصْدقَ  ِإن «شان اينطور بيان كرده است كه:  مالزمت بر آن را براي

شخصي را كه مالزم چنين راستي باشد به نيكي رهنماست و نيكي به جنت ظاهر و باطن، 
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كشاند، زيرا آن كه صدق و راستي را بر خود الزم بگيرد از اهل جنت است و صدق چنين  مي
 َويـََتَحرى َيْصُدقُ  الرُجلُ  يـََزالُ  الَ وَ «نمايد.  اش به صدق تشويق مي ها را به اين گفته است. و آن

كند و در جستجو و طلب صدق است تا  يعني شخص همواره راستي را قصد مي«: »الصْدقَ 
هاي چهارگانه جنت  و همانا به صحبت موكب .»شود كه نزد خداوند از صديقان نوشته مي

به امتش براي اين كه در هردو سرا به  �گردد و از كمال عنايت رسول خدا  كامياب مي
ها را تشويق نمود اكنون ايشان را  دق و راستي آنسعادت و كمال برسند، بعد از آن كه به ص

 »ترسيد و از دروغ اجتناب كنيد«ني ع: ي»َواْلَكِذبَ  َوِإياُكمْ «دهد:  از ضد آن يعني دروغ بيم مي
: دروغ به گناه »اْلُفُجورِ  ِإَلى يـَْهِدى اْلَكِذبَ  فَِإن «كند كه  و علل اجتناب از آن را چنين بيان مي

 َواْلُفُجورَ «شان  شدن از امر و نهي ، معصيت خدا و رسول است به خارجكشاند و فجور مي
كند كه هرگاه شخص  دادن اضافه مي كشاند، و در بيم و گناه به آتش مي »النارِ  ِإَلى يـَْهِدى

دروغ بگويد و بر كذب ادامه دهد و از آن توبه نكند سرانجامش اينست كه نزد خداوند از 
ها اهل  شود و آن بندند همراه مي آنگاه با كاذبين كه بر خدا دروغ ميشود و  كاذبان نوشته مي

  دوزخ اند و بد بازگشتي است آن.
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها حديث را حفظ نمايند. كوشش نما تا شنونده -1
شرح را به آرامش بخوان و معاني پوشيدة آن را شرح كن تا ببيني كه مراد حديث را  -2

  فهميده اند.
  را به راستي تشويق نما و از دروغ بيم ده تا كه از آن دور شده و توبه نمايند.ها  آن -3
گيرد و آن  كه هرگاه شخص به راستي عادت كند همواره آن را الزم مي :شان ده تعليم -4

 .شود و اين سنت خداست در ميان مردم كه به دروغ عادت كند هميشه از او جدا نمي
زند توبه نمايد ورنه گناه متوالي و  او گناهي سر مي لذا بر بنده الزم است كه هرگاه از

 َوأَتِْبعِ « �گردد، نظر به گفته رسول اهللا  كردن بر او دشوار مي پيوسته گرديده و توبه
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اي را انجام ده كه اثر گناه را محو  : در پي گناه حسنه و نيكي»َتْمُحَها اْلَحَسَنةَ  السيَئةَ 

pκ$﴿ :تعالي كند. و فرموده خداي š‰r' ‾≈ tƒ ß≈ |¡ΡM} $# $tΒ x8¡�xî y7În/ t� Î/ ÉΟƒÌ� x6ø9 $# ∩∉∪﴾ 

   .»اي انسان! چه چيز تو را در برابر پروردگار كريمت مغرور ساخته؟« ).6(اإلنفطار: 

﴿$yϑ ‾Ρ Î) èπt/ öθ−G9 $# ’ n?tã «! $# šÏ% ©#Ï9 tβθè= yϑ ÷ètƒ u þθ�¡9 $# 7's#≈ yγpg¿2 ¢Ο èO šχθç/θçG tƒ ÏΒ 5  =ƒÌ� s%﴾ 

هاي را  ركساني راست كه به ناداني بديمكردن نزد خدا  تحقيق توبه به« ).17(النساء: 
  .»انجام دادند و سپس به زودي توبه نمودند
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  : آية نيكان در بهشت و بدان در دوزخ27درس 

  قول اهللا سبحانه وتعالي:
¨βÎ) u‘#t� ö/ F{$# ’Å∀s9 5ΟŠÏè tΡ ∩⊇⊂∪ ¨βÎ) uρ u‘$£∨à'ø9$# ’Å∀s9 

5ΟŠÏt rb ∩⊇⊆∪ $ pκtΞöθ n= óÁ tƒ tΠöθ tƒ ÈÏd‰9$# ∩⊇∈∪ $ tΒuρ öΝèδ 

$ pκ ÷]tã t Î6Í←!$ tó Î/ ∩⊇∉∪ 

  فرمودة خداي تعالي:
) و 14ها اند ( ) همانا نيكان در نعمت13(

) درآيند آن 15همانا بدان در دوزخ اند. (
) و نيستند ايشان از آن 16را روز قيامت. (

  ناپديدان.
  ]16 – 13االنفطار: [

  
زندگي دنيا و برپاشدن قيامت و سوال خداوند از انسان كه چه چيز  بعد از فناي اين شرح:

موجب فريبش به پروردگار گرديده كه خداي را عبادت نكرده و او را به وحدانيت نپرستيده 

pκ$﴿ فرمايد: است آنجا كه مي š‰r' ‾≈ tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# $tΒ x8¡� xî y7 În/ t� Î/ ÉΟƒÌ� x6ø9 اي انسان چه چيز « ﴾∪∌∩ #$
دهد و  سپس خداوند تعالي از كرام الكاتبين خبر مي »ردگار كريمت فريب دادو را به پروت

اين كه اعمال انسان شمرده شده و تدوين شده آن كه خير انجام داده به خير پاداش داده 
دهد از آنچه كه با آن بين بندگانش  شود و آن كه غير انجام داده بغير. و موكداً خبر مي مي

�βÎ) u‘#t¨﴿و دسته اند نيكوكار و بدكار، پس فرمود: كند و ايشان د داوري مي ö/F{$#﴾  ابرار اهل

Å∀s9 5ΟŠÏè’﴿ايمان و طاعت و صداقت اند، مفرد ابرار برّ يعني نيكوكار،  tΡ﴾هاي  : يعني نعمت
هاي هميشگي است كه در اين دنيا نه چشمي  ها نعمت جنت كه سراي نيكوكاران است و آن

$‘βÎ) u¨﴿ :اش ه و نه بر قلب بشري خطور كرده است و گفتهآن را ديده و نه گوشي شنيد £∨à'ø9$#﴾ 
كه جمع فاجر است و فاجر كسي است كه از اطاعت خدا و رسول سركشي نموده و از امر 
خدا و رسول بيرون شده است، طوري كه نه ايمان آورده و نه خدا را به يكتايي پرستيده و نه 

جام داده و نه از باطل و ظلم و شري اجتناب نموده ركوع و سجده نموده و نه كار نيكي ان
’﴿ است. Å∀s9 5ΟŠÏt rb﴾ در دوزخ كه عذاب آن هميشگي و سرمدي و ابدي است و به طور :
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tΠöθ﴿رسند  كامل به سزاي اعمال خود مي tƒ ÈÏd‰9$#﴾ كه عبارت از روز جزا و روز قيامت است :
يوسته با آن هستند كه نه روز و نه ساعتي از گيرد و ايشان پ ها را در بر مي كه آتش آن روز آن

$﴿ فرمايد: نمايد آنجا كه مي ها فروكش مي توانند و نه عذاب از آن آن دور شده مي tΒuρ öΝèδ 

$ pκ ÷]tã t Î6Í←!$ tó Î/﴾:و فرمود : ﴿Ÿω ç� ©Ix' ãƒ óΟ ßγ÷Ζ tã öΝ èδ uρ ÏµŠ Ïù tβθÝ¡Î= ö7 ãΒ ∩∠∈∪﴾ )يعني كم « .)75خرف: زال
  .»ها در جهنم ماندگاراند اب و آنشود از ايشان عذ نمي

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها با تو بخوانند تا آيه را حفظ نمايند. آيه را بخوان و شنونده -1
شان  ها و آنچه فهم آن از آيت مراد است براي شرح را به آرامش بخوان و معناي جمله -2

  بيان كن.
ها را در اطاعت خدا و  ه آنشد هاي جاويد الهي كه به اهل طاعت و عده با تذكر نعمت -3

  تشويق كن. �رسول 
شان بازگشت نافرمانان را درين  بيم ده و براي �ها را از نافرماني خدا و رسول اهللا  آن -4

tΒ﴿ فرموده خدا از سورة جن يادآور شو: uρ ÄÈ÷ètƒ ©! $# … ã&s!θß™u‘ uρ ¨βÎ* sù …çµs9 u‘$tΡ zΟ ¨Ψyγy_ 

tÏ$ Î#≈ yz !$pκ� Ïù #́‰ t/r& ∩⊄⊂∪﴾ هركه نافرماني كند خدا و رسول را به تحقيق « .)23: (الجن
  .»مانند براي او آتش جهنم است كه جاويد و ابدي در آن مي

كننده الزم است كه موارد اطاعت را بداند و لذا بر  شان گردان كه براي اطاعت آگاه -5
 ها و چگوني اداي آن را بداند و همينطور انواع بنده واجب است اين كه انواع عبادت

  منهيات و وسايل دوري و پرهيز از آن را.
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  ديدار اهل بهشت با يكديگر حديث: 28درس 

 اْلَجنةِ  َأْهلَ  ِإن قوله صلى اهللا عليه وسلم: 
 اْلَكوَْكبَ  تـََراَءْونَ  َكَما اْلُغَرِف، َأْهلَ  لََيتَـَراَءْونَ 

 ىرَأوِ  اْلَمْشِرقِ  ِمنَ  األُُفقِ  ِفى اْلغَاِبرَ  الد 
نَـُهمْ  َما لِتَـَفاُضلِ  ِرِب،اْلَمغْ   يَا :قَاُلوا. بـَيـْ

ُلُغَها الَ  األَنِْبَياءِ  َمَناِزلُ  تِْلكَ  اللِه، َرُسولَ   يـَبـْ
ُرُهمْ   بَِيِدِه، نـَْفِسى َوالِذى ،بـََلى :قَالَ  ،َغيـْ
  .اْلُمْرَسِلينَ  َوَصدُقوا بِاللهِ  آَمُنوا رَِجالٌ 

: همانا اهل بهشت �فرمودة رسول خدا 
بينند  ها را چنانكه مي بينند اهل غرفه مي

ستارة درخشندة گذرنده در افق مشرق يا 
شان است،  مغرب را نسبت برتري كه بين

هاي  ها منزل گفتند: يا رسول اهللا اين
پيامبران است كه غيرشان كسي به آن 

د: آري، قسم به آن كه رسد. فرمو نمي
نفس من در يد قدرت اوست، اين منازل 

كه ايمان آوردند به خدا و مرداني است 
  پيامبران را تصديق دادند.

  (رواه الشيخان)
  

الخ رسول خدا از برتري درجات و  »...اْلَجنةِ  َأْهلَ  ِإن «: �فرموده رسول اهللا  شرح:
شان در نيروي  كه اين برتري به خاطر تفاوت :دهد هاي اهل جنت خبر مي منزل بودن عالي

قوت پرهيزشان از آنچه خدا و رسول حرام قرار داده از  ايمان و كثرت اعمال صالحه و
بينند اهل  : ايشان مي»اْلُغَرفِ  َأْهلَ  يـَتَـَراَءْونَ  إَنـُهم«دهد:  هاست. پس خبر مي بدي گناهان و

 »تـََراَءْونَ  َكَما«تر قرار دارند  شان از آناني كه در درجات پايان ها را در بلندي آن و دوري غرفه
يعني ستارة روشن و تابنده را في االفق در  »الدرى  اْلَكوَْكبَ «بينند مردم  ميچنانكه امروزه 

 الَ  األَنِْبَياءِ  َمَناِزلُ  تِْلكَ  اللِه، َرُسولَ  يَا :قَاُلوا« آسمان، و هرگاه با اين خبر اصحابش را آگاه نمود
ُلُغَها ُرُهمْ  يـَبـْ رسند؟  ت كه غير انبياء به آن نميگفتند: اي پيامبر خدا اين منازل انبياء اس »َغيـْ

پيامبر به ايشان جواب داد: آري، طوري كه شما تصور نموده و گفتيد: چنين نيست و 
ها منازل مرداني  : يعني اين»آَمُنوا رَِجالٌ  بَِيِدِه، نـَْفِسى َوالِذى«سوگند ياد كرد و گفت: شان  براي
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و پيامبران را تصديق دادند و خاصة انبياء  »ِلينَ اْلُمْرسَ  َصدُقوا«است كه ايمان به خدا آورده و 
  نيست طوري كه شما گفتيد.

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

شان  ها با تو تكرار نمايند تا ببيني كه اكثريت حديث را بخوان و تكرار كن تا شنونده -1
  آن را حفظ كرده اند.

انجام اعمال  شان در شان يادآور شو كه سبب برتري منازل اهل جنت تفاوت براي -2
  صالحه و ترك منهيات است.

هاي صالح تشويق كن تا كه به اعالترين  ها را در مسابقه به خير و رغبت در عمل آن -3
  منازل در سراي آخرت دست يابند.

شان ده كه براي تأكيد سخن و صحت آن، سوگند خوردن به خدا مشروعيت  تعليم -4
  دارد.

 لنفسي بيده: حضرت عايشه  يگردان كه در بارة اين قسم: والذشان  آگاه -5
  خوردند. است زيرا با آن بسيار سوگند مي �گويد: اين سوگند رسول اهللا  مي

 در اين فرموده خداي تعالي تذكر ده:براي ايشان از فضيلت ايمان به خدا و رسول  -6

﴿#þθà) Î/$y™ 4’ n< Î) ;οt� Ï'øótΒ ÏiΒ óΟ ä3În/ §‘ >π̈Ψ y_uρ $pκ ÝÎö� tã ÇÚö� yèx. Ï !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ôN £‰Ïã é& 

šÏ% ©# Ï9 (#θãΖtΒ# u «! $$Î/ Ï&Î# ß™â‘ uρ ∩⊄⊇∪﴾  :به سوي بخشايشي از  بشتابيد« )21(الحديد
پروردگارتان وبهشتي كه پهنايش مثل پهناي آسمان و زمين است كه آماده شده براي 

  .»آناني كه ايمان آوردند به خدا و رسولش
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  : آية عبادت بااخالص29درس 

  انه وتعالي:قول اهللا سبح
!$ tΒuρ (#ÿρâ÷É∆ é& āωÎ) (#ρß‰ç6 ÷è u‹Ï9 ©!$# tÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! tÏe$!$# 

u!$ x'uΖ ãm (#θ ßϑ‹É)ãƒ uρ nο4θn= ¢Á9$# (#θ è? ÷σ ãƒ uρ nο4θ x. ¨“9$# 4 
y7Ï9≡ sŒuρ ßƒ ÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠs)ø9$# ∩∈∪  

  :�فرمودة خداوند سبحان 
) و امر نشدند مگر آن كه بپرستند خدا 5(

اي او دين را را پاك دارندگان بر
يكتاپرستان و به پاي دارند نماز را و بدهند 

  زكات را، و اين است دين استوار.
  ]5بينه: [

  
$!﴿ فرمودة خداي تعالي: شرح: tΒuρ (#ÿρâ÷É∆ é& āωÎ) (#ρß‰ç6 ÷è u‹ Ï9 ©!$# ﴾ الخ يعني خداوند امر نكرده ...

شان است و  خداي اهل كتاب و نه ديگر اهل شرك و كفر را جز به عبادت پروردگاري كه
عبادت خداوند ذلت و اهانتي را براي بندگان در بر ندارد زيرا خداي تعالي آفريدگار و 

شان است لذا فطرتاً و عقالً عبادتش واجب است پس چرا در  دهنده و مدبر زندگي روزي
tÅÁ﴿ اش: پرستش خدا اختالف داشته و متردد اند؟ و گفته Î=øƒ èΧ ã& s! tÏe$!$#﴾ ادتي كه به وقتي عب

آورند، زيرا  آن امر شده اند خاص براي خدا باشد پس در عبادتش غير او را شريك نمي
$!u﴿ :اش تواند تزكيه كند و گفته شان را نمي هاي شرك عبادت را فاسد نموده و نفس x'uΖãm﴾ :

هاي كفر و شرك به سوي ملت اسالم كه همانا ملت  كننده از ملت يعني دور شده و رجوع
θ#)﴿ اش: است. و گفته �يم ابراه ßϑ‹É)ãƒ uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ è?÷σ ãƒ uρ nο4θ x.̈“9$#﴾ يعني بعد از اقرار به :

شدن به دين اسالم را داشته باشد  وحدانيت خدا و شهادت به آن، كسي كه ارادة داخل
گواهي دهد، سپس  �و رسالت حضرت محمد  �الزاميست كه اوال به يگانگي خداوند 

y7﴿ ها را انجام دهد موده و زكات را بپردازد سپس ديگر عبادتنماز را اقامه ن Ï9≡ sŒuρ ßƒ ÏŠ 

Ïπ yϑ ÍhŠs)ø9$# ∩∈∪﴾ هاي جاويد  و اين است دين استوار و مستقيمي كه به رضاي خداوند و جنت
  رساند. مي
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  براي مربي: هايي راهنمائي

ن را حفـظ  شـان آ  ها نيـز تكـرار كننـد تـا اكثريـت      آيه را بخوان و تكرار كن و شنونده -1
  نمايند.

  ها را بيان كن تا بفهمند. شرح را به آرامش بخوان و با توقف در معاني، آن -2
شان ده كه اخالص در عبادت خدا محتاج بـه نيـت اسـت كـه عبـارت از عـزم و        تعليم -3

كند بر وجـوب نيـت بـراي تمـامي      تصميم قلب است بر عمل، و لذا اين آيه داللت مي
  پرستد. ردگارش را ميهاي كه بنده به آن پرو عبادت

كه به جز اسـالم كـه ديـن ملـت قيمـه اسـت سـاير اديـان يهوديـت،           :شان گردان آگاه -4
نصرانيت، مجوسيت و بودائيـت تمامـاً باطـل بـوده و اهـل ايـن اديـان كـافر محسـوب          

  شوند. مي
كه اسالم بر پنج اساس بنا يافتـه كـه عبـارت از شـهادتين و اقامـه       :شان يادآور شو براي -5

داي زكات و روزه رمضان و حج بيت الحرام است و هرگـاه يكـي ازيـن پـنج     نماز و ا
  شود. شود و از صاحب آن قبول نمي ها ساقط مي اساس ساقط شود تمام آن
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  : حديث حسن نيت و ثواب مجاهدان30درس 

 ِإن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
وطئنا  الَ وَ  َواِدياً  َقطَْعُتمْ  َما أَقْـَواماً  بِاْلَمِديَنةِ 

نفقنا نفقًة وال أموطئًا يغيظ الكفار، وال 
ال شركونا في ذلك وهم إصابتنا مخمصة أ

بالمدينة، فقيل له: كيف ذلك يا رسول 
حبسهم العذر فشركوا بحسن  :اهللا؟ فقال

  النية.

: همانا در مدينه �فرمود رسول خدا 
مردمي اند كه ما نپيموديم هيچ وادي و نه 

شمگين طي نموديم محلي كه خ
ساخت كافران را، و انفاق نكرديم هيچ  مي

اي را و نرسيديم به مخمصه و  نفقه
گرسنگي شديدي مگر كه در آن با ما 
شركت داشته در حالي كه ايشان به مدينه 
بودند. پس برايش گفته شد: اين چگونه 

ها را  است يا رسول اهللا؟ فرمود: عذر آن
بازداشت، پس با حسن نيت خود با ما 

  شدند.شريك 
  (رواه ابوداود والبخاري مختصراً)

  
: يعني در مدينه مرداني ناتوان بودند از »قواماً أنة ين بالمدإ«: �فرموده رسول اهللا  شرح:

شدن به جهاد و اين در غزوة تبوك بود، زيرا قدرت خروج براي جهاد را نداشتند و در  بيرون
هاي بود كه  : بيان مشقت و زحمت»ه مخصمةًا الی قوليما قطعنا واد«: �اين فرموده رسول اهللا 

: يعني در پاداش اين رنج و »اال شرکونا فی ذلک«اش:  كردند و گفته در راه خدا تحمل مي
: يعني از مدينه خارج نشدند به علت »نةيو هم بالمد«مشقت و گرسنگي با ما شركت داشتند 

 �ي. آنگاه كه رسول اهللا عجزشان به سبب مريضي و يا نداشتن نفقه و نداشتن وسيله سوار
ها را بازداشت و با حسن نيت خود  : عذر آن»هيحبسهم العذر فشرکونا بحسن الن« جواب دادند

با ما شركت پيدا كردند، و به خاطر ناتواني از شركت در جبهه با رسول خدا، تأسف و اندوه 
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ن مانند مزد شا دانست براي شان را مي هاي حسن نيت �ايشان را فرا گرفت چون خداوند 
  مجاهدين را عطا فرمود.

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

ها آهسته بـا تـو بخواننـد تـا بيشترشـان آن را حفـظ        حديث را چند بار بخوان و شنونده -1
  نمايند.

شرح را جمله جمله بخوان و معني هرجمله را جداگانه بيان كن تـا مـراد هـر جملـه را      -2
  بدانند.

گاه كن كه شخص با نيت صالحه باجر و مزدي دست ها را به فضيلت نيت صالحه آ آن -3
تواند و تمام اعمال بنـدگي محتـاج بـه حسـن نيـت       تواند كه به عمل خود نمي يافته مي

  است.
 »نـََوى َما اْمِرئٍ  ِلُكل  َوِإنَما بِالنـياِت، اْألَْعَمالُ  ِإنَما«شان بيان كن:  حديث بخاري را براي -4

  باشد. ي هركس پاداش آنچه كه نيت كرده است ميهاست و برا مدار اعمال نيت
شان گردان كسي كه عمل صالحي داشته و از انجام آن ناتوان شده باشـد، اجـر و    آگاه -5

شود، پس آن كـه   كرده و قدرت داشته تماماً داده مي مزد آن، مانند زماني كه عمل مي
شد برايش اجر زمان داده و سپس مريض و يا مسافر گشته با نماز و روزة نافله انجام مي

  شود. سالمتي و اقامتش نوشته مي
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  ها براي پندگرفتن : آية ذكر مثال1درس 

  تعالي: قول اهللا
š�ù= Ï? uρ ã≅≈ sVøΒF{$# $ yγç/ Î� ôØnΣ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ( $ tΒuρ 

!$ yγè= É)÷è tƒ āωÎ) tβθ ßϑ Î=≈ yèø9$# ∩⊆⊂∪  

  گفتة خداوند بزرگ:
يم براي مردم و زن ها را مي ) و اين مثل43(

  فهمند آن را جز دانيان. نمي

  ]43عنكبوت: [
  

�š﴿ گفتة خداوند: شرح: ù=Ï? uρ ã≅≈ sVøΒF{$#﴾  امثال جمع مثل به فتح ميم و ثاء به معني شبيه و

$﴿ مانند و گفته او: yγç/ Î� ôØnΣ﴾ براي مردم تا از هالكت نجات يافته و به » كنيم بيان مي«زنيم  مي
اشاره به مثلي است كه خدا براي مردم بيان فرموده و آن مثل، تشبيه  كفائدة خود برسند و تل

پرستند به حال عنكبوت است كه از لعاب دهان خود خانه  حال مشركين كه غير خدا را مي
دهد در حالي كه اين تار  كند، به خيال اين كه اين خانه او را از مهلكه نجات مي درست مي

اينچنين اند آن خداياني را كه براي خود انتخاب  عنكبوت نجاتبخش نيست مشركين نيز
كنند يا ضرري را دفع  رسانند خيري را جلب مي ها نفع مي كردند، به گمان اين كه به آن

ها و خانة عنكبوت در سستي و ناتواني يكسانند و گفته  كنند اين گمان غلطي است، اين مي
$﴿خدا:  tΒuρ !$ yγè= É)÷è tƒ﴾  شده براي پندگرفتن مردم تا اين كه به آنچه مورد  هاي بيان يعني اين مثل

پسند و رغبت ايشان است دست يابند و از چيزي كه مورد تنفر و وحشت است نجات پيدا 
دانند يعني كساني كه به خدا و قوانين خدا و  ها را جز عالمان نمي كنند اهميت و قدر اين مثل

در اين آيه از مقام علم و علماء تقدير شده هاي آيات او علم دارند  اسرار كالم او و راهنمايي

≅ö≅è% ö﴿ و نكوهش جهل و جاهالن است و بسنده است در فضيلت علم اين گفته خداوند: yδ 

“ÈθtG ó¡o„ tÏ% ©!$# tβθçΗ s>ôètƒ tÏ% ©!$# uρ Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ﴾  :هايي  دانند با آن هائي كه مي آيا آن« ).9(الزمر

…﴿ين گفته خداوند: و يا ا ».دانند برابرند كه نمي çµ‾Ρ Î) uρ ρä% s! 5Ο ù= Ïæ $yϑ Ïj9 çµ≈ oΨ ôϑ ‾= tæ﴾  :68(يوسف .( 
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 اش: و گفته »دانند و همانا او دانشمندي است بدانچه بياموختيمش و ليكن بيشتر مردم نميا«

﴿≅è% uρ Éb> §‘ ’ÎΤ ÷ŠÎ— $Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊆∪﴾   :ابر علم من بيفز و بگو: پروردگارا«  ).114(طه«.  
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  آيه را بخوان تا مسمعين حفظ كنند. -1
  شرح را بخوان و معني هريك از جمالت را به طور واضح به شنوندگان بفهمان. -2
ها تذكر ده كه مشركين در پرستش غير خدا زيانكار اند و حـال ايشـان بـه حـال      به آن -3

از  زننـد تـا خـود را حفـظ كنـد در حـالي كـه        ماند كه شب و روز تار مي عنكبوت مي
  بيند. ساختمان خود به جز خسران چيزي نمي

ها بـراي هـدايت و تعلـيم و آگـاهي مـردم امـر خـوبي         ها تعليم ده كه ضرب مثل به آن -4
  است.

هاسـت و عـالم    ها تذكر ده كه علم شرعي فضيلت دارد بلكه از واجبترين واجب به آن -5
ت نظير حيـوان  علوم شرعي داراي قدر و منزلت رفيعي است و فاقد آن اگر حيوان نيس

  است.
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  طلب علم آخرت جهت دنيا حديث: 2درس 

 ِعْلًما طََلبَ  َمنْ قوله صلى اهللا عليه وسلم: 
 يـَتَـَعلُمهُ  الَ  َوَجل  َعز  اللهِ  َوْجهُ  بِهِ  يـُْبتَـَغى ِمما
 نـَْيا ِمنَ  َعَرًضا بِهِ  لُِيِصيبَ  ِإال َيِجدْ  َلمْ  الد 

  .اَمةِ اْلِقيَ  يـَْومَ  اْلَجنةِ  َعْرفَ 

: كسي كه علمي را طلب �گفتة پيامبر 
كند كه به آن رضاي خدا جسته  مي
شود و هدفش از طلب اين علم رسيدن  مي

به هدف دنيائي است بوي جنت در روز 
  رسد. قيامت به مشامش نمي

  (رواه ابوداود)
  

شود علم كتاب و سنت است، چون به  مراد از علم كه به آن رضاي خدا طلب مي شرح:
شود و به اين علم است كه آنچه مورد پسند خدا يا مورد  ن علم است كه خدا شناخته مياي

هاي او كه در روز قيامت براي  شود و به اين علم است كه نعمت تنفر او است دانسته مي
شود و همچنين  هايي كه براي دشمنان او آماده كرده است درك مي دوستان خود و عذاب

عبادتي كه هدف خلقت جن و انس است و آگاهي به كيفيت علم مربوط به عبادت است 
كند و  اداي عبادت و علوم مربوط به ادبيات لغت عربي كه به شناخت عبادتمان كمك مي

علم احكام شرعيه و كيفيت تطبيق آن احكام از جمله علومي است كه سبب جلب رضايت 
طلب كند بوي جنت در خدا است پس كسي كه اين علوم را براي رسيدن به اغراض دنيوي 

روز قيامت بر وي حرام است، لذا بر طالب علوم ديني واجب است كه به آموختن اين علوم، 
خاص رضاي خدا را طلب كند اما كسي كه در آموزش علوم دنيوي مانند هندسه، پزشكي، 
كيمياء و ديگر علوم صنعت و حرفه نيت خالص براي خدا دارد و هدفش عبادت خدا و 

يابد و اگر در تعليم اين علوم هيچ  لق خدا است ثواب آموختن اين علوم را درميخدمت به خ
  نيت ندارد نه اجري دارد و نه گناه.
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  براي مربي: هايي راهنمائي

هـا حفـظ    گان هم تكرار كننـد تـا اكثريـت آن    حديث را بخوان و تكرار كن و شنونده -1
  كنند.

  ه را بيان كن تا بفهمند.شرح را جمله جمله با آرامش بخوان و معني هرجمل -2
گان را تذكر ده كه طلبه علوم شرعي بايد در طلب خود اخالص نيت لوجه اهللا  شنونده -3

داشته باشد و كسي كه در آموختن علوم شرعي هم خدا و هـم دنيـا را در نظـر داشـته     
  پذيرد. باشد خدا از او نمي

: فضـيلت علـم بـر    فرمايـد  مـي  �ها را از فضيلت علم شرعي آگاه كن چون پيـامبر   آن -4
كـه خداونـد و فرشـتگان و     �ترين شماست و گفته پيامبر  عابد مثل برتري من بر پائين

هاي دريا بر آموزگاران كه به  ها و زمين حتي مورچه در سوراخش و ماهي اهل آسمان
شـود كـه هـدف از آمـوختن      فرستند و از اين دانسته مي آموزند درود مي مردم خير مي

آن است و هدف از تعليم و تعلم علوم ديني آنست كه بـدان عمـل   كردن به  علم عمل
شود لذا اجرت گرفتن بر تعليم و تعلم علوم ديني حرامست و كسي كه آن را براي دنيا 

  گيرد مستحق عذاب است. فرا مي
ها بفهمان كه طلب علم شرعي به اندازة ضرورت بر هر مرد و زن مسلمان واجب  به آن -5

توانـد   شـود نمـي   كه عبادت خدا چيست و چطور انجام مـي  است چون كسي كه نداند
  خدا را عبادت كند و كسي كه خدا را نپرستد در دنيا و آخرت زيان كرده است.
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  ديدن جهنم با يقين و نمايان آية: 3درس 

  قول اهللا تعالى:
āχãρu�tIs9 zΟŠÅspgø:$# ∩∉∪ ¢Ο èO $ pκ̈Ξãρu� tIs9 š÷tã 

ÈÉ)u‹ ø9$# ∩∠∪ ¢ΟèO £è=t↔ ó¡çF s9 >‹Í≥tΒöθ tƒ Çtã ÉΟŠÏè ¨Ζ9$#   

  :�گفتة خداوند 
) سپس 7بينيد دوزخ را ( ) هرآئينه مي6(

) سپس 8بينيد آن را يقين نمايان ( مي
  ها. شويد در آن روز از نعمت پرسش مي

  
�āχãρu﴿ گفتة خدا: شرح: tIs9 zΟŠÅspgø:$#﴾ لترون الم قسميه است خداوند به عزت و جالل  ,ال

كند يا جواب قسم محذوف است كه تقديرش چنين است سوگند به  ميخود سوگند ياد 
بينيد دوزخ را و مراد از جحيم دوزخ است! و اين ديدن در  عزت و جالل من كه هرآئينه مي

ميدان محشر است چون مخلوقات در آن روز ايستاده منتظر حكم خدا اند و آتش براي ايشان 

ÏN﴿ فرمايد: نند كه خداوند ميبي شود كه آن را به چشم سر مي نمايان مي y— Ìh�ç/ uρ ãΛÅspgø: $# 

tÍρ$ tóù= Ï9﴾ )و ظاهر شد جهنم براي گمراهان« .)91: الشعراء«.  

u﴿فرمايد:  در جاي ديگر مي ü“(% É ùρ ¥‹Í× tΒ öθtƒ zΟ ¨Ψ yγpg¿2﴾  :آورده شود در آن روز «) 23(الفجر

ΟèO $pκ¢﴿: و گفتة خداوند ».دوزخ ¨Ξãρu� tIs9 š÷tã ÈÉ) u‹ø9 بينيد دوزخ را به چشم سر  يعني مي« ﴾#$
شود زيرا تأكيد عين اليقين از علم يقين بيشتر است و گفتة  و ديدن شما يقين مي .»خود

Ο¢﴿ خداوند èO £è= t↔ó¡çFs9 >‹ Í≥ tΒ öθtƒ Çtã ÉΟŠÏè̈Ζ9$#﴾ هاي دنيا مانند عقل  يعني در آن روز از نعمت
ها  ها اين ها منزل ها سواري ها و اقسام پوشيدني ها و نوشيدني گوش چشم زبان، انواع خوراكي

ها  گان خود انعام فرموده كه از شكر اين نعمت هاي است كه خداوند بر بنده همه نعمت
ها را در جاي كه خدا مشخص فرموده صرف كردند؟ پس كسي  شوند كه نعمت پرسيده مي

ست با زيانكاران زيان كه سپاسگزار باشد با سپاسگزاران رستگار شده و كسي كه ناسپاس ا
  بيند. مي
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  براي مربي: هايي راهنمائي

  آيه را بخوان و تكرار كن تا حفظ شود. -1
ها را كم كم بـراي شـنوندگان بيـان كـن تـا       شرح را با آرامش بخوان و معناهاي جمله -2

  بفهمند.
ها زيـاد اسـت از آنجملـه تندرسـتي و فراغـت خـاطر        ها تعليم ده كه انواع نعمت به آن -3

دو نعمت اسـت كـه بسـياري از مـردم آرزوي آن را     «فرمايند:  مي �را پيامبر است، زي
ها امنيت و عافيت اسـت و حتـي    و از نعمت .»برند يكي تندرستي و ديگري فراغت مي

خرمـاي   ببا ابـوبكر و عمـر   �نوشيم زيرا روزي حضرت پيامبر آب سردي كه مي
ها ايسـت كـه    اين از نعمت ردند و بر روي آن آب سردي نوشيدند و فرمودند:وتازه خ

  از آن سئوال خواهيد شد.
ها به حمد و ثناء خدا به زبان و قلب است و اين كه هر  كه شكر نعمت :ها بفهمان به آن -4

نعمتي را به جاي آن صرف كنيم، مثالً سپاسگزاري نعمت مال آن اسـت كـه آن را در   
سـت كـه بـه    آن جاي كه خدا دوست دارد خرج كنيم و سپاسگزاري نعمت گـوش آن 

وسيلة آن خيري شنيده شود و از شر پرهيز شود و همچنين به وسيلة نعمت زبان حق را 
بگويد و از سخن باطل بپرهيزد و به وسيلة نعمت چشم چيزي را ببيند كـه خـدا اجـازة    

  ديدنش را داده است و از آنچه خدا حرام كرده چشم بپوشد.
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  شود : حديث روز قيامت از چهار چيز سوال مي4درس 

 الَ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
 َعنْ  ُيْسَألَ  َحتى اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َعْبدٍ  َماَقد تـَُزولُ 
 ِفيَما َشَباِبهِ  َوَعنْ  أَفْـَناهُ  ِفيَما ُعُمُرهِ  َعنْ : َأْربَعِ 
 أَنـَْفَقهُ  َوِفيَما اْكَتَسَبهُ  أَْينَ  ِمنْ  َماِلهِ  َوَعنْ  أَْبالهُ 
  بِِه. َعِملَ  اَماذَ  ِلمهِ ع َوَعنْ 

شود  فرمودند: هرگز برداشته نمي �پيامبر 
هاي بنده در روز قيامت مگر اين كه از  قدم

شود از عمرش پرسيده  چهارچيز سؤال مي
شود كه در چه راهي به تحليل برده  مي

است و از جوانيش كه در چه چيز نابود 
شود كه از  كرده و از مالش پرسيده مي

و در چه راهي  كدام راه به دست آورده
خرج كرده است و از علمش سؤال 

  شود كه چطور به آن عمل كرده است. مي
  سناد صحيح)(رواه البزار و الطبراني بإ

  
يعني بنده از محشر به جنت يا دوزخ  »اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َعْبدٍ  َماَقد تـَُزولُ  الَ «: �گفتة پيامبر  شرح:
تا اين كه خداوند او را از چهار چيز مذكور در  »لَ ُيْسأَ  َحتى« :شود و گفتة او منتقل نمي

از قبيل ذكر خاص بعد  »أَْبالهُ  ِفيَما َشَبابِهِ  َعنْ « :دهد و گفتة او حديث مورد بازخواست قرار مي
شود ولي چون دوران  از عام است چرا كه عمر، جواني، كهولت و دوران پيري را شامل مي

ذا جواني را تنها ذكر كرده چون كسي كه در جواني وقت كوشش و كار خير و شر است ل
جواني استقامت ورزد استقامتش ادامه پيدا كرده و كسي كه در جواني انحراف پيدا كند 

يعني از مالش سؤال  »اْكَتَسَبهُ  أَْينَ  ِمنْ  َمالِهِ  َوَعنْ « �انحرافش هميشه خواهد بود و گفتة پيامبر 
در  »أَنـَْفَقهُ  َوِفيَما«روع پيدا كرده يا از راه ممنوع شود كه از كجا به دست آورده از راه مش مي

هاي مشروع  چه راهي مصرف كرده آيا در راه حالل يا در راه حرام پس اگر مال را از راه
كند  كسب كرده و در راهي كه خدا اجازه فرموده و مباح كرده صرف كند نجات پيدا مي

يعني خداوند او را از علمش  »ِبهِ  َعِملَ  َماَذا هِ ِلمع َوَعنْ « �شود و گفتة پيامبر  واال هالك مي
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كند آيا به علمش عمل كرده و به غيرش تعليم داده يا به آن عمل نكرده و به  سؤال مي
ديگران نياموخته است پس اگر به آن عمل كرده و به ديگران آموخته باشد رستگار شده واال 

  بدبخت و زيانكار خواهد بود.
  

  مربي:براي  هايي راهنمائي

  حديث را بخوان و تكرار كن تا اين كه اكثر شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
ها را تك تك بيان كن تا اين كـه مـراد هـر     شرح را با آرامش بخوان و معناهاي جمله -2

  جمله را بفهمند.
آمـادگي   ها را به مرگ و روز رستاخيز و جزاء تذكر ده و آنان را تشويق كـن كـه   آن -3

  عمال صالحه كه ذخيره اخروي است توجه كنند. و به ابراي آخرت پيدا كرده 
هـا غفلـت نكننـد تـا از      كه به اين چهار چيز توجه كننـد و از آن  :ها نصيحت كن به آن -4

  عذاب خدا نجات پيدا كرده و به رضا و لقاء خدا در بهشت رستگار شوند.
ا جـدي  تـر و ايـن قضـيه ر    كه طلب علم واجب و تعليم آن واجب :ها بيان كن براي آن -5

  بگيرند و كسي كه علم را آموخته به ديگران بياموزد.
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  فرضيت حج آية: 5درس 

  قول اهللا تعالي:

Ï¬!uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9$# ÷kÏm ÏMø�t7 ø9$# ÇtΒ tí$ sÜtG ó™ $# 

Ïµ ø‹ s9Î) Wξ‹Î6 y™ 4 tΒuρ t� x'x. ¨βÎ* sù ©!$# ;Í_ xî Çtã 

tÏϑn=≈ yèø9$# ∩∠∪  

  :�گفتة خداوند 
اي اهللا بر كسي حج اين خانه بر) 97(

كه توانايي رفتن به آنجا را دارد، 

واجب است. و هر كس انكار ورزد، 

بداند كه اهللا از جهانيان بي نياز 

  �است.
  ]97آل عمران:[

  

?Ï¬!uρ ’n﴿ گفتة خداوند: شرح: tã Ä¨$̈Ζ9$# ÷k Ïm ÏMø�t7 ø9$#﴾  و چون يهود مدعي شدند كه اولين
ايشان را تكذيب كرد و گفت: اولين خانه كه  مسجد روي زمين بيت المقدس است، خداوند

هاي  به پا شده براي مردم آنست كه در مكه است با بركت و راهنما براي عالميان در آن نشانه
واضح و آشكار است از آنجمله مقام ابراهيم است، هركه در آن درآيد در امان است بدين 

?Ï¬!uρ ’n﴿فرمايد:  كرده كه ميهاي ايجابي فرض  وسيله خداوند حج را با مؤكدترين صيغه tã 

Ä¨$̈Ζ9$# ÷k Ïm ÏM ø�t7 ø9$# ﴾ گان است كه  يعني حج بيت اهللا الحرام حق واجب و الزم خدا بر بنده
براي زيارت خانة كعبه و اداء مناسك حج در آنجا حضور يابند و چون خانة كعبه از بسياري 

$ÇtΒ tí﴿ لذا فرموده: . رداز مناطق جهان دور است و هر انساني قدرت بر اداي حج ندا sÜtG ó™ $# 

Ïµ ø‹ s9Î) Wξ‹Î6 y™﴾  يعني حج بيت اهللا الحرام بر كسي الزم است كه استطاعت رسيدن به آن را داشته
راه را به زاد و راحله تفسير كردند و مراد از زاد نفقه شخص حاجي و  �باشد و پيامبر 

وسيلة سواري است كه به آن سفر  باشد و مراد از راحله انواع مصرف اهل و خانوادة وي مي
�tΒuρ t﴿ :�كند و گفتة خدا  x'x. ﴾ه ليعني كسي كه به خدا و رسول و عبادات او از آنجم
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نياز  حج، كفر ورزد خسران و سزاي كفرش به خود وي بازگردد، اما خداوند از جهانيان بي
نياز  رساند چون خدا بي رساند و نه گناه ما به خدا زيان مي است نه طاعت ما به خدا فائده مي

  مطلق است.
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  آيت را تكرار كن تا اكثر شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  ها بخوان تا فهميده شود. ها را با توضيح معاني آن شرح هريك از جمله -2
احـرام كـه همانـا تجـرد از      -ها تعليم ده كه اركان حـج چهـار چيـز اسـت: الـف      به آن -3

ايستادن بـه عرفـه كـه از زوال     -ته شده و تلبيه گفتن از ميقات است. بهاي دوخ جامه
 -روز نهم ذي الحجه شـروع شـده و تـا قبـل از صـبح دهـم ذي الحجـه ادامـه دارد. ج        

طواف زيارت است كه به دور خانة كعبه هفت مرتبه بچرخيم و سعي بين صفا و مـروه  
  هفت مرتبه.

شـود از آن   ر ترك شد با دم جبـران مـي  ه اگليم ده كه حج واجباتي دارد كها تع به آن -4
گذرانــدن بــه مزدلفــه در شــب عيــد ورمــي جمــره عقبــه در صــبح عيــد و  جملــه شــب

گانه بعد از زوال در روز دوم و سـوم آن اگـر    گذراندن در مني ورمي جمرات سه شب
ورمي هفت سـنگريزه در هـر جمـره و بـا هـر سـنگريزه       » واال چهارم عيد«تعجيل كند 

  د.تكبير بگوي
 ,كه احـرام ممنوعـاتي دارد از آنجملـه تراشـيدن مـوي، پوشـيدن سـر        :ها بفهمان به آن -5

كشـاند شـكاركردن پـس     استعمال خوشبوئي، جماع و سخني كه به مسائل جنسـي مـي  
كسي كه شكار كرد بايد جزاء آن را بپردازد و كسـي كـه جمـاع كـرد حجـش فاسـد       

وختـه را بپوشـد يـا سـر خـود را      شود و كسي كه خوشبوئي استعمال كند يا جامة د مي
ام شـش  گرفتن, سـه روز يـا اطعـ    و فديه روزه پوشيده يا موئي بتراشد بايد فديه بپردازد

  مسكين يا ذبح گوسفندي است.
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  معرفي بهترين اعمال حديث: 6درس 

قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
 ثم َوَرُسوِلهِ  بِاللهِ  ِإيَمانٌ  المَ عْ األَ  لُ ضَ فْ أَ 

ُرورٌ  َحج  ثم اللهِ  َسِبيلِ  ِفى دٌ ِجَها   .َمبـْ

كه بهترين اعمال ايمان  :فرمودند �پيامبر 
به خدا و رسول او بعد جهاد در راه خدا 

  بعد از آن حج مقبول است.
  (متفق عليه)

  
افضل االعمال بهترين اعمال مراد اعمال صالحه است  � اين فرمودة پيغمبر خدا شرح:

مانند سخن حق و شهادت،  ,ها و اقوال ها و اراده اعتقاديات و نيتكه شامل اعمال قلبي از 
تالوت قرآن، ذكر و دعا، امر به معروف و نهي از منكر و اعمالي كه تعلق به اعضاء دارد 

 باشد پس رسول خدا مانند جهاد، حج، نماز و روزه و صدقات و ايستادن در مقابل دشمن مي
ست و ايمان به خدا و رسولش را مقدم نمود چرا كه ها اين سه ا كه بهترين عمل :گفتند �

سازد و اگر ايمان به خدا و رسولش  ايمان به خدا و رسول است كه ديگر اعمال را پربار مي
كند پس از آن جهاد در راه خدا و اين  نباشد كسي عملي شايسته آنطور كه الزم است نمي

شان  ها و جهاد با كفار را به دعوت ن آنكرد شود جهاد با فساق را به امرنمودن و نهي شامل مي
به اسالم و اگر جنگ نمودند جنگ كنيم. و جهاد با نفس را و آن اين كه تعليم بگيريم 
آنچيزي كه مورد رضاي خدا و خشنودي پروردگار است و عمل كنيم به پسنديده و 

است حج  سپس حج مقبول .خودداري كنيم از ناپسند و به ديگران هم اين را تعليم بدهيم
انجام گيرد و بعد از آن از ساير  �كه مطابق حكم پروردگار و بيان رسول او  :مقبول آنست

گناهان صغيره و كبيره دوري گزيند و اعمال خير بسيار انجام دهد و در فضيلت حج مقبول 
» براي حج مقبول جزائي نيست مگر بهشت«كه فرمودند:  �اين گفته حضرت رسول 

كسي كه حج كند اين خانه را و فحش و ناسزا «كه فرمودند:  �ل كافيست و گفتة رسو
  .»گردد مانند روزي كه از شكم مادر متولد شده نگويد و فسق ننمايد بازمي
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  براي مربي: هايي راهنمائي

  حديث را تكرار كن تا اين كه شنوندگان خوب حفظ كنند. -1
م شـنوندگان نزديـك   شرح را آرام بخوان و در نزد معناي هر جمله توقف كن تـا بفهـ   -2

  شود.
كه در اينجا اعمال ديگري هم است كه از بهترين اعمـال اسـت    :ها نصيحت كن به آن -3

  كه احاديث صحيح هم در اين مورد آمده است. ,نيكي به والدين ,مانند نماز در وقتش
هـا و انفـاق در راه خـدا پنهـان      به ايشان خبر ده كه سر افضليت جهاد در تحمل مشقت -4

  نمايد. هردو را مجاهد برداشت مياست و اين 
كه قيد جهاد به في سبيل اهللا قيد مهم است كه اگر ساقط شـود آنچـه    :به ايشان خبر ده -5

دانيم  دهد از دادن مال و نفس و تحمل مشقت اجري ندارد چرا كه مي مجاهد انجام مي
زد شود مگر آن كه خالص براي خدا باشد و عظمت و م كه اعمال مورد قبول واقع نمي

جهاد به اين جهت است كه براي خدا باشد نه به خاطر شهرت و ريـاء و نـه بـه جهـت     
  غنيمت و نه به جهت گرايش قبيله، گروه و وطن.
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  ماند : آية حاجي محصر كه از حج بازمي7درس 

  قال اهللا تعالي:
(#θ ‘ϑ Ï? r&uρ ¢k pt ø:$# nοt� ÷Κãè ø9$#uρ ¬! 4 ÷βÎ* sù öΝè?÷� ÅÇômé& 

$ yϑsù u�y£øŠ tG ó™ $# zÏΒ Ä“ô‰oλ ù; $# ( Ÿωuρ (#θ à)Î= øt rB 

óΟä3y™ρââ‘ 4®L ym xpè= ö7 tƒ ß“ ô‰oλù; $# … ã&©# Ït xΧ  

  فرمايد: مي �خداوند 
) تمام كنيد حج و عمره را براي خدا 196(

و اگر بازداشته شديد پس آنچه فراهم 
شود از قرباني و متراشيد سرهاي خود را 

  تا اين كه برسد قرباني به جايگاه خود.
  ]196: بقره[

  
θ#)﴿قوله تعالي:  شرح: ‘ϑ Ï?r&uρ ¢kpt ø:$# nοt� ÷Κãè ø9$#uρ ¬!﴾ كند خداوند بندگان مؤمن خود را امر مي: 

كه وقتي شروع به حج يا عمره كردند پي در پي اعمال آن را تمام كنند چه كسي كه احرام 
بندشدن بندد جايز نيست كه آن را به غير مانع شرعي قطع كند و آن  براي حج و عمره مي

است به مانعي يا بيماري سخت، و از اتمام حج و عمره آن است كه چيزي از اركان و 
واجبات آن كم نشود و اخالص براي خدا در هردو ضروري است و درست نيست كه در 

ها از لفظ اتمام گرفته شده  اداي اين دو عبادت كوچكترين توجه براي غير خدا شود چه اين
θ#)﴿ :كه در اين فرمودة خدا ‘ϑ Ï? r&uρ ¢kpt ø:$# nοt� ÷Κãè ø9$#uρ ¬!﴾ آمده است قوله ﴿÷βÎ* sù öΝè? ÷� ÅÇômé&﴾  يعني

شود  اگر شما را مانع شد مانع سختي از رسيدن به حج و عمره و غالباً احصار به دشمن مي
و يارانش به مكه شدند و نگذاشتند كه عمره را تمام كنند  �چنانچه قريش مانع دخول پيامبر

$﴿ آنگاه كه در حديبيه صلح شد قوله .سال ششم از هجرت بودو اين در  yϑsù u�y£øŠ tG ó™$# zÏΒ 

Ä“ô‰oλ ù; يعني آنچه كه آسانتر است از هديه مانند گوسفند يا گاو يا شتر كه شخص محاصره  ﴾#$
و  �شده در هنگام احصار هدية خود را ذبح كند و از احرام حالل شود همچنان كه پيامبر 

Ÿωuρ (#θ﴿ :حديبيه انجام دادند قوله تعالي يارانش در سال à)Î= øt rB óΟä3y™ρââ‘ 4 ®Lym xpè= ö7tƒ ß“ ô‰oλù; $# … ã& ©#Ït xΧ﴾  
 ,شان به مكه برسد با تراشيدن سر كه قبل از اين كه هديه :خداوند بندگان خود را نهي نموده
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نگرفته  خود را حالل نمايند و اتمام حج و عمره در صورتيست كه محرم در محاصره قرار
باشد اما در صورت احصار در جائي كه حصر شده هدية خود را ذبح كند و خود را از احرام 

  و يارانش در صلح حديبيه انجام دادند. �حالل سازد چنانچه پيامبر
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  آيه را تكرار كن تا اين كه شنوندگان آن را حفظ نمايند. -1
  را براي شنوندگان بيان كن تا اين كه بفهمند. شرح جمله را بخوان و معناي آن -2
كه اركان عمره، احرام، از ميقات و هفـت مرتبـه طـواف بـه خانـه و       :به ايشان تعليم ده -3

هفت مرتبه سعي بين صفا و مروه است و يك واجب هم دارد كه آن تراشيدن سـر يـا   
  نمودن آن است. كوتاه

  وده و حرم تمامش محل است.كه مراد از محل همان مكه ب :ها تعليم ده به آن -4
شدن از آن پيش از اتمام آن حرامسـت   كه شروع در عبادت و بيرون :ها تعليم ده به آن -5

  چه نماز باشد يا روزه، حج باشد يا عمره مگر اين كه عذر شرعي موجود باشد.
چنانچـه ذكـر    ,كه اخالص در آغاز عبادت و انجام آن واجـب اسـت   :ها خبر ده به آن -6

θ#)﴿: ند فرمودهشد زيرا خداو ‘ϑ Ï? r&uρ ¢k pt ø:$# nοt� ÷Κ ãè ø9$#uρ ¬!﴾  يعني خاص براي خدا حج و عمره
  را تمام كنيد همچنان كه در شرح گذشت.
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  : حديث عمره كفاره گناهان است8درس 

 :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  قَالَ 
نَـُهَما،بَـ  ِلَما َكفارَةٌ  اْلُعْمَرةِ  ِإَلى اْلُعْمَرةُ   يـْ
 ُرورُ  َواْلَحج   .اْلَجنةُ  ِإال َجَزاءٌ  َلهُ  لَْيسَ  اْلَمبـْ

فرمودند: عمره تا عمره  �رسول اكرم 
محوكننده است براي آنچه كه در ميان 

ها از گناه انجام داده و حج مقبول  آن
  مكافاتي جز بهشت ندارد.

  (رواه البخاري)
  

يعني عمره كاملي كه در برگيرندة اركان، واجبات، و  »َرةِ اْلُعمْ  ِإَلى اْلُعْمَرةُ « :�قوله  شرح:
ها را  اي كه فرمانبرداري خدا و شوق و رغبت به مزد و ثواب الهي آن مستحبات است عمره

كند آن گناهاني  ايست كه خداوند گناهان بنده را محو مي وادار به آن كرده باشد چنين عمره 
ده. و شكي نيست كه گناهان صغيره در دو عمره كه بين زمان عمرة اولي و دومي انجام دا

شود اما گناهان كبيره نيازي به توبة قطعي دارد كه در وقت عمره تصميم قطعي بگيرد  محو مي
كه به سوي گناه كبيره بازنگردد و بر آنچه گذشته پشيمان باشد و از خداوند آمرزش بخواهد 

ُرورُ  َواْلَحج « و قوله ، در اين گفته رسول اهللا بشارت بزرگي است »اْلَجنةُ  ِإال اءٌ َجزَ  َلهُ  لَْيسَ  اْلَمبـْ
جويند كه  كنند و در آن عمل نيك انجام داده و از گناهان پاكي مي براي كساني كه حج مي

هاست و نيست چيزي ارزشمندتر از بهشت چون كه سراي سالمتي و  بهشت جايگاه آن
است كه حد و حصري ندارد و بزرگتر از  هاي دائمي جايگاه نيكوكاران است و در آن نعمت

  رضاي خدا متعال و جوار كريمش هست. ,ها همه نعمت
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  حديث را بخوان و تكرار كن تا اين كه اكثر شنوندگان يا همه آن را حفظ كنند. -1
  شرح جمله را بخوان و معناي مقصود از آن را بيان كن. -2
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زيارت بيت اهللا و طواف آن و سعي بين صفا و مروه و بعد،  كه عمره :به ايشان تعليم ده -3
  نمودن، و زن فقط موهايش را كوتاه كند. شدن است به تراشيدن سر يا كوتاه حالل

شود  كه عمره گاهي مقارن با حج است و گاهي قبل از حج انجام مي :ها خبر ده به آن -4
متع عمره با حج است و بر فارغ شد براي حج احرام بندد و اين همان ت هو چون از عمر

صاحب آن ذبح گوسفندي است يا با شش نفر ديگر در گاو و يا شتري شريك شود و 
اگر استطاعت اين را نداشت پس سه روز در حج روزه بگيرد و هفت روز ديگر وقتي 
كه به خانه برگشت و بهترين اقسام حج اين است كه بعد از اداي عمره به شهر خود 

  چون ماه حج داخل شد براي حج مفرد احرام ببندد. برگردد بعد از آن
كه مكه شهر محترم خدا است و معصيت در آن خيلي زشت است  :ها تعليم ده به آن -5

پس بايد بنده پرهيز كند از اين كه در آنجا مرتكب صغيره يا كبيره شود و حتي ارادة 

tΒ﴿ فرمايد: گناه هم نكند چنانجه خداي متعال مي uρ ÷ŠÌ� ãƒ ÏµŠ Ïù ¥Š$ysø9 Î* Î/ 5Ο ù=Ýà Î/ çµø% É‹ œΡ ôÏΒ 

A>#x‹ tã 5ΟŠÏ9 r&﴾  :و هر كه خواسته باشد از روي ستمكاري در آنجا « .)25(الحج
  . »چشانيم كجروي نمايد، عذاب دردناكي به او مي

كه دو ركعت نماز بعد از هر طواف مشروعست اگرچه طواف را ده  :به ايشان تعليم ده -6
از هر طواف دو ركعت نماز پشت مقام ابراهيم بخواند مرتبه تكرار نمايد بايد بعد 

ρä‹ÏƒªB#)﴿ فرمايد: چنانچه پروردگار متعال مي $#uρ ÏΒ ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) ’ ~?|ÁãΒ﴾ ه: (البقر
آن  �ين سنت ايست كه رسول اهللا او  .»بگيريد از جاي قدم ابراهيم نمازگاهي« )125

  را انجام داده اند.
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  ل احرام: آية شكار در حا9درس 

  قوله تعالي:
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u ãΝä3‾Ρ uθè= ö7 uŠs9 ª!$# &óý Î/ 

zÏiΒ Ï‰øŠ¢Á9$# ÿ…ã& è!$oΨs? öΝä3ƒ Ï‰÷ƒr& öΝä3ãm$ tΒÍ‘uρ 

zΟn= ÷è u‹ Ï9 ª!$# tΒ … çµèù$ sƒ s† Í=ø‹ tó ø9$$ Î/ 4 Çyϑsù 

3“y‰tG ôã $# y‰÷è t/ y7Ï9≡ sŒ … ã&s# sù ë>#x‹tã ×ΛÏ9r& ∩⊆∪  

  وند بزرگ:فرمودة خدا
) اي آن كساني كه ايمان آورده ايد 94(

آزمايد شما را خدا به چيزي از  همانا مي
ها و  رسد به آن دست شكاري كه مي

هاي شما تا بداند خدا آن را كه غائبانه  نيزه
ترسد پس هركه تجاوز كند بعد  از وي مي

  از اين او را است عذاب دردناك.
  ]94المائده: [

  
$﴿ قوله تعالي: شرح: pκ š‰r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u﴾گان  : اين نداي خداي سبحان است براي بنده

دهد تا خدا جدا كند كسي  خواهد انجام دهد خبر مي مؤمن كه ايشان را به آن امتحاني كه مي
ãΝä3‾Ρ﴿: ترسد چنانچه فرمود ترسد از آن كسي كه نمي را كه در نهان از او مي uθ è= ö7uŠ s9 ª!$#﴾  يعني

ó&﴿ ايد شما رابيازم ý Î/ zÏiΒ Ï‰øŠ ¢Á9$#﴾ ها و غيره كه  به چيزي از شكار مانند آهوها و خرگوش
احرامداراني كه عازم مكه اند و قصد حج و عمره را دارند در حال احرام به شكار برخورد 

&ÿ…ã﴿ كنند وقوله: مي è!$oΨs? öΝä3ƒ Ï‰÷ƒ r&﴾ د كني يعني شكاري كه به آساني به آن دسترسي پيدا مي

$Νä3ãm﴿ گان پرنده هاي پرندگان و تخم مانند شكارهاي كوچك و جوجه tΒÍ‘uρ﴾  رسد  يعني مي

=Οn﴿ :به آن تيرهاي شما و اين مانند آهو و خران وحشي و گاو وحشي و قوله تعالي ÷è u‹Ï9 ª!$# tΒ 

… çµèù$ sƒ s† Í= ø‹tó ø9$$ Î/﴾ ن كسي كه ترسد از آ تا اين كه بداند خدا آن كسي كه در نهان از خدا مي
كند،  ترسد اگر قدرت بر شكار پيدا كند آن را ترك مي ترسد پس كسي كه از خدا مي نمي

پردازد نتيجة آن عذاب دردناكي است كه طبق وعده  ترسد و به شكار مي اما كسي كه نمي
Çyϑsù 3“y‰tG﴿: رسد و قوله خداي متعال به او مي ôã $# y‰÷èt/ y7Ï9≡ sŒ … ã&s# sù ë>#x‹tã ×ΛÏ9r&﴾  يعني كسي كه
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دار حرام كرده پس جزاي آن عذاب  شكار كند بعد از آن كه خداي متعال شكار را بر احرام
  دردناك است.

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها هم با تو آهسته تكرار كنند تا اين كه حفظ نمايند. آيه را به ترتيل بخوان و شنونده -1
  داگانه بيان كن تا اين كه بفهمند.ها را ج شرحش را جمله جمله بخوان و معاني جمله -2
م و در حرم مؤمنين را به حرمت شكار براي محركه خداوند متعال  :ها تعليم بده به آن -3

كند همچنانچه بني اسرائيل را به حرمت شكار ماهي در روز شنبه آزمايش  امتحان مي
 ها را آن �نمود پس در دستور پروردگار حيله كردند و شكار كردند پس خداوند 

از دستور خدا  �ها درآمدند و اما امت محمد  ها و خوك منع كرد و به صورت بوزينه
 سرپيچي نكردند و شكار نكردند، خداوند ايشان را از عذاب دردناك نجات داد.

﴿tΒ uρ …ã&s# tFs% Νä3Ζ ÏΒ # Y‰Ïdϑ yètG •Β Ö !#t“ yfsù ã≅ ÷W ÏiΒ $tΒ Ÿ≅ tFs% zÏΒ ÉΟ yè̈Ζ9$# ãΝ ä3øts† ÏµÎ/ # uρsŒ 5Α ô‰tã 

öΝ ä3ΨÏiΒ﴾ عمد شكار را بكشد، بايد همانند آن كفارهو هر كس از شما به«). 95: مائده(ال -

اي از جنس چارپايان بدهد؛ بدين ترتيب كه دو شخص عادل، به (همانند بودن) آن حكم 
  .»كنند

شود البته جزائي كه دو  كند جزاء بر او واجب مي كسي كه در حال احرام شكار مي -4
نان تعيين كنند شتر مرغ با شتر و گاو وحشي با گاو اهلي شخص عادل از مسلما

مشابهت دارد و آهو مشابه به بز است و كسي كه بر او چيزي از آنچه ذكر شد واجب 
خواهد آن را به مكه ببرد و صدقه كند. و يا به پول آن طعامي  شود مخير است اگر مي

ف صاعي يك روز روزه خواهد عوض هر نص بخرد و تمام آن را صدقه كند و اگر مي

‰Nƒô$﴿ فرمايد: بگيرد. چون خداوند مي yδ xpÎ=≈ t/ Ïπt7 ÷ès3ø9 $# ÷ρr& ×οt�≈ ¤' x. ßΘ$yèsÛ tÅ3≈ |¡tΒ ÷ρr& ãΑ ô‰ tã 
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y7 Ï9≡sŒ $YΒ$u‹ Ï¹﴾ خوراك مسكينان  ةيعني هديه رسيده به كعبه يا كفار« ).95: (المائدة
  .»يا برابر آن روزه
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  حرم مجاز استكشتن پنج حيوان در  حديث: 10درس 

 يـُْقتَـْلنَ  َخْمسٌ  قوله صلى اهللا عليه وسلم:
  اْلَعْقَرُب،وَ  اْلَحيةُ  :َواْلَحَرمِ  اْلِحل  ِفى

 اْلَعُقوُر، َواْلَكْلبُ  َواْلَفْأرَُة، االبقع َواْلُغَرابُ 
  .َواْلِحَدَأةُ 

فرمودند: پنج تا از  �رسول اكرم 
حيوانات است كه در حل و حرم كشته 

ر و گژدم و زاغ دشتي (كه زير شوند ما مي
شكم او سفيد است) و موش و سگ 

  ».گزنده و شينك
  (رواه مسلم)

  
: خمس يعني پنج جنبنده يا حيوان كه در حديث ذكر شده است. وقوله �شرح: قوله 

ها جائز است هم در زمين حل و شهرها و هم در حرم  يقتلن في الحل والحرم يعني كشتن آن
مار است كه براي آن افعي و  »اْلَحيةُ «م است و پنج چيز ياد شده مكه كه حدود آن معلو

اي كه  شود و العقرب كژدم و اين هم جنبنده اژدها و كبچه كه قسمي از مارها است گفته مي
است كه بعضي از پرهايش سياه و اين يكنوع زاغي  »االبقع َواْلُغَرابُ «كشنده است  داراي سم

و  سازد موش كه طبعاً مؤذي است و طعام خانه را فاسد مي »الفارةو «و بعضي سفيد است 
و  »اْلَعُقورُ  َواْلَكْلبُ «كند)  آنها را سوراخ مي دندانهايش يا با( سوزاند گاهي فرش خانه را مي

شينك اين پرندة معروفيست كه  »َواْلِحَدَأةُ « گزد اين آن سگي است كه انسان و حيوان را مي
ها است لذا اگر  آن ايذا رساندن ,ايد و علت اجازة اين پنج چيزرب گان و مرغان را مي پرنده

ها موذي باشد كشتن آن در حل و حرم اشكالي ندارد محرم و غير  حيوان ديگري مانند اين
  تواند آن را بكشد. محرم مي

  
  ارشادات براي مربي:

  گان حفظ كنند. حديث را بخوان و قرائت آن را تكرار كن تا اين كه اكثر شنونده -1
  گان بفهمند. شرحش را بخوان و معناي هر جمله را واضح كن تا شنونده -2
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شـان   كه به غير از اين پنج چيز كه ذكـر شـد و آنچـه كـه در حكـم      :ها را آگاه كن آن -3
شـود امـا    ها حالل نيست و اگر كشت جزاء بر او واجب مي كشتن آن است براي محرم

حرم براي غير محـرم هـم كشـتن    غير محرم آزاد است مگر اين كه در حرم باشد و در 
همانا اين شهر را «  :در حديث صحيح فرمودند �ها جايز نيست چرا كه پيامبر  غير اين

ها و زمين حرام فرموده پس اين شهر به تحريم خداوند تـا   خدا از روز پيدايش آسمان
شـود و گيـاه    شود درخت آن قطع نمـي  به روز قيامت محترم است شكار آن كشته نمي

  .»شود ده نميآن كن
گـان خـدا اذيـت برسـاند حرمـت و احترامـي        كه هرچيزي كه به بنده :به ايشان پند بده -4

شـود   جنگد با او جنگ مي ندارد خواه انساني باشد يا حيواني لذا كسي كه در حرم مي
  شود و هيچ حرمتي ندارد. و در حرم كشته مي
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  شود : آية سؤال زياد سبب دشواري مي11درس 

  تعالي:قوله سبحانه 
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ šÏ%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u Ÿω (#θ è= t↔ ó¡n@ ôtã u!$ u‹ô©r& 

βÎ) y‰ö6 è? öΝä3s9 öΝä. ÷σÝ¡n@ βÎ) uρ (#θ è= t↔ ó¡n@ $ pκ ÷]tã tÏm 

ãΑ̈” t∴ãƒ ãβ#uö� à)ø9$# y‰ö7è? öΝä3s9 $ x'tã ª!$# $ pκ ÷]tã 3 ª!$#uρ 

î‘θà'xî ÒΟŠÎ= ym ∩⊇⊃⊇∪  

  فرمودة خداوند پاك:
پرسيد از چيزهائي كه ) اي مؤمنان! ن101(

اگر فاش شود براي شما بد آيد شما را و 
ها هنگامي كه فرود آيد  اگر بپرسيد از آن

قرآن فاش شود براي شما درگذشت خدا 
  ها و خدا آمرزنده و مهربان است. از آن

  ]101المائده: [
  

مور ها را بازدارد از پرسيدن ا كند تا آن خداوند بندگان مؤمن خود را ندا مي شرح:
خواهد چرا كه او مربي و  پوشيده كه اگر فاش شود مضر باشد و او تعالي ضررشان را نمي

كردند بيان  شد شايد آنچه سؤال مي شان است شكي نيست وقتي كه قرآن نازل مي موالي
شدند. همين معني را  افتادند و غمگين مي شدند به مشقت مي شد و بدانچه امر يا نهي مي مي

خدا بر شما  ,فرمودند: اي مردم �كند وقتي كه پيامبر  تفسير مي �مبر اكرم اين فرمودة پيا
حج را فرض نموده پس حج كنيد، كسي سؤال كرد اي رسول خدا ايا در هرسال حج كنيم؟ 

گفتم:  كه اگر مي :فرمودند �سكوت كردند: و تا سه مرتبه سؤال كرد آخر پيامبر �پيامبر 
=Ÿω (#θè﴿ رمودة خداوند استشد اين معناي ف آري، حج واجب مي t↔ ó¡n@ ôtã u!$ u‹ô©r& βÎ) y‰ö6è? öΝä3s9 

öΝä. ÷σÝ¡n@ βÎ)uρ (#θ è= t↔ó¡n@ $ pκ ÷]tã tÏm ãΑ̈” t∴ãƒ ãβ#uö� à)ø9$# y‰ö7 è? öΝä3s9﴾  اگر بپرسيد هنگامي كه فرود آيد قرآن
شود و خدا  فاش شود براي شما يعني اگر بعد از نزول امر و نهي يا خير، سؤال كنيد، فاش مي

$﴿ كند قوله و رسول او بيان مي x'tã ª!$# $ pκ÷]tã﴾ ها ذكر نكرد و  يعني خدا سكوت كرد و از آن
در حديث حسني روايت شده كه فرمودند: خداوند از بسياري چيزهاي بجهت  �از پيامبر

 ª!$#uρ﴿: كند نه اين كه فراموش كند پس شما از پيامبر نه پرسيد و قوله رحمت سكوت مي
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î‘θà'xî ÒΟŠÎ= ym ∩⊇⊃⊇∪﴾ كند،  يكي از مظاهر حلم خداوند اين است كه خدا شما را مؤاخذه نمي
  بلكه شما را مورد عفو و گذشت قرار داده است.

  
  ارشادات براي مربي:

ها را راهنمائي كن تـا   آيه را بخوان و تكرار كن تا اين كه شنوندگان حفظ كنند و آن -1
ها را حفظ كنند و در نماز بخواننـد كـه فرامـوش     هركدام يك آيه يا دو آيه اين درس

  نكنند.
روي و غلو در مسائل بترسان چونكه ايـن آيـه بـراي نهـي از سـؤال و       ها را از زياده آن -2

كنـد مگـر از آنچيـزي كـه احتيـاجي بـه        دادن از آن نازل شده لذا مؤمن سؤال نمـي  بيم
  شد.شناختنش دارد و يا چيزي كه براي اصالح دين و يا دنيايش با

ايشان را پند بده به حلم خدا و الفت و مهرباني او بر بندگان تا اين كه خدا را ياد كنند  -3
  و شكر نمايند.

نمودن  كه از حسن اسالم شخص، ترك« �به اين فرمودة پيامبر  :ها را نصيحت كن آن -4
لذا كسي كه شناخت كـه تـرك كارهـاي بيهـوده از عالمـات       . »چيزهاي بيهوده است

پرهيـزد چـون سـخن و     شدن به سخن و عمل بيهوده مي و است از مشغولحسن اسالم ا
بخشد و عاقبت خيـري در زنـدگي او نداشـته باشـد،      عملي كه به آيندة او سعادت نمي

  ترك آن بهتر است.
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  : حديث خداوند سه چيز را حرام كرده12درس 

 َحرمَ  اللهَ  ِإن «قوله صلى اهللا عليه وسلم: 
 اْلبَـَناِت، َوَوْأدَ  اُألمَهاِت، ُعُقوقَ  َعَلْيُكمْ 

 َوقَاَل، ِقيلَ  ثالثً  َلُكمْ  وََكرِهَ  َوَهاِت، َوَمَنعَ 
  .»اْلَمالِ  َوِإَضاَعةَ  السَؤاِل، وََكثْـَرةَ 

فرمودند: كه خداوند بر شما  � رسول خدا
حرام كرده است آزار پدر و مادر و به 
گوركردن دختران و منع آنچه بر شما 

آنچه كه از شما  واجب است و طلب
پسندد براي شما سه چيز را  نيست و نمي

كردن  قيل و قال و كثرت سؤال و ضايع
  مال را.

  (رواه البخاري)
  

گان مؤمن خود و تحريم به  : يعني حرام نموده خدا بر بنده»َحرمَ  اللهَ  ِإن « :�قوله  شرح:
محرمات سخت را ياد نموده  معني منع و عدم ارتكاب چيز حرام است و در اينجا سه چيز از

ها از گناهان كبيره است پس اول عقوق والدين يعني نارضايي پدر و  چرا كه هريك از اين
شان از حقوق پدران بيشتر است  مادر است ولي مادران را تنها ذكر كرد، چون كه حقوق

 .شتن دخترانيعني ك »اْلبَـَناتِ  َوَوْأدَ «بودن، پدر مثل مادر است. دوم  وگرنه در حرمت عاق
شد او را  دانستند لذا روزي كه از شكم مادر متولد مي چون عرب دختر را براي خود ننگ مي

كشند به وسيلة اسقاط جنين و  كردند مانند امروز كه زنده در شكم مادر مي زنده به گور مي
كنند. سوم چيزي كه از بدترين  بعضي مادران به گفتة دكتران مخصوص سقط جنين مي

دهد و از ديگران  و منافي فاضئل انساني است آن است كه حقوق صاحبان حق را نمياخالق 
تر از درجه  كراهت در اينجا پائين »ثالثً  َلُكمْ  وََكرِهَ «خواهد كه حقش نيست. وقوله  چيزي مي

ها ضرر و فساد جامعه است.  حرام است ولي كراهت آن سخت است چرا كه در اين خصلت
داند و به انجام  گفتگوي زياد به اين كه چيزهاي را خبر بدهد كه آن را نمي .»َوقَالَ  ِقيلَ «اول 

گويد: اينچنين گفته شده و آنچنان گفتند يا فالني اينطور گفته شك  آن يقين ندارد و مي
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سؤال زياد و اين، شامل  ةها باعث فساد و زيان جامعه است. دوم كثر نيست كه چنين گفته
 ِإَضاَعةَ « اي بيهوده از مسائل علمي كه دانستن آن نفعي ندارد. سومه سؤال مال و متاع و سؤال

  كردن مال به اسراف و ويل خرجي و انفاق آن در جائي كه حالل نيست. ضايع »اْلَمالِ 
  

  ارشادات براي مربي:

  حديث را بخوان و آن را تكرار كن تا اكثر شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
ر هر جمله توقف كن و معناي آن را بيان كن تا اين كه شرح را به آرامش بخوان و ب -2

  بفهمند.
  ها را پند بده كه در انجام فعل حرام گناه بزرگ است و در ترك مكروه خير بسيار. آن -3
كسي كه عاق والدين است تا مادامي كه توبه نكند و بازنگردد به  :ها پند بده به آن -4

  شود. بهشت داخل نمي

(sŒÎ#﴿به اين فرمودة پروردگار :هها را پند بد آن -5 uρ äοyŠ…â öθyϑ ø9 $# ôM n= Í× ß™ ∩∇∪   Äd“r' Î/ 5=/Ρ sŒ 

ôM n= ÏG è% ∩∪﴾   :كه به چه  شود آنگاه از دختر زنده بگور شده سؤال مي«   .)9ـ  8(التكوير
  .»گناهي كشته شده است

سالم كند از افتادن در دروغ،  كه كسي كه گفتگو زياد مي :ها را خبردار كن آن -6
ويل  كشاند همچنانكه اسراف و احترامي مي ماند و كثرت سؤال انسان را به بغض و بي نمي

  كشاند. اري ميخرجي انسان را به فقر و ناد
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  : آية اولياء خداترس و اندوه ندارند13درس 

  قوله سبحانه وتعالي:
Iωr& āχÎ) u!$ uŠ Ï9÷ρr& «!$# Ÿω ê’öθyz óΟÎγøŠ n= tæ Ÿωuρ 

öΝèδ šχθçΡ t“øt s† ∩∉⊄∪ šÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u 

(#θ çΡ%Ÿ2uρ šχθà)−G tƒ ∩∉⊂∪ ÞΟßγs9 3“t� ô±ç6 ø9$# ’Îû 

Íο4θ u‹ysø9$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# †Îûuρ Íοt� Åz Fψ$#  

  فرمودة خداوند پاك:
) آگاه باش همانا دوستان خدا نيست 62(

بر ايشان بيمي و نه ايشان اندوهگين 
) آنان كه ايمان آوردند و 63شوند ( مي

كردند ايشان راست  ميبودند پرهيز 
  بشارت در زندگاني دنيا و در آخرت.

  ]63 – 62[يونس: 
  

$!Iωr& āχÎ) u﴿ قوله سبحانه وتعالي: شرح: uŠÏ9÷ρr& «!$# Ÿω ê’öθ yz óΟÎγøŠ n= tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθ çΡ t“øts† ∩∉⊄∪﴾ 
ال كه براي استفهام و أخبري از جانب پروردگار است خبري تأكيد شده به دو حرف يكي 

كه خدا از ايشان ترس و اندوه را نفي  :ن تأكيديه و اولياي خدا كساني اندإاست دوم  تنبيه
و نه در » قبر تا روز حشر«رسد نه در دنيا و نه در برزخ  نموده كه به ايشان ترس و اندوهي نمي

روز قيامت و ايشان مؤمنان پرهيزگاراند كه به ربوبيت خدا عقيده داشته پروردگار ديگري جز 
ها پيامبران و زندگي پس  به كتاب .رفتند و به تمام آنچه پروردگار امر نموده ايمان دارنداو نگ

ترسند و از اوامر و منهيات  از مرگ و جزا و قضا و قدر همگي يقين كامل دارند و از خدا مي

ÞΟ﴿ كنند قوله تعالي پيروي مي ي وي ها ها گفتارها رفتارها صفت ه او از اعتقادت و انديش ßγs9 

3“t� ô±ç6ø9 $# ’Îû Íο4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# †Îûuρ Íοt� ÅzFψ برايشان در زندگي دنيا و « ).64(يونس:  ﴾#$
ر زندگاني دنيا را به خوب نيك كه  د بشارت �حضرت پيامبر  .»آخرت، بشارت است

تفسير كردند. و فرشتگان در حال احتضار  ,بيند بيند يا ديگري برايش مي مؤمن براي خود مي
 )30آية:  »فصلت« (سورة در �دهند چنانچه خداوند  مي را به بهشت بشارت ايشان
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%βÎ) šÏ¨﴿ فرمايد: مي ©!$# (#θä9$s% $oΨ š/u‘ ª! $# §ΝèO (#θßϑ≈ s) tFó™$# ãΑ̈” t∴tG s? ÞΟ ÎγøŠn= tæ èπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# āωr& (#θèù$sƒrB 

Ÿωuρ (#θçΡ t“ øtrB (#ρã�Ï±÷0r&uρ Ïπ̈Ψ pgø: $$Î/ ÉL©9 $# óΟçFΖ ä. šχρß‰ tãθè? ∩⊂⊃∪﴾ »  همانا آنان كه گفتند: پروردگار ما
آيند كه نترسيد و  خدا است بعد از آن استقامت ورزيدند فرشتگان برايشان فرود مي

  .»اندوهگين نباشيد و مژده باد شما را به بهشتي كه وعده داده شديد
  

  ارشادات براي مربي:

  ر شنوندگان حفظ كنند.هردو آيه را به ترتيل بخوان و تكرار كن تا اين كه اكث -1
شرح را به آرامش بخوان و آنچه پوشيده است معناي آن را واضح كن تـا شـنوندگان    -2

  بفهمند.
نفي خوف و ترس نسبي است چرا كه اگر دوست خدا ترس و اندوه دارد اين ترس و  -3

اندوه او نسبت به ترس و اندوه دشمنان خدا و اهل شرك و گناه چيزي نيست چونكـه  
ش برخـورد و خـوش كـالم    كند دوسـت خـدا خـو    غم و اندوه نمي اردوست خدا اظه

  است و هميشه در جستجوي كار پسنديده و سخن حق و قبول آنست.
كه اولياء خدا منزلت بلند و كرامت بزرگـي دارنـد پـس كسـي حـق       :به ايشان پند بده -4

كـه   :ندارد كه به ايشان تعرض به بدي كند چنانچه خداوند در حديث قدسـي فرمـوده  
كسي كه با دوست من دشمني كند با او اعالن جنگ نمـودم  «روايت بخاري است:  در

  ».و كسي كه خدا با او اعالن جنگ كند در دنيا و آخرت زيان كرده
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  : حديث دشمني با دوست خدا14 

فيما  قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم
 َولِيا ِلى َعاَدى َمنْ « :يرويه عن ربه عز وجل

 َعْبِدى ِإَلى  تـََقربَ  َوَما ، بِاْلَحْربِ  آَذنـُْتهُ  فـََقدْ 
 الَ وَ  َعَلْيِه، افْـتَـَرْضتُ  ِمما ِإَلى  َأَحب  ِبَشْىءٍ 
 َحتى بِالنـَواِفلِ  ِإَلى  يـَتَـَقربُ  َعْبِدى يـََزالُ 
  .»ُأِحبهُ 

از خداوند بزرگ روايت  �پيامبر خدا 
كند، هركه با دوست من دشمني كند  مي

ام به چيزي  كنم و بنده جنگ مي با او اعالم
نزديكي به من نكرده بهتر از آنچه بر او 

ام به عبادات  ام، و هميشه بنده فرض كرده
كند تا اين كه او را  نافله به من نزديكي مي

  گيرم. دوست مي
  (رواه البخاري)

  
 اشاره به اين است كه اين حديث قدسي است »ه عن ربهيرو يما يف« :�گفته پيامبر شرح:

فرمايد و اين آيه قرآني  كند كه خداوند مي روايت مي �از پيامبر  � كه بخاري از ابي هريره
توسط جبرئيل دريافت كرده يا در قلبش القاء شده و آن را حفظ كرده  �نيست، بلكه پيامبر

: يعني كسي كه اذيت كند دوست »اً يمن عادی لی ول« و بعد بيان نموده است، و گفتة پيامبر:
مؤمن  ,و با او از در ستيز وارد شود يا بغض او را در دل داشته باشد و مراد از ولي خدا را

Iωr& āχ﴿ فرمايد: زيرا كه خداوند مي .پرهيزگار است Î) u !$uŠÏ9 ÷ρr& «! $# Ÿω ê’öθyz óΟ ÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝ èδ 

šχθçΡ t“ øts† ∩∉⊄∪ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θçΡ% Ÿ2uρ šχθà) −G tƒ ∩∉⊂∪﴾  :بدانيد كه « ).63 - 62(يونس
آنان كه ايمان  شوند. بر دوستان پروردگار هيچ ترس و هراسي نيست و آنان غمگين نمي

  .»كردند آوردند و تقوا و پرهيزكاري پيشه مي
واي به حال كسي كه  »كنم يعني با او اعالم جنگ مي«: »آذنته بالحرب«و گفتة پيامبر: 

: �به تمام معني زيان كرده است، و گفته پيامبر جنگد، زيرا او در دنيا و آخرت  خدا با او مي
ها و اعتقادها و گفتارها  ام به چيزي از انديشه : نزديكي نكرده به من بنده»يوما تقرب إلی عبد«



    

    درسهاي يوميه اسالمي        178 
    

 

و كردارها از عباداتي كه خداوند جهت تزكيه بندگان خود مشروع و مشخص نموده تا در 
: يعني بهتر »لی مما افترضتهإحب أ«:  �برروز قيامت شايسته دخول جنت گردند. و گفته پيام

 �از نمازهاي فرض، زكات، روزه، حج، جهاد و نگهباني در راه خدا، و گفتة خداوند 

ل گذار است و اين دارم و اين نتيجه كار شخص نف ت مي: تا اين كه او را دوس»حتی احبه«
ست دارد مورد بزرگترين پاداش است كه همانا محبت خداست چون كسي كه خدا او را دو

  گردد. اعزاز و اكرام خدا قرار گرفته و در دنيا و آخرت سعادتمند مي
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  حديث را چند بار تكرار كن تا اكثر شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
هـا را بيـان كـن تـا شـنوندگان       هـا و كلمـه   حديث را جمله جمله بخوان و معناي جمله -2

  بفهمند.
كه حديث قدسي كالم خداست و لكـن جـزء قـرآن نيسـت تـا در       :كن ها اعالم به آن -3

  نماز خوانده شود.
دوستان خدا يعني مؤمنين و مؤمنات (مردان مـؤمن وزنـان    ها را از گناه كسي كه به آن -4

ــاني از قبيــل غيبــت، عيــب  پرهيزگــار آزار مــي مــؤمن) جــويي و  رســاند، چــه آزار زب
  يره آگاه كن.دادن و چه آزار دست مانند زدن و غ دشنام

  ها را از فضيلت ايمان و تقوي و برتري فرايض بر نوافل خبر ده. آن -5
كنـد و بـا انجـام نوافـل بـه خـدا تقـرب         كسي كه فرايض را اداء مـي  :ها تعليم ده به آن -6

ترين هدف رسيده كه همانـا محبـت خـدا اسـت و نشـانة       جويد در حقيقت به عالي مي
خـواب بلنـد شـود بـه نافرمـاني خـدا و        محبت خدا بنده را آنسـت كـه چـون صـبح از    

  رسولش آلوده نشود.
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  : آية استعانت به صبر و نماز15درس 

  اهللا تبارك وتعالي: قول
$ yγ•ƒ r'‾≈ tƒ zƒ Ï%©! $# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ãΨ‹ ÏètG ó™ $# Î�ö9¢Á9$$ Î/ 

Íο4θ n= ¢Á9$#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# yìtΒ tÎ� É9≈¢Á9$# ∩⊇∈⊂∪  

  فرمودة خداوند بزرگ:
كمك جوئيد به صبر و ) اي مؤمنان 153(

  همانا خداوند با صبركنندگان است. ,نماز

  ]153[بقره: 
  

$﴿ شرح: yγ•ƒ r'‾≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u﴾: اين ندائيست از نداهاي قرآنكريم كه خداي  ،مؤمنان اي
خواند و در اين نداء تشريف و اكرام است براي  رحمان بندگان مؤمن خود را به آن مي

ان از نعمت ايمان به خدا و رسولش برخوردار شدند به نداي خداي مؤمنان و چون مؤمن
دهد به  ها را مورد خطاب قرار مي رحمان رستگار شدند و هرگاه خدا مؤمنان را ندا كرده آن

ها به تكامل  كند براي اينست كه آن كند يا از چيزي نهي مي دهد يا امر مي ها خبر مي آن
دهد و به  آيه خداوند مؤمنان را مورد خطاب قرار ميرسيده و سعادتمند گردند و در اين 

دهد تا به صبر ياري جويند، زيرا صبر كليد پيروزي است و انسان را به  ايشان دستور مي
چون نماز نور و چراغ  ,رساند همچنانكه ايشان را دستور نماز داده درجات بلند نيكان مي

تكاليف و كار و بار زندگي  زندگي است و هدايت بدون نور نيست و چون مؤمنان به

yϑ$!﴿ :فرمايد شود خداوند مي مشغولند و گاهي فتنه اموال و اوالد دامنگيرشان مي ‾Ρ Î) öΝä3ä9≡uθøΒ r& 

ö/ ä.ß‰≈ s9÷ρr&uρ ×πuΖ ÷G Ïù 4 ª! $#uρ ÿ…çνy‰Ψ Ïã í� ô_r& ÒΟŠÏà tã ∩⊇∈∪﴾  :ها و فرزندان  يعني همانا مال« .)15(التغابن
و هميشه مؤمنان نياز مبرمي به ياري خداوند  .»زد خدا استشما فتنه است و پاداش بزرگ ن

كند كه از آن كمك بخواهند كه  بزرگ دارند، لذا خداي دانا ايشان را به چيزي راهنمايي مي
 - 2واداركردن نفس برخالف ميلش.  -1همانا صبر و نماز است، صبر بر چند نوع است: 

 -4بازداشتن نفس از ارتكاب گناهان.  -3دادن نفس بر انجام طاعات كه ترك نشود.  عادت
صبر در مصيبت كه در وقت مصيبت از خود حوصله نشان دهد، داد و فرياد نزند و به قضاي 
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خدا راضي و تسليم باشد. اما نماز چه فرض باشد و چه نفل روح آن خشوع و توجه عميق به 
بردند،  نماز پناه مي شدند به هرگاه دچار غم و اندوهي مي �خداوند است، لذا حضرت پيامبر
در مسافرتي كه روانه مدينه بود به او خبر دادند كه  بروايت شده كه عبداهللا بن عمر 

شوند و شروع به  شنوند از شتر خود پياده مي همسرش فوت نموده، چون ايشان اين خبر را مي
نماز رسيد به  مصيبتي مي �كه هرگاه به حضرت پيامبر  :گويد كنند و مي نمازخواندن مي

zÏΒ﴿ شدند و خداوند به او دستور داده متوسل مي uρ  È≅ ø‹©9 $# ô‰¤fyγtFsù ÏµÎ/ \'s# Ïù$tΡ y7 (اإلسراء:   ﴾9©
  .»ي توست كه عمل زياده بر واجب، ويژه بيدار باشو بعضي از شب را پس « ).79

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  آيت فوق را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  ح فوق را با بيان هر جمله جدا، جدا بخوان تا شنوندگان مراد شرح را بفهمند.شر -2
ها تذكر ده كه خداوند در آية فوق بندگان مؤمن خود را مخاطب قرار داده تا  به آن -3

  محبت و فرمانبرداري ايشان بيشتر شود.

yϑ$﴿ فرمايد: چون خداوند مي :پايان آگاه كن ها را از عظمت صبر و پاداش بي آن -4 ‾ΡÎ) 

’ ®ûuθãƒ tβρç� É9≈ ¢Á9 $# Νèδ t� ô_r& Î� ö� tóÎ/ 5>$|¡Ïm ∩⊇⊃∪﴾  :جز اين نيست كه افراد صبور « ).10(الزمر
  .»كنند شمار دريافت مي  و شكيبا، پاداش خويش را به تمام و كمال و بي

ترين رابطه ايست كه بنده  ها تذكر ده كه نماز داراي اهميت زيادي است و قوي به آن -5
دارد زيرا  ها بازمي دهد و مؤمن را از ارتكاب منكرات و زشتي پيوند ميرا به خداوند 

āχ﴿ فرمايد: كه خداوند مي Î) nο4θn= ¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζs? Ç∅tã Ï !$t±ósx' ø9 $# Ì� s3Ζ ßϑ ø9 $#uρ﴾  
  .»دارد ها بازمي ها و بدي همانا نماز از زشتي« .)45(العنكبوت: 
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  : حديث كار مؤمن همه خير است16درس 

اهللا عليه وسلم في رواية مسلم قوله صلى 
 أْمَرهُ  إن  ،الُمؤمنِ  ألْمرِ  َعَجباً « :في صحيحه

 إال  َألَحدٍ  ذِلكَ  ولَيسَ  ،خيرٌ  َلهُ  ُكلهُ 
 َخيراً  َفكانَ  َشَكرَ  َسراءُ  َأَصابـَْتهُ  إنْ  ،للُمْؤِمن

  .َلهُ  َخْيراً  َفكانَ  َصبَـرَ  ضَراءُ  أَصابـَْتهُ  وإنْ  َلُه،

روايت كرده  �خدا امام مسلم از رسول 
كه فرمودند: شگفتا به كار مسلمان كه 

اش خير است و اين افتخار به جز  همه
شود اگر به  مسلمان نصيب ديگري نمي

كند و اين  وي آسايش برسد شكر مي
برايش خير است و اگر به او سختي و 

كند و اين هم خير  آزاري برسد صبر مي
  است.

  
عجب وتعجب براي شگفتي كاري توأم  »الُمؤمنِ  ألْمرِ  اً َعَجب«: �فرمودة رسول اهللا  شرح:

شود و حال مؤمن كامل االيمان و صادق چنين است. اما مؤمن ناقص  با خوشوقتي گفته مي
 »خيرٌ  َلهُ  ُكلهُ  أْمَرهُ  إن « �يابد و قوله  االيمان اين كماالت را كه در حديث وارد شده درنمي

 إال  َألَحدٍ  ذِلكَ  ولَيسَ «همه حاالت او خير است و قوله  مراد از امر مؤمن همان حال او است
شود و غير مؤمن چنين  يعني اين خيريت تمام احوال، جز براي مؤمن ميسر نمي »للُمْؤِمن

كند و وقتي كه به او مصيبتي  رسد منع مي خيريتي ندارد چون وقتي كه به او خيري مي
يعني وقتي كه به او نعمتي و آسايشي  »َسراءُ  بـَْتهُ َأَصا إنْ « �كند وقوله  رسد جزع و فزع مي مي
كند و سپاسگزار نعمت او است و اين نعمت براي او خير است  رسد خدا را ستايش مي مي

يعني اگر ضرري مانند مرض و احتياجي يا رنج و مشقت يا  »ضَراءُ  أَصابـَْتهُ  وإنْ « �وقوله 
شود اين ضرر نيز براي او  د و ناراحت نميكن كند جزع و فزع نمي سد صبر ميرآزاري به او ب

اش در نزد خداي متعال  خير است. چون در مقابل، مزد بزرگ را دريافت كرده و درجه
  گردد و كافي است براي او كه در شمار صابرين و شاكرين قرار گيرد. بلندتر مي
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  براي مربي: هايي راهنمائي

تكرار كنند تا اين كه بداني كه آن را حديث را بخوان و تكرار كن و سامعين هم با تو  -1
  حفظ كردند.

حديث را با آرامش و جمله جمله بخوان و كوشش كن تـا معنـي بـه فهـم شـنوندگان       -2
  برسد.

در  �ايشان را به فضيلت ايمان و اهل آن پند ده چون رستگاري آن كسي كـه پيـامبر    -3
  حديث بيان كردند به ايمان و تقوي بوده است.

نمودن نعمت اسـت   كر ده و بيان كن كه شكر، ستايش خدا و خرجايشان را به شكر تذ -4
  در راه رضاي او تعالي.

صـبر بـر طاعـت.     -1كه آن عبارت است از:  :گانة صبر تذكر ده ها را به مواضع سه آن -5
 صبر بر قضا و قدر. -3صبر از معصيت.  -2

 -3 صـبر از معصـيت دوري از آن اسـت.    -2بر آن اسـت.   يبند صبر بر طاعت پاي -1
  رسد. آنچه به او مي , عدم جزع و فزع و ناراحتي است ازصبر بر قضاء
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  : آية توبه نصوح كنيد17درس 

  قول اهللا تعالي:
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ šÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u (#þθ ç/θè? ’n< Î) «!$# Zπ t/ öθs? 

%�nθ ÝÁ‾Ρ 4 |¤tã öΝä3š/ u‘ βr& t�Ïe's3ãƒ öΝä3Ψtã 

öΝä3Ï?$ t↔Íh‹ y™ öΝà6n= Åz ô‰ãƒ uρ ;M≈̈Ζy_ “Ì� øgrB ÏΒ 

$ yγÏF øtrB ã�≈yγ÷Ρ F{$#  

  گفتة خداوند بزرگ:
) اي آن كساني كه ايمان آورديد! 8(

بازگرديد به سوي خدا بازگشت خالص 
اميد است كه پروردگار شما محو كند از 

شما را و درآورد شما را به  يها شما بدي
هاي كه جاري است از زير آن  باغ

  ها. جوي
  ]8 :[تحريم

  
$﴿ خداي تعالي: فرمودة شرح: pκš‰ r'‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u﴾  اين نداي خداوند بزرگ است براي

كند چه مؤمن به حيات معنوي زنده است كه  بندگان مؤمن كه ايشان را به عنوان مؤمن ياد مي
نمايد و همانا خود را در اجراي دستورات و امر و نهي  بيند و تفكر مي شنود و مي مي

بيند و عقل  شنود و نمي يند به خالف كافر كه مانند مرده است نميب خداوندي مكلف مي
سازد تا اين كه ايمان بياورد و زنده شود  كند و مكلف نمي خدائي ندارد لذا خدا او را ندا نمي

þθ#)﴿: و قوت بر اطاعت از تكليف پيدا كند قوله تعالي ç/θ è? ’n< Î) «!$#﴾  اين چيزي است كه خدا به
است هدف اين ندا آنست كه به سوي خدا بازگردند تا سعادتمند شده و جهت آن ندا كرده 

Zπ﴿: در دنيا و آخرت تكامل يابند و قوله تعالي t/ öθ s? %�nθÝÁ ‾Ρ﴾  يعني توبة كه دوباره به آن گناه
كند مانند كسي است كه غسل  كند سپس به گناه عود مي بازنگردد چون كسي كه توبه مي

شود  زند و آلوده مي س در لجنزار نجاست و كثافات غوطه ميزند سپ كند و خوشبوئي مي مي
/4|¤tã öΝä3š﴿ :قوله تعالي u‘ βr& t� Ïe's3ãƒ öΝä3Ψtã öΝä3Ï?$ t↔Íh‹ y™﴾  عسي از جانب خدا فايدة تحقيق را

بخشد چرا كه محوساختن گناهان امر متحقق است و همچنين ورود ايشان به بهشت كه از  مي
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ري است امر ثابت و متحققي است زيرا كه اين، پاداش توبه ها جا هاي آن جوي زير درخت
شان است آن توبه كه ايشان را از گناه شسته و ايشان را شايسته ورود در دارالسالم  خالص

  انيده است.دو نعمت گر» بهشت«
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

اين كه آيه را با تجويد بخوان و تكرار كن و شنوندگان هم آهسته تكرار كنند تا  -1
  اكثرشان حفظ كنند.

  شرح را آهسته و جمله جمله بخوان و شرح كن و معنا را توضيح ده تا اين كه بفهمند. -2
بودن توبه تذكر ده كه از هر گناه صغيره و كبيره توبة فوري الزم  ها را به واجب آن -3

  است.
ئه را رساند لذا سي كه مخالفت امر خدا و رسول به نفس آسيب مي :به ايشان تعليم ده -4

گويند و جمعش سيئات است و آسيب گناهان به نفس آنست كه نفس را  سيئه مي
  سازد. تاريك كرده و پليد مي

هاي جنت و نهرهاي آن كه نهرهاي آب و شير و عسل و شراب است  ها را از نعمت آن -5

≅ã﴿ فرمايد: چنانچه خداوند مي :آگاه كن sẄΒ Ïπ̈Ψ pgø: $# ÉL©9 $# y‰ Ïã ãρ tβθà) −G ßϑ ø9 $# ( !$pκ� Ïù Ö�≈ pκ÷Ξr& ÏiΒ 

> !$̈Β Î�ö� xî 9Å™# u Ö�≈pκ ÷Ξr&uρ ÏiΒ &t©9 óΟ ©9 ÷� ¨�tótG tƒ …çµßϑ ÷èsÛ Ö�≈pκ ÷Ξr&uρ ôÏiΒ 9�÷Η s~ ;ο©% ©! tÎ/ Ì�≈¤±= Ïj9 Ö�≈pκ ÷Ξr&uρ ôÏiΒ 

9≅ |¡tã ’ y∀|Á•Β﴾ مثال بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده، (چنين «). 15: د(محم
بارهايي است كه مزه و رنگ آبش تغيير نكرده و نيز جويبارهايي است كه) در آن جوي

بخش  از شير كه مزه اش دگرگون نشده و نهرها و جويبارهايي از مي و شراب لذت
   .»براي نوشندگان، در آن وجود دارد و (نيز) جويبارهايي از عسل ناب
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  در روز صدبار استغفار: حديث توبه و 18درس 

لم في رواية مسلم: قوله صلى اهللا عليه وس
 فَِإني َواْستَـْغِفُروا، اللهِ  ِإَلى تُوبُوا الناُس، أَيـَها

  .َمرةٍ  ِمائَةَ  اْليَـْومِ  ِفي ِإلَْيهِ  أَُتوبُ 

به روايت مسلم: اي  �فرموده رسول اهللا 
مردم بازگرديد به سوي پروردگار و طلب 
آمرزش نمائيد همانا من از او در روي 

  طلبم. يصدمرتبه آمرزش م
  

: نداي عموميست كه مرد و زن را به طور »الناسُ  أَيـَها«: �فرموده رسول اهللا  شرح:
شود، و مراد از ناس در اين ندا مسلمانان هستند، چه كفار پيش ازين كه  مساوي شامل مي

مريست : اين همان ا»ُتوبُوا«اش:  توبه نمايند بايد ايمان بياورند و به ايمان دعوت شوند. و گفته
كه به خاطر آن مورد خطاب قرار گرفتند، يعني رجوع كنيد و بازآئيد به سوي اطاعت 

: يعني »َواْستَـْغِفُروا«اش:  خداوند كه همانا انجام اوامر او تعالي و ترك نواهي آنست و فرموده
تان طلب مغفرت نمائيد تا مورد مؤاخذه و گرفت قرار نگيريد. و طلب  براي محو گناهان

گيرد، ولي استغفار و طلب  صورت مي »ا اللهم اغفر لی ذنبیياهللا  استغفر«با الفاظ مغفرت 
ديگر به گناه ادامه ندهد، بلكه  ,آمرزش زماني و در شرايطي سودمند است كه شخص مستغفر

آن كه به زبان استغفار  :نخست گناه را ترك نموده بعد طلب مغفرت نمايد. و گفته شده
توان گفت. بلكه انسانيست  نجام دهد اينچنين شخصي را مستغفر نميبگويد و در عمل گناه ا

 اْليَـْومِ  ِفي ِإلَْيهِ  أَُتوبُ  فَِإني« اش: كه اوامر پروردگار را به تمسخر و استهزاء گرفته است. و گفته
تشويق و تشجيع امت است بر توبه و رجوع به  � منظور از اين گفته رسول خدا »َمرةٍ  ِماَئةَ 

فرمايند: صد بار توبه كنيد و هفتاد بار استغفار نمائيد. حضرت عبداهللا  ر. چنانچه ميپروردگا
صد مرتبه  �شمرديم كه رسول اهللا  كند كه ما در يك مجلس برمي روايت مي �بن عمر 

مرا مغفرت كن و پروردگارا «: »مينت التواب الرحأنک أوُتب علی  يرب اغفرل«فرمودند:  مي
از كمال معرفت  �. و اين استغفار رسول »پذير و مهربان هستي مانا تو توبه. هام را بپذير توبه

معصوم بوده اند كه هيچگاه گناه  �به پروردگارشان بوده است، ورنه رسول اهللا  � رسول اهللا
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شد، ولي به سبب معرفتي كه به عظمت پروردگار خويش  شان نمي و لغزشي متوجة حال
فرمودند. پس رحمت و درود خدا بر  براز مي اه و استغفارداشتند ميل و رغبت زيادي به توب

  شان باد. آل و اصحاب
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

شـان آن را   ها آهسته تكرار نماينـد تـا اكثريـت    حديث را بخوان و تكرار كن و شنونده -1
  حفظ نمايند.

نـد.  ك توبه داراي چهار شرط است كه بدون آن توبه صحت پيدا نمي :شان گردان آگاه -2
نمودن گناه و خودداري از آن. دوم: استغفار و آمرزش خواستن به كلمـات   اول: ترك

. سوم: پشيماني از گناهاني كه پيش از زمان توبـه مرتكـب   »يا اللهم اغفرلياهللا  استغفر«
شده بوده. چهارم: تصميم به اين كه مجدداً به گناه بـازنگردد، و اگـر گنـاه ارتبـاط بـه      

به اين صورت كه آن را دشنام يا زده بوده يا غيبتش را كرده بـود  انسان ديگري داشته 
و يا مالش را خورده بود بايد از او طلب عفو نمايد و يا مالش را به او رد نمايد و خـود  

  را در اختيار او قرار دهد تا او قصاص خويشتن را اگر خواسته باشد بگيرد.
بـه سـوي خـدا توبـه نمـودم       :گويـد توبه الزم و ملزوم استغفار است چه هرگـاه بنـده ب   -3

كه من در  :فرمودند � طلبد همانا رسول اهللا كه از خداوند مغفرت مي :معنايش اينست
نمايم، چه در روايت ثابت شده است كـه   كنم يعني استغفار مي روزي صد بار توبه مي

  كردند. در روزي صد بار استغفار مي � آن حضرت
فرماينـد:   مـي  � شـود آنجـا كـه رسـول اهللا     در حديث شب را هم شامل مـي  ,لفظ يوم -4

  روزي صد بار استغفار، يعني در يكشبانه روز نه روز تنها.
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  به تقوي و نيكي كردن ياري: آية 19درس 

  :�قول اهللا 
(#θ çΡ uρ$ yès? uρ ’ n? tã Îh�É9ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿωuρ (#θ çΡ uρ$ yè s? 

’ n?tã ÉΟøOM} $# Èβ≡uρô‰ãè ø9$#uρ 4 (#θ à)̈? $#uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# 

ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩⊄∪  

) كمك 2فرموده خداي تعالي جل شانه: (
كنيد همديگر را بر نيكوكاري و 
پرهيزگاري و كمك نكنيد بر گناه و ستم 

كه به راستي مجازات و بترسيد خدا را 
  . پروردگار، سخت و شديد است

  ]2 :[مائده 
  

θ#﴿ فرمودة خداي تعالي: شرح: çΡ uρ$ yès? u﴾بعضي شما بعضي ديگر را در كارهاي  : يعني
شود و خير  نيك ياري نمائيد آن كارهاي نيك كه تماماً اطاعت خدا و رسول حساب مي

مطلق است و همچنان يكديگر را بر تقوا ياري نمائيد يعني به انجام اوامر الهي چه اعتقادي 
خدا و رسول نهي  ي آنچه را كه از جانب باشد و يا عملي و قولي و همچنان ترك كنيد همه

كردن بر تقوا در انجام و اجراكردن امر به معروف و نهي از منكر و  شده است. تعاون و ياري
كه هرگاه مسلمان  ,گيرد به اين معني توصيه به حق و توصيه به صبر و شكيبايي صورت مي

منكري را  بيند كه مي كند، يا را وادار به انجام آن ميبرادرش را كه معروفي را ترك كرده او 
دارد همانا به او در نيكوكاري و تقوا  دهد با توصيه او را از عمل به منكر بازمي انجام مي

همياري و همكاري كرده است كه در حقيقت او را به حق و صبر توصيه نموده است. و 
Ÿωuρ (#θ﴿ تعالي: فرموده خداي çΡ uρ$ yès? ’n? tã ÉΟøOM} $# Èβ≡ uρô‰ãèø9$#uρ﴾ه، خداوند : در اين بخش از آي� 

آن بندگاني را كه به همياري بر تقوا و نيكوكاري امر نموده بود متعاقباً ايشان را از تعاون و 
كند و همچنان از ظلم و  همياري در گناهان يعني عموم گناهان كبيره، معاصي و فحشا منع مي

رماني خدا و ستم بر مسلمان و غير مسلمان، يعني براي مسلمان جايز نيست كه بر معصيت و ناف
رسول و يا به تجاوز و ستمكاري بر انساني همكاري نمايد گرچه با ابراز يك كلمه و يا به 
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 (βÎ¨ ﴿ او را به بيان: �بودنش به انجام گناهي باشد در حالي كه خداوند  اشارة و يا به راضي

©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩⊄∪﴾داشته است. : به پرهيزگاري امر نموده و از معصيت خويش برحذر  
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها آن را حفظ نمايند. آين را بخوان و تكرار كن تا شنونده -1
  شرح را جمله جمله بخوان و آنچه از معناي آيه پوشيده مانده توضيح نما. -2
شود و  كه انجام كارهاي خير سبب رضائيت و خشنودي مردم مي :شاد يادآور شو براي -3

شود و آن كه رضاي خدا و رضاي  حاصل مي �اي خداوند رض ,با به كارگيري تقوا
  مردم را جمع نمايد همانا تمام خير و سعادت دنيا و آخرت را جمع كرده است.

كه تعاون و همكاري بر تقوا ضد همياري بر گناه است لذا فرد مؤمن با  :شان ده تعليم -4
هان و محرمات و نمايد و در گنا برادر مؤمن خويش در امور خير و طاعات همياري مي

  كند. ظلم همياري نمي
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  رساندن به مجاهد : حديث ياري20درس 

قول النبي صلى اهللا عليه وسلم عند 
 َسِبيلِ  ِفي َغازِيًا َجهزَ  َمنْ البخاري ومسلم: 

 َأْهِلهِ  ِفي َغازِيًا َخَلفَ  َوَمنْ  َغَزا، فـََقدْ  اللهِ 
  .َغَزا فـََقدْ  ِبَخْيرٍ 

كه تجهيز كند : آن �فرمودة رسول اهللا 
مجاهدي را در راه خدا همانا جهاد كرده 
است و آن كه رسيدگي و سرپرستي كند 
خانوادة مجاهدي را به نيت خير همانا 

  جهاد كرده است.
  

θ#)﴿ اين حديث شريف معني تعاون و همكاريي را كه در آية مباركه: شرح: çΡ uρ$ yès? uρ ’n? tã 

Îh�É9ø9$# 3“uθ ø)−G9$#uρ﴾  زَ  َمنْ «اش:  كند. و فرموده واضح و روشن بيان ميآمده به صورتَغازِيًا َجه« :
را برايش آماده نمايد  يله سواريسو وحتاج او از قبيل اسلحه، غذا يايعني وسايل جهاد و م

همانا از نگاه اجر و ثواب در جهاد شركت كرده است و بين او و آن مجاهد فرقي نيست. و 
رامي به بيان في سبيل اهللا مقيد ساخته اند و اين قيد و اين درجات اجر و ثواب را رسول گ

شرطيست كه روي آن تأكيد شده، چه آن كه مجاهدي را به غير راه خدا يعني به طمع به 
آوردن مال دنيا و يا به جهت ريا و يا به جهت عصبيت و پشتيباني از قبيله و شهر و ديار  دست

شود بلكه برايش گناه جهاد  يل اهللا داده نميخود تجهيز كند برايش اجر و مزد جهاد في سب
يعني آن كه به  »َأْهِلهِ  ِفي َغازِيًا َخَلفَ  َمنْ « اش: شود. (العياذ باهللا) و گفته غير راه خدا نوشته مي

شان تا زمان  اهل و اوالد مجاهد في سبيل اهللا در غيابش رسيدگي نمايد و در محافظت و نفقه
 � رد جزء مجاهدين است و منظور از فرموده رسول اهللابازگشت آن به نيت خير همت گما

دار شود  خيري است كه ضد شر است چه آن كه به نيت شر و فساد چنين سرپرستي را عهده
بردن و  كه به ناموس آن قصد تجاوز داشته يا سبب اذيت فرزندان او گردد و يا به از بين

: يعني »َغَزا فـََقدْ « � ده رسول اهللاكردن مال او اقدام نمايد، سرپرست شريست و فرمو ناقص
شود چه اجر و مزدي كه نزد خداوند است از غنائم  برايش مزد جهاد في سبيل اهللا داده مي

  تر است. ميدان جنگ، بيشتر و با بركت
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  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها آن را حفظ نمايند. حديث را بخوان و تكرار كن تا اكثريت شنونده -1
  بخوان و آنچه فهمش مشكل باشد توضيح نما. شرح را به آرامش -2
بودن جهاد آگاه كن گرچه اشـتراك در جهـاد فـرض كفـايي اسـت       ايشان را به فرض -3

گـردد و آن در صـورتي اسـت كـه دشـمن كـافر بـا         مگر در مواردي فـرض عـين مـي   
جنگد، لذا بر مردم آن شهر و ديار واجب است كه با دشمن  مسلمانان يك سرزمين مي

خيزند و اگر رهبر مسلمين افراد معيني را به جهاد تعيين نمود بر اوشان فرض به جهاد بر
شود و همانطور اگر امير مؤمنين به مسلمانان اعالن و پيام جهاد در برابر كفار را داد  مي

  گردد. جهاد فرض عين مي
  شان از فضيلت شهيد و شهادت در راه خدا يادآور شو. براي -4
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  : آية كفاره گناهان21درس 

  :�قول اهللا 
βÎ) (#θ ç6 Ï⊥tF øgrB t� Í←!$ t6 Ÿ2 $tΒ tβöθ pκ ÷]è? çµ ÷Ψtã ö�Ïe's3çΡ 

öΝä3Ψtã öΝä3Ï?$t↔ Íh‹ y™ Νà6ù= Åz ô‰çΡ uρ Wξ yzô‰•Β 

$ VϑƒÌ� x. ∩⊂⊇∪  

  :�فرمودة خداوند 
) اگر دوري كنيد از گناهان بزرگي 31(

ريزيم از  كه از آن نهي شده ايد، فرو مي
ما را آوريم ش شما گناهانِ شما را و درمي

  به جايگاه ارجمند.
  ]31[نساء: 

  
βÎ) (#θ﴿ فرمودة خداي تعالي: شرح: ç6 Ï⊥tFøgrB﴾ يعني اگر ترك كنيد گناهان كبيره را و ديگر :

به آن نزديك نگرديد، كبائر: جمع كبيره است و آن خطائيست كه از گناهان كبيره پنداشته 
چيني  غيبت و سخن ,كاري و دغلشود مثل زنا، سودخواري و نافرماني والدين، دزدي، فريب 

دادن شخص مسلمان و يا قتل آن و خوردن مالش بدون رضايتش و ديگر گناهان  و دشنام
�ö﴿: اش كبيره. و فرموده Ïe's3çΡ öΝä3Ψtã öΝä3Ï?$ t↔ Íh‹y™﴾ كنيم گناهان صغيره را زيرا آنچه  يعني محو مي

شود و پرهيز از  صغيره ميشامل گناهان كبيره و  :منع فرموده اند � را كه خدا و رسول
شود، و در تعيين و شناخت گناهان صغيره  گناهان كبيره سبب بخشايش گناهان صغيره مي

شود. به طور مثال: زنا از گناهان  اختالف است و گفته شده كه صغيره به كبيره شناخته مي
ن مسلمان داد شود، دشنام كبيره است نظر به نامحرم نسبت به آن از گناهان صغيره حساب مي

نسبت به زدن و كشتن آن گناه صغيره است، تأخير نماز به آخر وقت آن نسبت به فوت وقت، 
شود و ظاهراً تعريف ديگري نيز از صغيره شده كه صغيره گناهيست كه  صغيره شمرده مي

وعيد و حد و كيفري در بارة آن وارد نشده و به عبارت ديگر: غير گناهان كبيره ديگر 
=Νà6ù﴿ :شوند و فرمودة خداي تعالي ناميده مي گناهان صغيره Åz ô‰çΡ uρ Wξ yzô‰•Β $ VϑƒÌ� x. ∩⊂⊇∪﴾ در :

اين آيه بخشي از جزا و پاداش اجتناب از كبائر بيان شده، چه آن كه از گناهان كبيره دوري 
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اوالً گناهان و سيئات او را مورد مغفرت و بخشش قرار داده و سپس او را  �كند خداوند 
  نمايد. وارد جنت مي

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  شان بيان كن. آيه را به ترتيل بخوان و آنچه محتاج شرح باشد براي -1
  شرح را به آرامش بخوان و تكرار كن تا شنونده آن را حفظ نمايند. -2
كـه ارتكـاب كبـائر سـبب خشـم پروردگـار و سـبب عـذاب او          :شان توضيح نمـا  براي -3

  شود. مي
كنـد و ادامـه بـر گنـاه      فار از گناهان كبيره آن را محـو مـي  كه استغ :شان بيان كن براي -4

  شود. صغيره به گناه كبيره مبدل مي
نمودن از تمام گناهان آناً وعاجالً واجب است و تـأخير آن   كه توبه :شان تذكر ده براي -5

  جواز ندارد.
 :بيان كن چنانكه در آيه كريمه بـه آن وعـده فرمـوده    �شان از فضل خداوندي  براي -6

  بخشايد. گناهان صغيره را مي ,صورت ترك كبائر كه در
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  هفت گناه كبيره حديث: 22درس 

ي ي حديث أبِ قوله صلى اهللا عليه وسلم فِ 
ه ا اللّ مَ هُ مَ هريرة الذي رواه الشيخان رحِ 

. اْلُموِبَقاتِ  السْبعَ  اْجَتِنُبواى ونصه: الَ عَ تَـ 
 شْركُ ال :قَالَ  ؟ُهن  َوَما !اللهِ  َرُسولَ  يَا :قَاُلوا
 اللهُ  َحرمَ  الِتى النـْفسِ  َوقـَْتلُ  َوالسْحُر، بِاللِه،

 ِإال ،بَا، َوَأْكلُ  بِاْلَحقاْلَيِتيِم، َمالِ  َوَأْكلُ  الر 
 اْلُمْحَصَناتِ  َوَقْذفُ  الزْحِف، يـَْومَ  َوالتـَولى

  .اْلَغاِفَالتِ  اْلُمْؤِمَناتِ 

هريره  در حديث ابي �فرمودة رسول اهللا 
به روايت بخاري و مسلم رحمهما اهللا:  �

هاي هفتگانه،  كننده بپرهيزيد از هالك
ها كدام اند؟ فرمود:  گفتند: يا رسول اهللا آن

آوردن به خدا، سحرنمودن، كشتن  شرك
نفسي كه خداوند آن را حرام قرار داده 
مگر آن كه سزاوار كشتن باشد، و 

ر سودخواري، و خوردن مال يتيم، فرار د
روز جنگ، و دشنام و اتهام زنان عفيف 

  خبر. مسلمان بي
  

: يعني دور شويد از مهلكات و به »اْلُموِبَقاتِ  السْبعَ  اْجَتِنُبوا«: �فرمودة رسول اهللا  شرح:
ها اصالً التفات ننمائيد، در اين حديث،  هاي بزرگي كه براي شما دربر دارد به آن خاطر زيان

را دارد يعني جائز نيست كه مسلمان مرتكب يكي ازين گناهان  امر به اجتناب، حكم وجوب
كننده، زيرا مرتكب اين كبائر به  ها موبقات ناميده شده به معني هالك كبيره گردد. و اين

در بارة اين كبائر مورد سؤال قرار گرفتند  � شود. چون رسول اهللا آتش دوزخ هالك مي
غير او نيز پرستش شود، چه نبي و  �ني اين كه با خداوند : يع»بِاللهِ  الشْركُ «چنين فرمودند: 

ولي باشد يا قدرتمند و بتي چه اين پرستش به صورت ذبح يا نذر باشد يا به اسم غير خدا 
: يعني انساني را سحر نمايد كه عقلش را »َوالسْحرُ «سوگند ياد شده يا از او هراس داشته باشد 

لبش بيرون كند و يا ضرر جسماني به او وارد نمايد. زايل نمايد و يا محبت كسي را از ق
: منظور از نفس، انسان است چه مسلمان باشد يا كافر، طفل باشد يا بزرگ، به »وقتل النفس«

: وربا آنست »الربَا َوَأْكلُ « استثناي كافري كه در حال جنگ است كه كشتن آن مباح است.



    

    درسهاي يوميه اسالمي        194 
    

 

باشد يا زياد و يا از يك جنس دو اندازه را هاي را به قرض دهد به ازدياد چه كم  كه پول
تبادله و معامله كند به ازدياد يكي بر ديگري، چه اين زيادتي در كميت و مقدار باشد و يا در 
تعداد و شماره مثل اين كه بفروشد چهار كيلو گندم را به پنج كيلو گندم و يا يك دينار طال 

خوردن مال يتيم به صورت مطلق منع شده، كم  :»ْلَيِتيمِ ا َمالِ  َوَأْكلُ « را به يك و نيم دينار طال.
 َوَقْذفُ « هاي جنگ. : يعني فرار از صف»الزْحفِ  يـَْومَ  َوالتـَولى«كند.  و زياد آن فرق نمي

شان خطور  دادن زنان پاكدامن، صالحه و با عفتي كه فحشاء به انديشه : يعني دشنام»اْلُمْحَصَناتِ 
  نكرده است.

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها آن را حفظ نمايند. حديث را بخوان و تكرار كن تا بيشتر شنونده -1
  كن. ندانسته باشند تشريحشرح را به آرامش جمله، جمله بخوان و آنچه معني آن را  -2
كه گناهان كبيره ديگر نيز مثل مهلكات هفتگانه است از قبيل زنا،  :شان گردان آگاه -3

  ها. دادن مسلمان و غير آن ، نفاق كبر و دشنامچيني دزدي، دروغ، غيبت، سخن
  كه هرگاه سحر ساحر ثابت شود حكم آن قتل است. :شان گردان آگاه -4

%βÎ) tÏ¨﴿ :شان از آيه مباركة براي -5 ©!$# tβθè= à2ù' tƒ tΑ≡uθøΒ r& 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $# $̧ϑ ù= àß $yϑ ‾Ρ Î) tβθè= à2ù' tƒ ’Îû 

öΝ ÎγÏΡθäÜ ç/ #Y‘$tΡ ( šχ öθn= óÁu‹ y™uρ # Z��Ïèy™﴾  :آناني كه مال يتيمان را ظالمانه «). 10(النساء
 .»خورند و زود است كه درآيند به دوزخ هاي خود آتش مي خورند همانا در شكم مي

  و همينطور قاتل نفس عمدي جايگاهش ابدي در جهنم است.
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  : آية هركس براي فردايش بنگرد23درس 

  قوله تعالي:
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ šÏ%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u (#θ à)®? $# ©!$# ö� ÝàΖ tFø9uρ 

Ó§ø'tΡ $ ¨Β ôMtΒ£‰s% 7‰tó Ï9 ( (#θ à)̈? $#uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# 

7��Î7 yz $ yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷è s? ∩⊇∇∪  

  فرمودة خداوند جل شأنه:
) اي آناني كه ايمان آورديد بترسيد 18(

خداي را و بايد بنگرد هركس چه چيز 
پيش فرستاده است براي فردا و بترسيد 

  ه است بدانچه كنيد.خدا را كه خدا آگا
  ]18[حشر: 

  
$﴿ فرمودة خداي تعالي: شرح: pκš‰ r'‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u﴾يست از نداهاي خداوند : اين ندا ي

ها را امر كند و يا نهي نمايد و يا  باشد براي اين كه آن جل شأنه كه متوجه بندگان مؤمنش مي
شان اهليت  ي راست. و مؤمنان با ايمانبشارت داده و يا بيم دهد، همانا حمد و سپاس مر خدا

نداي خداوند جل شأنه را پيدا كرده اند، چون ايمان به منزله روح است و مؤمن زنده به حق 
دهد و چون نهي  گويد و اگر امر شود انجام مي است كه هرگاه مورد ندا قرار گيرد لبيك مي

θ#)﴿گويد. فرمودة خداي تعالي:  شود ترك مي à)®? ين امريست به تقوا از جانب : ا﴾#$!© #$
پروردگار تا مؤمنين با رعايت تقوا خويشتن را از خشم و عذاب دردناك او محافظت نمايند، 

گيرد. و  و ترك محرمات خدا و رسولش صورت مي � و تقوا با انجام اوامر خدا و رسول
�ö﴿اش: فرموده ÝàΖtFø9uρ Ó§ø'tΡ $ ¨Β ôMtΒ£‰s% 7‰tó Ï9﴾عد از ندا متوجه فرد مؤمن . اين امر ديگريست كه ب

گرديده تا مؤمن نفس خويش را ارزيابي كرده و دريابد كه براي آخرتش چه صالحاتي را 
پيش فرستاده است كه اگر كم باشد بر صالحات بيفزايد و اگر زياد باشد تا هنگام مرگ آن 

θ#)﴿ اش: را حفظ نموده و بر آن مواظبت نمايد. و گفته à)̈? $#uρ ©!$#﴾مكرراً امر به تقوا  : اين بار
شود چه تقوا  شده است زيرا بعد از ايمان حفظ تقوا شرط دوم براي دوستي خدا محسوب مي

βÎ) ©!$# 7��Î7¨﴿ اش: نمايد. و گفته روح را صفا بخشيده و نفس را تزكيه مي yz $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷ès? ∩⊇∇∪﴾ :
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بيند  شان را مي اهر و باطندهد كه اعمال ظ در اين آيه خداوند جل شأنه براي مؤمنان خبر مي
گذرد آگاه است، تا مؤمنان همواره مراقبت الهي را در نفوس  و به آنچه در ضميرشان مي

را مراقب اعمال  �بندند اهللا  خود بپرورند و هر عملي از امر و يا نهي او را كه به كار مي
رضاي او را به محبت و  � بينند و در نتيجه با حفظ اوامر و نواهي خدا و رسول خويش به

  دست آورند.
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها آن را حفظ نمايند. آيه را بخوان و تكرار كن تا شنونده -1
  شرح را به آرامش بخوان و معاني را بيان كن تا شنوندگان بفهمند. -2
كه تقوا عبارت از اطاعت خداست به اجراي اوامر خداوند و ترك  :شان تذكر ده براي -3

  رة تقوا دريافتن جنت است.نواهي آن كه ثم
كننده در حفظ تقوا است  شان گردان كه مراقبت براي بنده بزرگترين ياري آگاه -4

��βÎ) ©!$# 7¨﴿چنانكه آيه كريمه به آن داللت دارد:  Î7yz $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷ès? ∩⊇∇∪﴾  
شان از فضل خداوندي و نعمتش بر مؤمنين تذكر ده كه با مراقبت و تقواي كه به  براي -5

گرديده و  �مور شده اند شايسته دوستي، محبت، رضا و خشنودي خداوند آن مأ
  نمايند. جوار او را در بهشت حاصل مي
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  : حديث ترس از خدا، معاشرت با مردم24درس 

 َحْيُثَما اللهَ  اتقِ  ى اهللا عليه وسلم:قوله صل
 َوَخاِلقِ  َتْمُحَها اْلَحَسَنةَ  السيَئةَ  َوأَْتِبعِ  ُكْنتَ 

 َحَسنٍ  ِبُخُلقٍ  اسَ الن.  

: بترس از خدا هرجا �فرمودة رسول اهللا 
كه باشي و پيوست نما گناه را به نيكي كه 

كند اثر گناه را و معاشرت كن با  محو مي
  مردم به اخالق نيك.

  (رواه الترمذي به سند حسن)
  

. اين حديث رسول : تا آخر حديث..»ُكْنتَ  َحْيُثَما اللهَ  اتقِ «: �فرموده رسول اهللا  شرح:
توصيه با بيان اين  �به صورت وصيت براي طالب چنين وصيتي بيان شده يا پيامبر  � اهللا

فقد و قدرداني قرار داده وقتي كه مشاهده نمودند كه به چنين يكي از اصحاب خود را مورد ت
ساس شود و ا يست كه ذيالً بيان مي. گرچه اين وصيت مشتمل بر سه امروصاياي نيازمند است

  اصالح و تمام قوانين كمال را در بر دارد.
دهد  كه مؤمن عمل صالحي را انجام مي :امر به تقوا شده است و تقوا عبارت از اينست -1

داند چه آن عمل را در  و خداي تعالي را در آن كار كامالً ناظر و مراقب افعال خود مي
كند در حالي كه  رك ميخلوت انجام دهد و يا در آشكار و همينطور عمل فاسد را ت

نگرد چه در جمع  مي �كه به سوي خداوند  :پندارد مثل اينست را مراقب آن مي �خداوند
 َحْيُثَما اللهَ  اتقِ « : �باشد و يا دور از چشم مردم كه همانا اينست معني فرمودة رسول اهللا

اه مؤمن مراقب نفس دادن حسنه براي محو گناه است، چه هرگ انجام ,در پي گناه -2. »ُكْنتَ 
خود باشد و خداي خويش را نيز مراقب نفس خود بداند، پس در هر لغزشي كه از او سر زند 
و يا اشتباهي كه سبب خشم پروردگارش گردد، مثالً اگر واجبي را ترك كند فوراً به ترسد و 

ت به اداي آن تالش كند و اگر حرامي را مرتكب شود از پروردگارش حيا كرده و به سرع
به انجام حسنات و اعمال  , آن را ترك نموده و از آن دور شود و براي محو اثرات آن گناه

: چه هرگاه به »َتْمُحَها اْلَحَسَنةَ  السيَئةَ  َوأَْتِبعِ « :� صالح رو آورد و اينست معني گفته رسول اهللا
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ات گناه را از نفس دنبال گناه، عمل صالحي انجام شود به اذن و ارادة خداوندي، آن نيكي اثر
نمودن با مردم به خلق نيك و اخالق خوش، يعني با مردم چنان  معاشرت -3كند.  دور مي

معاشرت كند كه دوست دارد ديگران با او رفتار نمايند مثل نرمي، عاطفه و مهرباني، گذشت، 
فرموده ها و اينست معني  نمودن به آن شمردن مردم و احترام عفو و آسانگيري، اكرام و بزرگ

  .»َحَسنٍ  ِبُخُلقٍ  الناسَ  َوَخاِلقِ «: �رسول اهللا 
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها آن را حفظ نمايند. حديث را بخوان و تكرار كن تا شنونده -1
هـا   شرح را جمله جمله، بخوان و معناي آن را توضيح نموده و تكـرار كـن تـا شـنونده     -2

  بفهمند.
تقوا عبارت اسـت از انجـام اوامـر الهـي و تـرك       شان ماهيت تقوا را بيان كن: كه براي -3

منهيات او و خداي تعالي را ناظر و مراقب اعمال خويش دانسـتن تـا خداونـد او را بـه     
  وسيله تقوا از عقاب رهايي بخشد.

  كردن از گناه به صورت فوري و عاجل واجب است. كه توبه :شان تذكر ده براي -4
رهنمايي كن و آن كه داراي مكارم اخـالق  هاي آن  ها را به مكارم اخالق و خوبي آن -5

  است طوري كه در حديث وارد شده است. � است نزديكترين افراد به رسول اهللا
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  : آية پرهيزگاران در بهشتند25درس 

  قوله تعالي:
āχÎ) t É)−G ßϑø9$# ’Îû ;M≈ ¨Ζy_ Aβθ ãŠãã uρ ∩⊆∈∪ 

$ yδθè= äz ÷Š$# AΟ≈n= |¡Î0 tÏΖ ÏΒ#u ∩⊆∉∪ $ oΨôã t“tΡ uρ $ tΒ ’ Îû 

ΝÏδÍ‘ρß‰ß¹ ôÏiΒ @e≅Ïî $ ºΡ≡ uθ÷z Î) 4’ n?tã 9‘ ã� ß™ 

t,Î# Î7≈s)tG •Β ∩⊆∠∪ Ÿω öΝßγ�¡yϑtƒ $ yγ‹Ïù Ò=|Á tΡ $ tΒuρ 

Νèδ $pκ ÷]ÏiΒ tÅ_t� ÷‚ßϑ Î/ ∩⊆∇∪  

  فرمودة خداوند جل شأنه:
ها و  اران اند در باغگ) همانا پرهيز45(

) درآئيدش به سالمت ايمن 46( سارها چشمه
هاي  آنچه در سينه ) برافگنديم47گان ( شده

هاي  برادران اند بر تخت ,ايشان است از كينه
) نزديك نشود بديشان در آن 48روبرو (

  راندگان. رنجي و نباشند از آن بيرون

  ]48 – 45[الحجر: 
  

āχÎ) tÉ)−G﴿ فرمودة خداي تعالي: شرح: ßϑ ø9$# ’Îû ;M≈̈Ζ y_ Aβθ ãŠãã uρ ∩⊆∈∪﴾ اين اخبار الهي براي :
ها و  بخش را دربر دارد، از روزي كه در جنت ا و پرهيزگار، بشارتي مسرتمسلمانان باتقو

كه پروردگارشان را شناختند و همچنان  :گيرند و پرهيزگاران آناني اند سارها قرار مي چشمه
شناختند آن گفتار و كردار و صفات و اعتقاداتي را كه خداوند دوست دارد و آنچه را كه 

هاي جاويدي كه براي دوستان خود آماده و مهيا نموده  ند نعمتپسندد و همانطور شناخت نمي
هائي را كه براي دشمنانش تعيين نموده، و نتيجة چنين علم و شناختي براي مؤمنين  و عذاب

پرهيزگار حب و دوستي، خوف و اطاعت خدا را به همراه داشته است و سبب شده تا اطاعت 
سندد ايشان دوست داشته باشند و آنچه را پ پروردگار را نموده و آنچه را خداوند مي

اش را ترك گفته باشند  پسندد از آن كراهيت داشته باشند اوامرش را انجام داده و نواهي نمي
كنند چنانچه خداوند  و با چنين محبتي و اطاعتي است كه شايستگي دخول جنت را پيدا مي

$﴿ فرمايد: مي yδθè= äz ÷Š$# AΟ≈n= |¡Î0 tÏΖ ÏΒ#u ∩⊆∉∪﴾ شان از حساب و گذشتن از صراط  ني بعد فراغتيع
درآئيد به جنت با «شود:  شان گفته مي ها براي و توقف در مقابل درهاي جنت از طرف فرشته
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$﴿اش:  . و فرموده»سالمتي و امنيت كامل بدون خوف و ترس oΨôã t“tΡ uρ  $ tΒ ’ Îû ΝÏδÍ‘ρß‰ß¹ ôÏiΒ 

@e≅Ïî﴾ د چون متقين وارد دارالسالم گردند از ده خبر مي �: در اين بخش از آيه خداوند
گرداند كه  شان را صفا و پاك مي هاي قلب �كند خداوند  ها را مكدر مي آنچه كه قلب

≡ºΡ$﴿ديگر مكر و حسد و دشمني نسبت به يكديگر نداشته باشند uθ ÷zÎ) 4’n? tã 9‘ã� ß™ t,Î# Î7≈ s)tG •Β ∩⊆∠∪﴾ 

ها در  گاه ها و تكيه را ندارد بر تخت برادر به برادرش انديشة فريب، حسد و دشمني و كبر
هاي بهشت است  شان كه از نعمت هاي ها نشسته و آرميده اند و در اوقات نشستن تخت حجله

كنند، بلكه رو در رو بهم مجالست  چرخد و ايشان هيچگاه پشت بهم نمي ها مي همراه با آن
و زحمتي در بهشت  برند، چون رنج دارند و در راحت و آسايش هميشگي بهشت به سر مي

  نيست.
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها آن را حفظ نمايند. آيه را به ترتيل بخوان و تكرار نما تا شنونده -1
  شرح را واضح بخوان و آنچه فهمش براي شنوندگان مشكل باشد توضيح نما. -2
 �ايشان را از فضايل ايمان و تقوا آگاه كن، چون مـالك دوسـتي بنـده بـه خداونـد       -3

  و تقواست. ايمان
  هاي بهشت يادآوري كن و آيات قرآني را در اين زمينه بيان كن. شان از نعمت براي -4
گردد تذكر  شان از زيان و محروميت كه متوجه دشمنان خدا در سراي آخرت مي براي -5

  آمين. .ها برهاند ما را از آن زيان �بده. خداوند 
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  در جنت چيزهايي مهياست... حديث: 26درس 

لّله صلى الّله عليه وسلم ِفي قول رسول ا
ن عن أِبي هريرة رضي اهللا حديث الشيخيْ 

 ِلِعَباِدى َأْعَدْدتُ  تـََعاَلى: اللهُ  قَالَ عنه 
 ُأُذنَ  َوالَ  رََأْت، َعْينَ  الَ  َما الصاِلِحينَ 
 اقْـَرُءواوَ  َبَشٍر، قـَْلبِ  َعَلى َخَطرَ  َوالَ  َسِمَعْت،

 ِمنْ  َلُهمْ  ُأْخِفىَ  َما سٌ نـَفْ  تـَْعَلمُ  َفالَ ( ِشْئُتمْ  ِإنْ 
  ).َأْعُينٍ  قـُرةِ 

به روايت بخاري و مسلم از ابي  �پيامبر 
گويد: خداوند گفته است  مي �هريره 

براي بندگان شايسته خود چيزهاي آماده 
ام كه نه چشمي آن را ديده و نه  كرده

گوشي شنيده است و نه تصور آن در دل 
د خواهي انساني گذر كرده است. اگر مي

براي تأئيد اين مطلب آيه قرآنكريم را 
براي » در بهشت«بخوانيد: آنچه را خداوند 

روشني چشم مسلمانان مخفي كرده است 
  ».داند هيچ نفسي نمي

  (متفق عليه)
  

از  �گويد: خداوند گفته است از آن مطالبي است كه پيامبر كه مي �سخن پيامبر شرح:
گويند و از قرآن مجيد  خنان را حديث قدسي ميكند، اينگونه س طرف پروردگارش بيان مي

آن را در قلب پيامبر  �آيد. و از حقايقي است كه روح القدس يعني جبرئيل  به شمار نمي
هرآئينه روح القدس در دل من دميد هيچ نفسي «فرمود:  � دمد، چنانكه آن حضرت مي

ي چيزي است كه . يا حديث قدس»نميرد تا آن كه روزي و مدت عمر خود را تكميل كند
گويد. پس فرمودة  به زبان عربي آن را بازمي �افگند و پيامبر خداوند خودش در دل او مي

ام  براي بندگان شايسته» لعبادي الصالحين«يعني آماده و مهيا كردم » اعددت«خداوند بزرگ 
ق را لو از آن چيزي نكاسته اند و حقوق خآنان كه حقوق خداوند را به طور كامل ادا كردند 

به تمام به جا آورده اند و در آن زياني وارد نكرده اند، ازين جهت در اين گروه پيامبران، 
به خداوند، براي تكريم » لعبادي«باشند و نسبت بندگان در  اولياء، صديقين و شهدا داخل مي
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ام، و اين در  هاي بزرگي مهيا كرده شان نعمت : يعني براي»ما ال عين رأت«و تشريف است 
ها از خوردني و پوشيدني و  ها و حوران بهشتي و نعمت رگيرندة آنچه در بهشت است از كاخب

ام كه در اين دنيا نه  هاي آماده كرده براي بهشتيان نعمت«گويد:  مي �ديگر چيزها. خداوند 
چشمي آن را ديده و نه گوشي شنيده و نه انديشه آن در خاطر يكي از افراد بشر رسيده 

ي خداوند را از سورة سجده  خواهيد گفته راي اثبات مطالب بيان شده اگر مي، يعني ب»است

=Ÿξsù ãΝn﴿ بخوانيد: ÷ès? Ó§ø' tΡ !$̈Β u’ Å∀ ÷zé& Μçλm; ÏiΒ Íο§� è% &ãôã r& L !#t“ y_ $yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∠∪﴾ 
 هيچ نفسي آنچه را خداوند در بهشت براي روشني چشم مسلمين پديد« ).17دة: (السج

هائي كه در بهشت  آري، نعمت .»شان است داند، و آن جزاي كردار دنيائي آورده است نمي
  شان سبب روشني چشم مسلمين خواهد بود. نهفته است به علت كمال زيبايي

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  حديث را بخوان و تكرار كن تا اين كه بداني بيشتر شنوندگان آن را ياد كرده اند. -1
ا به آرامش بخوان و در هر مطلب كمي درنگ كن و آن را بـه حاضـرين   تشريحات ر -2

  خوب توضيح ده.
صالح عبارت از عقايـد، عبـادات،    :ايشان را به فضيلت صالح و مردم صالح آگاه كن -3

هـا كسـاني    شـوند و آن  آداب و اخالق است كه صاحبان اين كردار صالحين گفته مـي 

(Í_ø﴿ :فرمايـد  شان را طلب كرده مي مقام �كه يوسف  :اند Åsø9 r&uρ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $$Î/ ∩⊇⊃⊇∪﴾ 
دعـا   �و نيـز سـليمان    . »صالحين ملحـق گـردان   مرا بهخداوندا!)(« ).101يوسف: (

=Í_ù﴿ :كند مي Åz÷Šr&uρ y7 ÏG pΗ ôqt� Î/ ’ Îû x8ÏŠ$t7 Ïã šÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊇∪﴾  :خـدايا! بـه  «. )19(النمل 
  .»رحمتت مرا در بندگان صالح خود داخل كن

كه بيان دليل در برابر مدعا براي اطمينان نفس و اثبات مطلب مفيـد   :را آگاه كن ها آن -4
  باشد. مي
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  : آية اجازه و سالم بر اهل خانه27درس 

  قوله تعالي:
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u Ÿω (#θ è= äz ô‰s? $ �?θã‹ ç/ u� ö� xî 

öΝà6Ï?θ ã‹ç/ 4_®L ym (#θ Ý¡ÎΣù'tG ó¡n@ (#θ ßϑ Ïk= |¡è@ uρ #’n? tã 

$ yγÎ= ÷δr& 4 öΝä3Ï9≡ sŒ ×�ö� yz öΝä3©9 öΝä3ª= yès9 šχρã�©. x‹s? 

∩⊄∠∪ βÎ* sù óΟ ©9 (#ρß‰ÅgrB !$ yγŠ Ïù #Y‰ymr& Ÿξsù 

$ yδθè= äz ô‰s? 4 ®Lym šχsŒ÷σ ãƒ ö/ä3s9 ( βÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% 

ãΝä3s9 (#θ ãèÅ_ö‘ $# (#θ ãèÅ_ö‘ $$sù ( uθ èδ 4’s1ø— r& öΝä3s9 4 ª!$#uρ 

$ yϑ Î/ šχθ è= yϑ÷è s? ÒΟŠÎ= tæ ∩⊄∇∪  

  خداوند بزرگ:گفته 
هائي را  ) اي مؤمنان وارد نشويد خانه27(

هاي خويش تا آشنا شويد و سالم  جز خانه
كنيد. بر اهلش اين بهتر است براي شما 

ها  شايد يادآوريد. پس اگر نيافتيد در آن
ها تا اذن داده  كسي را پس درنيائيد در آن

 :) و اگر گفته شد28شود براي شما (
د آن پاكتر است بازگرديد پس بازگردي

  براي شما و خدا بدانچه كنيد دانا است.

  ]28 – 27[نور: 
  

تا ايشان را  �اين نداي خداوند بزرگ است براي بندگان مؤمنش از امت محمد  شرح:
 گويد: ترين آداب معاشرت آشنا ساخته و برايشان ادب بياموزد پس مي به بهترين و شريف

﴿Ÿω (#θ è=äz ô‰s? $ �?θã‹ ç/ u� ö� xî öΝà6Ï?θ ã‹ ç/﴾هاي كه خودتان سكونت نداريد  : يعني وارد نشويد در خانه
خواستن چنين است  خواستن انس پيدا كنيد و اجازه تا اين كه اجازه بخواهيد و به سبب اجازه

كه واردشونده بگويد: السالم عليكم آيا داخل شوم؟ اين سخن را سه بار بگويد، اگر برايش 
≡öΝä3Ï9﴿ زگردد. گفته خداوند:اجازه دادند درآيد و گرنه با sŒ ×�ö� yz öΝä3©9﴾ خواستن و  يعني اجازه

تان در حال و آينده بهتر  خواهيد برايشان داخل شويد، براي اي كه مي گفتن بر اهل خانه سالم
است. زيرا اجازه شما را از افتادن در گناه نگهميدارد تا نگاه شما بر عورات كسي نيفتد، تا 

 حرام است سبب فتنة شما و عذاب آخرت نگردد. و اين فرمودة خدانظر به چيزهائي كه 
﴿βÎ*sù óΟ©9 (#ρß‰ÅgrB !$ yγŠÏù #Y‰ymr&﴾  پس اگر كسي را نيافتيد كه براي شما اجازة ورود و يا بازگشت
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(βÎ﴿ بدهد پس داخل نشويد تا اجازه داده شود، uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝä3s9 (#θãè Å_ö‘$# (#θ ãè Å_ö‘ $$ sù﴾ » اگر به شما
بازگرديد به علت شغلي كه داشتند و يا فعالً آمادة پذيرايي شما نبودند و  :شدگفته 

 شان آگاه شويد بدون اين كه قهر كنيد و يا ناراضي باشيد بازگرديد خواستند تا بر احوال مي

﴿uθèδ 4’ s1ø— r& öΝä3s9﴾ »تر است، از اين كه بدون اجازة اهل  اين بازگشت براي نفس شما پاكيزه

$ ª!$#uρ﴿ .»ها و گناه براي شما گردد ن خانه داخل شويد كه سبب اذيت آنخانه، به آ yϑ Î/ 

šχθè= yϑ ÷è s? ÒΟŠÎ= tæ ∩⊄∇∪﴾ كنيد داناست پس دقت كنيد كه مخالف امر و  و خداوند به آنچه مي
  نهي خداوند كاري نكنيد تا در گناهي كه شما را به عذاب خدا گرفتار كند دچار نشويد.

  
  مربي:براي  هايي راهنمائي

  هردو آيت را مرتب بخوان و تكرار كن تا بيشتر شنوندگان ياد گيرند. -1
معني و شرح آيات را خوانده و در تفسير هـر جملـه توقـف كـن و هـدايات و احكـام        -2

  گان بياموزند. ها را واضح ساز تا همه آن
گـرفتن اسـت تـا دانسـته شـود كـه        خواسـتن سـبب انـس    كـه اجـازه   :ها را آگاه كن آن -3

هـاي انسـان متمـدن بـوده، و بـدون اجـازه واردشـدن ويـژة          گـي  ستن از ويژهخوا اجازه
  رود. حيوانات وحشي و غير اهلي به شمار مي

گيرنده گفته شـود تـو كيسـتي؟ نگـو: مـنم، بلكـه اسـم         وقتي كه به اجازه :ها بگو به آن -4
  مشهور خود را بگو.

را ندهند، زيـرا در   برايش اجازه واردشدن :كه اگر كسي سالم نگويد :ها بفهمان به آن -5
  حديث صحيح چنين دستوري آمده است.
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  به هفت چيز ����: حديث امر پيامبر28درس 

ي رواية البخاري عن عليه السالم فِ  هقول
 َأَمَرنَابراء بن عازب رضي اهللا عنه قال: 

 اْلَجَنائِِز، َواتـَباعِ  اْلَمرِيِض، ِبِعَياَدةِ  :ِبَسْبعٍ 
 َوَنْصرِ الضعيف،  َوعون اْلَعاِطِس، َوَتْشِميتِ 
  .اْلُمْقِسمِ  َوِإبـَْرارِ  السَالِم، إْفَشاءوَ  ،اْلَمْظُلومِ 

كند  بخاري از براء پسر عازب روايت مي
كه گفت: رسول خدا ما را به هفت چيز 
امر كردند ديدار از بيمارها، پيروي از 

زننده،  گفتن عطسه ها جواب جنازه
دادن  همكاري با مردم ضعيف و ياري

گفتن بر هر مسلمان و  سالممظلوم، 
  كردن سوگند خورنده. خالص

  
كه  � : سخن براء بن عازب»ِبَسْبعٍ  -صلى اهللا عليه وسلم–رسول الّله  َأَمَرنَا«قوله  شرح:

 كه ,ه هفت چيز امر كردند يعني به هفت خصلت امر كردندب  �گويد: ما را رسول خدا  مي
اش،  رفتن به پرسش مريض در روزهاي بيماريمريض: يعني عيادت  -1ها عبارت اند از:  آن

كند كه اين ديدار در خانه باشد يا در بيمارستان، و مستحب آن است كه بعد از سه  فرق نمي
 َوأَْنتَ  اْشِفهِ  اْلَباَس، َأْذِهبِ  الناسِ  َرب  اللُهم « روز بيماري انجام شود و اين طور براي او دعا كند:

(اي خدا و اي پروردگار مردم، دور گردان  »َسَقًما يـَُغاِدرُ  الَ  ِشَفاءً  ِشَفاُؤَك، ِإال  ِشَفاءَ  الَ  الشاِفى،
سختي را و شفا عنايت كن كه شفادهنده توئي شفاي نيست مگر از طرف تو، شفاي بده كه 
همراه آن بيماري نماند) يا دست خود را بر پيشاني بيمار گذاشته و هفت مرتبه اين دعا را 

از خداوند بزرگ پرورگار عرش «: »َيْشِفَيكَ  َأنْ  اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َرب  اْلَعِظيمَ  اللهَ  َأْسَألُ «بخواند: 
ها يعني همراه مرده به  : پيروي از جنازه»اْلَجَنائِزِ  اتـَباعِ « -2. »عظيم خواستارم تا تو را شفا دهد

جواب : «»اْلَعاِطسِ  ِميتِ َتشْ « -3گورستان برود و در هنگام دفن برايش آمرزش طلب كند. 
خدا بر تو رحم « »يـَْرَحمك الّله«يعني دورساختن بدي از وي به گفتن: » زننده را گفتن عطسه

خداوند هردوي ما را « »ولک ييغفر اهللا ل« كننده اينطور جواب دهد: و باز عطسه» كند
و  خدا تو را هدايت كند« »َلكَ بَا َوُيْصِلحُ  اللهُ  يـَْهِديكَ «يا به اين عبارت دعا كند: » ببخشايد
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: كمك به ناتوان به آنچه ستم را از وي دور كند و »عون الضعيف« -4» حالت را اصالح كند
دادن ستم ديده، تا  : ياري»اْلَمْظُلومِ  َوَنْصرِ « -5اگر حقي ازو گرفته شده است به وي بازگرداند. 

: (بر همه سالم گفتن) يعني بر هر »سَالمِ ال إْفَشاءوَ « -6از ستم نجات يافته و به حق خود برسد. 
شود بگويد: السالم عليكم، سواره بر پياده و  مسلماني سالم كند، و هركه از كنارش رد مي

ايستاده بر نشسته سالم بگويد، كسي كه بر او سالم گفته شده است اين طور جواب بگويد: 
: »اْلُمْقِسمِ  َوِإبـَْرارِ « -7م نگويد. السالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته، ليكن بر زن بيگانه سال

كردن قسم خورنده) يني اگر مسلماني براي برادر مسلمان خود سوگند خورد كه  (خالص
كند، بر آن برادر واجب است كه سوگند او را راست كند و او را  كند يا نمي فالن كار را مي

  شود. احب قسم وارد مياذيت و ضرر بر ص ,حانث و گنهكار نسازد، زيرا در صورت مخالفت
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  حديث را بخوان و تكرار كن تا بداني كه اكثر شنوندگان آن را ياد گرفته اند. -1
هاي هفتگانه را بيان كن و هر خصلت را جداگانه بـه   شرح حديث را بخوان و خصلت -2

  حاضرين بفهمان.
ها را بـه جـا آورنـد     سلمين آنهاي هستند كه اگر م ها صفت كه اين :ها را آگاه كن آن -3

شـان را يـك ملـت و     گـردد و همـه   شان پايدار شده و محكم مي عالقه برادري در ميان
  گرداند. مانند پيكر واحد مي

دادن به مردم ناتوان، نصرت ستم ديدگان، سالم بر هر مسلمان  ايشان را به اهميت ياري -4
ي يك جامعة سـعادتمند و  ها گفتن آگاه كن، و بفهمان كه اين صفات و اخالق ستون

ها فرو گذاشته شود ديگر اميدي براي بقاء جامعـه وجـود    خوشبخت هست كه اگر اين
  ندارد.
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  و اجابت دعا: آية 29درس 

  قول اهللا سبحانه وتعالي:
tΑ$ s% uρ ãΝà6š/ u‘ þ’ ÎΤθãã ÷Š$# ó= ÉftG ó™ r& ö/ä3s9 4 ¨βÎ) 

šÏ%©! $# tβρ ç�É9 õ3 tGó¡o„ ô tã ’ÎAyŠ$ t6 Ïã tβθ è= äzô‰u‹ y™ 

tΛ ©yγy_ šÌ� Åz#yŠ ∩∉⊃∪  

  فرمودة خداي بزرگ:
) و پروردگارتان گفت: از من سؤال 60(

كنيد تا خواسته شما را اجابت كنم همانا 
زنند به  كساني كه از پرستش من سرباز مي

زودي ذليل و زار در جهنم وارد خواهند 
  شد.

  ]60 :[مؤمن
  

$tΑ﴿ فرمودة خداوند: شرح: s% uρ ãΝà6 š/u‘﴾ دهنده، پروردگار و  آفريدگار، روزي: يعني
هاي  معبود شما كه جز وي ديگري سزاوار پرستش نيست گفته است: مرا بخوانيد و نيازمندي

آورم، زيرا من  تان را برمي ي شما را اجابت كنم و حاجت خود را از من بخواهيد خواسته
!©%βÎ) šÏ¨﴿مربي و شما بندگانم هستيد. گفتة خداوند بزرگ:  $# tβρç�É9 õ3 tGó¡o„ ô tã ’ÎAyŠ$ t6 Ïã 

tβθ è= äzô‰u‹ y™﴾ دارد كه خداي را نخوانند و  ها را وامي دهد كساني كه تكبر آن خداوند خبر مي
ي كه سبب تزكية نفس و كمال سعادت دنيا و آخرت ايشان است به جا  عبادت مشروعه

=βθè﴿ نياورند، اين گروه äz ô‰u‹ y™﴾ ند، در حالي كه شو به طور قطعي در آتش دوزخ داخل مي
ها را از دعا، تضرع و  كوچك، ذليل و خوار باشند، و اين سزاي تكبرشان است كه آن

گرداند بازداشته است، چون خداي را  شان را پاكيزه مي پرستش خداوند كه روح و نفس
ها به: دوزخ است كه  ، بازگشت آنشان تزكيه شود و به علت پليد بودن فسنپرستيدند تا ن

  ل در آن درآيند.خوار و ذلي
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  براي مربي: هايي راهنمائي

  آيت را مرتب بخوان و تكرار كن تا اكثر شنوندگان حفظ كنند. -1
  ها را توضيح و تفسير كن تا دانسته شود. شرح آيات را به آرامش بخوان و معني جمله -2
فرمايـد: دعـا    آگـاه كـن كـه آن حضـرت مـي      �ها را به فضيلت دعا از نگاه پيغمبر آن -3

گويد: كسي كه از خدا حاجتش را نخواهد خداونـد بـر او خشـم     ت و يا ميعبادت اس
  كند. مي

ــه آن -4 ــاموز ب ــا بي ــه     :ه ــد و هم ــؤمن شايســته، آنســت كــه خــداي را بخوان ــراي م كــه ب
هريـك  « فرمايد: مي �هاي دنيا و آخرت خود را از وي بخواهد، زيرا پيامبر  نيازمندي

د تا اين كه اگـر كفـش او بنـد نداشـت     از شما تمام حاجات خود را از خداوند بخواهي
  .»آن را هم از خداوند طلب كند

هـاي مخصوصـي اسـت كـه در آن اوقـات       كه براي اجابت دعا وقـت  :شان بياموز براي -5
كند، مانند حالت سجده ساعت ويژه روز جمعه،  خداوند دعاي بندگانش را اجابت مي

سفر و زمان بيمـاري، زيـرا    داشتن، حالت شب قدر، ميان اذان و اقامت، در هنگام روزه
  آمده است. �در اين باره حديث صحيح از پيامبر 

رحم و درخواسـت گنـاه نباشـد و لبـاس و      : كه دعا اگر به قطع صلهها را آگاه كن آن -6
كنـد و حـاجتش را    خوراك هم از وجه حالل تهيـه گـردد، خداونـد آن را قبـول مـي     

اش را در بهشـت   سازد و يا درجه دفع مي آورد، و يا اين كه باليي را از او در دنيا برمي
  گرداند. بلند مي
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  : حديث قبولي دعاي مسلمان30درس 

 َماقول رسول الّله صلى الّله عليه وسلم: 
 آتَاهُ  ِإال  ِبَدْعَوةٍ  َيْدُعو ُمْسِلمٌ  اَألْرضِ  َعَلى
 َما ِمثْـَلَها السوءِ  ِمنَ  َعْنهُ  َصَرفَ  َأوْ  ِإياَها اللهُ 
 :رَُجلٌ  فـََقالَ  .رَِحمٍ  َقِطيَعةِ  َأوْ  ِبَمْأَثمٍ  عُ يَدْ  َلمْ 
 ِمن َلهُ  يَدِخرَ  َأوْ ، َأْكثـَرُ  اللهُ  :قَالَ . ُنْكِثرَ  ِإًذا

  .مثْـَلها اَألْجرِ 

گويد: بر روي  سخن پيامبر است كه مي
هاي را از  زمين مسلماني نباشد كه خواسته

خداوند بخواهد مگر اين كه او تعالي 
يا از وي مانند  حاجتش را برآورد

اش زياني را دور گرداند تا وقتي  خواسته
كه به گناه يا بريدن صلة رحم دعا نكرده 
باشد. مردي از ياران گفت: پس ازين دعا 

كنيم، پيامبر گفت: عطا و بخشش  بسيار مي
خداوند بسيار است و اگر در دنيا دعوتش 

اش را خداوند   پذيرفته نشد مانند خواسته
  دهد. مي در آخرت پاداش

  )فقد رواها الحاکم ،و يدخرأ :لی جملةإبسند صحيح  يرواه الترمذِ (
  

اين عبارت عموميت دارد و همة مسلمين را  »اَألْرضِ  َعَلى َما« :� اين گفتة پيامبر شرح:
ايمان آورده و تمام وجود و  �ايست كه به خدا و پيامبر گردد، مراد از مسلمان بنده شامل مي

خداوند تسليم كرده است. مسلمان امر خدا را به جا آورده و از نواهي آن  اعضاي خود را به
اش براي خدا است، هيچ كار وي براي غير خداوند  ي كردار و زندگاني كند و همه پرهيز مي

يعني از خداوند چيزي بخواهد كه خداوند خواستن آن  »ِبَدْعَوةٍ  َيْدُعو«نيست. و اين فرموده: 
دهد. و اين  اش را مي باشد و طلب آن ممنوع نباشد، خداوند خواسته را برايش اجازه داده

خواهد، در دين يا دنيا خيري  : يعني اگر چيزي كه مي»ِمثْـَلَها السوءِ  ِمنَ  َعْنهُ  َصَرفَ  َأوْ «فرموده: 
دهد، بلكه به اندازة آن بدي و ضرري را از وي دور  برايش نداشت خداوند خواسته او را نمي

: مراد از گناه كرداريست كه نافرماني »رَِحمٍ  َقِطيَعةِ  َأوْ  ِبَمْأثَمٍ  يَدْعُ  َلمْ  َما« اين فرموده: گرداند. مي
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ها  گفتن وابستگان و خويشاوندان است كه از آن خدا و پيامبر باشد، مراد از قطع رحم ترك
ن فرموده: كند. اي خير و احسان خود را بازدارد، و همين اعمال است كه اجابت دعا را منع مي

: يعني اگر چنين است پس دعا بسيار »ُنْكِثرَ  ِإًذا« :وقال رجل: يعني از حاضرين مردي گفت
  در جوابش گفت: بخشش و عطاي خداوند زيادتر است. �كنيم، پيامبر مي

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

ن حديث را بخوان و تكرار كن و شنوندگان هم آهسته تكرار كنند تا دانسته شود كه آ -1
  را ياد گرفته اند.

  شرح حديث را به طور واضح بخوان و معاني آن را درخور فهم حاضران تفسير كن. -2
كند، پس بايد به  كه خوردن حرام غالباً اجابت دعا را منع مي :ها را آگاه كن آن -3

كسب خود را «گويد:  مي �خوراك و پوشاك خود توجه داشته باشيم، زيرا پيامبر 
  .»دعاي شما اجابت شودپاكيزه بگردانيد تا 

θãã#)﴿ :شان بيان كن برايسورة اعراف  55آداب دعا را بنا به ارشاد آيت  -4 ÷Š$# öΝä3−/ u‘ 

% Yæ•� |Ø n@ ºπuŠø' äzuρ 4 … çµ‾Ρ Î) Ÿω �= Ïtä† šÏ‰ tF÷èßϑ ø9 پروردگار خود را به زاري و نهان « ﴾∪∋∋∩ #$
ده ناچار است كه به لذا بن . »تجاوزكاران را در دعا دوست نداردبخوانيد كه خداوند 

حضور خداوند به تضرع، زاري و فروتني دعا نمايد و اين دعايش آهسته باشد و آن را 
آشكار نگرداند و در در خواستش از حد تجاوز نكند و از غير خداوند چيزي نخواهد 
و يا چيزهاي را طلب نكند كه سنت خداوند به انجام آن تعلق نگرفته است مانند: 

  .�ي، نجات از مرگ و رسيدن به پيامبربازگشت به جوان



 

  درسهاي ماه ربيع الثاني

  والفجر وليال عشر آية: 1درس 

  قول اهللا تعالي:
Ì� ôfx'ø9$#uρ ∩⊇∪ @Α$ u‹ s9uρ 9� ô³tã ∩⊄∪ Æìø'¤±9$#uρ 

Ì� ø? uθø9$#uρ ∩⊂∪ È≅ø‹ ©9$#uρ #sŒÎ) Î� ô£o„ ∩⊆∪ ö≅yδ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ 

×Λ |�s% “ Ï%Îk! @�øgÉo ∩∈∪ 

  :گفتة خداوند بزرگ
هاي  ) و شب2) سوگند به صبحگاه (1(

) و شب 4) و جفت و تك (3گانه ( ده
) آيا هست در اين 5هنگامي كه برود (

  سوگندي براي خردمند.
  

�Ì﴿ فرمودة خداوند شرح: ôfx'ø9$#uρ ∩⊇∪﴾  اين آغاز قسم بزرگي است كه خداوند به آن
ري از مظاهر قدرت، علم و خورد، زيرا سپيدة صبح مظه خورد، او به فجر قسم مي سوگند مي

حكمت او تعالي است. زيرا اگر تمام باشندگان روي زمين جمع شوند كه تاريكي شب را 
›Α$u@﴿ اش: منفجر كرده و روشنايي روز را پديد آورند هرگز نخواهند توانست. و فرموده s9uρ 

9�ô³tã ∩⊄∪﴾ »ذيحجه  اين جزء قسم است مراد ازين ده شب ده شب اول» گانه هاي ده و شب
ها فضيلتي است كه خداوند  است و شايد مراد دهة اول محرم باشد. زيرا براي هركدام از اين

خواهد بندگانش را به آن آگاه كند تا در اين اوقات به كردار نيك و شايسته رو آورند  مي
�Æìø'¤±9$#uρ Ì﴿ زيرا براي چنين نيكوكاراني پاداش و مزدي بزرگ آماده شده است. ø? uθø9$#uρ ∩⊂∪﴾ 
ها جفت هستند يا طاق،  اين هم ادامة قسم است، و اين قسم به همه موجودات است، زيرا آن

ها، اشاره به قدرت خداوند بر ايجاد و خلق، اداره و تنظيم كائنات است، و  در قسم به آن
امكان دارد كه وتر روز عرفه و شفع روز عيد باشد زيرا روز نهم طاق است و روز دهم جفت 

اين » شب چون به روز مبدل شود« ﴾∪⊇∩ „È≅ø‹©9$#uρ #sŒÎ) Î�ô£o﴿ د. و اين فرمودة خداوند:باش مي
آخرين جزء قسم است قسم به شب مثل قسم به روز است كه يادآوري از قدرت، و علم و 

 ,كند كه تنها خداوند بزرگ مستحق پرستش است نه غير او حكمت خداوند بزرگ مي
، تقدير آن چنين است كه هرآينه بعد از مرگ جواب اين قسم بزرگ محذوف است
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شدن پس از مرگ  زنده يش سؤال خواهيد شد: اي كساني كهبرانگيخته شده و از كردار خو

βÎ) y7¨﴿: را قبول نداريد و هم جواز دارد كه جواب قسم، جملة −/u‘ ÏŠ$|¹ö� Ïϑ ø9 $$Î7 s9 ∩⊇⊆∪﴾  :الفجر)
ون اين عبارت از قسم مؤخر است. پس چ» همانا پروردگارت در كمينگاه است«باشد  .)14

’ ö≅yδ﴿ تريم. و فرموده خداوند: آنچه ما مقدر كرديم بهتر و براي درستي كالم بدان محتاج Îû 

y7Ï9≡ sŒ﴾يعني آنچه به آن از سپيدي بامداد قسم خورده شده است تا به : ﴿È≅ø‹ ©9$#uρ #sŒÎ) Î� ô£o„ ∩⊆∪﴾ 
كدام قسم و براي چه كسي؟ براي كسي كه ها قسم است؟ جواب: آري قسم است  آيا در اين

به آن فائده بگيرد و آن كسي است كه صاحب عقل است، زيرا عقل صاحب خود را از كفر 
  دارد. و گناه نگاه مي

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها را ياد گيرند. آيات را بخوان و تكرار كن تا همه آن -1
  تفسير كن تا دانسته شود.شرح آيات را بتأني و آرامش بخوان و هر جمله را  -2
تواند به هريك از مخلوقاتش كه بخواهد سوگند ياد  ها را آگاه كن كه خداوند مي آن -3

 �كند، ولي براي بندگانش جواز ندارد كه به غير خداوند سوگند ياد كند زيرا پيامبر 
  .»هركه به غير خداوند سوگند ياد كند به خداوند شرك آورده است«فرمايد:  مي

خداونـد طـاق اسـت و طـاق را دوسـت      «گويد:  مي �كه پيامبر  :ا آگاه گردانها ر آن -4
  پس بايد آن را در انجام اعمال وضو، نماز، افطار مراعات كند. »دارد

گويند، زيرا عقـل اسـت كـه انسـان را از      كه عقل را حجر (منع) مي :ها را آگاه كن آن -5
كفـر و شـرك و شـر و    كند، كسي كه خـود را در هالكـت    افتادن در هالكت منع مي

  كند داراي عقل نيست. فساد گرفتار مي
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  روز ذي الحجه: حديث فضيلت عمل در ده 2درس 

ي رواية ه عليه وسلم فِ قوله صلى اللّ 
 :البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

َأن رسول الّله صلى الّله عليه وسلم قال: 
 اللهِ  َلىإِ  َأَحب  الصاِلحُ  اْلَعَملُ  أَيامٍ  ِمنْ  َما

 امِ  َهِذهِ  ِمنْ  ِفِيِهنامَ  يـَْعِنى األَيذي  اْلَعْشرِ  أَي
 .اللهِ  َسِبيلِ  ِفى اْلِجَهادُ  َوالَ  :قَاُلوا. اْلَحَجة

 رَُجلٌ  ِإال  اللهِ  َسِبيلِ  ِفى اْلِجَهادُ  َوالَ  :قَالَ وَ 
 َذِلكَ  ِمنْ  يـَْرِجعْ  َلمْ  ثُم  َوَماِلهِ  بِنَـْفِسهِ  َخَرجَ 

  .ْىءٍ ِبشَ 

: امام بخاري از ابن عباس  �سخن پيامبر
 �كند كه رسول خدا  روايت مي ب

فرمود: هيچ روزي نيست كه عمل نيك در 
تر باشد نزد خدا ازين روزها  آن محبوب

يعني ده روز ذيحجه، پرسيدند جهاد در 
راه خدا بهتر نيست؟ فرمود: نه خير، جهاد 
در راه خدا هم مثل آن ثواب ندارد مگر 

ي كه به نفس و مال خود در راه خدا مرد
  بيرون شود و به چيزي از آن بازنگردد.

  
: يعني نيست هيچ روزي از روزهاي »ِفِيِهن  اللهِ  ِإَلى َأَحب  الصاِلحُ  اْلَعَملُ  أَيامٍ  ِمنْ  َما« شرح:

نماز، شود. مانند  تمام سال كه در آن اعمال صالحي براي تزكيه و صالح نفس آدمي انجام مي
تر نزد خداوند از اين روزها. پيامبر  روزه، صدقات، حج، جهاد و ديگر كردار شايسته پسنديده

تا كه امتش را به كردار شايسته و عبادت در اين روزها ترغيب كند و آن  :دهد خبر مي �
كه آيا جهاد در راه خدا هم به  :پرسيدند �روزها از اول ذيحجه تا روز دهم آنست، از پيامبر

همان قدر پسنديده نيست؟ و آيا عمل صالح در اين ده روز بر جهاد هم فضيلت دارد؟ در 
: آري از جهاد در راه خدا هم برتر است. رسول »اللهِ  َسِبيلِ  ِفى اْلِجَهادُ  َوالَ «شان گفت:  پاسخ
شود  ازين عموميت مردي را استثنا كرد كه همراه مال و نفس خود به جهاد بيرون مي � خدا
كنند، پس فرمود: مگر مردي كه بيرون شود به  شود و مالش را هم غارت مي د او شهيد ميخو

ها بازنگردد، زيرا خودش كشته شده و دارائيش گرفته  دارايي و نفس خود كه به چيزي از آن
شده، پس كردار اين شخص از كردار شايسته ديگري كه در دهة ذيحجه انجام شود برتري 

  دارد.
  



    

    درسهاي يوميه اسالمي        214 
    

 

  براي مربي: يهاي راهنمائي

  تا عبارت حديث را همه ياد گيرند. :حديث را به آرامش بخوان و تكرار كن -1
شرح حديث را بخوان و جمالت آن را جدا جدا تفسير كن تا مـراد آن را شـنوندگان    -2

  بدانند.
كه خداوند كردار نيكو و نيكوكاران را دوست دارد و بندگانش را  :ها را آگاه كن آن -3

  كند. يبه نيكوكاري ترغيب م
كه اين روزه كفارة گناهان سال آينده  :ها را از فضيلت روزه روز عرفه آگاه گردان آن -4

كند بهتر آن است  و گذشته خواهد بود، مگر كسي كه در عرفات اعمال حج را ادا مي
  در آن روز روزه نگرفتند و روزه روز عيد حرامست. �كه روزه نگيرد زيرا پيامبر 

  ت در راه خداوند آگاه گردان.ايشان را از فضيلت شهاد -5
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  : آية انا اعطيناك الكوثر3درس 

  قول اهللا عزوجل:
!$ ‾Ρ Î) š�≈oΨø‹ sÜôã r& t� rOöθ s3ø9$# ∩⊇∪ Èe≅|Á sù y7În/ t� Ï9 

ö� pt ùΥ$#uρ ∩⊄∪ āχÎ) š�t∞ ÏΡ$ x© uθ èδ ç� tIö/ F{$# ∩⊂∪  

  گفته خداوند بزرگ:
) 2) همانا ارزاني داشتيم به تو كوثر (1(

پروردگار خويش و پس نماز گذار براي 
) همانا بدخواه تو است دنباله 3قرباني كن (

  بريده.

  كوثر]ال ة[سور
  

$!﴿ :گفتة خداوند شرح: ‾Ρ Î) š�≈oΨø‹ sÜôã r& t�rO öθ s3ø9$# ∩⊇∪﴾ خطاب  �: خداوند به حضرت محمد
 �گويد: به تو كوثر (جوي در بهشت) داديم در بخاري روايت شده كه پيامبر  كرده و مي

قرار  اريدومروارد بهشت شدم جويي را ديدم كه در دو كنارش چادرهاي  فرمودند: چون
دارد دست خود را در آب فرو بردم مانند مشك خوشبو بود از جبرئيل پرسيدم اين چيست؟ 

e≅|Á﴿ند: گفت: اين كوثر است كه خداوند به تو عطا كرده است و گفته خداو sù  y7 În/ t� Ï9 ö� pt ùΥ$#uρ 

از سپاسگزار اين نعمت باش و به پاس انعام خدا بر تو به بخشيدن كوثر : يعني به وسيله نم﴾∪⊅∩

 (āχÎ ﴿ :و موهبت نام و نشان بلند نبوت و رسالت، شتر را برايش قرباني كن گفته خداوند

š�t∞ ÏΡ$ x© uθ èδ ç� tIö/ F{$# ∩⊂∪﴾ از وي ميرد و نام و نشاني  همانا دشمن تو دم بريده است كه مي
كه  :مردند گفت �است كه هرگاه پسران پيامبر  وائل سهمي بن عاص به آنماند و مراد  نمي

همانا دشمن تو دم «فرمايد:  نام و نشان است، خداوند بر وي رد كرده مي محمد ابتر و بي
كسي از وي نماند كه اسمش را بگيرد  هرگاه عاص مردو همانطور هم شد كه  »بريده است

شدني  اند و نسب پيامبر تا قيامت قطع �ه دختر پيامبرسادات همه از اوالد فاطم ،�اما پيامبر 
  نيست.
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  براي مربي: هايي راهنمائي

  آيات را تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  شرح را جمله جمله تفسير كن تا شنوندگان بفهمند. -2
ها را از فضيلت نماز عيد و قرباني آگاه كن و اين كه تقديم نماز بر قربـاني واجـب    آن -3

  است.
e≅|Á﴿ فرمايـد:  ها از وجوب اخالص در عبادات آگـاه كـن زيـرا خداونـد مـي      به آن -4 sù  

y7 În/ t� Ï9 ö� pt ùΥ$#uρ ∩⊄∪﴾ .يعني خاص براي پروردگار خود نماز خوانده و قرباني كن  
ريـزد كـه از آن    كه از جوي كوثر دو ناودان آب در عرصات قيامت مي :به ايشان بگو -5

ن به اندازة ستارگان آسمان است و تنها هاي آ شود كه ظرف بزرگي تشكيل مي رحضو
نوشند و بعضي افراد اين امت كه دين خـود را تغييـر    از آن مي �امت حضرت محمد 

كه ايـن افـراد از امـت مـن      :گويند مي �شوند پيامبر  دادند از نوشيدن آن بازداشته مي
  داني كه بعد از تو چه كردند. كه تو نمي :شود هستند در جواب گفته مي

  كه بغض داشتن پيامبر كفر است و دشمن صحابه منافق است. :ها تذكر ده نبه آ -6
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  : حديث كوثر حوضي است در جنت4درس 

 ِفى نـَْهرٌ  اْلَكْوثـَرُ  قوله صلى الّله عليه وسلم:
 َعَلى يَيْجرِ  َواْلَماءُ  َذَهبٍ  ِمنْ  َحافـَتاهُ  اْلَجنةِ 
 َوَأْحَلى َبنِ الل  ِمنَ  بـََياضاً  َأَشد  َوَماُؤهُ  اللْؤُلؤِ 

  .اْلَعَسلِ  ِمنَ 

فرمود: كوثر نهري است در  �پيامبر 
هاي آن از طال و آبش بر  بهشت كناره

شود و آبش از شير  روي مرواريد روان مي
  تر است. سفيدتر و از عسل شيرين

  )حسن صحيح :رواه غير واحد وقال فيه الترمذی(
  

اين كالم اخبار از طرف » ثر جوئي است در بهشتكو« »اْلَجنةِ  ِفى نـَْهرٌ  اْلَكْوثـَرُ « شرح:
است به آنچه خداوند بوي داده و او را به آن بخشش برگزيده است، و آن جوي  �پيغمبر

Ρ‾$!﴿ فرمايد: اش در قرآنكريم مي كوثر است كه باري تعالي در باره Î) š�≈oΨø‹ sÜôã r& t� rO öθs3ø9$# ∩⊇∪﴾ 
از طال كناره اش هردو « »َذَهبٍ  ِمنْ  َحافـَتاهُ « :نشو اين سخ »ما براي تو كوثر را عطا كرديم«

 »َحافـَتاهُ «در شب معراج در كنارش ايستاده. مراد از  �اين صفت كوثر است كه پيامبر» است
يعني آب آن جوي بر  »اللْؤُلؤِ  َعَلى َيْجِرى َواْلَماءُ «اش  اي آن است. اين فرموده هردو كناره

 »اْلَعَسلِ  ِمنَ  َوَأْحَلى اللَبنِ  ِمنَ  بـََياضاً  َأَشد  َوَماُؤهُ « :ن گفته ويروي مرواريد روان است. و اي
در كنار آن  �اين واقعيت دارد زيرا كه پيامبر» تر است آبش از شير سفيدتر و از عسل شيرين«

كه در صحراي محشر از آن جوي به  :ايستاده و آن را مشاهده نموده است، روايت شده
نوشند كه جز ايشان كسي ديگر از  و امتش از آن آب مي �يزد و پيامبر ر مي �حوض پيامبر

نوشند. و كساني كه در دين خداوند تغيير وارد كردند، از اين آب محروم اند و  آن نمي
ها از امتان من هستند،  گويد: اين مي �گردانند، پيامبر ها را از حوض دور مي گان آنتفرش

ها پس از تو چه تغيير و تبديل در دين خدا وارد  كه اين داني شود: تو نمي برايش گفته مي
  كرده اند.

  
  



    

    درسهاي يوميه اسالمي        218 
    

 

  براي مربي: هايي راهنمائي

  تا بداني كه اكثر شنوندگان آن را حفظ كرده اند. :حديث را بخوان و تكرار كن -1
  شرح حديث را بخوان و جمله جمله شرح داده معاني آن را بيان كن تا همگان بدانند. -2
كه خدا براي پيامبر شما، جـوي   :برايشان يادآوري كن و بگو فضيلت امت محمدي را -3

  كوثر را عطا كرده است.
كه هركس در دين خدا ايجاد بدعت نمايد به اين كه چيـزي بـر    :شان يادآور شو براي -4

  شود. آن بيفزايد و يا تبديل و تغيير وارد كند از حوض و هم از كوثر محروم مي
ز تشنه نخواهد شد، زيرا اين را گحوض بنوشد هركه هركس يك بار از  :شان ده تعليم -5

  خبر داده است. � رسول خدا
و امـت   همين امت اجابت هستند نه امـت دعـوت.   � كه امت محمد :شان گردان آگاه -6

و اطاعت خـدا و رسـول   عبارت از كساني اند كه به خدا و رسول ايمان آورده  :اجابت
 را كرده اند.

ها رسيده ولـي ايمـان    به آن � ت خدا و رسولهاي كه دعو همين امت :و امت دعوت
  به خدا و رسول نياوردند و به شريعت اسالم نگرويده اند.
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  : آية نامه نيكوكاران در عليين5درس 

  قول اهللا تبارك وتعالي:
Hξ x. ¨βÎ) |=≈tG Ï. Í‘#t� ö/ F{$# ’Å∀s9 šÍhŠ Ïk= Ïæ ∩⊇∇∪ 

!$ tΒuρ y71u‘ ÷Šr& $ tΒ tβθ•‹ Ïk= Ïã ∩⊇∪ Ò=≈tG Ï. ×Πθè% ó÷£∆ 

∩⊄⊃∪ çνß‰pκ ô¶tƒ tβθ ç/ §� s)çRùQ$# ∩⊄⊇∪  

  فرمودة خداوند بزرگ و برتر:
) چنين نيست همانا نامة نيكان در 18(

) و چه دانستت چيست 19عليين است (
اش  ) نامة نوشته كه گواهي20عليون (

  )21دهند نزديكان (
  ]21 – 18[المطففين: 

  
≈=| (βÎ¨﴿رگ: فرموده خداوند بز شرح: tGÏ.﴾ مة اعمال بندگان كه فرشتگان حفظه يعني نا

�Í‘#t﴿ كنند. آن را در دنيا نوشته مي ö/ F{$#﴾ها اهل تقوي و ايمان هستند كه فرمانبرداري خدا  : آن
 بار  , عمل كردند، ابرار واحد آنو رسولش را بر خود الزم گرفتند و به اين پيمان به راستي 

كه  :كساني هستند ,خداوند، ابرار بردار و راستگوي است در اطاعت شود و آن فرمان مي
شان در عليين است و آن مقام بلندي در جنت است و  خداوند خبر داده است كه نامة اعمال

آنگاه  .ماند ا قرار دارد و تا روز قيامت در آنجا باقي ميجها نيز پس از مرگ در همان ارواح آن
را در آن داخل نموده و براي شان  شان را از نو پديد آورده و ارواح خداوند تعالي اجسام

اين فرموده آيند.  شان است درمي شوند، سپس در بهشت كه جايگاه دائمي حساب حشر مي
$!﴿ خداوند: tΒuρ y71u‘÷Šr& $ tΒ tβθ •‹ Ïk=Ïã ∩⊇∪﴾ (كدام چيز تو را آگاه كرد عليون چيست) اين استفهام :

≈=Ò﴿براي تعظيم شأن عليين است. اين گفته خداوند:  tG Ï. ×Πθè% ó÷£∆ ∩⊄⊃∪﴾  يعني نامه ابرار در عليين
ايست كه از جانب خداوند نوشته شده است و صاحب آن از آتش دوزخ  نامه است و آن امان

çνß‰pκ﴿ ايمن است و به دخول بهشت رستگار است. اين فرموده خداوند: ô¶tƒ tβθç/ §� s)çRùQ$# ∩⊄⊇∪﴾ :
كنند كه صاحب آن  را مشاهده مي يعني از اهل هر آسمان مقربان در آنجا حضور دارند و آن

  از دوزخ نجات حاصل كرده و به جنت راه پيدا كرده است.
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  براي مربي: هايي راهنمائي

  آيات را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان آن را ياد گيرند. -1
شرح مطالب را به آهستگي بخوان و در هر جمله توقف كـن و آن را توضـيح بـده تـا      -2

  همگان بدانند.
طوري كه در حديث آمده است عليين در آسـمان هفـتم زيـر عـرش      :همانها بف به آن -3

  خداوند قرار دارد.
رسد، مگر اين كـه بـه حقيقـت اسـالم،      كه شخص به مقام ابرار نمي :ها را آگاه كن آن -4

ايمان و احسان رسيده باشد، زيرا بناي دين اسالم بر همين سـه چيـز اسـت و نجـات از     
  پذير نيست. آتش دوزخ بدون اين امور امكان

رساند نيازمند  كه بنده را به مقام ابرار مي �كه اطاعت خدا و رسول :ها را آگاه كن آن -5
شود و اين اطاعت  به اين است كه بنده بداند به كدام كردار از خدا و پيامبر اطاعت مي

  چگونه عملي نزد خدا پسنديده و چه عملي ناپسند است.
اطاعت از خـدا و رسـولش و بـه كـردار نيـك و       كه بنده پيوسته به سبب :ها بگو به آن -6

شود تا اين كه از دوستان و بندگان نيكوكار  ترك اعمال زشت، به خداوند نزديك مي
  گردد. خداوند مي
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  ترين درجه در بهشت ترين و عالي پايين حديث: 6درس 

 َأْدَنى ِإن قول النبي صلى الّله عليه وسلم: 
َرة ُمْلِكهِ  ِفى ْنظُرُ لَيَـ  َمْنزِلَةً  اْلَجنةِ  َأْهلِ   َمِسيـْ

 يـَْنظُرُ  َأْدنَاهُ  يـََرى َكَما َأْقَصاهُ  يـََرى َسَنةٍ  َفىْ أَلْ 
 َمْنزَِلةً  أَْفَضَلَهمْ  َوِإن  َوَخَدِمهِ  َأْزَواِجهِ  ِإَلى

  .َمرتـَْينِ  يـَْومٍ  ُكل  تـََعاَلى اللهِ  َوْجهِ  ِإَلى لَيَـْنظُرُ 

رين اهل ت فرمايند: پايين مي � پيامبر اسالم
بهشت كسي است كه در ملك خود از 

بيند  بهشت به مسافت دو هزار سال راه مي
كه ابتدا و انتهاي آن در ديدن يكسان 

كند.  اش نظر مي است به همسران و خدمه
ها در درجه، روزي دوبار  و بلندترين آن

  كند. وجه خداوند را مشاهده مي
  (رواه الترمذي واحمد)

  
دهد، تا  ن حديث از حال بهشتيان خبر ميا: تا پاي»َأْدَنى ِإن «بر: اين فرمودة پيام شرح:

مؤمنان را تشويق كند كه در انجام كارهاي مانند: ايمان به خداوند، كردار شايسته و دوري از 
ترين مرتبه، اين فرموده  شرك و گناه بكوشند، تا از اهل بهشت گردند، معني أدني: پايين

َرة ُمْلِكهِ  ِفى لَيَـْنظُرُ «: �پيامبر ترين اهل بهشت است،  يعني همين مؤمن كه پايين »َسَنةٍ  َفىْ أَلْ  َمِسيـْ
شود كه وسعت آن دو هزار سال راه است. و او  در درجه آنقدر از مملكت برايش داده مي
چنانچه : «»َأْدنَاهُ  يـََرى َكَما«بيند. و اين فرموده:  آخر مملكت خود را مانند ابتداي آن مي

: �كه اين هم تزييد در نعمت و تكريم بيشتري است. و اين فرموده پيامبر» بيند يآخرش را م
يعني به تمام ملك وسيعي كه خداوند برايش عنايت كرده  »َوَخَدِمهِ  َأْزَواِجهِ  ِإَلى يـَْنظُرُ  َكَما«

ن اهل بهشت بهتري »َمْنزَِلةً  َأْفَضَلَهمْ  َوِإن «نگرد.  مي اش بيند كه به سوي زنان و خدمه طوري مي
: اين بزرگترين نعمت »َمرتـَْينِ  يـَْومٍ  ُكل  تـََعاَلى اللهِ  َوْجهِ  ِإَلى لَيَـْنظُرُ «كه مؤمنين پرهيزگار هستند. 

اهل جنت است، زيرا ديدار خداوند داللت بر رضايت او از بنده دارد، و رضاي خداوند 

 νθã_ãρ×﴿ فرمايد: بزرگ مينعمتي است كه مافوق آن نعمتي نيست. در سورة قيامت خداوند 
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7‹ Í×tΒ öθtƒ îοu�ÅÑ$‾Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $pκ Íh5u‘ ×οt� Ïß$tΡ ∩⊄⊂∪﴾ )ها تازه و تابان  در آن روزچهره«  ).23 - 22: ةالقيام
  .»است و به سوي پروردگار خويش نظر كنند

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

 ا حفظ كرده اند.حديث را بخوان و به آرامش تكرار كن تا بداني كه اكثراً آن ر -1

 شرح را بخوان و هر جمله را جدا تفسير كن تا همگان آن را بفهمند. -2

يان در منزلت و مقام خود تفاوت دارنـد تـا ايـن كـه منـزل      تش: كه بهها را آگاه كن آن -3
شود كه مانند ستاره گذرنده در آسمان اسـت و   بعضي از بهشتيان از باال چنان ديده مي

 شان در دنيا است. مال شايستهاين فرق نسبت به تفاوت اع

شـود و   كه ديدار خداوند در آخرت ممكن است و خداونـد ديـده مـي    :شان بگو براي -4
 انكار از آن گمراهي است.

Ο﴿ كه حورعين در قرآنكريم آمده مانند فرمـوده خداونـد:   :ها خبر ده به آن -5 ßγ≈ uΖ ô_̈ρy— uρ 

A‘θçt¿2 &Ïã ∩⊄⊃∪﴾ ) :ــين«و« .)20الطــور ــه»  حــور الع ــم!  را ب ــي آوري ــا در م و  »همســري آنه

ß∃θäÜ﴿ :دفرمايـ  همچنين از خدمه در قرآنكريم يـاد شـده، مـي    tƒ öΝ Íκ ö� n= tã ×β≡t$ ø!Íρ tβρà$ ©# sƒ’Χ 

∩⊇∠∪ 5># uθø. r' Î/ t,ƒÍ‘$t/ r&uρ < ù̈( x. uρ ÏiΒ &Ïè̈Β ∩⊇∇∪﴾ وجوانــانى جــاودان« .)18 - 17: ة(الواقعــ 
ها و جامهـايى از   با قدحها و كوزه  گردند. براى خدمتگزارى پيوسته گرداگرد آنان مى

  .»نهرهاى جارى بهشتى
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  فروشان : آية عذاب كم7درس 

  قال اهللا تعالي:
×≅÷ƒ uρ tÏ'Ïe'sÜßϑ ù= Ïj9 ∩⊇∪ tÏ% ©! $# #sŒÎ) (#θ ä9$ tG ø. $# ’n? tã 

Ä¨$̈Ζ9$# tβθ èùöθ tG ó¡o„ ∩⊄∪ #sŒÎ) uρ öΝèδθä9$ x. ρr& 

öΝèδθçΡ y— ¨ρ tβρç� Å£øƒ ä† ∩⊂∪ Ÿωr& ÷Ýàtƒ y7Í× ‾≈ s9'ρé& Νåκ ¨Ξr& 

tβθ èOθãèö6 ¨Β ∩⊆∪ BΘöθ u‹Ï9 8ΛÏà tã ∩∈∪ tΠöθ tƒ ãΠθ à)tƒ 

â¨$̈Ζ9$# Éb>t� Ï9 tÏΗ s>≈ yèø9$# ∩∉∪  

  فرموده خداوند تعالي:
) آنان كه هرگاه 2فروشان ( ) واي بر كم1(

ستانند  ستانند به پيمانه از مردم تمام مي مي
) و چون مردم را پيمانه دهند يا وزن 3(

كنند  ) آيا باور نمي4كم دهند (كنند ايشان 
آنان كه برانگيخته شدگانند براي روز 

) روزي كه بپا خيزند مردم براي 5بزرگ (
  پروردگار جهانيان.

  ]6 – 1[المطففين: 
  

ƒuρ tÏ'Ïe'sÜßϑ÷≅×﴿ شرح: ù= Ïj9 ∩⊇∪﴾فروشان و اين  : اين وعيديست از جانب خداوند براي كم

%tÏ﴿ :فرمودة خداوند ©!$# #sŒÎ) (#θ ä9$ tG ø. $# ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9$# ﴾ ن«علي به معني » وقتي كه از مردم بگيرندم «

tβθ ﴿ آمده يعني از مردم بستانند èùöθtG ó¡o„﴾ »تمام بگيرند« ﴿#sŒÎ) uρ öΝèδθ ä9$ x.﴾ » وقتي كه براي مردم

�tβρç﴿به پيمانه بدهند يا به وزن بفروشند Å£øƒä†﴾ دهند) و حقوق مردم را ادا  (يعني كم مي
ها را خداوند به ويل تهديد كرده است،  فروشان كساني اند كه آن كنند، همين گوره كم ينم

 &Ÿωr﴿ :ويل به معني عذاب و يا چاهي است در دوزخ كه نامش ويل است. اين فرمودة خداوند

÷Ýàtƒ y7 Í×‾≈ s9'ρé& Νåκ ¨Ξr& tβθ èOθãè ö6 ¨Β ∩⊆∪ BΘöθ u‹ Ï9 8ΛÏàtã ∩∈∪ tΠöθ tƒ ãΠθ à)tƒ â¨$̈Ζ9$# Éb> t�Ï9 tÏΗ s>≈yè ø9$# ∩∉∪﴾  اين استفهام
: روز حشر براي حساب و جزا »يوم عظيم«فروشان در كيل و وزن است.  توبيخي براي كم

است، در شان نزول اين شش آيت گفته شده است: قبالً مردم مدينه بدترين مردم در كيل و 
دم و وزن بودند چون اين آيت نازل شد به بركت ارشاد آن تا امروز بهترين مر
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ذكر  ,اهللا عليه رحمةشان در فروش به كيل و وزن شدند، اين روايت را فراء  درستكارترين
  كرده است.

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  آيات را به تجويد بخوان و تكرار كن تا اكثراً آن را حفظ كنند. -1
شرح را بخوان و به هر جمله توقف كن و معني آن را بيان كرده توضيح بده تا  -2

  دگان آن را بدانند.شنون
فروشي از گناهان كبيره به حساب  كه كم :ها را ازين وعيد آگاه كرده و بگو آن -3

  رود. مي
 كه يكي از :گانه خداوند در سورة انعام آگاه كن و بگو ها را از وصاياي ده آن -4

θ#)﴿نه اين فرمودة خداوند است: گا هاي ده وصيت èù÷ρr&uρ Ÿ≅ø‹ x6ø9$# tβ#u”� Ïϑø9$#uρ ÅÝó¡É)ø9$$ Î/﴾ 
  .»كيل و وزن را به عدالت و تمام به مردم بدهيد« ).152(األنعام: 

كه از  :فروشان و بدترين دزدان آناني هستند ترين كم كه زشت :ايشان را آگاه كن -5
دزدند كه قرائت را درست نخوانده و ركوع و سجده را تمام  نمازهاي خود مي

  گيرند. ها آرام نمي كنند و در آن نمي
تواند بهترين  را به حشر و حساب روز قيامت تذكر ده، زيرا اين موضوع ميها  آن -6

  موعظه باشد.
كه ايستادن مردم در عرصات قيامت به حضور خداوند براي  :ها آگاهي بده به آن -7

كند طوري كه  شود تا اين كه از هزار سال هم تجاوز مي بعضي از مردم طوالني مي
غرق شود و اين فرورفتن در عرق به اندازة كسي باشد كه عرق كند و در عرق خود 

صالح و فساد حال شخص بود، كسي باشد كه عرق تا كعب پا و كسي تا زانوها و 
شود در روزي  كسي تا كمر و كسي تا شانه و كسي هم باشد كه از عرق خود لجام مي

  كه پنجاه هزار سال طول دارد.
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  : حديث پنج مجازات در مقابل پنج گناه8درس 

صلى الّله عليه وسلم ِفي رواية مالك قوله 
والبزار عن ابن عباس رضي الّله عنهما: 

ما نقض قوم العهد إال  :خمس بخمس
حكموا بغير  سلط اهللا عليهم عدوهم وال

فيهم الفقر وما ظهرت  ما أنزل اهللا االفشا
الفاحشة فيهم االظهر فيهم الطاعون وما 
طففوا الكيل إال منعوا النبات وأخذوا 

لسنين، وال منعوا الزكاة اال حبس اهللا با
  عنهم المطر.

است كه امام مالك و بزار  �سخن پيامبر
روايت كرده اند: پنج  ب از ابن عباس

عذاب در مقابل پنج گناه قرار دارد، هيچ 
قومي پيمان خود نشكستند مگر اين كه 
خداوند دشمن را برايشان مسلط گرداند، و 

د حكم به غير از احكام منزلة خداون
ها فقر و  نكردند، مگر اين كه در ميان آن

ناداري پديد آيد، و در ميان مردم فحشاء 
ظاهر نگشته مگر اين كه به مرض طاعون 

فروشي نكردند مگر  گرفتار گشتند، ، و كم
اين كه روئيدن گياهان از ايشان گرفته شد 
و به قحطي دچار شدند، و زكات را منع 

باران را از نكردند، مگر اين كه خداوند 
  گيرد. ها مي آن

  
يعني پنج خصلت از نافرماني خداوند است كه بر  »خمس بخمس« :�فرمودة پيامبر شرح:

شوند  شود و عذاب خداوند بر كساني كه اين گناهان را مرتكب مي آن پنج عقوبت مرتب مي
 »هم عدوهميا نقض قوم العهد اال سلط اهللا علم«ها عبارت اند از: اول:  شود، و آن نازل مي

و عهدشكني عام » شان را برايشان مسلط گرداند قومي پيمان نشكستند مگر كه خداوند دشمن«
گردد، و سزاي عهدشكنان  ها منعقد شود مي است شامل تمام عهدهائي كه در بين افراد و ملت
ها مسلط گردانيده و حتي دشمنان شيطاني را  اين است كه خداوند دشمنان كافرشان را بر آن

حكم  »ر ما انزل اهللايحکموا بغ وال«گمارد تا گمراه و فاسدشان سازند. دوم:  ها مي نيز بر آن
هاي عرفي و يا اروپايي كار گرفتند،  نكردند به غير آنچه خدا فرستاده است به اين كه از قانون
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ي ها پديد آيد، و گرفتار درويش جزاي چنين كرداري اين است كه نيازمندي و فقر در ميان آن
و ناداري گردند، چنانكه در ممالكي كه عوض شريعت اسالم از قوانين اروپايي كار 

شان فحشا  در ميان »هميف وما ظهرت الفاحشة«شود. سوم:  ها ديده مي گيرند، اين گرفتاري مي
 »ليما طففوا الک«آشكار نگشت، مگر اين كه مرض طاعون در ايشان پديدار شود. چهارم: 

در وزن و پيمانه خود نكاستند، مگر اين كه از روئيدن گياهان محروم يعني از حق خريدار 
يعني زكاتي كه بر  »ةالزکا اما منعو «شده و به قحط و خشكسالي گرفتار شدند. پنجم: 

  شان دريغ نمود.مگر اين كه خداوند باران را از ايشان بود ادا نكردند  دارايي
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  واندن خود را تكرار كن تا اكثر شنوندگان آن را ياد بگيرند.حديث را بخوان و خ -1
ها را بيان كن تا بداني كه همگان  شرح مطالب را جمله جمله واضح بخوان و معني آن -2

  به طور صحيح آن را فهيمده اند.
ايشان را از عواقب و خيم عهدشكني، حكومت غير قانون شرعي، آشكارشدن فحشـاء   -3

فروشـي و   ، كـم بشـدن زنـان بـدون حجـا     ط مرد و زن، بيرونمانند لواط و زنا و اختال
ها از گناهان كبيره اند بلكه دومـي و پنجمـي    فروشي، ندادن زكات آگاه كن اين گران

  رود. از موارد كفر به شمار مي
ها را از حق مسلماناني كه قوانين شرق يا غرب را در ممالك خود به كار بستند و از  آن -4

شـان رو بـه    كـه چگونـه جامعـه    :ت اعراض كردند آگاه كنحكميت قانون قرآن و سن
  رود. ضعف، ناتواني و پستي مي

هاي دستجمعي  ايشان را از آغاز پديدآمدن فحشاء كه اختالط زنان با مردان و مسافرت -5
  كه از عادات غربي است بيم ده.
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  يتها النفس المطمئنهأ: آية يا 9درس 

  قال سبحانه وتعالي:
$ pκ çJ−ƒ r'‾≈ tƒ ß§ø'̈Ζ9$# èπ ¨ΖÍ× yϑ ôÜßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ û ÉëÅ_ö‘$# 4’ n< Î) 

Å7În/ u‘ Zπ uŠ ÅÊ#u‘ Zπ ¨ŠÅÊó÷£∆ ∩⊄∇∪ ’Í? ä{÷Š$$ sù ’Îû 

“Ï‰≈ t6 Ïã ∩⊄∪ ’Í? ä{÷Š$#uρ ÉL ¨Ζ y_ ∩⊂⊃∪  

  فرمودة خداوند بزرگ:
) به جوار 28گيرنده ( ) اي نفس آرام27(

پروردگارت بازگرد خوشنود و خوشنود 
آي ) پس درآي در بندگانم و در29شده (

  در بهشت من.
  ]30 – 27[فجر: 

  
$﴿ فرمودة خداي بزرگ: شرح: pκçJ −ƒ r'‾≈ tƒ ß§ø'̈Ζ9$# èπ ¨ΖÍ× yϑ ôÜßϑ ø9$# ∩⊄∠∪﴾  اين ندا از طرف فرشتگان

شوند و براي نفسي كه  رحمت است كه براي قبض ارواح بندگان نيكوكار خداوند حاضر مي
گويند و او را به وعدة  وح ميگيرنده به ايمان و كردار شايسته است، بعد از قبض ر آرام

‘ûÉëÅ_ö﴿ دهند كه: راست الهي مژده مي $# 4’ n< Î) Å7În/ u‘﴾  يعني به جوار پروردگار خود بازگرد، زيرا
در گوشت پارة كه در رحم قرار داد بدمد، در جوار پروردگار فرته ارواح پيش از آن كه 

صالح خداوند آن را دريافت خود جاي داشتند. و اين بهترين بشارت است كه ارواح بندگان 
كنند. اين بشارت بار ديگر كه ارواح از جوار پروردگار نزول كنند و در صحراي محشر  مي

كه اي نفس:  :شود به پيكرهاي جديدشان داخل گردند، از طرف فرشتگان به ايشان گفته مي
ري. و گيرنده به سوي پروردگارت بازگرد تا براي هميشه در جوار كريم او جاي گي آرام

Zπ﴿فرموده خداي تعالي:  uŠ ÅÊ#u‘ Zπ ¨ŠÅÊó÷£∆﴾  يعني به جوار خداوندت در حالي كه تو به آنچه
ات  برايت از نعمت بخشيده و آماده كرده است خوشنود هستي، و او نيز از كردار پسنديده

?Í’﴿ راضي و خوشنود است پس غمگين مباش و بيم مكن. اين فرمودة خداي تعالي: ä{÷Š$$ sù ’Îû 

“Ï‰≈ t6 Ïã ∩⊄∪﴾ ام درآي كه با ايشان زندگي كني يعني در ميان بندگان شايسته ﴿’Í? ä{÷Š$#uρ  ÉL ¨Ζ y_ 

  هاي جاويد و خوشنودي پروردگار بزرگ است. به جنتم داخل شو كه در آنجا نعمت  ﴾∪⊂⊃∩
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  براي مربي: هايي راهنمائي

  گرفته اند. آيات را به خوبي و تكرار كن تا بداني كه اكثر شنوندگان آن را ياد -1
  شرح را جمله جمله به آرامي بخوان و معني هريك را واضح بيان كن. -2
كه اين بشارت بزرگ ثمرة ايمان صادق و كردار شايسته ايست كه  :ها را آگاه كن آن -3

از شرك و گناهان كبيره خالي باشد، و بايد اين مقام را به صداقت در ايمان و كـردار  
از شرك كوچك و بزرگ، پوشيده يا آشكار دور پسنديدة خود طلب كنند و خود را 

داشتن نماز و تالوت قـرآن   گردانيده و از اعمال زشت و نامشروع پرهيز كرده از برپاي
  مجيد در اين راه كمك بگيرند.

كه اين مقام را از خداوند بخواهند و پيوسته اين دعا را بخوانند:  :ها تعليم ده به آن -4
» ُهمي اللًة، ِبكَ  نـَْفًسا َأْسأَُلكَ  ِإنِبَعطَاِئكَ  َوتـَْقَنعُ  ِبَقَضاِئَك، َوتـَْرَضى بِِلَقاِئَك، تـُْؤِمنُ  ُمْطَمِئن« :
خواهم نفسي كه به تو آرام گيرد و به مالقات با تو ايمان داشته  خداوندا! از تو مي«

  .»باشد، از قضاي تو راضي و به بخشش تو قناعت كند
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  تعليم دعا حديث: 10درس 

نه قَاَل أ عنه صلى الّله عليه وسلم ا ُرويم
 ِبكَ  نـَْفًسا َأْسأَُلكَ  ِإني اللُهم : ُقِل ِلَرُجلٍ 

 ِبَقَضاِئَك، َوتـَْرَضى بِِلَقاِئَك، تـُْؤِمنُ  ُمْطَمِئنًة،
  .بَِعطَاِئكَ  َوتـَْقَنعُ 

روايت شده است كه براي  �از پيامبر 
مردي از يارانش گفت: بگو: خدايا! من 

از تو نفسي را كه به تو آرام كنم  طلب مي
گيرد، به مالقات با تو ايمان داشته، و از 
قضاي تو خوشنود باشد و به آنچه برايش 

  اي قناعت كند. بخشيده
  )بن عساکر وعنه ابن کثيرارواه الحافظ (

  
از  �اين كلمه ندا ايست براي خداوند » اي خدا«يعني يا اهللا  »اللُهم « :اين فرموده شرح:

بندة يكتاپرستي كه به رحمت خداوند اميدوار و از عذابش ترسان است زيرا كلمه طرف 
پيش از اين كه ميم به وي ملحق شود يا اهللا بوده است، چون ميم به اسم ذات متصل » اللهم«

  حذف شده و اللهم گرديد. ,گشت، ياأ
نفسي كه  »ُمْطَمِئنةً  ِبكَ  ًسانـَفْ «كنم تا برايم ببخشي  از تو طلب مي »َأْسأَُلكَ  ِإني« :اين فرموده

ات را به وي وفا كني تا در  به تو آرام گيرد به اين كه تو او را از عذاب ايمن گرداني، و وعده
بمالقات تو ايمان داشته باشد تا بعد از  »بِِلَقاِئكَ  تـُْؤِمنُ «جوارت آرام گيرد. اين فرمودة پيامبر: 

ز قيامت در عليين باشد، سپس بعد از محاسبه و مرگش، او را به سويت بلند برند و تا رو
به تقديرت  »ِبَقَضاِئكَ  تـَْرَضى« �نجات از عذاب در جوار تو بازگردد. اين فرموده پيامبر 

خوشنود باشد كه بدانچه از دارايي و نيازمندي يا تندرستي و بيماري رنج و راحت در اين 
  جهان برايش دادي يا از وي بازگرفتي خوشنود باشد.

قناعت كند به بخشش تو يعني بدانچه در اين دنيا از  »بَِعطَاِئكَ  َوتـَْقَنعُ «: �اين فرموده پيامبر 
كم و يا بيش، خير يا شر قمستش كردي قانع باشد، زيرا اين جهان سراي امتحان و آزمون 
است و نامة تقدير به آنچه خواهد شد نوشته شده است و كسي كه از آن خوشنود باشد 
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شنودي خداوند است، و كسي كه از تقدير الهي ناراضي است از رضاي باري جزايش خو
  تعالي محروم خواهد شد.

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  حديث را بخوان و تكرار كن تا دانسته شود كه بيشتر حاضران آن را ياد گرفته اند. -1
  شود.شرح را به آرامش بخوان و نكات مبهم و پوشيدة آن را بيان كن تا فهميده  -2
» اللهـم «شان ده كه دعا همان عبادت است و نـداي خـدا در حـال دعـا بـه كلمـة        تعليم -3

  تر است. پسنديده
هـا را از عقيــدة بــرانگيختن در قيامـت آگــاه كــن، زيــرا ايـن عقيــده شــخص را بــه     آن -4

  دهد. فرمانبرداري از خدا و رسولش ياري مي
اي از كار و كوشش  عقيده ايشان را به قبول قضا و قدر توصيه كن، زيرا صاحب چنين -5

دهد، چون در كردارش فرمانبرداري خدا  شود و نااميدي را به خود راه نمي ناتوان نمي
  و پيامبرش را رعايت كرده است.

رود و  زيرا قناعت از اخالق پسنديده به شـمار مـي   :ايشان را از صفت قناعت آگاه كن -6
عـت فـارغ شـده و نفـس آرام     رغبتي به مال زياد، و قلب بـه قنا  ت است و كمايآن رض

  گيرد. گيرد و خير بسياري را در بر مي مي
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  سوال زنان از پشت پرده آية: 11درس 

  قول اهللا تعالي:
#sŒÎ) uρ £èδθ ßϑçG ø9r'y™ $ Yè≈tF tΒ �∅èδθ è= t↔ó¡sù ÏΒ 

Ï!#u‘ uρ 5>$ pgÉo 4 öΝà6Ï9≡ sŒ ã�yγôÛ r& öΝä3Î/θ è= à)Ï9 

£ÎγÎ/θ è= è%uρ 4  

  فرمودة خداوند بزرگ:
هرگاه از زنان پيامبر خواستار كااليي  )53(

باشيد پس بخواهيد از پس پرده، همانا اين 
هاي  هاي شما و دل تر است براي دل پاكيزه
  آنان.

  ]53[احزاب: 
  

(sŒÎ#﴿ فرمودة خداوند بزرگ: شرح: uρ £èδθ ßϑ çGø9r'y™﴾  اي اهل ايمان چون از زنان پيامبر

=èδθè∅�﴿ اهيدچيزي از اثاث و ظروف كارآمد خانه را بخو t↔ó¡sù﴾ ها بخواهيد از پس  از آن
حجاب مانند پرده يا دري، تا اين كه نظر شما به روي ايشان نيفتد، زيرا اين كار بر مردان 

توانند طلب متاعي را روبرو بنمايند. اين  بيگانه حرام است ولي مردان محرم بدون حجاب مي

öΝ﴿فرموده خداوند:  à6Ï9≡sŒ ã� yγôÛr& öΝä3Î/θè= à) Ï9 £ÎγÎ/θè= è% uρ﴾ يعني طلب شما اثاث كارآمد را از :
هاي شما را  تر است تا اين كه نظر، دل هاي شما پاكيزه پشت حجاب مانند در و غيره براي دل

آلوده نكند و صفاي آن را تيره نگرداند و گرفتار عواقبي كه فطرتاً ميل مردان به سوي زنان 
هاي زنان پيامبر  تر است و براي دل هاي شما پاكيزه است نگرديد، طوري كه اين كار براي دل

كه بر همه مسلمانان  �تر است، چون اينگونه خطرها از نگاه به چهره زنان پيامبر هم پاكيزه �
شان پاك و  دارد تا ارواح براي ابد حرام هستند وجود دارد و خداوند مسلمانان را از آن بازمي

ة ديگر زنان به چهرآيا اينگونه خطرها از نظر شان صفائيت خود را از دست ندهد  قلوب
پذير است و خيلي تعجب  متصور نيست؟ آري، به خداوند قسم كه اينگونه خطرها امكان

شان را جايز  هاي دهند و نظر به چهره است از كساني كه بروي گشادن زنان مسلمان رأي مي
  باشد. مي �ي زنان پيامبر  هكنند كه سوال از پرده و پوشيدن روي ويژ شمارند و ادعا مي مي
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  براي مربي: هايي راهنمائي

  آيت را خوب واضح بخوان و تكرار كن تا اين كه اكثر شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
شرح را جمله جملـه بخـوان و تكـرار كـن و معنـي پوشـيدة آن را بيـان كـن و نكـات           -2

  پوشيده را واضح گردان.
در پاكي نفس همراه است و زيانش در كه رستگاري و نجات  :شنوندگان را آگاه كن -3

آلودگي آن و نگاه عمدي به سوي زن بيگانه در نفس انسـان آلـودگي و كـدورتي را    
  شود. آورد كه به جز طلب آمرزش و توبه از آن پاكي حاصل نمي پديد مي

جمعـي و اخـتالط    ههـاي دسـت   ها را از مكر كساني كه زنان مسـلمان را بـه مسـافرت    آن -4
ها قصد دارند كه جامعه اسالمي را  كنند، هشدار بده، زيرا اين عوت ميمردان با زنان د

هـا را خـوار كننـد تـا از اخـالق و       فاسد گردانند تا بدان سبب برايشان غالب شده و آن
روية اسالمي دورشان كرده اسير و بردة خود گردانند، چنانكه عقايد ملـت اسـالمي را   

شان كـه عمـل بـه دسـتورات قرآنكـريم و       به فساد كشيدند و ايشان را از چشمة قدرت
  است دور كردند. �سنت پيامبر
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  رفت و آمد اقوام شوهر حديث: 12درس 

قول رسول الّله صلى الّله عليه وسلم ِفي 
 َعَلى َوالدُخولَ  ِإياُكمْ  حديث الصحيحين:

 َأرَأَْيتَ : األَْنَصارِ  ِمنَ  رَُجلٌ  فـََقالَ . النَساءِ 
  .اْلَمْوتُ  َحْموُ الْ  :قَالَ  اْلَحْمَو؟

در حديثي كه بخاري و  �فرمودة پيامبر 
مسلم آن را روايت كرده اند چنين است: 
بپرهيزيد از واردشدن بر زنان بيگانه، مردي 
از انصار گفت: براي ما حكم اقوام شوهر 

ها مرگ  را بيان كن، آنحضرت گفت: آن
  هستند.

  
: يعني به شدت حذر كنيد از »النَساءِ  َعَلى لَ َوالدُخو  ِإياُكمْ «فرمودة رسول خدا:  شرح:

ها،  مادران، دختران، خواهران، عمه ها زناني هستند كه  گانه و آندرآمدن به نزد زنان بي
ها، دختران خواهر و دختران برادر بر وي حرام نيستند، زيرا مسلمانان از واردشدن بر اين  خاله

گرفتن اين زنان  جاب منع نگشته اند، زيرا نكاحها بدون ح كردن با اين زنان محرمه و صحبت
عني مردي انصاري از فقال رجل: ي �ها حرام است. اين فرمودة پيامبر  به طور ابدي بر آن

و ديگر مهاجرين را در مدينه جاي  �باشند كه پيامبر  ، انصار اهل مدينه مي�ياران پيامبر
را كه واردشدن بر زنان غير محرم را  �دادند و ياري كردند. چون آن مرد اين سخن پيامبر 

كرد شنيد، به صورت استفهام پرسيد: افرأيت الحمو؟ اي رسول خدا ما را از  به شدت نهي مي
حكم حمو آگاه كن، يعني افراد نزديك شوهر مانند: برادر، برادرزاده و پسر عموي شوهر، از 

ر جواب او گفت: الحمو الموت، د �توانند بر زن داخل شوند؟ پيامبر  ها پرسيد كه آيا مي اين
اش وارد شود و فرمان به نابودي خودش و اهلش  يعني كسي دوست دارد كه مرگ در خانه

كلمه مرگ را بر مرد بيگانه استعمال نموده، بدين سبب است كه  �بدهد. اين كه پيامبر 
جم زاني و گردد كه عمل ناپسند زنا سبب قتل و ر شدن مرد بيگانه بر زنان سبب زنا مي داخل

شود، چنانچه لفظ زنا به معني مرگ هم آمده است، و اين از قبيل ذكر سبب است به  زانيه مي
  ارادة مسبب.
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  براي مربي: هايي راهنمائي

  حديث را بخوان و آن را تكرار كن تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  ان كن.شرح را به آرامي بخوان و آنچه از معني مراد بر شنوندگان پوشيده است بي -2
شان در مقابل مردان بيگانه  كردن روي دختران و زنان انگاري در برهنه ها را از سهل آن -3

  برحذر دار.
كه بـرادر، بـرادرزاده و پسـران عمـوي شـوهر، بـراي زن محـرم شـمرده          :به ايشان بگو -4

  شوند. نمي
 ها را از عواقب و خيم اختالط مردان و زنان بيگانه و فروگذاشتن حجـاب بترسـان،   آن -5

  گردد. زيرا اين عمل سبب خرابي و هالكت است و موجب خسران دنيا و آخرت مي
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  : آية مؤمنان برادر يكديگرند13درس 

  قول اهللا تعالي:
$ yϑ ‾ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ×οuθ ÷zÎ) (#θ ßsÎ=ô¹r'sù t÷ t/ 

ö/ä3÷ƒ uθ yz r& 4 (#θ à)̈? $#uρ ©!$# ÷/ ä3ª= yès9 tβθ çΗ xqö� è? ∩⊇⊃∪  

  فرمودة خداوند بزرگ:
) همانا مؤمنان باهم برادرند، در ميان 10(

برادران خود صلح را برقرار سازيد و از 
  خدا بترسيد تا رحم شويد.

  ]10[حجرات: 
  

$﴿ :�فرمودة خداوند  شرح: yϑ ‾ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ×οuθ ÷z Î)﴾ اين شعاريست از جانب خداي تعالي :
فرموده: مسلمان  �چنانچه رسول اهللا  سازد، كه با آن برادري اسالمي را ميان مؤمنان برقرار مي

برقرار نموده،  �برادر مسلمان است، لذا بر مسلمين الزم است اين برادري را كه خداوند 
پذيرفته و مراعات نمايند، و هرگاه نزاعي بين دو مسلمان پيش آمد كه به اين برادري ايماني 

هاي اُخوت و  چه روابط و رشتهكرد، بر مسلمانان ديگر تعيين مكلف شده كه آن زيان وارد مي
شان  برادري را خراب كرده باشد، اصالح نمايند تا روحية تعاون بر نيكوكاري و تقوي در بين

كند كه  جاري گرديده و به وظيفة امر به معروف و نهي از منكر عمل كرده باشند، فرق نمي
هرگاه مسلمانان از اداي  اين نزاع بين دو فرد ايجاد شده باشد يا بين دو گروه يا دو كشور. و

اين واجب اصالح ذات البين بازماندند در حقيقت از فرمان پروردگار سر پيچيده و از 
اطاعتش خارج شده و خويشتن را در معرض عذاب الهي قرار داده اند چنانچه اين فرمودة 

(θà#)﴿ :�خداي تعالي  ¨? $#uρ ©! $# ÷/ ä3ª= yès9 tβθçΗ xqö� è? ∩⊇⊃∪﴾  :قواي الهي پيشه وت« .)10(الحجرات
است. اگر مسلمانان از خداي بزرگ  مؤيد اين مسئله .»سازيد تا مشمول رحمت شويد

جويان، خودداري كردند،  دادن مسلمانان و ايجاد صلح در ميان جنگ نترسيدند و از آشتي
ها عذاب نازل كرده زيرا اوشان اهل رحمت نيستند، ازين جاست كه خداوند  خداوند بر آن

خود را كه صلح در ميان مؤمنان است به رسيدن رحمت خويش در حال و آينده تقواي  �
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/÷﴿فرمايد:  وابسته كرده مي ä3ª= yès9 tβθçΗ xqö� è?﴾ :گري و  تا اين كه شما به واسطه اين ميانجي
  قرار گيريد. �اصالح مورد رحمت شاملة خداوند 

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  به تكرار كن تا بيشتر شنوندگان آن را ياد بگيرند.آيت را به تجويد بخوان و چند مرت -1
هر جمله از شرح را جدا جدا بخوان و معني هر جملـه را تفسـير كـرده و بيـان كـن تـا        -2

  هاي پوشيدة آن بر شنوندگان واضح گردد. نكته
ها را آگاه كن و هشدار بده كه اين برادركشي و جنگ داخلي كه امـروز در ميـان    آن -3

  به علت فروگذاشتن آشتي و ترك صالح در ميان شان است. مسلمانان وجود دارد
  ايشان را از عواقب و خيم تفرقه و اختالف در ميان مسلمانان برحذر كن. -4
كنـد،   مسـلمان بـرادر مسـلمان اسـت بـر وي سـتم نمـي       «: �ها را به فرمودة پيـامبر   آن -5

چيـز   سـپارد، همـه   گويـد و او را بـه دشـمن نمـي     سازد، به وي دروغ نمي خوارش نمي
  .»مسلمان بر مسلمان حرام است: خون، آبرو و مال او
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  منع از بغض، حسد و دشمني حديث: 14درس 

 تـََباَغُضوا، الَ  قوله صلى الّله عليه وسلم:
 اللهِ  ِعَبادَ  وَُكونُوا َتَدابـَُروا، َوالَ  َتَحاَسُدوا، َوالَ 

 َأَخاهُ  يـَْهُجرَ  َأنْ  ِلُمْسِلمٍ  َيِحل  َوالَ  ِإْخَوانًا،
  .َثَالثَ  فـَْوقَ 

فرموده است: باهم كين  �پيامبر خدا 
نورزيد و حسد نكنيد و بر يكديگر پشت 
نگردانيد و عالقه برادري را مبريد، بندگان 
خدا و با هم برادر باشيد براي يك مسلمان 
حالل نيست تا برادر مسلمانش را زيادتر از 

  سه روز ترك كند.
  (رواه الشيخان)

  
: يعني بعضي از شما همراه بعض ديگر  كينه نورزد »تـََباَغُضوا الَ «بر: فرمودة پيام شرح:

از بغض در ميان مسلمانان امر است  �زيرا بغض و كينه ضد حب و دوستي است، نهي پيامبر
به ايشان به دوستي با يكديگر ، بايد مؤمن، مؤمن را دوست بدارد و همراهش كين نداشته 

به هرحالي كه باشد از ثروت، نيازمندي، قدرت و ناتواني،  باشد و مسلمان از مسلمان ديگر
زيبايي و زشتي نبايد بد ببرد، بلكه الزم است تا او را دوست بدارد زيرا وي برادر اوست و 

اش را تحمل كرده با او دوستي  براي پايدارماندن عالقة برادري ايماني خود بايد ناراحتي
يكي از شما بر ديگري حسد نورزد حسد به معني  »َحاَسُدواتَ  َوالَ «: �نمايد. اين فرموده پيامبر 

آرزوي زوال نعمت از طرف مقابل است و اين يكي از گناهان كبيره است، زيرا اين عمل 
اعتراض بر خداوند است كه چرا نعمت و بخشش خود را به كسي كه از بندگانش خواسته 

و بدبردن و رسانيدن زيان به  ارزاني داشته است. و گاهي حسد شخص را وادار به دشمني
(پشت بهم نگردانيد) يعني بهم دشمني نكنيد زيرا  »َتَدابـَُروا َوالَ «كند،  طرف مقابل مي

خواهد روي ديگري را به علت دشمني ببيند.  كردن كنايه از دشمني است كه يكي نمي پشت
درش قطع نكند، بلكه يكي از شما پيوستگي خود را از برا »وال تقاطعو« �اين فرموده پيامبر 

الزم است مسلمانان در ميان خود رفت و آمد كرده و از هم ديدار كنند و به كردار نيكو و 
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: يعني اي مسلمانان و اي »ِإْخَوانًا اللهِ  ِعَبادَ  وَُكونُوا«تقوا باهم معاونت كنند. اين فرمودة پيامبر: 
نيد، زيرا مسلمان برادر مسلمان بندگان خداوند! گروهي با گروه ديگري برادرانه رفتار ك

جستن از بغض، حسد، و جدائي ثابت  است، پس اين برادري را به دوستي با يكديگر و دوري
يعني حالل نيست كه  »َثَالثَ  فـَْوقَ  َأَخاهُ  يـَْهُجرَ  َأنْ  ِلُمْسِلمٍ  َيِحل  الَ «گردانيد. اين فرمودة پيامبر: 

د. آري، اينطور پيامبر خدا جدايي و ترك مسلمان جدايي مسلمان زيادتر از سه شبانه روز باش
را نهي كرده است، ولي مسلمان به ترك ديدار برادر مسلمانش تا سه شبانه روز يا كمتر از آن 

شود و اگر اين هجران و جدايي زيادتر از سه شبانه روز بود گنهكار است بايد  گناهكار نمي
زدن  واهد و به سوي محبت و سخناز كردة خود پشيمان شود و از خداوند آمرزش بخ

  همراي برادرش بازگردد.
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  حديث را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان بدانند. -1
شرح را جمله جمله به آرامي بخوان و در هر جمله توقف كن و آن را تفسـير كـن تـا     -2

  معني آن را بدانند.
ه ميان سفيد و سياه، بزرگ و كوچك، به دين اسالم چه اسالم ديني است ك :مژده بده -3

  باشند. ي شان برادران في اهللا مي گذارد، زيرا همه آزاد و بنده فرق نمي
از آن در  �ايشان را از نتايج پشت بهم كردن، جدايي، دشمن، حسد بردن، كه پيـامبر   -4

اين حديث نهي كرده است آگاه كن، زيرا اين كردار سبب هالكت و نـابودي جامعـه   
  است.اسالمي 

ايماني آگاه كن، اگـر ايـن بـرادري در ميـان مسـلمين بـه        تها را از آثار نيك اخو آن -5
صورت كامل اجرا شود به منزلة نردبان ترقي و سعادت در دين و دنياي ايشان خواهـد  

  بود.
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  پوشي از نامحرمان : آية چشم15درس 

  قول اهللا سبحانه وتعالي:
≅è% šÏΖ ÏΒ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Ò äótƒ ôÏΒ ôΜÏδÌ�≈ |Áö/ r& 

(#θ Ýàx'øt s† uρ óΟ ßγy_ρã� èù 4 y7Ï9≡ sŒ 4’ s1ø—r& öΝçλm; 3 ¨βÎ) ©!$# 

7��Î7 yz $ yϑ Î/ tβθ ãèoΨóÁ tƒ ∩⊂⊃∪  

  :فرمودة خداي تعالي
) بگــو بــه مؤمنــان كــه فــرو گيرنــد      30(

هـــاي خودشـــان را و نگهدارنـــد    چشـــم
تر اسـت   هاي خويش را. اين پاكيزه شرمگاه

ت بدانچه ها، بيگمان خدا باخبر اس براي آن
  كنند. مي

  ]30[النور: 
  

è% šÏΖÏΒ÷σ≅﴿ :�فرمودة خداوند  شرح: ßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Òäó tƒ ôÏΒ ôΜÏδÌ�≈ |Áö/ r&﴾ خداي تعالي :
به  �هائي كه به اهللا  آن ,كند كه به مؤمنين اين امت را امر مي �رسولش حضرت محمد 

نبي و رسول ايمان دارند  به عنوان �به عنوان دين و به محمد  ,عنوان پروردگار و به اسالم
تان را از نظركردن به زنان بيگانه بپوشيد، زيرا از  كند چشمان د كه پروردگار شما امر مييبگوي

شود چون نظر حرام به زنان بيگانه  نظركردن به زنان بيگانه و نامحرم براي شما زيان وارد مي
زكية نفس و پاكي آن منافات گرداند و اين با عمل ت روح را آلوده نموده و نفس را پليد مي

 :�دارد در حالي كه رستگاري آخرت وابسته به تزكية نفس است نظر به اين گفتة خداوند 

﴿ô‰s% yx n= øùr& tΒ $yγ8 ©. y— ∩∪﴾كه نفس حقيقتاً رستگار شد كسي « ).9(الشمس:  .. تا آخر آيت

θ#)﴿: �فرمودة خداوند  . »را از آاليش نگهداشت Ýà x'øt s†uρ óΟßγy_ρã� èù﴾شان بگو : همچنين براي: 
و از زنا و فحشا نگهدارند، چون ارتكاب زنا و فحشاء طهارت  كه عورت خود را حفظ نموده

گرداند. و فرمودة خداوند  كند طوري شرك آن را نابود مي و پاكي روح انسان را نابود مي
� :﴿y7 Ï9≡ sŒ 4’ s1ø—r& öΝçλ m;﴾ و نگهداشت عورت  يعني پوشيدن چشم از نظرهاي نامشروع و حفظ

از فحشاء، براي طهارت و پاكي روح انساني، موثريت بيشتري دارد نسبت به ديگر اعمال 
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اين فرموده ». افعال و عبادات مستحبه«نمايد مثل  اي كه نفس را تزكيه و پاك مي صالحه
βÎ) ©!$# 7��Î7¨﴿ :�خداوند  yz $ yϑ Î/ tβθ ãè oΨóÁtƒ ∩⊂⊃∪﴾رسند و آنچه : يعني بايد مسلمانان از خدا بت

ها از پوشيدن چشم و نگهداشتن شرمگاه امر كرده مراعات كنند و از آنچه از  خداوند به آن
  نظر به سوي زنان بيگانه و ارتكاب فحشا نهي فرموده، خود را بازدارند.

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

كـرده  آيت را با تجويد بخوان و تكرار كن تا بداني كه بيشتر شـنوندگان آن را حفـظ    -1
  اند.

شرح را جمله جمله بخوان و معنايش را بيان كن و آنچه كه فهمش دشوار باشد تفسير  -2
  كن.

كـه خداونـد اول بـه پوشـيدن چشـم امـر كـرده سـپس بـه محافظـه و            :ها بيـاموز  به آن -3
باشد، پـس بايـد فرمـان     نگهداري فرج، زيرا نظر و نگاه آلوده، قاصد و آغازگر زنا مي

  چشم از نظر به نامحرم مراعات نمود.خداوند را در پوشيدن 
كه از وسايل محافظـه ايـن اسـت كـه مجـردان زن بگيرنـد و مـردم         :ها را آگاه كن آن -4

يكديگر خود را در امر ازدواج كمـك و مسـاعدت نماينـد، و از گـرفتن مهريـة زيـاد       
  پرهيز نمايند و زياده از قدر ضرورت چيزي طلب نكنند.

است مراقب امر و نهي الهي باشند، زيرا كسـي كـه   كه واجب  :شان يادآوري كن براي -5
امر و نهي الهي را حفظ و مراعات نموده، خدا و رسولش را اطاعت كرده و كسي كـه  

  اطاعت خدا و رسول را نموده رستگار و سعادتمند گرديده است.
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  ها : حديث منع نشستن بر سر راه16درس 

 ِإياُكمْ  سلم:وه عليه اللّ  قوله صلى
 َرُسولَ  يَا :قَاَلُ◌وا ،الطُرقَاتِ  ِفى وسَ َواْلُجلُ 

 .ِفيَها نـََتَحدثُ  بُد  َمَجاِلِسَنا ِمنْ  لََنا َما !اللهِ 
 ِإال  أَبـَْيُتمْ  فَِإَذا :����فـََقاَل َرُسوَل اللِه 

 يَا قَاَلُ◌وا َحقهُ  الطرِيقَ  فََأْعُطوا اْلَمْجِلسَ 
 َغض  :الَ قَ  الطرِيقِ  َحق  َفَما اللهِ  َرُسولَ 
 َواَألْمرُ  السَالمِ  َورَد  اَألَذى وََكف  اْلَبَصرِ 

  .اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوالنـْهىُ  بِاْلَمْعُروفِ 

ها  فرمود: از نشستن در راه �پيامبر 
بپرهيزيد، ياران گفتند: اي رسول خدا! ما 

ها چاره نيست كه در  را از نشستن در آن
 �گوئيم. پيامبر  آنجا باهم سخن مي

فرمود: اگر از نشستن چاره نداشتيد، پس 
حق راه را بدهيد، ياران گفتند: حق راه 

فرمود: پوشيدن  � چيست؟ رسول خدا
چشم، و دورداشتن آزار از مردم و گفتن 
جواب سالم، و امر به معروف و نهي از 

  منكر.
  (رواه الشيخان)

  
مسلمانان را از  �: آن حضرت »قَاتِ الطرُ  ِفى َواْلُجُلوسَ  ِإياُكمْ «: �فرمودة پيامبر  شرح:

كند، زيرا اين كار براي رهگذرها و عابرين  ها منع مي ها و گذرگاه ها كوچه نشستن در خيابان
: ياران به طور »ِفيَها نـََتَحدثُ  بُد  َمَجاِلِسَنا ِمنْ  لََنا َما« رساند و اين پرسش ياران: اذيت و آزار مي

اين ها چاره نداريم،  د: ما در مجالس خود از نشستن در راهخواهي براي پيامبر گفتن معذرت
سخن را به طور عذرخواهي گفتند و اظهار داشتند، ما در آنجا راجع به كار دنياي خود 

نمائيم، زيرا ما جاي نشست ديگري غير از سرگذرها نداريم، پس رسول  گفتگو و مشوره مي
اگر نخواستيد از « »َحقهُ  الطرِيقَ  فََأْعُطوا اْلَمْجِلسَ  ِإال  أَبـَْيُتمْ  فَِإَذا«شان فرمود:  در جواب � خدا

شود و  كدام چيز برايشان واجب مي :پرسيدند» نشستن پرهيز كنيد پس حق راه را بدهيد
در  �پيامبر» حق راه چيست؟ اي رسول خدا« »يَا َرُسوَل الله؟ الطرِيقِ  َحق  َماوَ «گفتند: 

» پوشيدن چشم است«غض البصر  -ان فرمود و آن پنج چيز است اولشان حق راه را بي جواب
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اش آشكار گردد چشم خود را فرو بندند.  اگر زني از راه عبور كند و يا از درب يا پنجره خانه
كه هيچ رهگذري را از دست و زبان خود اذيت نكنند. سوم: » منع اذيت« »اَألَذى َكف «دوم: 

» َالمِ  َردچون كسي برايشان سالم بگويد برايش جواب بگويند» سالم گفتن جواب« »الس 
چهارم: » سالمتي و رحمت و بركات خدا بر شما باد«وعليكم السالم ورحمه اهللا وبركاته 

وقتي ديدند كار شايسته و معروفي را » فرمودن به كارهاي نيك و شايسته« »بِاْلَمْعُروفِ  اَألْمرُ «
ه وي را بر انجام آن امر كنند و دستور دهند تا آن كند برايشان واجب است ك كسي ترك مي
چون مالحظه كردند » منع و بازداشت از ناشايست« »اْلُمْنَكرِ  َعنِ  النـْهىُ «پنجم:  را به جا آورد.

  شود، وي را از آن بازدارند. كه رهگذري كار ناشايست و زشتي را مرتكب مي
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  ي بخوان و تكرار كن تا بداني كه اكثراً آن را حفظ كرده اند.عبارت حديث را به خوب -1
شرح حديث را بخوان و معني پوشيدة آن را بيان كن و تكرار كن تا شنوندگان خوب  -2

  بفهمند.
نشـيند بايـد    هـا مـي   كسي كه سر راه :گانه آگاه كرده و بگو ايشان را ازين واجبات پنج -3

  ها را رعايت كند. اين
ه اين واجبات پنجگانه بر مسلمان واجب است چه در سر راه باشد يـا  ك :ها بياموز به آن -4

در ديگر جاي، آري پوشيدن چشم، دورداشتن آزار، رد سالم، امر به معروف و نهي از 
  ها بر مسلمان واجب است در هرجايي كه باشد. منكر همة اين
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  استغفار در وقت گناهان آية: 17درس 

  قول اهللا تبارك وتعالي:
šÏ%©! $#uρ #sŒÎ) (#θ è= yèsù ºπ t±Ås≈ sù ÷ρr& (#þθ ßϑn=sß 

öΝæη |¡à'Ρ r& (#ρã� x. sŒ ©!$# (#ρã� x'øó tG ó™$$ sù öΝÎγÎ/θ çΡ ä‹Ï9 

tΒuρ ã� Ï'øó tƒ šUθ çΡ—%! $# āωÎ) ª!$# öΝs9uρ (#ρ•� ÅÇãƒ 

4’ n?tã $ tΒ (#θ è= yèsù öΝèδuρ šχθßϑn= ôè tƒ ∩⊇⊂∈∪  

  فرموده خداي تبارك و تعالي:
ي كنند يا بر ) آنان كه هرگاه فحشاي135(

خود ستم كنند ياد خدا كنند و آمرزش 
كه بيامرزد  تگناه خويش خواهند، و كيس

گناهان را جز خدا و اصرار نكنند بر آنچه 
  دانند. كردند و خود مي

  ]135[آل عمران: 
  

sŒÎ) (#θ#﴿ :�فرمودة خداوند  شرح: è= yè sù ºπ t±Ås≈ sù ÷ρr& (#þθ ßϑn= sß öΝæη |¡à'Ρ r&﴾  بزرگ در اينجا خداوند
دهد و  جنتي به فراخي آسمان و زمين آماده كرده است خبر مي شان از پرهيزگاراني كه براي

باشد، چنانچه صفات ديگري نيز از ايشان قبالً در  گويد: اين هم از صفات پرهيزگاران مي مي
قرآنكريم ذكر شده است و اين صفت چنين است كه چون از ايشان عمل فاحشة به وسوسة 

ند كه مثالً زنا كند يا مرتكب گناهي ديگري از گناهان كبيره بگردد يا بر نفس شيطان سر ز
خود به ترك واجبي يا فعل حرامي ستم روا دارد كه با قباحت فحشا نرسد، خداي را 
يادآورده و از او تعالي بشرمد و از گناه خود طلب آمرزش كند، خداوند بر او ببخشايد و اثر 

مؤمن اهليت درآمدن به بهشت را پيدا كرده زيرا اين  گرداند ظلمت آن را از نفس او دور
�tΒuρ ã﴿است. و اين فرمودة خداوند:  Ï'øó tƒ šUθ çΡ —%!$# āωÎ) ª!$#﴾  اين استفهام براي نفي و انكار

آمرزد مگر خداوند، بدين جهت از خداوند طلب بخشش  است، يعني: كسي گناه را نمي
آمرزد. فرمودة خداوند  به جز خداوند بزرگ، كسي نميدانند كه گناهان را  كنند چون مي مي
�: ﴿öΝs9uρ (#ρ•� ÅÇãƒ 4’n? tã $ tΒ (#θ è= yè sù﴾  يعني بر گناهان صغيره و كبيره اصرار نكردند، معني اصرار

 öΝèδuρ﴿ :�بازگشت به گناه است چند مرتبه و عدم توبه از آن. و اين فرمودة خداوند 
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šχθßϑn= ôè tƒ ∩⊇⊂∈∪﴾ كه گناهي را كه انجام دادند حرام است، يا آنچه ترك دانند  يعني مي
ها طلب آمرزش  كردند واجب است، به خالف كساني كه حرام و واجب را ندانند كه آن

  كنند. نمي
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  آيت را بخوان و تكرار كن تا بيشترشان آن را حفظ كنند. -1
را بيـان كـن، تـا بـداني كـه       شرح را بخوان و در هر جملـة آن توقـف كـن و معنـايش     -2

  شنوندگان آن را فهميده اند.
كه ذكـر خـدا حصـار     :ها را به فضيلت ذكر خداوند به زبان و قلب آگاه كن و بگو آن -3

كنـد نـاتوان    محكمي است كه شيطان از واردشدن به قلب كسي كه خداي را يـاد مـي  
  است.

كسـي كـه اسـتغفار    «د: فرمايـ  مـي  �ايشان را به فضيلت استغفار آگاه كن، چون پيامبر -4
كند و بر گناه خود آمرزش بخواهـد اگـر روزي هفتـاد بـار عـود كنـد اصـرار نكـرده         

  .»است
شـود،   كه گناه صغيره به واسطه اصرار تبـديل بـه گنـاه كبيـره مـي      :به ايشان آگاهي ده -5

اي همراه اصرار وجـود   اي با استغفار و گناه صغيره چنانچه گفته شده است، گناه كبيره
  ندارد.
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  : حديث بخشش گناهان18درس 

 اْبنَ  يَا اللهُ  قَالَ  قوله صلى الّله عليه وسلم:
 َلكَ  َغَفْرتُ  َورََجْوتَِنى َدَعْوتَِنى َما ِإنكَ  آَدمَ 
 َلوْ  آَدمَ  اْبنَ  يَا .أُبَاِلى الَ  ِمنك َكانَ  َما َعَلى

 اْستَـْغَفْرتَِنى ثُم  السَماءِ  َعَنانَ  ُذنُوُبكَ  بـََلَغتْ 
 أَتـَْيَتِنى َلوْ  آَدمَ  اْبنَ  يَا .أُبَاِلى َوالَ  َلكَ  ْرتُ َغفَ 

 ُتْشِركُ  الَ  َلِقيَتِنى ثُم  َخطَايَا اَألْرضِ  ِبُقَرابِ 
  .َمْغِفَرةً  بُِقَراِبَها ألَتـَْيُتكَ  َشْيًئا ِبى

كه خداوند بزرگ  :فرمايد مي �پيامبر 
فرموده است: اي پسر آدم! تا هنگامي كه 

دت به من باشد، هر من را بخواني و امي
ئي تو را  عمل زشتي كه انجام داده

بخشم و از آن باكي ندارم، اي پسر  مي
آدم! اگر گناهانت به چشم انداز آسمان 
برسد و از من آمرزش بخواهي تو را 

آمرزم و از آن باكي ندارم، اي پسر  مي
آدم اگر در محشر آمدي و گناهانت به 

م اندازة پهناي زمين باشد سپس به نزد
برسي كه چيزي را به من شريك 

اي، به اندازة پهناي زمين برايت  نياورده
  كنم. مغفرت خود را عنايت مي

  )حسنهرواه الترمذی و (
  

كه خداوند فرمود تا آخر حديث، اين حديث از احاديث قدسي  �فرمودة پيامبر  شرح:
شده است، پس ، زيرا لفظ آن در قرآن مجيد موجود نيست و نسبتش به خداوند داده تاس

: اي پسر آدم! خطاب به هر فرد انسان �شود. اين فرمودة خداوند  حديث قدسي گفته مي
 الَ وَ  ِمنك َكانَ  َما َعَلى َلكَ  َغَفْرتُ  َورََجْوتَِنى َدَعْوتَِنى َما ِإنكَ « :�باشد و اين فرموده پيامبر  مي

فرمايد: چون  باشد مي يامبران وي ميدر اين عبارت بيان اكرام خدا به بندگان مؤمن و پ »أُبَاِلى
مؤمن هرگاه گناه كند سپس از خداوند بخواهد كه گناهش را بيامرزد و چنين اميدي از او 

گذرد، به شرطي كه اين بنده  تعالي داشته باشد، خداوند او را آمرزيده و از تقصيراتش درمي
و را مورد مغفرت و رحمت پيوسته توبه كرده و طلب آمرزش كند و از او تعالي بخواهد كه ا
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يعني اگر  »السَماءِ  َعَنانَ  ُذنُوُبكَ  بـََلَغتْ  َلوْ  آَدمَ  اْبنَ  يَا«خود قرار دهد. اين فرموده خداوند بزرگ 
ها  بعد از آن از من بخواهي كه آن »اْستَـْغَفْرتَِنى ثُم « گناهان تو از بسياري به بلندي آسمان برسد

خشم از بسياري و از كمي آن باك ب تو مي ها را بر آن »أُبَاِلى َوالَ  َلكَ  َغَفْرتُ «را بر تو ببخشم 
يعني  »أَتـَْيَتِنى َلوْ  آَدمَ  اْبنَ  يَا«: �ندارم تا آن هنگام كه از من مغفرت بخواهي. اين فرمودة پيامبر

اي فرزند آدم اگر به روز قيامت بدانچه نزديك باشد كه پهناي زمين از آن گناه و لغزش پر 
 ِبى ُتْشِركُ  الَ «در صحراي محشر و در مقام حساب » باز مرا مالقات كني« »َلِقيَتِنى ثُم  «شود 
 »بُِقَراِبَها ألَتـَْيُتكَ «دهم  ي عقيده نكني مزد تو را ميها كه به من در دنيا شريك يا شريك »َشْيًئا

فرت ميدهم تو را به آنچه نزديك باشد كه پهناي زمين را پر گرداند از آمرزش و مغ
  گناهانت.

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  حديث را بخوان و خوب تكرار كن تا بيشتر شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
شرح را به آرامي بخوان و تمام معاني كه حديث شامل آنست براي شنوندگان بيان  -2

  كن.
شود و  كه دعا خودش عبادت شمرده مي :ها را به فضيلت دعا آگاه كن و بگو آن -3

ها عبارت اند از: پوشيده دعاكردن و در ميان دعا  آداب دعا را بياموز و آن شان براي
شود و  داشتن به اين كه دعايش اجابت مي نمودن و اميدواربودن و يقين تضرع و زاري
كردن به دعا و از حد دعا تجاوز نكردن يعني نخواستن آنچه سنت  اصرار و دوام

ه دعا كند كه به پيامبري برسد يا اين كه خداوند به آن جاري نشده باشد، مثل اين ك
  پس از پيري باز جوان گردد.

ترين اسباب  ها را از فضيلت طلب مغفرت آگاه كن، زيرا طلب مغفرت از قوي آن -4
  خواهند. ايست به آنچه از ثروت و فرزند و ديگر چيزها مي گشايش و وسيله
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مچنان مشرك در كه هركس در حالت شرك به خداوند بميرد ه :ها بياموز به آن -5

çµ‾Ρ…﴿ فرمايد: شود و بهشت برايش حرام است خداوند مي قيامت برانگيخته مي Î) tΒ 

õ8Î� ô³ç„ «! $$Î/ ô‰s) sù tΠ§� ym ª! $# Ïµø‹ n= tã sπ̈Ψ yfø9 $# çµ1uρù' tΒ uρ â‘$̈Ψ9 $# ( $tΒ uρ šÏϑ Î=≈ ©à= Ï9 ôÏΒ 9‘$|ÁΡ r& 

ه تحقيق كه خداوند كسي كه به خداوند شريك مقرر كند ب« ).72(المائدة:  ﴾∪⊅∠∩
وزخ است و براي ستمگاران  ش دگاههت را برايش حرام كرده است و جايبش

  .»دهندة نيست ياري
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  : آية عدم نماز بر جنازه منافقان19درس 

  قول اهللا جل جال له:
Ÿωuρ Èe≅|Á è? #’ n? tã 7‰tnr& Νåκ ÷]ÏiΒ |N$̈Β #Y‰t/ r& Ÿωuρ 

öΝà)s? 4’ n? tã ÿÍνÎ�ö9s% ( öΝåκ̈ΞÎ) (#ρã� x'x. «!$$ Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ 

∩∇⊆∪ Ÿωuρ tβθ è? ù'tƒ nο4θ n= ¢Á9$# āωÎ) öΝèδuρ 4’n<$ |¡à2 

Ÿωuρ tβθ à)Ï'Ζ ãƒ āωÎ) öΝèδuρ tβθ èδÌ�≈x. ∩∈⊆∪  

  فرموده خداوند بزرگ:
) بر يكي از آنان نماز مخوان و بر سر 84(

گورش مايست چرا كه آنان به خدا و 
) و به نماز 54پيامبرش كافر شدند. (

د جز با سستي و تنبلي و انفاق ايستن نمي
  كنند جز از روي ناچاري. نمي

  ]54و  84[التوبه: 
  

Ÿωuρ Èe≅|Á﴿ :�فرمودة خداوند  شرح: è? #’ n? tã 7‰tnr& Νåκ ÷]ÏiΒ |N$ ¨Β #Y‰t/ r&﴾  اي پيامبر! بر هيچيك :

’Ÿωuρ öΝà)s? 4﴿ از منافقين اگر بميرد نماز مخوان n? tã ÿÍνÎ�ö9s%﴾ه وي را در : و بر گور او مايست ك
لحد بگذاري و برايش طلب مغفرت كرده و به ثبات ايمان او دعا كني. خداوند علت اين نهي 

�ρã#)﴿: يعني منافقين )انهم(فرمايد:  را بيان كرده مي x'x. «!$$ Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ﴾  به خدا و رسولش كافر
هستند، اين  كنند كه مؤمن شان كافر هستند گرچه در ظاهر اظهار مي شدند يعني در باطن

Ÿωuρ tβθ﴿ نخستين علت نهي است، علت دوم اين است كه è?ù'tƒ nο4θ n= ¢Á9$#﴾:  به مسجد براي اداي
شدن براي تظاهر به مسجد  آيند، مگر به حالت سستي و كسالت و از بيم كشته نماز نمي

خرت و ها به زندگاني آ برند زيرا اين خوانند اما در باطن از نماز بد مي آيند و نماز مي مي
گرفتن پاداش كردار نيك و بد عقيده ندارند. و علت سوم اين است هرگاه از منافقين خواسته 
شود تا از مال خود در راه جهاد يا رفع نيازمندي فقرا و يا واجبي ديگر خرج كنند، اين كار را 

خواهند كه پيامبر نصرت پيدا كند و مشركان  كنند مگر با كراهت، زيرا ايشان نمي نمي
دهند نه  كست خورده و شرك نابود گردد لذا از روي تقيه اين تكاليف مالي را انجام ميش

تا  :شود شان دستور داده مي لذا وقتي از طرف شارع براي ا , براي ايمان و اميد ثواب نزد خد
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Ÿωuρ tβθ﴿هاي خود انفاق كنند:  از مال à)Ï'Ζ ãƒ āωÎ) öΝèδuρ tβθ èδÌ�≈ x.﴾و تنفر  كنند با كراهيت : نفقه مي
ها كدام فايدة مرتب نيست، بلكه آن را براي خود زيان  زيرا در نگاه ايشان بر اينگونه انفاق

  گردند. نمايند، چه با آن، دين خدا نصرت پيدا كرده و مشركين دچار شكست مي تصور مي
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  آيت را بخوان و تكرار كن تا بيشتر شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
شرح را بخوان و معاني پوشيدة آن را بيان كن تـا بـداني كـه همگـان مفهـوم آيـت را        -2

  دانسته اند.
كه با نزول اين آيه خواندن نماز جنازه بر مردة كافر حرام شـد، پـس    :شان گردان آگاه -3

  مسلمانان نبايد بر مردة كافر نماز بخوانند.
ود و او را بـه گورسـتان   شـ  كه مـردة كـافر غسـل داده و كفـن نمـي      :ها را آگاه كن آن -4

  خوانند. كنند و بر وي نماز نمي مسلمين دفن نمي
  كردن در اداي نمازهاي پنجگانه عالمة نفاق است. كه سستي :ها را آگاه كن آن -5
كنــد ثــواب نــدارد، و  كســي كــه در راه خــدا بــه كراهــت انفــاق مــي :بگــو هــا بــه آن -6

ضا و خلوص در راه خداونـد  گردد، مگر كه به ر دهنده مستحق مزد و ثواب نمي صدقه
  خرج و انفاق كرده باشد.



    

    درسهاي يوميه اسالمي        250 
    

 

  فضيلت تشييع جنازه مسلمان حديث: 20درس 

قوله صلى الّله عليه وسلم ِفي رواية 
 ِإيَمانًا ُمْسِلمٍ  َجَنازَةَ  اتـَبعَ  َمنِ البخاري: 
َها، ُيَصلى َحتى َمَعهُ  وََكانَ  َواْحِتَسابًا،  َعَليـْ

 اَألْجرِ  ِمنَ  يـَْرِجعُ  فَِإنهُ  َدْفِنَها، ِمنْ  َويـَْفُرغَ 
 َصلى َوَمنْ  ُأُحٍد، ِمْثلُ  ِقيَراطٍ  ُكل  ِبِقيَراطَْيِن،

َها  يـَْرِجعُ  فَِإنهُ  ُتْدَفنَ  َأنْ  قـَْبلَ  رََجعَ  ثُم  َعَليـْ
  .ِبِقيَراطٍ 

كند كه  روايت مي �بخاري از پيامبر 
فرموده است: كسي كه با  �آنحضرت 

مسلماني برود و  ايمان و اخالص به جنازه
همراهش باشد تا بر وي نماز خوانده و 
دفن شود، البته چنين كسي با دو قيراط 

گردد كه هر قيراطي به اندازة  مزد بازمي
كوه احد است، و كسي كه بر جنازه نماز 
بخواند و سپس بازگردد پيش از دفن ميت 

  گردد. البته اين شخص با يك قيراط بازمي
  

يعني كسي كه همراه جنازه از جاي  »ُمْسِلمٍ  َجَنازَةَ  اتـَبعَ  َمنِ « :�فرمودة پيامبر  شرح:
 ِإيَمانًا«: �وفاتش بيرون شود و در عقب و اطراف آن برود تا آن را تشييع كند و گفته پيامبر 

: اين حالت مانند شرطيست در حصول اجر و ثواب، ايمان تصديق است به وعدة »َواْحِتَسابًا
طلب ثواب خاص از خداوند است كه به تشكر و  :د و احتسابخداوند به دادن مز

: يعني همراه جنازة »َمَعهُ  وََكانَ «: �آمدگويي مردم نظر نداشته باشد. فرموده پيامبر  خوش
َها ُيَصلى َحتى«مسلمان باشد و از وي جدا نشود   ِمنْ  َويـَْفُرغَ «: تا بر وي نماز خوانده شود »َعَليـْ

گردد با  بازمي »ُأُحدٍ  ِمْثلُ  ِقيَراطٍ  ُكل  ِبِقيَراطَْيِن، اَألْجرِ  ِمنَ  يـَْرِجعُ  فَِإنهُ «نش فارغ شود و از دف »َدْفِنَها
دو قيراط هر قيراطي به اندازة احد است مراد كوه احد كه در مدينة طيبه است. و اين گفتة 

َها َصلى َوَمنْ «: �پيامبر  ز خوانده و سپس به خانه يا سر كارش : يعني بر جنازه نما»رََجعَ  ثُم  َعَليـْ
: پس اين شخص »بِِقيَراطٍ  يـَْرِجعُ  فَِإنهُ «: پيش ازين كه مرده دفن شود، »ُتْدَفنَ  َأنْ  قـَْبلَ « بازگردد،

گردد، زيرا او تا فراغت از دفن منتظر نمانده است، و پاداش و مزد  به يك قيراط مزد بازمي
  شود. همواره به اندازة عمل داده مي
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  براي مربي: هايي راهنمائي

  حديث را بخوان و تكرار كن تا بيشتر شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  شرح را بخوان و به هر جمله توقف كن و كوشش نما كه شنوندگان آن را بفهمند. -2
كـه از ايـن حـديث صـحيح فضـيلت تشـييع و نمـاز جنـازه ثابـت           :ها را آگـاه كـن   آن -3

  گردد. مي
عمل به نيت است و كسي كـه در عمـل خـود قصـد طاعـت       كه مدار :به ايشان بفهمان -4

خداوند و اميد ثواب او را داشته باشد، از طرف خداوند بـه پـاداش كامـل عمـل خـود      
  رسد. مي

كه دفن مرده واجب كفايي است ولي تشييع سنتي اسـت كـه بـدان     :ها را آگاه كن آن -5
ترك كنـد عـذاب   ترغيب شده و براي فاعلش اجر و ثواب به همراه دارد، و كسي كه 

  شود. نمي
شان نماز جنازه را به ترتيب زير بياموز: جنازه به طرف قبله نهاده شـود، اگـر مـرد     براي -6

باشد امام در برابر سر ميت و اگر زن باشد در وسط آن ايستاده شود، بعداً تكبير بگويد 
ي را ها را بلند كنـد و سـورة فاتحـه را بخوانـد، بـاز تكبيـر گفتـه درود ابراهيمـ         و دست

بخواند سپس تكبير سوم را بگويد و براي مرده دعا كند و از خداوند برايش رحمت و 
خواهـد دعـا كنـد و سـپس سـالم       مغفرت بخواهد، باز تكبير چهارم را بگويد اگر مـي 

خوانند، مگر براي زنان در عقـب جنـازه    بگويد، زنان نيز مانند مردان نماز جنازه را مي
  از زيارت قبور منع شده اند.رفتن كراهيت دارد طوري كه 

اين ترتيب نماز جنازه طبق مذهب حنابله است و نماز جنازه طبق مذهب احناف  تذكر:
  معروف است.
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  گانه وحي : آية اقسام سه21درس 

  قوله تعالي:
* $ tΒuρ tβ%x. A� |³u;Ï9 βr& çµyϑ Ïk= s3ãƒ ª!$# āωÎ) $ �‹ômuρ ÷ρr& 

ÏΒ Ç›!#u‘ uρ A>$pgÉo ÷ρr& Ÿ≅Å™ ö�ãƒ Zωθ ß™ u‘ z Çrθ ã‹sù 

Ïµ ÏΡ øŒÎ*Î/ $ tΒ â!$ t±o„ 4 … çµ ‾Ρ Î) ;’ Í?tã ÒΟŠÅ6ym ∩∈⊇∪  

  فرمودة خداوند بزرگ:
) هيچ انساني را نسزد كه خدا با او 51(

سخن گويد، مگر از طريق وحي يا از پس 
» فرشته«اي، يا اين كه بفرستد رسولي  پرده

كند به فرمان پروردگار آنچه را  و او وحي
  او است فرازنده حكيم.خواهد همانا  مي

  ]51[الشوري: 
  

$﴿: �فرمودة خداوند  شرح: tΒuρ tβ%x. A�|³u;Ï9 βr& çµ yϑÏk= s3ãƒ ª!$# āωÎ) $ �‹ômuρ ÷ρr& ÏΒ Ç›!#u‘ uρ A>$pgÉo ÷ρr& 

Ÿ≅Å™ ö�ãƒ Zωθ ß™ u‘ z Çrθ ã‹sù Ïµ ÏΡ øŒÎ*Î/ $ tΒ â!$ t±o„﴾  اين آيه كريمه به رد كساني نازل شده است كه براي
گفتند: اگر تو پيامبري چرا مانند موسي با خداوند سخن نگوئي و به او نظر نكني،  مي �پيامبر

آوريم. امكان دارد كساني از يهود اين  تا چنين كاري را انجام ندهي ما به تو ايمان نمي
ها در مقابل پيامبر چنين سخناني بگويند، خداوند به  سخنان را به مشركين تعليم داده كه آن

كه در توان هيچ بشري نيست كه با  :شان خبر داد ي را نازل گردانيد و برايردشان چنين آيت
خداوند سخن گويد مگر اين كه خداوند به وي وحي كند و وحي به چند صورت است: اول 

خواب يا بيداري و صورت دوم اين است كه  به صورت خفي در است كردن سريع آگاه
در كوه طور سخن  �انكه با موسي خداوند با پيامبرش از پس حجاب سخن بگويد چن

ديد، صورت سوم اينست كه  شنيد ولي خداوند را نمي سخن خدا را مي � گفت، موسي
گويد و  فرستد و او با پيامبر سخن مي خداوند فرشته را به صورت ملك يا به شكل انساني مي

گشت.  نازل مي �بر محمد  �رساند، چنانكه جبرئيل  آنچه را خداوند خواسته به وي مي
çµ…﴿اين فرمودة خداوند:  ‾Ρ Î) ;’ Í? tã ÒΟŠÅ6 ym﴾  .يعني خداوند بر همة مخلوقات خود فوقيت دارد

  كند. و با حكمت خويش امور بندگان را تدبير مي
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  براي مربي: هايي راهنمائي

 آيت را بخوان و تكرار كن تا اين كه بيشتر شنوندگان آن را حفظ كنند. -1

نماينـد، بـراي ايـن كـه      گيرند و حفظ مي را كه درس ميهائي  آيت :شان تعليم ده براي -2
 ها را در نمازهاي نفل بخوانند. فراموش نكنند آن

شرح را بخوان و معني پوشيده آن را بيان كن تـا شـنوندگان مـراد خـداي تعـالي را از       -3
 آيت بدانند.

تـا  كنـد   كه خداوند از فرشتگان و آدميان پيامبراني را انتخـاب مـي   :ايشان را آگاه كن -4
 شان برسانند. احكام او را كه سبب سعادت بندگان است براي

بينـد،   كه اگر فرشته به صورت بشـري ظـاهر شـود، هـركس او را مـي      :ها بفهمان به آن -5
 شد. ديده مي �در مسجد به صورت دحيه بن خليفه الكلبي  �چنانكه جبرئيل 

حق است چنانچـه  ديدار خداوند در دنيا ممكن نيست و در آخرت  :ها را آگاه كن آن -6

›νθã_ãρ 7×﴿ اسـت:  �به آيت قرآنكريم ثابت شـده اسـت و آن فرمـودة خداونـد      Í× tΒ öθtƒ 

îοu� ÅÑ$‾Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $pκ Íh5u‘ ×οt� Ïß$tΡ ∩⊄⊂∪﴾  :هاي از آدميـان   در آن روزچهره« ).23 - 22(القيامة
  .»كننده هستند روشن و تازه، به سوي پروردگار خود نظاره
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  مثل سلسله الجرس: حديث وحي 22درس 

قوله صلى الّله عليه وسلم ِفي رواية 
 َصْلَصَلةِ  ِمْثلَ  يَْأتِيِنى َأْحَيانًاالبخاري: 

 َوَقدْ  َعنى فـَيُـْفَصمُ  َعَلى  َأَشدهُ  َوُهوَ  اْلَجَرسِ 
 ِلىَ  يـََتَمثلُ  َوَأْحَيانًا قَاَل، َما َعْنهُ  َوَعْيتُ 
. يـَُقولُ  َما ىفََأعِ  فـَُيَكلُمِنى رَُجالً  اْلَمَلكُ 
 رَأَيـُْتهُ  َوَلَقدْ  :عنها اهللا رضى َعاِئَشةُ  قَاَلتْ 
 اْلبَـْرِد، الشِديدِ  اْليَـْومِ  ِفى اْلَوْحىُ  َعَلْيهِ  يـَْنِزلُ 

  .َعَرقًا لََيتَـَفصدُ  َجِبيَنهُ  َوِإن  َعْنهُ  فـَيَـْفِصمُ 

 �بخاري روايت كرده است كه پيامبر
ند فرمود: گاهي وحي الهي بر من به مان

ترين  آيد و اين سخت آواز جرس مي
حالت وحي بر من است، چون وحي از من 
قطع شود آنچه گفته است از وي ياد 

ام. و گاهي فرشته به صورت مردي  گرفته
شود و با من سخن  بر من ظاهر مي

دانم و  گويد، و آنچه گفته است مي مي
گفت: من  لكنم. عايشه  حفظ مي

سرد بود ديدم پيامبر را در روزي كه بسيار 
آمد چون حالت  كه وحي بر وي فرود مي
گشت بر جبين  وحي از وي قطع مي
  شد. مباركش عرق جاري مي

  
 َصْلَصَلةِ  ِمْثلَ «آيد  : يعني گاهي بر من وحي مي»يَْأتِيِنى َأْحَيانًا«: �فرمودة پيامبر  شرح:

وحي در اين حالت از ديگر حاالت بر  : يعني آمدن»َعَلى  َأَشدهُ  َوُهوَ « : مثل آواز زنگ»اْلَجَرسِ 
 َوَقدْ «شود وحي از من  : يعني قطع مي»َعنى فـَيُـْفَصمُ «:  �تر است. فرموده پيامبر من سخت

 ِلىَ  يـََتَمثلُ  َوَأْحَيانًا«ام. اين فرموده پيامبر:  ام و حفظ كرده : يعني آنچه گفته دانسته»َعْنهُ  َوَعْيتُ 
 َما فََأِعى فـَُيَكلُمِنى«يد آ رشتة وحي به صورت مردي بر من ميهي ف: يعني گا»رَُجالً  اْلَمَلكُ 
 َعَلْيهِ  يـَْنِزلُ  رَأَيـُْتهُ  َوَلَقدْ «: لكنم. قالت عائشه  دانسته و حفظ مي :گويد يعني آنچه مي »يـَُقولُ 

: »َعَرقًا لََيتَـَفصدُ  َجِبيَنهُ  ِإن وَ « گشت يعني وحي قطع مي »َعْنهُ  فـَيَـْفِصمُ  اْلبَـْرِد، الشِديدِ  اْليَـْومِ  ِفى اْلَوْحىُ 
كرد،  رق سيالن ميزدن جاري شود، از جبين مبارك ع رگيعني مانند اين كه خون از محل 
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گرفت، زيرا  و اين شدت بدين سبب بود كه وحي را از غير جنس خود كه ملك باشد فرا مي
انسان يا حيوان از حيوان يا سنت الهي بر اين است كه تفاهم ميان دو هم جنس مانند انسان از 

جن از جن آسان باشد، مگر وقتي كه جنسيت اختالف پيدا كند فراگرفتن حتماً دشوار است 
  مگر آنچه خداوند پاك بخواهد.

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  حديث را بخوان و تكرار كن تا بداني كه بيشتر شنوندگان آن را حفظ كرده اند. -1
  معني مراد هر جمله را بيان كن. شرح را جمله جمله بخوان و -2
گيـرد، ولـي بـا     كه تفاهم در ميان دو همجنس به آساني صورت مي :ها را آگاه كن آن -3

گويد: وقتـي كـه جبرئيـل بـه      مي لهمجنس بسيار سخت است، چنانكه عايشه  غير
كرد، زيرا در اين حالـت   آن همه سختي را برداشت مي �آمد پيامبر صورت ملكي مي

در آن بـود وارد شـود تـا     �مبر در عـالم روحـاني و نـور كـه جبرئيـل      بايست پيا مي
  سخنش را بفهمد.

آمـد و   گاهي به صورت دحيه بن خليفه الكلبي مي �كه جبرئيل  :ها را آگاه كن آن -4
روايت شده است اين  مديدند چنانكه حديث جبرئيل كه در صحيح مسل ياران او را مي

اي بسيار سفيد مـوي   گفتند: شخص داراي جامه كند، ياران مطلب را به تفصيل بيان مي
شـناخت، مقابـل    شد و كسي از ما نيز وي را نمي خوب سياه و بر وي اثر سفر ديده نمي

هايش را بـر روي   نشست و زانوهايش را برابر زانوهاي پيامبر قرار داد و دست �پيامبر
داد  جواب مـي  به وي �شروع به سوال كرد، پيامبر �هاي خود گذاشت، از پيامبر ران

  گفت راست گفتي، اصحاب از سخنانش در تعجب بودند تا پايان حديث. و او مي
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  : آية اقرأ باسم ربك23درس 

  قوله تعالي:
ù&t� ø% $# ÉΟó™ $$Î/ y7În/ u‘ “ Ï%©! $# t, n= y{ ∩⊇∪ t,n= y{ 

z≈ |¡ΣM} $# ôÏΒ @,n= tã ∩⊄∪ ù&t�ø% $# y7š/ u‘uρ ãΠt� ø. F{$# 

∩⊂∪ “ Ï%©! $# zΟ‾= tæ ÉΟ n= s)ø9$$ Î/ ∩⊆∪ zΟ‾= tæ z≈ |¡ΣM} $# 

$ tΒ óΟs9 ÷Λ s> ÷ètƒ ∩∈∪  

  دة خداي تعالي:فرمو
) بخوان به نام پروردگارت آن كه 1(

) آفريد انسان را از خون 2آفريده است (
) بخوان پروردگار تو بزرگوارتر 3بسته (

) همانا خدايي كه به وسيله قلم 4است (
) آموخت انسان را آنچه 5آموخت (

  دانست. نمي

  ]5 – 1 :[علق
  

�ù&t﴿فرمودة خداوند بزرگ:  شرح: ø%$# ÉΟó™ $$Î/ y7 În/u‘ “Ï% ©!$# t, n= y{﴾ يعني اي پيامبر! قرائت خود :

%Ï“﴿ :�و فرمودة خداوند  را به نام پروردگارت آغاز كن يعني به بسم اهللا الرحمن الرحيم ©! $# 

t, n= y{﴾ل آفريد را مخلوقات را و آدم همه : يعني به نام خدائي كه آفريده استاز گ ﴿t,n= y{ 

z≈ |¡ΣM} =ôÏΒ @,n﴿ : آفريد انسان فرزند آدم را﴾#$ tã﴾ علق جمع علقه است و آن پارة خون تازه :
 چسبد. باشد، بدين سبب او را علقه گويند به جهت تري كه دارد به هرچه بدان تماس كند مي

شود بعداً  پارة مي تگردد باز پس از چهل روز ديگر گوش علقه مي ,بعد از چهل روز مني مرد
شود و گرنه رحم، آن را  اگر خداوند به زندگاني و خلقت او امر دهد، روح در وي دميده مي

�ù&t﴿ . فرموده خداوندكند گذارد و سقط مي فرو مي ø% $# y7 š/u‘ uρ ãΠt� ø. F{$# ∩⊂∪ “Ï% ©!$# zΟ‾= tæ ÉΟn= s)ø9$$ Î/﴾ بار :
ل كه به خواندن شده است به جهت دشواري شود براي تأكيد بر امر او دوم امر به خواندن مي

عارض شد،  �فراگرفتن وحي و به سبب وحشتي كه از نزول ناگهاني اولين وحي به پيامبر
تر است از هر مهرباني، اوست كه  يعني پروردگارت بزرگوارتر از هر بزرگواريست و مهربان

خته و معارف الهي را به واسطه قلم به هركه خواسته است نويسندگي و دانش بسياري را آمو
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zΟ﴿تعليم داده است.  ‾= tæ z≈|¡ΣM}$# $ tΒ óΟs9 ÷Λ s> ÷ètƒ ∩∈∪﴾ : يعني به واسطه قلم براي انسان آنچه را
دانست از علوم و معارف آموخته است، ازين سبب است كه قلم شريف است زيرا  نمي

معارف است و كند، و قلم وسيله علوم و  هرچيزي به سبب غايه و مرام خود شرافت پيدا مي
فرمايد:  مي �نخستين چيزي كه خداوند پس از عرش و آب پيدا كرده قلم است، زيرا پيامبر

اول چيزي كه خداوند آفريد قلم بود برايش گفت: بنويس! پس قلم آنچه تا به روز قيامت 
  شود نوشت. پديد مي

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  اً خوب ياد بگيرند.آيات را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان اكثر -1
شرح را به نيكويي جمله جمله بخوان و معاني پوشـيدة آن را بيـان كـن تـا شـنوندگان       -2

  بدانند.
  بودن آغاز كارها به بسم اهللا تذكر ده. ها از مستحب به آن -3
  كه همين پنج آيت اولين آياتيست از قرآن كه نازل شده است. :شان گردان آگاه -4
گـذار و   ند به نزول قرآنكريم آگاه كن تا بر آن سپاسها را از بخشش و انعام خداو آن -5

  شاكر باشند.
در غـار حـرا كـه در يكـي از      � كه اين آيات بـر پيغمبـر خـدا    :ايشان را آگاه گردان -6

تـاكنون بـه    �هاي مكه مكرمه است نازل شد، و اين كوه و غـار از زمـان پيغمبـر     كوه
شـركين و كـردار فاسـد و    گيـري از م  بـراي گوشـه   �همان وضع وجود دارد و پيـامبر 

نشست كه ناگاه آيات حّقه قرآن بر وي فرود آمد،  شان، در اين غار به عبادت مي باطل
اش در مكــه بازگشــت، در حــالي كــه از شــدت وحــي وجــودش  پــس از آن بــه خانــه

  لرزيد. چنانچه در بخاري آمده است. مي
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  نزول وحي در غار حرا حديث: 24درس 

رضي الّله عنها  روى البخاري عن عائشةما 
 َغارِ  ِفى َوُهوَ  اْلَحق  َجاَءهُ  َحتىنها قالت: أ

 َما :قَالَ . اقْـَرأْ  فـََقالَ  اْلَمَلكُ  َفَجاَءهُ  ِحَراٍء،
 بـََلغَ  َحتى فـََغطِنى فََأَخَذِنى :قَالَ . ِبَقاِرئٍ  أَنَا

 قـُْلتُ . اقْـَرأْ  فـََقالَ  َأْرَسَلِنى ثُم  اْلَجْهَد، ِمنى
 َحتى الثانَِيةَ  فـََغطِنى فََأَخَذِنى. َقاِرئٍ بِ  أَنَا َما

. اقْـَرأْ  فـََقالَ  َأْرَسَلِنى ثُم  اْلَجْهَد، ِمنى بـََلغَ 
 فـََغطِنى فََأَخَذِنى. بَِقاِرئٍ  أَنَا َما فـَُقْلتُ 
 رَبكَ  بِاْسمِ  اقْـَرأْ ( :فـََقالَ  َأْرَسَلِنى ثُم  الثالِثََة،
 اقْـَرأْ *  َعَلقٍ  ِمنْ  اِإلْنَسانَ  َخَلقَ *  َخَلقَ  الِذى
 - اللهِ  َرُسولُ  ِبَها فـََرَجعَ ). اَألْكَرمُ  َورَبكَ 
 فـَُؤاُدُه، يـَْرُجفُ  -  وسلم عليه اهللا صلى

 اهللا رضى ُخَويِْلدٍ  بِْنتِ  َخِديَجةَ  َعَلى َفَدَخلَ 
 َحتى فـََزمُلوهُ . زَمُلوِنى زَمُلوِنى :فـََقالَ  عنها

  .الرْوعُ  َعْنهُ  َذَهبَ 

آنچه كه بخاري روايت كرده حديثي 
كه او گفته است:  لاست از عايشه 

تا اين » كرد پيامبر در غار حرا عبادت مي«
كه حق (وحي الهي) بر وي فرود آمد، و 
او در همان غار حرا بود كه ناگاه فرشته بر 
وي ظاهر شد و گفت: بخوان! پيامبر 

 گويد: من گفتم: خواننده نيستم، پس مي
مرا در بغل گرفت و به آغوش خود فشار 
داد كه احساس رنج و ماندگي كردم 
سپس مرا رها كرد و گفت: بخوان! گفتم: 
من خواننده نيستم، باز مرا گرفت و براي 
مرتبه دوم فشار داد تا احساس رنج و 
ماندگي كردم، سپس مرا رها كرد و 
گفت: بخوان! گفتم: من خواننده نيستم، 

در آغوش فشرد و باز رها  پس بار سوم مرا
كرد و گفت: اقرأ باسم ربك الذي خلق 
خلق االنسان من علق اقرأ وربك االكرم 
الذي علم بالقلم پيامبر با اين آيات كه ياد 
گرفته بود به سوي خانه بازگشت و در 

لرزيد بر خديجه بن  حالي كه قلبش مي
خويلد داخل گشت و گفت: جامه بر من 

پيچيد، پس بر وي  ن بهپيچيد، جامه بر م به
  جامه افگندند تا خوف از وي دور شد.
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: روش كالم در اينجا »ِحَراءٍ  َغارِ  ِفى َوُهوَ  اْلَحق  َجاَءهُ  َحتى«: لسخن عايشه  شرح:
داللت دارد كه عباراتي از حديث شريف حذف شده است، و آن عبارات چنين است: 

براي چند شبانه روز در غار حرا به عبادت  داشت و بارها گيري را دوست مي گوشه �پيامبر
به  لپرداخت و در همين حال بود كه حق بر وي پديدار گرديد. كلمة حق را عايشه  مي

: فرشته يعني جبرئيل بر وي نازل شد و برايش »اْلَمَلكُ  َفَجاَءهُ «كند:  اش تفسير مي اين گفته
ده نيستم، يعني پيش ازين جوابش را چنين گفت: من خوانن �گفت: بخوان، پس پيامبر 

 در جواب �: قول پيامبر»ِبَقاِرئٍ  أَنَا َماوَ «توانايي خواندن نداشتم، اكنون چگونه بخوانم؟ 
: پس مرا در آغوش »اْلَجْهدَ  ِمنى بـََلغَ  َحتى فـََغطِنى فََأَخَذِنى«گويد:  جبرئيل است، زيرا وي مي

كرد مانند اين كه مادر فرزندش را از روي گرفت و بيفشرد تا به زحمتم انداخت باز رهايم 
دهد، فرشته مرا در آغوش خود فشار داد. معني جهد  اش فشار مي مهرباني و شفقت به سينه

انجام داد كه او را در  �سه مرتبه با پيامبر  �ماندگي و رنج است، اين كار را جبرئيل 
 از مرتبه سوم به وي گفت: گفت بخوان، و بعد كرد، باز برايش مي فشرد و رها مي آغوش مي

﴿ù&t�ø% $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©!$# t, n= y{ ∩⊇∪﴾ »يعني همة  .»كه آفريده است بخوان به نام پروردگارت
را از خاك آفريده و فرزندانش را از خالصة آب پست  �مخلوقات را آفريده است و آدم 

�ù&t ﴿ :مبر تكرار كرد و گفتباز امر قرائت را بر پيا» پاكيست خداي را آفريدگار دانا«مني  ø% $# 

y7š/ u‘ uρ ãΠt� ø. F{$# ∩⊂∪ “Ï% ©! $# zΟ ‾= tæ ÉΟn= s)ø9$$ Î/ ∩⊆∪﴾  يعني از كرم و لطف واسع خود براي كساني كه از
 لعلوم مختلف و معارف و دانش بسياري را آموخت. سخن عايشه  بندگانش خواست

همراه اين آيات كه حفظ  � عني رسول خدا: ي»وسلم عليه اهللا صلى اللهِ  َرُسولُ  ِبَها فـََرَجعَ «
: كه از شدت ناگهاني نزول وحي در حالي كه دلش »فـَُؤاُدهُ  يـَْرُجفُ «كرده بود بازگشت 

كه در آنجا بود بازگشت و برايش  بلرزيد به منزل نزد همسرش خديجه بنت خويلد مي
دآمدن ناگهاني پيچيد گويي وي را از ترس فرو گفت: جامه بر من بپيچيد، جامه بر من به
: تا خوفي كه از فرودآمدن »الرْوعُ  َعْنهُ  َذَهبَ  َحتى«وحي تب لرزه گرفته است، او را پوشيدند، 

  عجيب وحي بر وي پديد آمده بود، دور شد.
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  براي مربي: هايي راهنمائي

  حديث شريف را به آرامش بخوان تا پيشتر شنوندگان آن را ياد گيرند. -1
  شان بيان كن. امش معاني پوشيده و دشوار آن را برايشرح را بخوان و با آر -2
  باشد. كه خواندن و نوشتن وسيلة دانش و معارف ديني و دنياي مي :ها را آگاه كن آن -3
شان روشـن گـردد، يكـي     ايشان را به آغاز و اطوار آفرينش خبر ده تا دو حقيقت براي -4

خـاك و سـپس از   بزرگي و عظمت خداوند در آفرينش، و ديگري آفريدن انسـان از  
  آب پست مني تا ناتواني انسان را بدانند.

كه يادكردن نام خداوند در آغاز هر كاري مستحب و پسنديده اسـت،   :ها بياموز به آن -5
  آمده است. �چنانكه در گفتار پيامبر
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  صفات مؤمنان مخلص آية: 25درس 

  قول اهللا جل جال له:
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u tΒ £‰s? ö� tƒ öΝä3ΨÏΒ tã 

Ïµ ÏΖƒÏŠ t∃öθ |¡sù ’ ÎAù'tƒ ª!$# 5Θöθ s)Î/ öΝåκ ™:Ït ä† 

ÿ… çµtΡθ ™6 Ït ä†uρ A' ©!ÏŒr& ’ n? tã tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# >ο̈“Ïã r& ’ n? tã 

tÍ�Ï'≈ s3ø9$# šχρß‰Îγ≈ pgä† ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ÿωuρ 

tβθ èù$ sƒ s† sπ tΒöθ s9 5ΟÍ←Iω 4 y7 Ï9≡sŒ ã≅ôÒ sù «!$# ÏµŠÏ? ÷σ ãƒ 

tΒ â!$ t±o„ 4 ª!$#uρ ììÅ™≡ uρ íΟŠÎ=tæ ∩∈⊆∪   

  فرمودة خداي بزرگ:
اي مؤمنان هركس از شما از دين ) 54(

خود بازگردد، به زودي خداوند گروهي 
شان  را خواهد آورد كه خداوند دوست

دارد و آنان هم خدا را دوست  مي
دارند، نسبت به مؤمنان نرم و فروتن  مي

بوده و در برابر كافران سخت و نيرومندند 
زنش كنند و از سر در راه خدا جهاد مي

اي هراس ندارند، اين  كننده هيچ سرزنش
هم فضل خدا است خداوند آن را به 

كند، و خداوند  هركس بخواهد عطا مي
  داراي فضل فراوان و آگاه است.

  ]54مائده: [
  

$﴿ فرمودة خداوند: شرح: pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u﴾  اين آيت ندائي است از طرف خداوند براي

?tΒ £‰s﴿گويد:  دهد ايشان را و مي يم ميبندگان مؤمنش كه ب ö� tƒ öΝä3ΨÏΒ tã Ïµ ÏΖƒÏŠ﴾ اگر كسي :
از شما بعد از آن كه ايمان آورده و به اسالم داخل شد دوباره به سوي كفر بازگرديده و 

’ t∃öθ|¡sù﴿مرتد شود  ÎAù'tƒ ª!$# 5Θöθ s)Î/ öΝåκ ™:Ït ä† ÿ… çµtΡθ ™6 Ïtä† uρ﴾ عجم : به زودي خداوند مردمي از عرب و
دارد، و ايشان با  شان دوست مي ها را به سبب ايمان و تقوا و صالح را پديد آورد كه آن

اش  و به سبب فضل و احسان خداوندي �معرفت و آگاهي به عظمت و كمال ذات خداوند 
!©'A﴿: دارند. فرموده خداوند او را دوست مي ÏŒr& ’ n? tã tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# >ο̈“Ïãr& ’ n? tã tÍ� Ï'≈ s3ø9$#﴾ يعني بر :

گير و درشت خوي هستند، فرموده خداوند:  مؤمنان نرم و مهربان و بر كافران سخت
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﴿šχρß‰Îγ≈ pgä† ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$#﴾ كنند  يعني قدرت و توانايي خود را در پيكار با كافران صرف مي
يا و شان كامل گرديده و به سعادت دن ها را به طرف اسالم هدايت كنند تا اسالم تا اين كه آن

 :�آخرت فايز گردند و از عذاب آخرت و رسوايي دنيا نجات پيدا كنند. فرمودة خداوند 
﴿Ÿωuρ tβθèù$ sƒ s† sπ tΒöθ s9 5ΟÍ←Iω﴾ گويند و عدالت را مراعات كرده به كارهاي  ها حق را مي يعني آن

د و در چيني بدگويان در ايشان اثري ندار دارند، سخن كنند و از ناپسند بازمي پسنديده امر مي
اين راه از سرزنش و عقاب، و حتي از جنگ كسي باك ندارند، اين جرئت از سبب كمال 

≡y7Ï9﴿شان به خداوند است فرمودة خداوند:  ايمان و قوت معرفت sŒ ã≅ôÒsù «!$# ÏµŠÏ? ÷σãƒ tΒ â!$ t±o„﴾ :
 باي كه سيدنا ابوبكر صديق و عمر فاروق يعني اين صفات ستوده شده و فضايل متعدده

به آن رستگار شده و توفيق يافتند مانند صفت دوستي با خداوند و  �ياران ديگر پيامبر  و
دوستي خداوند به ايشان، نرمي و مهرباني بر مؤمنان، شدت و درشتي بر كافران، فضل و 

كند و خداوند داراي فضل و  بخشش خداوندي است كه به هركس خواهد عنايت مي
بخشد، و آن كه  آن كه مستحق فضلش باشد، به وي ميبخشش فراوان است و از مؤمنان 

  گردد. مستحق نباشد از آن محروم مي
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

آيت را با ترتيل بخوان و تكرار كن و شنوندگان با تو بخوانند تا بيشترشان آن را حفظ  -1
  كنند.

ضيح بده شرح را بخوان و معاني آن را تك تك بيان كن و آنچه الزم توضيح است تو -2
  بيني كه مطالب را فهميده اند. تا به

كه آيت مشتمل بر اخبار غيبي است كه داللـت بـر صـدق پيـامبر و      :ها را آگاه كن آن -3
وفـات كردنـد عـدة     �كند چه همـين كـه پيـامبر    اين كه قرآن كالم خداوند است مي

م سركشي كرده و ديگـر احكـا   اعراب از دين اسالم مرتد شدند و عدة از دادن زكات
را قبول داشتند، و عدة به كلي از دين اسالم منكر گرديدند كه ابوبكر صـديق   شريعت
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ها را در برابر دين الهي وادار به تسـليم نمودنـد، و    ها جنگيدند تا آن با آن � و يارانش
پرچم اسالم را بلند كرده  �العرب كافري باقي نگذاشتند، سپس ياران پيامبر ةدر جزير

ارزه نمودند تا مردم به دين اسالم روي آورده و خـداي  بو روم م و با كشورهاي فارس
  تعالي اسالم و اهل آن را نيرومند و مكرم گردانيد.

در برابـر   �در بارة رحمت و مهربـاني يـاران پيـامبر    برا از سخن ابن عباس  ها آن -4
 ها گويد: آن شان در برابر كفار آگاه كن آنجا كه مي گيري مسلمانان و درشتي و سخت

بر مؤمنان مانند پدر براي فرزند و مولي براي بنـده، و در مقابـل كفـار ماننـد درنـدة در      
  برابر شكارش بودند.
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  حالوت ايمان حديث: 26درس 

 َثَالثٌ  قول الرسول صلى الّله عليه وسلم:
 َيُكونَ  َأنْ  اِإليَمانِ  َحَالَوةَ  َوَجدَ  ِفيهِ  ُكن  َمنْ 
 َوَأنْ  ِسَواُهَما، ِمما ْيهِ ِإلَ  َأَحب  َوَرُسولُهُ  اللهُ 

 هُ  الَ  اْلَمْرءَ  ُيِحبُيِحب  ِه، ِإالَأنْ  َيْكَرهَ  َوَأنْ  لِل 
 ِفى يـُْقَذفَ  َأنْ  َيْكَرهُ  َكَما اْلُكْفرِ  ِفى يـَُعودَ 
  .النارِ 

فرمايند: سه صفت  مي �ترجمه: پيامبر 
است كه در هركس موجود باشد. شيرين 

ابد. اين كه ي و حالوت ايمان را درمي
خداوند و رسولش از ديگران در قلبش 

اشند، اين كه كسي را دوست تر ب محبوب
نداشته باشد مگر به جهت خدا، اين كه از 
بازگشتن به كفر متنفر باشد همانطوري كه 

  از افتادن در آتش متنفر است.
  (رواه البخاري)

  
سه خصلت است كه اگر در كسي : يعني »ِفيهِ  ُكن  َمنْ  َثَالثٌ « :�فرمودة پيامبر  شرح:

 اللهُ  َيُكونَ « -1ها عبارتند از:  ابد و آني موجود شد در نفس خود حالوت ايمان را درمي
يعني خدا و رسول از مخلوقات ديگر ولو كه هرگونه عالقه و  »ِسَواُهَما ِمما ِإلَْيهِ  َأَحب  َوَرُسولُهُ 

، و اين كه هركس »اْلَمْرءَ  ُيِحب  َأنْ « -2باشند. تر  نيازي به ايشان داشته باشد به نزدش محبوب
: براي خشنودي و رضاي خداوند دوست داشته باشد »لِلهِ  ِإال  ُيِحبهُ  الَ «دارد،  را كه دوست مي

: بعد اين كه خداوند او را از كفر و »اْلُكْفرِ  ِفى يـَُعودَ  َأنْ  َيْكَرهَ  َأنْ « -3نه به جهت چيزي ديگر. 
، همچنان كه بد »النارِ  ِفى يـُْقَذفَ  َأنْ  َيْكَرهُ  َكَما«داد بازگشت به كفر را بد بداند. ضاللت نجات 

برد از اين كه وي را در آتش بيندازند، اين سه صفت اگرچه از عطاء و بخشايش خداوند  مي
كند. ولي براي آن اسبابي وجود  روند كه به هركه بخواهد عنايت مي بزرگ به حساب مي

 - 1ها عبارتند از:  ايد مسلمان اين مقام را به واسطه همان اسباب طلب كند و آندارد كه ب
ها بد  ها را دوست دارد و يا از آن شناخت خداوند و دانابودن به آن چيزهائي كه او تعالي آن

ها  هاي در روز آخرت براي دوستان خود و چه عذاب برد و شناخت اين كه چه نعمت مي
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قدرت ايمان و يقين كامل كه انسان را به كثرت اعمال  -2ه است براي دشمنان آماده كرد
شناخت آثار شوم كفر از قبيل جهل، شر و فساد در دنيا و خسران  -3سازد.  صالحه وادار مي

 فرمايد: كند حتي در وجود خودش چنانكه خداوند بزرگ مي آخرت كه در هرچيز زيان مي
﴿3ö≅è% ¨βÎ) zƒ Î�Å£≈ sƒ ø:$# tÏ%©! $# (#ÿρç� Å£yz öΝåκ |¦à'Ρ r& öΝÍκ�Î= ÷δr&uρ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$#﴾  :اي محمد! بگوي «). 15(الزمر

ها و اهل خود در روز قيامت زيان و خساره وارد كرده  كاران كساني اند كه بر نفس البته زيان
  .»اند

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  د گرفته اند.حديث را بخوان و تكرار كن تا ببيني كه شنوندگان آن را يا -1
  شرح آن را به آرامي بخوان تا بداني كه شنوندگان آن را فهميده اند. -2
كنـد مگـر    كه ايمان داراي حالوت و شيرين است كـه آن را درك نمـي   :ها بگو به آن -3

  گانة كه در اين حديث ذكر شده به دست آورد. كسي كه صفات سه
روردگـار خـود   را پ �هللا كه ايمان عبارت از ايـن اسـت كـه ا    :به ايشان يادآوري كن -4

دگار و معبودي قرار ندهي و به هرچه خداوند امـر كـرده ماننـد    روبداني و به جز او پر
شـدن در قيامـت و آنچـه در آنجـا از      هـا و رسـوالن و زنـده    ايمان بـه مالئكـه و كتـاب   

  هاي دوزخ وجود دارد تصديق كني. هاي بهشت و عذاب حساب، ميزان صراط، نعمت
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  شود اي ستم نمي قيامت به اندازة ذره در آية: 27درس 

  قال اهللا جل جال له:
¨βÎ) ©!$# Ÿω ãΝÎ= ôà tƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘sŒ ( βÎ) uρ à7 s? 

Zπ uΖ|¡ym $ yγø'Ïè≈ŸÒ ãƒ ÅV÷σ ãƒuρ ÏΒ çµ ÷Ρ à$©! #�� ô_r& 

$ VϑŠÏà tã ∩⊆⊃∪ y#ø‹ s3sù #sŒÎ) $ uΖ÷∞ Å_ ÏΒ Èe≅ä. ¥π ¨Βé& 

7‰‹ Îγt±Î0 $ uΖ ÷∞Å_uρ y7Î/ 4’ n? tã ÏIωàσ ‾≈ yδ #Y‰‹ Íκ y− ∩⊆⊇∪ 

7‹Í≥tΒöθ tƒ –Šuθ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#ρã� x'x. (#âθ |Átã uρ tΑθ ß™ §�9$# 

öθ s9 3“ §θ|¡è? ãΝÍκÍ5 ÞÚ ö‘F{$# Ÿωuρ tβθßϑ çFõ3tƒ ©!$# 

$ ZVƒ Ï‰tn ∩⊆⊄∪  

  خداوند بزرگ فرموده است:
كند به اندازة  ) همانا خداوند ستم نمي40(

ذرة و اگر كردار خوبي باشد، مضاعفش 
د خويش پاداش بزرگ كند و بيارد از نز

) پس چگونه است هنگامي كه بياريم 41(
از هر امتي گواهي و بياريم تو را بر اينان 

) در آن روز دوست دارند آنان 42گواه، (
كه كفر ورزيدند و نافرماني كردند پيامبر 

شدند با زمين و نهان  را، كاش يكسان مي
  دارند از خداوند داستاني را. نمي

  ]42 – 40[النساء: 
  

=βÎ) ©!$# Ÿω ãΝÎ¨﴿ فرمايد: خداوند از عدالت و رحمتش سخن گفته و مي شرح: ôàtƒ﴾ يعني :
كند بازهم با اين  اش انسان باشد و يا جني به اندازة ذرة ستم نمي خداوند بزرگ بر بنده
اش به روز قيامت همراه يك حسنه به حساب حاضر شود به شرطي كه  عدالت كامل اگر بنده

گرداند و برايش ثواب مضاعف  باشد خداوند پاداش آن حسنه را زياده ميايمان داشته 
كند كه اندازة بزرگي  بخشد و بازهم برتر ازين از نزد خود برايش پاداش بزرگ عنايت مي مي

داند، چقدر پاك است خداي دادگر، مهربان و بخشاينده. خداوند  و كيفيت آن را كسي نمي
›y#ø﴿ فرمايد: مي s3sù #sŒÎ) $ uΖ÷∞ Å_ ÏΒ Èe≅ä. ¥π̈Βé& 7‰‹ Îγt±Î0 $ uΖ÷∞ Å_uρ y7Î/ 4’ n? tã ÏIωàσ ‾≈ yδ #Y‰‹ Íκ y−﴾ و چگونه باشد :

حال آن روز و كدام كس خواهد بود تا مقدار ترس و وحشت آن را بداند كه خداوند از هر 
كند تا بر كردار ايشان از ايمان و كفر، صالح و يا فساد گواهي دهد و  امتي گواهي حاضر مي

ا اي پيامبر اين گروه يعني بر امت تو گواه بياوريم. البته ايستگاه قيامت بسيار دشوار هست تو ر
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كند  و حالت آن رسواكننده است و آنچه بر دشواري و رسوائي موقف قيامت داللت مي
پرستان و مشركين  ري، آتشاآنست كساني كه به خدا و پيامبرش كافر شدند مانند يهود، نص

دارند كه  ها دوست مي نمودند اين گروه ياطاعت نكرده و نافرمان �مد و از رسول خدا مح
درين روز با خاك برابر باشند. يعني خاك باشند يا دفن شده در خاك تا از ايشان اثري بر 

 Ÿωuρ﴿روي زمين باقي نباشد كه از حساب قيامت و عذاب الهي نجات پيدا كنند و فرمودة 

tβθ ßϑ çFõ3tƒ ©!$# $ ZVƒ Ï‰tn ∩⊆⊄∪﴾  :ون چ .»توانند هيچ سخني را از اهللا پنهان كنند و نمي« ).42(النساء
گويد و بر كردار  شان سخن مي ها در اين روز چنين قدرتي را نخواهند داشت زيرا اعضاي آن

  دهد. ها گواهي مي ناشايست آن
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  ندگان آن را ياد گرفته اند.آيات را به تجويد بخوان و تكرار كن تا بداني كه اكثر شنو -1
  شرح آيات را بخوان و معاني پوشيدة آن را بيان كن تا همگان آن را بفهمند. -2
از ابن مسعود خواست تا چيزي از آيات قرآن را  � كه روزي پيامبر خدا :ها بگو به آن -3

برايش بخواند، ابن مسعود از سورة نساء شروع به قرائت كرد تا به اين آيات رسيد، 
﴿y#ø‹ s3sù #sŒÎ) $ uΖ÷∞ Å_ ÏΒ Èe≅ä. ¥π̈Βé& 7‰‹ Îγt±Î0 $ uΖ ÷∞Å_uρ y7Î/ 4’n? tã ÏIωàσ ‾≈ yδ #Y‰‹ Íκ y− ∩⊆⊇∪﴾ 41: ء(النسا(. 
گاه كه از هر امتي گواهي بياوريم و تو را به عنوان  پس چگونه خواهد بود آن«

 كند و برايش گريه مي �توجه شد كه پيامبر م ناگاه  .»گواهي بر ايشان حاضر نماييم
هاي بود كه  شدن از نعمت گويد كافي است، كافيست و سبب گرية پيامبر اوالً آگاه مي

خداوند بر وي عنايت كرده است، و ثانياً به جهت رحمت و دلسوزي بر امت و ترس 
  ازين كه گرفتار عذاب روز قيامت نگردند.

 را اينزي :به ايشان كيفيت عرض كردار بندگان و حساب و جزاء بر آن كردار را بگو -4
آيات بر محاسبه و بازپرسي اعمال داللت دارد تا شنوندگان در راه خدا گام برداشته و 

  از عذاب وي نجات يابند و از بخشش و انعام او سعادتمند شوند.
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  اي از ايمان سبب نجات : حديث ذره28درس 

 َأْهلُ  يَْدُخلُ قوله صلى الّله عليه وسلم: 
 يـَُقولُ  ثُم  ، النارَ  النارِ  َوَأْهلُ  ، اْلَجنةَ  اْلَجنةِ 

ْلِبهِ  ِفى َكانَ  َمنْ  َأْخرُِجوا تـََعاَلى اللهُ   ِمثْـَقالُ  قـَ
َها فـَُيْخَرُجونَ .  ِإيَمانٍ  ِمنْ  َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحبةٍ   ِمنـْ
 فـَيَـْنبُُتونَ  ةِ اْلَحَيا نـََهرِ  ِفى فـَيُـْلَقْونَ  اْسَودوا َقدِ 

 أََلمْ  ، السْيلِ  ِنبِ َجا ِفى اْلِحبةُ  تـَْنُبتُ  َكَما
  .ُمْلَتِويَةً  َصْفَراءَ  َتْخُرجُ  أَنـَها تـَرَ 

فرمايد: اهل جنت به  مي � پيامبر اكرم
جنت و اهل آتش به آتش دوزخ داخل 

شوند. بعد از آن خداوند بزرگ براي  مي
 هركس كه به دهد فرمان ميفرشتگانش 

اندازة دانة خردلي در دلش ايمان باشد از 
ها را  يرون كنيد، فرشتگان آنآتش جهنم ب

در حالي كه سوخته و سياه گشته اند از 
كنند، سپس در نهر حيات  آتش بيرون مي

شوند پس گوشت تازه در  انداخته مي
شان روئيده، مانند اين كه دانه  هاي بدن

اي كه  رويد مگر نديده درگذر سيل مي
گي چگونه زرد و  ها در جاي سيل زده دانه

  رويند. درهم پيچيده مي

  (رواه البخاري)
  

اهل جنت كساني هستند كه اهليت  »اْلَجنةَ  اْلَجنةِ  َأْهلُ  َيْدُخلُ «: �فرموده پيامبر خدا  شرح:
شان تزكيه و پاك  هاي بهشت را به ايمان و كردار پسنديدة خود حاصل كرده اند، چون نفس

الي هفت آسمان بوده و و جنت عبارت از دار سالم و سراي سالمتي است. كه با شده است.
: يعني كساني در آتش دوزخ »النارَ  النارِ  َوَأْهلُ «سقف آن عرش الهي است. فرمودة پيامبر: 

هاي آنان را آلوده ساخته است  شوند كه اهل شرك و گناه بودند، ظلم و گناه نفس داخل مي
طة كائنات قرار ترين نق و دوزخ سراي هالكت و نابوديست و داراي دركات است و در پائين

دارد، اين جريانات بروز قيامت است، هنگامي كه مردم در صحراي رستاخيز برانگيخته شوند 
گردند فرمودة  و به كرداري كه در دنيا به اختيار و ارادة خود انجام داده اند محاسبه مي
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، مراد از »ِإيَمانٍ  ِمنْ  َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحبةٍ  ثْـَقالُ مِ  قـَْلِبهِ  ِفى َكانَ  َمنْ  َأْخرُِجوا تـََعاَلى اللهُ  يـَُقولُ  ثُم « :�پيامبر
باشد و مراد از  ، وزن دانة سپند است به جهت اين كه كوچك و سبك وزن ميحبةمثقال 

كسي را از آتش بيرون كنيد «ايمان كردار شايسته است، زيرا در حديث ديگري آمده است 
: �. فرمودة پيامبر »ذرة انجام داده استكه كلمة ال اله اال اهللا گفته و كار خيري به وزن 

َها فـَُيْخَرُجونَ « كه از  »اْسَودوا َقدِ «آورند  ها را از آتش دوزخ بيرون مي : يعني فرشتگان آن»ِمنـْ
  حرارت آتش دوزخ سياه شده اند.

ن، شوند كه به آ : يعني در جوئي انداخته مي»ةِ اْلَحَيا نـََهرِ  ِفى فـَيُـْلَقْونَ « :�فرمودة پيامبر 
 ِفى اْلِحبةُ  تـَْنُبتُ  َكَما فـَيَـْنُبُتونَ «شود و به روايتي هم نهر حيا آمده است.  جوي حيات گفته مي

اين  »ُمْلَتوِيَةً  َصْفَراءَ  َتْخُرجُ  أَنـَها تـَرَ  أََلمْ « �، تخم گياهان است، فرمودة پيامبر حبة، »السْيلِ  َجاِنبِ 
گرداند. يعني  استفهام صورت گرفته است ثابت مياستفهام تقريريست كه مطلبي را كه از آن 

  رويد. ، زردرنگ، درهم پيچيده از زمين ميحبةآري واقعاً اين 
شدن از دوزخ در جوي حيات غُسل داده  آري، چنين است حالت كساني كه بعد از بيرون

  شوند. شده و بيرون مي
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  كه اكثر شنوندگان آن را ياد گرفته اند. حديث را بخوان و تكرار كن تا بداني -1
شرح را جمله جمله بخوان، معاني پوشيده را بيان كن و مفاهيم دشوار آن را تفسير كن  -2

  تا خوب دانسته شود.
كه سراي آخرت به غير بهشت و يا دوزخ نيست، بهشت بـه كـردار    :ها را آگاه كن آن -3

علت گناه و شـرك گرفتـار دوزخ   آيد و انسان به  نيك و ايمان به خداوند به دست مي
  گردد. مي

كه خداوند در حساب كردار اشخاص بـه انـدازة يـك ذره هـم بـه       :ها را آگاه كن آن -4
دارد، پس اگر شخصي با ايمان از دنيا برود و از كردار صالح به جز  كسي ستم روا نمي
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يرون وزن ذره انجام نداده باشد، همانا خداوند به فضل و كرم خويش وي را از آتش ب
  گرداند. كرده و به جنت جاويدان داخل مي
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  و بازگشت كافران به اسالم توبه: آية 29درس 

  قول اهللا جل جال له:
βÎ* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?#uuρ nο4θŸ2̈“9$# 

öΝä3çΡ≡ uθ÷z Î*sù ’Îû Çƒ Ïe$!$# 3 ã≅Å_Áx'çΡ uρ ÏM≈tƒ Fψ$# 

5Θöθ s)Ï9 tβθ ßϑn= ôètƒ ∩⊇⊇∪  

  :�خداوند  فرمودة
) پس اگر توبه كردند و به پا داشتند 11(

نماز را و دادند زكات را پس برادرانند 
ها را  شما را در دين و تفصيل دهيم آيت

  دانند. براي قومي كه مي
  ]11[التوبه: 

  
*βÎ﴿ فرمودة خداوند: شرح: sù (#θ ç/$ s?﴾ يعني اگر به سوي ايمان به خدا و رسولش بازگشتند :

θ#)﴿ن گريخته بودند چنانكه از آ ãΒ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$#﴾  ،نماز را با شرايط و آدابش كه طهارت
هاي آنست در اوقاتش به جماعت ادا  آوردن به قبله با اركان و سنت پوشيدن عورت، روي

#)﴿ نمودند âθs?# uuρ nο4θŸ2̈“9 شان را كه به حد نصاب رسيده باشد مانند طال  هاي و زكات مال ﴾#$

*öΝä3çΡ≡uθ÷zÎ﴿ ال تجارتي و چهارپايان بعد از گذشت سال بيرون كردندو نقره، امو sù ’Îû ÇƒÏe$!$#﴾ :
هاي  شان كه بازگشت به ايمانست و نماز را ادا كردند و زكات مال ها بعد از توبه يعني اين

خود را دادند پس ايشان برادران شما در دين هستند نه در نسب، چه برادري ديني در اسالم از 
اهللا منه مرتد شود صلة برادريش بريده  اري نسبي باالتر است كه اگر برادر نسبي نعوذببراد
شود. اما اگر بيگانة اسالم آورد براي  شود و به كلي از برادر مسلمان خويش بيگانه مي مي

≅ã﴿ :�گردد. فرمودة خداوند  ي مسلمانان برادر مي همه Å_Áx' çΡ uρ ÏM≈ tƒFψ : يعني حكم آيات ﴾#$
كنيم، زيرا  كنيم و بعضي از آيات قرآن را به آيات ديگري از قرآنكريم تفسير مي مي را بيان

5Θöθ﴿ كند. فرمودة خداوند: هيچ عبارتي آيات قرآني را مانند خود قرآن تفسير نمي s)Ï9 

tβθ ßϑn=ôè tƒ﴾ها كساني اند كه از تفصيل خداوند به معاني آيات  دانند زيرا آن : براي قومي كه مي
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بينند و راهي  كنند، ولي مردم نادان و ناآگاه حق را به سبب تاريكي جهل خود نمي مياستفاده 
در اين  �شناسند، ازين جهت  است كه خداوند  كه ايشان را به حقايق ديني برساند نمي

كند نه براي  دهد كه او تعالي آيات خود را براي مردم عالم و دانا بيان مي آيات خبر مي
دان باشند و دانستيم كه راه به طرف علم از دو طريق است يكي ايمان به كساني كه جاهل و نا

  ها را از روي عقيده و عمل فراگرفتن. خدا و رسول او و ديگري پرسش از علما و دانش آن
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها آن را حفظ نمايند. آيه را بخوان و تكرار كن تا بيشتر شنونده -1
  له توقف نموده و معاني آن را بيان كن تا همه بدانند.شرح را بخوان و در هر جم -2
كه توبه از هر گناهي همانا قطع گناه و طلـب آمـرزش و پشـيماني از     :شان گردان آگاه -3

شـان   گناه است تا مجدداً به آن گناه بازنگردد و اگر گناه حقوق مردم باشد آن را براي
  بازگرداند يا از ايشان طلب بخشايش كند.

هركـه ايـن دو    :دو اساس اسالم كه نماز و زكات اسـت آگـاه كـن و بگـو     ها را از آن -4
  اساس را ويران كند از اسالم خارج است.

ايشان را از برادري اسالمي آگاه كن كه اين برادري خون، مال و آبروي مسلمان را بر  -5
  دهد. برادر مسلمانش حرام قرار مي
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  : حديث جهاد تا وقتي كه اسالم را بپذيرند30درس 

 َأنْ  أُِمْرتُ ول النبي صلى الّله عليه وسلم: ق
 اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ  َأنْ  َيْشَهُدوا َحتى الناسَ  أُقَاتِلَ 
 ًدا َوَأنِه، َرُسولُ  ُمَحمَالَة، َويُِقيُموا اللالص 

 ِمنى َعَصُموا َذِلكَ  فـََعُلوا فَِإَذا الزَكاَة، َويـُْؤتُوا
 اِإلْسَالِم، ِبَحق  ِإال  َلُهمْ َوَأْمَوا ِدَماَءُهمْ 

  .اللهِ  َعَلى َوِحَسابـُُهمْ 

فرموده است: مأمور شدم كه با  �پيامبر 
مردم بجنگم تا گواهي دهند كه معبودي 
نيست به جز اهللا و اين كه محمد فرستادة 
خداست و نماز را به پاي دارند و زكات را 
بدهند. چون اين اعمال را انجام دادند 

و اموال خود را از تعرض من حفظ ها  خون
كردند. مگر به حق اسالم و حساب 

  كردارشان با خدا است.
  (رواه البخاري)

  
: يعني پروردگار بزرگم و صاحب، مالك »الناسَ  أُقَاِتلَ  َأنْ  أُِمْرتُ «: �فرموده پيامبر  شرح:

ه ايمان به خدا و و معبود من كه جز وي معبودي ندارم، به من فرمان داده است كه مردم را ب
 َوَأن  اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ  َأنْ  َيْشَهُدوا َحتى«رسولش دعوت كنم اگر قبول نكردند با ايشان جنگ كنم: 

پيامبر خداست.  �تا گواهي دهند كه معبودي به جز اهللا نيست و محمد  »اللهِ  َرُسولُ  ُمَحمًدا
، نماز را فوراً بعد از اقرار به اين شهادت به پاي دارند. »َالةَ الص  َويُِقيُموا«اين به مرتبة اول و بعد 

يعني هنگامي كه شروط وجوب زكات كه همانا نصاب و گذشتن سال يا  »الزَكاةَ  َويـُْؤُتوا«بعد 
: �ها است تكميل شود، زكات را ادا كنند. فرمودة پيامبر ها و كوبيدن خرمن شدن ميوه پخته

يعني چون كلمة شهادت را گفتند و نماز را به پا داشتند و زكات را دادند،  »َذِلكَ  فـََعُلوا ِإَذا«
ها و اموال خود را حفظ  از من خون »اِإلْسَالمِ  ِبَحق  ِإال  َوَأْمَواَلُهمْ  ِدَماَءُهمْ  ِمنى َعَصُموا«فرمايد:  مي

د كه دست ر به حق اسالم مثل اين كه كسي را بكشد تا كشته شود يا دزدي كنگكرده اند، م
 �وي را قطع كنند يا مال مردمان را تلف كند كه از وي تاوان آن را بگيرند. باز پيامبر

يعني در آنچه از عقيده، كردار و گفتاري كه پنهان كردند  »اللهِ  َعَلى َوِحَسابـُُهمْ «فرمايد:  مي
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دد تنها گر كند زيرا حكم شرعي به ظاهر، جاري مي ها محاسبه مي خداوند در قيامت به آن
  كند. ها بازرسي مي خداوند است كه بر امور پوشيده آگاهست و از آن

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

 حديث شريف را بخوان و تكرار كن تا بداني اكثراً آن را ياد گرفته اند. -1

شرح مطالب را بخوان و به هر جمله توقف كن و معاني آن را بازگو و شرح ده تا  -2
كه بر رهبران مسلمانان واجب است تا با كافران  :ها بفهمان آن معني آن فهميده شود.به

به .جنگيده است بجنگند زيرا ايشان خليفه و جانشين پيامبر هستند �به آنچه پيامبر
 �كه ترك نماز مانند ندادن زكات كفر است، اگر چنين نبودي پيامبر :ها تعليم ده آن

 با مردم بدان سبب جنگ نكردي.

خون و مال مسلمان محفوظ است مگر هنگامي كه جنايتي از وي سر  كه :به ايشان بگو -3
 زند تا ريختن خون و يا گرفتن مالش واجب گردد.

كه حاكم مسلمان بايد به ظاهر حكم كند و حق ندارد كه از باطن و  :ها را آگاه كن آن -4
اسرار جستجو كند بلكه آن را به خداوند واگذارد چون خداوند عالم به غيب است، 

﴿ÏMs9$ s% Ü>#{�ôã F{$# $ ¨ΨtΒ#u ( ≅è% öΝ©9 (#θ ãΖÏΒ÷σ è? Å3≈ s9uρ (#þθ ä9θ è% $ oΨôϑn= ó™ r& $ £ϑs9uρ È≅äzô‰tƒ ß≈ yϑƒM} $# ’ Îû öΝä3Î/θ è= è% 

( βÎ) uρ (#θ ãè‹ÏÜè? ©!$# … ã&s!θ ß™u‘ uρ Ÿω Νä3÷G Î= tƒ ôÏiΒ öΝä3Î=≈ yϑ ôãr& $ º↔ ø‹x© 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà'xî îΛÏm§‘ ∩⊇⊆∪﴾ پيامبر� 
  است كه بر امور پنهان علم دارد. دمأمورم تا بظاهر حكم برانم و خداون گويد: من مي



 

  ماه جمادي االول هايدرس

  ظاهري منافقان ايمان: آية 1درس 

ÏM:   اهللا تبارك وتعالي قول s9$s% 

Ü>#{� ôã F{$# $̈Ψ tΒ# u ( ≅è% öΝ ©9 (#θãΖ ÏΒ ÷σ è? Å3≈ s9 uρ 

(# þθä9θè% $oΨ ôϑ n= ó™r& $£ϑ s9 uρ È≅ äzô‰ tƒ ß≈ yϑƒM} $# ’ Îû 

öΝ ä3Î/θè=è% ( βÎ) uρ (#θãè‹ ÏÜè? ©! $# …ã&s!θß™u‘ uρ Ÿω 
Ν ä3÷G Î= tƒ ôÏiΒ öΝ ä3Î=≈ yϑ ôã r& $º↔ø‹ x© 4 ¨βÎ) ©! $# 

Ö‘θà' xî îΛÏm§‘ ∩⊇⊆∪                             

  :�فرموده خداوند بزرگ 
) گفتند صحرانشينان ايمان آورديم، 14(

بگو: ايمان نياورديد و ليكن گوئيد اسالم 
هاي  ديم و هنوز درنيامده ايمان در دلآور

شما، و اگر فرمان بريد خدا و پيامبرش را 
نكاهد شما را از كارهاي شما چيزي، 

  همانا خدا است آمرزندة مهربان.

  ]14[الحجرات: 
  

ÏM﴿ فرمودة خداوند بزرگ: شرح: s9$ s% Ü>#{�ôãF{$# $̈ΨtΒ#u﴾  اعراب گفتند: ايمان آورديم كه
هاي  ها اين اقرار زباني را گفتند، ولي دل نيست، محمد پيامبر خداست، آن معبودي به جز اهللا

هاي سليم، غفار، جهنيه  شان بدان ايمان نداشت، اين اعراب از قبيله بني اسد بودند، زيرا قبيله
ها را وادار به اين سخنان كرد  و مزينه به حق و راستي به اسالم درآمده بودند و چيزي كه آن

سالي آمده بود و گرفتار قحطي شده بودند نزد پيامبر  شان خشك ه سرزميناين بود كه ب
ها كمك مادي داده شود ادعا  آمده و اظهار اسالم كردند به جهت اين كه به آن �اسالم

شان چيزي خوراكي عنايت  براي �ها مؤمن هستند و اميدار بودند كه پيامبر كردند كه آن
è% öΝ©9 (#θ≅﴿ كند. فرمودة خداوند بزرگ: ãΖÏΒ÷σ è? Å3≈ s9uρ (#þθ ä9θè% $ oΨôϑn= ó™r&﴾ يعني خداوند به پيامبرش :

كه شما هنوز به دولت ايمان مشرف نگشته ايد بلكه بگوئيد:  :كند كه به ايشان بگويد امر مي
تسليم شديم و به فرمان اسالم گردن نهاديم و اين اسالم ظاهريست نه ايمان قلبي. فرمودة 

$﴿خداوند: £ϑs9uρ È≅äzô‰tƒ ß≈ yϑƒ M}$# ’ Îû öΝä3Î/θè= è%﴾  اين اخبار از خداوند است كه ايمان هنوز به
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ها به دولت ايمان  هاي اين گروه بني اسد داخل نشده است ولي نزديك است كه آن دل
(βÎ﴿ مشرف گردند و به راستي و به حق در شمار مؤمنان درآيند. فرمودة خداوند: uρ (#θ ãè‹ ÏÜè? ©!$# 

… ã&s!θ ß™u‘ uρ Ÿω Νä3÷GÎ= tƒ ôÏiΒ öΝä3Î=≈ yϑ ôã r& $ º↔ ø‹x©﴾برداري كنيد خدا و رسولش را چيزي از  : و اگر فرمان
شود و مزد كردار پسنديدة شما كه عبارت از فرمانبرداري خدا و  تان كاسته نمي پاداش اعمال

كند و چرا  تان عنايت مي شود، بلكه خداوند پاداش كامل آن را براي رسول اوست كاسته نمي
!© (βÎ¨﴿ ن نباشدچني $# Ö‘θ à' xî îΛÏm§‘ ∩⊇⊆∪﴾ .كه همانا خداوند بخشاينده و مهربان است  

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  آيت را با تجويد بخوان و همگان آهسته تكرار كنند تا حفظ شود. -1
شرح را جمله جمله بخوان و معاني پوشيدة هر جمله را واضح نما تـا شـنوندگان آن را    -2

  بفهمند.
كه ايمان عمل قلبي و امر پوشـيده و بـاطني اسـت و اسـالم اعمـال       :ا آگاه كنايشان ر -3

اعضا و جوارح و امر آشكار و ظاهري است كسي كه به حق و راستي ايمان آورده در 
شود و كسي كه در اسـالم بـدون ايمـان قلبـي      اسالم داخل شده و اسالمش صحيح مي

  دوزخ است.داخل شود، او منافق و كافر بوده و جايگاهش آتش 
شود و هر كسي  كسي كه به طور صحيح اسالم آورد مؤمن گفته مي :ها تعليم ده به آن -4

كه به طور صحيح ايمان آورد مسلمان است، لذا جواز دارد كه لفظ مؤمن بـر مسـلم و   
لفظ مسلم بر مؤمن اطالق و به كار برده شود، مشروط بر اين كه ايمان و اسالم شخص 

  ورت گرفته باشد.به صورت درست و صحيح ص
هركسي كه به صدق و راستي به اسالم درآيـد، گرچـه قـبالً نفـاق      :ايشان را آگاه كن -5

داشته و با اسالم مبارزه كرده باشد، خداوند مـزد اطـاعتش از خـدا و رسـول را ضـايع      
گرداند، به شرطي كه اسالم او به راستي و صداقت باشد همانا خداوند بـر بنـدگان    نمي

  مهربان است. ,بردار ست و بر مؤمنين فرمانخود بخشاينده ا
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  به بعضي افراد ���� دادن پيامبر هديه حديث: 2درس 

بي وقاص أما رواه البخاري عن سعد بن 
 ���� اللهِ  َرُسولَ  َأن  رضي اهللا عنه قال:

 َرُسولُ  فـَتَـَركَ  َجاِلٌس، َوَسْعدٌ  رَْهطًا َأْعَطى
 يَا فـَُقْلتُ  ِإَلى  َأْعَجبُـُهمْ  ُهوَ  رَُجالً  ���� اللهِ 

 ِإنى فـََواللهِ  ُفَالنٍ  َعنْ  َلكَ  َما اللهِ  َرُسولَ 
 َفَسَكت . ُمْسِلًما َأوْ  :فـََقالَ . ُمْؤِمًنا َألرَاهُ 

 فـَُعْدتُ  ِمْنهُ  َأْعَلمُ  َما َغَلَبِنى ثُم  َقِليًال،
 ِإنى فـََواللهِ  ُفَالنٍ  َعنْ  َلكَ  َما فـَُقْلتُ  ِلَمَقالَِتى

 َما َغَلَبِنى ثُم . ُمْسِلًما َأوْ  :فـََقالَ  ْؤِمًنامُ  َألرَاهُ 
 اللهِ  َرُسولُ  َوَعادَ  ِلَمَقالَِتى فـَُعْدتُ  ِمْنهُ  َأْعَلمُ 
����  ى َسْعُد، يَا :قَالَ  ثُمُجلَ  ُألْعِطى ِإنالر 

ُرهُ   اللهُ  َيُكبهُ  َأنْ  َخْشَيةَ  ِمْنُه، ِإَلى  َأَحب  َوَغيـْ
  .النارِ  ِفى

روايت  � ز سعد بن ابي وقاصبخاري ا
به  � كند كه وي گفت: پيامبر خدا مي

 گروهي از مردم چيزي مال را تقسيم
كردند كه من در آنجا نشسته بودم مردي 
را كه به نزد من بهترين ايشان بود ترك 
كرد و به وي چيزي نداد، گفتم: اي رسول 

ات در بارة فالني چيست؟ به  خدا نظريه
من وي را مؤمن خداوند قسم است كه 

: مسلم، دانم، آن حضرت فرمود: بگو مي
باز آنچه در بارة آن  اندكي خاموش ماندم

دانستم مرا بر اين داشت كه  شخص مي
ات در بارة فالني چيست به  بگويم نظريه

خداوند قسم است كه من او را مؤمن 
مسلم. بار سوم هم  :دانم، باز فرمود: بگو مي

 � م، پيامبركه همين مطلب را تكرار كرد
مسلم، پس فرمود: اي  :فرمود: بگو مي

دهم در حالي  سعد! من به مردي چيزي مي
كه غير او به نزدم بهتر است، چون 

ترسم اين كه به واسطه فقر و ناداريش  مي
به كفر كشانيده شود و خداوند وي را در 

  آتش دوزخ بيندازد.
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مكه به مدينه مهاجرت نمود،  سعد بن ابي وقاص از نخستين مهاجرانيست كه از شرح:
تقسيم » گروهي شامل سه تا نُه نفر«يك مرتبه مالي را در ميان رهطي  �گويد: رسول اهللا  مي

كردم و همان مردي كه پيامبر برايش  كرد به يك مرد از آن گروه چيزي نداد من نظاره مي
 َعنْ  َلكَ  َما«خدا!  شد، گفتم: اي رسول تر معلوم مي چزي نداد نسبت به ديگران در نظرم خوب

دانم،  : چيست كه تو به فالني چيزي ندادي به خداوند قسم كه من او را مؤمن مي»ُفَالنٍ 
: يعني بهتر اين است كه مسلم كرد گفت: اَو مسلم و را ترديد ميدر حالي كه سخن ا �پيامبر

ي، سعد بگويي، چون اسالم امر ظاهري و ايمان امر باطني است، و تو از آن آگاهي ندار
دانست او را بر آن داشت تا دوباره  مدت كمي خاموش ماند باز آنچه در بارة آن مرد مي

سخنش را تكرار كند و بگويد: تو در بارة فالني چه نظر داري به خداوند كه من او را مؤمن 
 ترديد (يعني مسلمان) »ُمْسِلًما َأوْ « ي سخن سعد را به اين گفته � دانم. بازهم رسول خدا مي

 ُألْعِطى ِإنى َسْعُد، يَا«برايش فرمود:  �فرمود، چون سعد سخنش را بار سوم تكرار كرد پيامبر
ُرهُ  الرُجلَ  اي سعد من براي مردم چيزي « »النارِ  ِفى اللهُ  َيُكبهُ  َأنْ  َخْشَيةَ  ِمْنُه، ِإَلى  َأَحب  َوَغيـْ

رس اين كه فقر و احتياجي وي را به كفر بخشم در حالي كه غير او در نظرم بهتر است از ت مي
اظهار عدم رضايت او از سخن سعد است  »ُمْسِلًما َأوْ «گويد:  كه مي �گفتة پيامبر» نكشاند

خورد او مؤمن است، زيرا محل ايمان قلب است و كسي از قلب ديگري آگاهي  كه قسم مي
دهد كه  گويا برايش تعليم ميكند،  ترديد مي »ُمْسِلًما َأوْ «ندارد پس سخن سعد را به كلمة 

دانم زيرا اسالم او ظاهر است ولي ايمانش از  كه مؤمن مي :دانم نگو بگو: من او را مسلمان مي
توان قطعي به آن حكم كرد، باز فرمود: من براي كسي چيزي از  امور باطني است چگونه مي

ترسم  است چه ميدهم در نظرم بهتر  دهم در حالي كه شخص ديگري كه به وي نمي مال مي
ادبي به ساحت رسول خدا هالك شده و يا از اسالم  كه شخص ضعيف االيمان به جهت بي

  مرتد شود و از اهل دوزخ گردد.
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  براي مربي: هايي راهنمائي

حديث را بخوان و شنوندگان آهسته با تو تكرار كنند تا ببيني كه اكثرشان آن را حفظ  -1
  نمايند.

  معاني پوشيدة آن را بيان كن تا شنوندگان بدانند.شرح را به آرامي بخوان و  -2
كردن شخص به خطايش به لطف و نرمي صورت گيـرد،   كه متوجه :ها را آگاه كن آن -3

  را به لطف و نرمي برايش اعالن فرمود. � خطاي سعد �طوري كه پيامبر
آنجا كه براي شخص ضـعيف   :آگاه نما �ها را به ادب و سياست مدبرانه محمدي  آن -4

دهد از خوف اين كه ضعف ايمان، او را به هالكت نكشاند و شخص قوي  مان مياالي
  دهد زيرا از لغزش قلب وي ايمن است. االيمان را چيزي نمي

كه ايمان امر باطني است و اسالم امر ظاهري است از ايـن جهـت كسـي     :ها بگو به آن -5
ه اسالم صفت كند كند شايد گاهي به خطا برود و اگر ب كه ديگر را به ايمان صفت مي

  گردد. مرتكب خطايي نمي
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  زنان عادي نيستند ���� : آية زنان پيامبر3درس 

  قوله تعالي:
u!$ |¡ÏΨ≈ tƒ ÄcÉ< ¨Ζ9$# ¨ äó¡s9 7‰tnr'Ÿ2 zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 

ÈβÎ) ¨ äø‹ s)̈? $# Ÿξ sù z÷è ŸÒ øƒrB ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ yìyϑ ôÜuŠ sù 

“Ï% ©! $# ’Îû Ïµ Î7ù= s% ÖÚt� tΒ zù= è% uρ Zωöθ s% $ ]ùρã� ÷è̈Β 

∩⊂⊄∪ tβö� s% uρ ’ Îû £ä3Ï?θã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_§�y9s? yl•� y9s? 

Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈ yfø9$# 4’n<ρW{$# ( zôϑÏ% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# 

šÏ?#uuρ nο4θŸ2̈“9$# z÷è ÏÛr&uρ ©!$# ÿ… ã&s!θ ß™u‘ uρ  

  فرمودة خداي تعالي:
) اي زنان پيامبر! نيستيد شما مانند يكي 32(

را پس نرمي نشان  از زنان، اگر بترسيد خدا
ندهيد در گفتار، تا اميد بندد آن كه در 
دلش بيماري است و بگوئيد گفتار نيكو 

هاي خويش و  ) و بيارميد در خانه33(
خودنمايي نكنيد مانند خودنمايي جاهليت 
نخستين و به پا داريد نماز را و بدهيد 
زكات را و فرمانبرداري كنيد از خدا و 

  پيامبرش.
  ]33، 32[احزاب: 

  
$!u﴿ فرمودة خداي تعالي: شرح: |¡ÏΨ≈ tƒ Äc É<̈Ζ9$# ¨ äó¡s9 7‰tnr'Ÿ2 zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$#﴾  در اين  �خداوند

ها را به بلندي منزلت  را كه نه زن بودند مورد خطاب قرار داده است تا آن � آيت زنان پيامبر
مادران مسلمانان «ؤمنين ها امهات الم شان آگاه گرداند، چرا چنين نباشد كه آن و رفعت مقام

شان است كه اوامر خداوند را  ولي اين بلندي و رفعت مقام مقيد به تقوا و پرهيزگاري» هستند
به جا آورند و نواهي او را ترك كنند و همچنين از رسول خدا و اوامر و نواهي او اطاعت 

ÈβÎ) ¨﴿داشته باشند و به اين نكته جملة شرطيه در فرمودة خداوند:  ä ø‹s)̈? كند،  داللت مي ﴾#$
اعالن كرده است در ضمن از ايشان  �بنابراين شرافتي كه خداوند براي زنان پيامبر

  فرمانبرداري در امور ذيل را درخواست كرده است.
گويند كلمات را به  زدن نرمي نكنند يعني چون همراه مردان بيگانه سخن مي در سخن -1

طمع پيدا  ,پرست و منافق شان در دل مردم شهوت خناننرمي ادا نكنند، تا اين كه از شنيدن س
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فرمايد: در سخن نرمي نكنيد تا كسي كه در  نشود و همين است معني سخن خداوند كه مي
  قلبش بيماريست در شما طمع نكند.

هاي خود را الزم بگيرند و بدون ضرورت از آن بيرون نشوند زيرا  اين كه خانه -2
�tβö﴿ د:يفرما خداوند بزرگ مي s% uρ ’Îû £ä3Ï?θ ã‹ç/﴾ »هاي خود ساكن شويد در خانه.«  

اين كه از خودنمايي و برآمدن از خانه مانند دورة جاهليت اُولي پرهيز داشته باشند  -3
طوري كه با لباس فاخر و معطر بيرون نشوند و مانند زنان دوران جاهليت در كوچه و بازارها 

  به گشت و گذار نپردازند.
آداب و شرايط و اركان آن ادا كنند و زكات اموال خود را بپردازند، در نماز را به  -4

  خواند. آخر نيز ايشان را به اطاعت از اوامر و نواهي خدا و رسول فرا مي
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

شـان آن   ها را بخوان و تكرار كن و شنوندگان آهسته با تو بخوانند تا كه اكثريـت  آيت -1
  را حفظ كنند.

  ا بخوان و معاني پوشيده را بيان كن تا شنوندگان خوب بفهمند.شرح ر -2
كه شـرافت مسـلمان و بلنـدي مقـام روحـي و پـاكيزگي نفسـانيش         :ها را آگاه كن آن -3

  مربوط به تقواي خداست.
گفـتن همـراه    كه براي زنان مسلمان جواز ندارد كه در هنگـام سـخن   :به ايشان بفهمان -4

به كار برند يا سخنان غير ضروري به زبان آورنـد،   مردان بيگانه، در عبارت خود نرمي
مثالً اگر از ايشان پرسيده شود كه شـوهرت كجاسـت؟ بگويـد: در بـازار اسـت يـا در       
مسجد است يا به سر كار است، يعني به قدر ضـرورت بـس كنـد و سـخن را بـه درازا      

  گمان دارم در فالن جا و فالن جا هم رفته باشد. :نكشاند كه بگويد
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هاي خود را در  كه براي زن مسلمان جواز ندارد كه چهره و زيبايي :را آگاه كن ها آن -5
شدن از منزل برهنه نمايد، زيـرا چنـين كـاري حـرام اسـت و مرتكـب آن        هنگام بيرون
  شود. گنهكار مي

در قرآنكـريم   �نمودن خود به غير اهل صالح بيم بده زيرا خداوند  ها را از مشابه آن -6
�§_Ÿωuρ š∅ô﴿وده: اين عمل را نهي فرم y9s? yl •� y9s? Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yfø9$# 4’ n<ρW{$#﴾.  
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  : حديث احسان به زيردستان4درس 

ما رواه البخاري عن أبي ذر رضي اهللا قال: 
 النِبى  ِلىَ  فـََقالَ  بُِأمِه، فـََعيـْرتُهُ  رَُجًال، َسابـَْبتُ 

 ِفيكَ  اْمُرؤٌ  ِإنكَ  بُِأمهِ  َأَعيـْرَتهُ  !َذر  أَبَا يَا :����
 اللهُ  َجَعَلُهمُ  َخَوُلُكْم، ِإْخَوانُُكمْ  َجاِهِليٌة،

 يَِدهِ  َتْحتَ  َأُخوهُ  َكانَ  َفَمنْ  أَْيِديُكْم، َتْحتَ 
ْلُيْطِعْمهُ   يـَْلَبُس، ِمما َوْليُـْلِبْسهُ  يَْأُكُل، ِمما فـَ

 َكلْفُتُموُهمْ  فَِإنْ  يـَْغِلبُـُهْم، َما ُتَكلُفوُهمْ  َوالَ 
  .ُنوُهمْ فََأِعي

روايت  �در حديثي بخاري از ابي ذر 
كند كه ابي ذر گفت: من مردي را  مي

دشنام دادم و به مادرش عيبي نسبت كردم، 
برايم فرمود: اي اباذر آيا  � پيامبر خدا

وي را به مادرش دشنام دادي؟ البته تو 
باشي كه در تو خصلت  شخصي مي

دگان جاهليت وجود دارد. برادران شما بر
هستند خداوند ايشان را زير دست شما 

شما قرار داده است، كسي كه برادرش زير 
خورد او  دستش باشد بايد از طعامي كه مي

پوشد او را  را بخوراند و از لباسي كه مي
بپوشاند، ايشان را تكليفي ندهيد كه در 

ها نباشد و اگر چنين تكليفي  توان آن
  ها ياري نمائيد. داديد به آن

  
گويد: ساببت يعني مردي را دشنام دادم و به مادرش عيب  كه مي �بي ذرسخن ا شرح:

 يَا«برايم گفت:  �بود. پيامبر  �نسبت كردم و برايش گفتم: اي پسر زن سياه، آن مرد بالل 
كه در تو  او را دشنام مادر دادي؟ تو شخصي هستي »َجاِهِليةٌ  ِفيكَ  اْمُرؤٌ  ِإنكَ  بِأُمهِ  َأَعيـْرتَهُ  َذر  أَبَا

هاي جاهليت موجود است كه آن  جاهليت وجود دارد يعني در تو خصلتي از خصلت
گرفتن به نقايص مردم است چه اين كار از عرف و عادات جاهليت است، مسلمان را  عيب

: »َخَوُلُكمْ  ِإْخَوانُُكمْ «الزم است كه از اخالق و عادات اهل جاهليت بپرهيزد، سپس فرمود: 
ها  خداوند شما را مالك آن »أَْيِديُكمْ  َتْحتَ  اللهُ  َجَعَلُهمُ « ادران شما هستند،بر تان بندگان

پس آن كسي كه برادرش زير دست وي باشد  »يَِدهِ  َتْحتَ  َأُخوهُ  َكانَ  َفَمنْ «گردانيده است، 
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ْلُيْطِعْمهُ « يعني مالك برادر خود گردد، پس بايد در ميان او و  »سُ يـَْلبَ  ِمما َوْليُـْلِبْسهُ  يَْأُكُل، ِمما فـَ
خود مساوات را مراعات نمايد، و در چيزهايي كه گفته شد خود را بر وي فضيلت ندهد، 

ها را كار نفرمائيد يعني كاري  بيش از قدرت آن »يـَْغِلبُـُهمْ  َما ُتَكلُفوُهمْ  َوالَ « :�فرموده پيامبر
و اگر كار دشوار و سختي را به ايشان  »وُهمْ َكلْفُتمُ  فَِإنْ «نگوئيد كه از انجام آن ناتوان باشند، 

دادن  ها را ياري دهيد تا كار برايشان آسان شود و توانائي انجام آن »فََأِعيُنوُهمْ «تكليف كرديد 
  آن را پيدا كنند.

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  حديث را خوب بخوان و شنوندگان هم با تو تكرار نمايند تا حديث حفظ شود. -1
  وان و نكات پوشيدة آن را واضح گردان تا فهميده شود.شرح را بخ -2
گـويي بـه نقـايص مـردم از عـادات جاهليـت اسـت بايـد          كه عيـب  :ها را آگاه كن آن -3

  مسلمانان آن را ترك نمايند.
  مراعات برابري در خوردن، آشاميدن و پوشاك ميان بنده و موال واجب است. -4
كروه است و اگر چنين تكليفي داده تكليف خدمتگار به كاري كه توان آن را ندارد م -5

  شد بايد همراهش كمك شود.
شـود   هاي دين اسـالم را كـه در مسـاوات ميـان اربـاب و خـدمتگار متجلـي مـي         خوبي -6

شان بيان كن تا خداوند بزرگ را كه نعمت اسالم را برايشان ارزاني داشته سپاس  براي
  گويند.
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  : آية منافقان باهم شباهت دارند5درس 

  له وعظم سلطانه:جل جالقول اهللا 
tβθ à)Ï'≈ uΖ ßϑ ø9$# àM≈ s)Ï'≈ oΨßϑ ø9$#uρ ΟßγàÒ ÷èt/ .ÏiΒ 

<Ù÷è t/ 4 šχρã�ãΒù'tƒ Ì� x6Ζßϑø9$$ Î/ šχöθpκ ÷]tƒ uρ 

Çtã Å∃ρã� ÷èyϑ ø9$# šχθ àÒÎ6 ø)tƒ uρ öΝåκ u‰Ï‰÷ƒ r& 4 (#θ Ý¡nΣ 

©!$# öΝåκ u�Å¡t⊥sù 3 āχÎ) tÉ)Ï'≈ oΨßϑ ø9$# ãΝèδ 

šχθà)Å¡≈ x'ø9$# ∩∉∠∪  

  ند بزرگ:دة خداوفرمو
مردان دوروي و زنان دوروي  )67(

شان از آن برخي است، فرمان دهند  برخي
به زشتي و بازدارند از نيكي و بسته دارند 

فراموش كردند خداي  ،هاي خود را دست
شان كرد، همانا دورويان  را، پس فراموش

  نافرمانانند.

  ]67[التوبه: 
  

≈'tβθà)Ï﴿ فرمودة خداي تعالي: شرح: uΖ ßϑ ø9$# àM≈s)Ï'≈ oΨßϑ ø9$#uρ ΟßγàÒ ÷èt/ .ÏiΒ <Ù÷è t/﴾  خداوند براي ما
كنند و در باطن  دهد كه مردان و زنان منافق يعني كساني كه به ظاهر ادعاي ايمان مي خبر مي

ها از يك جنس به  پوشند، در عقيده، سخن و كار باهم شباهت دارند پس آن كفر خود را مي
�šχρã﴿ روند، فرمودة خداوند: شمار مي ãΒù'tƒ Ì� x6Ζßϑ ø9$$ Î/ šχöθpκ ÷]tƒ uρ Çtã Å∃ρã� ÷èyϑ ø9$# ﴾ها  : يعني اين

كنند و از ايمان به خداوند و پيامبرش كه از  به كفر كه از شديدترين منكرات است امر مي
بودن  دارند، اين كارها را از جهت فساد فطرت و واژگون ها است بازمي نيكوترين معروف

: �بريم. فرمودة خداوند  از چنين حالتي به خداي بزرگ پناه مي دهند، شان انجام مي هاي دل
﴿šχθàÒ Î6ø)tƒ uρ öΝåκu‰ Ï‰÷ƒ r&﴾ يعني از مصرف در راه خدا مانند انفاق در جهاد يا براي فقرا و :

θ#)﴿: بندند. فرمودة خداوند هاي خود را مي مساكين دست Ý¡nΣ ©!$# öΝåκ u�Å¡t⊥sù﴾  يعني ايمان به
فراموش كردند و از ذكر خداوند غافل شدند و از فرمانبرداري خدا و  خداوند و پيامبرش را

ن و كردار پسنديده را به ياد شان را از يادشان برد تا ايما هاي رسول اعراض كردند، پس نفس
ند و عمل نكردند تا ايشان را از عذاب خود رهايي داده و در جوار او و به رضاي او رونيا
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≈'āχÎ) tÉ)Ï﴿: ده خداوندتعالي سعادتمند گردند. فرمو oΨßϑ ø9$# ãΝèδ šχθà)Å¡≈ x'ø9$# ∩∉∠∪﴾  خداوند به
شدن از  باشند. زيرا فسق به معني بيرون دهد كه منافقان به راستي فاسقان مي ما خبر مي

فرمانبرداري خدا و رسول است و همين منافقين هستند كه طاعت خدا و رسولش را فرو 
تكاليف شرعي چيزي را انجام ندادند، ولي در ميان مسلمانان  گذاشته و از آن سرباز زدند و از

ها منافق و از  ها مسلمان هستند، در حقيقت اين كه اين :تظاهر به اسالم كردند تا مردم بگويند
  هاي ابدي آن خواهند بود. كافر بدتر و شايستة آتش دوزخ و عذاب

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

يگران هم بخواننـد و تكـرار كننـد تـا اكثرشـان حفـظ       آيت را بخوان و تكرار كن و د -1
  كرده باشند.

  شرح را بخوان تا همگان به درستي بفهمند. -2
پوشد،  كه منافق كسي است كه اظهار ايمان كرده و كفر خود را مي :ها را آگاه كن آن -3

از اين جهت شر او از كافر زيادتر است، پس جايگاه منافقين هم در طبقة تحتاني در 
≈'βÎ) tÉ)Ï¨﴿ فرمايد: خ قرار دارد، طوري كه خداوند ميآتش دوز oΨçRùQ$# ’Îû Ï8ö‘¤$!$# È≅x'ó™ F{$# 

zÏΒ Í‘$̈Ζ9$# s9uρ y‰ÅgrB öΝßγs9 #���ÅÁ tΡ ∩⊇⊆∈∪﴾  :ترين ردهراستي منافقان در پايينبه« .)145(النساء-

  ».گيرند و هيچ ياوري برايشان نخواهي يافتي دوزخ قرار مي
هاي منافق امر به كارهـاي ناپسـند و نهـي از كـار شايسـته       كه از نشانه :انبه ايشان بفهم -4

كند و بـه ظلـم و    خدا و رسول وي دعوت مي است، پس كسي كه مردم را به معصيت
  دارد منافق است. شر وامي

كـه صـاحبش را بـه تـرك انفـاق در راه خـدا وادار نمايـد، از         بخلي : به ايشان بفهمان -5
  گرداند. ها را به لعنت و غضب خداوند گرفتار مي آنصفات منافقين است كه 
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  خصلت عالمت نفاق است چهار : حديث6درس 

 َمنْ  َأْربَعٌ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 ِفيهِ  َكاَنتْ  َوَمنْ  َخاِلًصا، ُمَناِفًقا َكانَ  ِفيهِ  ُكن 

ُهن  َخْصَلةٌ   النـَفاقِ  ِمنَ  َخْصَلةٌ  ِفيهِ  َكاَنتْ  ِمنـْ
 َحدثَ  َوِإَذا َخانَ  اْؤُتِمنَ  ِإَذا َدَعَهايَ  َحتى

  .َفَجرَ  َخاَصمَ  َوِإَذا َغَدَر، َعاَهدَ  َوِإَذا َكَذبَ 

فرمايد: چهار صفت است  مي �پيامبر خدا
ها را دارد منافق خالص  كسي كه همة آن

است و كسي كه يكي از اين صفات در 
وي وجود دارد داراي خصلتي از نفاق 

رك كند، چون امين است تا كه آن را ت
گردد خيانت كند، هرگاه سخن بگويد 
دروغ گفته باشد و اگر پيماني ببندد وفا 
نكند و چون با كسي خصومت كند از حد 

  تجاوز كند.
  (رواه البخاري)

  
كسي كه اين چهار  »ِفيهِ  ُكن  َمنْ «يعني چهار صفت است  :»َأْربَعٌ «: �فرمودة پيامبر  شرح:

باشد يعني نفاق او كامل  منافق خالص مي »َخاِلًصا ُمَناِفًقا َكانَ « صفت در وي موجود باشد
ُهن  َخْصَلةٌ  ِفيهِ  َكاَنتْ  َوَمنْ «باشد  است كه از ايمان در وجودش اثري نمي  ِمنَ  َخْصَلةٌ  ِفيهِ  َكاَنتْ  ِمنـْ

نفاق است ها باشد در وجودش صفتي از  : و كسي كه در وي صفتي از اين»يََدَعَها َحتى النـَفاقِ 
  تا اين كه آن را ترك كند، و رسول خدا اين چهار صفت را چنين بيان كردند:

هرگاه امين شود خيانت كند يعني چون كسي وي را بر مال يا آبرو يا اسرار پوشيده  -1
  خود امين گرداند، خيانت كند.

  پيوسته دروغ بگويد و در سخنش راستي نباشد. :چون سخن گويد -2
  ي عهدي بسته باشد، پيمان را بشكند و به آن وفا نكند.هرگاه با كس -3
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اگر با كسي دعوا و خصومتي داشته باشد تجاوز كند، يعني از ادب و راستي و برخورد  -4
شايسته بيرون گردد، و اين به خاطر تاريكي نفس اوست كه از هدايت خداوند محروم شده و 

  اخالق نيكو را كسب نكرده است.
  

  اي مربي:بر هايي راهنمائي

حديث مبارك را به لحن واضح بخوان و ديگران هم آهسته با تو بخوانند تا حديث را  -1
  حفظ كنند.

  ها را بفهماني كه به آن عمل كنند. شرح را به آرامي بخوان و بكوش تا آن -2
گفتن در  ها را از خطر اين چهار صفت زشت كه عبارت از خيانت در امانت، دروغ آن -3

  و تجاوز در خصومت است آگاه كن. وفايي در عهد سخن، بي
به ايشان يادآوري كن كه نفاق دو قسم است، نفاق عملـي و ديگـري نفـاق اعتقـادي،      -4

نفاق عملي آن است كه مسلماني به خدا و رسـول و روز قيامـت ايمـان دارد، فـرايض     
كنـد، ولـي ايـن چهـار صـفتي كـه در        آورد و از نواهي خـودداري مـي   ديني به جا مي
  شود. مه يا بعضي را مرتكب ميحديث آمده ه

كه شخص ظاهراً به خدا و رسول ايمان آورده و به خاطر نگهداري  :نفاق اعتقادي آنست
نمايد مگر در  مي ت را انجام داده و بعضي نواهي را تركمال و نفس خود بعضي عبادا

  حقيقت و باطن خويش به خدا و رسول و روز آخرت ايمان نياورده است.
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  لول ماه رمضان سبب روزه استح آية: 7درس 

  قول اهللا سبحانه وتعالي:
yϑsù y‰Íκ y− ãΝä3ΨÏΒ t� öκ ¤¶9$# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù=sù ( tΒuρ 

tβ$ Ÿ2 $ ³ÒƒÍ÷s∆ ÷ρr& 4’n? tã 9� x'y™ ×ο£‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& 

t� yzé& 3 ß‰ƒ Ì�ãƒ ª!$# ãΝà6Î/ t� ó¡ãŠ ø9$# Ÿωuρ ß‰ƒÌ� ãƒ 

ãΝà6Î/ u� ô£ãèø9$# (#θ è= Ïϑ ò6çG Ï9uρ nο£‰Ïè ø9$# 

(#ρç� Éi9x6çG Ï9uρ ©!$# 4†n? tã $ tΒ öΝä31 y‰yδ 

öΝà6‾= yè s9uρ šχρã� ä3ô±n@ ∩⊇∇∈∪  

  فرمودة خداوند بزرگ:
كسي كه ماه رمضان را دريابـد،  ) 185(

بايد آن ماه را روزه بگيـرد و هـركس   
مريض يا مسافر باشـد، بايـد بـه تعـداد     
روزهاي فوت شده در ساير ايـام روزه  

خواهد، مي بدارد. اهللا براي شما آساني
ــه ســختي و دشــواري. و (رمضــان را   ن

ــا روزه  ي مــاه برايتــان مقــرر نمــوده) ت
رمضان را كامل كنيد و اهللا را بر اينكه 
هدايتتان كرده، به بزرگي يـاد كنيـد و   

  .گزاري نماييدسپاس
  ]185[البقره: 

  
yϑsù y‰Íκ﴿ فرمودة خداوند: شرح: y− ãΝä3ΨÏΒ t� öκ حاضر باشد و  يعني هركه در اين ماه ﴾9$#¶¤

µ ﴿ خول ماه را بداند فرمودة خداوند:د ôϑÝÁ uŠ ù= sù﴾  بر وي واجبست كه روزه بدارد زيرا روزه

$tΒuρ tβ﴿: �يكي از اركان پنجگانه اسالم است. فرموده خداوند  Ÿ2 $ ³ÒƒÍ÷s∆﴾  يعني طوري
، مريض باشد كه توان روزه را نداشته باشد و يا روزه گرفتن برايش سخت و دشوار باشد

?ρr& 4’n÷﴿ �فرموده خداوند  tã 9� x'y™﴾ او علي سفر يعني ماه رمضان را دريابد و او مسافر باشد در
سفري كه نماز در آن كوتاه خوانده شود، پس روزه را بخورد و بر وي واجب است كه به 

ß‰ƒ﴿ :�تعداد روزهايي كه خورده روزهاي ديگري را روزه بدارد. فرمودة خداوند  Ì� ãƒ ª!$# 
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ãΝà6Î/ t�ó¡ãŠ ø9$# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝà6Î/ u�ô£ãè ø9$#﴾ خواهد نه سختي را ازين  آساني را مي خداوند بر شما
شدن عذر  جهت براي مريض و مسافر رخصت داده است تا روزه را بخورند و بعد از برطرف

θ#)﴿مرض يا سفر آن روزها را قضا بياورند. فرمودة خداوند:  è= Ïϑ ò6çG Ï9uρ nο£‰Ïè ø9$#﴾  قضا براي يعني
مريض و مسافر به اين علت واجب شده است تا شمارة رمضان را كه بيست و نه يا سي روز 

�ρç#)﴿ است كامل گردانيد، Éi9x6çG Ï9uρ ©!$# 4†n? tã $ tΒ öΝä31 y‰yδ﴾  يعني تكبيرات عيد را در هنگام
بگوئيد، رفتن به نماز عيد پيش از اداي نماز در راه و در عيدگاه و در حين بازگشت از مصلي 

اين تكبيرات و اداي نماز عيد شكرانة خداوند است كه بندگانش را به طرف اسالم هدايت 
öΝà6﴿ فرمايد: كرده است، لذا مي ‾= yès9uρ šχρã�ä3ô±n@ ∩⊇∇∈∪﴾ تا اين عبادات شما را آماده :

  شكرگذاري پروردگار شما گرداند.
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  كن تا بداني كه شنوندگان آن را حفظ كرده اند را بخوان و تكرار آيت مباركه -1
  شرح را جمله جمله بخوان و نكاتي كه بر شنوندگان دشوار است توضيح بده. -2
تواند روزه داشته باشد يا بخورد مگر اين كه روزه او را  ها را آگاه كن كه مسافر مي آن -3

  از كارهاي ضروريش بازدارد كه در اين صورت بايد بخورد.
دين بخشش و مهرباني خداوند آگاه كن كه براي مريض و مسافر رخصت  ها را به آن -4

  داده است تا در سفر و مريضي روزه را بخورند و باز در هنگامي ديگر قضا بياورند.
ها را از فضيلت شكرگذاري به خداوند آگاه گردان كه رأس شكرها گفـتن كلمـه    آن -5

  .آيد است، و تمام عبادات شكر به حساب مي »الحمدهللا«
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  دين آسان استحديث : 8درس 

قول النبي صلى اهللا عليه وسلم في رواية 
 الدينَ  ُيَشاد  َوَلنْ  ُيْسٌر، الدينَ  ِإن  البخاري:

ُدوا َغَلَبُه، ِإال  َأَحدٌ  َوأَْبِشُروا، َوقَارِبُوا َفَسد 
 ِمنَ  َوَشْىءٍ  َوالرْوَحةِ  بِاْلَغْدَوةِ  َواْسَتِعيُنوا

  .الدْلَجةِ 

كند كه آن  روايت مي �از پيامبرخاري ب
فرموده است: به تحقيق كه  �حضرت

بناي دين بر آساني است، هرگز كسي بر 
خود در امور دينش سخت نگرفته است 
مگر كه دين بر او غلبه كرده است. پس به 
راستي گرائيد و به سوي كمال برويد مژده 
بگوئيد و براي اداي عبادت از صبحگاه و 

زي از سياهي شب ياري شامگاه و چي
  بجوئيد.

  
ينَ  ِإن «: �فرمودة پيامبر  شرح: گويد: تكاليف ديني اسالم از  مي �پيامبر  »ُيْسرٌ  الد

كند نماز مريض  باشد. چيزي كه اين مدعا را ثابت مي دشواري و شدت و مشقت خالي مي
بخورند و سپس توانند كه روزه را  خواند و همچنين مسافر و مريض مي است كه نشسته مي

قضا بياورند و نيز خوردن گوشت خود مرده براي شخصي كه در حالت اضطرار است تا از 
ينَ  ُيَشاد  َوَلنْ «: �هالكت نجات پيدا كند. فرموده پيامبر  َأَحدٌ  الد  هرگز كسي دين را  »َغَلَبهُ  ِإال

خبر از حقيقتي بر خود سخت نگرفته است مگر كه دين بر وي غلبه كرده است اين عبارت 
شدني است، زيرا فرايض، واجبات و فضايل ديني بسيار است اگر كسي  دهد كه واقع مي

ها عمل كند ناتوان و مغلوب خواهد شد از همين جهت است كه  بخواهد كه به تمام آن
پيروان خود را به راستي و نزديكي به كمال فرا خوانده و فرموده است: به راستي  �پيامبر

ه سوي كمال برويد چون دانستيد كه هركس دين را بر خود سخت بگيرد دين بر گرائيد و ب
شود پس بر خود تسديد را الزم بگيريد و آن طلب ثواب است و مقاربت را كه  وي غالب مي

خوشحال شويد به ثواب  »أَْبِشُروا«: �فرموده پيامبر رفتن به طرف كمال باشد مراعات كنيد.
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روي و يا تفريط، تقصير و سستي انجام  غلو، افراط و زيادهخداوند بر عبادتي كه بدون 
غدوه، رفتن در اول  .»الدْلَجةِ  ِمنَ  َوَشْىءٍ  َوالرْوَحةِ  بِاْلَغْدَوةِ  َواْسَتِعيُنوا«: �دهيد، فرموده پيامبر مي

روز و روحه، رفتن بعد از زوال و دلجه: سير در آخر شب است. يعني اوقات اول روز يا اول 
يا آخر شب را به كردار شايسته و نيكو چون نماز و غيره سپري كنيد تا اينگونه اعمال شب و 

  نيك سبب رفع درجات و نابودي گناهان بگردد.
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  حديث را به خوبي پيوسته بخوان تا اكثر شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  سته شود.شرح را بخوان و نكات پوشيدة آن را توضيح ده تا دان -2
  ايشان را به فضيلت اسالم و محاسن شريعت اسالم آگاه كن. -3
  بودن مبالغه در تكاليف ديني و ارتكاب بدعت در دين آگاه كن. ها را از حرام آن -4
روي و  كه در همه امور ديني حد وسط را بگيرند زيـرا افـراط، زيـاده    :به ايشان بفهمان -5

  تفريط، تقصير و سستي هردو ناپسند است.
را از بسياري ثواب كساني كه در روز يا شب براي نماز و يا طلب علم به مساجد  ها آن -6

  رفت و آمد دارند آگاه گردان.
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  : آية حالل را نبايد حرام كرد9درس 

  اهللا جل جال له: قول
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u Ÿω (#θ ãΒÌh� pt éB ÏM≈t6 Íh‹ sÛ !$ tΒ 

¨≅ymr& ª!$# öΝä3s9 Ÿωuρ (#ÿρß‰tG ÷ès? 4 āχÎ) ©!$# Ÿω 
�=Ït ä† tÏ‰tF ÷è ßϑø9$# ∩∇∠∪ (#θ è= ä. uρ $ £ϑ ÏΒ ãΝä3x% y—u‘ ª!$# 

Wξ≈ n=ym $Y7 Íh‹ sÛ 4 (#θ à)̈? $#uρ ©!$# ü“Ï% ©!$# ΟçFΡ r& Ïµ Î/ 

šχθãΖ ÏΒ÷σ ãΒ ∩∇∇∪  

) اي مؤمنان! 87: (�فرمودة خداوند 
هاي آنچه را حالل كرده  حرام نكنيد پاك

نا است خدا براي شما و تجاوز نكنيد هما
) 88خدا دوست ندارد تجاوزكنندگان را (

و بخوريد از آنچه روزي داد شما را خدا 
حالل پاكيزه و بترسيد خداوند را كه شما 

  بدو ايمان آورندگانيد.

  ]88، 87[المائده: 
  

$﴿فرمودة خداوند: شرح: pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ ãΒÌh� pt éB ÏM≈t6 Íh‹sÛ !$ tΒ ¨≅ymr& ª!$# öΝä3s9﴾  در اينجا
دهد، زيرا مؤمن داراي حيات  خداوند بندگانش را به عنوان مؤمن مورد خطاب قرار مي

پذيرد، چون كافر فاقد حيات روحي بوده لذا تا  روحي است كه اوامر و نواهي خداوند را مي
تواند و نيز براي اين  ايمان نياورده است مورد خطاب اوامر و نواهي شرعي قرار گرفته نمي

مانند عبداهللا بن مسعود و عثمان بن  �اي از ياران پيامبر يت كريمه شأن نزولي است كه عدهآ
شان از دنيا  كه در اثر آن رغبت :حضور يافتند �هاي پيامبر در جلسة از موعظه ب مظعون

كاسته شد و به طرف آخرت ميل پيدا كرده و عزم كردند تا از دنيا قطع عالقه و عزلت اختيار 
ها را  را جويا شدند، گويا آن �رفتند از وي روزه و نماز پيامبر ل د سيدة عايشهكنند، نز

اندك شمردند، يكي از ايشان گفت: من هيچگاه با زنان تماس نخواهم گرفت، ديگري 
گفت: من تمام سال روزه گرفته و هيچ روزي را افطار نخواهم كرد، نفر سومي چنين اظهار 

ها به پيامبر  خوابم، چون اين سخنان آن ام كرده هيچگاه نميكرد من همه شب را به عبادت قي
خدا رسيد به پا خاست و سخنراني كرد و گفت: چگونه است كه جماعتي از شما چنين و 

كنم گاهي روزه دارم  گويند، البته من پيامبر خدا هستم از خوردن گوشت پرهيز نمي چنان مي
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ي كه از روش و سنت من اعراض كند از من كنم كس و گاهي ندارم و با زنان هم ازدواج مي
ساختن طيبات  ها و تمام مسلمين را از حرام نيست. پس اين آيات كريمه نازل گشت كه آن

ها، پوشاك، خواب، ازدواج با  شان حالل كرده است مانند: غذاها، نوشيدني كه خداوند براي
كه خداوند بر بندگانش  كند و همچنين مؤمنان را از تجاوز به طرف چيزهائي زنان منع مي

=� āχÎ) ©!$# Ÿω﴿فرمايد:  حرام كرده است بازداشته مي Ïtä† tÏ‰tF ÷èßϑ ø9$#﴾ خداوند تجاوزكاران را :
كند كه از آنچه خداوند از حالل به ايشان روزي مقرر  باز ايشان را امر مي ،دوست ندارد

θ#)﴿ فرمايد: ميها را به تقوا و پرهيزگاري ارشاد  كرده است بخورند طوري كه آن à)̈? $#uρ ©!$# 

ü“Ï% ©! $# ΟçFΡr& Ïµ Î/ šχθãΖÏΒ÷σ ãΒ ∩∇∇∪﴾  
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  شان آن را حفظ كنند. هردو آيت را بخوان و تكرار كن تا همگان يا اكثريت -1
شــرح را آهســته و بــا تــأني بخــوان و بــه هــر جملــه توقــف نمــوده معــاني آن را بــراي  -2

  .شنوندگان توضيح ده
كننده تنها ذات باري تعالي است، بـراي هـيچ    كننده و حالل كه حرام :شان بفهمان براي -3

گردانيدن اشياء علتي  انساني جواز ندارد كه چيزي را حالل يا حرام بگرداند. زيرا حرام
داند و بسا باشد كه علت بر انسان  داند، چون انسان غيب را نمي دارد و انسان آن را نمي

  پوشيده گردد.
شود اگر كسي چيزي بدزدد و بخورد پـاك   كه حرام هيچگاه پاك نمي :ان بگوبه ايش -4

  نيست، بلكه حرام است.
ها را از معناي تقوا كه اطاعت از خدا و رسـول او در بـه جـاآوردن اوامـر و تـرك       آن -5

  شان است آگاه گردان. نواهي
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  : حديث حالل و حرام واضح است10درس 

 َبِشيرٍ  نَ بْ  النـْعَمانَ ما رواه البخاري عن 
 اللهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  رضي اهللا عنهما قَاَل:

 اْلَحَاللُ  :يـَُقولُ  – وسلم عليه اهللا صلى -
نَـُهَما بـَيٌن، َواْلَحَرامُ  بـَينٌ   ُمَشبـَهاتٌ  أمور َوبـَيـْ
 اتـَقى َفَمنِ  الناِس، ِمنَ  َكِثيرٌ  يـَْعَلُمَها الَ 
َرأَ  فـََقد َشبـَهاتِ ال  َوَمنْ  ِديِِنِه،وَ  هِ ِلِعْرضِ  اْسَتبـْ

 َحْولَ  يـَْرَعى َكَراعٍ  الشبُـَهاتِ  ِفى َوَقعَ 
  .يـَُواِقَعهُ  َأنْ  يُوِشكُ  اْلِحَمى،

روايــت  ب بخــاري از نعمــان بــن بشــير
شـنيدم   � كند كه گفت: از پيامبر خـدا  مي

كه فرمود: حالل واضح و آشـكار اسـت و   
هــا  حــرام هــم واضــح اســت، در ميــان ايــن

جــود دارد كــه بيشــتر  چيزهــاي مشــابهي و
دانند، كسي كه از شـبهه   ها را نمي مردم آن

ــاك    ــود را پ ــن خ ــرو و دي ــد آب ــز كن پرهي
ــبهه     ــه در ش ــي ك ــت و كس ــته اس نگهداش

افتد مانند چوپاني است كـه در اطـراف    مي
ــرق  ــه «ُقـ ــه ممنوعـ ــفندش را » منطقـ گوسـ

بسا باشـد كـه داخـل ُقـرق شـود       چراند مي
  يعني در حرام بيفتد.

  
» حالل و حرام واضح است« »بـَينٌ  َواْلَحَرامُ  بـَينٌ  اْلَحَاللُ «: �فرمودة پيامبر  بخاري: شرح:

باشد زيرا داليل قوي و آشكار در  ها آشكار مي يعني نزد مردم آگاه به قرآن و حديث اين
ها مانند خرما،  بارة حالل و حرام وجود دارد. مثال حالل واضح و آشكار در خوردني

ها، حرام نيز  گوشت، عسل و آب در نوشيدني ,و سبزيجات، گوشت حاللها  حبوبات، ميوه
آشكار است مانند گوشت خود مرده، خون، گوشت خوك، حيواني كه به نام غير خدا به نام 

گردد، همچنان اشياء دزدي و غصبي يا مانند سود و شراب و هر  صالحين و اولياء ذبح مي
ها  در ميان اين«ر مشبهات ال يعلمها كثير من الناس مسكر ديگري. فرموده پيامبر: وبينهما امو

ازين سبب كه در اشياء مشابهه » دانند ها را نمي چيزهاي مشابهي وجود دارد كه بيشتر مردم آن
بودن وجود دارد كه يكي خواهش حليت و ديگري  بودن و هم دليل حرام هم دليل حالل

َرأَ  فـََقد َشبـَهاتِ ال اتـَقى َمنِ فَ «: �كند. فرمودة پيامبر  ها را مي خواهش حرمت آن  لِِعْرِضهِ  اْسَتبـْ
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معني » ها پرهيز كند دين و آبروي خود را پاك نگه كرده است كسي كه از شبهه« .»ِديِِنهِ وَ 
گزيدن از آن است، زيرا به اين كار آبرو و دين  پرهيز از شبهات ترك امور مشابهه و دوري

ه فالني چنين و چنان كرده است، فرمودة پيامبر گويد ك شود و كسي نمي مسلمان حفظ مي
زيرا در » افتد كسي كه در شبهه افتاد در حرام مي« »َوَقَع ِفى اْلَحرامِ  الشبُـَهاتِ  ِفى َوَقعَ  َوَمنْ  «: �

ها وجود  ها درآيد ناچار در حرامي كه در آن ها حرام وجود دارد و چون زياد در شبهه شبهه
ل آن مانند چوپاني است كه در اطراف زميني كه صاحبش آن را قُرق شود مثا دارد گرفتار مي

  گردد. چراند كه اگر از كنارة آن دور نشود حتماً داخل قرق مي كرده گوسفندانش را مي
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  حديث را تكرار كن تا ببيني كه اكثر و يا همه شنوندگان آن را حفظ كرده اند. -1
  ان نكات پوشيدة آن را بيان كن تا فهميده شود.شرح را به آرامي بخو -2
كه بر مؤمن واجب است كه حالل و حرام را به آموختن علم و يا پرسش  :ها بگو به آن -3

  از دانشمندان بشناسد.
نـاك ماننـد گوشـت اسـپ      چيزهاي شبهه كه سالمت كامل در ترك :به ايشان بفهمان -4

گوينـد، پـس بـراي     حـرام مـي  باشـد، زيـرا عـدة از مـردم آن را حـالل و عـدة هـم         مي
شدن از اخـتالف و گرفتـار نيامـدن در حـرام، تـرك خـوردن آن بهتـر و طـرف          بيرون

  احتياط است.
كه بر مسلمان الزم است كه احتياط كنـد تـا آبـرو و ديـن خـود را       :ها را آگاه كن آن -5

  حفظ كند.
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  خواهند شما را گمراه كنند : آية اهل كتاب مي11درس 

  قول اهللا عزوجل:
¨Šuρ ×��ÏVŸ2 ï∅ÏiΒ È≅÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# öθ s9 

Νä3tΡρ–Šã� tƒ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝä3ÏΖ≈yϑƒ Î) #�‘$¤'ä. #Y‰|¡ym 

ôÏiΒ Ï‰ΨÏã Ο ÎγÅ¡à'Ρ r& .ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ẗ t6 s? ãΝßγs9 

‘, ysø9$# ( (#θ à'ôã $$ sù (#θ ßsx'ô¹ $#uρ 4 ®L ym u’ÎAù'tƒ ª!$# 

ÿÍνÍ÷ö∆ r'Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# 4’ n? tã Èe≅à2 &ó x« Ö�ƒÏ‰s% ∩⊇⊃∪  

  گفتة خداوند بزرگ:
) بساري از اهل كتاب دوست دارند 109(

تان به سوي كفر  تا شما را بعد از ايمان
شان  برگردانند پس از آن كه حق براي

آشكار شده است به علت حسدي كه از 
شان است، پس درگذريد و  هاي نفس

گذشت كنيد تا خداوند امر خود را پياده 
  كند خدا بر همه چيز توانا است.

  ]109البقره: [
  

��× Šuρ¨﴿: فرمودة خداوند بزرگ شرح: ÏVŸ2 ï∅ÏiΒ È≅÷δr& É=≈tG Å3ø9$# ﴾ يعني بسياري از اهل
كتاب از يهود و نصاري دوست دارند گرچه اين آيت در بارة يهود مدينه نازل شده ولي 

باشند مثالً از نصاري هم كساني وجود دارد كه  داراي معني عمومي مي ,آيات قرآن مجيد
ها هم  اين داشتند، ن آرزو را دارند چنانكه يهودها منحرف شدن مسلمانان را دوست مياي

�öθs9 Νä3tΡρ–Šã﴿ :�دوست دارند. فرمودة خداوند  tƒ .ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝä3ÏΖ≈yϑƒ Î) #�‘$¤'ä.﴾  تا شما را بعد از
 ايمان به كفر بازگردانند اين چيزيست كه بسياري اهل كتاب يهود و نصاري آن را دوست

شان به طرف كفر بكشانند، تا در  خواهند مسلمانان را بعد از ايمان ها هميشه مي دارند، آن مي
  ها در تاريكي كفر برابر باشند، و در آخرت نيز به عذاب آتش دوزخ گرفتار شوند. دنيا با آن

Y‰|¡ym ôÏiΒ Ï‰ΨÏã ΟÎγÅ¡à'Ρ#﴿ فرمودة خداوند: r&﴾ فر يعني چيزي كه اهل كتاب را به آرزوي ك
شان جاي گرفته است. فرمودة خداوند  كند همان حسديست كه در نفس مؤمنين وادار مي

ÏiΒ Ï‰÷è.﴿ بزرگ: t/ $ tΒ ẗ t6 s? ãΝßγs9 ‘, ysø9$#﴾  يعني پس از آن كه شناختند كه اسالم دين حق است و
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شود و گروهي از  هركه آن را به صدق و اخالص قبول كند در دنيا و آخرت رستگار مي
  ها را به سوي كفر تمنا كردند. كه به مسلمانان حسد بردند بازگشت آنايشان 

θ#)﴿ :�فرمودة خداوند  à'ôã $$ sù (#θ ßsx'ô¹ $#uρ 4 ®L ym u’ÎAù'tƒ ª!$# ÿÍνÍ÷ö∆ r'Î/﴾  يعني اي مسلمانان! با اين
ها را مؤاخذه نكرده و  گروهي كه آرزوي كفر شما را دارند به عفو پيش آمد كنيد و آن

تا خداوند امر پيكار با  و ايشان را به زبان سرزنش مكنيد و صبر داشته باشيد،گذشت كنيد 
ايشان را بر شما نازل كند و خداوند به همه چيز تواناست پس به وعدة خدا اعتماد كنيد و 

  مطمئين باشيد.
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  آيت را به خوبي بخوان و تكررا كن تا اكثراً آن را حفظ كنند. -1
  شان را بيان كن تا شنوندگان بدانند. را بخوان و به هر جمله توقف كن و معني شرح -2
بسياري از يهـود و نصـاري خواسـتار بـه فسادكشـانيدن عقايـد مسـلمانان         :ها بگو به آن -3

شان اسـت دور   باشند تا ايشان را از اسالم كه مصدر قدرت و سعادت دنيا و آخرت مي
شان  هاي كند آتش حسديست كه سينه كار وادار ميها را به اين  بگردانند چيزي كه آن

  را فرا گرفته است.
دانند كه اسالم دين حق خداوند اسـت   كه بسياري از اهل كتاب مي :ها را آگاه كن آن -4

هـا را بـه عـدم قبـول اسـالم       و كمال سعادت انسان در غير اسالم نيست، چيزي كـه آن 
  است. كشاند تنها و تنها اختيار دنيا بر نعيم آخرت مي

تا به آن خـوي بگيرنـد،    :ها را به فضايل عفو و گذشت از خطاي ديگران آگاه كن آن -5
  رود. زيرا اين كار از جمله عبادت به شمار مي
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  چشمي نيست مگر در دو چيز هم حديث: 12درس 

قول النبي صلى اهللا عليه وسلم في صحيح 
َنتَـْينِ  ِفى ِإال  َحَسدَ  الَ البخاري:   آتَاهُ  رَُجلٌ  اثـْ

 اْلَحق، ِفى َهَلَكِتهِ  َعَلى ُسلطَ فَ  َماالً  اللهُ 
 ِبَها يـَْقِضى فـَْهوَ  اْلِحْكَمَة، اللهُ  آتَاهُ  َورَُجلٌ 

  .َويـَُعلُمَها

كند  روايت مي �بخاري از رسول خدا
كه آن حضرت فرمود: نيست همچشمي و 
رقابت مگر به دو كس مردي كه خداوند 

توانا كرده به وي مالي بخشيده و او را 
است تا آن مال را در راه حق به مصرف 
برساند و مردي كه خداوند به وي حكمت 
ارزاني داشته و او به واسطة آن در ميان 

كند و دانش  مردم داوري و قضاوت مي
  دهد. خود را به ديگران تعليم مي

  
َنتَـْينِ  ِفى ِإال  َحَسدَ  الَ «فرمودة پيامبر:  شرح:  �پيامبر » مگر به دو كس حسد برده نشود،« »اثـْ

جا حسد حرام را كه آن تمناي زوال نعمت غير است تا براي خودش حاصل شود، و يا  در اين
تمناي زوال نعمت غير گرچه به خودش حاصل نشود اراده ندارد، اين دو نوع حسد هردو شرّ 

ي به شود و سود جوئيم و صاحب چنين حسدي رستگار نمي پناه مي  است كه به خدا از آن
 و يروبه سرحسود « »سوديالحسود ال «است كه: آيد، چنانكه ضرب المثل  دستش نمي

َنتَـْينِ  ِفى ِإال  َحَسدَ  الَ «در اين گفتار  � ولي آنچه پيامبر خدا »رسد يمن تساير اراده دارد،  »اثـْ
غبطه است و آن آرزوي شخص است كه خداوند نعمتي مانند آن نعمتي كه به برادر 

وي عطا فرمايد و آن نعمت را از خداوند درخواست كند بدون اين  مسلمانش عنايت كرده به
در  �كه آرزوي سلب نعمت را از طرف مقابل خود داشته باشد، به اين معني فرموده پيامبر 

مردي « »َهَلَكِتهِ  َعَلى ُسلطَ فَ  َماالً  اللهُ  آتَاهُ  رَُجلٌ «فرمايد:  كه مي ,دهد حديث صحيح گواهي مي
كردن آن مال در راه خدا توفيق بخشيده است،  است و او را به خرج الي دادهكه خدا به وي م

ه غبطه به آن رواست مردي است كه خداوند به وي توفيق داده تا مال يعني يكي از كساني ك
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خود را در راه حق و خير به مصرف برساند، اگر كسي تمنا كند كه مانند اين مرد باشد تا 
ابد كه آن را در راه خداوند خرج كند و اين را از خداوند بدعا مالي داشته باشد و توفيق ي

خورنده  طلب كند، اگرچه به ظاهر اين شخص حاسد است ولي در باطن و حقيقتاً غبطه
باشد، زيرا اميد دارد كه آنچه به برادرش داده شده براي او هم داده شود بدون اين كه  مي

مردي  »اْلِحْكَمةَ  اللهُ  آتَاهُ  رَُجلٌ «:  �رموده پيامبرآرزوي سلب نعمت آن برادر را داشته باشد. ف
كه خداوند برايش حكمت و دانش ارزاني داشته است، اين دومين شخصي است كه كسي 

گويند، مراد از حكمت  شود، بلكه آن را غبطه مي آرزو كند تا مثل او باشد حاسد گفته نمي
آتاه اهللا «شده است زيرا به روايتي هم  در اينجا علم شريعت است و علم كتاب و سنت اراده

يعني به آن علم در ميان مردم  »َويـَُعلُمَها ِبَها يـَْقِضى فـَْهوَ «:  �آمده است و فرموده پيامبر »علما
كند و آن  آموزد و به حكمت خود ميان مردم قضاوت مي كند و آن را بديشان مي داوري مي

  خوردن جواز دارد. ي بر حالش غبطهدهد چنين مرد حكمت را براي مردم تعليم مي
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  حديث را به طور واضح بخوان و تكرار كن تا شنوندگان آن را ياد بگيرند. -1
  شرح را بخوان و به هر جمله توقف كن و معني آن را براي شنوندگان توضيح ده. -2
يـزم را  خـورد ماننـدي كـه آتـش ه     ها هشـدار ده كـه حسـادت، حسـنات را مـي      به آن -3

  تر نيست. سوزد و هيچ مرضي از حسد خطرناك مي
كه اگر چيزي در چشم كسي خوب آمد ما شا اهللا و بارك اهللا بگويد از  :به ايشان بگو -4

  رسد. زخم چشم به آن آسيبي نمي
كه غبطه غير از حسد است و بهترين چيزي كه از حسد بدان پناه برده  :ها بفهمان به آن -5

  اعوذ برب الفلق است.شود خواندن سورة قل  مي
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  كشند كافران انتظار قيامت را مي آية: 13درس 

  قول تعالى:
ö≅yγsù tβρã� ÝàΖtƒ āωÎ) sπ tã$ ¡¡9$# βr& Νåκu�Ï? ù's? ZπtG øó t/ ( 
ô‰s)sù u!%ỳ $ yγèÛ#u� õ°r& 4 4’ ‾Τ r'sù öΝçλ m; #sŒÎ) öΝåκ øE u!%ỳ 

öΝßγ1 t� ø.ÏŒ ∩⊇∇∪  

  :�فرمودة خداوند 
امت را كه ) آيا منتظرند جز قي18(

هاي  بيايدشان ناگاه پس همانا بيامد نشانه
آن پس كجا براي ايشانست گاهي كه 

  شان. بيايدشان يادآوري
  ]18[محمد: 

  
�ö≅yγsù tβρã﴿ فرمودة خداي بزرگ: شرح: ÝàΖ tƒ āωÎ) sπ tã$¡¡9$#﴾ نياوردن  خداوند بزرگ ايمان

داوند و آنچه را به رسول خود از شان به ديدار خ اهل مكه را به خدا و پيامبرش و باورنداشتن
كند گويا اهل مكه به سبب روگردانيدن از خدا و  هدايت و نور فرستاده است نكوهش مي

?βr& Νåκu�Ï﴿ پيامبر انتظار ندارند مگر قيامت را ù's? Zπ tG øót/﴾ ها آگاه  كه ناگهاني پديدار شود و آن

$ ô‰s)sù u!%ỳ﴿ :�نباشند، فرمودة خداوند  yγèÛ#u�õ°r&﴾  يعني عالماتي كه بر نزديكي قيامت داللت
است زيرا آن  �ها يكي بعثت محمد  ها بسيار است از آن كند ظاهر شده است و آن مي

فرموده است: من به طرف مردم فرستاده شدم در حالي كه با قيامت دو انگشت  �حضرت 
شدن ماه هست  شقفاصله دارم و اشاره به دو انگشت سبابه و وسطي نمودند. و ازين عالمات 

چنين معجزة خواستند او از  �كه بر كوه ابوقبيس دو لخته شد، چون كفار قريش از محمد 
خداوند درخواست كرد خداوند دعايش را اجابت فرمود و ماه را دو شق نمود كه آن را اهل 

مودة مكه و غيرشان ديدند و ايمان نياوردند، مگر آن كه خداوند او را به ايمان توفيق داد. فر

ÏM﴿خداوند بزرگ:  t/u� tIø% $# èπtã$¡¡9 $# ¨,t±Σ $# uρ ã� yϑ s) ø9$# ∩⊇∪﴾  :قيامت نزديك شد و ماه « .)1(القمر

Τ‾’4﴿ و فرمودة خداوند:» دوپاره گشت r'sù öΝçλ m; #sŒÎ) öΝåκøE u!%ỳ öΝßγ1 t� ø. ÏŒ ∩⊇∇∪﴾  يعني از نصايحي كه به
ان و عمل صالح دعوت شدند از آن رو اي نگرفتند چه وقتي به ايم ايشان داده شد هيچ فايده
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ها در ميدان حساب اعمال حاضر آمده  گردانيده تكبر نمودند، و همانا قيامت آمده است و آن

ÏN﴿ اند. در حالي كه y—Ìh� ç/ uρ ãΛÅspgø: $# tÍρ$tóù= Ï9 ∩⊇∪ Ÿ≅Š Ï% uρ öΝçλm; tør& $tΒ óΟ çFΖ ä. tβρß‰ ç7 ÷ès? ∩⊄∪ ÏΒ ÈβρßŠ 

«! $# ö≅ yδ ÷Λäl tΡρç� ÝÇΖtƒ ÷ρr& tβρã� ÅÁtG⊥ tƒ ∩⊂∪ ﴾  :دوزخ براي سركشان آشكار « ).93 - 91(الشعراء
كرديد، كجايند؟ آيا به  شود: معبوداني كه جز اهللا عبادت و پرستش مى و به آنان گفته مى شد

  .»؟توانند عذاب را از خود دور كنند رسانند يا مى شما يارى مى
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  ويد بخوان و شنوندگان آهسته تكرار كنند تا ببيني آن را حفظ كرده اند.آيت را به تج -1
  شرح را بخوان و آنچه محتاج تفسير باشد تفسير نما تا همه بفهمند. -2
كه عقيده به بعثت در آخـرت و حسـاب روز قيامـت از اركـان ايمـان       :ها بفهمان به آن -3

باشد زيـرا   شود و امين نمي است و اگر قلبي از ايمان تهي باشد بر صاحبش اعتماد نمي
تواند  وي به محاسبة كردارش باور ندارد و تا هنگامي كه چنين باشد وي را چگونه مي

  بر چيزي امين شمرد.
گويند كه  ها را عالمات قيامت مي كه براي قيامت شرايطي است كه آن :شان بگو براي -4

ي از باشد، تاكنون بسيار شامل عالمات صغري (كوچك) و كبري (بزرگ) مي
عالمات كوچك ظاهر شده است، مگر از عالمات بزرگ هنوز چيزي آشكار نشده 

ها طلوع خورشيد از مغرب است كه چون  است عالمات كبري ده عالمه است اول آن
 گردد، درين هنگام كسي كه مؤمن است خورشيد از مغرب برآيد دروازة توبه بسته مي

اند و كسي كه صالح است صالح م ماند و كسي كه كافر باشد كافر مي مي مؤمن
tΠöθ﴿ فرمايد: ماند، چون خداوند بزرگ مي ماند و كسي كه فاسق است فاسق مي مي tƒ 

’ÎAù'tƒ âÙ÷èt/ ÏM≈tƒ#u y7 În/ u‘ Ÿω ßìx'Ζ tƒ $ ²¡ø'tΡ $ pκß]≈ yϑƒ Î) óΟs9 ôä3s? ôMuΖ tΒ#u ÏΒ ã≅ö6 s% ÷ρr& ôM t6 |¡x. þ’ Îû $ pκ È]≈ yϑƒÎ) 

#Z� ö� yz﴾ هاي پروردگارت پديد آيد براي  وزي كه بعضي نشانهر« ).158نعام: (األ
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هيچكس كه قبالً ايمان نداشته و يا در ايمان خود عمل نيكي انجام نداده باشد ايمان 
  .»وي فايده ندارد
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  : حديث عالمات قيامت14درس 

قول النبي عليه الصالة والسالم في رواية 
اهللا أنس رضي اهللا عنه إذ قال: قال رسول 

شراط ليه وسلم: إن من أصلى اهللا ع
الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر 

كثر النساء، حتى يكون لخمسين الزنا، وت
  ة القيم الواحد.امرأ

كند  روايت مي � از رسول خدا �انس 
كه آن حضرت فرمود: به تحقيق از 

هاي قيامت است اين كه علم كم  نشانه
شود و جهل پديدار شود و زنا آشكار 

ها بسيار شوند تا اين كه براي  گردد. زن
  پنجاه زن يك سرپرست مرد باشد.

  
هاي كه قيامت برپا  يعني از نشانه :»إن من اشراط الساعة«: �مبر افرموده پي شرح:

گردد مگر اين كه آن نشانها آشكار شوند و اين عالمات را شروط قيامت گويند، زيرا  نمي
ود، مراد از قيامت روز رستاخيز و محاسبة شود تا عالمات آن آشكار ش قيامت آشكار نمي

اهل علم كه دانشمندان باشند كم شوند،  يعني »أن يقل العلم«:  �اعمال است. فرمودة پيامبر
 ,در اينجا مراد از علم علم شريعت و علم به كتاب و سنت است كه سرچشمة همه علوم

يعني  »ويظهر الجهل«:  �برعقايد، عبادات، احكام، آداب و اخالق اسالمي است. فرمودة پيام
جاهالن بسيار شوند و بر مردم غلبه كنند و اين حالت وقتي ظهور كند كه علما اندك باشند و 
كسي به اسماء و صفات خداوند دانا نباشد و از كرداري كه خداوند به آن خشنود يا ناراضي 

وزنا آشكار گردد  »ويظهر الزنا«:  �شود جز گروهي اندك آگاه نباشند. فرمودة پيامبر مي
اين عالمت چهارم است، ظهور زنا و شيوع آن نتيجة جهالت مردم است به خداوند و ندانستن 

هايي  ها يا عذاب آنچه را خداوند دوست دارد يا از آن خشنود نيست و عدم اطالع از نعمت
در آخرت براي دوستان و يا دشمنان خود آماده ساخته است، ظهور زنا به  �كه خداوند 

وتكثر النساء، حتى «: �عني پديدآمدن و بسيارشدن آن در ميان مردم است، فرمودة پيامبرم
ها بسيار شوند تا براي پنجاه زن يك مرد سرپرست  : زن»يكون لخمسين امرإة القيم الواحد

كند، مانند شوهر كه بر  بماند قيم كسي است كه به احوال غير خود سرپرستي و رسيدگي مي
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ها و قلت مردان داناتر است،  كند و خداوند به سبب كثرت زن رپرستي ميزن و فرزندانش س
  اين نشانه تا هنوز آشكار نشده است، عالمات ديگر در بيشتر شهرهاي مسلمانان موجود است.

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

حديث را بخوان و تكرار كن و شنوندگان هم آهسته بخوانند تا بداني كه آن را حفظ  -1
  .كرده اند

  شرح را جمله، جمله بخوان و معني مطلوب آن را شرح كن تا همه بفهمند. -2
ها ظاهر شـود قيامـت هـم برپـا      كه قيامت عالماتي دارد كه چون همة آن :ها بگو به آن -3

  گردد.
ها را از خطر ناداني و قلت علم آگاه كن و به آموزش علوم ديني تشويق و ترغيـب   آن -4

  نما.
انتشار آن در ميان مسلمانان آگاه كن زيـرا سـبب آن عـدم     ها را از خطر بروز زنا و آن -5

شناخت خدا و ندانستن كرداري كه موجب خشنودي و يا قهر خداوند است و غفلـت  
هائي كه خداوند در جهان آخـرت بـراي دوسـتان و يـا دشـمنانش       ها و عذاب از نعمت

  باشد. آماده كرده است مي
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  مادران شيرده آية: 15درس 

   له:اهللا جل جال قول
ãΝà6çF≈yγ̈Βé&uρ û ÉL≈ ©9$# öΝä3oΨ÷è |Êö‘r& Νà6è?≡ uθ yzr&uρ 

š∅ÏiΒ Ïπyè≈ |Ê§�9$#  

  فرمودة خداوند بزرگ:
) و مادران شما آنان كه شير دادند شما 23(

  را و خواهران شما در شير.

  ]23[نساء: 
  

ãΝà6﴿ فرمودة خداوند تعالي: شرح: çF≈yγ̈Βé&uρ û ÉL≈©9$# öΝä3oΨ÷è |Êö‘r&﴾ ع ام است امهات جم﴿û ÉL≈ ©9$# 

öΝä3oΨ÷è |Êö‘r&﴾نه مادراني كه شما را زائيده اند، زيرا حكم مادر نسبي  ,: يعني مادران رضاعي شما

ôM﴿: در اول آيت بيان شد آنجا كه خداوند فرمود tΒÌh� ãm öΝà6ø‹ n= tã öΝä3çG≈ yγ̈Βé& öΝä3è?$ oΨt/ uρ 

öΝà6è?≡ uθ yzr&uρ öΝä3çG≈ £ϑtãuρ öΝä3çG≈ n=≈ yz uρ ßN$oΨt/ uρ Ë F̂{$# ßN$ oΨt/ uρ ÏM÷z W{$#﴾ »،خواهران، ندخترا مادران ،
  .»دختران برادر و دختران خواهر بر شما حرام گرديده است ها، ها، خاله عمه

ãΝà6çF≈yγ̈Βé&uρ û﴿ فرمايد: خداوند مي ÉL≈©9$# öΝä3oΨ÷è |Êö‘ r&﴾ ها بر  يعني از جمله زناني كه نكاح آن
  .مادران رضاعي شما است بوده شما حرام

Ν﴿ فرمودة خداوند: à6è?≡uθyzr&uρ š∅ÏiΒ Ïπyè≈ |Ê§�9 ها  و آن» وخواهران رضاعي شما« ﴾#$
تان به دنيا آمده اند فرق ندارد كه پيش از  دختراني هستند كه از شكم مادر رضاعي

، همچنين دختران شوهر مادر رضاعي كه از زن ديگر شيرخواري شما بوده اند يا بعد از آن
روند، زيرا طوري كه فقها  به حساب مي خواهران رضاعي شما خود داشته باشد همه

شان به واسطه نسب حرام  هائي كه نكاح گويند: شير زن از شوهر اوست، بايد بدانيد كه زن مي
باشد، پس دختر خواهر رضاعي  شان به واسطة رضاع نيز حرام مي ها نكاح است، همان زن

تان حرام است، چون او  ند مادر پدر نسبيبراي شما حالل نيست، مادر پدر رضاعي هم مان
تان حالل  ي شماست خواهران پدر و مادر رضاعي چون خاله و عمة شما هستند براي جده
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 َيْحُرمُ  َما الرَضاِع، ِمنَ  َيْحُرمُ « فرمايد: كه مي �باشند و همه اين احكام ازين حديث پيغمبر نمي
  شود. ثابت مي» شود رضاع نيز حرام ميشود از  آنچه به نسب حرام مي« »النَسبِ  ِمنَ 

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  آيت را واضح بخوان و همچنان شنوندگان نيز تكرار نمايد تا حفظ شود. -1
  هاي محرمه شناخته شوند. تا همه زن :هاي فقهي آن را بگو شرح را بخوان و نكته -2
ده است ايـن كـه بايـد    كنن رضاعي كه حرام» ي گروهي از فقها به عقيده«ها بگو:  به آن -3

پنج بار يا زيادتر شير داده شود، ولي مذهب گروه ديگر و احتيـاط در امـور ديـن ايـن     
باشـد   گرچـه يـك مرتبـه    است كه چون كودكي از پستان زني شير خورد و سير شـود 

ولي به يك مكيدن يا دو مكيدن طـوري كـه    گردد، كودك فرزند رضاعي آن زن مي
 ُتَحـرمُ  ال«فرمـوده اسـت:    �شود، زيرا پيـامبر  ابت نمياجماع شده است حرمت رضاع ث

: يعنـي حرمـت رضـاع بـه يـك چوشـيدن و يـا دو چوشـيدن         »اِإلْمالَجَتانِ  َوال اِإلْمالَجُة،
شود. تبصره: از نظر مذهب حنفي بايـد در ايـن جـا توضـيحاتي داده      كودك ثابت نمي

  شود:
شدن دو سال كـه مـدت رضـاع     كه حرمت شيرخوارگي بعد از سپري :به ايشان بفهمان -4

گردد. بلكه رضاع در همان دو سال كه موعد شـيرخواري طفـل اسـت     است ثابت نمي
  بايد صورت گرفته باشد تا حرمت رضاع ثابت گردد.

كه مسلمانان مكلف هستند كه صله رحم را در رضاع نيز مانند صلة رحم  :به ايشان بگو -5
انمردي با وابسـتگان رضـاعي خـود    در نسب مراعات كنند و از دوستي و احسان و جو

  دريغ نكنند.
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  داري : حديث چگونه آن زن را نگه مي16درس 

َكْيَف َوَقْد  قول النبي صلى اهللا عليه وسلم:
َرهُ  ؟ِقيلَ  ا ذَ هَ لِ  ،فـََفارَقـََها َوَنَكَحْت َزْوًجا َغيـْ

 اْلَحاِرثِ  ْبنِ  ُعْقَبةَ  وهو أن ٌب،بَ سَ  القولِ 
 ْبنِ  ِإَهابِ  ألَِبى َنةً ابْـ  تـََزوجَ  رضي اهللا عنه

 ُعْقَبةَ  َأْرَضْعتُ  ِإنى فـََقاَلتْ  اْمَرَأةٌ  فَأَتـَْتهُ  َعزِيٍز،
 َأْعَلمُ  َما :ُعْقَبةُ  َلَها فـََقالَ . ِبَها تـََزوجَ  َوالِتى
 ِإَلى فـَرَِكبَ . َأْخبَـْرتِِنى َوالَ  َأْرَضْعِتِنى أَنكِ 
 ِبىَرُسولُ  َقالَ فَـ  َفَسأََلُه، بِاْلَمِديَنةِ  ���� الن 
  .ِقيلَ  َوَقدْ  َكْيفَ  :����اللهِ 

براي عقبه  �: پيامبر �ترجمة گفته پيامبر 
گفت: چگونه اين زن را در نكاحت نگاه 

با وي داري و اين سخن كه تو  مي
، گفته شده است. بعد از آن شيرخواريي

جدا شد و شوهر ديگري عقبه  آن زن از
 اين سخن داستاني دارد و آن اختيار كرد.

با دختر  � چنين بود كه عقبه بن حارث
ابي اهاب بن عزيز ازدواج كرد. زني به 
نزدش آمد و گفت: من عقبه و زني كه با 
وي ازدواج كرده است از پستان خود شير 

ام. عقبه برايش گفت: من خبر ندارم  داده
كه مرا از پستان خود شير داده باشي و 

ي، تاكنون ازين موضوع برايم خبر نداد
عقبه روانه مدينه شد و نزد رسول  سپس

آمد و در اين باره از او سوال كرد.  � خدا
فرمود: چگونه اين زن را نگه  �پيامبر

داري در حالي كه چنين سخني گفته  مي
  شده است.

  (رواه البخاري)
  

داري  : يعني چگونه اين زن را به نكاحت نگه مي»كيف وقد قيل«: �فرمودة پيامبر  شرح:
كه وي خواهر رضاعي تو است. اين حديث شريف قاعدة  :ي گفته شده استو چنين سخن

تا آبرو و دين مسلمان به آن حفظ شود.  ,آميز و رعايت تقوا شبهه ياساسيست در ترك اشيا
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ام، و  زيرا به مجردي كه آن زن گفت: من عقبه و زني را كه به نكاح گرفته است شير داده
داري، در حالي كه  برايش فرمود: چگونه او را نگاه مي � پرسيد، پيامبر عقبه از رسول خدا

قسم بده يا از  را زن كه برو و آن :براي عقبه نفرمود � چنين حرفي گفته شده. آري، پيامبر
 :به قول آن زن كه گفت � بلكه پيامبر وي شاهدي طلب كن كه آيا زنت را شير داده است؟

نمايد كه  ين حديث را حديث ديگر تأييد ميعقبه و زنش را شير داده است اكتفاء كرد. و ا
نَـُهَما بـَينٌ  اْلَحَرامَ  َوِإن  بـَينٌ  اْلَحَاللَ « فرمايد: مي  َفَمنِ  الناسِ  ِمنَ  َكِثيرٌ  ايـَْعَلُمهُ  الَ  ِبَهاتٌ ُمشْ  أمور َوبـَيـْ

َرأَ  الشبُـَهاتِ  اتـَقى حالل آشكار است «: »اْلَحَرامِ  ِفى َوَقعَ  تِ الشبُـَها ِفى َوَقعَ  َوَمنْ  َوِديـَْنهُ  ِلِعْرِضهِ  اْسَتبـْ
ها چيزهاي مشابه وجود دارد كه بسياري از مردم آن را  و حرام آشكار است در ميان آن

دانند و كسي كه از شبهه پرهيز كند به تحقيق كه آبروي و دين خود را پاك نگاه كرده  نمي
  .»افتد است و كسي كه در شبهه افتاد در حرام مي

  
  براي مربي: هايي يراهنمائ

  حديث را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  هاي شرح را واضح بخوان تا معاني آن را شنوندگان بدانند. جمله -2
ها تذكر ده، هرگاه مسلمان صالح در كاري مشتبه واقع شود و جهت حق را نداند  به آن -3

مايـد تـا وارد گنـاه    كند كه كار مختلـف فيـه را تـرك ن    تقوا و پرهيزگاري ايجاب مي
  اش نزد پروردگار كاسته نشود. و از مرتبه هنگرديد

شـود و رأي كسـي    كه خبر واحد مورد قبول است و به آن عمل مـي  :ها تعليم ده به آن -4
شود اعتباري ندارد، زيـرا حسـن ظـن بـه مسـلمان       به خبر واحد عمل نمي :گويد كه مي

  باشد. الزم مي
نـزد خداونـد اجـر دارد و صـاحبش داراي حسـن      در  شـبهات  كه تـرك  :به ايشان بگو -5

كسي كه چيزي را بـراي خـدا تـرك كنـد     «گويد:  مي �باشد. چون پيامبر  عاقبت مي
  .»دهد ميعوض  خداوند برايش
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  : آية مسابقه براي ورود به بهشت17درس 

  له:قول اهللا جل جال
(#þθ à)Î/$ y™ 4’ n< Î) ;οt� Ï'øó tΒ ÏiΒ óΟä3În/ §‘ >π ¨Ψy_uρ $ pκÝÎ ö�tã 

ÇÚö� yè x. Ï!$ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ôN£‰Ïã é& šÏ%©# Ï9 

(#θ ãΖ tΒ#u «!$$Î/ Ï& Î#ß™ â‘ uρ 4 y7 Ï9≡ sŒ ã≅ôÒ sù «!$# 

Ïµ‹Ï? ÷σ ãƒ tΒ â!$ t±o„ 4 ª!$#uρ ρèŒ È≅ôÒx'ø9$# ÉΟ‹Ïà yèø9$# 

∩⊄⊇∪  

  :�فرمودة خداي بزرگ 
) پيشي جوئيد بر همديگر به سوي 21(

آمرزشي از پروردگار خويش و بهشتي 
نايش چون پهناي آسمان و زمين كه په

است، آماده شده براي آنان كه ايمان 
آوردند به خدا و پيامبرانش، اينست فضل 
خدا دهدش بهر كه خواهد و خداست 

  داراي فضل بزرگ.
  ]21[الحديد: 

  
þθ#)﴿: �فرمودة خداي بزرگ  شرح: à)Î/$ y™ 4’ n< Î) ;οt� Ï'øó tΒ ÏiΒ óΟä3În/ ز بايد هريكي ا :ًيعني اوال ﴾‘§

دهند در طلب مغفرت پروردگار خود بكوشيد  مسلمانان مانند كساني كه باهم مسابقه مي شما
نصوح كه عبارت است از ترك گناهان كبيره و صغيره و صبركردن بر  توبة و اين كار به

ها و زمين است  به سوي جنتي كه پهناي آن مانند پهناي آسمان :گيرد و ثانياً ها صورت مي آن
شود، و به سبب توبه پاك و  را كسي كه توبة نصوح كند گناهانش محو ميبشتابيد، زي

كند. فرمودة  آاليش گرديده و همانا اهليت ورود به دارالسالم بهشت را حاصل مي بي
$﴿ خداوند: pκ ÝÎö� tã ÇÚ ö� yèx. Ï!$yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ﴾ نشين كردن مطلب براي  اين عبارت براي ذهن

π<﴿ سورة آل عمران آمده است:شنوندگان است، مثلي كه در  ¨Ψy_ $ yγàÊó�tã ßN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# 

ÞÚö‘ F{$#uρ﴾ )ورنه عرض و  »ها و زمين است پهناي جنت به پهناي آسمان« .)133عمران:  آل
كند و فرمودة  داند و عقل بشري اين را درك نمي طول جنت را غير آفريدگارش كسي نمي

 »مثل الدنيا عشر مرات لجنةمؤمن يعطي في ان الإ«بر اين مطلب داللت دارد:  �رسول اهللا 
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ôN£‰Ïã﴿: و فرمودة خداوند »شود براي مؤمن در جنت ده برابر مانند دنيا داده مي« é& šÏ% ©#Ï9 

(#θ ãΖ tΒ#u «!$$ Î/ Ï& Î# ß™ â‘uρ﴾  خداوند بهشت را مهيا و آماده نموده براي كساني كه خداي را يعني
ها او را عبادت و پرستش كرده و به پيامبرانش ايمان پروردگار و آفريدگار خود دانستند و تن

از ايشان كفر نورزيدند و به كردار نيك و ايمان از ايشان پيروي كردند  يكيآوردند و به هيچ
شان حاضر و آماده كرده  و به همين رويه جهان را وداع گفتند، همانا چنين جنتي را براي

≡y7Ï9﴿: �خداوند  است. و فرموده sŒ﴾نچه از توفيق به ايمان و دخول بهشت است، : يعني آ
كند و خداوند داراي فضل  فضل و بخشش خداونديست براي كساني كه بخواهد عنايت مي

  بزرگ است.
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها آن را حفظ نمايند. آيت را بخوان و تكرار كن تا شنونده -1
  يده مانده باشد بيان كن.شرح را جمله جمله بخوان و معني مطلوب و آنچه را كه پوش -2
كه اين چند روز زندگاني دنيا روزهاي عمـل نيـك و مسـابقه     :شان يادآوري كن براي -3

طلبي و كسالت نيست پس كار،  گذاري و باطل و راحت در خير است، روزهاي بيهوده
  براي سراي آخرت است. كاركردن

انـا ايمـان   دهنـده و مسـاعدكنندة جنـت، هم    كـه عمـل نجـات    :شان يادآوري كن براي -4
  به آن امر نموده و تشويق فرموده است. �ايست كه خداوند  صحيح و عمل صالحي

اين كه عمل صالح آنست كه سه شرط در آن باشد: اول: ايـن كـه عمـل     :شان ده تعليم -5
صالح از اعمالي باشد كه خدا و رسول مشروع نموده اند و دوم: تنها و تنها رضاي خدا 

وم: اين كه از نگاه كميت و كيفيت و زمان و مكان مطـابق  به آن در نظر گرفته شود. س
  شريعت الهي باشد.
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  گفته پيامبر براي معاذ حديث: 18درس 

َأن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َوُمعاٌذ َرِديُفُه 
 :قَالَ  !يَا ُمَعاَذ ْبَن َجَبلٍ  :َعَلى الرْحِل قَالَ 

 ْيَك يَا َرُسوَل الليَا  :قَالَ  ،ِه َوَسْعَدْيكَ لَبـ
لَبـْيَك يَا َرُسوَل اللِه َوَسْعَدْيَك  :قَالَ  !ُمَعاذُ 
َما ِمْن َأَحٍد َيْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإال  :قَالَ  ،َثَالثًا

 ُه َوَأنْلِبِه  الل ُمَحمًدا َرُسوُل اللِه ِصْدقًا ِمْن قـَ
يَا َرُسوَل  :قَالَ  ،ِإال َحرَمُه اللُه َعَلى النارِ 

 :قَالَ  ؟أََفَال ُأْخِبُر ِبِه الناَس فـََيْسَتْبِشُروا !اللهِ 
  .ِإًذا يـَتِكُلوا َوَأْخبَـَر ِبَها ُمَعاٌذ ِعْنَد َمْوتِِه تَأَثًما

  

در  �براي معاذ بن جبل �فرمودة رسول اهللا 
حالي كه پشت سر رسول اهللا بر شتر سوار بود، 

فت: لبيك يا رسول اهللا و يا معاذ! معاذ گ
سعديك فرمود: يا معاذ! معاذ گفت: لبيك يا 

فرمود:  � رسول اهللا وسعديك سه بار، پيامبر
و  �كسي كه از صدق دل به يگانگي خداوند 

رسالت محمد رسول اهللا گواهي دهد خداوند 
نمايد. معاذ گفت:  بر او آتش دوزخ را حرام مي

ايم تا خوشحال يا رسول اهللا آيا مردم را آگاه نم
كنند، و معاذ از  شوند؟ فرمود: آنگاه اتكاء مي

ترس پوشيدن علم اين حديث را در هنگام 
  مرگ خود بيان كرد.

  [متفق عليه]
يا معاذ! او را به اسمش ياد كردند، براي اين كه نظر و قلب  :�فرمودة رسول خدا  شرح:

لبيك يا رسول اهللا «گفته خود جواب داد: فرمايند بنمايند. و معاذ با اين  او را متوجه آنچه مي
لبيك يا رسول اهللا «معاذ گفت:  او را ياد نموده و فرمودند يا معاذ! �، باز رسول اهللا »وسعديك
ما من احد يشهد «و اين جواب خود را سه بار تكرار نمود، سپس رسول اهللا فرمود:  »وسعديك

آنچه كه رسول  »ن قلبه اال حرمه اهللا علي النارأن ال إله إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا صدقًا م
دل شهادت دهد به  خدا به خاطرش سه بار ندا نمود بيان امر بزرگيست، كه هركس از صدق

خداوند  ال اله اال اهللا و محمد رسول اهللا و به آنچه شهادت داده يقين و ايمان داشته باشد،
ماند،  د و يا اين كه در آتش جاويد نميشو نمي آتش را بر او حرام كرده كه اصالً داخل آتش

شود و اگر ندرتاً  زيرا او با ايمان و يقينش به گناهي كه او را به آتش داخل كند نزديك نمي
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آتش را  �گردد و به فرمودة رسول اهللا  گناهي را مرتكب شود از آن توبه نموده و بازمي
آيا مردم را آگاه  »ناس فيستبشرون؟افال اخبر ال«كند، سپس معاذ گفت:  خداوند بر او حرام مي

: آنگاه بر اين وعده »اذَا يتكلوا«گفتند:  در جوابش � نمايم تا خوشحال شوند؟ رسول اهللا
شوند زيرا  كنند و مرتكب محرمات گرديده و هالك مي تكيه نموده و فرائض را ترك مي

امت اسالمي كنند چون اين كار دشواريست كه تمامي  اين وعده را طور صحيح درك نمي
 �پس از وفات رسول اهللا  �هر فرد عالم و آگاه باشد، و اين يك واقعيت است. بعداً معاذ 

  اين حديث را بيان كرد به خاطر نجات از گناه پوشيدن علم.
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  حديث را بخوان و شنوندگان با تو تكرار كنند تا حفظ نمايند. -1
هـا بيـان و    نچه پوشيده و مشكل مانده براي فهم شـنونده شرح را جمله جمله بخوان و آ -2

  توضيح نما!
هرگاه شخص محترم و با فضـيلتي صـدا زنـد در جـوابش گفـتن       :شان يادآور شو براي -3

  لبيك وسعديك جواز دارد.
  دانستن سخن تكرار كالم مشروع است. كه براي خوب :شان تذكر ده براي -4
هـا را   كه هرگاه بنـده از روي يقـين آن   :انها را به فضيلت كلمه شهادتين آگاه گرد آن -5

نمايـد از   از جاويدماندن در آتش نجات يافته و اگر مطابق اين كلمه عمـل مـي   :بگويد
  يابد. دخول در آتش نجات مي

احتيـاط فرمودنـد و    �چنانچـه رسـول اهللا    :شـان گـردان   از احتياط در امور مهم آگـاه  -6
ه مـردم تكيـه نمـوده و در نتيجـه هـالك      رساندن اين خبر را به مردم الزم ندانستند كـ 

  گردند.
كه هرگاه كسي نباشد كه علم را تبليـغ كـرده،    :تبليغ علم آگاه كن ها را به وجوب آن -7

  واجب است كه به ديگران برساند.
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  ����آية آمدن دختر شعيب نزد موسي : 19درس 

  قول اهللا تبارك وتعالي:
çµ ø? u!$ mgm~ $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ)  Å ốϑs? ’n? tã &!$ uŠósÏFó™ $# 

ôMs9$ s% āχÎ) ’Î1r& x8θ ããô‰tƒ š�tƒ Ì“ôfu‹ Ï9 t� ô_r& 

$ tΒ |M ø‹s)y™ $ oΨs9 4 $£ϑn= sù …çνu!$ y_ ¡Ès% uρ Ïµ ø‹n= tã 

}È |Ás)ø9$# tΑ$ s% Ÿω ô#y‚s? ( |N öθpgwΥ š∅ÏΒ 

ÏΘöθ s)ø9$# tÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊄∈∪  

  فرمودة خداي تعالي:
) پس بيامـدش يكـي از آن دو زن كـه    25(

همانـا پـدرم تـو را     :آمد بـر حيـا گفـت    مي
خواند تـا بپـردازدت مـزد آنچـه را آب      مي

دادي براي ما، آنگـاه كـه آمـد نـزد وي و     
ها را، گفـت: بـيم مـدار     خواند بر او داستان

  رها شدي از گروه ستمكاران.

  ]25[قصص: 
  

?µø﴿فرمودة خداي تعالي:  شرح: u!$ mgm~﴾ آمد آنجا كه او را در  �: يعني دختر نزد موسي

﴿ اش: چاه ترك گفته بود و فرمودهاطراف  Å ốϑs? ’n? tã &!$ uŠósÏF ó™$#﴾ از جانب پدرش نزد :
آمد مگر از بسياري شرم و حياء،  آمد تا پيام او را به موسي برساند، گرچه پياده مي �موسي

آمد بر آن سوار شده است، و از  گويا از حيا مركبي ساخته و در راهي كه به سوي موسي مي
شونده نبوده  وايت است كه آن دختر سبك سر و زياد بيرن شونده و داخلر �حضرت عمر 

ôMs9$﴿است. و فرموده خداي تعالي:  s% āχÎ) ’ Î1r& x8θ ãã ô‰tƒ﴾طلبد تا مزد  : يعني حضور تو را مي
شود كه دختر عبارت گفتة خود را مختصر  آبي را كه براي ما دادي بپردازدت مالحظه مي

 نمودننعم را بر اين گفتة خود زياد ننموده است، زيرا زياد نمود طوري كه يك كلمة ال و
  كلمات براي زنان بدون حاجت جهت خوف فتنه درست نيست.

=zù﴿ :فرمايد مي �خداي تعالي براي زنان پيامبر  è% uρ Zωöθs% $]ùρã� ÷è̈Β ∩⊂⊄∪﴾ ):32 األحزاب.( 

  د بدون زيادت. را بگوئيد كه مقصود شما را برساني  گفته .»وسخن شايسته بگوييد«
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$﴿ فرمودة خداي تعالي: £ϑn=sù …çνu!$ y_﴾  يعني موسي نزد شعيب عليهما السالم آمد و داستان
فرار خود از مصر را از ترس اين كه فرعون او را بكشد و اسباب اين واقعه را براي شعيب 

فتة اين داستان را از موسي شنيد او را مژده داده و با اين گ �حكايت نمود و شعيب  �
Ÿω ô#y‚s? ( |Nöθ﴿ خود مطمئن ساخت: pgwΥ š∅ÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊄∈∪﴾ » مترس كه از گروه

  .»ستمكاران رهايي يافتي
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها آن را حفظ نموده اند. آيه را بخوان و تكرار كن تا ببيني كه شنونده -1
م است توضيح نما تا شنوندگان آن شرح را جمله جمله بخوان و آنچه پوشيده و نامفهو -2

  را بدانند.
  هرگاه خطر فتنه نباشد خدمت زن جواز دارد. :شان گردان آگاه -3
ها حيا است و زيبـاترين ُخلـق مـردان شـجاعت      كه زيباترين ُخلق زن :شان گردان آگاه -4

  است.
زنـان خراجـه و والجـه را تـذكر بـده و آن زنيسـت كـه         �شان از بدگفتن عمـر   براي -5

  برد. ها در رفت و آمد به سر مي ن خانههميشه بي
را به عنوان پناهنده سياسي دانسـت و   �كه حضرت شعيب موسي  :شان گردان آگاه -6

  او را اطمينان داد كه نترسد.
بـراي موسـي    �همانا شعيب  .كه شرك ظلم است و مشركان ظالم اند :شان ده تعليم -7

N|﴿ گفت: � öθ pgwΥ š∅ÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# t Ïϑ Î=≈ ©à9$#﴾فرعون و قومش مشرك بودند. : و  
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  گرفتن در حلقه درس : حديث جاي20درس 

قول النبي صلى اهللا عليه وسلم في حديث 
 اهللا صلى - اللهِ  َرُسولَ  َأن  اللْيِثى  َواِقدٍ  أَِبى

َنَما - وسلم عليه  ِفى َجاِلسٌ  ُهوَ  بـَيـْ
 ٍر،نـَفَ  َثالَثَةُ  َأقْـَبلَ  ِإذْ  َمَعُه، َوالناسُ  اْلَمْسِجدِ 

 اهللا صلى -  اللهِ  َرُسولِ  ِإَلى اثـَْنانِ  فََأقْـَبلَ 
 فـََوقـََفا قَالَ  َواِحٌد، َوَذَهبَ  -  وسلم عليه
 - وسلم عليه اهللا صلى -  اللهِ  َرُسولِ  َعَلى
 اْلَحْلَقةِ  ِفى فـُْرَجةً  فـََرَأى َأَحُدُهَما فََأما

 ،َخْلَفُهمْ  َفَجَلسَ  اآلَخرُ  َوَأما ِفيَها، َفَجَلسَ 
 َرُسولُ  فـََرغَ  فـََلما َذاِهًبا، فََأْدبـَرَ  الثاِلثُ  َوَأما
 َأالَ  :قَالَ  – وسلم عليه اهللا صلى - اللهِ 

 فََأَوى َأَحُدُهمْ  َأما الثالَثَةِ  النـَفرِ  َعنِ  ُأْخِبرُُكمْ 
 فَاْسَتْحَيا، اآلَخرُ  َوَأما اللُه، َفآَواهُ  اللِه، ِإَلى

 فََأْعَرَض، اآلَخرُ  َوَأما ِمْنُه، للهُ ا فَاْسَتْحَيا
  .َعْنهُ  اللهُ  فََأْعَرضَ 

ر از ابي واقد ليثي در حديثي كه از پيامب
روايت كرده آمده است كه روزي  � خدا

در مسجد با مردم نشسته  � رسول خدا
شان قرار داشتند  بودند و مردم در اطراف

دو  .در آن هنگام سه نفر به مسجد آمدند
ها به سوي پيامبر آمده و نفر  از آننفر 

گويد: از آن  سومي بازگشت، ابي واقد مي
دو نفري كه به طرف پيغمبر آمده بودند 

گي را در حلقة  ها گشاده يكي از آن
مجلس ديد و در آن نشست و نفر دومي به 
پشت حلقه جاي گرفت و نفر سومي 
بازگشته و از مسجد بيرون شد. چون پيامبر 

ود فارغ شد فرمود: آيا شما از تعليمات خ
را از ين سه نفر خبر ندهم، يكي از ايشان 
به سوي خدا پناه برد خداوند نيز وي را 
جاي داد، نفر ديگر حيا كرد از اين كه در 
حلقه داخل شود خداوند نيز از اين كه او 
را از ثواب حلقة علم محروم كند حياء 
كرد و نفر آخر از مجلس علم رو گردانيد 

  د هم او را از آن ثواب بهرة نداد.خداون
  (رواه البخاري)
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َنَما - وسلم عليه اهللا صلى - اللهِ  َرُسولَ  َأن «گفته ابي واقد ليثي:  شرح:  ِفى َجاِلسٌ  ُهوَ  بـَيـْ
نشسته بودند مراد از مسجد اينجا  � : يعني مردم در اطراف رسول اهللا»حوله َوالناسُ  اْلَمْسِجدِ 

شود، مگر به  ر است و آن يكي از سه مسجديست كه بار سفر بسته نميمسجد معروف پيامب
شود به  ها و نماز در مسجد نبي برابر هزار نمازيست كه در غير آن مسجد خوانده مي سوي آن

يعني  :»نـََفرٍ  َثالَثَةُ  َأقْـَبلَ  ِإذْ «جز مسجدالحرام كه فضيلت نماز در آن بيشتر است. گفته ابي واقد 
 فـََوقـََفا«گفته ابي واقد:  .آمده و يكي از آن سه بازگشت�ن به سوي پيامبرسه مرد كه دو ت

رفته بودند باالي  �: يعني آن دو نفري كه طرف پيامبر»وسلم عليه اهللا صلى اللهِ  َرُسولِ  َعَلى
ها در حلقة مجلس گشادگي مشاهده نمود و در آن نشست و  سرشان ايستاده شدند يكي از آن

از تعليم يارانش  �حلقه نشست و نفر سوم بازگشت  و رفت. چون پيامبر نفر دومي در پشت
فراغت يافت فرمود: آيا شما را ازين سه مرد آگاه نكنم؟ يكي از ايشان به خدا پناه برد خدا 
هم او را جاي داد، يكي ديگر حيا كرد خداوند نيز از وي حيا كرد كه او را از ثواب حلقه 

كه از مجلس علم اعراض كرد خدا هم از او اعراض كرد يعني  علم محروم نمايد نفر آخري
  ثواب جلسه علم را برايش عنايت نكرد.

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  آن را حفظ كرده اند. اًحديث را بخوان و تكرار كن تا بداني كه اكثر -1
  شرح را به آرامش بخوان و معناي هر جمله را بيان كن تا بفهمند. -2
هـاي   اي علوم ديني آگـاه كـن و ايشـان را بـر مالزمـت حلقـه       حلقه ها را از فضيلت آن -3

  علمي تشويق نموده و از ترك آن بيم ده.
اش خير است و كسي كـه حيـا نـدارد     كه حيا همه :ايشان را از فضيلت حيا خبردار كن -4

  تر است. در آن خيري نيست خصوصاً در زنان كه حيا در ايشان پسنديده
از دو  �صاحبان خير و نيكويي پسنديده است، زيرا پيـامبر   كه ستايش :ها بياموز به آن -5

  ستايش فرمود. :نفري كه در حلقة درس علم نشسته و آن را ترك نگفتند
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  : آية ايجاد تفرقه در دين21درس 

  قول اهللا جل جال له:
¨βÎ) tÏ% ©! $# (#θ è% §� sù öΝåκ s]ƒ ÏŠ (#θ çΡ%x. uρ $ Yèu‹ Ï© |Mó¡©9 

öΝåκ ÷]ÏΒ ’ Îû >ó x« 4 !$yϑ ‾Ρ Î) öΝèδá�øΒr& ’n< Î) «!$# §ΝèO 

Νåκ ã♦Îm6 t⊥ãƒ $ oÿ Ï3 (#θ çΡ%x. tβθ è= yè ø'tƒ ∩⊇∈∪ tΒ u!%ỳ 

Ïπ uΖ|¡pt ø:$$ Î/ … ã&s# sù ç� ô³tã $ yγÏ9$ sW øΒr& ( tΒuρ u!%ỳ 

Ïπ y∞ÍhŠ ¡¡9$$ Î/ Ÿξ sù #“t“øgä† āωÎ) $ yγn= ÷W ÏΒ öΝèδuρ Ÿω 
tβθ ßϑn=ôà ãƒ ∩⊇∉⊃∪  

  گفتة خداوند بزرگ:
اني كه در دينشان گمان با كسبي) 159(

تفرقه ورزيدند و دسته دسته شدند، هيچ 
پيوندي نداري. كارِ آنان با پروردگار 

گاه آنان را از كردارشان آگاه است و آن
هر كس كار نيكي انجام   ) 160(كند.مي

يابد و هر دهد، ده برابرش پاداش مي
- كس كار بدي انجام دهد، تنها به اندازه

د شد. و بر ي كارِ بدش مجازات خواه
  .آنها ستمي نخواهد رفت

  ]160 – 159نعام: [األ
  

!©%βÎ) tÏ¨﴿ فرمودة خداوند: شرح: $# (#θ è% §� sù öΝåκ s]ƒ ÏŠ (#θ çΡ%x. uρ $Yè u‹ Ï©﴾ يعني يهودان و نصرانيان به :
ها پراكنده شدند. يهود به هفتاد و يك فرقه و نصاري به هفتاد و دو فرقه  ها و حزب گروه

شان در  شوند كه همة به زودي ملت اسالم به هفتاد و سه فرقه از هم جدا مي پراكنده گشتند و
ها چه كساني  سؤال شد كه آن �روند به جز يك فرقه كه در جنت باشند از پيامبر آتش مي

 �ها بر طريقة باشند كه امروز من و يارانم بر همان طريقه ايم. مراد پيامبر هستند، فرمود: آن
يابند و ايشان همان كسانيند كه بر  ه است كه از آتش دوزخ نجات ميجا فرقة ناجيدر اين 

ها  ها و حزب تغيير نداده و به فرقهو  و يارانش باشند، و آن را تبديل �دين حق و سنت پيامبر
Mó¡©9 öΝåκ|﴿ ها پراكنده نشدن. فرموده خداوند: و طايفه ÷]ÏΒ ’ Îû >ó x«﴾ .يعني تو از ايشان بيزاري :
شان در  شان در دنيا و عذاب به خداوند واگذار كه سنت خود را به هالكت را ها كار آن

ها را به كردارشان آگاه كرده سپس به اعمال  آخرت اجرا كند. آري، در قيامت خداوند آن
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tΒ u!%ỳ Ïπ﴿دهد.  ها جزا مي آن uΖ|¡pt ø:$$ Î/ … ã&s# sù ç� ô³tã $ yγÏ9$ sW øΒr&﴾ اي انجام دهد  يعني كسي كه حسنه
گرداند. و  د از رحمت خود وي را مورد اكرام قرار داده و پاداش وي را چند برابر ميخداون

بيند.  كسي كه به عمل ناشايستة اقدام كند، از عدالت و رحمت خداوند به مثل آن جزا مي
=öΝèδuρ Ÿω tβθßϑn﴿ فرمودة خداوند: ôàãƒ﴾ها را به كردارشان  : يعني طوري كه بيان شد خداوند آن

  شود. د در حالي كه بر ايشان به كاستن حسنه و يا زيادت سيئه ستم نميده جزا مي
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  به تجويد بخوان و تكرار كن تا بداني كه همه آن را حفظ كرده اند. هردو آيت را -1
  شرح را به آرامي بخوان و به هر جمله توقف كرده معني آن را بيان كن. -2
ين آگاه كن زيـرا نتيجـه آن هالكـت در دنيـا و آخـرت      ق در دها را از حرمت تفر آن -3

  است.
  شان محكوم كرده است. كه خداوند تفرقه اهل كتاب را در دين :ها بگو به آن -4
هـاي ديگـر ايـن امـت در      كه به غير از اهـل سـنت و جماعـت فرقـه     :به ايشان تذكر ده -5

ه راهـي  هالكت هستند، مگر اين كه توبه كنند و به كتـاب و سـنت رجـوع كننـد. و بـ     
  بروند كه گذشتگان نيكوكار اين امت از عقيده، داوري، ادب و حسن خلق.
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  : حديث قصد گناه22درس 

 اللهُ  يـَُقولُ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 َتْكتُُبوَها َفالَ  َسيَئةً  يـَْعَملَ  َأنْ  َعْبِدى َأرَادَ  ِإَذا

 ْكُتُبوَهافَا  َعِمَلَها فَِإنْ  ، يـَْعَمَلَها َحتى َعَلْيهِ 
 َلهُ  فَاْكُتُبوَها َأْجِلى ِمنْ  تـَرََكَها َوِإنْ  ِبِمْثِلَها
 فـََلمْ  َحَسَنةً  يـَْعَملَ  َأنْ  َأرَادَ  َوِإَذا َحَسَنةً 
 َعِمَلَها فَِإنْ  ، َحَسَنةً  َلهُ  فَاْكُتُبوَها يـَْعَمْلَها

  .َسْبِعِماَئةٍ  ِإَلى َأْمثَاِلَها ِبَعْشرِ  َلهُ  فَاْكُتُبوَها

فرمود كه خداوند بزرگ فرموده  �پيامبر
ام بخواهد كاري زشت انجام  چون بنده

دهد آن را به دفتر اعمالش ننويسيد تا آن 
را انجام دهد و اگر آن را انجام داد 
جزايش به مثل بنويسيد و اگر آن را به 
جهت من ترك كرد آن را هم برايش 

خواست عمل  حسنة بنويسيد و اگر مي
نجام نداد آن را حسنة انجام دهد و سپس ا

هم برايش حسنة نوشته كرده و اگر انجام 
داد آن را برايش از ده چند تا هفتصد چند 

  بنويسيد.
  (رواه البخاري)

  
كند كه اين حديث قدسي  فرمايد، داللت مي كه خداوند بزرگ مي �گفتة پيامبر شرح:

 َأرَادَ  ِإَذا«ند: فرا گرفته است، فرمودة خداو آن را از طرف پروردگارش �است كه پيامبر
ام بخواهد عمل زشتي انجام دهد سخني گفته يا كاري  يعني هرگاه بنده »َسيَئةً  يـَْعَملَ  َأنْ  َعْبِدى

كند كه اثر سوئي بر نفس وي بگذارد و او را به پليدي و ظلمت بكشاند، زيرا كار زشت از 
ا و رسول حرام كرده اموري هست كه خدا و رسولش آن را حرام كرده اند و آنچه را كه خد

گذارد مشروط بر اين كه از روي قصد و  اند انجام آن اثري زشت بر نفس انساني به جاي مي
آن را ننويسد تا انجام « »يـَْعَمَلَها َحتى َعَلْيهِ  َتْكُتُبوَها َفالَ «اراده انجام گرفته باشد. فرمودة خداوند: 

آن را « »يـَْعَمَلَها َحتى َعَلْيهِ  َتْكُتُبوَها َفالَ «اوند: زيرا گناه تا انجام گرفته باشد. فرمودة خد» دهد
شود. فرمودة  زيرا گناه تا انجام نگيرد در نفس انسان مؤثر واقع نمي» ننويسد تا انجام دهد
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يعني اگر آن گناه را انجام داد جزايش به مثل بنويسيد  »ِبِمْثِلَها فَاْكُتُبوَها َعِمَلَها فَِإنْ «خداوند:
  يادت تا عدل و رحمت خداوند شامل حالش گردد.بدون ز

يعني اگر به سبب خوف و يا حيا از من خود را از گناه  »تـَرََكَها َوِإنْ «خداوند: فرمودة 
زيرا ترك كردار ناشايست به » آن را برايش حسنه بنويسيد« »َحَسَنةً  َلهُ  فَاْكتُُبوَها« بازداشت:

آورد كه به مقدار اثري نيك  در نفس به وجود مي سبب خوف و يا حيا از خداوند نورانيتي را
 فـََلمْ  َحَسَنةً  يـَْعَملَ  َأنْ  َأرَادَ  َوِإَذا«شود. فرمودة خداوند:  ته ميآن در نفس، برايش حسنه نوش

 فَاْكتُُبوَها«يعني اگر نتوانست عمل نيك را انجام دهد و يا به علتي از انجام آن بازماند.  »يـَْعَمْلَها
چه در ارادة او ميل و رغبت به عمل خير موجود بوده » آن را برايش حسنه بنويسيد« »َحَسَنةً  َلهُ 

شود. به خالف اين كه هرگاه به  و چنين ميل و رغبتي خير است و لذا برايش حسنة نوشته مي
سبب كراهيت از حسنه آن را ترك كند درين صورت هيچگاه برايش حسنة نوشته نخواهد 

اگر حسنه را جامة « »َسْبِعِمائَةٍ  ِإَلى َأْمثَاِلَها بَِعْشرِ  َلهُ  فَاْكتُُبوَها َعِمَلَها نْ فَإِ « شد. فرموده خداوند:
شدن ده حسنه  عمل پوشانيد از ده چند تا هفتصد چند جزاي آن را برايش بنويسيد. مضاعف

شدن دوم بر حسب صدف  دهد، اما مضاعف در عموم حسناتي است كه هر مسلمان انجام مي
زيرا درهمي كند و همچنين به اندازة اثري كه آن حسنه دارد  مؤمن تفاوت پيدا ميو اخالص 

  شود. كه در راه جهاد صرف شود تا هفتصد چند مضاعف مي
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  تا حفظ شود. ،و شنوندگان هم آن را آهسته بخوانند ،حديث را بخوان -1
  آن را بفهمند. اًا توضيح ده تا اكثربخوان و نكات پوشيدة آن ر جمله به جمله شرح را -2
هـا را   شود، مگـر در كارهـائي كـه خداونـد آن     اعمال حسنه موجود نمي :به ايشان بگو -3

ها امر كرده مانند طاعت خداوند و ديگر كردار پسـنديده سـيئه    مشروع ساخته و به آن
  نيست، مگر در آنچه خدا و رسول آن را حرام قرار داده و منع نموده اند.
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شود طوري كه بـه نيـت    كه مسلمان به نيت در كار خير ثواب داده مي :ها بفهمان نبه آ -4
كار شر اگر آن را از خوف خداوند ترك نكند گاهي در همين دنيا جزا داده خواهـد  

  شد و نيت بد برايش مشكالتي فراهم خواهد كرد.
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  كشتن مسلمان به عمد آية: 23درس 

  قول اهللا تبارك وتعالي:
tΒuρ ö≅çF ø)tƒ $YΨÏΒ÷σ ãΒ #Y‰Ïdϑyè tG •Β … çνäτ!#t“yfsù ÞΟ̈Ψyγy_ 

#V$ Î#≈ yz $ pκ�Ïù |=ÅÒ xî uρ ª!$# Ïµ ø‹ n= tã … çµ uΖyè s9uρ £‰tã r&uρ 

… çµs9 $ ¹/#x‹tã $ VϑŠÏà tã ∩⊂∪  

  فرمودة خداي تعالي:
) كسي كـه بكشـد مـؤمني را دانسـته و     93(

خواسته پس كيفرش دوزخ اسـت جـاودان   
كند در آن و خشم آورد خدا بر او دورش 

  و آماده كند براي او عذابي بزرگ.
  ]93[النساء: 

  
$ tΒuρ ö≅çFø)tƒ﴿ فرمودة خداوند بزرگ: شرح: YΨÏΒ÷σ ãΒ #Y‰Ïdϑyè tG •Β﴾ن معني عموم را : لفظ مؤم

شود و در استعمال خود بر بنده و آزاد، بزرگ و كوچك،  دهد و بر مرد و زن اطالق مي مي
به جز اشخاص غير مكلف مانند كودك و ديوانه فقير و غني برابر است، و از عموميت آن 

$﴿: �كسي بيرون نيست، فرمودة خداوند  YΨÏΒ÷σ ãΒ﴾  يعني آن كه ايمان دارد كه اهللا� 
پيامبر خداست و به مالقات پروردگار به روز قيامت و حساب  �پروردگار اوست و محمد 

Y‰Ïdϑyè#﴿: �اعمال و پاداش آن روز يقين دارد. فرمودة خداوند  tG•Β﴾  يعني به صورت تجاوز و
ستم به اين كه كشتن طرف را از روي ظلم و قصد اراده كند و اين قتل را در جايش انجام 

نشده كه به واسطة آن جرم كشته  نداده باشد كه مثالً شخص مقتول مرتكب زنا و يا ارتداد
رساند، پس شود و يا اراده كشتن قاتل را نكرده تا او را جهت دفاع از نفس خود به قتل ب

çνäτ…﴿ شود هرآن كه چنين مسلماني را بكشد مطابق دستورات خداوند جزا داده مي !#t“yfsù ÞΟ̈Ψyγy_ 

#V$ Î#≈ yz $ pκ�Ïù﴾ كه از آتش بيرون آورده نشود ﴿|= ÅÒxî uρ ª!$# Ïµ ø‹ n=tã﴾ و بر هركه خداوند خشم :

…﴿ گيرد هيچگاه رستگار نشود çµuΖ yè s9uρ﴾ رداندو او را از ساحة رحمتش دور گ ﴿£‰tã r&uρ µ s9﴾ و :

$﴿ برايش حاضر و آماده كرد ¹/#x‹tã $ VϑŠÏà tã﴾  عذاب را در قبر و هم بروز قيامت، مگر اين كه
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بنمايد شايد كه خداوند بر وي ببخشايد و به رحمت خود او را » بدون بازگشت«توبه نصوح 
  ن گرداند.واز آتش دوزخ بير

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها بخوان و تكرار كن تا حفظ نمايند. د با شنوندهآيت را به تجوي -1
  شرح را بخوان و در هر جمله توقف نموده و معني آن را بيان كن. -2
رسـاند زيـرا    كه مؤمن حقيقي مؤمني را بـه تجـاوز و سـتم بـه قتـل نمـي       :شان بگو براي -3

  ».مناسب مؤمن نيست كه شخص مؤمني را بكشد مگر به طور خطا«فرمايد:  خداوند مي
خواهـد   رسد و مـي  گذرد و بدر بهشت مي ها هشدار ده كه مسلماني از صراط مي آنبه  -4

تا با ديگران به بهشت درآيد، مگر از آنجا كه دستهايش به خوني كه از ستم و تجـاوز  
  شود. مي باشد از در بهشت بازگردانيده ريخته است آلوده مي

در مقام دوم و زنا به مرتبة آوردن به خداوند  كه قتل نفس بعد از شريك :به ايشان بگو -5
از گناهان بزرگ پرسيده شد شرك و كفر و  �سوم بعد از شرك است چون از پيامبر

  زنا را نام بردند.
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  رياكاري حديث: 24درس 

قول النبي صلى اهللا عليه وسلم في 
 يـَْومَ  بِهِ  اللهُ  َسمعَ  َسمعَ  َمنْ البخاري: 

 يـَْومَ  َعَلْيهِ  اللهُ  قِ َيْشقُ  ُيَشاِققْ  َوَمنْ  اْلِقَياَمةِ 
 َما َأولَ  ِإن  فـََقالَ . َأْوِصَنا فـََقاُلوا. اْلِقَياَمةِ 

 الَ  َأنْ  اْسَتطَاعَ  َفَمنِ  َبْطُنُه، اِإلْنَسانِ  ِمنَ  يـُْنِتنُ 
ْليَـْفَعْل، طَيًبا ِإال  يَْأُكلَ   الَ  َأنْ  اْسَتطَاعَ  َوَمنِ  فـَ
َنهُ  ُيَحالَ   َدمٍ  ِمنْ  َكفهِ  ِمْلءِ بِ  اْلَجنةِ  َوبـَْينَ  بـَيـْ
ْليَـْفَعلْ  َأْهَراَقهُ    .فـَ

روايت  �بخاري حديثي از رسول خدا 
كند كه آن حضرت فرمود: كسي كه  مي

انجام » ريا و اشتهار«عملي را براي سمعه 
دهد خداوند او را در روز قيامت رسوا 

كند. و كسي كه نافرماني خدا را بكند  مي
مت خود خداوند او را بروز قيامت از رح

گرداند. ياران گفتند: براي ما  دور مي
وصيتي كن، فرمود: اول چيزي كه از 

گيرد شكم اوست. كسي  انسان بوي بد مي
كه بتواند تا به جز حالل نخورد، آن كار را 
بكند و كسي كه توانائي دارد تا ميان او و 

هاي پرخونش كه خون ناحق  جنت دست
  .ريخته است مانع نشود آن كار را بكند

  
: كسي كه عملي را براي ريا و »اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ِبهِ  اللهُ  َسمعَ  َسمعَ  َمنْ «:  �فرمودة پيامبر شرح:

كند و خداوند او را در ميان انبوه مردم  اشتهار انجام دهد خداوند او را در روز قيامت رسوا مي
انجام داده بود كه به گوش كند زيرا او در دنيا كار ديني را براي اين  در محشر فضيحت مي

مردم برساند و ايشان وي را براي آن كار ستايش كنند. چون از اعمال خود به جز اين قصدي 
دهد و اهل عرصات  نداشته است، پس خداوند پاداش او را هم در آخرت از همين سمعه مي

ماند  نمي گرداند. پس برايش از عباداتش اجري باقي را از حقيقت و نيت زشت او خبردار مي
: يعني كسي كه »ُيَشاِققْ  َوَمنْ «: �رود. فرمودة پيامبر تا داخل جنت شود ناچار به دوزخ مي

: پس »اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َيْشُققِ «خدا و رسولش را به سبب كفر و فسق خود مخالفت كند. 
و رسول دشمني وي را از ساحت رحمت خويش دور ساخته و همراه دشمنانش كه به خدا 
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$%tΒuρ È,Ï﴿ گرداند چنانكه فرموده است: كردند به آتش دوزخ داخل مي t±ç„ ©!$# …ã& s!θß™ u‘ uρ �χÎ*sù 

©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩⊇⊂∪﴾ ها  كسي كه خدا و رسولش را مخالفت كند، يعني آن« ).13نفال: (األ
از موعظه  �جناب پيامبرچون   .»را عصيان و نافرماني كند، هرآئينه عذاب خدا سخت است

 ِمنَ  يـُْنِتنُ  َما َأولَ «فرمود:  � فراغت يافت يارانش به وي گفتند: ما را وصيتي كن، آنحضرت
نخست چيزي كه از انسان بدبوي شود شكم او است و در واقع همچنين است، « »َبْطُنهُ  اِإلْنَسانِ 

ْليَـْفَعلْ  طَيًبا ِإال  يَْأُكلَ  الَ  َأنْ  اْسَتطَاعَ  َفَمنِ «باز فرموده:  كسي كه توانائي دارد تا به جز پاك « »فـَ
شود و وقتي كه  چون خوردن حرام سبب غضب خدا و آتش دوزخ مي» نخورد آن را بكند

شوند  خوردن متنفر مي شود شكم است لذا حرام دانستند اولي چيزي كه بعد از مرگ بدبو مي
َنهُ  ُيَحالَ  الَ  َأنْ  اْسَتطَاعَ  َوَمنِ «: �فرمودة پيامبر  ْليَـْفَعلْ  َأْهَراَقهُ  َدمٍ  ِمنْ  َكفهِ  ِبِمْلءِ  اْلَجنةِ  َوبـَْينَ  بـَيـْ  . »فـَ

دهد يكي از خوردن حرام و ديگري از  از دو گناه بزرگ هشدار مي �در اين حديث پيامبر
  قتل نفس.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  د.حديث را به آرامي با شنوندگان بخوان تا آن را حفظ كنن -1
  شرح مطالب را جمله جمله بخوان تا آن را به درستي بفهمند. -2
مردم انجـام   : كه انسان فعلي را براي شنيدنها را از سمعه و ريا بيم ده. سمعه آنست آن -3

كـه كـار    :دهد تا وي را به واسطة آن ستايش و سپاس بگويند انجام دهد و رياء آنست
  نا گويند يا مشقتي را از وي دفع كنند.دين را براي ديدن مردم انجام دهد تا وي را ث

عبارت از دشمني خدا و رسول اوسـت و پـاداش بـه مثـل     » مشاقه«كه  :به ايشان بفهمان -4
است و آن دشمني خدا و رسول او در عقب دارد و كسي كه خدا به وي دشمن باشـد  

  گرداند. بر وي غضب كرده و به لعنت خود و عذابي بزرگ گرفتار مي
شـان و ريخـتن    گناه بزرگ ستم بر مردم اسـت بـه واسـطه خـوردن مـال     ها را از دو  آن -5

  شان بيم ده. خون
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  خدا، رسول و اولياء امور اطاعت: آية 25درس 

  عزوجل: قول اهللا
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ÏÛ r& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ 

tΑθ ß™§�9$# ’Í< 'ρé&uρ Í÷ö∆ F{$# óΟ ä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ äôã t“≈ uΖs? 

’Îû &ó x« çνρ–Šã�sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθß™ §�9$#uρ βÎ) ÷Λ äΨä. 

tβθ ãΖÏΒ÷σ è? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì�Åz Fψ$# 4 y7Ï9≡ sŒ ×� ö� yz 

ß|¡ômr&uρ ¸ξƒ Íρù's? ∩∈∪  

  گفته خداوند بزرگ:
) اي آنان كه ايمان آورديد! فرمانبريد 59(

خدا و رسول خدا را و اولياء امر را 
ر در چيزي از شما. پس اگ» كارداران«

باهم ستيزه كرديد بازگردانيدش به خدا و 
آورنده به خدا و  رسولش، اگر هستيد ايمان

روز آخر اين بهتر است و نيكوتر در 
  فرجام.

  ]59[النساء: 
  

pκ$﴿ فرمودة خداي بزرگ: شرح: š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#þθ ãΨtΒ#u﴾  اين نداي خداوند است كه بندگان
تواند به  دهد زيرا بندة مؤمن است كه مي ن مورد خطاب قرار ميمؤمن خود را به عنوان ايما

وظايف زندگي روحي خود قيام كند و به معراج روحانيت ارتقاء يابد اما غير مؤمن چون 
روحاً مرده است توانائي به زبان آوردن كلمه ال اله اال اهللا را ندارد تا چه رسد به ديگر 

θ#)﴿رمودة خداوند: تكاليف شرعي از نماز، زكات و جهاد. ف ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ tΑθ ß™ : خدا ﴾�9$#§
اين فرمانبرداري عبارت از به كاربستن امر و ترك نهي است در » و رسول را فرمان بريد

اموري كه واجب يا حرام است اما آنچه مستحب يا مكروه است فرمانبرداري در آن بهتر 
ر سرپيچي از فرمان ونيست به شرطي كه به منظاست و اگر فرمانبرداري نكرد در آن گناهي 

’﴿ :نباشد. فرموده خداوند بزرگ �خدا و پيامبر Í<'ρé&uρ Í÷ö∆ F{$# óΟä3Ζ ÏΒ﴾ يعني فرماندهان خود را :
كه مسلمان باشند فرمان بريد به شرط اين كه به كارهاي معروف امر كرده و از امور منكر 

كردند كه در آن  كردند يا از منكري نهي مي بازدارند. همچنين اگر به كار مباحي امر مي
براي مسلمانان منفعتي باشد اطاعت از ايشان واجب است. ولي به ترك واجب يا فعل حرام از 
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 »همانا فرمانبرداري در كار معروف است«فرمايد:  مي �ايشان فرمانبرداري نشود، زيرا پيامبر
: فرمانبرداري از مخلوق كه به نافرماني »اْلَخاِلقِ  ِصَيةِ َمعْ  ِفي ِلَمْخُلوقٍ  طَاَعةَ  ال«فرمايد:  و نيز مي

βÎ*sù ÷Λ﴿ خالق بيانجامد جواز ندارد. فرمودة خداوند: äôã t“≈ uΖs? ’ Îû &ó x«﴾ » اگر در چيزي اختالف

�çνρ–Šã﴿ »كرديد sù ’n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §�9$#uρ﴾ يعني آن را به كتاب خدا و حديث پيامبر پيش كنيد كه :

βÎ) ÷ΛäΨä. tβθ﴿ گردد، فرمودة خداوند: الف حل ميها اخت در اين ãΖÏΒ÷σ è? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ Ì� Åz Fψ$#﴾ زيرا :
كسي كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد مستعد پذيرفتن امر خدا و توجه به سوي خداوند 

4y7﴿ است. فرمودة خداوند: Ï9≡ sŒ ×�ö� yz ﴾ر خدا : اين كار براي شما بهتر است، يعني بازگشت به ام

: يعني بازگشت به فرمان خدا ﴾?ß|¡ômr&uρ ¸ξƒÍρù's﴿و رسول در دنيا و آخرت به مفاد شما است. 
  و رسول در فرجام براي شما بهتر است ازين كه باز نگرديد.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان به خوبي آن را حفظ كنند. -1
مله آن توقف كن و معني آن را شرح ده تا شنوندگان معنـي  شرح را بخوان و به هر ج -2

  آن را بفهمند.
ها را به وجوب اطاعت از دستورات خدا و رسول در حالت آساني و سـختي آگـاه    آن -3

كن، همچنين اطاعت از حاكم مسلمان در آنچه كه منعي از طرف خدا و رسول نباشد 
  واجب است.

كم چيزي اختالف داشتند واجب اسـت كـه بـه    كه اگر مسلمانان در ح :ها بياموز به آن -4
تـا آن حكـم را بداننـد و بـدان گـردن نهـاده        كنند, مراجعه �خدا و سنت پيامبر كتاب

تسليم شوند زيرا ايماني كه به خدا و پيامبر دارند ايشان را به اين كار فرا خوانـده و بـر   
است چه در دنيا در سازد. و عاقبت اين كار در دنيا و آخرت برايشان خير  آن وادار مي

شود و در امـر آخـرت نيـز بـه      صف واحدي قرار گرفته و وحدت كلمة شان حفظ مي
  بينند. فرمانبرداري خدا و پيامبرش ثواب مي
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  : حديث اطاعت از امير26درس 

قول النبي صلى اهللا عليه وسلم في صحيح 
 اْستُـْعِملَ  َوِإنِ  َوَأِطيُعوا، اْسَمُعوا البخاري:
  .زَبِيَبةٌ  رَْأَسهُ  َكَأن  َحَبِشى  ْبدُ َعِلْيُكْم عِ 

 �در كتاب صحيح البخاري از پيامبر 
روايت شده است كه آن حضرت 
فرمودند: بشنويد و فرمان بريد اگرچه بر 
شما غالم حبشي مقرر شود كه سرش مانند 

  كشمش باشد.
  

نهي يا اخبار و  تان در بارة امر و يعني بشنويد آنچه فرماندهان مسلمان »اْسَمُعوا« شرح:
يعني از فرماندهان مسلمان خود در  »َأِطيُعوا«دهند.  هشداري، شما را مورد خطاب قرار مي

هاي  كنند اطاعت كنيد و عموميت اين حديث را حديث دهند يا نهي مي آنچه دستور مي
نمايد، به اين كه اطاعت و فرمانبرداري تنها در كارهاي  صحيح ديگري محدود و خاص مي

ف است و هيچگاه فرمانبرداري از مخلوق در كارهائي كه در آن نافرماني خالق باشد معرو
جايز نيست پس فرمانبرداري به معني عام خود در اينجا مراد نيست، بلكه مخصوص كارهائي 

ائي به ترك واجبي يا كار است كه در آن نافرماني خدا و پيامبرش نباشد و اگر فرمانرو
اگرچه بر شما  »َحَبِشى  َعِلْيُكْم ِعْبدُ  اْستُـْعِملَ  َوِإنِ «شود.  اطاعت نميور دهد از وي تسحرامي د

غالم حبشي مقرر شود يعني اگر رهبر مسلمانان بر شما فرمانرداري مقرر كند كه از نژاد عرب 
زاده نباشد از امر و نهي او تا جائي كه در آن نافرماني خدا و پيامبرش نباشد  يا بزرگ

كه سر او مانند دانه  »زَبِيَبةٌ  رَْأَسهُ  َكَأن «ه اين فرمانده غالم زنگي باشد، يد اگرچفرمانبرداري كن
كشمش باشد كه موي سرش سياه و درهم پيچيده باشد. هدف از اين حديث آنست كه از 
فرمانده مسلمان خود در هر حال اطاعت و فرمانبرداري كنيد و بر وي عصيان نورزيده و 

  ها است. ها و خونريزي كار صالح جامعة اسالمي و سالمتي از فتنه نشوريد، زيرا در اين
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  براي مربي: هايي راهنمائي

  حديث را بخوان تا ديگران همراهتان آهسته بخوانند و آن را ياد كنند. -1
شرح را به آرامـش بخـوان و در هـر جملـه توقـف كـرده و معنـي آن را بيـان كـن تـا            -2

  شنوندگان آن را بفهمند.
كه اطاعت از اولي االمر به قرآن و سنت ثابت شده است و به ايشان  :اه كنها را آگ آن -3

هشدار ده كه ترك اين واجب و بغي بر امير مسلمان حكومت اسالمي را به هم ريخته 
  گردد. و سبب فتنه و هالكت مسلمانان مي

يـرا  كه فرمانبرداري از اميران مسلمان در غير معصيه خدا و پيامبر است ز :به ايشان بگو -4
  اطاعت از خدا و پيامبر بر اطاعت اميران مسلمان و اطاعت والدين مقدم است.

باشد تفاخر بـه   كه اعتبار مسلمان به فرمانبرداري از خدا و پيامبرش مي :ن بفهمانابه ايش -5
  آباء و اجداد و جاه و مقام در اسالم اعتبار ندارد.
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  داستان تولد حضرت عيسي آية: 27درس 

  :قوله تعالي
$ yγ1 yŠ$ oΨsù ÏΒ !$ pκ ÉJ øt rB āωr& ’ ÎΤ t“øt rB ô‰s% Ÿ≅yè y_ Å7š/ u‘ 

Å7tG øt rB $ wƒ Î�|� ∩⊄⊆∪ ü“Ìh“èδuρ Å7ø‹ s9Î) Æíõ‹Åg¿2 

Ï' s# ÷‚̈Ζ9$# ñÝ É)≈ |¡è@ Å7 ø‹n= tæ $ Y7 sÛâ‘ $ wŠ ÏΖy_ ∩⊄∈∪ 

’Í? ä3sù ’ Î1u� õ°$#uρ “Ìh� s% uρ $ YΖøŠ tã  

  فرمودة خداوند بزرگ:
گاه از فرودستش ندايش  آن )244((2(

اندوهگين مباش. پروردگارت  داد كه
  ي آبي پديد آورده زير پايت چشمه

ي خرما را به سوي  و تنه) 25(است.  
خودت تكان بده تا برايت خرماي تازه 

خور و بنوش و چشمانت و ب  )26(بريزد.
  و  .روشن  باد

   
  ]26 – 24[مريم: 

  
ôMs9$﴿ شرح: s%  Í_ tFø‹ n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ö6 s% #x‹≈ yδ﴾ ال مريم دوشيزة باكره در هنگام خداوند از احو

كند كه او با كمال تأسف و حسرت آرزوي مرگ را  براي ما حكايت مي �زادن عيسي 
پيش از پديدآمدن چنين واقعة بزرگي كه زادن فرزندي بدون پدر است براي خود كرد. زيرا 

شت وي از خبردارشدن و سرزنش مردم قرية خود (بيت اللحم فلسطين) كه در آن سكونت دا
$ àMΖà2uρ﴿ترسيد و ازين جهت گفت:  مي \‹ó¡nΣ $ wŠÅ¡Ζ ¨Β ∩⊄⊂∪﴾ بودم كلمه  يعني چيز حقيري مي

يعني آنچه را كه اگر از روي عادت فراموش كنند و از  :نسي از نسيان و فراموشي گرفته شده
شوند مانند ريسمان، ميخ و غيره و همچنين نسئ پارچة حيض  شدن آن اندوهگين نمي گم

كنند. و آرزوي مرگ حضرت مريم براي  آن پليدي را از خود دور مي است كه به
طلبي و استراحت نفس نبود، زيرا چنين آرزوي جواز ندارد بلكه اين خواهش براي  راحت

كه مردم بدين او بدگمان شوند و  :ترسيد كرد مثالً مي ضرري بود كه با دين او ارتباط پيدا مي
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يفتد، و يا اين كه مردم به وي نسبت زنا بدهند و اين گمان مورد سرزنش قرار گيرد و در فتنه ب
$﴿ ناروا سبب هالكت ايشان گردد. yγ1 yŠ$ oΨsù ÏΒ !$ pκ ÉJ øt rB﴾  از زيرش  �پس آواز داد او را عيسي

’ &āωr﴿ و براي وي گفت: ÎΤ t“øt rB ô‰s% Ÿ≅yè y_ Å7 š/ u‘ Å7tG øt rB $ wƒ Î� اندوهگين مباش همانا خداوند  ﴾∪⊇⊅∩ �|

“ü﴿ :گويند جوئي آماده كرده است يعني جوي آبي كه آن را (سري) ميزير پاي تو  Ìh“èδuρ 

Å7ø‹ s9Î) Æíõ‹Åg¿2 Ï's# ÷‚̈Ζ9$#﴾ شاخة خرما را به سوي خود به جنبان مراد همان تنة خرما است كه نزد  و

’﴿ تولد شده بود تا بر تو خرماي رطب تازه چيده بريزد �آن عيسي  Í? ä3sù ’Î1u� õ°$#uρ “Ìh� s% uρ 

$ YΖøŠ tã﴾ .بخور و بياشام و به فرزندي چون عيسي شادماني كن  
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيات را بخوان تا شنوندگان نيز با تو تكرار كنند و ياد گيرند. -1
  ها را بيان كن تا همگان بدانند. شرح مطالب را بخوان و معني جمله -2
اسـت   �آدم  مانند كيفيـت آفـرينش   �كه كيفيت خلقت عيسي  :برايشان بفهمان -3

  كه چون خداوند خواست وي را بيافريند به او فرمان داد موجود باش فوراً بوجود آمد.
كه تمناي مرگ اگر براي امر ديني باشد جـواز دارد و اگـر بـراي     :مانهفبراي ايشان ب -4

  ز نيست.يخالصي از درد و غم دنيوي باشد جا
در گهـواره از آيـات    زدن او بـدون پـدر و سـخن    �كه والدت عيسي  :ها بگو به آن -5

  رود. خداوند است و براي پند گرفتن مردم به حساب مي
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  : حديث آرزوي مرگ را نكنيد28درس 

 يـََتَمنـَين  الَ  صلى اهللا عليه وسلم: قول النبي
 يـَْزَدادُ  ،فـََلَعلهُ  ُمْحِسنٌ  ِإما اْلَمْوتَ  َأَحدُُكمُ 

   .َيْستَـْعِتبُ  َلَعلهُ فَـ   ُمِسىءٌ  َوِإما

فرمود: هيچگاه يكي از شما  �يامبر پ
مرگ را آرزو نكند يا نيكوكار است كه 
شايد كردار نيكويش زياد شود و يا بدكار 

  كه شايد قصد بازگشت از گناه را بكند.
  (رواه البخاري)

  
داللت واضحيست بر اين كه طلب  �در اين نهي پيامبر »اْلَمْوتَ  َأَحدُُكمُ  يـََتَمنـَين  الَ « شرح:

حرام است، زيرا براي مسلمان حالل نيست كه مرگ را آرزو كند و بگويد: اي كاش  مرگ
مردم و يا بميرم و يا اين كه دعا كند خداوندا! مرا در حال بميران گرچه حضرت مريم  مي

مردم اين آرزو  مرگ را آرزو كرد و گفت: ايكاش پيش از اين مي» �ي عيسي  والده«
 ُمْحِسنٌ  ِإما«لكه چنانكه بيان شد براي خدا و دينش بود. براي راحت نفس خودش نبود، ب

كند، زيرا شخص مسلمان  اين عبارت، علت نهي از درخواست مرگ را بيان مي »يـَْزَدادُ  ،فـََلَعلهُ 
شود پس درخواست  اش زياد مي هرقدر زندگيش دراز شود نيكوكاري و كردار پسنديده

اي براي مسلمان جواز ندارد.  و چنين خواسته مرگ طلب قطع كردار نيكو و شايستة اوست
يعني از پروردگار خود رجوع از گناه را طلب  »َيْستَـْعِتبُ  َلَعلهُ فَـ  ُمِسىءٌ  َوِإما«: �فرمودة پيامبر 

اي مانند نماز، روزه و صدقات انجام دهد تا  كند توبه و آمرزش بخواهد و كردارهاي شايسته
هانش را ببخشايد چه اين اعمال داراي خير بزرگي است و پروردگار از وي راضي شود و گنا

  گردد. اگر مرگ را طلب كند و بميرد ازين فضايل محروم مي
  

  براي مربي: هايي راهنمائي

  حديث را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
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ه شرح مطالب را جمله جمله بخوان و آنچه را الزم است توضيح و تفسير كن تا دانسـت  -2
  شود.

كه اگر مسلمان در روزگاران فتنه براي سالمت دينش آرزوي مـرگ   :ها بفهمان به آن -3
را كند باكي نيست زيرا اين خواسته براي حفاظت ديـن اسـت نـه بـراي آرامـش بـدن       
چون در حديث آمده است كه قيامت نشود تا اين كه كسـي بـه قبـر بـرادر مسـلمانش      

  مردم. من به جاي او مي بگذرد براي سالمت دينش بگويد: اي كاش
هـايش بيفزايـد كـه     تا نيكوكار بـر حسـنات و نيكـي    :ها را به نيكي و بدي آگاه كن آن -4

برايش خير است و همچنين اگر بدكار از كردار بدش باز ايستد برايش خيـر اسـت تـا    
  توبه كند و خداوند از وي راضي شده و گناهانش را ببخشايد.

شود و نااميدي  ن به رحمت خداوند عبادت محسوب ميكه اميد داشت :به ايشان بفهمان -5
  شود. و يأس از آن نعوذ باهللا كفر گفته مي
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  و مرزهاي الهي حدود: آية 29درس 

  قول اهللا عزوجل:
š�ù= Ï? ßŠρß‰ãm «!$# 4 ∅tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©!$# 

… ã&s!θ ß™u‘ uρ ã&ù# Åz ô‰ãƒ ;M≈̈Ζ y_ ”Ì�ôfs? ÏΒ 

$ yγÏF óss? ã�≈yγ÷Ρ F{$# šÏ$Î#≈ yz $ yγŠ Ïù 4 š�Ï9≡ sŒuρ 

ã—öθ x'ø9$# ÞΟŠÏà yèø9$# ∩⊇⊂∪ ∅tΒuρ ÄÈ÷è tƒ ©!$# 

… ã&s!θ ß™u‘ uρ £‰yè tG tƒ uρ … çνyŠρß‰ãn ã& ù# Åz ô‰ãƒ #�‘$tΡ 

#V$ Î#≈ yz $ yγ‹ Ïù …ã& s! uρ ÑU#x‹tã ÑÎγ•Β ∩⊇⊆∪  

  فرمودة خداوند بزرگ:
) اين است مرزهاي خداوند، كسي كه 13(

اش را اطاعت كند درآورد  خدا و فرستاده
هايي كه جاري است از زير  به بهشتاو را 

ها جاودان در آن، اين است  آن جويي
) و هركس نافرماني 14پيروزي بزرگ (

كند خدا و رسولش را و از مرزهاي او 
تجاوز كند فرو برد او را در آتش كه 
جاويدان است در آن و براي او عذاب 

  خواركننده است.
  ]14 – 13[النساء: 

  
�š﴿ شرح: ù=Ï? ßŠρß‰ãm «!$#﴾  اين آيه اشاره به سوي تقسيم متروكات و وصايا است و

ها را محدود و  ها را حدود و مرزهاي خود ناميده است زيرا خداوند است كه آن خداوند آن
 tΒuρ∅﴿ :فرمايد تا از آن تجاوز نكنند. سپس مي :دهد معين كرده و به بندگانش فرمان مي

ÆìÏÜãƒ ©!$# … ã& s!θß™ u‘uρ ã& ù# Åzô‰ãƒ ;M≈̈Ζ y_ ”Ì�ôfs? ÏΒ $ yγÏF óss? ã�≈yγ÷Ρ F{$# šÏ$Î#≈ yz $ yγŠÏù﴾  خداوند از وعدة
دهد و آن عبارت از اين است كه هر كس از امر و نهي خدا و پيامبرش  صادق خود خبر مي

هائي درآورد كه داراي چنين صفتي است كه  فرمانبرداري كند خداوند او را در باغ
باشند و از آنجا  ها روان است و هميشه در آن مي اي آنه هاي آب از زير درختان و كاخ جوي

شوند. حكمت آن اين است كه اطاعت خدا و رسول به انجام واجبات و  بيرون نمي
دارد و با  كند و از گناهان و معاصي بازمي كردارهاي شايسته نفس را پاك و پاكيزه مي
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پاك باشد در اين حال كند و چون بميرد و داراي نفسي  طهارت و تزكيه نفس زندگي مي
  فرمايد: سزاوار ورود به بهشت خواهد بود كه اين خود رستگاري بزرگي است. باز مي

﴿È÷è tƒ ∅tΒuρ ©!$# …ã& s!θß™ u‘uρ £‰yè tGtƒ uρ … çνyŠρß‰ãn ã& ù# Åzô‰ãƒ #�‘$ tΡ #V$ Î#≈yz $yγ‹ Ïù … ã& s!uρ ÑU#x‹tã ÑÎγ•Β 

و و پيامبرش را كرده و از مرزهاي . اين وعده به عذاب است براي كسي كه نافرماني ا﴾∪⊇⊆∩
كند پس نفس او پليد و ناپاك شده و شباهت به ارواح كافران و  معين شده او تجاوز مي

كند آنگاه سزاوار ورود به آتش و عذاب خواركننده خواهد بود و علت آن  شياطين پيدا مي
  رده است.هم پليدي نفس است كه آن را به اطاعت خداوند و خودداري از حرام پاك نك

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

  ها را حفظ كنند. هردو آيت را واضح بخوان و شنوندگان هم تكرار كنند تا آن -1
هاي دشـوار   شرح مطالب را جمله جمله بخوان و نكات پوشيدة آن را بيان كن و جمله -2

  آن را شرح ده تا دانسته شود.
ست كـه از آن تجـاوز حـرام    كه خداوند حدود و مرزهاي معين كرده ا :شان بگو براي -3

ها را انجام دهـيم و كسـي    هائي را به ما تكليف كرده كه واجب است آن است و فرض
دهد و او را در بهشت كـه   ها از خداوند اطاعت كند برايش پاداش نيكو مي كه در اين

آورد و كسي كه نافرمـاني خـدا و پيـامبرش را     هاي جاويداني است درمي داراي نعمت
آورد تـا عـذاب خواركننـده را     دودش تجاوز كند وي را در آتش درمـي كرده و از ح

  بچشد.
كه شناخت حدود خدا و شناخت آنچه خداوند از اطاعت خـود و   :از ايشان سؤال كن -4

  گردد؟ دارد به چه چيز حاصل مي پيامبرش دوست مي
بداند؟ آيا براي جاهل امكان دارد كه حدود خدا و كيفيت فرمانبرداري و نافرماني خدا را 

پس بر مسلمان طلب دانش ديني واجب است و درست نيست كه مسلمان در بارة امور دين 
  خود جاهل باقي بماند.



    

  337  دي االولدرسهاي ماه جما
  

  

  : حديث دخول بهشت مشروط به...30درس 

 أُمِتى ُكل قول النبي صلى اهللا عليه وسلم:  
 يَا :قَاُلوا .أََبى َمنْ  ِإال  اْلَجنَة، َيْدُخُلونَ 

 َأطَاَعِنى َمنْ  :قَالَ  ؟يَْأَبى َوَمنْ  اللهِ  َرُسولَ 
  .أََبى فـََقدْ  َعَصاِنى َوَمنْ  اْلَجنَة، َدَخلَ 

فرمايند: تمام  است كه مي �فرمودة پيامبر 
روند به جز كسي كه  پيروانم در بهشت مي

سرباز زند. (ياران) گفتند: اي رسول خدا 
زند فرمودند: هركه  كيست كه سرباز مي
رود و هركه  نت ميمرا فرمان برد به ج

  نافرماني از من كرد همانا سرباز زده است.
  (رواه البخاري)

  
در اينجا مراد از امت كساني هستند كه به  »أََبى َمنْ  ِإال  اْلَجنَة، يَْدُخُلونَ  أُمِتى ُكل « شرح:

عد رسول اهللا و به شريعت وي از توحيد و عبادات و احكام ايمان آوردند و دخول در بهشت ب
گيرد. زيرا ارواح مؤمنان در بهشت و ارواح كافران در  از مرگ و بروز قيامت صورت مي

گيرند، اهل بهشت با ارواح و  شان جاي مي آتش است و در روز قيامت ارواح به پيكرهاي
روند و اهل دوزخ همچنين با پيكرها و ارواح خود. فرمودة  پيكرهاي خود به بهشت مي

فرمود:  �بهشت سرباز زند؟ پيامبر مگر كسي كه سرباز زند از ورود به »أََبى َمنْ  ِإال « �پيامبر
، هركه فرمان برد مرا به بهشت درآيد و هركه »أََبى فـََقدْ  َعَصاِنى َوَمنْ  اْلَجنَة، َدَخلَ  َأطَاَعِنى َمنْ «

نافرماني كرد مرا همانا از واردشدن به بهشت سرباز زده است و حكمتش آن است كه 
همانا به اسالم و ايمان و اخالص است و اين اخالص نفس  �برداري و اطاعت از پيامبر فرمان

 �چون خداوند  دگردان كند و او را شايسته ورود به بهشت مي بشري را پاك و تزكيه مي

‰ô﴿ فرمايد: مي s% yx n= øùr& tΒ $yγ8 ©. y— ∩∪﴾  :همانا رستگار شد كسي كه نفس را « ).9(الشمس
را نافرماني كند و دعوت او را به سوي ايمان و  �، اما كسي كه پيامبر»پاك كرده است

اسالم و كردار شايسته نپذيرد و بر گناه و كفر زندگاني خود را به سر برد البته نفس وي مانند 
گردد و در همين حالت است كه سزاوار دخول دوزخ كه بدبختي و  ارواح شياطين پليد مي
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‰ô﴿: فرمايد وند ميگردد، زيرا خدا زيان است مي s% uρ z>%s{ tΒ $yγ9 ¢™yŠ ∩⊇⊃∪﴾ 10: (الشمس .(
  .»زيانكار شده است كسي كه نفس را به كفر و گناه آلوده كرده است البته«

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان آن را ياد بگيرند. -1
فهوم آن را واضح كن تا دانسته شرح را با آرامش بخوان و به هر جمله توقف كن و م -2

  شود
كه دخول جنت وابسته به پذيرفتن اسالم است و آن عبارت است از  :ها بفهمان به آن -3

  عمل به شريعت و احكام آن از روي عقيده، كردار، عبادت، قضاوت، اخالق و آداب.

 ̈Β﴿ فرمايد: كه اطاعت از پيامبر اطاعت از خداست، زيرا او تعالي مي :به ايشان بگو -4

ÆìÏÜ ãƒ tΑθß™§�9 $# ô‰s) sù tí$sÛ r& ©! هركه از پيامبر اطاعت كرده در حقيقت « ).80(النساء:  ﴾#$
  .»از خداوند اطاعت كرده است

كند و  نفس را پاك و تزكيه مي �كه فرمانبرداري خدا و پيامبر :ها بفهمان به آن -5

‰ô﴿ :فرمايد گرداند چون خداوند مي شان آن را آلوده و پليد مي نافرماني s% yx n= øùr& tΒ 

$yγ8 ©. y— ‰ s% uρ z>% s{ tΒ $yγ9 ¢™yŠ ∩⊇⊃∪﴾  :ق رستگار شد كسي به تحقي«  .)10 - 9(الشمس
  .»كه نفس را پاكيزه كرد و زيانكار گشت كسي كه آن را آلوده كرده است



 

  درسهاي ماه جمادي الثاني

  همسر شوهر و مردان بي زنان بي ازدواج: آية 1درس 

  قول اهللا تعالي:
(#θ ßsÅ3Ρ r&uρ 4‘yϑ≈ tƒF{$# óΟä3Ζ ÏΒ tÅsÎ=≈¢Á9$#uρ ôÏΒ 

ö/ä. ÏŠ$ t6 Ïã öΝà6Í←!$ tΒÎ) uρ 4 βÎ) (#θ çΡθä3tƒ u!#t� s)èù 

ãΝÎγÏΨøó ãƒ ª!$# ÏΒ Ï&Î# ôÒ sù 3 ª!$#uρ ììÅ™≡ uρ ÒΟŠÎ= tæ 

∩⊂⊄∪ 

  فرمايد: خداوند بزرگ مي
شوهر را از  ) و همسر دهيد زنان بي32(

و كنيزان شما و شايستگان را از بندگان 
نيازشان سازد  خويش اگر باشند بينوايان بي

خدا از فضل خود و خدا است گشايشمند 
  و توانا.

  ]32[نور: 
  

θ#)﴿ :�فرمودة خداوند  شرح: ßsÅ3Ρr&uρ 4‘yϑ≈ tƒ F{$# óΟ ä3ΖÏΒ﴾  اين ارشاد خداوندي است براي
كه پاكي، صالح،  سازد شان و آنان را به چيزي متوجه مي هاي قاطبة مسلمين در شهرها و قريه

گرداند، تا كساني كه از مردان و  ها را حفظ كند ايشان را متوجه مي وحدت و توانائي آن
شان همسري ندارند همسر بدهند. به نحوي باشد كه مرد و زني كه توان همسرگرفتن را  زنان

 »يما«شود چه  دارد نگذارند بدون همسر بماند لفظ ايامي شامل دوشيزه و بيوه هردو را مي
.tÅsÎ=≈¢Á9$#uρ ôÏΒ ö/ä﴿ زن يا مردي است كه همسر نداشته باشد. فرمودة خداوند: ÏŠ$ t6 Ïã 

öΝà6Í←!$ tΒÎ) uρ﴾  ،يعني همچنان بندگان و كنيزان را همسر بدهيد و آنان را بدون همسر رها نكنيد
 شدن جامعه است كه آنگاه زيرا در اين كار خطر بروز فحشاء در شهرها و به فساد كشيده

βÎ) (#θ﴿ گردند. فرمودة خداوند: مستحق عذاب خداوند مي çΡθ ä3tƒ u!#t� s)èù ãΝÎγÏΨøó ãƒ ª!$# ÏΒ Ï&Î# ôÒ sù﴾ 
ها را به بهانة كه فقير هستند همسر ندهيد،  يعني خود را گرفتار حرج و دشواري نسازيد كه آن

كند و چرا  رفع مي شان را گرداند و نيازمندي نياز مي زيرا خداوند آنان را به مرحمت خود بي
ª!$#uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠ﴿چنين نباشد كه Î=tæ ∩⊂⊄∪﴾  خداوند داراي فضل و رحمت گسترده است و بر

  احوال بندگانش از ثروتمندي و ناداري و فرمانبرداري و سركشي آگاه است.
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  هايي براي مربي: راهنمائي

ري از شـنوندگان  آيات را به تجويد بخوان و پيوسته تكرار كن تا دانسته شود كه بيشـت  -1
  آن را ياد گرفته اند.

  در هر جمله توقف كن، و آن را توضيح ده تا اصل مطلب را درك كنند. -2
 شـود، زيـرا فرمـودة خداونـد:     كـه نكـاح بـدون ولـي زن درسـت نمـي       :هـا بگـو   به آن -3

﴿(#θ ßsÅ3Ρ r&uρ 4‘yϑ≈ tƒ F{$# óΟ ä3Ζ ÏΒ﴾ اوليـاي زنـان انـد و اگـر ولـي نباشـد اميـر         ,مخاطب كلمه
است و در صورتي كه نه ولي و نه امير موجود شود شخصـي صـاحب رأي از    مسلمين

  تواند ولي باشد. قبيلة زن مي
شاء زياد است كه همانا سبب خرابي و ويراني شهرها حف: كه خطر و زيان به ايشان بگو -4

شود و اگر ازدواج به صورت همگاني پيش برود غالباً از فحشاء جلوگيري خواهـد   مي
  به آن فرمان داده است. شد، لذا خداوند

كه حرمت زنا در ميان آزاد و بنده يكسان است اگرچه در حكم جـزا   :ها بفهمان به آن -5
شـود و آزاد ثيـب رجـم     اختالف دارند، طوري كه بنـده پنجـاه ضـربه شـالق زده مـي     

  شود و بنده پنجاه تازيانه. گردد و آزاد بكر بك صد تازيانه زده مي مي
ي ميان اهل قريه و قبيله در شهرها در امور ازدواج نظر به ايـن  كه همكار :ها بگو به آن -6

θ#)﴿ :آيه ßsÅ3Ρ r&uρ 4‘yϑ≈ tƒ F{$# óΟ ä3Ζ ÏΒ﴾ .واجب است  
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  : حديث جوانان ازدواج كنند يا...2درس 

 !الشَبابِ  َمْعَشرَ  يَاقول النبي عليه السالم: 
ْلَيتَـَزوجْ  اْلَباَءةَ  ِمْنُكمُ  اْسَتطَاعَ  َمنِ   فَِإنهُ  ،فـَ

 َلمْ  َوَمنْ  ،لِْلَفْرجِ  َوَأْحَصنُ  لِْلَبَصرِ  َأَغض 
  .ِوَجاءٌ  َلهُ  فَِإنهُ  بِالصْومِ  فـََعَلْيهِ  َيْسَتِطعْ 

: اي گروه جوانـان! كسـي   �فرمودة پيامبر 
كــه از شــما توانــائي برداشــتن تكــاليف     
ــرا  ازدواج را دارد بايـــد ازدواج كنـــد. زيـ
ازدواج بازدارنــــدةتر اســــت چشــــم را و 

تر است شرمگاه را و كسي كـه   كننده حفظ
ــر وي     ــت ب ــس الزم اس ــدارد، پ ــائي ن توان

كننـدة   گرفتن، زيرا روزه برايش قطـع  روزه
  شهوت است.

  (رواه ابوداود)
  

جوانان امت اسالمي را  �: پيامبر بزرگوار »الشَبابِ  َمْعَشرَ  يَا«: �فرمودة پيامبر  شرح:
قرار داده و به عنوان يك اندرزدهنده و راهنما به در هر مكان و زماني كه باشند مورد خطاب 

كسي كه از شما توانائي برداشتن تكاليف ازدواج از  »اْلَباَءةَ  ِمْنُكمُ  اْسَتطَاعَ  َمنِ «گويد:  ايشان مي
بايد ازدواج كند چه با دوشيزة باشد يا بيوه،  »فـَْلَيتَـَزوجْ «قبيل مهر، سرپرستي و مسكن را دارد 

 »لِْلَبَصرِ  َأَغض  فَِإنهُ «فرمايد:  بيره سپس علت امر به ازدواج را چنين بيان ميصغيره باشد يا ك
كند چه همسرش او را كفايت  زيرا شخص متأهل عادتاً به طرف غير همسرش نظر نمي

كند و چون پوشيدن چشم از نامحرم واجب است، لذا كاري كه اين واجب را ياري  مي
يعني ازدواج از ذكر و نماز و  »لِْلَفْرجِ  َوَأْحَصنُ «: �امبر كند ازدواج است و فرموده پي مي

كسي كه  »َيْسَتِطعْ  َلمْ  َوَمنْ «: � صبر جلوگيري بيشتري از ارتكاب فحشاء دارد. فرمودة پيامبر
َعَلْيهِ «توانائي ازدواج را نسبت به مصارف و هزينه آن نداشته باشد  پس بر وي روزه  »بِالصْومِ  فـَ

آفتاب.  يدن و شهوتست از طلوع صبح تا غروبن امتناع از خوردن و آشامالزم است و آ
كردن است  زيرا همين روزه براي انسان به منزلة خصي »ِوَجاءٌ  َلهُ  فَِإنهُ « :� فرمودة پيامبر
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برد  كند و مادة شهوت را از بين مي كردن ميل جنسي را در حيوان نابود مي همانطور كه خصي
زم است كه روزه بدارند و بدون عذر سفر يا بيماري آن را ترك پس بر جوانان مجرد ال

دار در كماالت روحي سير  كند، آري شخص روزه نكنند زيرا روزه رغبت جنسي را منع مي
  كرده و به نواقص بدني التفاتي ندارد.

  
  هائي براي مربي: راهنمائي

  حديث را واضح بخوان و تكرار كن تا بداني كه حفظ كرده اند. -1
  را بخوان و معني مراد را به شنوندگان بفهمان. شرح -2
از اشخاص ميـان سـال و    �كه جوانان در عمل به اين نصيحت پيامبر :به ايشان بفهمان -3

هـا بيشـتر اسـت و از     ترند زيرا قدرت و فساد جنسي در جوانان نسبت بـه آن  پير شايسته
تر انجام داده انـد   هطرف ديگر ميانساالن و پيران نسبت به جوانان طاعت و عبادت زياد

و خطر شهوت در ايشان كمتر اسـت امـا جوانـان هنـوز بـه عبـادت و طاعـت خداونـد         
  نوعادت اند.

به ايشان فايده ازدواج را گوشزد كن كه ازدواج عالوه بر اين كه بـه انسـان احصـان و     -4
گردانـد. از وي اوالد بوجـود    پاكدامني بخشيده سعادت دنيا و آخرت وي را آماده مي

  شود. شان ثواب داده مي پرستند و بر عبادت كه خدا را مي آمده
كه بزرگترين مفاد روزه وجود  :ايشان را از فوايد روحي و بدني روزه آگاه كن و بگو -5

  پاكدامني مطلوب در جوان مسلمان است.
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  را از مراجعه به شوهرش بازنداريد مطلقه: آية 3درس 

  قول اهللا تعالي:
#sŒÎ) uρ ãΛ äø)‾= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# zøón= t6 sù £ßγn= y_r& Ÿξsù 

£èδθè= àÒ ÷ès? βr& zósÅ3Ζ tƒ £ßγy_≡ uρø—r& #sŒÎ) 

(#öθ |Ê≡ t� s? Νæη uΖ÷�t/ Å∃ρã� ÷è pRùQ$$ Î/ 3 y7 Ï9≡ sŒ àá tãθãƒ ÏµÎ/ 

tΒ tβ%x. öΝä3Ζ ÏΒ ßÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì� Åz Fψ$# 3 
ö/ä3Ï9≡ sŒ 4’s1ø— r& ö/ ä3s9 ã� yγôÛ r&uρ 3 ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ ÷Λ äΡ r&uρ Ÿω 

tβθ ßϑn=÷è s? ∩⊄⊂⊄∪  

  فرمودة خداوند بزرگ:
هنگامي كه زنان را طالق داديـد  ) 232(

ي آنها به پايان رسيد، اگر سازش و عده
اي بــين آنهــا و شوهرانشــان   پســنديده

برقرار شد، مانع ازدواجشان با يكـديگر  
نشويد. آن دسته از شما از اين حكم پند 

گيرنـد كـه بـه اهللا و رسـتاخيز ايمـان      مي
 تـر تـر و پـاكيزه  دارند. اين براي شـما به 

  دانيد.داند و شما نمياست. و اهللا مي
  ]232[البقره: 

  
(sŒÎ#﴿ :�فرمودة خداوند  شرح: uρ ãΛ äø)‾= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$#﴾  يعني عقد و گروه نكاح را باز كرديد و

پيوند عصمت آن را برداشتيد كه لفظ انت طالق (تو طالق هستي) و يا طلقتك (تو را طالق 
=zøón﴿ آورديد و فرمودة خداوند دادم) را به زبان t6 sù £ßγn= y_r&﴾  يعني زني كه طالق شده و به

 انتهاي عدة خود رسيده باشد و به جهت گذشتن عده، شوهر نتواند به سوي او رجوع كند
﴿Ÿξsù £èδθ è= àÒ÷è s? βr& zósÅ3Ζtƒ £ßγy_≡ uρø— r& #sŒÎ) (#öθ |Ê≡t� s? Νæη uΖ÷�t/ Å∃ρã� ÷èpRùQ$$ Î/﴾ شدة كه  يعني زن طالق

اش را گذرانده است منع نكنيد كه شوهر سابق را براي بار دوم به نكاح بگيرد در صورتي  عده
كه هردو قصد دارند تا به طور شايستة زندگي تازه را آغاز كنند ولي سرپرست زن حق ندارد 

7﴿ تا ازين كارشان مانع شود چه معني تراضي به معروف همين است. فرمودة خداوند: Ï9≡sŒ﴾ 
كردن زن طالق شده كه عدة را گذرانيده و به سبب گذشتن عده، نكاح او با  عني همين منعي

átãθ﴿. شوهرش قطع شده و شوهرش حق رجوع را از دست داده است ãƒ﴾ شود.  پند داده مي
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tΒ tβ%x. öΝä3Ζ﴿ شود: و از جانب خداوند به آن امر مي ÏΒ ßÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ Ì� ÅzFψ صي زيرا شخ ﴾#$

≡ö/ä3Ï9﴿ مؤمن است كه امر خداوند را اطاعت و آن را قبول دارد sŒ 4’s1ø— r& ö/ ä3s9 ã� yγôÛ r&uρ﴾  يعني اين
كار يعني عدم ممانعت زن طالق شده در مراجعه به شوهر قبلي به نكاح جديد سبب اطاعت 

ما شود و جامعة ش هاي شما مي آيد چه بيشتر سبب تزكيه نفس به حساب مي �بيشتر خداوند 
سازد. زيرا امكان دارد اگر از ازدواج چنين  را بهتر به طرف پاكي و راستكاري رهنمون مي

  دارند ممانعت شود به گناه گرفتار شوند. زن و شوهري كه همديگر را دوست مي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  يت شريفه را به تجويد قرائت كن تا شنوندگان آن را حفظ كنند.آ -1
به خوان و نكات پوشيده را بيـان و آنچـه محتـاج بـه شـرح اسـت        شرح را جمله جمله -2

  شرح ده.
توانـد بـه وي    اش بگـذرد شـوهرش نمـي    زني كه طالق شد چون عده :ها بفهمان به آن -3

هـا را از   توانـد آن  رجوع كند و اگر با يكديگر تمايل داشتند ولي و سرپرست زن نمـي 
  نكاح جديد منع كند.

ردن اوامـر خداونـد طهـارت و پـاكي را در جامعـه پديـد       كه به جاآو :به ايشان بفهمان -4
  گرداند. ها را فاسد و جامعه را به ناپاكي گرفتار مي آورد و نافرماني خداوند دل مي

كه ايمان به خدا و روز آخرت بنده را آماده براي اطاعت از فرمـان   :به ايشان تذكر ده -5
  گرداند. مي �خدا و پيامبر
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  معقل: حديث مراجعه خواهر 4درس 

 ِلى ُأْخًتا َزوْجتُ : ����قول معقل ابن يسار 
تـَُها انـَْقَضتْ  ِإَذا َحتى َفطَلَقَها، رَُجلٍ  ِمنْ  ِعد 

 َوفـََرْشُتكَ  َزوْجُتكَ  َلهُ  فـَُقْلتُ  َيْخطُبُـَها، َجاءَ 
 الَ  َتْخطُبُـَها، ِجْئتَ  ثُم  َفطَلْقتَـَها، َوَأْكَرْمُتَك،

 الَ  رَُجالً  وََكانَ  أَبًَدا، كَ ِإلَيْ  تـَُعودُ  الَ  َواللهِ 
 ِإلَْيهِ  تـَْرِجعَ  َأن  تُرِيدُ  اْلَمْرَأةُ  وََكاَنتِ  بِهِ  بَْأسَ 

) تـَْعُضُلوُهن  َفالَ ( اآليَةَ  َهِذهِ  اللهُ  فَأَنـَْزلَ 
 قَالَ . اللهِ  َرُسولَ  يَا َأفْـَعلُ  اآلنَ  فـَُقْلتُ 

  .ِإياهُ  فـََزوَجَها

ــن يســار  كــه  روايــت اســت �از معقــل ب
ــردي    ــه ازدواج مـ ــواهرم را بـ ــت: خـ گفـ
ــون   ــالق داد چ ــداً او را ط درآوردم كــه بع

ــده ــد و از وي   عـ ــزدم آمـ ــت نـ اش گذشـ
او را بـه   كرد برايش گفتم: خواستگاري مي

تو نكاح دادم و به تحت امر تو قرار دادم و 
نمـودم و تـو او را طـالق     تو را به آن اكرام

دادي بــاز نــزدم آمــده از وي خواســتگاري 
كنــي نــه خيــر بــه خــدا قســم خــواهرم   مــي

هيچگاه بـه سـويت بـاز نخواهـد گشـت او      
ــل    ــه وي تماي ــود و زن هــم ب ــرد نيكــي ب م
داشت. در اين باره اين آيت نازل شد (فـال  
تعضلوهن) پس گفتم: اي رسول خدا! اآلن 
كه خدا دسـتور داده پـس دسـتور را اجـرا     

كنم و خواهر خود را سپس به او نكـاح   مي
  داد.

  بخاري)(رواه ال
  

خواهرم را به نكاح دادم مراد در اينجا  »ِلى ُأْخًتا َزوْجتُ «گفته معقل بن يسار:  شرح:
براي مردي كه بعداً وي را طالق داد و رجوع نكرد تا  »َفطَلَقَها رَُجلٍ  ِمنْ «خواهر نسبي است 

ه اختالف اش سپري شد و عده در قرآنكريم به سه قرء تعبير شده است كه مراد از آن ب عده
و آمد او را خواستگاري از معقل كرد  »َيْخطُبُـَها َجاءَ «، باشد مذاهب سه طهر يا سه حيض مي

 َوفـََرْشُتكَ  َزوْجُتكَ « پس براي اثبات مدعا برايش گفتم: »َلهُ  فـَُقْلتُ «زيرا وي ولي خواهرش بود 
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ان او را همسر تو و تحت فرم »أََبًدا ِإلَْيكَ  تـَُعودُ  الَ  للهِ َوا الَ  َتْخطُبُـَها، ِجْئتَ  ثُم  َفطَلْقتَـَها، َوَأْكَرْمُتَك،
يشاوندي مورد اكرام قرار دادم تو او را طالق دادي سپس نزدم تو درآوردم و تو را با اين خو

كني؟ نه خير به خداوند قسم هيچ گاه خواهرم به سويت  آمده از وي خواستگاري مي
ند و لفظ ابداً مؤكد ساخت، زيرا عزم جدي داشت گردد سخنش را به كلمة ال وسوگ بازنمي

اش:  حرمتي كه به او و خواهرش شده بود گفته كه خواهرش را به وي بازنگرداند به علت بي
و آن مرد عيبي نداشت مراد از آن مرد شوهر خواهر معقل است كه او  »بِهِ  بَْأسَ  الَ  رَُجالً  وََكانَ «

وآن زن  »ِإلَْيهِ  تـَْرِجعَ  َأن  تُرِيدُ  اْلَمْرَأةُ  وََكاَنتِ «كرد  ق داده و سپس خواستگاري ميرا طال
خواست كه به طرف شوهرش بازگردد و براي رجوع به شوهر اولي دو شرط الزم است:  مي

يكي اين كه مرد، شخص صالح بوده دوم اين كه زن به او رغبت داشته باشد پس خداوند اين 
ها را بازنداريد از اين كه به شوهر اولي خود  يعني زن »تـَْعُضُلوُهن  َفالَ « آيه را نازل فرمود:

كنم، سپس خواهر خود  بازگردند گفتم: اي رسول خدا! اآلن كه آيه نازل شد اين كار را مي
  را به نكاح شوهر نخستين او درآورد.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  اد گرفته اند.تا بداني كه بيشتر شنوندگان آن را ي ،تكرار كن بار بار حديث را -1
  شرح را به آرامش و جمله به جمله بخوان و جاي كه نياز به توضيح دارد واضح كن. -2
اش به ماه يا به حيض يا وضع حمل سـپري گـردد،    كه مطلقه اگر عده :ها بفهمان به آن -3

تواند بدون تجديد نكاح به شوهرش بازگردد، البته بايد اركان چهارگانه نكاح كه  نمي
مهر، شهود و صيغة عقد است انجام شود صيغة عقد آن است كه ناكح عبارت از ولي، 

براي ولي بگويد: فالنه را برايم به همسري بده، ولي در جواب بگويد: او را براي تو به 
  كه اين واقعه را گواه باشيد. :فالن اندازه مهر به زني دادم و براي شاهدان بگويد

رادر جواز ندارد كه مطلقه را از بازگشـتن بـه   كه براي ولي، زن باشد يا ب :به ايشان بگو -4
شخص صالح باشد، نظر بـه ايـن حـديث     ,شوهرش منع كند، مشروط بر اين كه شوهر
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اش ايـن آيـت    كه چون معقل خواهرش را از پيوستن به شوهر وي بازداشـت، در بـاره  
نازل شد و جلوگيري از پيوستن زن به شوهر در صورت عالقة زن و صالحيت شـوهر  

  گرديد.حرام 
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  زنان بر مردان حقوق: آية 5درس 

  ل اهللا جل جال له:قا
£çλm; uρ ã≅÷W ÏΒ “Ï% ©! $# £Íκ ö�n= tã Å∃ρá�÷èpRùQ$$ Î/ 4 

ÉΑ$ y_Ìh�=Ï9uρ £Íκ ö�n= tã ×πy_u‘ yŠ 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã îΛÅ3ym 

∩⊄⊄∇∪  

  فرمودة خداي بزرگ است:
) براي زنان است مثل آنچـه بـر آنـان    228(

را است بـر زنـان    است به متعارف و مردان
  درجة و خدا است عزتمند و با حكمت.

  ]228[بقره: 
  

çλ£﴿ فرمودة خداوند بزرگ: شرح: m; uρ ã≅÷WÏΒ “Ï% ©!$# £Íκö�n= tã Å∃ρá�÷èpRùQ$$ Î/﴾  يعني براي زنان بر
شوهران حقوق و واجباتي است، همانطوري كه زنان بر شوهران حقوق و واجباتي دارند 

$$Å∃ρá�÷èpRùQ﴿ فرمودة خداوند: Î/﴾  معروف چيزي است كه شريعت آن را به عنوان حق در ميان
زن و شوهر شناخته باشد، زيرا آنچه را شريعت منكر قرار داده و حق نشناخته باشد در آن 
 هيچگونه خيري وجود ندارد نه در آينده و نه در حال، بلكه همة آن سبب اذيت و شر است

﴿ÉΑ$ y_Ìh�= Ï9uρ £Íκ ö�n= tã ×π y_u‘yŠ﴾ بودن مردان در  مردان را بر زنان برتري است اين برتري درجة قيم
شئون زندگي و سرپرستي زنان است كه شوهران از آب و غذا لباس و مسكن گرفته تا وسيلة 

ها را از هرگونه گزند و آسيبي حفظ  حمل و نقل و تداوي زنان شان را بايد فراهم كنند و آن
درجة مردان را نسبت به زنان بلندتر كرده است، لذا زن  ها است كه كنند و اين همه مسئوليت

تحت فرمان، و مرد فوق آن قرار گرفته است، چنانكه خداوند در بارة زن نوح و زن لوط 
$﴿ فرمايد: عليهما السالم مي tF tΡ%Ÿ2 |Møt rB È øy‰ö6 tã ôÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t7Ïã È ÷ ysÎ=≈ اين دو «) 10(التحريم:  ﴾¹|

گوئيم: ادعاي  ، از اينجاست كه مي»اشتند نيكوكار ما قرار د زن تحت دو تن از بندگان
زده  مساوات مرد و زن خطاي فاحش است، چنانچه اين ادعا، شعار عدة از مردم نادان غرب
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خداوند توانا و با  ﴾∪∇⊅⊅∩ ª!$#uρ î“ƒÍ•tã îΛÅ3ym﴿ باشد فرمودة خداوند: تقوي مي دين و بي بي
  حكمت است.

ارها مسلط است و بر بندگان خود تسلط دارد و در امور تشريعي يعني خداوند بر تمام ك
خود داراي حكمت است كه اگر چيزي را حالل و يا حرام كرده و يا عملي را واجب و يا 
نهي نموده همانا در آن حكمت عالية وجود داشته است پس بر ما واجب است كه در مقابل 

ض كنيم و در قانون و شريعت خداوندي خداي بزرگ تسليم شده و همه كارها را به وي مفو
  و دستورات و منهيات او نزاع نداشته باشيم.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت را به تجويد بخوان و شنوندگان تكرار كنند تا حفظ شود. -1
  تا شنوندگان بفهمند. :آيت را جمله جمله بخوان و معاني پوشيدة آن را بيان كن -2
ا بر مردان حقوقي است چنانكـه مـردان بـر ايشـان حقـوقي      كه زنان ر :به ايشان بفهمان -3

دارند و واجب است هريك از زن و مرد بدين حقوق اعتراف كننـد و آن را بـه طـور    
  و گرنه گنهكاراند. ،كامل و بدون نقص براي طرق مقابل خود اداء كنند

آب، كه حقوق زن بر مرد عبارت از نفقـة زن اسـت يعنـي غـذا،      :ها را بفهمان و نيز آن -4
مسكن و لباس به طور پسنديده و رايج در عرف و حد اقل در مـدت چهـار مـاه يـك     

  كردن است. آميزش و از هر چهار شب يك شب در نزد او شب سپري
كه حقوق مرد بر زن عبارت از فرمانبرداري شوهر در كـار پسـنديده و    :ها بياموز به آن -5

د و وقتـي كـه شـوهر ميـل     حفظ مال و آبروي او است كه بدون اجازة وي بيرون نشـو 
  داشت، نفس خود را به وي تسليم كند.
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  شوهر بر زن الزم است احترام: حديث 6درس 

 َفالَ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 َيْسُجدَ  َأنْ  َأَحًدا آِمًرا ُكْنتُ  َلوْ  فَِإنى تـَْفَعُلوا

 ِلَزْوِجَها َتْسُجدَ  َأنْ  اْلَمْرَأةَ  َألَمْرتُ  اللهِ  ِلَغْيرِ 
 اْلَمْرأَةُ  تـَُؤدى الَ  بَِيِدهِ  ُمَحمدٍ  نـَْفسُ  َوالِذى

 َها َحقى رَبـىَ  َحتتـَُؤد  َسأََلَها َوَلوْ  َزْوِجَها َحق 
  .َتْمنَـْعهُ  َلمْ  قـََتبٍ  َعَلى َوِهىَ  نـَْفَسَها

فرمـود: ايـن كـار را نكنيـد،      �پيامبر خـدا  
كـردم كسـي را كـه بـراي غيـر       اگر امر مي
كـردم   كند، همانا زن را امر ميخدا سجده 

تا براي شوهرش سجده كند، قسم بـه ذات  
ــت زن    ــه دســت او اس ــد ب كــه نفــس محم

تواند حق پروردگارش ادا كنـد، مگـر    نمي
اين كـه حـق شـوهرش را ادا كـرده باشـد،      
اگر شوهر او را طلب كرده و او بـر شـتري   

  سوار بود بايد وي را از خود منع نكند.
  (صحيح ابن ماجه)

  
است براي يارانش آنگاه كه خواستند برسم  �اين گفتة پيامبر  »تـَْفَعُلوا َفالَ «جملة  رح:ش

كردند، در برابرش سجده كنند، فرمود: اين  مردم عجم كه در مقابل بزرگان خود سجده مي
 اللهِ  ِلَغْيرِ  َيْسُجدَ  َأنْ  َأَحًدا آِمًرا ُكْنتُ  َلوْ «كار يعني سجده در برابر غير خدا را انجام ندهيد، فقال: 

اگر كسي را به سجده براي غير خدا امر «فرمودند:  �پيامبر  »ِلَزْوِجَها َتْسُجدَ  َأنْ  اْلَمْرَأةَ  َألَمْرتُ 
چون تعظيم و احترام شوهر  ».كردم تا براي شوهرش سجده كند امر مي كردم، همانا به زن مي

اين سوگندي است كه براي  »بَِيِدهِ  َحمدٍ مُ  نـَْفسُ  َوالِذى«: �بر زن الزم است فرمودة پيامبر 
تأكيد صحت و درستي سخني خود ياد كرده و الزم دانسته كه آن را به عمل آورند و تطبيق 

 تـَُؤدى الَ «گويد:  كند و مي كنند، سپس چيزي را كه به جهت آن سوگند ياد كرده بيان مي
تواند اداء كند تا حق  زن حق پروردگارش را نمي »ْوِجَهازَ  َحق  تـَُؤدىَ  َحتى رَبـَها َحق  اْلَمْرَأةُ 

نماز و صدقات نافله باشد  ,روزه نافله :شوهرش را اداء كند يعني حقوق اهللا كه عبارت از
كند، مگر اين كه حق شوهرش را اداء كرده باشد لذا بدون اجازة شوهر  صحت پيدا نمي
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يعني اگر شوهر براي استفاده  »نـَْفَسَها َسأََلَها َوَلوْ « � پيامبرتواند روزه نافله بگيرد. فرمودة  نمي
و زن سوار شتري باشد لم تمنعه يعني براي زن  »قـََتبٍ  َعَلى َوِهىَ «جنسي نفس زن را بخواهد 

جايز نيست كه شوهر را در همين صورت هم از خود منع كند و اين عبارت براي تمثيل 
هيچ صورت شوهرش را از خود منع كند،  گويد كه براي زن حالل نيست كه به است، مي

  ديگر. ر به عذر شرعي مانند مريضي و علتمگ
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را بخوان و شنوندگان آن را تكرار كنند تا حفظ كنند. -1
  ها را بفهمند. شرح مطالب را بخوان و هر جمله را توضيح ده تا معاني آن -2
رابر غير خداوند آگاه كن زيرا ركوع و سـجده  ايشان را به حرمت ركوع و سجده در ب -3

  يك چيز است.
  كه حقوق زن بر شوهر و بالعكس بسيار بزرگ و بايد مراعات شود. :ها پند ده به آن -4
شـود   و شـوهر پيـدا مـي   كه بيشتر نزاع و كشيدگي كه در ميـان زن   :به ايشان هشدار ده -5

همين علت است كـه  يم زن در مقابل خواهش جنسي مرد است و از لسعلت آن عدم ت
اگر زن سوار شتر هم باشـد   »َتْمنَـْعـهُ  َلمْ  قـََتبٍ  َعَلى َوِهىَ «آن را به طور مثال  �پيامبر خدا

  نبايد شوهر را از خود منع كند ذكر فرموده است.
تا اين كه به  :تعليم ده »بَِيِدهِ  ُمَحمدٍ  نـَْفسُ  َوالِذى«را به عبارت:  �ها سوگند پيامبر  به آن -6

خورنـد بـه ايـن عبـارت      عادت كنند و اگر قسم مي �گند به پيروي پيامبر خدا آن سو
  سوگند ياد كنند.
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  ����با دختران شعيب  ����: آية ازدواج موسي 7درس 

  قول اهللا عزوجل:
tΑ$ s% þ’ÎoΤ Î) ß‰ƒÍ‘ é& ÷βr& y7ysÅ3Ρ é& “y‰÷nÎ) ¢tL uΖ ö/ $# 

È ÷tG≈ yδ #’ n? tã βr& ’ ÎΤ t�ã_ù's? zÍ_≈ yϑrO 8k yfÏm ( ÷βÎ*sù 

|Môϑyϑ ø? r& #\� ô±tã ôÏϑsù x8Ï‰Ζ Ïã ( !$ tΒuρ ß‰ƒ Í‘é& ÷βr& 

¨,ä©r& š�ø‹ n= tã 4 þ’ ÎΤß‰ÉftF y™ βÎ) u!$ x© ª!$# š∅ÏΒ 

tÅsÎ=≈ ¢Á9$# ∩⊄∠∪  

  فرمودة خداوند بزرگ:
خواهم كه همسـر تـو    ) گفت: همانا مي27(

ــ     ر آن گـردانم يكـي از دختـرانم را اينـان, ب
ال سال و اگر ده س كه مزدورم باشي هشت

دي پس از نـزد تـو اسـت و    رورا به پايان آ
خـواهم سـختي بـر تـو آرم زود اسـت       نمي

  بيابي مرا اگر خدا بخواهد از شايستگان.

  ]27[قصص: 
  

þ’ÎoΤ﴿ فرمودة خداي بزرگ: شرح: Î) ß‰ƒ Í‘ é& ÷βr& y7ysÅ3Ρ é& “y‰÷nÎ) ¢tL uΖ ö/ $# È ÷tG≈ yδ﴾ اين عبارتي :
 �نگاه كه شعيب كند، آ حكايت مي �عيب است كه از زبان بندة نيكوكار خداوند ش

تا او را بياورد وقتي آمد براي پدر گفت: اي  :فرستاد �دخترش را نزد پيامبر خدا موسي 
پدر او را اجير كن، زيراه بهترين اجير كسي است كه داراي قوت و امانت باشد، مرادش 

دادن  بكشيدن و آ اين حقايق را در ضمن آب �بود، زيرا دختر شعيب  �موسي 
جامة دختر را از  ,گوسفندان و در مسير راه به سوي خانه دانسته بود چون در مسير راه باد

برايش گفت: تو در عقبم بيا و راه را به من نشان بده  �كرد، حضرت موسي بدنش بلند مي
براي موسي  �زماني كه دختر اين رفتار نيك موسي را براي پدرش قصه كرد شعيب 

þ’ÎoΤ﴿ گفت: Î) ß‰ƒ Í‘é& ÷βr& y7ysÅ3Ρ é& “y‰÷nÎ) ¢ tL uΖö/ $# È ÷tG≈ yδ #’n? tã βr& ’ÎΤ t� ã_ù's? z Í_≈yϑrO 8k yfÏm ﴾» همانا
و  »خواهم يكي از دخترانم را همسر تو گردانم تا اين كه هشت سال گوسفندانم را بچراني مي

 βÎ*sù÷﴿ :�گردانم، فرمودة شعيب مهر دختر جواني است كه آن را همسرت مي ,اين كار

|Môϑyϑ ø? r& #\� ô±tã﴾ اگر ده سال را تمام كردي ﴿ôÏϑsù x8Ï‰ΖÏã﴾  پس از فضل و احسان تو خواهد



    

  353  دي الثانيدرسهاي ماه جما
  

  

$!﴿اش:  بود نه اين كه بر تو واجب باشد كه حتماً آن را انجام بدهي و فرموده tΒuρ ß‰ƒ Í‘é& ÷βr& ¨,ä©r& 

š�ø‹ n= tã﴾ نم كه در آن به خواهم تو را به مشقت بيفكنم يعني تو را به كاري تكليف ك من نمي

þ’ÎΤ﴿ مشقت بيفتي پس براي آرامش خاطر و اطمينان او گفت: ß‰ÉftF y™ βÎ) u!$ x© ª!$# š∅ÏΒ 

tÅsÎ=≈ ¢Á9$# ∩⊄∠∪﴾  زود باشد كه به خواست خداوند مرا در اين خويشاوندي از صالحين و
  نيكوكاران بيابي.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  نوندگان آن را حفظ كنند.آيت را بخوان و تكرار كن تا بيشتر ش -1
  ها را بيان كن تا شنوندگان بفهمند. شرح مطالب را جمله جمله بخوان و معاني آن -2
كه حضور ولي شرط صحت نكاح است چنانكه مالحظه شد شعيب  :ها بفهمان به آن -3

 »ِبَوِلي  ِإال ِنَكاحَ  ال«: متولي نكاح دخترش بود و در حديث شريف آمده است �
البته در مذهب احناف حضور ولي در  ,ليكند، مگر به حضور و نمينكاح صحت پيدا 

  نكاح شرط نيست بلكه امري مستحب است.
: فرمايد مي �كه وجود مهر نيز شرط صحت نكاح است، زيرا شعيب  :ها بياموز به آن -4

﴿’ n? tã  βr& ’ ÎΤ t� ã_ù's? z Í_≈ yϑrO 8k yfÏm﴾ »هشت سال برايم مزدور باشي ,تا به جهت مهر«.  
كه بندگان نيكوكار كساني هستند كه حقوق خدا و بندگانش را به طور  :يشان بگوبه ا -5

(Í_ø﴿ در دعـاي خـود گفـت:    �كننـد، يوسـف    كامل و بدون نقصـان ادا مـي   Åsø9 r&uρ 

tÅsÎ=≈ ¢Á9 $$Î/ ∩⊇⊃⊇∪﴾  :خداونـدا! مـرا بـه بنـدگان نيكوكـار خـود ملحـق        « .)101(يوسف

=Í_ù﴿ :گويـد  مـي  �. سليمان »گردان Åz÷Šr&uρ y7 ÏG pΗ ôqt� Î/ ’ Îû x8ÏŠ$t7 Ïã šÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊇∪﴾ 
پروردگارا مرا به رحمت خود در جملة بندگان نيكوكار خويش داخـل  « .)19(النمل: 
خـدايا! مـا را   « »بِالصـاِلِحينَ  َوأَْلِحْقنَـا ُمْسـِلِمينَ  تـََوفـنَـا اللُهم «گويند:  و مسلمين مي .»گردان

  .»ن به نيكوكارانمسلمان بميران و ملحق گردا
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  اجازه ولي در نكاح زن حديث: 8درس 

 اْمَرأَةٍ  أَيَما قول النبي صلى اهللا عليه وسلم:
 فَِنَكاُحَها بَاِطلٌ  فَِنَكاُحَها اْلَوِلى  يـُْنِكْحَها َلمْ 

 فـََلَها َأَصابـََها فَِإنْ  بَاِطلٌ  فَِنَكاُحَها بَاِطلٌ 
َها َأَصابَ  ِبَما َمْهُرَها  اْشَتَجُروا فَِإنِ  ِمنـْ

  .َلهُ  َوِلى  الَ  َمنْ  َوِلى  فَالسْلطَانُ 

گويد: هـر زنـي را كـه او را     مي �پيامبر 
ولي وي به نكاح نداده باشد نكاحش باطل 
است، نكاحش باطل است نكـاحش باطـل   
است اگر مرد در اين نكاح باطل از وي بـه  
چيزي برسد پس براي زن مهر او اسـت در  

ه گرفته است و اگـر  مقابل آنچه از وي بهر
اختالفي پديد آمد پس ولـي امـر مسـلمين    

  ولي كسي است كه برايش ولي نباشد.
  (صحيح ابن ماجه)

  
هر زني اين كلمه از كلمات عمومي است يعني هر زني  »اْمَرَأةٍ  أَيَما«فرمودة پيامبر:  شرح:

يا فقير خواه تندرست باشد خواه از خانواده شرافتمند باشد يا از طبقة پائين خواه ثروتمند باشد 
كه وي را ولي به نكاح نداده باشد  »اْلَوِلى  يـُْنِكْحَها َلمْ « يا بيمار خواه عربي باشد يا عجمي

پس نكاحش باطل است، تكرار اين جمله براي تأكيد است و معني باطل  »بَاِطلٌ  فَِنَكاُحَها«
جود نشده است و عدم صحت نكاح است، زيرا يك ركن نكاح كه شركت ولي است مو

 »َمْهُرَها فـََلَها«اگر مرد به همين عقد فاسد با زن جماع كرد،  »َأَصابـََها فَِإنْ «: �فرمودة پيامبر 
براي زن مهر اوست و براي مرد حالل نيست كه مهر را از زن پس بگيرد، زيرا اين مهر در 

فان اشتجروا اگر  �مقابل آنچه كه استفاده كرده است از وي به جماع و فرمودة پيامبر 
اختالف كردند يعني اگر در كار ازدواج اختالف و نزاع كردند، پس بر ولي امر مسلمين 

يعني امير  »َلهُ  َوِلى  الَ  َمنْ  َوِلى  السْلطَانُ «فرمايد:  مي �است كه زن را به نكاح بدهد، زيرا پيامبر
در مواردي امر نكاح به و دولت اسالمي  .مسلمين ولي كسي است كه ولي و سرپرست ندارد

در ميان خود اختالف دارند و يا زن را به  ,گيرد كه زن ولي ندارد و يا اولياء زن دست مي



    

  355  دي الثانيدرسهاي ماه جما
  

  

دهند پس قاضي كه نمايندة امير مسلمين است بايد ازدواوج زن را به عهده بگيرد تا  نكاح نمي
  سرپرست باقي نماند. زن بدون تكليف و بي

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  يث را تكراراً بخوان تا اكثر شنوندگان آن را حفظ كنند.حد -1
  تا شنوندگان بدانند. :شرح را جمله جمله بخوان و آنچه نياز به توضيح دارد واضح ساز -2
كند كه در نكاح شركت ولي واجـب اسـت و    كه اين حديث بيان مي :ها بفهمان به آن -3

  اه شريعت باطل است.اگر نكاح بدون شركت ولي صورت گرفته باشد آن نكاح از نگ
كه اگر در نكاح فاسد جماع صورت گرفت تمـام مهـر زن واجـب     :ها هشدار ده به آن -4

كند چون نكاح فاسد است زيرا يكـي از اركـان آن    شود و قاضي نكاح را فسخ مي مي
  كه حضور ولي است موجود نشده است.

د و يـا بـه عـدم    كه اگـر اوليـاء زن در امـر ازدواج وي اخـتالف كردنـ      :ها بياموز به آن -5
ازدواج زن اصرار داشتند زن حق دارد تـا قضـيه را بـه قاضـي شـكايت كنـد و قاضـي        

  تواند به واليتي كه بر عامة مسلمين دارد وي را به نكاح كسي درآورد. مي
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  مهر زنان پرداخت: آية 9درس 

  جل جال له: قول اهللا
(#θ è?#uuρ u!$ |¡ÏiΨ9$# £ÍκÉJ≈ s% ß‰|¹ \' s#øt ÏΥ 4 βÎ* sù t ÷ÏÛ 

öΝä3s9 tã &ó x« çµ ÷ΖÏiΒ $ T¡ø'tΡ çνθ è= ä3sù $ \↔ÿ‹ ÏΖ yδ 

$ \↔ÿƒ Í÷£∆ ∩⊆∪  

  فرمودة خداي بزرگ:
را بدهيد كه عطية  مهرهايشان ) و به زنان4(

هــا بــه رغبــت خــود  الهــي اســت و اگــر آن
چيزي از آن را به شما بخشيدند پس آن را 

  بخوريد. يبه گوارايي و سازگار
  ]4[نساء: 

  
θ#)﴿ خداوند بزرگ: فرمودة شرح: è?#uuρ u!$ |¡ÏiΨ9$# £Íκ ÉJ≈s% ß‰|¹ \' s# øt ÏΥ﴾  صدقات جمع صدقه است

#s'\﴿ و ضم آن به معني مهر زن است به فتح صاد øt ÏΥ﴾:  يعني مهر بخشش خدا است بر زنان كه
آن به منزلة فريضه بر ذمة مردان است، زيرا آنچه خداوند ببخشد جواز ندارد كسي آن را منع 

*βÎ﴿ :ا در اداي آن سستي از خود نشان دهد. فرمودة خداوند بزرگكند و ي sù t ÷ÏÛ öΝä3s9 tã 

&ó x« çµ÷Ζ ÏiΒ $ T¡ø'tΡ﴾براي شوهرش فرو گذاشت كه  : اگر زن به طيب خاطر چيزي را از مهر خود
به اختيار خود صرف نظر كرد، پس باكي نيست بر شوهر كه آن را بگيرد به شرطي كه به 

çνθ﴿ د. فرمودة خداوند:رضاي زن باش è= ä3sù﴾  فكلوه پس بخوريد آن را سازگار و خوشگوار
اگر زوجه آن را به خوشي فرو گذاشته باشد و از استفادة مالي تعبير به اكل شده زيرا كه 

شود و در محاورة عرب از گرفتن مال و تصرف در  اموال غالباً به طعام و خوراكي مصرف مي
ه است چون خداوند در اينجا لفظ (كلوه) بخوريد، آن را ذكر آن تعبير به خوردن مال شد

$﴿ كرده لذا به تناسب اكل الفاظ \↔ ÿ‹ÏΖ yδ $ \↔ÿƒ Í÷£∆ ∩⊆∪﴾  گوارا و سازگار آورده است تا به كلمة
به معني  »مرئ«ن را گويند: كه گلوگير نباشد و آ »هنيئ«دن مناسبت داشته باشد، زيرا خور

  گوارا آمده است.
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  ي براي مربي:هاي راهنمائي

  آيت را واضح بخوان و تكرار كن تا بداني كه شنوندگان آن را ياد گرفته اند. -1
  تا فهميده شود. :شرح مطالب را جمله جمله بخوان و معاني پوشيدة آن را بيان كن -2
يكي از اركان نكاح است، زيرا خداوند  ,مانند شهود و ولي كه مهر هم :ها بفهمان به آن -3

θ#)﴿ فرمايد: مي è?#uuρ u!$ |¡ÏiΨ9$# £Íκ ÉJ≈ s% ß‰|¹ \' s# øt ÏΥ﴾.  
بعد از اين كه مقدار مهر معين شد جـواز دارد كـه اداي همـة آن يـا      :ها تعليم ده به آن -4

  بعضي آن را به تأخير بياندازيم.
شدن مهر خود قسمتي از آن را به  براي زن جواز دارد كه بعد از تسليم :ها بفهمان به آن -5

باشـد، زيـرا خداونـد در     ر تصرف در ملك خـودش مـي  شوهرش ببخشد چون اين كا
*βÎ﴿ فرمايد: قرآنكريم مي sù t ÷ ÏÛ öΝä3s9 tã &ó x« çµ ÷Ζ ÏiΒ $ T¡ø'tΡ çνθ è= ä3sù $ \↔ ÿ‹ ÏΖ yδ $ \↔ ÿƒ Í÷£∆ ∩⊆∪﴾ » اگر به

  .»رضاي نفس خود از آن چيزي كم كردند، پس آن را گوارا و سازگار بخوريد
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  هريهتعليم قرآن به عنوان م حديث: 10درس 

 َأْعِطَها قول النبي صلى اهللا عليه وسلم:
. َمِعى لَْيسَ  فـََقالَ . َحِديدٍ  ِمنْ  َخاَتًما َوَلوْ 
  .اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َمَعكَ  َما َعَلى َزوْجُتَكَها َقدْ  قَالَ 

براي يكي از يارانش كه  �پيامبر اسالم 
ارادة ازدواج داشت فرمود: براي همسرت 

باشد، آن مرد مهر بده اگرچه انگشتر آهني 
فرمود:  �گفت: نزدم آنهم نيست پيامبر

وي را براي تو در مقابل آنچه از قرآنكريم 
  حفظ داري به نكاح دادم.

  (صحيح ابن ماجه)
  

: يعني اگر هيچ چيزي نداري كه مهر بدهي پس اگر »َحِديدٍ  ِمنْ  َخاَتًما َوَلوْ  َأْعِطَها«شرح: 
يعني از دادن انگشتر آهني هم عاجزم  »َمِعى لَْيسَ « انگشتر آهني باشد مهر بده. آن مرد گفت:

 ِمنَ  َمَعكَ  َما َعَلى َزوْجُتَكَها َقدْ «فرمود:  �ولي چند سوره از قرآنكريم را حفظ دارم، پيامبر
ها را به زن  او را در مقابل آنچه از قرآن كريم حفظ داري نكاح دادم، يعني آن سوره »اْلُقْرآنِ 

د كه زحمت تو در اين راه به منزلة اداي مهر خواهد بود چنانكه شعيب تا حفظ كن :تعليم بده
چرانيدن گوسفندان به مدت هشت سال قرار داده بود،  �مهر دخترش را بر موسي  �

و  ةزيرا در چرانيدن گوسفندان تحمل زحمت و صرف نيرو است و لذا چوپان مستحق اجر
ها را حفظ ندارد  رآني براي كسي كه آنگردد همچنان كه در حفظ گردانيدن آيات ق مزد مي

  گردد. تكليف و زحمتيست كه معلم بر آن مستحق پاداش مي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را بخوان و شنوندگان آن را به آهستگي بخوانند تا همة آن را حفظ كنند. -1
  شرح را به آهستگي بخوان و هر جمله كه به تفسير نياز دارد تفسير كن. -2
  شود. كه از اين حديث احكام ذيل دانسته مي :ها بگو به آن -3
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شـود و نكـاح بـدون آن جـواز      الف: وجوب مهر زن بر مرد كه به هيچ حال ساقط نمي
  ندارد.

ب: باالترين مقدار مهر حد معين ندارد چه جواز دارد كه مهر زن باغ يا منزل و يا رمـة  
(سـكة طـال    رر يك چهارم دينـا ترين حد مه گوسفند، و يا مقداري از طال باشد و پائين

است) يا چيزي كه معادل آن باشد از انگشتر و يا انجام كاري كه صـاحب آن مسـتحق   
  مزدي بشود.

زيرا نكاح بدون حضور ولي جواز ندارد و هر زني  ,ج: لزوم حضور ولي در عقد نكاح
نطور رود، زيرا اي نفس خود را به نكاح دهد زناكار به حساب مي ,كه بدون حضور ولي

حضور ولي در «از حديث ثابت شده است و همين است مذهب مالك شافعي و احمد. 
  »مذهب احناف براي نكاح مستحب است نه شرط

  شود تشويق كن. ها را به حفظ اين حديث و احكامي كه از وي دانسته مي آن -4
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  طالق و عده آن: آية 11درس 

  قول اهللا تعالي:
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ ÷É< ¨Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçF ø)‾= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# £èδθà)Ïk= sÜsù 

�∅ÍκÌE £‰Ïè Ï9 (#θ ÝÁ ômr&uρ nο£‰Ïè ø9$# ( (#θ à)̈? $#uρ ©!$# 

öΝà6−/ u‘ ( Ÿω �∅èδθã_Ì� øƒ éB .ÏΒ £ÎγÏ?θ ã‹ç/ Ÿωuρ 

š∅ô_ã�øƒ s† HωÎ) βr& tÏ? ù'tƒ 7π t±Ås≈ x'Î/ 7πuΖ Éi�t7 •Β 4 
y7ù= Ï? uρ ßŠρß‰ãn «!$# 4 tΒuρ £‰yè tG tƒ yŠρß‰ãn «!$# 

ô‰s)sù zΝn= sß …çµ |¡ø'tΡ 4 Ÿω “ Í‘ô‰s? ¨≅yè s9 ©!$# 

ß Ï̂‰øt ä† y‰÷è t/ y7Ï9≡ sŒ #\� øΒr& ∩⊇∪ #sŒÎ* sù zøón= t/ 

£ßγn= y_r& £èδθä3Å¡øΒr'sù >∃ρã�÷è yϑ Î/ ÷ρr& £èδθè% Í‘$ sù 

7∃ρã� ÷èyϑ Î/ (#ρß‰Íκ ô− r&uρ ô“ uρsŒ 5Αô‰tã óΟ ä3ΖÏiΒ 

(#θ ßϑŠÏ% r&uρ nοy‰≈ yγ¤±9$# ¬! 4 öΝà6 Ï9≡ sŒ àá tãθãƒ Ïµ Î/ 

tΒ tβ%x. Ú∅ÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ Ì� Åz Fψ$# 4 tΒuρ 

È,−G tƒ ©!$# ≅yè øgs† … ã&©! %[ t̀� øƒ xΧ ∩⊄∪  

  فرمايد: خداي بزرگ مي
) اي پيامبر! هرگاه زنان را طالق داديـد،  1(

شـان گوئيـد بـراي عـدة آنـان و       پس طالق
بشماريد عده را و بترسيد خدا را پروردگار 

ــرون  ــود و بي ــد از   خ ــان نراني ــهش ــاي  خان ه
خويش و بيرون نروند مگـر آن كـه بيارنـد    
فحشاء آشكار و اين است مرزهـاي خـدا و   
آن كه تجاوز كند از مرزهـاي خـدا همانـا    
سـتم كـرده اســت خـويش را نـداني شــايد     
ــاري را.   ــن ك ــس از اي ــد آورد پ ــدا پدي   خ

و چون عده آنها سر آمد، آنهـا را بـه      )2(
ــه طــرز  طــرز شايســته ــا ب ــد، ي  اي نگــه داري

اي از آنـان جــدا شـويد، و (هنگــام    شايسـته 
ــوع از   ــين رجـ ــدائي و همچنـ طـــالق و جـ
طالق) دو مـرد عـادل از خودتـان را گـواه     
گيريد، و شهادت را براي خدا برپا داريـد،  
اين چيزي است كه مؤمنان بـه خـدا و روز   

شــوند، و  قيامــت بــه آن انــدرز داده مــي   
هركس از خدا بپرهيزد و ترك گناه كنـد،  

  ��دهد. براي او راه نجاتي قرار ميخداوند 
  ]2-1[طالق: 
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$﴿ند: فرمودة خداو شرح: pκ š‰ r'‾≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9$#﴾  اين نداي خداوند است براي پيامبرش كه وي را به
جهت شرافت به عنوان پيامبر مورد خطاب قرار داده است تا به او و پيروانش چگونگي طالق 

كه عزم دارد زنش را طالق دهد بايد آن را  نيكو فرجام را بيان كند و آن چنين است كسي
كه در آن با زن جماع نكرده باشد طالق دهد و طالق را به يك لفظ بيان » ايام پاكي«در طهر 

كند به اين كه بگويد: تو طالق هستي و دو شاهد عادل را بر آن گواه بگيرد و بر مرد الزم 
اش را بايد از خانه  ل نشود و زن مطلقهاست كه شمار عده را  داشته باشد تا از گذشتن آن غاف

 :بيرون نكند مگر اين كه زن مرتكب كار زشت يا سخن ناپسندي گردد و ايشان را آگاه كن
كه شروط طالق حدود خداونديست كه آن را تعيين نموده، لذا جواز ندارد كه از آن تجاوز 

عرض عذاب الهي قرار شود و آن كه تجاوز كند همانا بر خود ستم كرده و خويشتن را در م
yè≅¨﴿ :داده است. فرمودة خداوند s9 ©!$# ß Ï̂‰øtä† y‰÷è t/ y7Ï9≡ sŒ #\� øΒr& ∩⊇∪﴾  ه و نگهدارييعني علت عد

دهنده پشيمان گردد و بخواهد با رجوع مجدد اين  زن در خانه براي اين است كه شايد طالق
*sŒÎ#﴿ پيوند را كامل گرداند، پس در شمارش عده خير نهفته است sù zøó n=t/ £ßγn= y_r&﴾  چون زنان

به انتهاي عده خود كه سه طُهر و يا سه حيض است برسند اگر شوهر بخواهد رجوع كند و 
زن را نگه دارد و اگر خواست رهايش كند كه به سوي خانوادة خود بازگردد تا خداوند 

  برايش شوهري ديگر نصيب كند و او مهربان و آگاه هست.
  

  اي مربي:هايي بر راهنمائي

  هردو آيت را به تجويد بخوان تا شنوندگان تكرار كرده و آن را حفظ كنند. -1
  شرح را جمله جمله بخوان و آنچه محتاج تفسير است بيان كن. -2
طالقي را كه خداوند در اين آيت بيان كرده طالق سنت است و غير آن  :ها بگو به آن -3

  طالق بدعت است.
سـت كـه زن در حالـت پـاكي كـه در آن جمـاع       كه طالق سـنت آن  :ها تعليم ده به آن -4

صورت نگرفته باشد طالق شود و يك طالق بگويد و زن در منزلش تا به انتهاي عـده  
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خواهـد رجـوع كنـد و بـر آن دو شـاهد       بماند چون عده نزديك به اتمام برسد اگر مي
  بگيرد و يا او را رها سازد.
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  طالق در حال حيض بدعت است حديث: 12درس 

صلى اهللا عليه وسلم لعمر رضي  النبيقول 
ْليُـَراِجْعَها ُمْرهُ اهللا عليه:   ثُم  َتْطُهرَ  َحتى فـَ

 َأنْ  قـَْبلَ  طَلَقَها َشاءَ  ِإنْ  ثُم  َتْطُهرَ  ثُم  َتِحيضَ 
 الِتى اْلِعدةُ  فَِإنـَها َأْمَسَكَها َشاءَ  َوِإنْ  ُيَجاِمَعَها

   ِبَها. اللهُ  َأَمرَ 

گفـت: فرزنـدت را    �ر براي عم �پيامبر 
امر كن تا به زنش رجوع كند تا پاك شود 
باز حيض شود و باز پاك شـود بعـد از آن   

خواست طـالق دهـد البتـه پـيش از      اگر مي
اين كه با وي مقاربت كند و اگر خواسـت  

ايسـت   او را نگه دارد زيرا ايـن همـان عـده   
  كه خداوند به آن امر كرده است.

  (صحيح ابن ماجه و غيره)
  

براي عبداهللا  �اين سخن را پيامبر »فـَْليُـَراِجْعَها ُمْرهُ «: �براي عمر  �سخن پيامبر  شرح:
اين موضوع  �كه همسرش را در حالت حيض طالق داده بود و عمر :فرمودند بابن عمر

يعني پسرت عبداهللا را امر كن  »هُ رْ مُ «براي عمر فرمود:  �رسانيده، پيامبر �را به اطالع پيامبر
سپس حيض شود  »َتِحيضَ  ثُم « تا از حيض خود پاك شود »َتْطُهرَ  َحتى«زنش رجوع كند  تا به

ا نمايد و يخواست طالق دهد پيش از آن كه با او آميزش  ديگر پاك شود، بعداً اگر ميو بار 
اش به آن امر كرده است كه  ايست كه خداوند در اين گفته همان عده طالق ندهد و اين

$﴿ فرمود: pκ š‰ r'‾≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçFø)‾= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# £èδθ à)Ïk= sÜsù �∅Íκ ÌE £‰ÏèÏ9﴾ »هرگاه طالق گفتيد  ،اي پيامبر
شان درست حساب شود  يعني براي اين كه عده »شان گوئيد براي عدة آنان زنان را پس طالق

 فَِإنـَها« :و در طهري كه جماعي صورت نگرفته باشد طالق دهيد نه در حيض و فرمودة پيامبر
كه آن را در دورة پاكي  :دستور داده ايست كه خدا آن را زيرا آن عده »ِبَها اللهُ  َأَمرَ  الِتى اْلِعدةُ 

بعد از حيض كه مقاربت جنسي نكرده باشد طالق گويد و بر آن دو شاهد عادل بگيرد و 
ه اتمام رسد سپس اش نزديك ب چون طالق داد از وي در همان منزل نگهداري كند تا عده
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رسيدن عده به طرف خانوادة خود  اگر رجوع كرد خوب و اگر رجوع نكرد زن به مجرد پايان
  تواند با هركه بخواهد ازدواج كند. بازگردد و مي

  
  هائي براي مربي: راهنمائي

  حديث را به طور واضح بخوان و شنوندگان آن را تكرار كنند تا حفظ شود. -1
  و نكات پوشيدة آن را توضيح ده تا دانسته شود. شرح را جمله بجمله بخوان -2
كه طالق شرعي همان طالق سنت است كه خداوند تعليم داده اسـت   :به ايشان بفهمان -3

و طالق بدعي آنست كه زن را در هنگام حيض يـا طهـري كـه بـا وي آميـزش كـرده       
  است طالق دهد و يا سه طالق را به يكبار بگويد.

دعت را عدة از اهل علم قبول ندارند و شوهر را بدان ملزم كه طالق ب :ها بفهمان به آن -4
شناسند و منشـأ خـالف گفتـة پيـامبر      دانند، ولي بيشتر دانشمندان شوهر را ملزم مي نمي
تا به زنش رجوع كنـد يعنـي طـالق     :است كه فرمود: به پسرت بگو �براي عمر �

خـود درآورده و بـر    واقع شده است و بايد رجوع كند و مجدداً او را به عصمت نكاح
اش آورده و طالق  آن شاهد بگيرد يا مراد از رجعت اين است كه زن را دوباره به خانه

را به تأخير اندازد تا پاك شده و بعد حـيض گـردد و بـاز پـاك شـود و سـپس وي را       
  شد چرا فرمود: سپس اگر خواست طالقش دهد. طالق دهد و اگر طالق اول واقع مي

هاي بدعت است كـه   نچه امروز در ميان مسلمين جريان دارد طالقكه آ :به ايشان بگو -5
سبب آن جهل و ناداني و اعراض از قانون شرعي است و همانا الزم است كه به سـوي  

  ها سالم بمانيم. علم و عمل به شريعت بازگرديم تا از فتنه
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  : آية عده زن حامله وضع حمل است13درس 

  قول اهللا سبحانه:
àM≈s9'ρé&uρ ÉΑ$ uΗ ÷qF{$# £ßγè= y_r& βr& z÷èŸÒ tƒ £ßγn= ÷Η xq 

4 tΒuρ È, −Gtƒ ©!$# ≅yè øgs† …ã& ©! ôÏΒ ÍνÍ÷ö∆ r& #Z� ô£ç„ ∩⊆∪ 

βÎ) uρ £ä. ÏM≈s9'ρé& 9≅÷Η xq (#θ à)Ï'Ρ r'sù £Íκ ö�n= tã 4 ®Lym 

z÷è ŸÒtƒ £ßγn= ÷Η xq 4 ÷βÎ*sù z÷è |Êö‘r& ö/ä3s9 £èδθè?$ t↔ sù 

£èδu‘θã_é& ( (#ρã� Ïϑs? ù&uρ / ä3uΖ÷�t/ 7∃ρã� ÷èoÿ Ï3 ( βÎ) uρ 

÷Λ än÷� |�$yè s? ßìÅÊ÷� äI|¡sù ÿ…ã& s! 3“t� ÷z é& ∩∉∪ ÷, Ï'Ψã‹ Ï9 

ρèŒ 7π yè y™ ÏiΒ ÏµÏF yè y™ ( tΒuρ u‘ Ï‰è% Ïµ ø‹ n= tã … çµ è% ø—Í‘ 

÷,Ï'Ψã‹ ù= sù !$ £ϑ ÏΒ çµ9s?#u ª!$# 4 Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡ø'tΡ 

āωÎ) !$tΒ $ yγ8s?#u 4 ã≅yè ôfuŠy™ ª!$# y‰÷èt/ 9�ô£ãã #Z� ô£ç„ 

∩∠∪ 

  فرمودة خداي بزرگ:
) و زنان باردار عـدة شـان آن اسـت كـه     4(

بنهند بـار خـود را و هركـه بترسـد خـدا را      
) 6قرار دهد خدا براي او از كار گشايشي (

ــد     ــه كني ــس نفق ــارداران پ ــند ب ــر باش و اگ
برايشان تا بنهند بار خود را پـس اگـر شـير    
دادند براي شما بپردازيد بديشـان مزدهـاي   

ن را و بسازيد با همديگر بـه خوشـي و   ايشا
اگــر ســخت باشــد شــما را زود اســت شــير 

ــري. (  ــد او را ديگ ــد  7ده ــه كن ــد نفق ) باي
گشايشــمند از گشــايش خــويش و آن كــه 
ــر او روزي پــس بايــد   تنــگ شــده اســت ب

ليف نكند بدهد از آنچه خدا داده است تك
داده اسـت او را  خدا كسي را به جز آنچـه  

  از تنگي گشايش.زود است نهد خدا پس 

  ]7-4[طالق: 
  

$àM≈s9'ρé&uρ ÉΑ﴿ فرمودة خداوند: شرح: uΗ ÷qF{$# £ßγè= y_r& βr& z÷èŸÒ tƒ £ßγn= ÷Η xq﴾  در اينجا خداوند عدة
فرمايد: عدة زن باردار نهادن بار اوست و چون زن مطلقه وضع  زن حامله را بيان كرده مي

هرش فوت كرده است، اگر حمل شود و همچنين زني كه شو اش تمام مي حمل كند عده
tΒuρ È,−G﴿ اش تمام است خود را بگذارد عده tƒ ©!$# ≅yè øgs† …ã& ©! ôÏΒ ÍνÍ÷ö∆ r& #Z� ô£ç„﴾ ايست كه  اين وعده

فرمايد: هركه در طالق، عده يا رجوع تقواي  دهد و مي خداوند به بندگان مؤمنش وعده مي



    

    درسهاي يوميه اسالمي        366 
    

 

كرده و در طالق و يا رجوع خود زيان  خداوند را رعايت كند خداوند كارها را بر وي آسان
(βÎ﴿ بيند نمي uρ £ä. ÏM≈ s9'ρé& 9≅÷Η xq﴾  يعني اگر زنان در عدة طالق و يا عدة وفات باردار باشند بر
، زيرا زنان متحمل مشقت و نفقه بدهيد تا اين كه بار خود را بنهند اين امر الزامي است ها  آن

 βÎ*sù÷﴿ ل شد و كودك از شير مادر نوشيدرنج بارداري هستند و پس از آن كه وضع حم

z÷è |Êö‘ r& ö/ ä3s9﴾ ،اگر مادرها فرزند شما را شير دادند ﴿£èδθ è?$t↔ sù £èδu‘θã_é&﴾  پس مزدشان را
شيردادن باهم اختالف كرديد بايد براي فرزند شيردهي ديگري  ةبپردازيد و اگر در مورد اجر

›Ï'Ψã,÷﴿ ف است.شيرده مكل ةبگيرد، البته پدر در پرداخت اجر Ï9 ρèŒ 7π yè y™ ÏiΒ µ ÏFyè y™﴾  تا آن كه

‘tΒuρ u﴿ گشايش و توانايي مالي دارد الزم است كه با وسعت نفقه بپردازد Ï‰è% Ïµ ø‹ n= tã … çµ è% ø—Í‘﴾ 

›Ï'Ψã,÷﴿ وآن كه تنگ دست است ù= sù !$ £ϑ ÏΒ çµ9 s?#u ª!$#﴾به اندازة توان خود خرج كند ، ﴿Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ 

ª!$# $²¡ø'tΡ āωÎ) !$ tΒ $ yγ8s?#u﴾  خداوند هيچ كسي را جز آنچه به وي داده از وسعت يا تنگي رزق
  سازد. مكلف نمي

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيات را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان آن را ياد كنند. -1
  ها را تفسير كن تا شنوندگان بفهمند. شرح را جمله جمله بخوان و معاني آن -2
  شود. عدة زن باردار وضع حمل او است و چون بار نهاد عده تمام ميكه  :ها بگو به آن -3
  كه نفقة زن مطلقه تا هنگام وضع حمل بر شوهر واجب است. :ها بفهمان به آن -4
شيرده را بدهد اگر بـه  ة كه شيردادن كودك بر ذمة پدر است و بايد اجر :ها بگو به آن -5

  شير دهد. ةاجر
دازة توان پدر است دارا و فقير بـه انـدازة تـوان خـود     كه مزد شيرِده به ان :ها بگو به آن -6

  را بپردازند. ةاجر
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  ����حديث داستان عده زن زبير بن عوام: 14درس 

 َسَبقَ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
َها َأَجَلهُ  اْلِكَتابُ   قَاَل َهَذا نـَْفِسَها ِإَلى اْخطُبـْ

 ُكْلُثومٍ  م أُ  َلما قَاَلت امرأته اْلَعوامِ  ْبنِ  لزبـَْيرِ ل
 بَِتْطِليَقةٍ  نـَْفِسى طَيبْ  َحاِملٌ  َوِهىَ  ُعْقَبةَ  بِْنتُ 

 رََجعَ وَ  الصَالةِ  ِإَلى َخَرجَ  ثُم  َتْطِليَقةً  َفطَلَقَها
 َخَدَعَها َخَدَعْتِنى َماَلَها فـََقالَ . َوَضَعتْ  َوَقدْ 
 -وسلم عليه اهللا صلى-  النِبى  أََتى ثُم  اللهُ 

 -صلى اهللا عليه وسلم–َلُه النِبى  فـََقالَ 
  َسَبَق الخ

فرمايـد: مـدت    است كه مي �سخن پيامبر 
گذشــت او را از نــزد » عــده«معــين كتــاب 

خودش خواستگاري كن اين داسـتان زبيـر   
بن عوام است كه زنش ام كلثوم بنت عقبـه  
كه حامله بود، برايش گفـت: مـرا بـه يـك     

بـه  طالق از خود خوشحال كن زبير وي را 
يك طالق مطلقه كرد و براي نماز از خانـه  

ن شد چون بازآمد زنـش وضـع حمـل    وبير
ــن زن    ــدر اي ــت: چق ــر گف ــود، زبي كــرده ب
ــد   ــرا فريــب داد خداون فريبكــار اســت و م

 �سزاي فريبش را بدهد، پـس نـزد پيـامبر   
آمــد حكايــت را بــاز گفــت، پيــامبر در     
  جوابش فرمود: مدت معين عده سپري شد.

  )(صحيح ابن ماجه
  

فرمايد: كه مدت عدة زن به وضع  مي �پيامبر  »َأَجَلهُ  اْلِكَتابُ  َسَبقَ «: �سخن پيامبر  شرح:
$àM≈s9'ρé&uρ ÉΑ﴿ حمل سپري شده است، به دليل فرمودة خداوند: uΗ ÷qF{$# £ßγè= y_r& βr& z÷è ŸÒtƒ  ßγn= ÷Η xq﴾ 

رجعت باقي نمانده  ند لذا برايت حقارشان اين است كه حمل خود را بگذ هزنان باردار عد
َهافَ «زيرا وقت عده به وضع حمل تمام شده است  وي را از خودش  »نـَْفِسَها ِإَلى اْخطُبـْ

تواني او را به نكاحت درآوري و اگر  خواستگاري كن اگر به ازدواج با تو موافقت كرد مي
ا فريب داد، گويد: اين زن مر اين سخن زبير است كه مي »َخَدَعْتِنى«تواني.  موافقت نكرد نمي

كند و شوهرش را اغفال كرده و گفت: مرا به  دانست كه به زودي وضع حمل مي چون زن مي
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براي خوشي او يك طالق داد و بعد به نماز رفت چون از  �يك طالق راحت كن و زبير
اش تمام شده و  اداي نماز بازگشت ناگهان متوجه شد كه زن وضع حمل كرده است و عده

باشد مگر به عقد تازه و آنهم به اين شرط كه زن بيوه بايد به ازدواج  يزن برايش حالل نم
 �گردد و اين سخن زبير موافقت داشته باشد و گرنه عقد جديد بدون رضاي زن صحيح نمي

نفرين است بر زن كه خداوند به مثل فريبي كه شوهرش را داده سزا دهد، زيرا  »اللهُ  َخَدَعَها«
  ند بود اما كسي كه ببخشد و صلح كند پاداش وي بر خداوند است.در نظر او اين كار ناپس

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  تا شنوندگان آن را درك كنند. :شرح را جمله جمله توضيح ده -2
كه عدة زن بـاردار وضـع حمـل او اسـت گرچـه بـين وضـع حمـل و          :به ايشان بفهمان -3

  پيش آمد. �قش ساعتي پيش نباشد طوري كه براي زن زبير طال
كه بايد فرمـان خداونـد را اطاعـت كنـيم و در برابـرش تسـليم شـويم         :ها بفهمان به آن -4

  تسليم شد. �چنانچه زبير 
كه مظلوم حق دارد بر ظالم دعا كنـد و اگـر صـبر كـرده و دعـاي بـد        :ها بفهمان به آن -5

  نكند برايش بهتر است.



    

  369  دي الثانيدرسهاي ماه جما
  

  

  آية عده وفات: 15درس 

  عزوجل: قول اهللا
tÏ%©! $#uρ tβöθ ©ùuθ tFãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρâ‘ x‹tƒ uρ %[`≡ uρø—r& 

zóÁ −/ u�tItƒ £ÎγÅ¡à'Ρ r'Î/ sπ yèt/ ö‘ r& 9� åκô− r& #Z� ô³tã uρ ( #sŒÎ* sù 

zøó n= t/ £ßγn= y_r& Ÿξ sù yy$oΨã_ ö/ä3øŠ n= tæ $ yϑŠÏù zù= yèsù 

þ’Îû £ÎγÅ¡à'Ρ r& Å∃ρâ÷÷ê yϑø9$$ Î/ 3 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? 

×��Î6 yz ∩⊄⊂⊆∪  

  فرمايد: سخن خداوند بزرگ كه مي
) و كســـاني كـــه از شـــما بميرنـــد و 234(

همسراني به جا بگذارند بايد چهار ماه و ده 
روز انتظار بكشند و چـون بـه پايـان مـدت     
خويش رسيدند گناهي بـر شـما نيسـت در    
ــود     ــه خ ــوئي ب ــتگي و نيك ــه شايس ــه ب آنچ

كنيــد آگــاه  ه مـي بپردازنـد و خــدا بـه آنچــ  
  است.

  ]234[بقره: 
  

%tÏ﴿ فرمودة خداوند: شرح: ©! $#uρ tβöθ ©ùuθtF ãƒ öΝä3Ζ ÏΒ tβρâ‘ x‹tƒ uρ %[`≡ uρø— r&﴾  يعني مرداني از برادران
گذارند، اين زنان تا  ميراند و همسراني در عقب خود مي مسلمان شما كه خداوند ايشان را مي

zóÁ﴿شان  نتهاي عده انتظار بكشند و عدها −/ u� tItƒ £ÎγÅ¡à'Ρ r'Î/ sπ yè t/ö‘ r& 9� åκ ô−r& #Z� ô³tãuρ﴾  چهار ماه و ده

*sŒÎ#﴿ :هاي آن و فرمودة خداوند روز است با شب sù zøón= t/ £ßγn= y_r&﴾  يعني چون عده را به آخر

$Ÿξsù yy﴿ رسانيدند oΨã_ ö/ä3øŠ n= tæ﴾ ،پس گناهي و حرجي بر شما نيست ﴿$ yϑŠÏù zù= yèsù þ’ Îû £ÎγÅ¡à'Ρ r&Å﴾ 
كشيدن و آمادگي براي پذيرفتن  دهند از تجمالت و آرايش و سرمه در آنچه انجام مي

Å∃ρâ÷÷ê﴿ خواستگار yϑ ø9$$ Î/﴾ كه شريعت آن را مجاز شمرده باشد و منكر  :معروف آنست

$ ª!$#uρ﴿ كه در آن حرج و گناه است و فرمودة خداوند: �نافرماني خدا و پيامبر yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? 

×��Î6 yz ∩⊄⊂⊆∪﴾دهيد آگاه است، لذا از مخالفت فرمان خدا بپرهيزيد كه  ، خدا به آنچه انجام مي
تان بر وي پوشيده نيست، پس مواظب باشيد كه به سبب نافرماني به معصيت و عذابش  احوال

  گرفتار نشويد.
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  هايي براي مربي: راهنمائي

  شود.آيات را بخوان و تكرار كن و شنوندگان نيز تكرار كنند تا حفظ  -1
  تا همگان بدانند. :شرح را جمله جمله بخوان و معاني پوشيدة آن را توضيح ده -2
كه عدة وفات اگر زن حامله نباشد چهار ماه ده روز اسـت و اگـر حاملـه     :ها بگو به آن -3

تـر را بگذرانـد بهتـر     باشد و اگر بخواهـد عـدة طـوالني    اش وضع حملش مي باشد عده
  است.

گذرانـد و   براي زنيسـت كـه در وفـات شـوهر عـده مـي      كه ترك زينت  :ها بگو به آن -4
  را ترك كند. و ابريشم خرمعنايش آنست كه انواع زينت از قبيل سرمه، عطر، لباس فا

كه در جواب كسـي كـه گفـت: آيـا زن در عـده       :آگاه كن �ها را از سخن پيامبر آن -5
: زن در تواند بكشد؟ فرمود: سرمه نكشد و از دوران جاهليت ياد كرده گفت سرمه مي

شـد پـس    كرد و چون يك سال سـپري مـي   ها سپري مي ها و بدترين خانه بدترين جامه
اش بود. پس اين  قضاي عدهگذشت زن سرگيني ميانداخت كه اين عالمت ان سگي مي

  كنيد تا چهار ماه سپري شود.ن كار را 
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  ابقاء زن معتده در خانه شوهر حديث: 16درس 

وسلم: قول النبي صلى اهللا عليه وآله 
 نـَْعىُ  ِفيهِ  َجاءَ  الِذى بـَْيِتكِ  ِفى اْمُكِثى
ُلغَ  َحتى َزْوِجكِ   َقاَلتْ . فَـ َأَجَلهُ  اْلِكَتابُ  يـَبـْ

  .َوَعْشًرا َأْشُهرٍ  َأْربـََعةَ  ِفيهِ  فَاْعَتَدْدتُ 
 فَاِطَمةُ  قَاَلتْ  ا:رضي الّله عنه َعاِئَشةَ ْول َوقَـ 

 َأنْ  َأَخافُ  ِإنى !اللهِ  َرُسولَ  يَا :قـَْيسٍ  بِْنتُ 
  .تـََتَحولَ  َأنْ  فََأَمَرَها. َعَلى  يـُْقَتَحمَ 

كه براي زن معتده فرمودند: در  �سخن پيامبر 
همان خانه كه خبر وفات شوهرت به تو رسيده 
است زندگي كن تا مدت عده سپري شود، آن 

هار ماه و ده روز عـده  زن گفت: در آن خانه چ
  به سر بردم.
ده كـه فاطمـه بنـت    روايت ش لو از عايشه 

پرسيد كه اي رسول خدا! مـن   �قيس از پيامبر
ام كسي داخل شود و مـن   ترسم كه در خانه مي

برايش امر كرد تا بـه   �در آن تنها باشم، پيامبر
  منزلي ديگر جاي بگيرد.

  (صحيح ابن ماجه وغيره)
  

است  �اين سخن پيامبر »َزْوِجك ىُ نـَعْ  ِفيهِ  َجاءَ  الِذى بـَْيِتكِ  ِفى اْمُكِثى«: �فرمودة پيامبر  شرح:
فرمايد: در همان خانة كه شوهرت وفات كرده  برد مي براي زني كه در عدة وفات به سر مي

ُلغَ  َحتى« :اش اقامت كن و فرموده يعني تا اين كه عدة تو بگذرد و آن چهار  »َأَجَلهُ  اْلِكَتابُ  يـَبـْ
 َأْشُهرٍ  َأْربـََعةَ  ِفيهِ  فَاْعَتَدْدتُ «رد گفت: ك ماه و ده روز است. زني كه در بارة عده صحبت مي

روايت شده  لشمردم و از خانه بيرون نشدم و از عايشه  چهار ماه و ده روز عده »َوَعْشًرا
ترسم كسي در  يعني مي »َعَلى  يـُْقَتَحمَ  َأنْ  َأَخافُ  ِإنى !اللهِ  َرُسولَ  يَا«طمه بنت قيس گفت: كه فا

امر كرد تا به خانة ديگري  �تنها باشم و مورد اذيت قرار بگيرم، پيامبرمنزلم داخل شود و من 
كه امن باشد منتقل گردد و نظر به اين حديث هرگاه معتده بر نفس يا مالش ترس داشته باشد 

  تر باشد اقامت نموده و عده بگذراند. جواز دارد تا به خانة ديگري كه ايمن
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  هايي براي مربي: راهنمائي

  وان و تكرار كن تا بداني كه شنوندگان آن را ياد گرفته اند.حديث را بخ -1
  شرح را جمله جمله بخوان تا معاني پوشيدة آن فهميده شود. -2
اش را در آن  ها بگو: زني كه شوهرش وفات كرده واجب اسـت بـر او كـه عـده     به آن -3

 اي خانه بگذراند كه خبر مرگ شوهر را در آن شنيده باشد و بهتر آنسـت در آن خانـه  
  كه شوهرش فوت كرده عده را بگذراند.

اش بـه   كه عدة وفات چهار ماه و ده روز است و اگر زن حامله باشد عده :ها بگو به آن -4
  تر است. ها عده بگذراند بهتر و كامل شود و اگر به شمارش ماه وضع حمل تمام مي

يـورات  كه زن در هنگام عده نبايـد از خوشـبوئي، سـرمه آرايـش و ز     :ها بفهمان به آن -5
  تواند خواستگاران را بپذيرد. استفاده كند و همچنين در مدت عده نمي
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  : آية طالق قبل از آميزش جنسي17درس 

  قول اهللا عزوجل:
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒÎ) ÞΟçF óss3tΡ ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# 

¢ΟèO £èδθ ßϑ çGø)‾= sÛ ÏΒ È≅ö6 s% βr& �∅èδθ�¡yϑs? 

$ yϑsù öΝä3s9 £ÎγøŠ n=tæ ôÏΒ ;ο£‰Ïã $ pκ tΞρ‘‰tF ÷ès? ( 
£èδθãè ÏnG yϑsù £èδθ ãmÎh�|�uρ %[n#u� |� WξŠ ÏΗsd ∩⊆∪  

  گفتة خداوند بزرگ:
) اي مؤمنان! هرگـاه بـه نكـاح گرفتيـد     49(

شان داديد پيش  زنان مؤمنه را، سپس طالق
از ايــن كــه بديشــان نزديكــي كنيــد، پــس  

اي كــه در  نيســت شــما را برايشــان عــده   
ينيد پس متعه بديشان بدهيـد و  انتظارش بنش

  و.يكرهائيشان كنيد رهائي ن
  ]49[احزاب: 

  
$﴿فرمودة خداوند بزرگ:  شرح: pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) ÞΟçF óss3tΡ﴾  يعني هرگاه زنان مؤمنه را

نكاح گرفتيد در اينجا به مؤمنه قيد شده زيرا نكاح زنان كافره براي مسلمين جواز ندارد 
ΟèO £èδθßϑ¢﴿ ودة خداوند:فرم çG ø)‾= sÛ ÏΒ È≅ö6 s% βr& �∅èδθ �¡yϑs?﴾ ها را قبل از جماع طالق  يعني آن

پس بر شما عده واجب نيست، زيرا عده از جهت پاكي رحم است و رحم زني كه به  :گفتيد
 فرمايد: ماند، لذا خداوند مي او آميزش يا خلوت نشده پاك است و دليلي بر عده باقي نمي

﴿$ yϑsù öΝä3s9 £ÎγøŠ n= tæ ôÏΒ ;ο£‰Ïã $ pκ tΞρ‘‰tF ÷ès?﴾  يعني شما را بر اين زنان حق عده نيست كه آن را به

èδθãè﴿ انتظار بنشينيد و فرمودة خداوند: ÏnG yϑsù﴾ هاي پيش از خلوت و  يعني براي اين نوع مطلقه
د، مركب و يا جماع متعه بدهيد. متعه چيزي است كه براي زن داده شود مانند لباس، پول نق

چيزي ديگر و دادن اين متعه واجب است، زيرا اينگونه زنان مطلقه مهر ندارند و در هنگام 
عقد مهر تعيين نكرده اند، اما در صورتي كه مهر تعيين شده باشد بايد نصف آن براي زن 
 پرداخت گردد، مگر اين كه زن ببخشد و از حق خود به رضا و رغبت گذشت كند
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﴿£èδθãmÎh�|�uρ %[n#u� |� WξŠÏΗ sd﴾  يعني زنان را بعد از طالق ببدي ياد نكنيد نه به زبان و نه به دست
  به ايشان ضرري نرسانيد.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

آيت را بخوان و شنوندگان نيز آهسته بخوانند تا آن را حفظ كنند يا نزديك به حفـظ   -1
  گردند.

  دانسته شود. شرح را واضح بخوان و تفسير كن تا معاني آن -2
كه براي زن بعد از خلوت مهـر كامـل اسـت و پـيش از خلـوت اگـر        :ها بفهمان به آن -3

  مهري تعيين شده باشد نصف مهر و اگر مهر تعيين نشده باشد متعه است.
كه از تربيت مسلمان آنست كه ديگري را به بدي ياد نكند، گرچه به  :ها تعليم ده به آن -4

èδθ£﴿ونـد در بـارة زنـان مطلقـه فرمـود:      او بدي كرده باشد، چنانكه خدا ãmÎh� |�uρ %[n#u� |� 

WξŠ ÏΗ sd﴾ ها را به طور پسنديده رها كنيد، يعني ايشان را بگذاريد تا به خـانوادة خـود    آن
  بپيوندند و هيچ ضرر و زياني به ايشان نرسانيد.
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  : حديث اقدام پيامبر به طالق يكي از همسران18درس 

 َلَقدْ : وسلمقول النبي صلى اهللا عليه 
َعْمَرَة بِْنَت  قَاَل َهَذا ِلَزوِجهِ  ،ِبَمَعاذٍ  ُعْذتِ 
تـََعوَذْت ِمْن َرُسول اللِه َصلى  لَما  اْلَجْونِ 

 اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِحيَن ُأْدِخَلْت َعَلْيِه فـََقالَ 
يداً سَ أُ  رَ مَ أَ وَ  َلَقْد ُعْذِت ِبُمَعاٍذ َفطَلَقَها َلَها:

ا هَ قَ حِ لْ يُـ وَ  ينِ بَ وْ ا ثَـ سوهَ كْ يَ ا وَ هَ زَ ه جَ يُ  نْ أَ 
  ا.هَ لَ هْ أَ 

  

: تو به پناهگاهي بزرگ �فرمودة پيامبر 
پناه بردي، اين (سخن را) براي همسرش 
عمره بنت جون گفت كه او را در شب 

آوردند و او گفت:  �عروسي نزد پيامبر 
برم. پيامبر فرمود: تو به  از تو به خدا پناه مي

رگ پناه بردي، بعد او را پناهگاهي بز
تا دو  :طالق داد و براي اسيد امر فرمود

برايش بدهد و آمادة سفر كند و او   جامه
  اش برساند. را به خانواده

  (صحيح ابن ماجه)
  

 ,يعني به پناهگاهي بزرگ پناه بردي كه مراد »ِبَمَعاذٍ  ُعْذتِ  َلَقدْ «: �فرمودة پيامبر  شرح:
بنت جون گفت، زيرا وقتي كه او را در شب  ةاش عمر اي زوجهخداوند است اين سخن را بر

برم، و علتش  از تو به خدا پناه مي »اعوذ باهللا منک«آوردند بر زبان آورد  �عروسي نزد پيامبر
كه نفست را به من هبه كن، او گفت: آيا ملكه نفس خود  :برايش فرمود �اين بود كه پيامبر 

خواست تا با دستش او را نوازش كرده و آرام  مي �مبربخشد، پيا را براي شخص بازاري مي
قبل از اين كه دستش به وي رسد  �برم از تو پس پيامبر كند، او گفت: به خداوند پناه مي

طالقش داد و چون برايش مهري تعيين نكرده بود براي وي چيزي به طور مهريه نداد، بلكه 
آماده كن و دو جامه بر وي بپوشان تا به كه او را براي سفر  :متعه داد و براي اسيد فرمود

  را اجرا كرد. �هم دستور پيامبر  � اش برساني اسيد خانواده
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  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را واضح بخوان و شنوندگان همراهتان بخوانند. -1
  شرح را به خوبي بخوان و لغات مفرد را معني كن و اجمال آن را تفصيل ده. -2
برد بايـد   گرفتن را قبول كنند يعني كسي كه به خداوند پناه مي پناه كه :ها بفهمان به آن -3

از وي قبول كنند، زيرا اين كار حكم سؤال به نام خداوند را دارد كه درين هنگام بايد 
  خواستة او داده شود، مگر اين كه آن چيز در قدرتش نبوده يا موجود نباشد.

خـوابي   ر مدخوله يعني زني كـه بـا او هـم   كه دادن متعه براي مطلقه غي :ها بفهمان به آن -4
  نشده واجب است، حتي براي مطلقة كه برايش مهري تعيين نشده است.

ه باشـد زيـرا   ولـ دادن براي زن مطلقه مستحب اسـت اگـر مدخ   كه متعه :ها بفهمان به آن -5
فرمايد: براي زنان مطلقه دادن متعه به طور شايسته الزم است اين بـر مـردم    خداوند مي

  ار ثابت است.پرهيزگ
كه امروز مسلمانان از دادن متعه به زن مطلقه غفلت دارند در حالي كه  :ها بفهمان به آن -6

≈ÏM﴿ .قرآن بدان حكم كرده است s)‾= sÜßϑ ù= Ï9uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρâ÷÷ê yϑ ø9$$ Î/ ( $̂)ym ’n? tã  šÉ)−G ßϑ ø9$#﴾ 
ي مردان ي مناسبي است كه بر عهدهو براي زنان مطلقه، بهره« ).241: هالبقر(

  .»پرهيزكار است
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  : آية تكليف به اندازه توان است19درس 

  قوله سبحانه وتعالي:
Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡ø'tΡ āωÎ) $ yγyèó™ ãρ 4 $ yγs9 $ tΒ 

ôMt6 |¡x. $ pκö�n= tã uρ $ tΒ ôMt6 |¡tF ø. $# 3 $ oΨ−/ u‘ Ÿω 
!$ tΡ õ‹Ï{#xσ è? βÎ) !$ uΖŠÅ¡®Σ ÷ρr& $ tΡ ù'sÜ÷z r&  

  سخن خداي پاك و بزرگ:
سازد خدا هيچكس را  ) مكلف نمي286(

جز به اندازه توانش به سود او است آنچه 
ها به دست آورد و به زيان اوست  از نيكي

ها كسب كرده، پروردگار ما  هرچه از بدي
مگير بر ما اگر فراموش كرديم يا خطا 

  كرديم.
  ]286[بقره: 

  
=Ÿω ß#Ïk﴿ :فرمودة خداوند شرح: s3ãƒ ª!$# $²¡ø'tΡ āωÎ) $ yγyè ó™ ãρ﴾ دهد موجودي را  خداوند خبر مي

كند، چه آن  جز به اندازة توانش مكلف نمي» مراد انسان مسلمان است«كه نفس داشته باشد 
تكليف عقيدتي باشد يا قولي و عملي و اين لطف و رحمت خداوند است بر بندگان مؤمنش. 

 بز ابن عباسمراد از (وسع) در اينجا توانايي و قدرت برداشتن تكليف است. مسلم ا
(βÎ﴿ :چون آيت ,كند روايت مي uρ (#ρß‰ö7 è? $tΒ þ’ Îû öΝà6Å¡à'Ρ r& ÷ρr& çνθ à'÷‚è? Νä3ö7 Å™$ y⇔ãƒ Ïµ Î/ ª!$#﴾ )هالبقر :

اگر آنچه در نفس شما است بپوشيد و يا آشكار كنيد خداوند شما را به «نازل شد يعني  .)284
حساس دشواري كرده و نزد اصحاب از نزول اين آيه ا» دهد آن مورد محاسبه قرار مي

θ#)﴿ گوييد:ب فرمودند: � شكايت كردند، آن حضرت �پيامبر ä9$s% uρ $ uΖ ÷èÏϑy™ $ oΨ÷èsÛ r&uρ ( y7 tΡ#t� ø'äî 

$ oΨ−/ u‘ š� ø‹s9Î) uρ ç��ÅÁ yϑ ø9$# ∩⊄∇∈∪﴾ فرمان پروردگار را شنيديم و اطاعت كرديم. « ).285: ه(البقر
 :، وقتي چنان گفتند»به سوي توستپروردگارا! ما خواهان آمرزشت هستيم و بازگشت 

=Ÿω ß#Ïk﴿ خداوند اين آيه را نازل فرمود: s3ãƒ ª!$# $ ²¡ø'tΡ āωÎ) $ yγyèó™ ãρ 4 $ yγs9 $tΒ ôMt6 |¡x.﴾  يعني آن كه
شود و آن كه كاري  اعمال صالح و كاري نيكو انجام دهد بر آن عمل پاداش و ثواب داده مي
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شود مگر كه خداوند بر وي  فته و جزا داده ميشر و گناه انجام دهد مورد بازپرس قرار گر
ببخشايد و او بخشنده و مهربان است، سپس خداوند به ايشان آنچه را كه الزم است بگويند: 

$﴿ فرمايد بگوئيد دهد و مي تعليم مي oΨ−/ u‘ Ÿω !$ tΡ õ‹Ï{#xσ è? βÎ) !$ uΖŠÅ¡®Σ ÷ρr& $ tΡ ù'sÜ÷z r&﴾ و چون اين كلمات :
وند فرمود: آنچه خواست شماست برآوردم و بازخواست از سهو را از روي يقين گفتند، خدا

  و نسيان را از دوش شما برداشت.
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت را بخوان و تكرار كن تا بداني كه شنوندگان آن را ياد گرفته اند. -1
  تا فهميده شود. :شرح را بخوان و آنچه كه پوشيده است توضيح كن -2
و خداوند در كاري كه انجامش از توان و قدرت بنده نباشد ايشان را از گذشت و عف -3

=ß#Ïk﴿ فرمايد: آگاه كن چون خداوند مي s3ãƒ ª!$# $ ²¡ø'tΡ āωÎ) $yγyè ó™ ãρ﴾ »ز به خدا نفسي را ج
  .»دهد اندازة توانش تكليف نمي

كه خداوند بازخواست از كاري را كه به فراموشي و خطا انجام گيرد  :ها بفهمان به آن -4
$﴿ اين آيه:نظر به  oΨ−/ u‘ Ÿω !$ tΡ õ‹Ï{#xσ è? βÎ) !$ uΖŠÅ¡®Σ ÷ρr& $ tΡ ù'sÜ÷zr&﴾  برداشته است. مثال خطا آن كه

كند و مثال نسيان آن كه  تيري به سوي آهوي پرتاب شود و به انساني تصادف مي
  شود. آشامد كه با اين كردار بازخواست نمي خورد يا مي داري به فراموشي مي روزه

كه مسلمان بايد خود را براي تكاليف و اوامر خدا و رسول آماده كند  :به ايشان بفهمان -5
چه آن تكليف عقيدتي باشد يا عملي يا زباني سپس اگر قدرت بر انجام آن پيدا كرد 

  چه خوب و اگر نتوانست بر او حرجي نيست، زيرا تكليف به اندازة توان است.
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  : حديث خطاء و نسيان مؤاخذه ندارد20درس 

 اللهَ  ِإن بي صلى اهللا عليه وسلم: قول الن
 أَنـُْفَسَها ِبهِ  َحدَثتْ  َعما ُأمِتى ِلى َعنْ  َتَجاَوزَ 

 اللهَ  ِإن  :. َوقـَْولهَتَكلمْ  َأوْ  بِهِ  تـَْعَملْ  َلمْ  َما
 َوَما َوالنْسَيانَ  اْلَخطَأَ  ُأمِتى َعنْ  َتَجاَوزَ 

 َثالَثَةٍ  َعنْ  اْلَقَلمُ  رُِفعَ  :َوقـَْوله َعَلْيهِ  اْسُتْكرُِهوا
 َحتى الصِغيرِ  َوَعنِ  َيْستَـْيِقظَ  َحتى النائِمِ  َعنِ 

 َأوْ  يـَْعِقلَ  َحتى اْلَمْجُنونِ  َوَعنِ  -  َيْكبَـرَ 
  .يُِفيقَ 

كه فرمود: همانا خداوند بـه   �سخن پيامبر
جهت احسان كه به من دارد از امتم بدانچه 

شان سخن گويـد گذشـت كـرده     هاي نفس
است تا وقتي كه آن را به كـار نبندنـد و يـا    

فرمايد: از كاري  نزد كسي نگويند و نيز مي
كه امتانم به خطا و يا فراموشي انجام دهنـد  

هـا را بـه كـاري جبـراً وادار      و يا كسـي آن 
  كند گذشت كرده است.

و نيز فرموده است: قلـم بازخواسـت از سـه    
كــس برداشــته شــده اســت: از خوابيــده تــا 

ود، از كودك تا بـزرگ شـود و از   بيدار ش
  ديوانه تا عاقل شود و به هوش آيد.

  (سنن ابن ماجه)
  

 َأوْ  بِهِ  تـَْعَملْ  َلمْ  َما أَنـُْفَسَها بِهِ  َحدَثتْ  َعما ُأمِتى ِلى َعنْ  َتَجاَوزَ  اللهَ  ِإن «: �فرمودة پيامبر شرح:
كرده است حكايت  �امت محمد  اين حديث خبر از احسان بزرگي كه خداوند به »َتَكلمْ 

كند، تا  كند كه خداوند مسلمان را به وسوسة كه در نفسش پيدا شود بازخواست نمي مي
آنگاه كه به وسوسة نفس عمل نكند و يا آن را به زبان نياورد، ولي هنگامي كه به آن عمل 

زخواست كرد و يا آن را به زبان آورد و يا نزد كسي گفت: درين حالت است كه مورد با
توانست كه آن را عملي نكند و يا آن را به زبان نياورد و چون آن را  گيرد چه او مي قرار مي

 ِإن «: �شود و اين فرمودة پيامبر عملي كرده مستحق مجازات در حال و يا آينده شناخته مي
اين الطاف و انعام ديگريست بر مؤمنان  »َلْيهِ عَ  اْسُتْكرُِهوا َوَما َوالنْسَيانَ  اْلَخطَأَ  ُأمِتى َعنْ  َتَجاَوزَ  اللهَ 
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حالت  -3فراموشي.  -2بر خطاء.  -1كند:  ها را در سه حالت بازخواست نمي كه خداوند آن
مسلماني را به سخن حرام يا كار حرام و يا ترك  ,كه شخص ظالم :اكراه و اكراه آنست

 َوَعنِ  َيْستَـْيِقظَ  َحتى النائِمِ  َعنِ  َثالَثَةٍ  َعنْ  اْلَقَلمُ  رُِفعَ «: �واجبي مجبور نمايد. و فرمودة پيامبر
. قلم از سه كس برداشته شده است از خوابيده تا »يـَْعِقلَ  َحتى اْلَمْجُنونِ  َوَعنِ  -  َيْكبَـرَ  َحتى الصِغيرِ 

بيدار شود، از كودك تا بزرگ گردد، از ديوانه تا عاقل شود پس كسي كه زنش را جبراً 
شود، و آن كه جبراً وادار شود تا شخصي را بكشد مؤاخذه  القش واقع نميطالق دهد ط

  گردد. نمي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را به آرامش بخوان و تكرار كن تا بداني كه آن را شنوندگان حفظ كرده اند. -1
شرح را بخوان و به هر جمله توقف كرده و معنـاي آن را توضـيح داده و بيـان كـن تـا       -2

  هميده شود.خوب ف
كه در خور شـكرگذاري اسـت    :از فضل و احسان خداوندي بر مسلمين يادآوري كن -3

  همانا الزم است از شكر نعمت غفلت نورزيم.
شود و اين  شود همچنانكه طالق مكره واقع نمي كه به وسوسه طالق نمي :ها بگو به آن -4

  احسان خداونديست.
ه شده در هفت سالگي به نماز امر شده و كه از اطفال قلم مؤاخذه برداشت :ها بگو به آن -5

هاي باالتر از آن بـراي نمـاز زده شـود و اگـر بـزرگ شـد و نمـاز         به ده سالگي و سال
  جاري شود. ةنخواند بر وي حد تارك الصلو
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  : آيه سوگند لغو21درس 

  له:جل جال قول اهللا
Ÿω ãΝä. ä‹Ï{#xσ ãƒ ª!$# Èθøó ‾=9$$ Î/ þ’Îû öΝä3ÏΖ≈yϑ ÷ƒ r& Å3≈ s9uρ 

Νà2ä‹Ï{#xσ ãƒ $ yϑÎ/ ãΝ›?‰¤)tã z≈ yϑ÷ƒ F{$#  

  فرمودة خداوند بزرگ:
ــوگندهاي  89( ــه سـ ــما را بـ ــد شـ ) خداونـ

كند و ليكن شما  بيهودةتان بازخواست نمي
را بـــه ســـوگنداني كـــه بـــدل بســـته ايـــد  

  كند. بازخواست مي
  ]89[مائده: 

  
.Ÿω ãΝä﴿ فرمودة خداي بزرگ: شرح: ä‹Ï{#xσ ãƒ ª!$# Èθøó ‾=9$$Î/ þ’Îû öΝä3ÏΖ≈yϑ ÷ƒ r&﴾سوگند لغو دوگونه : 

خورد و عقيده دارد كه چنين است، ولي عكس گمان  است يكي اين كه بر چيزي سوگند مي
گوئي ندارم و او سؤالش  شود، مي شود، مثالً از تو چيزي خواسته مي و سوگندش آشكار مي

و يا جيبت  آئي ات مي خوري كه موجود نيست بعد كه به خانه كند تو سوگند مي را تكرار مي
يابي اين سوگند را لغو گويند كه نه كفاره دارد و نه گناهي بر  كني، آن را مي را جستجو مي
آري به خدا و يا نه به خدا كه ارادة  :گوئي گردد. دوم اين كه به زبان خود مي آن مرتب مي

كه در شود، اين سوگند هم لغو است  سوگند را نداشته باشي ولي نام خدا به زبانت جاري مي
كند و  ست نميآيت شريفه ذكر شده است كه خداوند شما را به سوگندهاي لغوتان بازخوا

≈Å3﴿اين فرمودة خداوند:  s9uρ Νà2ä‹Ï{#xσ ãƒ $ yϑ Î/ ãΝ›?‰¤)tã z≈ yϑ ÷ƒF{$#﴾  ،يعني وقتي كه به زبان
سوگند ياد كرديد و بدل نيز قصد انجام كاري يا ترك آن را داشتيد و سپس حانث شديد 

زنيد  كند مگر شما فراموش كرديد يا خود را به ناداني مي وند شما را به آن مؤاخذه ميخدا
 :گفتيد توانيد و اگر انشاء اهللا مي كه اگر خداوند شما را قدرت ندهد كاري انجام داده نمي

گرفت ولي شيطان شما را از گفتن كلمة استثناء بازداشت كه آن را  خداوند شما را به آن نمي
لذا حانث شديد و مؤاخذه و بازخواست شما الزم گرديد و مؤاخذه جز با اداي كفاره  :نگفتيد

گردد. و سوگندي كه كفاره دارد دو گونه است اول چنين است كه  و توبه شما ساقط نمي
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كند و خود را حانث  كنم بعداً آن كار را مي قصداً بگويد: واهللا يا باهللا يا تا اهللا اين كار را نمي
كنم بعداً نتواند  د. صورت دوم اين كه قصداً بگويد، واهللا، باهللا، تاهللا اين كار را ميگردان مي

  حانث گرديده است.دهد  آن كار را انجام
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت را به تجويد بخوان و تكرار كن تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
تــا شــنوندگان آن را  :هشــرح را جملــه جملــه بخــوان و آنچــه را الزم اســت توضــيح د -2

  بفهمند.
كـه در اينجـا قسـم ديگـري نيـز هسـت كـه آن را سـوگند غمـوس           :شان گـردان  آگاه -3

خـورد و در آتـش    گويند و آن سوگندي است كه صاحب آن در گنـاه غوطـه مـي    مي
شود و آن سوگندي است كه به دروغ سوگند ياد كند تا به وسيلة آن  دوزخ داخل مي

گويد: به خدا سوگند كه ايـن مـال را بـه     ند مثالً تاجري ميمال مسلماني را تصاحب ك
اش را تصديق كرده و به آن قيمت دروغي از  ام و برادر مسلمان گفته فالن قيمت گرفته

خورد كه به خدا طلب مـرا   كند و يا براي طرف معاملة خود قسم مي داري مييوي خر
كـه عـدة از اهـل علـم      اي و در سوگند خود دروغگو باشد همين قسـم اسـت   نپرداخته

اي  شود مگر اين كه حق طـرف را اداء كنـد و عـده    كه جبران و كفاره نمي :گويند مي
  شود. نيز مانند ديگر سوگندها به كفاره ساقط مي دكه اين سوگن :گويند مي
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  ها به نام بت سوگند: حديث 22درس 

 َحَلفَ  َمنْ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
ْليَـُقلْ  َواْلُعزى بِالالتِ  يَِميِنهِ  ِفى فـََقالَ   الَ  فـَ

  .اللهُ  ِإال  ِإَلهَ 

فرمايد: كسي كه سوگند  مي �پيامبر خدا 
ياد كند و در قسم خود نام الت و عزي را 

  بياورد پس بايد ال اله اال اهللا بگويد.
  (صحيح ابن ماجه)

  
اين در ابتداي اسالم بود  »َواْلُعزى تِ بِالال  يَِميِنهِ  ِفى فـََقالَ  َحَلفَ  َمنْ «: �فرمودة پيامبر  شرح:

كه مردم روزگار درازي در جاهليت سپري كرده بودند و به نام الت و عزي و منات سوگند 
كردند كه از  ها را به گمان خود براي تقرب به خداوند تعظيم مي كردند و اين بت ياد مي

شد و در  ه دين خدا داخل مياعتقادات باطل جاهليت بود و هرگاه شخصي اسالم آورده و ب
اختيار نام الت و عزي و يا يكي ديگر از خدايان باطل  خواست سوگند خورد بي موردي مي

در بعضي از افراد تازه مسلمان  �هاي زباني را پيامبر  شد چون اين لغزش بر زبانش جاري مي
ه كه بعد از مشاهده فرمودند و براي جبران و حل آن راه سالم و آساني را پيشنهاد كرد

سوگند به نام يكي از بتان، كلمة توحيد ال اله اال اهللا را بر زبان آورد تا كلمة برحق توحيد 
  جملة باطل شرك را كفاره كند.

كسي «: »تصدقيقامرک فلأه تعال يخمن قال أل«و در حديثي به روايت مسلم آمده است: 
ري ، زيرا مردم، روزگا»يد صدقه بدهدبيا تا باهم قماربازي كنيم، با :كه براي برادرش بگويد

ها بدون قصد جاري  زي سپري كرده بودند و بر زبان آناباز عمر خود را در مكه به قمار
بايد صدقه بدهد. چه  :شد كه بيائيد تا باهم قماربازي كنيم، لذا آن كه چنين سخني بگويد مي

  ي حرام است خواهد بود.زياد باشد يا اندك و اين صدقه كفارة سخنش كه دعوت به قمارباز
  

  ارشادات براي مربي:

  حديث را به طور واضح بخوان تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
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  شرح را جمله جمله بخوان و آنچه الزم به توضيح است توضيح ده تا دانسته شود. -2
رود، نظـر بـه حـديثي كـه      ها بگو: سوگند به نام غير خدا شـرك بـه حسـاب مـي     به آن -3

هركس به نام غير خدا سوگند ياد كند همانا شرك «روايت كرده:  �ترمذي از پيامبر 
  .»آورده است

كه قسم به نام غير خدا مانند سوگند به پيامبر يا به فرزند يا بسر تـو يـا    :به ايشان بفهمان -4
به حق فالني جواز ندارد و در آن حال بر مسلمان الزم است تا كلمة توحيـد ال الـه اال   

  تا عمل زشت خود را به كار شايستة جبران كرده باشد.اهللا را بر زبان آورد 
ايشان را از سوگند غمـوس بترسـان، زيـرا صـاحب آن يكـي از سـه نفـري اسـت كـه           -5

گردانـد و   هـا را پـاك نمـي    بينـد و آن  خداوند بروز قيامت به ايشان به نظر رحمت نمي
ة آن است كه به وسيل» فاجر«شان غذاب دردناك است و سوگند غموس سوگند  براي

  گيرد. حق برادر مسلمان خود را مي
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  : آية كفاره سوگند23درس 

  قول اهللا تعالي:
y7Ï9≡ sŒ äοt�≈¤'x. öΝä3ÏΨ≈ yϑ ÷ƒr& #sŒÎ) óΟçF ø'n= ym 4 

(#þθ Ýàx'ôm$#uρ öΝä3oΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 y7Ï9≡ x‹x. ßÎi t7ãƒ ª!$# öΝä3s9 

Ïµ ÏG≈tƒ#u ÷/ä3ª= yè s9 tβρã� ä3ô±n@ ∩∇∪  

  فرمودة خداي بزرگ:
كفـاره سـوگندهاي شـما اســت،     نيـ ) ا89(

هنگامي كه سوگند خورديد و حفظ كنيـد  
سوگندان خويش را خداوند بدينسان بيـان  

كند آيات خـود را بـراي شـما تـا مگـر       مي
  سپاسگزاريد.

  ]89[مائده: 
  

≡y7Ï9﴿ :�فرمودة خداوند  شرح: sŒ äοt�≈ ¤'x. öΝä3ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ r&﴾  اشاره به آيات سابقه است كه در آن
كنم و  كنم يا نمي كند كه چنين كاري مي ه قصداً به نام خدا سوگند ياد ميحكم كسي ك

شود بيان شد و كفارة كه خداوند در آيات سابقه بيان كرده است  انشاء اهللا نگفته حانث مي
  قرار ذيل است:

دادن براي ده مسكين است كه به هر مسكين يك مد از طعام رايج شهرش را  طعام -1
  كنيم. درين روزها به يك كيلوگرام تخمين مي بدهد و ما آن را

اي بدهد و اگر مسكين زني باشد  پوشانيدن ده نفر مسكين كه به هريك از ايشان جامه -2
  پيراهن و چادري به وي داده كه سرش را بپوشاند.

كند صغير باشد يا كبير غالم باشد يا كنيز به  آزادي بندة اگر پيدا شد و فرق نمي -3
  مان باشد.شرطي كه مسل

طعام، لباس و آزادسازي بنده  ,مشروط بر اين كه از سه چيز ,گرفتن سه روز روزه -4
: تواند اين روزه را پيوسته و يا جدا جدا بگيرد و فرمودة خداي بزرگ عاجز باشد و مي

﴿(#þθ Ýàx'ôm$#uρ öΝä3oΨ≈ yϑ ÷ƒ r&﴾ن : يعني خود را از سوگند نگهداري كنيد و بدون ضرورت آن را بر زبا
نياوريد و نيز از سوگندهاي لغو و باطل خودداري كنيد و اگر قسم ياد كرديد و حانث شديد 
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شدن را كه موجب بازخواست است محو  كفاره را فراموش نكنيد، زيرا كفاره، گناه حانث
≈Å3﴿ فرمايد: كند چنانكه خداوند مي مي s9uρ Νà2ä‹Ï{#xσ ãƒ $ yϑ Î/ ãΝ›?‰¤)tã z≈ yϑ ÷ƒF{$#﴾  وليكن

  كند شما را به سوگندهاي كه دل بسته ايد. است ميبازخو
  

  ارشادات براي مربي:

  آيت را به تجويد بخوان و تكرار كن تا شنوندگان آن را حفظ كرده باشند. -1
  شرح را جمله جمله بخوان و معاني آن را تكرار كن تا شنوندگان آن را ياد بگيرند. -2
گذاري كرده حمـد و ثنـايش را   كه مسلمانان بايد خداي را شكر :ها سفارش كن به آن -3

بگوينــد و از اوامــر و نــواهي وي اطاعــت كننــد، زيــرا اســالم مــا را بــه راه و شــريعتي  
  راهنمائي كرده كه در آن سعادت دنيا و آخرت مسلمين نهفته است.

  ها را به رعايت كفارات چهارگانة كه بيان شده تشويق كن. آن -4
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  ����سوگند به غير خدا  حديث: 24درس 

 َتْحِلُفوا الَ  ي صلى اهللا عليه وسلم:قول النب
 َوَمنْ  فـَْلَيْصُدقْ  بِاللهِ  َحَلفَ  َمنْ  بِآبَاِئُكمْ 
 بِاللهِ  يـَْرضَ  َلمْ  َوَمنْ  فـَْليَـْرضَ  بِاللهِ  َلهُ  ُحِلفَ 
  .اللهِ  ِمنَ  فـََلْيسَ 

: به پدران خود سـوگند  �گفتة پيامبر خدا 
ــوگند     ــدا س ــام خ ــه ن ــه ب ــد آن ك ــاد نكني ي

بايد راسـت بگويـد و كسـي كـه     خورد  مي
برايش به نام خـدا سـوگند يـاد شـود بايـد      
قبول كند و كسي به سـوگندي كـه بـه نـام     
خدا گفته شد راضي نباشد ايمانش به خـدا  

  درست نباشد.
  (صحيح ابن ماجه)

  
درينجا تنها پدران ذكر شده چون سوگند به  »بِآبَاِئُكمْ  َتْحِلُفوا الَ «:  �فرمودة پيامبر شرح:

ر در ميان اعراب شايع بود و گرنه هر سوگندي كه به نام غير خدا ياد شود حرام و شرك پد
فرموده است: (كسي كه به جز نام خدا سوگند ياد كند مسلماً به  �شود، زيرا پيامبر  گفته مي

خداوند شريك آورده است) اين حديث را ترمذي در صحيح خود روايت كرده است و 
يعني نبايد به نام خدا سوگند دروغ ياد كند، زيرا  »فـَْلَيْصُدقْ  بِاللهِ  َحَلفَ  َمنْ « پيامبر:فرمودة 

كنند و در چنين قسم  خورد قبول مي مسلمانان سوگند كسي را كه به نام خدا سوگند مي
 »فـَْليَـْرضَ  بِاللهِ  َلهُ  ُحِلفَ  َوَمنْ «: �شوند. و فرمودة پيامبر  دروغي مسلمانان زيانمند و متأذي مي

يعني هرگاه براي مسلمان در كاري به نام خدا سوگند ياد شود بايد بدان راضي شده و 
سوگند ديگري را طلب نكند و اين بر مسلماني كه به خدا و رسولش ايمان دارد واجب است. 

شود  يعني كسي كه به سوگندي كه به نام خدا ياد مي »بِاللهِ  يـَْرضَ  َلمْ  َوَمنْ «: �فرمودة پيامبر 
يعني در هيچ مرتبه  »اللهِ  ِمنَ  فـََلْيسَ «نشود و سوگند ديگري غير نام خدا را طلب كند  راضي

  گردد. از ايمان به خداوند نيست و هيچگونه دوستي به خدا ندارد و نعوذ باهللا كافر مي
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  راهنمائي براي مربي:

  حديث را بخوان و تكرار كن تا بداني كه اكثر شنوندگان آن را حفظ كرده اند. -1
  شرح را جمله جمله بخوان و مطالب آن را شرح ده و معاني پوشيدة آن را بيان كن. -2
كه قسم يادكردن به نام غير خداونـد كفـر و شـرك اسـت و اگـر كسـي        :ها بگو به آن -3

  بدون قصد به نام غير خداوند سوگند ياد كند بايد ال اله اال اهللا بگويد.
شـود بايـد بـدان     نام خدا سـوگند يـاد مـي   كه اگر براي مسلمان به  :ها توصيه كن به آن -4

  كند بايد راست گفته باشد. راضي باشد و همچنين اگر به نام خدا سوگند ياد مي
ها از سنگيني گناه آن كـه بـرايش بـه نـام خداونـد سـوگند خورنـد و او راضـي          به آن -5

نگرديده و طالب سوگند به غير نام خدا شود، چنـان كـه بعـض مـردم جاهـل سـوگند       
  مانند به سر تو يا به زندگانيت يادآور شو. خورند مي
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  : آية گفتن انشاء اهللا در كارها25درس 

  تعالي: قول اهللا
Ÿωuρ £s9θà)s? >ô“($ t±Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅Ïã$sù š�Ï9≡ sŒ #́‰xî 

∩⊄⊂∪ HωÎ) βr& u!$ t±o„ ª!$# 4 � ä. øŒ$#uρ š�−/ §‘ #sŒÎ) 

|MŠÅ¡nΣ  

  فرمايد: خداوند بزرگ مي
ه منم انجام دهنـدة  ) و نگو: به چيزي ك23(

) و 24آن فوراً مگر آن كه بخواهـد خـدا (  
يـاد كـن پروردگـار خـويش را آنگـاه كـه       

  فراموش كردي.
  ]24 – 23[كهف: 

  
“Ÿωuρ £s9θà)s? >ô﴿ :�فرمودة خداوند  شرح: ($ t±Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅Ïã$ sù š�Ï9≡ sŒ #́‰xî ∩⊄⊂∪ HωÎ) βr& u!$ t±o„ 

ª!$#﴾  كه آن  :ديكه قصد انجام آن را درآينده داريد نگوييعني در بارة چيزي يا براي كاري
دهم، مگر اين كه ان شاء اهللا بگوئيد، اين راهنمائي است از طرف خداوند براي  را انجام مي

و تمام مسلمانان و علت آن چنين است كه مشركين قريش به تعليم يهود مدينه از  �پيامبر
به  �ين را سؤال كردند، جناب پيامبرسه مسئلة، روح، اصحاب كهف، و ذي القرن �پيامبر 

دهم و منتظر وحي الهي گرديد، ولي حدود  جواب شخص سائل فرمود. برايتان فردا پاسخ مي
د زل نگشت، پس اين آيت نازل شد و برايش تعليم داد: كه در چنين موارنصف ماه وحي نا

�﴿ بايد انشاء اهللا بگويد. فرمودة خداوند: ä. øŒ$#uρ š� −/§‘ #sŒÎ) |MŠÅ¡nΣ﴾ اين ارشاد ديگري است كه ،
را فراموش كرد همين كه به يادش آن را » انشاء اهللا«هرگاه شخص مسلمان كلمة استثناء 

روم و انشاء اهللا را فراموش كرده سخن ديگري  گويد: فردا به سفر مي بگويد، مثالً: مي
سوگند ياد كه آيد بايد انشاء اهللا بگويد و اين در صورتيست  سپس به يادش مي :گويد مي

ند خورد و بعد از قطع كالم و گذشت زمان انشاء اهللا بر زبان آورد نكرده باشد ولي اگر سوگ
  درين صورت بايد كفاره بپردازد زيرا استثناء را متصل با سوگند ادا نكرده است.
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  راهنمائي براي مربي:

  هردو آيت را بخوان تا شنوندگان و يا اكثرشان آن را حفظ كنند. -1
را جمله جمله بخـوان و نكـات پوشـيدة آن را توضـيح ده كـه شـنوندگان آن را       شرح  -2

  بدانند.
كـنم و يـا    كه براي مسلمان الزم است كه هرگاه بگويد: اين كار را مي :ها بياموز به آن -3

كنم بايد انشاء اهللا بگويد و اگر فراموش كرد و بعد از مدتي بـه يـادش    اين كار را نمي
  گويد، گرچه بعد از مدتي باشد.آمد بازهم انشاء اهللا ب

كه هركس به نـام خـدا سـوگند يـاد كنـد و انشـاء اهللا بگويـد: حانـث          :ها بفهمان به آن -4
  شود فرق ندارد كه آن كار را انجام دهد يا ندهد. نمي

كه گفتن انشاء اهللا بايد متصل با قسم باشد ولي اگر فاصلة اندك كه به  :ها بياموز به آن -5
باشد ضرري ندارد، مثل اين كه در حين سوگند، عطسه زند و سبب عذري ايجاد شده 

يا سرفه و خميازه بر وي عارض شود و بعد از آن انشاء اهللا بگويد اشكالي نـدارد زيـرا   
  شود. در اين صورت معذور گفته مي
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  شود شاء اهللا گفتن شخص حانث نمي با ان حديث: 26درس 

 َحَلفَ  َمنْ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
  .َيْحَنثْ  فـََلمْ  َواْسَتثْـَنى

 َحَلفَ  َمنْ َوقـَْوله صلى اهللا عليه وسلم: 
رُ  تـََركَ  َشاءَ  َوِإنْ  رََجعَ  َشاءَ  ِإنْ  َواْسَتثْـَنى  َغيـْ

  .َحاِنثٍ 

فرمود: كسي كه سوگند ياد  �پيامبر خدا 
كرد و استثناء آورد يعني انشاء اهللا گفت، 

  گردد. هيچگاه حانث نمي
كسي كه سوگند ياد : �اش  و اين فرموده

كرد و استنثاء كرد اگر خواست آن را 
انجام دهد و اگر خواست تركش كند 

  بدون اين كه حانث شود.
  )صحيح ابن ماجه(

  
يعني كسي كه به اسماء و صفات خداوند سوگند ياد  »َحَلفَ  َمنْ «: �پيامبر فرمودة شرح:

گردد و بر وي كفاره الزم  نث نميكند و استنثاء آورد يعني انشاء اهللا بگويد، درين حالت حا
شود، اگرچه كاري را كه به آن سوگند ياد كرده است، به جا نياورد يا كاري كه سوگند  نمي

ياد كرده كه نكند انجام دهد، زيرا وي درين هنگام كار را به خداوند واگذار كرده و خود را 
اوند بزرگ است كه به همة به انجام آن مستقل ندانسته است، چون او بندة ناتوان است و خد
 َمنْ «: �آيد. فرمودة پيامبر  كارها توانائي دارد و هيچ كاري بدون فرمان وي به وجود نمي

يعني كسي كه به نام اهللا يا به اسماء و صفات خداوند سوگند ياد كند مثالً بگويد: قسم  »َحَلفَ 
برافراشته است و يا قسم به به ذاتي كه نفس من به دست او است يا قسم به ذاتي كه آسمان را 

كنم  پروردگار آسمان و زمين. و استثني (انشاء اهللا بگويد) مثالً بگويد به خدا اين كار را نمي
يعني چون بنده قسم ياد كرد و گفت:  »تـََركَ  َشاءَ  َوِإنْ  رََجعَ  َشاءَ  ِإنْ « :�فرمودة پيامبر  . انشاء اهللا

خواهد موافق سوگند خود عمل كند و اگر  مي انشاء اهللا در آن صورت اختيار دارد، اگر
  گردد. خواست آن را ترك كند و حانث نمي نمي
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  راهنمائي براي مربي:

  هردو حديث را بخوان و تكرار كن تا شوندنگان حفظ كنند. -1
هـا را شـرح ده تـا دانسـته      شرح را جمله جمله بخوان و موارد پوشيده را بيان كن و آن -2

  شود.
ها پسنديده است كه گويندة آن پشيمان  ه گفتن انشاء اهللا در قسمك :ها توصيه كن به آن -3

  گردد. نمي
ها را از سوگندهاي دروغ بترسان و آن سوگنديست كه گوينـده در آنچـه سـوگند     آن -4

  ياد كرده راستگويي نباشد.
گويند:  كه توريه يعني سخني كه دو معني دارد جواز دارد، چنانچه مي :ها بفهمان به آن -5

ده و مبهم از دروغ بركنار است. روايت شده است كه وائل بـن حجـر در   سخنان پوشي
گروهي به دست دشمنان گرفتار شد و بر مردم دشوار بود كه سوگند ياد كنند تـا ايـن   

باشـد دشـمنان وي را رهـا     كه سويد بن حنظله سوگند خـورد كـه وائـل بـرادرش مـي     
م كه مـردم سـوگند   آمدم عرض كرد �گويد: به خدمت رسول خدا كردند. سويد مي

فرمودنـد:   �پنداشتند من قسم ياد كردم كه وائل برادر مـن اسـت پيـامبر     را دشوار مي
  .»راست گفتي مسلمان برادر مسلمان است«
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  خويشاوندان را فراموش نكنند توانمندان: آية 27درس 

  قول اهللا جل جال له:
Ÿωuρ È≅s? ù'tƒ (#θ ä9'ρé& È≅ôÒ x'ø9$# óΟä3Ζ ÏΒ Ïπ yè¡¡9$#uρ βr& 

(#þθ è? ÷σ ãƒ ’Í< 'ρé& 4’ n1ö�à)ø9$# tÅ3≈ |¡yϑ ø9$#uρ 

šÌ�Éf≈ yγßϑ ø9$#uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# ( (#θ à'÷è u‹ø9uρ 

(#þθ ßsx'óÁ u‹ ø9uρ 3 Ÿωr& tβθ ™7Ït éB βr& t� Ï'øó tƒ ª!$# óΟä3s9  

  فرمايد: مي �خداوند 
) و سوگند نخورند توانگران و 22(

دارندگان گشايش كه ندهند خويشاوندان 
ان و مهاجرين را در راه خدا و بايد و بينواي

خواهيد كه  عفو كنند و درگذرند آيا نمي
  بيامرزد خدا براي شما.

  ]22[نور: 
  

?Ÿωuρ È≅s﴿ فرمودة خداي بزرگ: شرح: ù'tƒ﴾  (سوگند ياد نكنند)﴿(#θ ä9'ρé& È≅ôÒ x'ø9$# óΟä3Ζ ÏΒ﴾ 

Ïπ﴿يعني كساني كه داراي كمال فضيلت هستند  yè¡¡9$#uρ﴾ و فراخي رزق ﴿βr& (#þθ è? ÷σ ãƒ ’Í< 'ρé& 

4’ n1ö� à)ø9$#﴾ اين آيت در  ,اين كه ندهند به خويشاوندان خود و مساكين و مهاجرين در راه خدا
شركت كرد و  نازل شد، هنگامي كه مسطح با ديگران در حادثة افك �شأن ابوبكر صديق 

وري كه قبالً سوگند ياد كرده بود كه براي مسطح ط � بود و ابوبكر مسطح پسر خالة ابوبكر
كرد كمك نكند و برايش چيزي ندهد پس خداوند اين آيت را نازل فرمود و  كمك مي

  گفت:

﴿(#θ à'÷è u‹ø9uρ (#þθ ßsx'óÁ u‹ ø9uρ﴾ را به سوي  � اين آيت ابوبكر .بايد ببخشند و گذشت كنند
كرده  اش كمك مي بخشايش و گذشت دعوت كرد و فرمان داد تا آنچه را قبالً به پسر خاله

Ÿωr& tβθ﴿ وي بازندارد چون ابوبكر اين آيت را شنيد كه در شأن وي اين عبارت از ™7Ït éB βr& t� Ï'øótƒ 

ª!$# óΟä3s9﴾ كه خداوند مرا بيامرزد، سپس  ,نازل شد، گفت: به خداوند قسم دوست دارم
سؤال كرد آن حضرت فرمود:  �مسطح را عفو نمود و بخشيد و از سوگند خود از پيامبر

نيز آن را  �دادي برايش بپرداز، ابوبكر ود كفاره بده و آنچه را قبالً به مسطح ميبراي قسم خ



    

    درسهاي يوميه اسالمي        394 
    

 

گردد نائل شد (كه آن وعدة غفران  انجام داد و جائزه خداوند كه كمتر كسي بدان مشرف مي
و بخشش خداوند است) اين آيت كريمه اگرچه شأن نزول آن خاص است، ولي مفهوم آن 

لذا براي مسلمان حالل  , نه به خصوص سبب نزول موم لفظ استست و اعتبار، هم به ععام ا
آن را  ,رسيد با سوگند خود اش مي ر نسبي و يا اسالميادبره نيست كه هرگاه خيري از وي ب

منع كند گرچه از طرفش اذيت و آزاري ديده باشد و بايد وي را عفو كرده و گذشت كند و 
  سان خود را از آن بازندارد.اگر سوگند خورده بود كفاره دهد و خير و اح

  
  راهنمائي براي مربي:

  يت را بخوان و تكرار كن تا تمام شنوندگان آن را ياد كنند.آ -1
شرح را به درستي بخوان و معـاني آن را شـرح ده تـا شـنوندگان آن را بـه خـوبي يـاد         -2

  بگيرند.
ده شـ  به ايشان توصيه كن كه مسلمان نبايد بر منع كار خيري كـه بـه دسـتش اجـرا مـي      -3

است قسم بخورد و اگر فرضاً چنين سـوگندي يـاد كـرد بايـد كفـارة آن را بپـردازد و       
  كند. داده انجام دهد، زيرا قرآنكريم ما را اينطور راهنمائي مي خيري را كه انجام مي

  در نزد خداوند و پيامبرش آگاه كن. �ايشان را از فضيلت ابوبكر  -4
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  دشو : حديث در جايي كه سوگند نقض مي28 درس

 َحَلفَ  َمنْ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
َرَها فـََرَأى يَِمينٍ  َعَلى ًرا َغيـْ َها َخيـْ  فـَْلَيْأتِ  ِمنـْ
ٌر، ُهوَ  الِذي   .يَِميِنهِ  َعنْ  َوْلُيَكفرْ  َخيـْ

فرمايد: كسي كـه   سخن پيامبر است كه مي
بر چيزي سوگند ياد كند و بعـد بدانـد كـه    

ــ  ر را غيــر آن بهتــر اســت پــس آن كــار بهت
  انجام دهد و از قسم خود كفاره بدهد.

  (صحيح ابن ماجه)
  

يعني اي مسلمانان! اگر كسي از شما بر  »يَِمينٍ  َعَلى َحَلفَ  َمنْ «: �فرمودة پيامبر  شرح:
َرَها«كه  كاري سوگند ياد كند و بعد از قسم ببيند ًرا َغيـْ َها َخيـْ غير آن بهتر است از آن بايد  »ِمنـْ

 َيْأتِ َوالْ «رة قسم خود را بپردازد جام كار نيك بازندارد، بلكه الزم است كفاقسمش او را از ان
رٌ  ُهوَ  الِذي سوگند ياد كرده بود  � و آن عمل نيكوتر را انجام دهد چنانكه ابوبكر صديق »َخيـْ

كفارة  �اش را قطع كند و نظر بارشاد خداوند و پيامبر كه نفقة مسطح بن أثاثه بچه خاله
داد مجدداً مقرر نمود لذا  اش مي را پرداخت كرد و آنچه قبالً براي پسر خالهسوگند خويش 

داده و سوگند ياد  بر مسلمان الزم است كه هرگاه به قطع كار خير يا منع معروفي كه انجام مي
از قسم خود كفاره داده و آن كار پسنديده را انجام دهد تا  »يَِميِنهِ  َعنْ  يَُكفرْ َأْن «كرده باشد 

  ين كه به واسطة سوگند از اعمال شايسته و ادامه ثواب آن بازنماند.ا
  

  راهنمائي براي مربي:

  حديث را به تكرار بخوان تا اكثر شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  شرح را بخوان و در هر جمله توقف نموده و معناي پوشيدة آن را بيان كن. -2
دهد و بعد متوجه شد كه غير كه هركس قسم خورد كه كاري را انجام ن :ها بگو به آن -3

  آن بهتر است بايد از سوگند خود كفاره بدهد و آن كار بهتر را انجام دهد.
  گيرد. كفارة تعلق نمي ,كه به سوگند لغو مسلمان :براي ايشان بگو -4
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پوشانيدن  دادن ده مسكين و يا لباس ها از وجوب كفارة يمين تذكر ده و آن طعام به آن -5
ك برده است و اگر به يكي ازين سه چيز توانائي نداشـت پـس   ها و يا آزادكردن ي آن

  هم پيوسته باشد و يا جدا جدا.روزه الزم است فرق ندارد كه روز پيبر وي سه روز 
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  وفاء به نذر آية: 29درس 

  قول الحق تبارك وتعالي:
tβθ èùθãƒ Í‘õ‹̈Ζ9$$Î/ tβθèù$ sƒ s† uρ $ YΒöθ tƒ tβ%x. … çν•�Ÿ° 

#Z�� ÏÜtG ó¡ãΒ ∩∠∪ tβθßϑ Ïè ôÜãƒ uρ tΠ$ yè ©Ü9$# 4’ n? tã 

Ïµ Îm7ãm $ YΖŠÅ3ó¡ÏΒ $ VϑŠÏKtƒ uρ #��� Å™ r&uρ ∩∇∪ $ oÿ ©ς Î) 

ö/ä3ãΚ ÏèôÜçΡ Ïµ ô_uθ Ï9 «!$# Ÿω ß‰ƒ Ì� çΡ óΟ ä3Ζ ÏΒ [!#t“y_ 

Ÿωuρ #�‘θ ä3ä© ∩∪  

  فرمايد: خداوند بزرگ مي
كننـد، و از   آنها به نذر خـود وفـا مـي      )7(

روزي كــه شــر و عــذابش گســترده اســت  
ــد ــي8( �.بيمناكن ــا   ) و م ــام را ب ــد طع خورانن
ــت ــي و     دوس ــوائي و يتيم ــه بين ــتنش ب داش

خـورانيم   ) جز اين نيست كه مـي 9اي ( برده
شما را براي رضاي خدا و نخواهيم از شـما  

  پاداش و نه سپاسي.
  ]9 – 7[انسان: 

  
tβθèùθ﴿: فرمودة خداوند شرح: ãƒ Í‘õ‹̈Ζ9$$ Î/﴾ يعني كساني كه در نعمت جنت هستند، چنانكه ،

كنند،  ها در آيات سابق گذشت به نذر خود كه براي خداوند كرده اند پايداري مي ذكر آن
گيرد و اگر نذر كرد  مثالً اگر يكي از ايشان نذر كرد كه يك ماه روزه بگيرد، حتماً روزه مي

دهد، فرمودة  فالن مبلغ را در راه خدا صدقه بدهد آن را به جهت تقرب به خداوند صدقه مي
tβθ﴿خداوند:  èù$ sƒ s†uρ $ YΒöθ tƒ tβ%x. … çν•�Ÿ° #Z�� ÏÜtG ó¡ãΒ ∩∠∪﴾ ترسند، زيرا شر و  يعني از روز قيامت مي

tβθßϑ﴿ بدي روز قيامت پراگنده است Ïè ôÜãƒ uρ tΠ$ yè ©Ü9$# 4’ n? tã Ïµ Îm7ãm﴾  با اين كه به طعام ميل و نياز
از دست داده است و دارند به فقيري كه او را فقر ناتوان كرده و يتيمي كه پدر و مادرش را 

 خورانند تواند از نفس خود فديه دهد مي اسيري كه به دست مسلمانان گرفتار شده و نمي
﴿$ oÿ©ς Î) ö/ ä3ãΚÏè ôÜçΡ Ïµ ô_uθÏ9 «!$# Ÿω ß‰ƒ Ì�çΡ óΟä3Ζ ÏΒ [!#t“y_ Ÿωuρ #�‘θ ä3ä© ∩∪﴾  اين صفات كساني است كه در

ان را سزاوار دخول بهشت دار نيكوكاران به نعمت رسيدند و همين صفات بود كه ايش
گويند: ما شما  دهند و برايشان مي ها براي فقيران و مساكين طعام مي گردانيده است. زيرا آن
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را براي اين طعام نداديم كه براي ما مزدي و پاداشي بدهيد و يا از ما سپساسگزاري كنيد، 
  بلكه براي تقرب به خداوند بزرگ اين كار را انجام داديم.

  
  براي مربي: راهنمائي

آيات را به تجويد بخوان و تكرار كن تا بداني كه اكثر شنوندگان آن را حفـظ كـرده    -1
  اند.شرح را بخوان و به هر جملة توقف كن و معاني آن را شرح ده.

رساند سه چيز اسـت: اول وفـا بـه نـذر. دوم:      صفاتي كه مسلمان را به نعمت بهشت مي -2
  اكين.دادن به مس ترس روز قيامت. سوم: طعام

كه بهترين صدقه آنست كه در حالـت ثـروت و دارائـي باشـد امـا بـا        :به ايشان بفهمان -3
دادن چيـزي كـه بـدان نيـاز داريـم داراي پـاداش بزرگتـر اسـت، زيـرا خداونـد            صدقه

tβθ﴿ فرمايد: مي ßϑ Ïè ôÜãƒ uρ tΠ$ yè ©Ü9$# 4’ n? tã Ïµ Îm7 ãm﴾ داشتن طعام و نياز بـه آن  با وصف دوست, 
  هند.د آن را صدقه مي

  به ايشان بگو: نذركردن به نام غير خداوند جواز ندارد. -4
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  نذر به گناه حديث: 30درس 

 َنْذرَ  الَ بي صلى اهللا عليه وسلم: قول الن
  .آَدمَ  اْبنُ  يَْمِلكُ  الَ  ِفيَما َنْذرَ  َوالَ  َمْعِصَيةٍ  ِفى

 َكفارَةُ  وََكفارَتُهُ  َمْعِصَيةٍ  ِفى نَْذرَ  الَ َوقَاَل: 
  .يَِمينٍ 

. يـَْعِصهِ  َفالَ  اللهَ  يـَْعِصىَ  َأنْ  َنَذرَ  َمنْ قَاَل: وَ 
 أَيـَها ارَْكبْ ى يَْمشِ  ىْ أَ َوقَاَل لَِلذي نَْذَر 

  .نَْذِركَ  َوَعنْ  َعْنكَ  َغِنى  اللهَ  فَِإن  الشْيخُ 

فرموده است: در گناه و در  �رسول خدا 
  آنچه فرزند آدم مالكش نيست نذر نيست.

د: در گناه نذر درست نيست فرماي و نيز مي
  و كفارة آن كفارة قسم است

فرمايد: كسي كه نذر كند كه در  و نيز مي
آن طاعت خدا باشد پس خداي را اطاعت 
كند و كسي كه به معصيت خدا نذر كرد 

براي كسي  �بايد معصيت نكند. و پيامبر 
كه نذر كرده بود كه پياده برود، 

د از كه خداون ,اي شيخ سوار شو :فرموده
  نياز است. تو و نذرت بي

  (صحيح ابن ماجه)
  

 �آن حضرت  »آَدمَ  اْبنُ  يَْمِلكُ  الَ  ِفيَما َنْذرَ  َوالَ  َمْعِصَيةٍ  ِفى نَْذرَ  الَ «: �فرمودة پيامبر  شرح:
كه از نظر شريعت نذر در گناه جواز ندارد، به طور مثال: اگر كسي نذر كرد كه  :دهد خبر مي

يا واجب را ترك كند، اين نذر او درست نيست و چنين نذر را انجام انجام دهد و  فعل حرام
ندهد، بلكه كفاره دهد و كفارة اين نذر نزد بعضي فقهاء مانند كفارة قسم است و اين فرمودة 

يعني نذر جواز ندارد در چيزي كه انسان مالك آن  »آَدمَ  اْبنُ  يَْمِلكُ  الَ  ِفيَما نَْذرَ  َوالَ «: �پيامبر 
كند كه خانه و يا باغ فالني را بفروشد، در حالي كه او مالك آن باغ  ثالً كسي نذر مينباشد، م

يا بر وي كفاره خواهد بود؟ در اين مسئله كند، آ اشد گرچه نذر صحت پيدا نمييا خانه نب
 َفالَ  اللهَ  يـَْعِصىَ  َأنْ  نََذرَ  َمنْ « �مانند مسئلة قبل كه بيان شد، نيز اختالف است و فرمودة پيامبر 

 ,واجب است و در نذر گناه ,در اين حديث تصريح شده است كه انجام نذر طاعت »يـَْعِصهِ 
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وفاء به آن واجب نيست و به هيچ حال چنين نذري درست نيست، پس كسي كه در طاعت 
كند پس بايد آن را انجام دهد و كسي كه به معصيت خدا نذر كند،  خدا مانند روزه نذر مي

كند كه فالن عالم را دشنام دهد نبايد آن را انجام دهد. چنانكه اين موضوع  مانند اين كه نذر
كند كه براي كسي كه نذر كرده بود كه پياده برود فرمود: اي شيخ  تأييد مي �را گفته پيامبر

  نياز است. سوار شو! زيرا خداوند از تو و از نذر تو بي
  

  راهنمائي براي مربي:

  بداني كه اكثر خوانندگان آن را ياد گرفته اند. حديث را بخوان و تكرار كن تا -1
  شرح را يكي بعد از ديگري به آرامي بخوان تا بداني كه شنوندگان آن را فهميده اند. -2
كه نذر عبارت است الزم گرفتن بنده نفس خود را در طاعت خداوند  :ها بفهمان به آن -3

مـن از طـرف خـدا نـذر      مثل اين كه بگويد: نذر كردم كه تا يك ماه روزه بگيرم يا بر
  باشد كه يك سوم مال خود را صدقه كنم.



 

  رجب ماهدرسهاي 

  مسكينان، يتيمان و اسيران اطعام: 1درس 

  قول اهللا تعالي:
tβθ ßϑ ÏèôÜãƒ uρ tΠ$ yè©Ü9$# 4’ n? tã Ïµ Îm7ãm $ YΖŠÅ3ó¡ÏΒ 

$ VϑŠÏKtƒ uρ #��� Å™ r&uρ ∩∇∪ $ oÿ ©ς Î) ö/ ä3ãΚÏè ôÜçΡ Ïµ ô_uθÏ9 «!$# 

Ÿω ß‰ƒ Ì� çΡ óΟä3Ζ ÏΒ [!#t“y_ Ÿωuρ #�‘θä3ä© ∩∪ $ ‾Ρ Î) 

ß∃$ sƒ wΥ ÏΒ $ uΖÎn/ §‘ $ �Βöθtƒ $ U™θç7 tã #\�ƒ Ì� sÜôϑs% ∩⊇⊃∪ 

ãΝßγ9 s% uθ sù ª!$# §�Ÿ° y7Ï9≡ sŒ ÏΘöθ u‹ø9$# öΝßγ9 ¤)s9uρ Zοu� ôØtΡ 

#Y‘ρç�ß�uρ ∩⊇⊇∪ Νßγ1 t“y_uρ $ yϑ Î/ (#ρç� y9|¹ Zπ ¨Ζy_ 

#\�ƒ Ì� ymuρ ∩⊇⊄∪  

  فرمودة خداوند بزرگ:
عــام را بــا دوســت   خوراننــد ط ) و مــي8(

ــرده   ــي و ب ــوائي و يتيم ــه بين ــتنش ب   اي. داش
خـورانيم شـما را    ) جز اين نيست كه مـي 9(

براي رضاي خدا نخواهيم از شما پـاداش و  
ــيم از  ) همانـــا مـــي10نـــه سپاســـي. ( ترسـ

پروردگار خـويش روز تـرش و آشـفته را.    
) پــس نگــاه داشــت ايشــان را خــدا از  11(

ــت بدي   ــي داش ــالي آن روز و ارزان ــان ب ش
) و پاداش شـان داد  12خرمي و شادماني. (

  بدانچه صبر كردند بهشتي و حريري.
  ]12 – 8[انسان: 

  
tβθ﴿ فرمودة خداوند: شرح: ßϑ ÏèôÜãƒ uρ tΠ$ yè ©Ü9$#﴾  اين يكي از صفات نيكوكاران است و

 (βÎ¨﴿فرمايد:  دهد خبر داده و مي خداوند قبل از اين آيه از نعمتي كه در بهشت بديشان مي

u‘#t� ö/F{$# šχθç/ u� ô³tƒ ÏΒ < ù̈(x. šχ%x. $ yγã_#t“ÏΒ #�‘θèù$ Ÿ2 ∩∈∪﴾ همانا نيكوكاران از «). 5نسان: (اإل
دهند با اين كه به آن  و به مساكين طعام مي .»نوشند كه آميزش آن كافور است جامي مي

ياد  دهند نيازمنداند چون از ثروت زيادي برخوردار نيستند، خداوند افرادي را كه طعام مي
كرده است، فرموده: مسكين و آن فقيري است كه فقر او را بخواري كشانيده است و 
نيازمندي وي را زمين گير ساخته است و يتيم كسي است كه پدر يا پدر و مادرش هردو را از 
دست داده باشد و اسير كسي است كه در جنگ گرفتار شده و نيكوكاران با نيازمندي كه 

$﴿گويند: دهند و مي ان و اسيران را طعام ميدارند مساكين و يتيم oÿ©ς Î) ö/ä3ãΚ ÏèôÜçΡ Ïµ ô_uθ Ï9 «!$#﴾  جز
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Ÿω ß‰ƒ﴿: دهيم اين نيست كه ما شما را به جهت رضاي خدا طعام مي Ì� çΡ óΟ ä3ΖÏΒ [!#t“y_ Ÿωuρ 

#�‘θä3ä©﴾ شان كه رضاي خداوند  خواهيم و به علت اطعام از شما پاداش بر اطعام خود نمي

$ا﴿ ن عبارت اشارت كردهباشد به اي ‾Ρ Î ß∃$sƒ wΥ ÏΒ $ uΖ În/§‘ $�Βöθ tƒ $ U™θ ç7tã #\�ƒÌ� sÜôϑs%﴾ ترسيم از  همانا مي
پروردگار خود روز ترش و بسيار سخت را و آن روزي است كه خداوند مردم را مورد 

ãΝßγ9﴿ دهد محاسبه قرار داده و جزا مي s% uθsù ª!$# §� Ÿ° y7 Ï9≡ sŒ ÏΘöθ u‹ ø9$#﴾ خواستة  ,هو خداوند بخشند

Νßγ1﴿شان را اجابت كرده و ايشان را از شر و خوف آن روز حفظ كرد  t“y_uρ $ yϑ Î/ (#ρç� y9|¹﴾  و
و آنچه بر فقر و نيازمندي صبر كردند پاداش داد و  � ايشان را بر فرمانبرداري خدا و رسول

جوار پوشند و در سراي نيكوكاران در  در بهشت جاودان وارد شده و پارچة حرير در آن مي
  گيرند. خداوند بزرگ قرار مي

  
  راهنمائي براي مربي:

  آيت را به تجويد بخوان و تكرار كن تا بداني كه شنوندگان آن را حفظ كرده اند. -1
  شرح مطالب را جمله جمله بخوان و معاني پوشيدة آن را بيان كن تا فهميده شود. -2
م تذكر بده و آنچه اطعام از ها از فضيلت اطعام در حالي كه به آن نياز داشته باشي به آن -3

  كند آگاه كن. محبت و دوستي در ميان مسلمانان ايجاد مي
ها را از فضيلت اخالص در انجام كار خير و ارادة رضـاي خداونـد آگـاه كـن و از      آن -4

  نتيجة آن كه سعادت دنيا و آخرتست مطلع ساز.
صـالحه روي   هاي آخرت توضيح ده و تشويق كن تا به طرف اعمـال  ها از نعمت به آن -5

  آورده و بدان رغبت كنند.
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  ����با پيامبر  ���� اولين مالقات عبداهللا بن سالم حديث: 2درس 

قدم النبي صلى اهللا  :قال عبد اهللا بن سالم
عليه وسلم فانجفل الناس قبله وقيل قدم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثاً 

في الناس ألنظر فلما تبينت وجهه  فجئت
س بوجه كذاب فكان ن وجهه ليعرفت أ

يا أيها  :أول شيء سمعته تكلم به إذ قال
فشوا السالم وأطعموا الطعام أ ،الناس

وصلوا األرحام وصلوا بالليل والناس نيام 
  تدخلوا الجنة بسالم.

ــالم    ــن س ــداهللا ب ــه عب ــت ك ــي اس  �روايت
به مدينـه تشـريف    � گويد: پيامبر خدا مي

ــرف   ــه ط ــردم ب ــد و م ــوم   آوردن ــان هج ش
ــد د ــراي ســه  آوردن ــن هنگــام كســي ب ر اي

مرتبه گفت: رسول خدا تشـريف آوردنـد،   
شـان   من هم در ميان مردم آمدم تا به طرف

ــدم   ــارك را دي نگــاه كــنم، چــون روي مب
شــناختم كــه ســيماي وي ســيماي شــخص 
دروغگوي نيست، پس نخستين چيزي كـه  
از وي شنيدم، اين بود كه گفت: اي مردم! 

اطعـام   بر همه كس سالم كنيـد و بـه مـردم   
دهيد و با خويشاوندان خود صـلة رحـم بـه    
جا آوريد و نماز بخوانيـد در شـب هنگـام    
كه مردم در خـواب انـد تـا بـا سـالمتي در      

  بهشت وارد شويد.
  (صحيح ابن ماجه)

  
يكي از علماي يهود مدينه قبل از بعثت بود، و طوري كه  � عبداهللا بن سالم شرح:

گويد: آن  را نديده بود، وي مي �نياورده بود پيامبر گويد: تا هنگامي كه اسالم  خودش مي
 »انجفل الناس قبله«براي هجرت از مكه به مدينه تشريف آوردند، اين گفته:  � حضرت

تشريف  �شان مردم هجوم آوردند كسي براي سه مرتبه گفت كه آنحضرت  يعني به طرف
بينم و بدانم كه آيا شمائل او گويد: در ميان مردم آمدم تا آن حضرت را به دقت ب آوردند، مي

گويد: چون روي مبارك را ديدم دانستم كه اين  كه در تورات آمده وجود دارد يا خير؟ مي
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سيما سيماي شخص دروغگوي نيست، پس نخستين چيزي كه شنيدم كه به آن تكلم فرمود، 
رحم را اين بود كه گفت: اي مردم بر همه كس سالم گوئيد، و به مردم طعام بدهيد و صلة 

ها نماز بخوانيد، در حالي كه مردم خفته اند تا در جنت پروردگار خود با  به جا آريد و شب
راه اهل جنت را ترسيم  ,به اين چهار خصلت �سالمتي وارد شويد. پس حضرت پيامبر

وطنان وضع فرمود و آنچه از طهارت و صفا  فرمود و قواعد برادري و همكاري را در ميان هم
  گيرد واضح گردانيد. پس بار ديگر بر وي سالم و درود خداوند باد. مي به آن تعلق

  
  راهنمائي براي مربي:

  حديث را مكرراً بخوان تا حفظ شود به خصوص صفات چهارگانة مذكور. -1
  شرح مطالب را بخوان و آنچه محتاج به بيان است توضيح ده تا دانسته شود. -2
و هركس مسلمان و متقي باشـد خداونـد    كاوت عبداهللا بن سالم آگاه كنذها را از  آن -3

  فرمايد. برايش اين چنين زكاوت و فراست عنايت مي
كه اين حديث اولين ارشاديست كه  :ها را به امتياز اين صفات چهارگانه آگاهي ده آن -4

در هنگام هجرت به مدينه شريف ايراد فرموده است و آن افشاء سـالم   � آن حضرت
ميم آنست كه بـر آشـنا و ناشـناس سـالم بگـوئي، دوم      است كه مراد از آن اظهار و تع

اطعام فقراء و مهمانان و خويشاوندان است، زيرا كه در اين صـفات بـرادري محبـت و    
  آيد. همكاري در ميان هموطنان به وجود مي
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  از گوشت كه به نام خدا ذبح شود خوردن: آية 3درس 

  عزوجل: قول اهللا
$ tΒuρ öΝä3s9 āωr& (#θ è= à2ù's? $ £ϑ ÏΒ t� Ï. èŒ ÞΟ ó™$# «!$# 

Ïµ ø‹ n=tã ô‰s% uρ Ÿ≅¢Ásù Νä3s9 $ ¨Β tΠ§� ym öΝä3ø‹ n= tæ āωÎ) 

$ tΒ óΟè? ö‘ Ì�äÜôÊ$# Ïµø‹ s9Î) 3 ¨βÎ) uρ #Z�� ÏWx. tβθ �= ÅÒã‹ ©9 

ΟÎγÍ←!#uθ ÷δr'Î/ Î� ö� tóÎ/ AΟù= Ïæ 3 ¨βÎ) š�−/ u‘ uθèδ ÞΟn= ÷æ r& 

tÏ‰tG ÷èßϑ ø9$$ Î/ ∩⊇⊇∪  

  :�فرمودة خداوند 
ا كـه نخوريــد از  ) و چـه شـده شــما ر  119(

آنچه نام خدا بر آن برده شده است، حـالي  
كه تفصيل داده اسـت بـراي شـما آنچـه را     
حرام كرده است جز آنچـه نـاگزير شـويد    

كننـد بـه    بدان و همانـا بسـياري گمـراه مـي    
هــاي خــود بــه نــاداني و هرآينــه      هــوس

  پروردگار تو داناتر است به تجاوزكنندگان
  ]119[االنعام: 

  
يت شأن نزولي دارد كه به جهت آن نازل شده است، و آن چنين است كه اين آ شرح:

كُشيد  و مسلمانان گفتند: چگونه است كه آنچه شما مي �بعضي از مشركين براي پيامبر
پس خوريد مرادشان خود مرده بود،  كُشد نمي خوريد و آنچه را خداي مي گوشت آن را مي

θ#)﴿خداوند اين آيت را نازل فرمود:  è=ä3sù $ £ϑ ÏΒ t�Ï. èŒ ãΛ ôœ$# «!$# Ïµ ø‹ n= tã βÎ) Λ äΨä. Ïµ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ tÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ ∩⊇⊇∇∪﴾ 
پس بخوريد از آنچه برده شده است نام خدا بر آن اگر هستيد كه به آيات «). 118(األنعام: 

و خدا به مسلمانان امر كرد تا از سخن مشركين پيروي نكنند و ارشاد  »خدا ايمان داريد
tΒuρ öΝä3s9 āωr& (#θ$﴿فرمود:  è= à2ù's? $ £ϑ ÏΒ t� Ï. èŒ ÞΟó™ $# «!$# Ïµ ø‹ n= tã﴾  يعني چه چيز شما را از خوردن گوشت

%ô‰s﴿كند؟  كه به نام خدا ذبح شده منع مي uρ Ÿ≅¢Ásù Νä3s9 $ ¨Β tΠ§� ym öΝä3ø‹ n= tæ﴾  حالي كه تفصيل داده
آنچه به  است براي شما آنچه كه حرام كرده است و آن خود مرده، خون، گوشت خوك و

$ (āωÎ﴿ نام غير خدا ذبح شده باشد tΒ óΟ è? ö‘Ì� äÜôÊ$# Ïµ ø‹s9Î)﴾  يعني آنچه ضرورت، شما را به خوردن
دهد كه بسياري از مردم ديگران را  آن وادار كند مثل ترس هالكت از گرسنگي. بعداً خبر مي
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عيد قرار كنندگان را مورد و كنند، سپس آن گمراه اي خود بدون علم گمراه مي به خواسته
�βÎ) š¨﴿ فرمايد: داده مي −/u‘ uθ èδ ÞΟ n= ÷ær& tÏ‰tG ÷è ßϑ ø9$$ Î/ ∩⊇⊇∪﴾  هرآئينه پروردگارت به تجاوزكاران

اش اين است كه خداوند به زودي كساني كه ديگران را بدون علم گمراه  داناتر است و نتيجه
ياطين به ايشان دهد، چون اين كار را به پيروي از خواهش خود و آنچه ش كنند جزا مي مي

  دهند. مزين ساخته انجام مي
  

  راهنمائي براي مربي:

  آيت را به تكرار بخوان تا اكثراً آن را حفظ كرده باشند. -1
  شرح مطالب را همراه آنچه از معاني پوشيدة است بيان كن تا شنوندگان آن را بدانند. -2
ت و هيچ حيـواني  كه گفتن بسم اهللا در هنگام كشتار حيوان واجب اس :ها بفهمان به آن -3

  شود مگر اين كه در هنگام ذبح يا نحر آن بسم اهللا و اهللا اكبر گفته شود. حالل نمي
كه بسم اهللا گفتن در آغاز طعام سنت است و مناسب نيسـت كـه بـه     :به ايشان تعليم ده -4

، واردشـدن  نهيچ وقتي ترك شود، همان طوري كه در وقت سوارشدن، لباس پوشـيد 
  باشد. بسم اهللا گفتن مشروع و مسنون مي شدن از مسجد و بيرون

گفتن چيزي بدون اصل شرعي از كتـاب خـدا، سـنت     گفتن و يا حرام ها را از حالل آن -5
ها را گوشزد كن كه اگر كسي بدون اصل شرعي  و يا اجماع امت بيم ده و آن �پيامبر

گويـد عاقبـت بـدي در     و به ناداني به خواهش نفس خود چيزي را حالل و حـرام مـي  
  انتظار او خواهد بود.



    

  407  رجب درسهاي ماه
  

  

  در ابتداي غذا بسم اهللا بگوييد حديث: 4درس 

 يَْأُكلُ النبي صلى اهللا عليه وسلم:  کان
 َفَجاءَ  َأْصَحاِبهِ  ِمنْ  نـََفرٍ  ِستةِ  ِفى َطَعاًما

 هِ  َرُسولُ  فـََقالَ  بُِلْقَمتَـْينِ  فََأَكَلهُ  َأْعَراِبىالل 
 قَالَ  َكانَ  َلوْ  أَنهُ  َأَما: وسلم عليه اهللا صلى
 َطَعاًما َأَحدُُكمْ  َأَكلَ  فَِإَذا َلَكَفاُكمْ  اللهِ  ِبْسمِ 

ْليَـُقلْ   ِبْسمِ  يـَُقولَ  َأنْ  َنِسىَ  فَِإنْ  اللهِ  ِبْسمِ  فـَ
ْليَـُقلْ  َأوِلهِ  ِفى اللهِ   َأولِهِ  ِفى اللهِ  ِبْسمِ  فـَ

  .َوآِخرِهِ 

همراه شـش نفـر از يـارانش غـذا      �پيامبر 
ناگـاه اعرابـي وارد شـد و آن    خوردند،  مي

 �غذا را به دو لقمه تمام خورد، پس پيامبر
ــداي   ــا اگــر وي در ابت ــد همان فرمــود: بداني

گفت، اين غذا همـة شـما    طعام بسم اهللا مي
كـرد، پـس هرگـاه يكـي از      را كفايت مـي 

خـورد بايـد بسـم اهللا بگويـد و      شما غذا مي
اگــر فرامــوش كــرد كــه در آغــاز بســم اهللا 

  د بگويد: بسم اهللا في اوله وآخره.بگويد باي
  (صحيح ابن ماجه)

  
 َكانَ  َلوْ «: �يعني در دو لقمه آن غذا را تمام كرد، فرمودة پيامبر  »بُِلْقَمتَـْينِ  فََأَكَلهُ « شرح:

آن غذا گرسنگي همة  »َلَكَفاُكمْ « گفت: يعني در ابتداي غذا اگر بسم اهللا مي »اللهِ  ِبْسمِ  قَالَ 
چون يكي از  »َطَعاًما َأَحدُُكمْ  َأَكلَ  فَِإَذا«: �كرد و فرمودة پيامبر  برطرف مي شما شش نفر را

پيش از اين كه به خوردن  :بسم اهللا بگويد »اللهِ  ِبْسمِ  فـَْليَـُقلْ «خواهد طعامي بخورد  شما مي
 َأنْ  ىَ َنسِ  فَِإنْ «: �آغاز كند، زيرا اين روش مسنونه در خوردن و آشاميدن است. فرمودة پيامبر 

ْليَـُقلْ  َأوِلهِ  ِفى اللهِ  ِبْسمِ  يـَُقولَ  كه  ,يعني اگر در اول غذا فراموش كرد »َوآِخرِهِ  َأوِلهِ  ِفى اللهِ  ِبْسمِ  فـَ
يعني بسم اهللا در آغاز و  »َوآِخرِهِ  َأوِلهِ  ِفى اللهِ  ِبْسمِ «به يادش آمد بگويد: بسم اهللا بگويد، هرگاه 

گرداند و مورد  ين گفتن كفايت كرده و او را از بركت غذا محروم نميآخر اين غذا، زيرا ا
ها از خداوند است و براي بنده مناسب نيست طعامي را بدون  گيرد، زيرا طعام مالمتي قرار نمي

اجازة صاحبش صرف كند از همين جا است كه اگر بنده بخواهد غذاي حرام و يا آبي 
ها را  اهللا بگويد، زيرا خداوند اينگونه خوردني حرامي را صرف كند جواز ندارد كه بسم
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برايش اجازه نداده است بلكه حرام كرده است، همانطوري كه ذكر بسم اهللا در ابتدا خوردن 
  شود. شود و اگر اسم خدا ياد نشود آن بركت حاصل نمي و نوشيدن سبب بركت مي

  
  راهنمائي براي مربي:

  بخوانند تا ياد بگيرند.حديث را واضح بخوان و شنوندگان با شما  -1
شرح مطالب را جمله جمله بخوان و معاني پوشيدة آن را بيان كن تا شـنوندگان آن را   -2

  بدانند.
كه خوردن طعام به صورت دست جمعي سبب بركت يا ازدياد بركـت   :ها بياموز به آن -3

  شود. مي
و سـبب  كه گفتن بسم اهللا در آغاز خوردني يا نوشيدني واجـب اسـت    :ها بياموز به آن -4

از ايـن بركـت محـروم     :»بسـم اهللا نگويـد  «بركت است و كسي كه در آغاز خـوردن  
  ماند. مي

را فرامـوش كنـد بـاز بـه      »بسـم اهللا «كسي كه در آغاز صرف طعام  :به ايشان تذكر ده -5
  بگويد. »َوآِخرِهِ  َأوِلهِ  ِفى اللهِ  ِبْسمِ « �يادش آيد بايد طبق دستور پيامبر 
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  يمين: آية اصحاب 5درس 

  قول اهللا عزوجل:
!$ ¨Βr&uρ βÎ) tβ%x. ôÏΒ É=≈pt õ¾r& È ÏϑuŠø9$# ∩⊃∪ 

ÒΟ≈n= |¡sù y7 ©9 ôÏΒ É=≈pt õ¾r& È ÏϑuŠ ø9$# ∩⊇∪  

  گفتة خداوند جل جالله:
  ) و امــا اگــر باشــد از يــاران راســت    90(
  ) پس سالمتي تو را از ياران راست.91(

  ]91 – 90[واقعه: 
  

≈=Βr&uρ ÎβÎ) tβ%x. ôÏΒ É̈$!﴿ فرمودة خداي بزرگ: شرح: ptõ¾r& ÈÏϑuŠø9$# ∩⊃∪﴾  مراد از اين مسلماني
است كه در حالت نزع قرار گرفته است و نفس به حلقوم او رسيده باشد، زيرا سياق آيت 

Iωöθ﴿ پيوسته به اين آيه است: n= sù #sŒÎ) ÏMtó n= t/ tΠθà)ù= çt ø:$# ∩∇⊂∪ óΟ çFΡr&uρ 7‹Í× t⊥‹ Ïm tβρã� ÝàΖs? ∩∇⊆∪ ßøtwΥuρ Ü> t�ø% r& Ïµ ø‹ s9Î) 

öΝä3ΖÏΒ Å3≈ s9uρ āω tβρç�ÅÇö6 è? ∩∇∈∪ Iωöθ n= sù βÎ) ÷Λ äΨä. u�ö� xî tÏΖƒÏ‰tΒ ∩∇∉∪ !$ pκ tΞθ ãèÅ_ö� s? βÎ) ÷Λ äΨä. t Ï% Ï‰≈ |¹ ∩∇∠∪ !$ ¨Βr'sù 

βÎ) tβ%x. zÏΒ t Î/§� s)ßϑ ø9$# ∩∇∇∪ Óy÷ρt� sù ×β$ pt ø† u‘uρ àM ¨Ζy_uρ 5ΟŠÏè tΡ ∩∇∪ !$ ¨Βr&uρ βÎ) tβ%x. ôÏΒ É=≈pt õ¾r& ÈÏϑuŠø9$# ∩⊃∪﴾ 
و ما  گاه و شمائيد در آن هنگام نگرانپس چرا هنگامي كه رسد به گلو«  ). 90 - 83: الواقعه(

بينيد، پس چرا اگر هستيد شما ناكيفرشدگان بازش گردانيد،  نزديكتريم به او از شما ولي نمي
روزيي و بهشت نعمت و اما  اگر هستيد راستگويان پس اگر باشد از مقربان پس آرامشي و

  اآليه. . »اگر بود از ياران راست
دهند  ها كساني هستند كه بروز قيامت ايشان را در عرصات به طرف راست قرار مي و اين

ها در عبادت و كردار نيك از مقربين  تر هستند، زيرا اين و ايشان به مرتبة خود از مقربين پائين
=ÒΟ≈n﴿ باشند. فرمودة خداوند: كمتر مي |¡sù y7©9 ôÏΒ É=≈pt õ¾r& ÈÏϑuŠ ø9$# ∩⊇∪﴾  اين سخني است كه

دهند كه او از اصحاب يمين و گويند و او را بشارت ميفرشتگان در هنگام مرگ براي او مي
  اهل دارالسالم بهشت است.
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  ي براي مربي:راهنمائ

كنند تا حفظ هردو آيت را به آرامش بخوان و تكرار كن و شنوندگان نيز با تو تكرار  -1
 كنند.

حبات را كه مقربين كساني اند كه واجبات و مست :شرح را بخوان و به ايشان تذكر ده -2
كنند و اصحاب  وهات حتي بعضي مباحات را ترك ميركانجام داده و محرمات و م

 تر اند و به درجة ايشان در عبادت نرسيدند. يمين به مرتبة خود از مقربين پائين

انجام كار را به دست راست خويش دوست  � كه پيامبر اسالم :به ايشان تذكر ده -3
آشاميدند و به دست  خوردند و مي به دست راست مي � داشتند، زيرا آن حضرت

كردند  دادند و همچنان در وضوء هم از طرف راست شروع مي گرفتند و مي راست مي
ن به را به كار بندد شك نيست كه از اصحاب يمي �و كسي كه اين روش پيامبر

 رود. حساب مي

كه هرگاه كسي از مقربين و اصحاب يمين نباشد، پس وي از اصحاب  :به ايشان بياموز -4
≈=Ü﴿ :شمال است كه خداوند در بارة شان فرموده است pt õ¾r&uρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# !$ tΒ Ü=≈pt õ¾r& 

ÉΑ$ uΚÏe±9$# ∩⊆⊇∪ ’Îû 5Θθ èÿxœ 5Ο‹ÏΗ xquρ ∩⊆⊄∪ 9e≅Ïßuρ ÏiΒ 5Θθ ãΚøt s† ∩⊆⊂∪ āω 7ŠÍ‘$t/ Ÿωuρ AΟƒÍ� x. ∩⊆⊆∪﴾ )41: هالواقع 
  آنها در ميان بادهاى كشنده و آب سوزان جهنم قرار دارند. اصحاب شمالى « ).44 -

اى كه نه خنك است و نه  سايه  و در سايه دودهاى سياه متراكم و آتشزاى جهنم!
  .»بخش! آرام

  خداوند از اين گروه و احوال و عاقبت بد ايشان پناه دهد.
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  حديث انجام هر كار خير به دست راست :6درس 

 لَِيْأُكلْ  قال النبي صلى اهللا عليه وسلم:
 َوْلَيْأُخذْ ، بَِيِميِنهِ  َوَيْشَربْ  بَِيِميِنِه، َأَحدُُكمْ 
 يَْأُكلُ  الشْيطَانَ  فَِإن  بَِيِميِنهِ  َوْليـُْعطِ  ،بَِيِميِنهِ 

 هِ ِبِشَمالِ  َويـُْعِطى ِبِشَمالِهِ  َوَيْشَربُ  ِبِشَماِلهِ 
  .ِبِشَماِلهِ  َويَْأُخذُ 

فرمود: بايد هريكي از شما با  �پيامبر خدا 
دست راست خود بخورد و با دست راست 
بياشامد و با دست راست خود بگيرد و با 
دست راست خود بدهد. زيرا شيطان است 

خورد و با دست چپ  كه با دست چپ مي
دهد و با دست  نوشد و با دست چپ مي مي

  گيرد. چپ مي
  صحيح ابن ماجه)(

  
اين امر در اينجا براي وجوبست، پس براي  »َأَحدُُكمْ  لَِيْأُكلْ «: �فرمودة پيامبر  شرح:

مسلماني روا نباشد كه قصداً با دست چپ خود چيزي بخورد و آشاميدن نيز مانند خوردن 
 است، پس براي كسي كه توانائي دارد جائز نيست كه با دست چپ خود بخورد و يا بياشامد

دهد آنچه را  و همچنان دادن و گرفتن مانند خوردن و آشاميدن است، پس مسلمان نمي
گيرد، مگر با دست راست  گيرد آنچه را از برادر خود مي دهد مگر با دست راست و نمي مي

 »ِبِشَماِلهِ  َويَْأُخذُ  اِلهِ ِبِشمَ  َويـُْعِطى ِبِشَماِلهِ  َوَيْشَربُ  ِبِشَماِلهِ  يَْأُكلُ  الشْيطَانَ  فَِإن «: �و فرمودة پيامبر 
به خوردن، آشاميدن، دادن و گرفتن با دست راست را بيان  �اين عبارت، علت امر پيامبر 

گويد: اين تشبيه به شيطان است و خود را شبيه شيطان ساختن حرام است و در  كند و مي مي
ُهمْ  فـَُهوَ  بَِقْومٍ  َتَشبهَ  َمنْ «فرمايد:  آمده است كه مي �حديث صحيح از پيامبر خدا  كسي « .»ِمنـْ

، آيا فرد مسلمان راضي است كه در جملة »كه خود را به قومي تشبيه كند او از ايشانست
  شيطان محسوب شود.

  راهنمائي براي مربي:

  حديث را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. -1
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ان كن تـا فهميـده   شرح مطالب را با آرامش و جمله جمله بخوان و معاني پوشيده را بي -2
  شود.

روش مـردان و زنـان    �كـه تمسـك بـه هـدايات و دسـتورات پيـامبر       :ها بيـاموز  به آن -3
  باشد. نيكوكار اين امت مي

كه با دست راست بخوريم  :در اينجا امر فرموده �كه آنچه را پيامبر :به ايشان تعليم ده -4
مسـلمان عمـل بـه آن    و بياشاميم و يا به دست راست بدهيم و بگيريم بر مردان و زنـان  

  واجب است مگر در صورت داشتن عذري چون فراموشي يا جراحت و مانند آن.
كردن براي مسلمان حرام است،  كه خود را به كفار و مفسدين تشبيه :به ايشان تذكر ده -5

ها تشـبيه كـرده    شود تا در آخرت با كفار باشد كه خود را به آن زيرا اين كار سبب مي
  است.
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  جمعي و تنهاخوردن مشكلي ندارد سته: آية د7درس 

  قوله تبارك وتعالي:
š[ø‹ s9 öΝà6ø‹ n= tæ îy$oΨã_ βr& (#θ è= à2ù's? 

$ �èŠÏϑy_ ÷ρr& $ Y?$ tGô©r& 4 #sŒÎ* sù ΟçFù= yz yŠ $ Y?θã‹ ç/ 

(#θ ßϑ Ïk= |¡sù #’ n? tã öΝä3Å¡à'Ρ r& Zπ ¨ŠÏt rB ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# 

Zπ Ÿ2t�≈t7 ãΒ Zπ t6ÍhŠ sÛ 4 š�Ï9≡ x‹Ÿ2 ÚÎit7 ãƒ ª!$# 

ãΝà6s9 ÏM≈tƒ Fψ $# öΝà6‾= yès9 šχθ è= É)÷è s? ∩∉⊇∪  

  فرمودة خداوند بزرگ:
ــد   61( ــاكي كــه بخوري ــر شــما ب ) نيســت ب

همگــي يــا جــدا جــدا، پــس هنگــامي كــه  
ها سـالم كنيـد بـر خويشـتن      درآئيد به خانه

ــاكيزه     ــده و پ ــدا فرخن ــزد خ . درودي از ن

ــدين ــان    ب ــان بي ــات را برايت ــان اهللا آي س
  . كند تا بينديشيد مي

  ]61[نور: 
  

›š[ø﴿فرمودة خداوند:  شرح: s9 öΝà6ø‹ n= tæ îy$oΨã_﴾  يعني بر شما از اين كار، دشواري و

βr& (#θ﴿تنگي و يا گناهي نيست،  è= à2ù's? $ �èŠÏϑy_÷﴾  كه بر يك سفره جمع آمده و طعام را صرف

$ &ρr÷﴿ كنيد و از يك كاسه كه در آن برنج و يا آب گوشت باشد بخوريد Y?$ tGô©r&﴾ ا به طور ي
جداگانه بخوريد و اين آية كريمه متضمن اباحت است كه كسي بخواهد تنها طعام بخورد و 

خواهد با جماعت غذا را صرف كند و خداوند اين آيت را نازل فرمود و حرج را از  كسي مي
دور كرد، ولي در سنت، غذاخوردن با جماعت بر  ,خورد و يا با جماعت كسي كه تنها مي

 َواذُْكُروا طََعاِمُكمْ  َعَلى فَاْجَتِمُعوا«فرمايد:  مي �فضيلت دارد و آن حضرت  ,هائيغذاخوردن تن
براي خوردن غذا جمع شويد و نام خدا را ياد كنيد تا در غذاي  . »ِفيهِ  َلُكمْ  يـَُباَركْ  َعَلْيهِ  اللهِ  اْسمَ 

*sŒÎ#﴿ فرمايد: شما بركت داده شود. و خداوند بزرگ مي sù ΟçF ù= yzyŠ $Y?θ ã‹ ç/ (#θ ßϑÏk= |¡sù #’n? tã öΝä3Å¡à'Ρ r& 

Zπ ¨ŠÏt rB ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# Zπ Ÿ2t�≈ t7ãΒ Zπ t6ÍhŠ sÛ﴾  اين ارشاد و تعليم خداوند براي بندگان مؤمنست كه هرگاه
كسي به خانة خود يا به خانة ديگري داخل گردد بر وي الزم است سالم كرده و بگويد: 

َنا السالمُ «و اگر كسي به خانه نباشد بگويد:  »َوبـَرََكاتُهُ  هِ الل  َورَْحَمةُ  َعَلْيُكمْ  السالمُ «  ِعَبادِ  َوَعَلى َعَليـْ
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و درود از طرف خداوند است، زيرا كه خداوند چنين فرمان داده  تحيةاين  »الصاِلِحينَ  اللهِ 
است و آن را سبب بركت معرفي كرده است كه به تعميل آن در خانه بركت حاصل 

≡š�Ï9﴿: مودة خداوندگردد و فر مي x‹Ÿ2 ÚÎi t7ãƒ ª!$# ãΝà6s9 ÏM≈tƒ Fψ يعني اين بيان احكام،  ﴾#$

=‾öΝà6﴿ عبادات و اخالق yès9 šχθè= É)÷è s? ﴾  براي اين است كه شما را آماده كند تا مردم عاقلي
باشيد و منافع خود را دانسته و آن را طلب كنيد و ضررها را درك كرده و خود را از آن 

  بازداريد.
  

  راهنمائي براي مربي:

  آيه را به تجويد بخوان تا شنوندگان آن را حفظ كنند يا نزديك به حفظ ياد گيرند. -1
شرح مطالب را جمله جمله بخوان و آنچه فهم آن دشـوار باشـد و يـا پوشـيدگي دارد      -2

  بيان كن تا دانسته شود.
لـت دارد  كه آيت با حديثي كه به فضيلت صرف غذا بـا جماعـت دال   :ها بفهمان به آن -3

  منافات ندارد.
كه گفتن سالم سنت مؤكده است به خصـوص در هنگـام واردشـدن بـه      :ها بگو به آن -4

  خانه.
كه شخص عاقل كسي است كه ايمان و تقوي داشته و بر طريق راستين  :ها بياموز به آن -5

  اسالم در عقيده، عبادات، احكام، آداب و اخالق استوار باشد.
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  جمعي طور دسته خوردن غذا به حديث: 8درس 

 َلَما قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم:
 ِإنا ى اهللا عليه وسلمصل اللهِ  َرُسولَ  يَا قَاُلوا
 تَْأُكُلونَ  فـََلَعلُكمْ  :قَالَ . َنْشَبعُ  َوالَ  نَْأُكلُ 

 َعَلى فَاْجَتِمُعوا: قَالَ . نـََعمْ  :قَاُلوا. ُمتَـَفرِقينَ 
 َلُكمْ  يـَُباَركْ  َعَلْيهِ  لهِ ال اْسمَ  َواذُْكُروا َطَعاِمُكمْ 

  .ِفيهِ 

: هرگـاه يـاران گفتنـد: اي    �فرمودة پيامبر 
شويم،  خوريم و سير نمي رسول خدا! ما مي

ــذا     ــدا غ ــدا ج ــا ج ــما تنه ــايد ش ــود: ش فرم
د؟ گفتند: آري، فرمود: با هم غذا خوري مي

بخوريد و اسم خدا را ياد كنيد تا در طعـام  
  شما بركت داده شود.

  ن ماجه)(صحيح اب
  

خوريم و سير  از وحشي بن حرب روايت شده است كه ياران گفتند: ما غذا مي شرح:
ها را به طريقي راهنمائي كند  كردند، تا آن �شويم، اين شكايتي بود كه به حضور پيامبر نمي

شدند، آن  خوردند و سير نمي كه از اين حالت عجيب بيرون آيند و آن حالتي بود كه غذا مي
كنيد در  شايد غذا را صبح يا شب يا افطار صرف مي »تَْأُكُلونَ  فـََلَعلُكمْ «رمود: ف �حضرت 

 �خوريم آن حضرت خوريد؟ گفتند: آري، جدا جدا مي حالي كه متفرق هستيد و تنها مي
شان گردد و سير گردند، فرمود: فاجتمعوا  كه سبب بركت طعام :ايشان را به چيزي دستور داد

و نام خدا را بر آن  »َعَلْيهِ  اللهِ  اْسمَ  َواذُْكُروا«ا را به يك سفره بگذاريد علي طعامكم يعني غذ
تا خداوند در طعامي كه در آن  »ِفيهِ  َلُكمْ  يـَُباَركْ «ياد كنيد و هريكي از شما (بسم اهللا) بگويد، 

با جماعت غذا «بريد بركت دهد و در جاي ديگر فرمود:  شويد و نام خدا را مي جمع مي
  .»يد و پراگنده نشويد، زيرا بركت در جماعت استبخور
  

  راهنمائي براي مربي:

  حديث را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  ها به درستي فهميده شود. شرح مطالب را به خوبي بخوان تا معاني آن -2
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  ها فضيلت خوردن طعام با اجتماع و يادكردن نام خدا را تذكر ده. به آن -3
كه حمد خداوند بعد از صرف غذا مانند يادكردن نام خدا در آغاز طعام  :به ايشان بگو -4

 اْلَحْمدُ «فرمود:  داشتند، مي برمي �اهميت دارد، زيرا هنگامي كه طعام را از نزد پيامبر
رَ  ِفيهِ  ُمَبارًَكا طَيًبا َكِثيًرا، َحْمًدا ِللهِ  ، َغيـْ ٍع، َوال َمْكِفيَنا َعْنهُ  ُمْستَـْغًنى َوال ُمَودستايش  »رَبـ

خداي را ستايش بسيار پاكيزه بركت داده شده در آن غير رد شده و نه وداع شده و نه 
  نياز از آن اي پروردگار ما. بي

كه خوردن طعام از كنار كاسه نه وسط آن مستحب است، زيـرا وقتـي    :ها بياموز به آن -5
وريـد و وسـط آن را   آوردنـد فرمـود: از كنـار ايـن كاسـه بخ      مي �كه كاسة نزد پيامبر

  بگذاريد تا در آن بركت داده شود.
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  : آية لباس خود را نزد هر مسجدي بگيريد9درس 

  قول اهللا عزوجل:
* û Í_ t6≈tƒ tΠyŠ#u (#ρä‹è{ ö/ ä3tG t⊥ƒ Î— y‰Ζ Ïã Èe≅ä. 

7‰Éfó¡tΒ (#θ è= à2uρ (#θ ç/ u� õ°$#uρ Ÿωuρ (#þθ èùÎ�ô£è@ 4 …çµ ‾Ρ Î) 

Ÿω �=Ït ä† tÏùÎ�ô£ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪  

  ودة خداي بزرگ:فرم
) اي فرزندان آدم! بگيريد زينت خـود  31(

را نزد هر مسجدي و بخوريد و بياشـاميد و  
ــدارد     ــت ن ــدا دوس ــه خ ــد ك ــراف نكني اس

  كنان را. اسراف
  ]31[اعراف: 

  
_Í﴿ فرمودة خداوند در سورة اعراف: شرح: t6≈ tƒ tΠyŠ#u (#ρä‹è{ ö/ ä3tG t⊥ƒ Î— y‰Ζ Ïã Èe≅ä. 7‰Éfó¡tΒ﴾  يا
باشند، زيرا آنان به خانه  ها مي ن نداء خداوند است و مراد از بني آدم در اينجا عرببني آدم اي

گفتند: با جامة كه خداي را عصيان كرديم به  كردند، و مي كعبه عريان و برهنه طواف مي
يافتند كه  يافتند و يا كسي را نمي كنيم، ازين جهت اگر جامة جديد نمي اش طواف نمي خانه

كردند، پس خداوند اين آيه را نازل  عاريت كنند برهنه و لُخت طواف مي اي از وي جامه
شان امر فرمود و دستور داد تا در نزد هر مسجدي لباس  ها را به پوشيدن عورت فرمود و آن

شود و از وقتي كه نماز فرض شده و  بپوشند و اين لفظ عام است، شامل همة مسملين را مي
خوانند  مساجد بنا گرديده زن و مرد مسلمان در جايي كه نماز مي اسالم انتشار يافته و به هرجا

θ#)﴿ پوشند، زيرا پوشيدن عورت شرط نماز است. فرمودة خداوند: عورت خود را مي è= à2uρ 

(#θ ç/ u�õ°$#uρ Ÿωuρ (#þθ èùÎ� ô£è@﴾  اين صيغة امر است و ارشاديست كه متوجه مسلمين به طور خصوص و
د كه هرگاه خوردن و آشاميدن براي حفظ حيات ضروري شو همة مردم به طور عموم مي

آيد پس در وقت حاجت كه گرسنگي و تشنگي  است و يكي از واجبات زندگي به شمار مي
نوشند حالل و مباح  خورند و مي است بايد در خوردن و نوشيدن اسراف نكنند و آنچه مي

، گوشت خوك و حيواني دن آنچه كه خداوند حرام كرده مانند خود مرده، خونروباشد و خ
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شود حرامست، مگر در حالت اضطراري كه ترس از مرگ است و  به نام غير خدا ذبح ميكه 
برد  كنندة كه عقل را از بين مي هاي حرام مانند شراب و هر مست همچنين استفاده از نوشيدني

در روي  حالل نيست، مگر در حالت استثنائي كه خوف هالكت باشد و چون اسراف و زياده
شود، لذا خداوند آن را حرام  خوردن و نوشيدن مضر است و بسا باشد كه سبب هالكت مي

çµ…﴿ فرمايد: كرده و براي تأكيد بر تحريم آن مي ‾Ρ Î) Ÿω �=Ït ä† tÏùÎ� ô£ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪﴾ روان  خداوند زياده
  را دوست ندارد تا مردم از اسراف به طور كامل دوري كنند.

  
  راهنمائي براي مربي:

  يت را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان ياد بگيرند.آ -1
  شرح مطالب را بخوان و نكات پوشيدة آن را توضيح ده تا دانسته شود. -2
پوشيدن عورت را كه از واجبات است به ايشان بياموز و كسي كه برهنه نماز بخواند و  -3

  يا طواف كند نماز و طواف او باطل است.
دن و نوشيدن كه اضـافه بـر انـدازة ضـرورت باشـد      كه اسراف در خور :ها بياموز به آن -4

يعني همان اندازه كه پشت انسان را استوار بدارد و زندگيش را حفظ كند به حكم اين 
  آيت حرام است.

كه يك سوم معـده بـراي غـذا و     :فرمايند كه مي :تذكر ده �ايشان را به فرمودة پيامبر  -5
  ت.كشيدن اس يك سوم آن براي آب و يك سوم براي تنفس

كه خداوند امـور بهداشـتي را در آيـت فـوق جمـع فرمـوده اسـت،         :به ايشان تذكر ده -6
گويند كه هارون الرشيد پزشـك نصـراني داشـت بـراي هـارون الرشـيد گفـت: در         مي

كتاب شما (قرآنكريم) چيزي از بهداشت وجود ندارد، حال آن كه علم در علم اسـت  
حاضر بود، فرمود: خداوند تمام امور  � حضرت زين العابدين .علم ابدان و علم اديان

θ#)﴿فرمايـد:   مربوط به علم ابدان را در نصـف آيـت جمـع كـرده اسـت كـه مـي        è= à2uρ 

(#θ ç/ u� õ°$#uρ Ÿωuρ (#þθ èùÎ� ô£è@ 4 … çµ ‾Ρ Î) Ÿω �= Ït ä† t ÏùÎ� ô£ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪﴾.  
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  : حديث ظرفي بدتر از شكم نيست10درس 

 َمألَ  َماقول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 ا ِوَعاءً  آَدِمىَحْسبُ  بَْطنٍ  ِمنْ  َشر  اآلَدِمى 

 اآلَدِمى  َغَلَبتِ  فَِإنْ  ُصْلَبهُ  يُِقْمنَ  ُلَقْيَماتٌ 
 َوثـُُلثٌ  ِللشَرابِ  َوثـُُلثٌ  لِلطَعامِ  فـَثـُُلثٌ  نـَْفُسهُ 

  .ِللنـَفسِ 

: فرزند آدم ظرفي را بدتر �فرمودة پيامبر 
چند از شكم پر نكرده است، براي انسان 

لقمه كه پشت وي را استوار بدارد كافي 
است. اگر بر آدمي نفس او غلبه كند، پس 
يك سوم معده را از غذا پر كند و يك 
سوم آن را از آب و يك سوم آن را براي 

  كشيدن نگه دارد. نفس
  (صحيح ابن ماجه)

  
عاء به معني ظرف كلمه مفرد و »َبْطنٍ  ِمنْ  َشرا ِوَعاءً  آَدِمى  َمألَ  َما«: �فرمودة پيامبر  شرح:

است جمع آن اوعيه است ظروف بسيارند و ظرف آنست كه در آن آب و طعام نگهداري 
كند  خويش ظرفهائي را به سبب نيازي كه دارد پر مي زندگاني بخاطرهميشه شود و انسان  مي

ين ولي ظرفي را بدتر از شكم پر نكرده است، زيرا كه در پركردن شكم خطر هالكت است، ا
شود بترسانند  مه ميمردم را از پرخوري كه سبب سوء هاضگفتند، تا �سخن را پيامبر خدا 

يعني براي آدمي كافيست آنچه وي را از غائلة مرگ و  »اآلَدِمى  َحْسبُ «: �فرمودة پيامبر
دهان خود : جمع لقمه و آن چيزي است كه آدم آن را به »ُلَقْيَماتٌ «دارد.  گرسنگي نگه مي

  بودن لقمه را افاده كند. ة تصغير ذكر شده است تا مفهوم كمغيرد و لقيمات به صگذا مي
يعني پشت وي را محكم بگرداند تا بر ايستادن و نشستن  »ُصْلَبهُ  يُِقْمنَ «: �فرمودة پيامبر 

اگر نفس  »نـَْفُسهُ  اآلَدِمى  َغَلَبتِ  فَِإنْ « �اش حفظ شود، و فرمودة پيامبر  توانا گردد و زندگي
انسان بر وي غلبه كند و او را وادار كند زيادتر از آنچه مورد نياز او است بخورد، پس يك 
سوم شكم خود را براي غذا و يك سوم آن را براي آب يا شير و يك سوم ديگر را براي 
تنفس باقي بگذارد تا حيات خود را حفظ كند و پروردگار خود را عبادت كند، زيرا نعمت 
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tΒ$﴿ فرمايد: جهت عبادت به ما داده شده خداوند ميزندگي و اسباب آن  uρ àM ø) n= yz £Ågø: $# 

}§Ρ M} $#uρ āωÎ) Èβρß‰ ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪﴾ ) :پديد نياورديم، مگر به جهت ما جن و انس را « ).56الذاريات
  .»عبادت

  
  راهنمائي براي مربي:

  حديث را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
با آرامش بخوان و آنچه به تفسـير احتيـاج دارد تفسـير كـن تـا دانسـته       شرح مطالب را  -2

  شود.
كه اگر انسان به سبب خوردن زياد سوء هاضمه پيدا كـرده و هـالك    :ها بفهمان به آن -3

روايـت شـده    �آيد، چون از سمره بن جنـدب   گردد قاتل نفس خود به شمار مي مي
يشب بدهضم شده بود. گفـت:  كه د :است كه از حال پسرش سؤال كرد برايش گفتند

  خواندم. مرد من بر وي نماز نمي بدهضمي؟ گفتند: آري، گفت: اگر مي
طعام يـك نفـر   «فرمايد:  حديثي روايت شده است كه مي �كه از پيامبر :به ايشان بگو -4

كند و طعام دو نفر چهار نفـر را و طعـام چهـار نفـر هشـت نفـر را        دو نفر را كفايت مي
كند كه خوردن و آشاميدن زياد درست نيست  حديث داللت مي. اين »كند كفايت مي

θ#)﴿فرمايـد:   و اين آيه كريمه نيز دليل كافي است كه مي è= à2uρ (#θ ç/ u� õ°$#uρ Ÿωuρ (#þθ èùÎ� ô£è@ 4 … çµ ‾Ρ Î) 

Ÿω �= Ït ä† t ÏùÎ� ô£ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪﴾.  
  ها تذكر ده كه اكثر مردمي كه در دنيا سير اند در آخرت گرسنه اند. به آن -5
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  : آية شراب و قمار پليد است11 درس

  قول اهللا تعالي:
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#þθ ãΨtΒ#u $ yϑ ‾ΡÎ) ã�ôϑsƒ ø:$# ç�Å£øŠ yϑø9$#uρ 

Ü>$|ÁΡ F{$#uρ ãΝ≈ s9ø—F{$#uρ Ó§ô_Í‘ ôÏiΒ È≅yϑtã 

Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# çνθ ç7Ï⊥tG ô_$$ sù öΝä3ª= yè s9 tβθßsÎ= ø'è? ∩⊃∪  

  فرمودة خداي تعالي:
مانا كه شراب و قمار و ) اي مؤمنان ه90(

بتان و تيرها پليدي است از كردار شيطان 
است پس دوري گزينيد از آن تا رستگار 

  شويد.
  ]90[مائده: 

  
$﴿فرمودة خداوند:  شرح: pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#þθ ãΨtΒ#u﴾  اي كساني ايمان آورديد، اين عبارت نداي

دهد، زيرا ايمان براي  خطاب قرار ميخداونديست كه بندگان خود را به عنوان ايمان مورد 
انسان به منزلة روح از جسد است و مؤمن زنده است، لذا مورد خطاب امر و نهي قرار 

گيرد، و بر امتثال امر خدا و اجتناب از نهي او توانائي دارد به خالف كافر كه مرده است،  مي
$﴿ :�رمودة خداوند تواند امري به جا آورد يا نهي را ترك كند و ف مرده چگونه مي yϑ ‾Ρ Î) 

ã� ôϑsƒø:$# ç� Å£øŠyϑ ø9$#uρ﴾ چيزي است كه عقل را از كار بيندازد و او را بپوشاند و خورندة شراب  ,خمر
عبارت از قمار  ,گذارد. ميسر شود كه بين خير و شر يا معروف و منكر فرق نمي چنان مي

Ü>$|ÁΡ﴿آيد.  ي به دست ميگويند، چون كه مال به آسان است و آن را ميسر مي F{$#uρ﴾  جمع
شود.  ب: تمثال و پيكرهائيست از سنگ و غيره كه براي عبادت و پرستش نصب مينُص
﴿ãΝ≈s9ø— F{$#﴾ گرفتند و به عقيدة  ها در جاهليت فال مي جمع زلم و آن چوبهائي بود كه با آن

فرمودة خداوند دانستند. و  ها مي شود به واسطة آن شان از خير و يا شر مي خود به آنچه قسمت
�: ﴿Ó§ô_Í‘ ôÏiΒ È≅yϑtã Ç≈sÜø‹ شيطان داده  به آنو نسبت رجس به معني نجس و پليدي  ﴾¤±9$#

ها را به گمراهي و  دهد تا آن شد، زيرا شيطان است كه اين كردار را در نظر مردم زينت مي
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çνθ﴿: �سركشي وادار كند و فرمودة خداوند  ç7Ï⊥tG ô_$$ sù öΝä3ª= yès9﴾ داوند است به ترك اين امر خ
  جستن از آن چون در اينگونه اعمال شر و فساد نهفته است. اين اعمال و دوري

  
  راهنمائي براي مربي:

 آيت را به تجويد بخوان و تكرار كن تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1

شرح مطالب را به صورت واضح بخوان و نكات پوشيده را تفسير كن تا شنوندگان آن  -2
 را بدانند.

هـر  « :صـراحتاً فرمـوده   �كننده باشد حرام است زيـرا پيـامبر   آنچه مست :ايشان بگوبه  -3
 .»كند كم و زياد آن، يكسانست كننده حرام است و آنچه انسان را مست مي مست

كه بازي قمار اگرچه براي سرگرمي باشد، حرام است، زيرا خداوند  :به ايشان بياموز -4
$﴿ :در علت حرمت آن فرموده است yϑ‾Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# βr& yìÏ%θ ãƒ ãΝä3uΖ ÷�t/ nοuρ≡ y‰yèø9$# 

u!$ ŸÒ øót7 ø9$#uρ ’ Îû Ì� ÷Κsƒ ø:$# Î�Å£÷�yϑ ø9$#uρ öΝä.£‰ÝÁ tƒ uρ tã Ì�ø. ÏŒ «!$# Çtãuρ Íο4θ n= ¢Á9$# ( ö≅yγsù Λ äΡ r& tβθ åκ tJΖ•Β ∩⊇∪﴾ 
ت و خواهد به واسطة شراب و قمار در ميان شما عداو كه شيطان مي« ).91: المائده(

دشمني ايجاد كند و شما را از ياد خداوند و نماز بازدارد. آيا شما از اين اعمال دست 
 .»داريد برمي

گرفتن به ازالم باشـد آن هـم حـرام اسـت      كه هرچيزي كه مانند فال :ها تذكر ده به آن -5
هـا و گذاشـتن    هـا و تصـوير آن   ها و خريد و فروش مجسـمه  مانند خط رمل، قرعة بچه

  ها حرام است. نهها در خا آن



    

  423  رجب درسهاي ماه
  

  

  هاست : حديث شراب كليد همه بدي12درس 

ْرَداءِ  أَِبى َعنْ  هَرسُ  َأْوَصاِنى قَالَ  :الدوَل الل 
 اْلَخْمرَ  َتْشَربِ  الَ  - وسلم عليه اهللا صلى-

  .َشر  ُكل  ِمْفَتاحُ  فَِإنـَها
 َلمْ  الدنـَْيا ِفى اْلَخْمرَ  َشِربَ  َمنْ َوقَاَل 
  .يـَُتوبَ  َأنْ  ِإال  ِخَرةِ اآل ِفى َيْشَربـَْها

ــي درداء ــرا   � از اب ــت: م روايتســت كــه گف
پيامبر خدا وصيت كرد كه شراب مخور، زيرا 

  ها است. شراب كليد همه بدي
و نيز فرمود: كسي كه از شراب دنيا بخورد از 
شراب آخرت محروم است، مگر اين كه توبه 

  كند.
  (صحيح ابن ماجه)

  
ْرَداء:قَ «: �فرمودة پيامبر  شرح: هَرسُ  َأْوَصاِنى اَل أَِبى الدپيامبر »وسلم عليه اهللا صلى وَل الل :

فرمود، زيرا در سفارش پخش  يارانش را گاهي به طور جداگانه وصيت و سفارش مي �خدا 
دعوت اسالم و نشر آن در ميان امت اسالمي است و شخص عاقل براي وصيت و سفارش 

بيشتر حفظ و ضبط كرده كه آن اهميت را به سخنان  اهميت بيشتري قائل است كه آن را
وَل َرسُ  َأْوَصاِنى «كه گفت:  �شود قائل نيست. سخن ابي درداء ديگري كه به وي خطاب مي

وصيت فرمود، سپس سفارش را چنين ذكر  � مرا رسول خدا »وسلم عليه اهللا صلى الله
ها  ، شراب را مخور، زيرا شراب كليد همه بدي»َشر  ُكل  ِمْفَتاحُ  فَِإنـَها اْلَخْمرَ  َتْشَربِ  الَ «كند،  مي

شود و كسي كه شراب خورد به تحقيق كه  است همه كارهاي بد از خوردن شراب پيدا مي
ها را كوبيده و آن درها به رويش باز شده است، اگر خدا او را حفظ نكند و اين  درهاي بدي

نـَْيا ِفى اْلَخْمرَ  َشِربَ  َمنْ «: �فرمودة پيامبر  اآلِخَرةِ  ِفى َيْشَربـَْها َلمْ  الد  اين سخن از  »يـَُتوبَ  َأنْ  ِإال
مهمترين اخطارها است، زيرا در اين خبر توضيح داشده شده كسي كه دائم الخمر در دنيا 
باشد از شراب آخرت محروم است، و الزمة آن، محروميت از ورود در بهشت است، زيرا 

خورد و در بهشت نهري از شراب است پس  اب آن ميكسي كه وارد بهشت شود، از شر
 »يـَُتوبَ  َأنْ  ِإال «از ورود در بهشت هم محروم است،  كسي كه از شراب بهشت محروم باشد
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گرداند و  نفس را تزكيه كرده و پاك مي ,مگر اين كه پيش از مرگ خود توبه كند، زيرا توبه
 فرمايد: كشاند، خداوند مي به پستي مينفس آدمي را آلوده و  ,دادن بر خوردن شراب ادامه

﴿ô‰s% uρ z>%s{ tΒ $ yγ9 ¢™ yŠ ∩⊇⊃∪﴾  :زيان كار شد كسي كه نفسش را آلوده كرد« ).10(الشمس«.  
  

  راهنمائي براي مربي:

  حديث را بخوان و تكرار كن تا كه شنوندگان به خوبي حفظ كنند. -1
  دانسته شود. شرح مطالب را به آرامش بخوان و معاني پوشيده را شرح كن تا -2
كـه بـه    :ها دسـتور ده  به ناخوردن شراب آگاه كن و به آن �ها را از سفارش پيامبر آن -3

  عمل كنند. �اين سفارش پيامبر
  كه دائم الخمر اگر توبه نكند از بهشت محروم است. :ها تذكر ده به آن -4
كه نوشيدن شـراب از بزرگتـرين گناهـان اسـت، كسـي كـه شـراب         :ها تذكر ده به آن -5

ترين و بدترين اعمال را مرتكـب   شود و گاهي در هنگام مستي زشت يد مست ميبنوش
زنـد در حـالي كـه خـودش      كنـد و گناهـان كبيـره از وي سـر مـي      شود و كفـر مـي   مي

  داند. نمي
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  كنيد : آية از ثمرات خرما و انگور استفاده مي13درس 

  قول اهللا تبارك وتعالي:
ÏΒuρ ÏN≡t� yϑrO È≅‹Ï‚̈Ζ9$# É=≈uΖôã F{$#uρ tβρä‹Ï‚−G s? 

çµ ÷ΖÏΒ #\� x6y™ $ »% ø— Í‘uρ $�Ζ |¡ym 3 ¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡ sŒ 

Zπ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ è= É)÷è tƒ ∩∉∠∪  

  فرمودة خداوند متعال:
و از محصـــوالت درختـــان خرمـــا و ) 67(

 ديريگ يكننده م شراب مست يانگور، گاه
بــه دســت   كــويرزق پــاك و ن يو گــاه

 ي امـر نشـانه   نيـ در ا گمـان  ي. بـ ديـ آور يم
  خردمندان وجود دارد. يبرا يآشكار

  ]67[نحل: 
  

≡ÏΒuρ ÏN﴿ فرمودة خداوند: شرح: t�yϑrO È≅‹ Ï‚̈Ζ9$# É=≈ uΖôã F{$#uρ﴾  يعني از انگور و خرما شراب
گذاري دارد، پيش از حرمت  سازيد، نزول اين آيت كه داللت بر امتنان و منت كننده مي مست

$﴿ فرمودة خداوند: شراب  »% ø— Í‘uρ $ �Ζ|¡ym﴾  ،رزق نيكو و آن عبارت از كشمش، خرما، سركه
ها از روزي نيكو،  شود، اين آيد و از خرماي تازه توليد مي شيرة كه از شهد نخل به دست مي

ها موادي وجود دارد  كند، زيرا در اين پاكيزه و مفيد براي انسانست كه حيات او را حفظ مي
براي خداوند است. اما خمر (شراب) كه براي تغذية انسان ضروري است، پس ستايش و منت 

حرمت قطعي دارد و كسي وي را بياشامد بر او حد شرعي كه هشتاد شالق است جاري 
ها  شود، بلكه از انگور، خرما و غير آن شود، شراب تنها از انگور و خرما درست نمي مي

ام گويد: اي مردم! خداوند شراب را حر مي �شود و سيدنا عمر ابن الخطاب  درست مي
كرده است و آن از پنج چيز است: انگور، خرما، عسل، گندم، جو ولي علماء اجماع كرده اند 

  كنندة حرام است. كه هر مست
≡βÎ) ’Îû y7Ï9¨﴿ و فرمودة خداوند: sŒ﴾ ائي است بر قدرت و علم و  يعني در آنچه ذكر شد نشانه

قايق را دانشمندان و شود و اين ح ها است كه موجب يكتاپرستي مي حكمت ما و اين نشانه
  كنند. ها درك مي اهل خرد از انسان



    

    درسهاي يوميه اسالمي        426 
    

 

  

  راهنمائي براي مربي:

  آيت شريفه را بخوان تا بداني كه شنوندگان آن را حفظ كرده اند. -1
  شرح مطالب را جمله جمله بخوان و مطالب پوشيدة آن را بيان كن تا دانسته شود. -2
ها شكر  و خداوند را بر آنهاي خداوند را ياد كنند  كه نعمت :به ايشان تذكر ده -3

  هاي الهي شوند. بگويند تا مستحق مزيد نعمت
كه شراب به اجماع امت حرام است، اگرچه درين آيت از حرمت  :به ايشان تذكر ده -4

يه سورة مائده كه ر شده است، ولي حرمت قطعي آن در آشراب به صورت خبر ذك
  مؤخر است ثابت شده.

دة كم باشد يا زياد حرام است و حرمت مواد كنن كه هر مست :ها تذكر ده به آن -5
هاي  اي كه در زمان ما پديد آمده شديدتر است، زيرا اثر آن از شراب كننده مست

  اصلي بيشتر است.
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  شود از گندم و غيره شراب گرفته مي حديث: 14درس 

 َعنْ  قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم:
 اللهِ  ولُ َرسُ  قَالَ  :يـَُقولُ  َبِشيرٍ  ْبنَ  النـْعَمانَ 

 َخْمًرا اْلِحْنطَةِ  ِمنَ  ِإن  :وسلم عليه اهللا صلى
 َوِمنَ  َخْمًرا الزبِيبِ  َوِمنَ  َخْمًرا الشِعيرِ  َوِمنَ 

  .َخْمًرا اْلَعَسلِ  َوِمنَ  َخْمًرا التْمرِ 

: از نعمــان بــن  �فرمــودة رســول اكــرم   
 �كه پيامبر :گويد روايت است مي �بشير

گندم شراب گرفتـه   خدا فرمودند: همانا از
شـود از   شود از جـو شـراب گرفتـه مـي     مي

شـود از خرمــا   كشـمش شــراب گرفتـه مــي  
شـود و از عسـل شـراب     شراب درست مـي 

  آيد. به دست مي
  (صحيح ابن ماجه)

  
 ِإن «: �است و گفته پيامبر خدا  �: يكي از انصار و صحابة پيامبر�نعمان بن بشير شرح:

شود و همچنين از جو، كشمش، خرما و  ني از گندم شراب گرفته مييع »َخْمًرا اْلِحْنطَةِ  ِمنَ 
شود كه شراب مخصوص به انگور و خرما نيست،  عسل در اين حديث اين حقيقت بيان مي

شود و معتبر در شراب  ها گرفته مي بلكه مواد ديگري نيز وجود دارد كه شراب از آن
سان را مست كند و عقل را از بين شدن عقل است، پس هرچيزي كه ان پيداشدن مستي و زائل

  رود، گرچه از عسل و يا شير باشد. ببرد شراب به حساب مي
  

  راهنمائي براي مربي:

  حديث را به تكرار بخوان تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  شرح مطالب را بخوان و نكات مبهم را بيان كن تا دانسته شود. -2
ها خطرناكترين چيزهائي است كـه   اينبه ايشان از آثار سوء مسكرات تذكر ده و بگو:  -3

ها هروئين، كوكائين و  بشر درين روزگاران به آن گرفتار شده است و مشهورترين آن
  چرس است.



    

    درسهاي يوميه اسالمي        428 
    

 

كه بايـد راه و روش شـخص مسـلمان بـرخالف كفـار باشـد مسـلمان         :ها بفهمان به آن -4
اين  پيشواي پسنديده و رهبر شايسته است، پس بر هر مسلمان واجب است كه به وجود

ها مبارزه كند و اگـر مسـلمانان    مخدرات در جامعه اسالمي راضي نباشد و در برابر آن
كردند، هيچگـاه ايـن همـه مـواد مخـدر در ميـان        در اين مورد به واجب خود عمل مي

كـرد، و پسـران و دختـران جامعـة اسـالمي مـا بـه آن آلـوده          مسلمانان رواج پيـدا نمـي  
  بريم. مي ها به خدا پناه شدند از اين نمي

خيرخـواه جامعـه اسـالمي بـوده و از طريـق امـر بـه         ,كه بايـد مسـلمان   :به ايشان بياموز -5
ها را بـه مـردم بفهمانـد تـا      معروف و نهي از منكر با مواد مخدر مبارزه كند و ضرر آن

كـن   ها را از سرزمين اسالمي خود ريشـه  همگان در برابر اين مواد فاسد قيام كنند و آن
  كنند.
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  لباس بهشتيان آية: 15درس 

  سبحانه وتعالي: قول اهللا
öΝåκ u�Î=≈tã Ü>$u‹ ÏO C¨ ß‰Ζß™ ×�ôØäz ×−u�ö9tG ó™ Î) uρ ( 

(#þθ �= ãmuρ u‘ Íρ$ y™r& ÏΒ 7πāÒ Ïù öΝßγ9 s)y™ uρ öΝåκ ›5 u‘ 

$ \/#t� x© #�‘θßγsÛ ∩⊄⊇∪  

هاي ابريشم نازك سبز  ) برايشان جامه21(
و ابريشم درشت است و زينت داده شدند 

اي از نقره و نوشانيدشان با دستبنده
  كننده. پروردگارشان نوشابه پاك

  ]21: انسان[
  

≈=Νåκu�Î﴿قوله تعالي:  شرح: tã﴾، فرمايد: ها گروه ابرار هستند كه خداوند در بارةشان مي اين 

﴿¨βÎ) u‘#t� ö/ F{$# šχθ ç/u� ô³tƒ ÏΒ < ù̈(x. šχ%x. $ yγã_#t“ÏΒ #�‘θ èù$Ÿ2 ∩∈∪﴾ (و  به يقين ابرار« ).5نسان: (اإل
هاي  بعد از آن كه خداوند نعمت. »جامي كه آميزش آن كافور استآشامند از  مي نيكان)

Νåκ﴿ فرمايد، ها را در اين آيه بيان مي جاويد آماده براي ابرار را بيان كرد، خاتمه نعمت u�Î=≈ tã﴾ 

þθ#﴿باشد  هايي از ابريشم نازك سبز و ابريشمي درشت مي يعني برايشان جامه �=ãmuρ﴾ ر و اساو
پوشانند فرشتگاني  زيور داده شده اند، به دستبندهايي از نقره و كساني كه به ايشان زيور مي

öΝßγ9﴿ هاي آن موظفند، فرمودة خداوند: كه در خدمت بهشت و نعمت :هستند s)y™ uρ öΝåκ ›5u‘ $ \/#t� x© 

#�‘θßγsÛ ∩⊄⊇∪﴾  اين شراب غير از شراب عمومي است كه ذكر آن گذشت و ازين جهت
كننده  وند آن را به خود نسبت داده است و فرموده: ايشان را پروردگارشان شرابي پاكخدا
گويد: چون بهشتيان به  كند و مي اين شراب را چنين توصيف مي �نوشاند، حضرت علي  مي

شود، چون از  بهشت درآيند به درختي گذر كنند كه از زير ساق آن دو چشمه بيرون مي
هايشان هيچگاه  هايشان تازگي و بشاشت پيدا كرده و صورت رهنوشند چه ها مي يكي از آن

نوشند،  هايشان هيچگاه ژوليده نمي شود و چون از چشمة ديگر مي كند، و موي تغيير پيدا نمي
شود سپس خادمان بهشت ازيشان  شانست بيرون مي هرگونه مرض و ميكروبي كه در بدن
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=íΝ≈n﴿ :گويند كنند و مي استقبال مي y™ öΝ à6ø‹ n= tæ óΟ çFö7ÏÛ $yδθè= äz÷Š$$sù tÏ$ Î#≈yz ∩∠⊂∪﴾  :73(الزمر .(
ن بگردان و ما را از ايشا. »سالم بر شما خوش آمديد وارد شويد به جنت جاويدان (خداوندا!«

  .ها ملحق بگردان به آن
  

  راهنمائي براي مربي:

  آيت را به تكرار بخوان تا بداني كه اكثر شنوندگان آن را حفظ كرده اند. -1
مطالب را بـه آرامـش بخـوان و نكـات پوشـيدة آن را توضـيح ده تـا شـنوندگان          شرح -2

  بدانند.
شـان حـالل اسـت، زيـرا      كه ابريشم بر مردان مسلمان حرام و بـر زنـان   :به ايشان بياموز -3

فرموده است: كسي كه ابريشم را در دنيا بپوشد در آخرت محرومست و  � پيامبر خدا
  شان حرام است. اين دو بر زنان امتم حالل و بر مردان فرمايد: در بارة طال و ابريشم مي

شود به خـالف آب طـاهر    وضوئي رفع مي كه طهور آن است به آن بي :ها بياموز به آن -4
كند، زيرا طهور آنست كه چيزي ديگر با وي مخلوط نشـده   وضوئي را رفع نمي كه بي

ماننـد روغـن و   و بر اصل خلقت خود باقي باشد و طاهر آنست كه با وي چيزي پـاك  
كننده كه وضوء يا غسل به آن  غيره مخلوط شده باشد و چنين آبي پاك است نه پاك

  درست نيست.
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  نوشيدن در ظرف طال و نقره حرام است حديث: 16درس 

 الِذى ِإن قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 بَْطِنهِ  ِفى ُيَجْرِجرُ  ِإنَما اْلِفضةِ  ِإنَاءِ  ِفى َيْشَربُ 

َوَعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل: نَِهى َرُسوَل  َجَهنمَ  ارَ نَ 
 ِفى الشْربِ  َعنِ اللِه صلى اهللا عليه وسلم 

 ِفى َلُهمْ  ِهىَ : َوقَالَ  َواْلِفضةِ  الذَهبِ  آنَِيةِ 
  .اآلِخَرةِ  ِفى َلُكمْ  َوِهىَ  الدنـَْيا

: همانا كسي كه در ظـرف  �فرمودة پيامبر 
تش دوزخ فـرو  نوشد در شكم او آ نقره مي

ريزد و نيز از حذيفه روايـت اسـت كـه     مي
گفت: رسول خـدا از نوشـيدن در ظـروف    
طال و نقره منع كردند و گفتند: اين ظروف 
در دنيا براي كفار است و در آخرت بـراي  

  شما.
  (صحيح ابن ماجه)

  
دليل قاطعي است بر   »اْلِفضةِ  ِإنَاءِ  ِفى َيْشَربُ  الِذى ِإن «اين حديث  �فرمودة پيامبر  شرح:

 ِفى ُيَجْرِجرُ  ِإنَما«: � اي براي امت اسالمي، زيرا اين وعيد پيامبر حرمت استعمال ظروف نقره
كند، زيرا كه براي آن  اي داللت مي به صورت قطعي بر تحريم ظروف نقره  »َجَهنمَ  نَارَ  َبْطِنهِ 

آنچه در ظروف طال و نقره نوشيده يعني  »ُيِجْرِجرُ «آتش دوزخ را ثابت كرده است، و معني 
َوَعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل: نَِهى َرُسوَل اللِه « لريزد و روايت حذيفه  است در شكم او آتش فرو مي

از آشاميدن در ظروف  �رسول خدا  »َواْلِفضةِ  الذَهبِ  آنَِيةِ  ِفى الشْربِ  َعنِ صلى اهللا عليه وسلم 
نـَْيا ِفى َلُهمْ  ِهىَ نَ «ند: طال و نقره نهي فرموده اند و گفت يعني اين ظروف  »اآلِخَرةِ  ِفى َلُكمْ  َوِهىَ  الد

اما مؤمنان پرهيزگار در  ،كنند در دنيا براي ايشانست طال و نقره كه اكنون كفار استعمال مي
خدمة  شوند كنند، زيرا وقتي مسلمانان به بهشت داخل مي آخرت از اين ظروف استفاده مي

  كنند. از طال و نقره از ايشان پذيرائي مي اي جنت با كاسه
  

  راهنمائي براي مربي:

  حديث را به خوبي بخوان و تكرار كن تا اكثر شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
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شرح مطالب را با آرامش بخوان و مطالب پوشيده را طوري توضيح ده كه براي عموم  -2
  قابل فهم باشد.

ظـروف حـرام مثـل ليـوان طـال يـا نقـره         كه هركس آب يا شير را در :به ايشان بفهمان -3
  ريزد. نوشد گويا در شكم خود آتش مي مي

كه مال دنيا اندك و ناپايدار است، و مال آخرت بسيار و جاويدان، بايـد   :به ايشان بگو -4
شخص عاقل آنچه بسيار و هميشه است بر انـدك و ناپايـدار اختيـار كنـد، دانشـمندي      

ز گل و يا چوپ باشد شخص عاقل آنچـه بـاقي   گفته است: اگر دنيا از طال و آخرت ا
  كند. است بر دنياي فاني اختيار مي

ها حـرام   كه ساختن، خريد و فروش ظروف طال و نقره مانند استفاده آن :به ايشان بگو -5
  گردد. و ممنوع است و سبب محروميت از بهشت مي
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  هاي پاكيزه بخوريد مؤمنان از روزي اي: آية 17درس 

  وتعالي:قول اهللا تبارك 
$ yγ•ƒ r'‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= à2 ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠ sÛ 

$ tΒ öΝä3≈ oΨø% y—u‘ (#ρã� ä3ô©$#uρ ¬! βÎ) óΟçFΖà2 çν$ −ƒ Î) 

šχρß‰ç7÷è s? ∩⊇∠⊄∪ $ yϑ ‾Ρ Î) tΠ§� ym ãΝà6ø‹ n= tæ 

sπ tG øŠyϑ ø9$# tΠ¤$! $#uρ zΝóss9uρ Í�ƒ Ì“ΨÏ‚ø9$# !$ tΒuρ ¨≅Ïδé& ÏµÎ/ 

Î�ö� tó Ï9 «!$# ( Çyϑsù §� äÜôÊ$# u� ö� xî 8ø$ t/ Ÿωuρ 7Š$ tã Iξsù 

zΝøOÎ) Ïµ ø‹n= tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà'xî íΟŠÏm§‘ ∩⊇∠⊂∪  

  :�فرمودة خداوند 
هـاي   ) اي مؤمنان! بخوريـد از پـاكيزه  172(

آنچه روزي داديم شـما را و سپاسـگذاريد   
كنيـد   خدا را اگر هستيد او را پرسـتش مـي  

) جز اين نيست كه حرام كرد بر شما 173(
خون و گوشت خوك و آنچه نـام  مردار و 

غير خدا برده شده اسـت بـر آن پـس اگـر     
ــتم   ــه س ــود ن ــار ش ــي ناچ ــه   كس ــده و ن كنن

تجاوزكننده پس نيست گناهي بـر او همانـا   
  خداوند آمرزنده و مهربان است.

  ]173 – 172[بقره: 
  

$﴿ فرمودة خداوند: شرح: yγ•ƒ r'‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u﴾راي بندگان ، اين نداي خداوندي است ب
ها را بدين عنوان مشرف  مؤمنش كه ايشان را به عنوان ايمان مورد خطاب قرار داده و آن

كند كه ايشان به واسطه ايمان صالحيت اين ندا را پيدا كردند و  گرداند، و اشاره مي مي
θ#)﴿ :�توانند تكاليف الهي را برداشت كنند. فرمودة خداوند  مي è=à2 ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠ sÛ $tΒ 

öΝä3≈ oΨø% y—u‘﴾  اين امري است كه خداوند هدف اين خطاب را شرح داده به اين كه از طيبات و

�ρã#)﴿ هاي حالل و پاكيزة كه به ايشان عنايت كرده است بخورند و فرمودة خداوند: طعام ä3ô©$#uρ  

¬! βÎ) óΟ çFΖà2 çν$−ƒ Î) šχρß‰ç7 ÷ès? ∩⊇∠⊄∪﴾فرموده  هاي پاكيزه كه عنايت ، يعني خداي را بر نعمت
هايش و صرف  شكرگذار باشيد، و اين سپاسگزاري به حمد و ثناء خداوند و اعتراف به نعمت

باشد، و اين سپاسگزاري عبادت پروردگار  ها در جائي كه خداوند راضي است مي آن نعمت
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$﴿ پرستيد. و فرمودة خداوند بزرگ: است اگر وي را مي yϑ ‾ΡÎ) tΠ§� ym ãΝà6ø‹ n= tæ sπ tG øŠ yϑ ø9$# tΠ¤$!$#uρ zΝóss9uρ 

Í�ƒÌ“ΨÏ‚ø9$# !$ tΒuρ ¨≅Ïδé& Ïµ Î/ Î� ö� tóÏ9 «!$#﴾  خداوند بعد از اين كه بيان كرد كه طيبات را براي مسلمين
ها را به ايشان اجازه داده است و از ايشان خواسته تا در مقابل اين  حالل كرده و خوردن آن

ين چهار چيز را حرام نكرده است. و فرمايد: به جز ا ها سپاسگزار باشند، در اين آيه مي نعمت
sπ﴿ها عبارت اند از  آن tG øŠyϑ ø9$#﴾  رده و آن حيواني است كه خودش بدون ذبح مرده باشدخود م

﴿tΠ¤$!$#﴾  .يعني خون جاري و روان نه خوني كه به گوشت متصل باشد﴿zΝóss9 Í�ƒÌ“ΨÏ‚ø9$#﴾ 
گانه بهداشتي و آن  ء سه(گوشت خوك) و آن حيوان معروفي است، و سبب حرمت اين اشيا

سازد و اما آنچه به نام غير خداوند (خدايان باطل) ذبح  زيانيست كه به جسم انسان وارد مي
شود، و در آتش دوزخ جاويد  شود، اين عمل همان شركي است كه صاحبش بخشيده نمي مي
در حالي كه پس كسي كه ناچار شود به خوردن آن  ﴾#$Çyϑsù §�äÜôÊ﴿ ماند. فرمودة خداوند: مي

$Ÿωuρ 7Š﴿ننده نيست آنچه برايش حالل نيست ك (غير باغ) طلب tã﴾  و نه تجاوزگر است به آنچه
بر وي حرام است و به خوردن اين محرمات مجبور شود، براي اين كه نفس خود را از 

دهد، بلكه به  هالكت و گرسنگي نجات دهد خداوند وي را مورد بازخواست قرار نمي
  بخشد، زيرا او تعالي آمرزگار و مهربان است. مي رحمت خود او را

  
  راهنمائي براي مربي:

  ها را حفظ كنند. هردو آيت را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان آن -1
  شرح مطالب را با آرامش بخوان و معاني پوشيدة آن را بيان كن تا دانسته شود. -2
يگر چيزهاي حرام است كه خوردني و آشاميدني حرام مانند لباس و د :ها بفهمان به آن -3

ها را نداده  ها چيزهايي است كه خداوند اجازه خوردن و نوشيدن و يا استعمال آن و آن
  رسانند. چون به جسم و روح انسان زيان مي

  هاي خداوند تذكر ده، زيرا سپاسگزاري عبادت است. به ايشان از شكر نعمت -4
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  : حديث خداوند پاك است و به جز...18درس 

 أَيـَها يَالى اهللا عليه وسلم: قول النبي ص
 ِإن وَ  ،ايبً طَ  ِإال  يـَْقَبلُ  الَ  طَيبٌ  اللهَ  ِإن  الناسُ 

 اْلُمْرَسِلينَ  بِهِ  َأَمرَ  ِبَما اْلُمْؤِمِنينَ  َأَمرَ  اللهَ 

pκ$ ﴿ :َقالَ فَـ  š‰r' ‾≈ tƒ ã≅ ß™”�9$# (#θè= ä. zÏΒ 

ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# (#θè= uΗ ùå $#uρ $�sÎ=≈ |¹ ( ’ ÎoΤÎ) $yϑ Î/ 

tβθè= yϑ ÷ès? ×ΛÎ= tæ ∩∈⊇∪﴾  :51[المؤمنون[ 

yγ•ƒ$﴿ :َوقَالَ  r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= à2 

ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠsÛ $tΒ öΝä3≈ oΨ ø% y— u‘ (#ρã� ä3ô©$# uρ ¬! βÎ) 

óΟ çFΖ à2 çν$−ƒÎ) šχρß‰ç7 ÷ès? ∩⊇∠⊄∪﴾. 

 يُِطيلُ  الرُجلَ  ذََكرَ  ثُم ] ١٧٢[البقرة: 
 يَا السَماءِ  ِإَلى يََدْيهِ  يَُمد  بَـرَ َأغْ  َأْشَعثَ  السَفرَ 

 يَا َرب  َحَرامٌ  َوَمْلَبُسهُ  َحَرامٌ  َوَمْطَعُمهُ  َرب 
  لَُه. ُيْسَتَجابُ  فَأَنى بِاْلَحَرامِ  َوُغذىَ 

ــدا   ــامبر خ ــا    �پي ــردم! همان ــود: اي م فرم
خداوند پاك اسـت بـه جـز چيـز پـاك را      

بـه   كند، و البته خداوند مؤمنين را قبول نمي
كاري امر كرده كـه پيـامبران را بـدان امـر     
نموده است. فرموده اسـت: اي پيـامبران! از   

هـاي پـاكيزه بخوريـد و كـار شايسـته       طعام
  كنيد آگاهم. انجام دهيد من به آنچه مي

هاي  و نيز فرمود: اي مؤمنان! از طعام
پاكيزة كه به شما روزي كرديم بخوريد و 

ستيد كه شكر خداي را به جا آوريد اگر ه
كنيد، سپس مردي را  وي را پرستش مي

بيان كرد كه سفري طوالني كرده است، 
زده هردو دست خود  ژوليده موي و خاك

گويد:  را به سوي آسمان بلند كرده مي
پروردگارا! پروردگارا. در حالي كه طعام 
و شرابش حرام بوده و به حرام پرورش 
يافته است پس چگونه دعوتش اجابت 

  شود.

  )اه مسلمرو(
  

اي مردم! اين نداي عام است كه كافر و مسلمان را  »الناسُ  أَيـَها يَا«: �فرمودة پيامبر شرح:
ايشان را مورد خطاب قرار داده تا از امر بزرگي خبر دهد و آن اين  �گردد، پيامبر شامل مي

تاري كه كند و هيچ كردار، عقيده و گف است به جز پاك را قبول نمي است كه خداوند پاك
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پاك نباشد در نزد خداوند مقبول نيست، پس به كردار ناپاك و فاسد به حضور خداوند 
گويد كه خداوند مؤمنان را  ها را به خبر ديگري آگاه كرده و مي شود، سپس آن تقرب نمي

كند كه پيامبران را به آن امر كرده است براي پيامبران فرموده است: اي  به چيزي امر مي
كنيد آگاهم و  هاي پاكيزه بخوريد و كارهاي نيكو انجام دهيد من بدانچه مي از طعامپيامبران! 

هاي پاكيزه كه به شما روزي داديم  در فرمان به مؤمنين گفته است: اي مؤمنان! از طعام
كنيد بعد پيامبر از مرد مسلماني  بخوريد و خداي را سپاسگزار باشيد اگر وي را پرستش مي

ر طاعت خداوند سفري طوالني مانند سفر جهاد، حج و يا عمره متحمل كه د :گويد سخن مي
هايش را به سوي  آلود است دست موي و خاك شده است و به علت درازي سفر ژوليده

گويد: پروردگارا! پروردگارا! از  كند و مي آسمان چنانكه در هنگام دعا سنت است دراز مي
شرابش و لباسش حرام است به حرام  خواهد در حالي كه طعامش، پروردگارش حاجت مي

شود يعني از كجا و چطور اين دعاي او مورد  پرورده شده است، چگونه دعايش اجابت مي
  قبول خداوند واقع خواهد شد.

  
  راهنمائي براي مربي:

  حديث را به آرامي بخوان و براي شنوندگان تكرار كن تا حفظ كنند. -1
يدة آن را توضيح ده تا شـنوندگان آن را  شرح مطالب را جمله جمله بخوان معاني پوش -2

  ياد بگيرند.
  شود. جز گفتار و كردار شايسته مورد قبول خداوند واقع نمي :به ايشان بگو -3
كه خوردن حالل مخصوص پيامبران، اولياي خدا و علمـاء نيسـت، بلكـه     :ها بگو به آن -4

  الزم هر زن و مرد مسلمانست.
و تندرستي را بر بندگان خود ارزاني داشـته  كه خداوند نعمت روزي  :به ايشان بفهمان -5

ها را به جاي آورند و كسي كه از مال حرام مـثالً از دزدي و غيـر آن    است تا شكر آن
شود در حقيقت شكر خداوند را به جاي نياورده است، شكر عبارت است از  تغذيه مي
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اضـي  اعتراف به نعمت خدا و ستايش آن و صرف نعمت در جائي كه خداوند از آن ر
  باشد.

كه خـوردن حـرام مـانع بـزرگ اجابـت دعـا اسـت و كسـي كـه حـرام            :به ايشان بگو -6
  شود. خورد دعايش به طرف آسمان بلند نمي مي
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  : آية زنبور عسل19درس 

  قول اهللا تبارك وتعالي:
4‘ym÷ρr&uρ y7 •/ u‘ ’n< Î) È≅øtª[“$# Èβr& “É‹Ïƒ ªB$# zÏΒ 

ÉΑ$ t6 Ågø:$# $Y?θ ã‹ç/ zÏΒuρ Ì� yf¤±9$# $£ϑ ÏΒuρ tβθ ä©Ì�÷è tƒ 

∩∉∇∪ §ΝèO ’Í? ä. ÏΒ Èe≅ä. ÏN≡t� yϑ̈W9$# ’Å5è= ó™ $$ sù 

Ÿ≅ç7 ß™ Å7În/ u‘ Wξä9èŒ 4 ßlã� øƒ s† .ÏΒ $ yγÏΡθ äÜç/ Ò>#u�Ÿ° 

ì#Î= tFøƒ ’Χ …çµ çΡ≡ uθø9r& ÏµŠÏù Ö!$ x'Ï© Ä¨$̈Ζ= Ïj9 3 ¨βÎ) ’Îû 

y7Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβρã�©3x'tG tƒ ∩∉∪  

  گفتة خداوند بزرگ:
پروردگارت به زنبور عسل الهام و ) 68(

ــا و درختـــان و  كـــرد كـــه در كـــوه هـ
سـازي   سازند، النـه  هايي كه مي داربست

هـا بخـور    )  سپس از انواع ميوه69كن. (
هايي را كـه برايـت همـوار شـده،      و راه

بپيماي. از شكم زنبورهاي عسل شهدي 
آيـد   هاي گونـاگون بيـرون مـي    با رنگ

ــردم در آن اســت  ــود م . كــه شــفا و بهب
هـايي بـراي    راستي در ايـن امـر نشـانه    به

   ».انديشمندان وجود دارد
  ]69 – 68[نحل: 

  
/•ym÷ρr&uρ y7‘4﴿ فرمودة خداوند: شرح: u‘ ’ n<Î) È≅øt ª[“$#﴾ كه  :خداوند طوري به وي وحي فرمود

ها و درختان  مورد درك او باشد و آنچه وظيفة او است درك كند و اين زنبور عسل از كوه
هاي از موم  كنند خانه سازد و همچنين از داربستهائي كه مالكانش درست مي مي هائي خانه
ها و گياهاني كه در  سازند و باز اين زنبور براي فرمانبرداري از امر خداوند از هرگونه گل مي

شود و از يك  شود كه به وي الهام مي خورد و پس به راهي روان مي بيند مي اطراف خود مي
رود تا غذاي مناسب براي خود به دست آورد سپس به آشيانه باز  مي جاي به جاي ديگر

�ßlã﴿ گردد. فرمودة خداوند: مي øƒ s† .ÏΒ $ yγÏΡθ äÜç/ Ò>#u�Ÿ° ì#Î= tFøƒ ’Χ …çµ çΡ≡ uθø9r&﴾  يعني از شكم زنبورها
شود. فرمودة  نوشيدني رنگارنگ سفيد، سرخ، سياه يا سفيد مايل به سرخي يا زردي بيرون مي
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$!ÏµŠÏù Ö﴿ خداوند: x'Ï© Ä¨$̈Ζ=Ïj9﴾  يعني در عسل براي مردم از كافر و مؤمن شفاء وجود دارد كه
دهد و كسي را نخواهد از شفا  كنند و كسي را خداوند بخواهد شفا مي به آن تداوي مي

  گرداند و اين موافق حكمت و تدبير خداوند در مخلوقات او است. محروم مي
’ (βÎ¨﴿ فرمودة خداوند: Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπtƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβρã� ©3x'tG tƒ ∩∉∪﴾  يعني در آفرينش زنبور عسل و

هاي كه به آن اشتغال دارد تا از نتيجة كارش عسلي به وجود آيد كه داراي  الهام وظيفه
اي روشن است كه بر قدرت، علم،  باشد، نشانه هاي گوناگون و متضمن دواء و شفاء مي رنگ

دارد كه تنها وي را پرستش كنند  . و بندگان را واميكند حكمت و رحمت خداوند داللت مي
  و از عبادت غير وي خودداري كنند.

  
  راهنمائي براي مربي:

  هردو آيت را به تجويد بخوان و تكرار كن تا اكثر شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
شــرح مطالــب را جملــه جملــه بخــوان و معــاني پوشــيده را تفســير كــن و آنچــه بــراي  -2

  دارد توضيح ده.شنوندگان اشكال 
ها از وجوب عبادت خداوند يگانه اطـالع ده زيـرا او اسـت خداونـد برحـق و از       به آن -3

كند وحي او است بـه سـوي زبنـور عسـل تـا از       هائي كه بر يگانگي او داللت مي نشانه
  شكمش عسلي بيرون شود كه در آن شفاء براي مردم باشد.

است بلكه به آن مأمور شده ايم و ايـن   كه تداوي جواز دارد و مشروع :به ايشان بياموز -4
كنـيم و پيوسـته از    كه شفادهنده تنها خداوند اسـت نـه دواء بلكـه دواء را اسـتفاده مـي     

خواهيم و در قلب خود يقين داريم كه به جز شـفاي خداونـد شـفاي     خداوند شفاء مي
  ديگري وجود ندارد.
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  خداوند براي هر دردي دوايي قرار داده حديث: 20درس 

   النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم. لقو 
 َشِهْدتُ  :قَالَ  َشرِيكٍ  ْبنِ  ُأَساَمةَ  َعنْ 

 اهللا صلى- النِبى  َعنْ  َيْسأَُلونَ  اَألْعَرابَ 
َنا - وسلم عليه َنا ؟َكَذا ِفى َحَرجٌ  َأَعَليـْ  َأَعَليـْ
 اللهِ  ِعَبادَ  نـََعم َلُهمْ  فـََقالَ  ؟َكَذا ِفى َحَرجٌ 
 َأِخيهِ  ِمنْ  اقْـتَـَرضَ  َمنِ  ِإال  جَ اْلَحرَ  اللهُ  َوَضعَ 
 َرُسولَ  يَا :فـََقاُلوا .َحَرجٌ  الِذى َفَذاكَ  َشْيًئا
َنا َهلْ  !اللهِ   :قَالَ  نـََتَداَوى اال ُجَناحٌ  َعَليـْ

 َيَضعْ  َلمْ  ُسْبَحانَهُ  اللهَ  فَِإن  اللهِ  ِعَبادَ  َتَداَوْوا
 يَا قَاُلوا. اْلَهَرمَ  ِإال  ِشَفاءً  َمَعهُ  َوَضعَ  ِإال  َداءً 

رُ  َما اللهِ  َرُسولَ   :قَالَ  اْلَعْبدُ  ُأْعِطىَ  َما َخيـْ
  .َحَسنٌ  ُخُلقٌ 

: از اسامه بن �فرمودة پيامبر گرامي اسالم 
 :گويـد  شريك روايت شده اسـت كـه مـي   

ــرب     ــه ع ــودم ك ــر ب ــن حاض ــه م ــاي  ك ه
كردنـد،   سـؤال مـي   �صحرانشين از پيامبر 

هي هست. آيا در آيا در فالن كار بر ما گنا
فالن كار بر ما گناهي هسـت. آن حضـرت   
فرمود: آري خداوند حرج را برداشته است 
مگــر از كســي كــه از آبــروي بــرادر خــود 

كنـد، پـس    له غيبت قطـع مـي  يچيزي به وس
اين كـس اسـت كـه در گنـاه داخـل شـده       

سـؤال كردنـد: اي پيغمبـر خـدا!      بعد .است
آيا بر ما گناهي هسـت كـه تـداوي نكنـيم     

رمود: اي بندگان خداونـد! تـداوي كنيـد    ف
زيرا خداوند دردي را پديد نياورده اسـت،  
مگر بـرايش شـفائي آفريـده اسـت بـه جـز       
پيري. گفتند: اي رسول خدا بهترين چيزي 
كــه بــراي بنــده داده شــده اســت چيســت،  

  فرمود: خلق پسنديده.
  (صحيح ابن ماجه)

  
هاي  د اعراب حاضر بودم يعني عربنز »اَألْعَرابَ  َشِهْدتُ «: �سخن اسامه  شرح:

دانستند،  كردند تا آنچه از امور دين يا دنياي خود را نمي سؤال مي �صحرانشين، از پيامبر
َنا«گفتند: و از آن جمله گفتند:  تعليم بگيرند و سخناني مي َنا ؟َكَذا ِفى َحَرجٌ  َأَعَليـْ  ِفى َحَرجٌ  َأَعَليـْ
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هست؟ آيا در فالن كار بر ما گناهي هست؟ يعني در  آيا در فالن كار بر ما گناهي »؟َكَذا
 ِعَبادَ  نـََعم«شان فرمود:  در جواب �چنين كار، و يا چنين سخني بر ما گناه خواهد بود. پيامبر 

مگر و گناه را برداشته است . آري، اي بندگان خدا! خداوند حرج »اْلَحَرجَ  اللهُ  َوَضعَ  اللهِ 
پس اين  »َحَرجٌ  الِذى َفَذاكَ « برادر خود چيزي كاسته باشد كسي كه به سبب غيبت از آبروي

غتب بعضکم يال «شود زيرا نظر به فرمودة خداوند:  عمل گناه است و شخص بدان گناهكار مي
نبايد گروهي از شما گروهي ديگر را غيبت كند. غيبت حرام است پس گفتند: اي  »بعضا

َنا َهلْ «رسول خدا!  د: وآيا بر ما گناهي هست؟ اگر تداوي نكنيم فرم »َتَداَوىنَـ  اال ُجَناحٌ  َعَليـْ
اي بندگان خدا!  »اْلَهَرمَ  ِإال  ِشَفاءً  َمَعهُ  َوَضعَ  ِإال  َداءً  َيَضعْ  َلمْ  ُسْبَحانَهُ  اللهَ  فَِإن  اللهِ  ِعَبادَ  َتَداَوْوا«

ورده است به جز تداوي كنيد زيرا خداوند دردي نيافريده است مگر كه با آن شفائي پديد آ
 �شويم اگر تداوي را ترك كنيم، پيامبر پيري و بزرگسالي چون پرسيدند: آيا گناهكار نمي

رُ  َما«ها را به تداوي امر فرمود، سپس سوال كردند  آن يعني بهترين چيزي  »اْلَعْبدُ  ُأْعِطىَ  َما َخيـْ
خلق  »َحَسنٌ  ُخُلقٌ «فرمود:  �كه خداوند در اين دنيا به مردم بخشيده است چيست؟ پيامبر 

  نيكو و حقيقت هم اين است.
  

  راهنمائي براي مربي:

  حديث را به آرامي بخوان تا بداني كه اكثر شنوندگان آن را حفظ كرده اند. -1
  شرح مطالب را جمله جمله توضيح ده و آنچه پوشيده است بيان كن تا دانسته شود. -2
غيبـت كـه عبـارت از يـادكردن     كه در امور مباحـه گناهـان نيسـت و     :ها بفهمان به آن -3

شود از گناهان بزرگ به  مسلمان است در غياب او به چيزي كه اگر بشنود ناراحت مي
  رود. حساب مي

كردن از ترك آن بهتر است به شرط اين كه تـداوي بـه چيـز     كه تداوي :به ايشان بگو -4
ب يـا  حالل باشد و عرفاً روا شناخته شده باشـد و امـا تـداوي بـه محرمـات ماننـد شـرا       

  گوشت خوك و غيره درست نيست.
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شـود از مـال، ثـروت، وسـائل      بهترين چيزي كه بنده در اين دنيا داده مي :ها بگو به آن -5
  زندگي، جاه و مقام همانا خلق نيكو است.
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  ها سالم كنيد : آية هنگام دخول به خانه21درس 

  قال اهللا عزوجل:
#sŒÎ* sù ΟçFù= yz yŠ $ Y?θ ã‹ç/ (#θ ßϑÏk= |¡sù #’ n? tã öΝä3Å¡à'Ρ r& 

Zπ ¨ŠÏt rB ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# Zπ Ÿ2t�≈ t7ãΒ Zπ t6 ÍhŠsÛ 4 
š�Ï9≡ x‹Ÿ2 ÚÎit7 ãƒ ª!$# ãΝà6s9 ÏM≈ tƒFψ $# 

öΝà6‾= yè s9 šχθè= É)÷è s? ∩∉⊇∪  

  خداوند بزرگ فرمود:
هائي  ) پس هنگامي كه درآئيد به خانه61(

سالم كنيد بر خويشتن، درودي از نزد خدا 
كند  مي فرخنده و پاكيزه، بدينسان روشن

  ها را تا بخرد آئيد. خدا براي شما آيت

  ]61[نور: 
  

Ο﴿ فرمودة خداوند: شرح: çFù= yz yŠ $ Y?θ ã‹ç/ (#θ ßϑÏk= |¡sù #’ n? tã öΝä3Å¡à'Ρ r&﴾ خداوند  ,درين آيت كريمه
دهد كه چون يكي از شما به خانة خود يا خانة برادر مسلمانش  به بندگان مؤمنش تعليم مي
َنا السالمُ «ويد و اگر در خانه كسي نباشد چنين بگويد: داخل شود بر وي سالم بگ  َوَعَلى َعَليـْ

خداوند و چون در خانه كسي باشد  سالم بر ما و بر بندگان نيكوكار  »الصاِلِحينَ  اللهِ  ِعَبادِ 
وعليكم «سالم و رحمت خدا بر شما باد و جواب سالم  »اهللا حمةالسالم عليكم ور«بگويد: 

Zπ﴿ سالم و رحمت و بركات خدا بر شما باد. فرمودة خداوند: »هللا وبركاتها حمةالسالم ور ¨ŠÏt rB 

ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$#﴾ اي است از جاب خدا كه خداوند به سالم گفتن امر كرده و آن را مشروع  تحيه
گردانيده است، و خداوند سالم است و هر سالمتي از طرف او است و سالم مبارك است 

گرداند، سالم طيبه  نهد و آن را مبارك مي ر هر چيزي بركت ميزيرا خداوند است كه د
است، زيرا آثار آن پاكيزه است، زيرا سالم محبت و برادري اسالمي را در ميان مسلمين 

را  �فرستند و خداوند آدم  گرداند و مسلمانان همديگر را به اين تحيه درود مي برقرار مي
  اين تحية تو و تحية فرزندان بعد از تو است. :به اين تحيه مورد خطاب قرار داد و گفت
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≡š�Ï9﴿فرمودة خداوند:  x‹Ÿ2 ÚÎi t7ãƒ ª!$# ãΝà6s9 ÏM≈tƒ Fψ يعني چنانكه خداوند احكام و  ﴾#$
كند و  آدابي را در ضمن آيات بيان فرموده، اين ادب بزرگ و شايسته را نيز بيان مي

كند  م شرعي و آداب است بيان ميگويد: همچنين خداوند براي شما آياتي كه شامل احكا مي
تا شما را به سوي عقل و رشد رهنمون سازد و كارهاي مفيد را بشناسيد و به كار بنديد و 

  آور را شناخته و از آن دوري بجوئيد. كارهاي زيان
  

  راهنمائي براي مربي:

  آيت را به تجويد بخوان و تكرار كن تا تمام شنوندگان حفظ كنند. -1
  جمله بخوان و نكاتي كه بر شنوندگان پوشيده است بيان كن. شرح مطالب را جمله -2
كه سالم و جواب آن سنتي از سنن اسالم است، به دليل فرمودة  :به ايشان بياموز -3

(sŒÎ#﴿ خداوند: uρ Λ äŠÍh‹ ãm 7π ¨ŠÅstF Î/ (#θ –Šyssù z|¡ômr'Î/ !$ pκ ÷]ÏΒ ÷ρr& !$ yδρ–Šâ‘ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ%x. 4’n? tã Èe≅ä. >ó x« 

$ �7ŠÅ¡ym ∩∇∉∪﴾ ) :گويند، بهتر يا همانند آن  هنگامي كه به شما سالم مي«). 86النساء
خداي را بپرستيد و « »فشوا السالمأاعبدوا الرحمن «:  �و فرمودة پيامبر« .»پاسخ دهيد

  (از مرويات صحيح ابن ماجه). .»بر همگان سالم كنيد
سالم  ,گروه كم بر گروه زياد –ايستاده بر نشسته  –كه سواره بر پياده  :به ايشان بياموز -4

  بگويند.
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  : حديث مسلمانان هنگام مالقات مصافحه كنند22درس 

 اللهِ  َرُسولَ  يَا قـُْلَنا :قَالَ  َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ 
 قـُْلَنا. الَ  :قَالَ  .لِبَـْعضٍ  بـَْعُضَنا أَيـَْنَحِنى
 َوَلِكنْ  الَ  :قَالَ  .بـَْعًضا بـَْعُضَنا أَيـَُعاِنقُ 
  .واَتَصاَفحُ 

َوَعْن اْلبَـَرآء قَاَل: قَاَل َرُسوَل اللِه صلى اهللا 
 يـَْلَتِقَيانِ  ُمْسِلَمْينِ  ِمنْ  َما :عليه وسلم
  .يـَتَـَفرقَا َأنْ  قـَْبلَ  َلُهَما ُغِفرَ  ِإال  فـََيَتَصاَفَحانِ 

روايت است كه گفت: گفتـيم:   �ز انس ا
اي رسول خدا! آيا بعضي از مـا بـر بعضـي    

فرمود: نه خيـر. گفتـيم:    ديگر سر خم كند،
بعضي از ما با بعضي ديگر دست به گـردن  

  كند، فرمودند: نه خير، ولي مصافحه كنيد.
روايت است كه گفت: رسول  � و از براء

فرمودند: نيستند دو مسلمان كـه در   � خدا
كنند، مگـر ايـن    هنگام مالقات مصافحه مي

شان پيش از اين كه جـدا شـوند    كه گناهان
  ود.ش بخشيده مي

  (ابن ماجه)
  

يعني آيا جواز دارد كه مسلمان در هنگام  »لِبَـْعضٍ  بـَْعُضَنا أَيـَْنَحِنى« : �سؤال از پيامبر شرح:
به اين سؤال  �مالقات با مسلمان ديگر براي احترام به وي سر خود را خم كند؟ پيامبر 

  جواب منع داد و فرمود: نه خير.
ود را با بعضي از بدنش مانند ركوع خم كند، انحناء: عبارت از اين است كه شخص سر خ

آيا بعضي از ما با بعضي ديگر دست به گردن كند؟  »بـَْعًضا بـَْعُضَنا أَيـَُعاِنقُ «: �و اين گفته پيامبر
ها را به كار بهتري  پس جواب دادند: نه خير، عدة با عدة دست به گردن نكنند. سپس آن

هم مصافحه كنيد. مصافحه: نهادن كف دست به كف با »َتَصاَفُحوا«راهنمائي كرده و فرمود: 
  دست طرف است.
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يعني دو مسلمان نيستند كه باهم ديدار و  »يـَْلَتِقَيانِ  ُمْسِلَمْينِ  ِمنْ  َما«: �اين فرمودة پيامبر 
يعني براي پاداش مصافحة  »َلُهَما ُغِفرَ  ِإال «و دستش را به دست ديگري بگذارد  مصافحه كنند

  شود پيش از آن كه از هم جدا شوند. ها بخشيده مي شان گناهان آن
  

  راهنمائي براي مربي:

  ها را حفظ كنند. هردو حديث را جدا جدا بخوان تا آن -1
  شرح مطالب را جمله جمله بخوان و معاني پوشيده را واضح گردان تا دانسته شود. -2
ي كردن ممنوع باشـد ركـوع و سـجود بـه صـورت اولـ       به ايشان بگو: وقتي كه سر خم -3

  ممنوع است.
كه معانقه كراهيت دارد، مگر اين كه بعد از سفر طوالني يا جدائي به  :ها بفهمان به آن -4

  كند. اندازة سه روز باشد ولي بازهم ترك آن بهتر است، زيرا مصافحه كفايت مي
كـه بـه مجـرد     :كه مغفرت گناهان به فضل خداوند است تـا گفتـه نشـود   :به ايشان بگو -5

كنـد كـه مغفـرت شـامل      شود و ظاهر حديث داللت مـي  يده ميمصافحه، گناهان بخش
  همراه باشد. ,دقهاشود به خصوص كه با توبة ص گناهان صغيره و كبيره را مي
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  گانه حقوق ده آية: 23درس 

  قول اهللا تعالي:
Í‘$pgø:$#uρ “ÏŒ 4’n1ö� à)ø9$# Í‘$ pgø:$#uρ É= ãΨàfø9$# 

É=Ïm$ ¢Á9$#uρ É= /Ζyfø9$$ Î/ È ø⌠$#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# $ tΒuρ 

ôMs3n= tΒ öΝä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r&  

  فرمودة خداي تعالي:
احســان كنيــد بــا همســايه خويشــاوند و     
همسايه بيگانه و يـار هـم پلهـو. و راهگـذر     

هاي شـما   نيازمند و آنچه مالك شده دست
  از بردگان.

  ]36[نساء: 
  

“ Í‘$pgø:$#uρ﴿ فرمودة خداي بزرگ: شرح: ÏŒ 4’n1ö� à)ø9$#﴾ احب حقي همساية خويشاوند اين ص
  است كه پنج تاي ديگر از نظر حقوق بر وي تقدم دارند.

اول: خداوند است و حقش اين است كه به يگانگي پرستش شده و به وي چيزي را 
  شريك نگردانند.

دوم: پدر و مادر اند و حقشان اين است كه به ايشان به خوبي رفتار شود و تا بتوانند به 
  ها دور كنند و در حد معروف از ايشان اطاعت كنند. نها خير برسانند و زيان را از آ آن

شان  نكردن صلة رحم ها و قطع شان نيكوئي و پيوند به آن سوم: صاحبان قرابت اند و حقوق
  است.

شان بدهند  كه با ايشان به نيكوئي رفتار شود اگر گرسنه باشند طعام :چهارم: يتيمان هستند
شان نگهداري كنند و به بهداشت جسمي و  ل و دارائيو اگر برهنه باشند بپوشانندشان و از ما

  ها توجه كنند. پرورش روحي آن
ها است كه اگر گرسنه اند اطعام شوند  شان احسان به آن كه حقوق :پنجم: مساكين هستند

  و اگر سرپناهي ندارند جاي داده شوند و مورد اذيت و آزار دست و زبان قرار نگيرند.
همساية بيگانه  –آن بر سه قسم است: همساية قوم و خويش (همسايه) است و  ششم: جار

گاهي مسلمانست و زماني كافر براي  ,دهد و اين نوع همسايه كه قسم هفتم را تشكيل مي
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شان احسان،  همسايه اول سه حق است براي دوم دو حق و براي سومي يك حق و حق همه
  شان و دوركردن اذيت از ايشانست. دلجوئي، برآوردن حاجت

هشتم: يار هم پهلو كه بر همسر و كساني كه با تو اختالط و مالزمت دارند مانند برادران و 
گردد و حقوق همه ايشان احسان و خيرخواهي و دوركردن اذيت و آزار  شاگردان اطالق مي

  ها است. از آن
مسافري كه صاحب قرابت است و حقش احسان به او است كه از مال،  »ابن السبيل«نهم: 

و آبرويش محافظت شود و اگر راه را گم كرده راهنمائيش كنند و اگر گرسنه باشد خون 
  طعامش دهند و اگر پياده بماند سوارش كنند.

ها اين است كه از  دهم: آنچه در ملك شما است از بردگان و غالمان و احسان به اين
شان كار نفرمائيد و  وانپوشيد به ايشان بخورانيد و بپوشانيد و بيشتر از ت خوريد و مي آنچه مي

  ها را ياري دهيد. اگر چنين كرديد آن
  

  راهنمائي براي مربي:

  آيت را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. -1
گـان   شرح مطالب را جمله جمله بخوان و آنچه محتاج به تفسير است بيان كن تـا همـه   -2

  بفهمند.
و حـق والـدين و سـپس حـق     حق خداونـد   ,كه بزرگترين اين حقوق :به ايشان بفهمان -3

  صاحبان قرابت و هريك به ترتيبي كه ذكر شده است.
حـق خداونـد   كـه وفـاداري بـه     :گانه تشويق كن و بيـاموز  ايشان را بر اداي اين حق ده -4

  عبادت و يكتاپرستي او است.
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  : حديث احترام به همسايه و اكرام مهمان24درس 

 َكانَ  َمنْ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 ِإَلى فـَْلُيْحِسنْ  اآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللهِ  ْؤِمنُ يُـ 

 اآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللهِ  يـُْؤِمنُ  َكانَ  َوَمنْ  َجارِهِ 
ْلُيْكرِمْ  َفهُ  فـَ  َواْليَـْومِ  بِاللهِ  يـُْؤِمنُ  َكانَ  َوَمنْ  َضيـْ
ْليَـُقلْ  اآلِخرِ  ًرا فـَ   .لَِيْسُكتْ  َأوْ  َخيـْ

دا و روز : آن كه به خـ �فرمودة رسول اهللا 
اش نيكي  آخرت ايمان دارد بايد به همسايه

كند، و آن كه به خدا و روز آخرت ايمـان  
دارد بايــد مهمــانش را احتــرام نمايــد و آن 
كه به خدا و روز آخـرت ايمـان دارد بايـد    

  سخني خير بگويد و يا ساكت شود.
  (صحيح ابن ماجه)

  
: يعني كسي كه ايمان داشته »اآلِخرِ  َواْليَـْومِ  هِ بِالل  يـُْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ «: �فرمودة پيامبر  شرح:

شدن در  باشد كه خداوند پروردگار و معبود برحق است و غير او پروردگاري نيست و به زنده
ايمان داشته باشد، و آن كه داراي چنين ايماني  ,آخرت و حساب آن روز از پاداش و كيفر

ورزد و در رساندن خير و احسان به همسايه  اش نيكي مي به همسايه »َجارِهِ  ِإَلى فـَْلُيْحِسنْ « باشد
 بِاللهِ  يـُْؤِمنُ  َكانَ  َوَمنْ «اش:  طلبد. و فرموده و دفع آزار و اذيت از آن اجر و ثواب خداوند را مي

ْلُيْكرِمْ  اآلِخرِ  َواْليَـْومِ  َفهُ  فـَ عبارت است از پذيرش مهمان به جايگاه مناسب و  :يف: اكرام ض»َضيـْ
 يـُْؤِمنُ  َكانَ  َوَمنْ «اش:  ذا و نوشيدني و پذيرائي از او به مدت سه شبانه روز و فرمودهتقديم غ

ْليَـُقلْ  اآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللهِ  ًرا فـَ : يعني مسلمان كامل االيمان كه به خدا و روز »لَِيْسُكتْ  َأوْ  َخيـْ
كند كه  ارزيابي مي هايش را گفتن داشته باشد گفته آخرت ايمان دارد هرگاه كه ارادة سخن

كند و در غير آن  اگر سخنش متضمن فايده بود و زياني را در بر نداشته باشد آن را بيان مي
 :را براي صالح جامعة اسالمي ارشاد فرمودند وشاين راه و ر �ماند، و رسول اهللا  ساكت مي

و از شر و  خويشتن را پاي بند گردانيده ,كه اگر مسلمانان به پيروي از اين سيرت و روش
  د.نآور شان را به بار مي جويي كنند سعادت و خوشبختي دين و دنياي بدي كناره
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  راهنمائي براي مربي:

  ها آن را حفظ كنند. حديث را بخوان و تكرار كن تا شنونده -1
هـا توضـيح    هائي كه دانسته نشده براي شنونده شرح را به آرامش بخوان و معناي كلمه -2

  كن.
شدن در روز آخرت را تذكر بده، چه اين عقيـده بـه    عقيده به زندهشان از اهميت  براي -3

منزلة قوة بازدارنده ايست براي آن كه به پاداش چنين روزي آگاهي و ايمـان داشـته و   
  شود كه به كار خير رو آورده و از شر و بدي اجتناب نمايد. سبب مي

  حقوقي دارند. كه هريك از ايشان :ايشان را به حقوق همسايه و مهمان آشنا ساز -4
كه خموشي و سكوت كليد سالمتي است، هركه زبانش را كنترل و  :به ايشان تذكر ده -5

اش را به  اداره كند مالك امور خود است و آن كه زبانش را حفظ نكرد زندگي
کف عنک «در حديثي فرمودند:  �خساره و زيان روبرو كرده است، چنانكه پيامبر 

گفت: آيا در  �اشاره به زبان خود نمودند، معاذ اين را از خود بازدار، و  »هذا
 يف کب الناسيوهل «فرمود:  � شويم؟ رسول اهللا زنيم مؤاخذه مي هائي كه مي سخن

هايشان در آتش سرنگون  آيا مردم را به روي »لسنتهم؟النار علی وجوههم إال حصائد أ
  شان؟ هاي اندازد به جز حاصل زبان مي
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  وستان يكديگرندمؤمنين و... د: آية 25درس 

  قول اهللا تبارك وتعالي:
tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ àM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ öΝßγàÒ ÷è t/ â!$ uŠÏ9÷ρr& 

<Ù÷è t/  

  :�گفته خداوند 
) مردان مؤمن و زنان مؤمنه بعضي از 71(

  ايشانند دوستان بعضي.

  ]71[توبه: 
  

tβθãΖ﴿فرمودة خداي بزرگ:  شرح: ÏΒ÷σ ßϑø9$#uρ àM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ﴾ كساني كه به خدا و رسول  يعني
و مالقات با خداوند ايمان دارند و در ايمان خود صادق و از كمال ايمان برخوردار هستند اين 
گروه بعضي ايشان دوستان بعضي ديگر اند. واليت بر دو اصل استوار است: اول محبت، دوم 

د و وي را به كه به دوست خود ستم نكن :دادن آنست دادن و از مظاهر ياري نصرت و ياري
دشمنش تسليم نكند و در جائي كه محتاج به نصرت و ياري است تنها نگذارد و چون او را 
بر معصيت خداوند ببيند به آن حالت وانگذارد بلكه به وسيلة امر به معروف و نهي از منكر او 

ر و را از شر شيطان نجات داده تا توبه كند و به طرف خداوند بازگردد، خدائي كه پروردگا
بگويد  »يرحمك اهللا«مالك زندگي او است. و از مظاهر محبت آنست كه هرگاه عطسه زند 

و اگر بيمار شد به عيادتش برود و اگر از راه منحرف شد وي را راهنمائي كند و چون از وي 
نظر خواهي كند، خيرخواهي خود را از او دريغ ندارد، اگر خسته باشد سوارش كند و چون 

دارد براي او هم دوست بدارد  كند خالصه هرچه كه براي خود دوست مي نادار شد كمكش
شمارد براي او هم بد بشمارد. و مصداق اين جمالت سخن پيامبر  و هرچه را براي خود بد مي

هيچيكي از شما ايمان ندارد تا اين كه براي برادرش چيزي بپسندد «فرمايد:  است كه مي �
خواهد براي برادرش هم  اش آنست آنچه براي خود نمي هو الزم . »پسندد كه براي خود مي

  نخواهد.
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  راهنمائي براي مربي:

  آيت را به تكرار بخوان تا حفظ كنند. -1
شرح مطالب را جمله جمله بخوان و نكات پوشيده را توضيح ده تا به درستي فهميده  -2

  شود.
دوستند و با كافران كه واليت و برائت از ايمان است مؤمنان با مؤمنان  :ها بياموز به آن -3

āω ß‰ÅgrB $YΒöθ﴿ فرمايد: خداوند مي ,دشمن s% šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ Ì� ÅzFψ $# šχρ–Š!#uθ ãƒ ôtΒ 

¨Š!$ ym ©!$# … ã& s!θß™ u‘uρ öθ s9uρ (#þθ çΡ%Ÿ2 öΝèδu!$ t/#u ÷ρr& öΝèδu!$ oΨö/ r& ÷ρr& óΟ ßγtΡ≡ uθ÷z Î) ÷ρr& öΝåκ sEu�� Ï±tã﴾  :المجادلة)
ي گروهي را كه ايمان آرند به خدا و روز بازپسين دوستي كنند با آن كه نياب« ).22

شان يا  شان يا برادران شان يا پسران دشمني كند با خدا و پيامبرش و هرچند باشند پدران
   .»شان خويشاوندان

گير و درشت خوي و در ميان  كه مسلمانان در مقابل كفار سخت :به ايشان بفهمان -4
  باشند. ان ميخوي و مهرب خود نرم

حقيقت دوستي را در ميان مردان و زنان مسلمان بياموز كه بايد باهم محبت و  -5
صميميت داشته و همديگر را يار و مددكار باشند و اگر خداي ناكرده نصرت و 

شان نباشد و عاليق برادري و خواهري اسالمي مراعات نگردد، پس  محبت در بين
  آيد. نعوذ باهللا برائت و دشمني بوجود مي
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  : حديث هنگام عصر الحمد هللا بگويد26درس 

 َعَطسَ  ِإَذاقول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
ْليَـُقلِ  َأَحدُُكمْ   َمنْ  َعَلْيهِ  َوْليَـُرد  لِلهِ  اْلَحْمدُ  فـَ

 يـَْهِديُكمُ  َعَلْيِهمْ  َوْليَـُرد . اللهُ  يـَْرَحُمكَ  َحْوَلهُ 
  .بَاَلُكمْ  َوُيْصِلحُ  اللهُ 

فرمايند: هرگاه يكي از شـما   مي �پيامبر 
عطســه زنــد پــس بايــد الحمــدهللا بگويــد و 
كساني كه در اطرافش هستند در جواب او 
ــخ   ــاز او در پاسـ ــد بـ يرحمـــك اهللا بگوينـ

  يهديكم اهللا ويصلح بالكم بگويد.
  (صحيح ابن ماجه)

  
ا است به شدن هو عطسه عبارت از بيرون »َأَحدُُكمْ  َعَطسَ  ِإَذا«: �فرمودة پيامبر  شرح:

عطاساً  –يعطس  –عطس  ,شود و در محاورة اعراب شدت از بيني كه از آن آوازي شنيده مي
شود كه هوا به شدت از بيني شخص همراه آواز بيرون شود و هرگاه مسلمان عطسه  گفته مي

زند بر وي الزم است كه خداي را ستايش كند و الحمد هللا بگويد و اگر كسي از مسلمانان 
بگويد يعني خدا بر تو رحم كند. اين دعاي رحمت  »اللهُ  يـَْرَحُمكَ «د، الزم است همراهش بو

از مقتضيات محبت و دوستي مسلمين است و بايد آن طرف نيز اين دعا را پاسخ دهد و 
در  .»يعني خدا تو را هدايت كرده و حالت را اصالح كند« »بَاَلك َوُيْصِلحُ  اللهُ  يـَْهِديك«بگويد: 

به صيغة جمع بگويد  »بَاَلُكمْ  َوُيْصِلحُ  اللهُ  يـَْهِديُكمُ «يك نفر باشد و اگر بيشتر بودند  صورتي كه
و اين عبارت از بهترين دعاها است، زيرا در آن طلب هدايت براي مسلمان و اصالح حال 

كه انسان در دنيا و  :ها و شامل سعادت دنيا و آخرت است، چون سعادت كامل آنست آن
مند باشد و در حديث آمده است كه هرگاه بار دوم تا سوم عطسه تكرار شود آخرت سعادت

  جواب بگويد و در مرتبة چهار الزم نيست زيرا اين تكرار عطسه به علت زكام خواهد بود.
  

  راهنمائي براي مربي:

  شنوندگان هم تكرار و حفظ كنند. يث را به خوبي بخوان و تكرار كن: عبارت حد -1
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بازگفتن سنت و   »اللـهُ  يـَْرَحُمـكَ «گفتن و جواب آن را به  »ِللـهِ  َحْمدُ الْ «ه سدر هنگام عط -2
  باشد. از مظاهر اسالم مي

 اللهُ  يـَْهِديك«زننده در جوابش  گفت، عطسه »اللهُ  يـَْرَحُمكَ « –چون در جواب الحمد هللا  -3
  بگويد. »ميولک وهو الغفور الرح ييغفر اهللا ل«يا  »بَاَلك َوُيْصِلحُ 

بدبيني را از وي دور  »اللهُ  يـَْرَحُمكَ «كه جواب عطسه به عبارت  :يشان بياموزبه ا -4
  گرداند. مي

شود بايد خداي را بـر   كه اين آداب به جز در مكتب اسالم ديده نمي :به ايشان بفهمان -5
نعمت اسالم شكر بگوئيم و به اين مزايا افتخار كرده و بدان عمل كنيم و سياه و سـفيد  

  ت كنيم.را بر آن دعو
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  : آية به گناه و دشمني باهم راز مگوييد27درس 

  قول اهللا جل جال له:
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ šÏ% ©! $# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒÎ) ÷Λ äøŠ yf≈ uΖs? Ÿξsù 

(#öθ yf≈ oΨoKs? ÉΟ øOM} $$Î/ Èβ≡ uρô‰ãè ø9$#uρ ÏMuŠ ÅÁ ÷ètΒuρ 

ÉΑθ ß™§�9$# (#öθ yf≈ uΖ s? uρ Îh�É9ø9$$ Î/ 3“uθ ø)−G9$#uρ ( (#θ à)̈? $#uρ 

©!$# ü“Ï% ©! $# Ïµ ø‹s9Î) tβρç� |³øtéB ∩∪  

  :�گفتة خداوند 
گوئيـد   ) اي مؤمنان هرگاه با هم راز مـي 9(

راز نگوئيـد بـه گنـاه و دشـمني و نافرمــاني     
ــاري و     ــه نيكوكـ ــد بـ ــامبر و راز گوئيـ پيـ
ــه    ــه ب ــداي را ك ــيد خ ــاري و بترس پرهيزگ

  شويد. سويش جمع مي

  ]9[مجادله: 
  

$﴿ فرمودة خداوند: شرح: pκ š‰r'‾≈ tƒ šÏ%©! $# (#þθ ãΖ tΒ#u﴾  خداوند بندگان مؤمنش را مخاطب قرار
گرداند زيرا خداوند دوست  شان را پاكيزه مي داده و ايشان را تربية اخالقي كرده و ارواح

sŒÎ) ÷ΛäøŠ#﴿ باشند مؤمنان و ايشان نيز دوستان او تعالي مي yf≈ uΖ s?Ÿ﴾  يعني هرگاه باهم مناجات گوئيد

Ÿξ﴿ تا كسي آن را نشنود و نداند –گوشي كردن و رازگفتن است مناجات يعني باهم در sù 

(#öθ yf≈ oΨoKs? ÉΟøO M}$$ Î/ Èβ≡ uρô‰ãè ø9$#uρ﴾  پس مانند منافقين و يهود به گناه و تجاوز راز نگوئيد، زيرا منافقين
گفتند: همان طوري كه گروهي به  و مسلمانان راز مي �كردن پيامبر و يهود باهم به سرزنش

كند تا مانند  كردند، پس خداوند بندگان مسلمان خود را نهي مي پيامبر سفارش مينافرماني 
öθ#)﴿منافقين نباشند، فرمودة خداوند: يهود و  yf≈ uΖ s? uρ Îh� É9ø9$$Î/ 3“uθ ø)−G9$#uρ﴾  يعني طاعات را انجام

و كنيد دهيد، كردار شايسه را به جا آريد، محرمات را فرو گذاريد و از اعمال ناپسند دوري 
θ#)﴿ فرمودة خداوند: à)̈? $#uρ ©!$# ü“Ï% ©! $# Ïµ ø‹s9Î) tβρç�|³øt éB ∩∪﴾ عني از خداوند بترسيد و او را در اوامر ي

گرديد و از شما حساب گرفته و به  و نواهي نافرماني نكنيد، زيرا شما به زودي به سويش برمي
يابيد، زيرا  يدهد و اگر پرهيزگار باشيد در دنيا و آخرت نجات م كردارتان جزا مي
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فرمانبرداري خداوند، نظام كاملي است كه كسي كه به آن چنگ بزند به اذن خداوند 
  گردد. سعادتمند مي

  
  راهنمائي براي مربي:

  آيت را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  شرح مطالب را جمله جمله بخوان و آنچه بر شنوندگان مشكل است بيان كن. -2
كه براي دو نفر جواز ندارد كه نـزد نفـر سـومي بـاهم پوشـيده سـخن        :به ايشان بياموز -3

  گرداند. گويند، زيرا مناجات و راز گفتن او را بدگمان و اندوهگين مي
ايشان را به تقوي و پرهيزگاري تشويق كـن چـون تقـوي و پرهيزگـاري سـرآمد همـه        -4

  كارها است.
و حاضرشـدن در صـحنة    شدن بعد از مرگ و جزاي كردار نيك و بـد  ها را از زنده آن -5

  قيامت بيم ده.
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  : حديث چون سه نفر هستيد، دو نفر باهم...28 درس

 َفالَ  َثالَثَةً  ُكْنُتمْ  ِإَذاقول النبي عليه السالم: 
 َذِلكَ  فَِإن  َصاِحِبِهَما ُدونَ  اثـَْنانِ  يـَتَـَناَجى
  .ُيْحزِنُهُ 

 نـََهى قَالَ َوَعْن اْبن ُعَمر رضي اهللا عنهما: 
 َأنْ  -وسلم عليه اهللا صلى- لهِ ال َرُسولُ 

  .الثاِلثِ  ُدونَ  اثـَْنانِ  يـَتَـَناَجى

: چون سه نفـر باشـيد دو   �فرمودة پيامبر 
نفرتــان بــاهم سرگوشــي نكننــد بــدون نفــر 

تـان را غمگـين    سومي زيرا ايـن كـار رفيـق   
  گرداند. مي

روايـت شـده كـه     بو نيز از ايـن عمـر   
ق پيامبر خدا از ايـن كـه دو نفـر بـدون رفيـ     

ــد نهــي    ــاهم رازگــوئي كنن ســومي خــود ب
  فرموده است.

  (صحيح ابن ماجه)
  

 »يـَتَـَناَجى َفالَ «: يعني چون سه نفر مرد يا زن باشيد »َثالَثَةً  ُكْنُتمْ  ِإَذا«: �فرمودة پيامبر  شرح:
اين جمله  »ُيْحزِنُهُ  َذِلكَ  ن إلِ « �پس سرگوشي نكنند دو نفر بدون رفيق سومي، فرمودة پيامبر 

گيري از نفر سوم وي را  فرمايد: اين گوشه كند و مي لت نهي از سرگوشي دو نفر را بيان ميع
كنند و گمان  داند كه اين دو نفر در چه مورد سرگوشي مي سازد، چون نمي غمگين مي

كند شايد با سخن خود قصد سوئي به وي دارند و هرگاه فروگذاشتن مسلمان مانند  مي
اينگونه سرگوشي را نيز حرام كرد تا مسلمانان  �است، لذا پيامبر  ترسانيدن و اذيت او حرام

  بر صميميت، محبت و دوستي خود باقي بمانند.
 »الثاِلثِ  ُدونَ  اثـَْنانِ  يـَتَـَناَجى َأنْ  -وسلم عليه اهللا صلى- اللهِ  َرُسولُ  نـََهى« �و حديث ابن عمر 

اهم رازگوئي كنند نهي فرموده است. از اين كه دو نفر بدون رفيق سوم خود ب � پيامبر خدا
مانند حديث اول داللت دارد كه سرگوشي دو تن از رفيقان بدون نفر سومي حرام است، زيرا 

  گرداند. اين كار در مسلمان ترس ايجاده كرده و غمگينش مي
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  راهنمائي براي مربي:

  هردو حديث را واضح بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. -1
را جمله بخوان و آنچه به تفسـير احتيـاج دارد تفسـير كـن تـا شـنوندگان       شرح مطالب  -2

  بفهمند.
مسـلمان بـرادر مسـلمان اسـت بـر وي سـتم       «فرمايد:  كه مي �ايشان را از سخن پيامبر -3

گردانـد، وي را بـه دشـمن تسـليم      گويـد، او را ذليـل نمـي    كند، برايش دروغ نمي نمي
  .»است خون و آبروي او و مال اوكند. همه چيز مسلمان بر مسلمان حرام  نمي

كـردن) مسـلمان و    كـه هجـران (تـرك    :آگـاه كـن   اسـالم  ايشان را از محاسن مكتـب  -4
  شود حرام كرده است. هرآنچه سبب رنج و اندوه يا ترس مسلمان مي

ها را از علت نهي سرگوشي دو نفر بدون سومي آگاه كن، زيرا اين كار سبب بقاي  آن -5
د و نتيجة آن همكاري و تعاون در بـر و تقـوي در بـين    شو محبت و دوستي اسالمي مي

  مسلمانان است.
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  قرآني پند است آيات: 29درس 

  قول اهللا سبحانه وتعالي:
Hξ x. $ pκ ¨ΞÎ) ×οt� Ï.õ‹s? ∩⊇⊇∪ yϑsù u!$ x© … çνt� x. sŒ ∩⊇⊄∪ ’Îû 

7#çt à¾ 7π tΒ§� s3•Β ∩⊇⊂∪ 7π tãθèùó÷£∆ ¥οt� £γsÜ•Β ∩⊇⊆∪ 

“Ï‰÷ƒ r'Î/ ;οt� x'y™ ∩⊇∈∪ ¤Θ#t� Ï. ;οu‘ t�t/ ∩⊇∉∪  

  فرمودة خداوند متعال:
ــا آن اســـت  11( ــان اســـت همانـ ــه چنـ ) نـ

) هركه بخواهد يـادآورد آن  12يادآوري (
) برافراشـته  14هاي گرامي ( ) در نامه13را (

آورانـي   هـاي پيـام   ) به دست15پاك شده (
  ) گرامياني نيكاني.16(

  ]16 – 11[عبس: 
  

Hξ﴿ فرمودة خداوند: شرح: x.﴾يامبر! اين كار را بار ديگر انجام مده، زيرا پيامبر : يعني اي پ
روزي به دعوت و تبليغ عدة از مردان قريش مشغول بود و اميد داشت كه هدايت شوند  �

ديد كه  كه صحابي نابينا بود آمد و نمي � و بدينوسيله اسالم پيشرفت كند ابن ام مكتوم
را نداد و روي درهم كشيد خداوند جوابش  �مشغول دعوت اند، سؤالي كرد پيامبر �پيامبر

t6§{﴿ وي را از اين كارش به اين فرمودة خود tã #’ ‾< uθs? uρ ∩⊇∪ βr& çνu!%ỳ 4‘yϑ ôãF{$# ∩⊄∪﴾  :ـ  1(عبس
  .»از اين كه نابينائي به سراغ او آمده بود  .چهره در هم كشيد و روى گردانيد«) 2

كار را بار ديگر تكرار مكن و  يعني اين »كال«مورد عتاب قرار داد تا اين كه فرمود: 
  فرمود:

﴿$ pκ̈ΞÎ) ×οt� Ï. õ‹s?﴾ دوست به دوستش هست سبب پندگرفتن است  يعني آياتي كه در آن عتاب

﴿yϑsù u!$ x© …çνt� x. sŒ﴾ خواهد كه ازين وحي و تنزيل كه متضمن  يعني كسي كه از مسلمانان مي

Îû 7#çt’﴿عتاب و تأديب است پند پذيرد  à¾ 7 π tΒ§� s3•Β﴾ 7﴿ اي گرامي نزد خداوند در نامهπ tãθèùó÷£∆﴾ 

�οt¥﴿ برافراشته در آسمان £γsÜ•Β﴾ پاك شده پاك از تماس شياطين ﴿“ Ï‰÷ƒ r'Î/ ;οt� x'y™﴾ ه ب

�Θ#t¤﴿ كنند برداري مي هاي كاتباني كه از لوح محفوظ نسخه دست Ï. ;οu‘ t� t/ ∩⊇∉∪﴾  يعني گرامياني
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كه از لوح محفوظ آنچه را  ,ها فرشتگان هستند فرمانبردار براي خداوند و راستگوياني و آن
  كنند. برداري مي خواهد نسخه خداوند مي

  
  راهنمائي براي مربي:

  يات را به تكرار بخوان تا شنوندگان آن را حفظ كنند.آ -1
تـا   :شرح مطالب را جمله جمله بخـوان و نكـاتي كـه محتـاج بـه بيـان دارد توضـيح ده        -2

  شنوندگان بدانند.
خداوند پيامبرش را به واسطة توجه باهل جـاه و ثـروت و اعـراض از     به ايشان از آنچه -3

  فقراء مورد عتاب قرار داده آگاه گردان.
كه مسلمان در همـة اوقـاتش بـه يـاد خداونـد بـزرگ مؤمـور اسـت و          :به ايشان بياموز -4

رود و بيشترين فوايـد را بـراي    خواندن قرآنكريم از بزرگترين انواع ذكر به حساب مي
  بردارد. مؤمنين در

ماننـد فرشـتگان نويسـنده نيكوكـار و      ,كـه بايـد مـؤمن قـاري قـرآن      :هـا بفهمـان   به آن -5
  بزرگوار، بخشنده نيكوكار و فرمانبردار خدا باشد.

به جهت پـذيرفتن تربيـت و عتـاب خداونـدي و      � كه پيامبر اسالم :ها را آگاه كن آن -6
مبـاركش بـه زيـر پـاي او     ديـد چـادر    اطاعتش از امر خدا، هرگاه ابن ام مكتوم را مـي 

آفرين بر كسي كه خداوند مرا به واسـطة وي مـورد عتـاب    «فرمود:  گسترانيد و مي مي
  .»فرمود: آيا كاري داري تا انجام دهم؟ قرار داده و برايش مي
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  خواند... : حديث كسي كه قرآن را به سختي مي30درس 

 أَُيِحب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 ِفيهِ  َيِجدَ  َأنْ  َأْهِلهِ  ِإَلى رََجعَ  اِإذَ  َأَحدُُكمْ 
. نـََعمْ  :قـُْلَنا. ِسَمانٍ  ِعظَامٍ  َخِلَفاتٍ  َثَالثَ 
 ِفى َأَحدُُكمْ  يـَْقَرُؤُهن  آيَاتٍ  فـََثَالثُ  :قَالَ 

رٌ  َصالَتِهِ   ِسَمانٍ  َخِلَفاتٍ  َثَالثِ  ِمنْ  َلهُ  َخيـْ
  .ِعظَامٍ 

 اْلِكَرامِ  ةِ السَفرَ  َمعَ  بِاْلُقْرآنِ  اْلَماِهرُ َوقَاَل 
 َعَلْيهِ  َوُهوَ  ِفيهِ  يـََتتَـْعَتعُ  يـَْقَرُؤهُ  َوالِذى اْلبَـَررَةِ 
 اثـَْنانِ  َأْجَرانِ  َلهُ  َشاق.  

: آيا يكي از شما دوست �فرمودة پيامبر 
دارد كه چون به اهلـش بـازگردد در خانـه    
خود سه شـتر بـاردار بـزرگ و فربـه بيابـد.      
 گفتــيم: آري، فرمــود: پــس ســه آيتــي كــه

خوانـد از سـه    يكي از شما در نمـازش مـي  
  شتر باردار بزرگ و فربه بهتر است.

و نيــز فرمــود: كســي كــه در قرائــت قــرآن 
مهارت دارد با فرشتگان نويسنده بـزرگ و  

خوانـد   نيكوكار است و آن كه قرآن را مي
كنـد بـرايش    و به سختي كلمات را اداء مي

  دو اجر و مزد است.
  (صحيح ابن ماجه)

  
آيا دوست دارد يكي از شما كه  »َأْهِلهِ  ِإَلى رََجعَ  ِإَذا َأَحدُُكمْ  أَُيِحب «:  �فرمودة پيامبر شرح:

، خلفات جمع »َخِلَفاتٍ  َثَالثَ  ِفيهِ  َيِجدَ  َأنْ «از مسجد يا از سر كار بازگردد،  چون به خانه خود
بيند بزرگ و  مي خلفه و آن شتر حامله را گويند عظام سمان يعني آن شتراني كه نزد اهلش

در  �گفتيم: آري دوست داريم، چنين چيزي را داشته باشيم پيامبر  »نـََعمْ  :قـُْلَنا«چاق اند 
رٌ  َصالَتِهِ  ِفى َأَحدُُكمْ  يـَْقَرُؤُهن  آيَاتٍ  فـََثَالثُ «شان گفتند:  جواب  ِسَمانٍ  َخِلَفاتٍ  َثَالثِ  ِمنْ  َلهُ  َخيـْ

خواند برايش از سه شتر حاملة فربه و چاق  مازش ميپس سه آيتي كه يكي از شما در ن »ِعظَامٍ 
يعني كسي كه به خوبي قرآن را آموخته و  »بِاْلُقْرآنِ  اْلَماِهرُ «: �بهتر است و فرمودة پيامبر

با فرشتگان نويسندة بزرگوار و نيكوكار است در  »اْلبَـَررَةِ  اْلِكَرامِ  السَفَرةِ  َمعَ « حفظ كرده است
 َأْجَرانِ  َلهُ  َشاق  َعَلْيهِ  َوُهوَ  ِفيهِ  يـََتتَـْعَتعُ  يـَْقَرُؤهُ  َوالِذى«و قداست رتبه  لو صالحيت حا جةعلو در
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كند و دو اجر بدين  و معني يتتعتع اين است كه كلمات را به تردد و تكرار اداء مي »اثـَْنانِ 
ن سبب دارد كه اجر اول براي قرائت او و اجر دوم براي رنج و مشقتي كه در قرائت قرآ

  شود. متحمل مي
  

  راهنمائي براي مربي:

  ها را حفظ كنند. هردو حديث را واضح بخوان و تكرار كن تا شنوندگان آن -1
  شرح مطالب را جمله جمله بخوان تا شنوندگان حفظ كنند. -2
هـا بـا فرشـتگان نويسـنده      كـه آن  :ايشان را از مقام و منزلت حافظين قـرآن آگـاه كـن    -3

  بزرگوار و نيكوكار هستند.
كـه آن   :بـه حفـظ قرآنكـريم آگـاه كـن      �ها را از نحوة دعـوت و تشـويق پيـامبر     آن -4

آيا يكـي از شـما دوسـت دارد كـه البتـه ايـن        »َأَحـدُُكمْ  أَُيِحـب «مي فرمايد:  �حضرت 
عبارت ايشان را به حفظ قرآنكريم بروش كه در آن مشـقت و رنجـي احسـاس نشـود     

گفت: قرآن را بياموزيد و حفظ كنيد  كند به خالف عبارتي كه اگر مثال مي تشويق مي
  آمد. كه از آن چنين نتيجة به دست نمي



 

  درسهاي ماه شعبان

  هاي پاكيزه انفاق از مال آية: 1درس 

  قول اهللا تبارك وتعالي:
$ yγ•ƒ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u (#θ à)Ï'Ρ r& ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ 

óΟçF ö;|¡Ÿ2 !$ £ϑÏΒuρ $oΨô_t� ÷z r& Νä3s9 zÏiΒ ÇÚö‘ F{$# ( 
Ÿωuρ (#θ ßϑ £ϑu‹ s? y]Š Î7y‚ø9$# çµ ÷Ζ ÏΒ tβθà)Ï'Ψè? ΝçG ó¡s9uρ 

Ïµƒ É‹Ï{$ t↔Î/ HωÎ) βr& (#θ àÒÏϑ øó è? Ïµ‹ Ïù  

  فرمودة خداوند بزرگ:
) اي مؤمنان! انفاق كنيد از پاكيزهاي 267(

آنچه فراهم كرديد و از آنچه بيرون 
آورديم از زمين و قصد نكنيد پليد را از 

نيستيد گيرندة آن جز كنيد و  آن انفاق مي
  با فروخواباندن چشم در آن.

  ]267[بقره: 
  

$﴿ فرمودة خداي بزرگ: شرح: yγ•ƒ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u﴾  خداوند در اين آيت بندگان مؤمن
كند، چون ايمان است كه به ايشان نيرو بخشيده و بدينوسيله  به خدا و رسولش را خطاب مي
كه  :دهد كند و دستور مي كنند. ايشان را ندا مي يت پيدا ميبراي تكليف و خطاب الهي اهل

﴿(#θ à)Ï'Ρ r& ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠsÛ $ tΒ óΟçFö;|¡Ÿ2﴾  ،يعني از انواع چيزهائي كه كسب كرديد مثل طال، نقره
اموال تجارتي، چارپايان مانند شتر، گاو، گوسفند انفاق كنيد، و در اين آيت نسبت كسب به 

يشان به كارهاي تجارتي و صنعتي و غيره اشتغال دارند و فرمودة بندگان داده شده است چه ا
$!﴿ :خداي بزرگ £ϑÏΒuρ $ oΨô_t� ÷zr& Νä3s9 zÏiΒ ÇÚö‘ F{$#﴾ ها مانند گندم، جو، جواري  يعني از انواع دانه

$!﴿ها مثل خرما و انگور و خداوند جمله  و اقسام ميوه £ϑ ÏΒ $oΨô_t� ÷zr& Νä3s9﴾ كردن را  نسبت بيرون
ديگري قدرت رويانيدن درختان و گياهان را ندارد  ,ي خود داده چون غير خداوندبه سو

Λä÷ƒ﴿ فرمايد: مي  64ـ  63: آية چنانكه در سوره واقعه ut� sùr& $ ¨Β šχθèO ã�øt rB ∩∉⊂∪ óΟçFΡr&u ÿ… çµ tΡθãã u‘÷“s? ÷Πr& 

ßøt wΥ tβθ ãã Í‘≡̈“9$# ∩∉⊆∪﴾ »كنيد يا مائيم  كاريد آيا شما كشتش مي ديديد آنچه را مي آيا
پاك «كننده حقيقي و رويانندة آنست  جواب اين است كه خدا يگانه كشت . »آوران؟ كشت

شود انفاقي كه بر نفسش،  و انفاق در اينجا همه نوع انفاق را شامل مي» و بلند است خداوند
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ق خانواده، مهمان و برادران نيازمند مسلمان اوست و بايد زكات نخستين نفقة باشد كه انفا
ها و درو فرا  كند به شرطي كه داراي نصاب بوده و سال بر آن بگذرد و زمان چيدن ميوه مي

Ÿωuρ (#θ﴿ رسد. فرمودة خداي بزرگ: ßϑ £ϑu‹ s? y]Š Î7y‚ø9$# çµ ÷ΖÏΒ tβθ à)Ï'Ψè?﴾ جات و حبوباتي را  يعني ميوه
به  كنيد از نوع پست انتخاب نكنيد چنانكه اگر براي شما داده شود حاضر كه صدقه مي

تان چنان پيش آمد كنيد  پذيرفتن آن جز با فروبستن چشم نيستيد، لذا با برادران فقير و مسكين
  نمائيد. كه با خويشتن مي

  
  راهنمائي براي مربي:

  آيت فوق را با ترتيل تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  هاي شرح را يكي پس از ديگري بيان كن تا دانسته شود. جمله -2
زنـان و محتاجـان داراي    كه كسب از راه مشروع براي رفـع احتيـاج بيـوه    :به ايشان بگو -3

  ثواب و پاداش بسيار بزرگ است.
ايشان را به آداب عاليه اسالم آگاه كن، بايد مسلمان با ديگران چنان معامله كند كه به  -4

  كند. نفس خود مي
و ماننـد آن  ها، حيوانات و در طال و نقـره   جات، ميوه ايشان را از وجوب زكات در غله -5

  هاي تجارتي آگاه كن. از كارها و مال
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  : حديث انفاق به خود و خانواده صدقه است2درس 

 َكَسبَ  َماقول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 أَنـَْفقَ  َوَما يَِدهِ  َعَملِ  ِمنْ  َأْطَيبَ  َكْسًبا الرُجلُ 
 َوَخاِدِمهِ  َوَوَلِدهِ  َوَأْهِلهِ  نـَْفِسهِ  َعَلى الرُجلُ 

   .َصَدَقةٌ  وَ فـَهُ 
 والمساكين، األرملة على الساعيَوقَاَل: 

 يصوم وكالذي اهللا، سبيل في كالمجاهد
  .الليل ويقوم النهار

عليه: مرد  وسالمه فرمودة پيامبر صلوات اهللا
ــاكيزه   ــزي پ ــزد خــود چي ــري  از دســت م ت

كسب نكرده است و هرآنچه مرد بر نفـس  
كنـد   و اهل و فرزندان و خادمش نفقـه مـي  

گـردد. و نيـز فرمـوده     محسـوب مـي  صدقه 
اســت: كســي كــه رســيدگي مــي كنــد بــر  

زنان و مسـاكين، ماننـد جهادكننـده در     بيوه
راه خدا ست، و مانند كسي است كه شـب  

  گذراند. را به عبادت و روز را به روزه مي
  (صحيح ابن ماجه)

  
دو  �ازين خبر پيامبر  »َيِدهِ  َملِ عَ  ِمنْ  َأْطَيبَ  َكْسًبا الرُجلُ  َكَسبَ  َما«: �فرمودة پيامبر  شرح:

بودن كار از طريق مجاز مانند صنعت، تجارت و كشاورزي،  شود اول مشروع چيز دانسته مي
آورد و در راه تحصيل آن سعي و كوشش  دوم اين كه هرچه انسان از راه كسب به دست مي

 أَنـَْفقَ  َوَما«: �كند، بهترين چيزي است كه انسان به دست آورده است. فرمودة پيامبر  مي
است بعد از اول كه  �اين خبر دوم نبي  »َصَدَقةٌ  فـَُهوَ  َوَخاِدِمهِ  َوَوَلِدهِ  َوَأْهِلهِ  نـَْفِسهِ  َعَلى الرُجلُ 

حاصل مضمونش چنين است، آن مالي را كه فرد مؤمن بر خود، زن، فرزند و خادم خويش از 
كند برايش صدقه محسوب  ها صرف مي غذا، لباس، خانه، وسيله سواري و دارو و مانند اين

شود. اين  گردد و مانند صدقات ديگر اجر و ثواب دارد و اجر آن تا ده برابر مضاعف مي مي
حديث مرد مسلمان را به طرف كسب و كار تشويق كرده است و او را از كسالت و تنبلي 

ود كه سوال ش باشد راضي نمي دارد، زيرا مسلمان داراي عزت و كرامت نفس مي برحذر مي
: چرك اموال مردم است كه �كند و از چرك مال مردم بخورد، زيرا صدقه به فرمودة پيامبر 
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دهند كه صدقه  مردم به اين صدقات نفس خود را پاك كرده و آن را به كساني مي
  خورند. مي

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  ظ كنند.كرار كن تا شنوندگان حفتهردو حديث را به نحو احسن چندين بار -1
شرح حديث را به طور واضح و روان به صورتي كه الزم است بخوان تا شنوندگان آن  -2

  را بفهمند.
  ايشان را از فضيلت كار و كسب و پستي كسالت و تنبلي آگاه كن. -3
كوشـد در اجـر خـود     زنان و مساكين مي كسي كه براي رفع حاجت بيوه :به ايشان بگو -4

داري است كه روز را به روزه و شب را بـه قيـام    زهمانند مجاهد در راه خدا و مانند رو
  كند. سپري مي

كه انفاق بر نفس، زن، فرزند و خدمتكار واجب است و كسي كـه آن   :فهمانبها  به آن -5
  باشد. كند مستحق عذاب مي دهد اجر دارد و آن كه ترك مي را انجام مي
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  : آية رفتن به سوي تجارت و سود و ترك خطبه3درس 

  وجل:قول اهللا عز
#sŒÎ) uρ (#÷ρr&u‘ ¸οt�≈ pgÏB ÷ρr& #�θ øλ m; (#þθ ‘Ò x'Ρ $# $ pκ ö�s9Î) 

x8θ ä. t� s?uρ $Vϑ Í←!$ s% 4 ö≅è% $tΒ y‰Ζ Ïã «!$# ×� ö� yz zÏiΒ 

Èθ ôγ‾=9$# zÏΒuρ Íοt�≈ yfÏnF9$# 4 ª!$#uρ ç�ö� yz t Ï% Î—≡§�9$# ∩⊇⊇∪  

  فرمودة خداوند بزرگ:
 ,ســرانيرتي يــا هوبيننــد تجــا (و هرگــاه بــه

سويش و بگذارنـد تـو را ايسـتاده    بروند به 
آنچـه نـزد خـدا اسـت بهتـر اسـت از        :بگو

هوســـراني و از تجـــارت و خـــدا بهتـــرين 
  دهندگان است. روزي

  ]11[جمعه: 
  

(sŒÎ#﴿ فرمودة خداي تعالي: شرح: uρ (#÷ρr&u‘ ¸οt�≈pgÏB ÷ρr& #�θ øλm;﴾  آن دسته مسلماني كه در نماز جمعه
ها كارواني  به پا خواستي و آن» برايشان«راي ايراد خطبه با تو در مسجد بودند، هنگامي كه ب

را كه حامل كاالهاي تجارتي و غذايي بوده و اطفال و بردگان پيرامون آن با شور و شعف 
شان پيش از اسالم بود، آن  زني چنانكه رسم ديرين جاهليت جمع شده و با آوازخواني و دف

þθ#)﴿نمودند مشاهده كردند  را استقبال مي ‘Ò x'Ρ $# $ pκ ö�s9Î)﴾ به طرف كاروان رفته و تو را در حال :
خطبه با گروهي كه ده الي دوازده نفر به شمول خلفاي راشدين چهارگانه بود ترك نمودند و 

اين خبر را براي سرزنش آن گروه بيان كرد، چه ايشان در حالي به سوي هوا و  �خداوند 
مشغول ايراد خطبه بودند، لذا  �اهللا هوس و تجات به بيرون مسجد رو آوردند كه رسول 

تا اوشان را آگاه سازد كه مزد و پاداش و روزي كه نزد او  :خداوند به پيامبرش دستور داد
هاي بيهوده و از تجارت بهتر است، تا اهميت آن را درك نموده و چنان  تعالي است از هوس

است كه بهترين  �اهللا عملي را بار ديگر انجام ندهند و همچنين بدانند كه تنها ذات 
دهندگان است و با عبادت و نزديكي به او و با دعا و توسل به حضرتش آن همه روزي  روزي

  با خير و بركت را طلب نمايند.
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  هايي براي مربي: راهنمائي

  حفظ كنند.ن را آيت را به طور زيبا بخوان تا شنوندگان آ -1
  ضيح باشد بيان كن.شرح را با آرامش جمله جمله بخوان و آنچه محتاج تو -2
تجـارت آخـرت.    -2تجـارت دنيـا.    -1كه تجـارت دوگونـه اسـت:     :ها تعليم ده به آن -3

تجارت دنيا نبايد انسان را از عبادت خداوند كه هدف زندگي و سرّ اين وجـود اسـت   
كنـد چـه    اگـر انسـان را از دنيـا بـازدارد انسـان ضـرر نمـي        آخرت بازدارد، اما تجارت

كه آخرت از دنيا بهتر است و آنچه را كه خداونـد خيـر گفتـه     :فرمايد مي �خداوند 
  كند. كند كه آن بهتر است و شخص عاقل چيز بهتر را طلب مي هيچ عاقلي شك نمي

كه دروازة لهـو و لعـب در اسـالم بسـته شـده و بنيـان و اساسـش ويـران          :به ايشان بگو -4
دوانــي و  گرديــده اســت مگــر ســرگرمي و بــازي بــا همســر و اطفــال و مســابقه اســب 

  تيراندازي و آموزش اسلحه و وسايل جهاد كه جواز دارد.
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  خيار بيع درست است حديث: 4درس 

 تـََبايَعَ  ِإَذاقول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
ُهَما َواِحدٍ  َفُكل  الرُجَالنِ   َلمْ  َما بِاْلِخَيارِ  ِمنـْ
 اآلَخرَ  َأَحُدُهَما ُيَخيـرْ  َأوْ  َجِميًعا وََكانَا يـَتَـَفرقَا

َتَبايـََعا اآلَخرَ  َأَحُدُهَما َخيـرَ  فَِإنْ   َذِلكَ  َعَلى فـَ
 تـََبايـََعا َأنْ  بـَْعدَ  تـََفرقَا َوِإنْ . اْلبَـْيعُ  َوَجبَ  فـََقدْ 
ُركْ  َوَلمْ  ُهَما َواِحدٌ  يـَتـْ  َوَجبَ  فـََقدْ  اْلبَـْيعَ  ِمنـْ

  .اْلبَـْيعُ 

: هرگاه دو مرد بيعي را �دة پيامبر فرمو
س هريك از ايشان به خيار انجام دادند، پ

هستند تا هنگامي كه باهم باشند و جدا 
نگردند يا يكي ازيشان ديگري را مخير 
كند، اما اگر يكي ديگري را مخير كرد و 

بيع را منعقد كردند، در اين  ,بر اين شرط
شود و اگر پس از  صورت بيع واجب مي

چنين بيعي از هم جدا شدند و يكي از 
گفت، البته بيع واجب ايشان بيع را ترك ن

  شده است.

  (صحيح ابن ماجه)
  

ُهَما َواِحدٍ  َفُكل  الرُجَالنِ  تـََبايَعَ  ِإَذا«: �فرموده پيامبر  شرح: يعني  »يـَتَـَفرقَا َلمْ  َما بِاْلِخَيارِ  ِمنـْ
براي هريك از خريدار و فروشنده اختيار است كه معامله را قبول يا رد كند و اين تا وقتي 

هردو ايشان در محلي كه معامله را انجام داده قرار داشته باشند و اگر بعد از معامله است كه 
  جدا گشتند و هيچيك از ايشان بيع را رد نكرد در اينصورت بيع ثابت شده است.

و اگر بيعي صورت گرفت و هريك از طرفين به طرف مقابل خود خيار داد، بيع منعقد 
ست و اگر يكي از ايشان برگشت كرده و فسخ معامله را گرديده و خيار براي ايشان ثابت ا

گردد. مگر اين كه زماني را براي خيار معين كرده باشند كه خيارشان  طلب كرد بيع فسخ مي
  تا آن زمان پابرجاست و اگر زمان گذشت خيار باقي نيست و بيع انجام شده است.
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  هايي براي مربي: راهنمائي

  ا شنوندگان حفظ كنند.حديث را بخوان و تكرار كن ت -1
  شرح را جمله جمله بخوان و آنچه احتياج به بيان دارد توضيح بده. -2
ها را از تسهيالتي كه در اين حديث راجع به احكام بيع است آگاه كن، زيرا امكان  آن -3

دارد كسي معاملة را انجام دهد و باز متوجـه شـده از آن پشـيمان گـردد. سـپس بـراي       
گران بخيار هستند تـا هنگـامي كـه از هـم جـدا       فرمايد: معامله مي �چنين معاملة پيامبر

نشوند و اگر جدا شدند و هريكي به راه خود رفت بيع ثابـت اسـت و رجـوعي وجـود     
  ندارد.

گـران   كه بيع به خيار جواز دارد و آن چنين است كـه يكـي از معاملـه    :ها بفهمان به آن -4
كه اگـر يكـي از ايشـان قبـل از      كنند دهد و زمان آن را معين مي براي طرف مهلت مي

شدن مدت، رجوع كرد برايش جايز است كه خريد يا فروش خود را رد كنـد و   سپري
  است. �اين مسئله نيز از محاسن شريعت اسالم و كماالت محمدي 

هـا و   ها را به روابودن خريد و فروش آگاه كن، زيـرا معاملـه در تمـام انـواع جـنس      آن -5
كه در چيزهاي حـرام ماننـد شـراب و مسـكرات و خـود      كاالها حالل است، مگر اين 

  مرده و يا گوشت خوك صورت گيرد كه در اين هنگام از نگاه اسالم صحت ندارد.
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  : آية عهدشكني و خيانت5درس 

  قول اهللا سبحانه وتعالي:
¨βÎ) tÏ%©! $# tβρç�tIô±o„ Ï‰ôγyè Î/ «!$# öΝÍκ È]≈ yϑ ÷ƒ r&uρ $ YΨyϑrO 

¸ξ‹Î= s% š� Í×‾≈ s9'ρé& Ÿω t,≈ n= yz öΝßγs9 ’Îû Íοt� ÅzFψ $# 

Ÿωuρ ãΝßγßϑ Ïk= x6ãƒ ª!$# Ÿωuρ ã� ÝàΖtƒ öΝÍκ ö�s9Î) tΠöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# Ÿωuρ óΟ Îγ‹ Åe2t“ãƒ óΟ ßγs9uρ ëU#x‹tã 

ÒΟŠÏ9r& ∩∠∠∪  

  فرمودة خداوند متعال:
) همانا آنان كه بفروشند پيمـان خـدا و   77(

ــه بهــاي انــدك   ,ســوگندهاي خــويش را ب
ــان را نيســت بهــرة د ر آخــرت و ســخن آن

شـان روز  ينگويد ايشان را خدا و ننگـرد بد 
ــراي ايشــان   ــه پاكسازدشــان و ب قيامــت و ن

  عذاب دردناك است.

  ]77[آل عمران: 
  

%βÎ) tÏ¨﴿ فرمودة خداوند بزرگ: شرح: ©! $# tβρç� tIô±o„ Ï‰ôγyè Î/ «!$# öΝÍκ È]≈ yϑ÷ƒ r&uρ $YΨyϑrO ¸ξ‹ Î= s%﴾  يعني
كنند سوگند  هاي خود فريب و خيانت مي ر پيمانكنند و د كساني كه پيمان بسته مي

�š﴿: گويند آوردن سرماية پست دنيائي، دروغ مي خورند و براي به دست مي Í×‾≈ s9'ρé& Ÿω t,≈ n= yz 

öΝßγs9 ’ Îû Íοt� Åz Fψ$#﴾ ها بهره و نصيبي در آخرت نيست  يعني براي اين﴿Ÿωuρ ãΝßγßϑ Ïk=x6 ãƒ ª!$#﴾  يعني
كند و ايشان را ثنا  ها را تزكيه نمي گويد و آن ريف سخن نميها به طريق احترام و تش با آن
�Ÿωuρ ã﴿ گرداند شان نمي ها پاك گويد و از گناهان و زشتي نمي ÝàΖtƒ öΝÍκ ö�s9Î) tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9$#﴾  خداوند

óΟ﴿كند  شان در روز قيامت نظر نمي به سوي ßγs9uρ ëU#x‹tã ÒΟŠÏ9r& ∩∠∠∪﴾  و عذاب دردناك به
ها از  آيد كه لذت زندگي را برايشان حرام كرده به نحوي كه مرگ براي آن يشان م سراغ

ها در سورة زخرف حكايت كرده  گردد، چنانكه خداوند از احوال آن زندگي گواراتر مي

#)﴿ فرمايد: مي ÷ρyŠ$tΡ uρ à7Î=≈ yϑ≈ tƒ ÇÙø) u‹ Ï9 $uΖ øŠn= tã y7 •/u‘ ( tΑ$s% / ä3‾ΡÎ) šχθèW Å3≈ ¨Β ∩∠∠∪﴾ ) :77الزخرف.( 
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 كاش بميراند ما را پروردگارت تا از عذاب راحت گرديم.» نگهبان جهنم«اي مالك «ي يعن
  .»دهد: به راستي شما (در اين عذاب) جاويد و ماندگاريد پاسخ مي

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت را مكرر بخوان تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  شرح را جمله جمله بخوان و آنچه ابهام دارد توضيح ده. -2
  شكني آگاه گردان كه از گناهان كبيره است. ها را از حرمت پيمان آن -3
ها را از صحت عقيدة اهـل سـنت در مسـئله رؤيـت خداونـد واقـف گـردان، زيـرا          آن -4

�Ÿωuρ ã﴿ فرمايد: مي ÝàΖ tƒ öΝÍκ ö�s9Î)﴾ هـا كـافر    كنـد، چـون آن   شـان نظـر نمـي    خداوند به سوي
  كنند. ها نيز به او نظر مي كند و آن يهستند ولي به مؤمنان خداوند در روز قيامت نظر م

  كه به حكم اين آيت خريد و فروش جواز دارد. :ها بياموز به آن -5
كه اگرچه اين آيت در بارة يهود نازل شده است، ولـي در اينجـا عمـوم     :به ايشان بگو -6

  لفظ معتبر است نه خصوص مورد.
كني و سوگند دروغ كه ش كه بايد از هر عمل زشتي مانند پيمان :ها يادآوري كن به آن -7

  گرداند پرهيز شود. مسلمان را شبيه يهود مي
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  گويد : حديث خداوند با سه كس سخن نمي6درس 

 الَ  َثالَثَةٌ  قول النبي صلى اهللا عليه وسلم:
 َوالَ  ِإلَْيِهمْ  يـَْنظُرُ  َوالَ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اللهُ  ُيَكلُمُهمُ 
 ُهمْ  َمنْ  :فـَُقْلتُ . مٌ أَلِي َعَذابٌ  َوَلُهمْ  يـُزَكيِهمْ 

 :قَالَ . َوَخِسُروا َخابُوا فـََقدْ  اللهِ  َرُسولَ  يَا
 َواْلُمنَـفقُ  َعطَاَءهُ  َواْلَمنانُ  ِإزَارَهُ  اْلُمْسِبلُ 
  .اْلَكاِذبِ  بِاْلَحِلفِ  ِسْلَعَتهُ 

: سـه نفرنـد كـه خداونـد     �فرمودة پيغمبر 
گويـد و   بروز قيامت بـا ايشـان سـخن نمـي    

هـا را پـاك    افكنـد و آن  نمـي  برايشان نظـر 
ــاك   نمــي ــد و برايشــان عــذاب دردن گردان

است. پـس گفـتم: اي پيـامبر خـدا! ايشـان      
كياننــد بــه تحقيــق كــه بــدبخت و زيانكــار 
شـــدند. فرمـــود: درازكننـــدة ازار خـــود و 

گذار بر عطاي خود و فروشنده جنس  منت
  خود را به سوگند دروغ.

  (صحيح ابن ماجه)
  

يعني خداوند اين سه نفر را به صورت  »اللهُ  يَُكلُمُهمُ  الَ  َثالَثَةٌ «: � فرمودة پيامبر شرح:
شان از خشم و غضبي  و به سوي »ِإلَْيِهمْ  يـَْنظُرُ  َوالَ «دهد  اكرام و تشريف مورد خطاب قرار نمي

داند، گر شان نمي ها را ستايش نكرده و از گناه پاك آن »يـُزَكيِهمْ  َوالَ «افكند  كه دارد نظر نمي
  و ايشان را عذابي دردناك است. »أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َوَلُهمْ «

گويد: گفتم: ايشان كيانند اي رسول  شنيد، مي �اين سخنان را از پيامبر �چون ابوذر
يعني كسي  »ِإزَارَهُ  اْلُمْسِبلُ «فرمود:  �خدا! به تحقيق كه خوار و زيانكار شدند. آن حضرت

آن كه چون به كسي چيزي  »َعطَاَءهُ  َواْلَمنانُ «كشد  قدمش ميكه ازار يا شلوارش از تكبر زير 
دهد بر وي منت گذارد و چون در قرآن آمده است كه مسلمانان كساني هستند كه صدقه و 

: �گردانند و فرمودة پيامبر اجر نمي بي ,كردن طرف گذاري و اذيت بخشش خود را به منت
هاي جنس خود اين قدر يا آن قدر  خورد كه درب يكسي كه قسم م »ِسْلَعَتهُ  َواْلُمنَـفقُ «

پرداخته است و حال آن كه آن مقدار را نپرداخته است يا بگويد: به فالن و فالن مبلغ 



    

    درسهاي يوميه اسالمي        474 
    

 

ام و نخريده است يا اين مال به اينقدر برابر است و ارزش دارد در صورتي كه ارزش  خريده
  را ندارد.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  بخوان تا شنوندگان حفظ كنند. حديث را چند بار -1
  شرح را با آرامش جمله جمله بخوان تا بداني كه شنوندگان ياد گرفته اند. -2
  كه جامة مسلمان بايد بين كعبين و نصف ساق باشد. :به ايشان بفهمان -3
گـذاري عبـارت از    كند و منت نهادن، ثواب صدقات را باطل مي كه منت :به ايشان بگو -4

گويد: فالن چيز را برايت خريدم و يـا فـالن چيـز را برايـت     اين است كه براي طرف ب
  دادم.

داننـد سـؤال كننـد     دانند واجب است از كساني كه مي كساني كه نمي :به ايشان بفهمان -5
ها كيانند و بر  سوال كرد و گفت: آن �همچنان كه راوي اين حديث (ابوذر) از پيامبر

  ه جواب گويد.م است كه اگر از وي چيزي پرسيده شود بايد كلعا
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  بودن ربا بيع و حرام مشروعيت: آية 7درس 

  قول اهللا جل وعال:
y7Ï9≡ sŒ öΝßγ‾Ρ r'Î/ (#þθ ä9$s% $ yϑ ‾ΡÎ) ßìø‹ t7ø9$# ã≅÷W ÏΒ (#4θ t/ Ìh�9$# 3 

¨≅ymr&uρ ª!$# yìø‹ t7ø9$# tΠ§� ymuρ (#4θ t/ Ìh�9$# 4 yϑsù …çνu!%ỳ 

×π sàÏã öθ tΒ ÏiΒ Ïµ În/ §‘ 4‘yγtFΡ $$ sù …ã& s# sù $ tΒ y#n= y™ 

ÿ… çνã�øΒr&uρ ’ n<Î) «!$# ( ï∅tΒuρ yŠ$ tã y7Í× ‾≈ s9'ρé'sù 

Ü=≈ysô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $ pκ�Ïù šχρà$ Î#≈ yz ∩⊄∠∈∪  

  :�فرمودة خداوند 
داد و ستد مانند «گفتند: زيرا مي.  )275(

؛ حال آنكه اهللا خريد و فـروش  »رباست
را حــالل، و ربــا را حــرام كــرده اســت. 

رسيدن فرمـان  بنابراين كسي كه پس از 
ي ربا) از اين عمل پروردگارش (درباره

باز آمد، آنچـه پيشـتر كسـب كـرده، از     
اوست و كساني كه دوباره به رباخواري 

اند و براي هميشـه در  بپردازند، دوزخي
  دوزخ خواهند ماند

  ]275: بقره[
  

≡y7Ï9﴿: �فرمودة خداوند  شرح: sŒ öΝßγ‾Ρ r'Î/ (#þθ ä9$ s% $ yϑ ‾ΡÎ) ßìø‹ t7 ø9$# ã≅÷W ÏΒ (#4θ t/ Ìh�9$#﴾  در آيات قبل
شود  كه به رباخواران عذابي سختي برسد كه هرگاه رباخوار از قبرش بلند مي :خداوند فرمود

افتد مانند كسي كه وي را شيطان بر زمين افكنده كه حركاتش غير منظم باشد،  بر زمين مي
است چنانكه بيع  مانند ربارا كه گفته بودند: بيع  شمردنشان است، ربا لاين عذاب به سبب حال

شدن مدت دارد. لذا خداوند اين  هم اين زيادتي بعد از سپري ر ابتدا زيادتي و فائده دارد رباد
›ymr&uρ ª!$# yìø≅¨﴿ قياس فاسدشان را با اين سخنش رد كرد t7ø9$# tΠ§� ymuρ (#4θ t/ Ìh�9$#﴾  خدا بيع را حالل و

… yϑsù﴿است.  ربا را حرام كرده çνu!%ỳ ×π sàÏã öθ tΒ ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ 4‘yγtFΡ $$ sù﴾  يعني كسي كه تحريم الهي از

…﴿ ربا برايش رسيد و خود را بازداشت و آن را ترك نمود ã& s# sù $ tΒ y#n= y™ ﴾  پس براي او است

�ÿ…çνã﴿ه و يا قبل از توب است، پيش از علم او به حرمت رب آنچه گذشته øΒr&uρ ’n< Î) «!$#﴾  و كارش
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دهد و  دارد و نجاتش مي ند است كه اگر بخواهد وي را بر توبه پايدار ميبعد از آن به خداو
، از اينجا است كه خداوند گرداند نيت و بدي عملش هالكش مي اگر بخواهد به علت فساد

$ï∅tΒuρ yŠ﴿فرمايد:  مي tã﴾ كسي كه به طرف سود خواري بازگردد ﴿y7 Í×‾≈ s9'ρé'sù Ü=≈ysô¹r& Í‘$̈Ζ9$# ( 
öΝèδ $ pκ�Ïù šχρà$ Î#≈ yz﴾ ها اصحاب آتشند و در آن جاويدان و اين بزرگترين وعيديست كه  آن

  بريم. كند از آن به خدا پناه مي خداوند رباخواران را بدان تهديد مي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت را مكرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
شـمردند در حـالي كـه     بيـع مـي  را همچون  اشتباه قياس ربا خواران را تذكر بده كه ربا -2

خداوند بيع را حالل و سـود را حـرام قـرار داده، پـس چگونـه حـرام بـا حـالل قيـاس          
  شود. مي

برد، مثالً اگر سـودخوار توبـه كنـد     كه توبه گناه ماقبل خود را از بين مي :به ايشان بگو -3
آورده به دست  شدن به حرمت ربا, كه پيش از آگاه بخشد و مالي را خداوند وي را مي

  از آن بخورد و صدقه دهد.
ها را از وعيد شديد خداوند در بارة كساني كه از سودخواري توبه كنند و سپس به  آن -4

پنـاه بـه خـدا از عـذاب جهـنم و       :آن بازگردند كـه خلـود در آتـش اسـت آگـاه كـن      
  جاويدماندن در آن.
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  سود هفتاد گناه دارد حديث: 8درس 

ُعونَ  الربَا قول النبي عليه السالم:  ُحوبًا َسبـْ
  .أُمهُ  الرُجلُ  يـَْنِكحَ  َأنْ  أَْيَسُرَها

- اللهِ  َرُسولَ  َأن  َمْسُعودٍ  ْبنِ  اللهِ  َعْبدِ  َعنْ 
 الربَا آِكلَ  َلَعنَ  -وسلم عليه اهللا صلى

  .وََكاتَِبهُ  َوَشاِهَدْيهِ  َوُموِكَلهُ 
 َعاِقَبةُ  َكانَ  ِإال  الربَا ِمنَ  َأْكثـَرَ  َأَحدٌ  َماَوقَاَل 

  .ِقلةٍ  ِإَلى َأْمرِهِ 

: ربا را هفتاد گناهست �فرمودة پيامبر 
آسانترش آن است كه مرد با مادرش زنا 

  كند.
روايت شده كه گفت:  �از ابن مسعود 

به تحقيق كه پيامبر خدا رباخوار و كسي 
كه آن را به ديگري بخوراند و شاهدان و 

  نويسنده آن را لعنت كرده است.
فراهم  ي از ربامود: كسي مال زيادو نيز فر

نياورد، مگر كه در آخر گرفتار فقر و 
  گردد. ناداري مي

  (صحيح ابن ماجه)
  

ُعونَ  الربَا«: �فرمودة پيامبر  شرح: تر  آسان »أَْيَسُرَها« سود را هفتاد گناه است »ُحوبًا َسبـْ
با مادرش نعوذ باهللا زنا كرده باشد، لذا از مانند اين است كه مرد  »أُمهُ  الرُجلُ  يـَْنِكحَ  َأنْ «ها  آن

بندة مسلمان عجيب است كه چنين وعيد شديد را بشنود، بازهم به سودخواري ادامه دهد و يا 
  بعد از توبه به آن رجوع كند.

پيامبر خدا رباخوار را لعنت كرده و بر وي نفرين  »الربَا آِكلَ  َلَعنَ «: �سخن ابن مسعود 
مت خدا محروم باشد، لفظ خوردن شامل آشاميدن، پوشيدن، كرده است كه از رح

شود ولي لفظ (اكل)  گرفتن، سوارشدن و هرگونه تصرف در مال سود را شامل مي سكني
را كه به ديگري سود  يعني خورانندة ربا »َوُموِكَلهُ «رود  يخوردن غالباً در تصرفات به كار م

نظارت نموده و  ي دو شاهديكه بر نوشته و سند ربانيع »َوَشاِهَدْيهِ «دهد نيز لعنت گفته است  مي
دور هستند، كه از رحمت خداوند  :نويسندة آن و اينها پنج نفرند »وََكاتَِبهُ «به آن شهادت دهند 
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جوئيم. و فرمودة  كنند به خدا ازين كار پناه مي خورند و به آن معامله مي ميها ربا  زيرا اين
ودخوار كه گرچه به عاقبت بد س �ن اخباريست از طرف پيامبراي ..الخ »َأَحدٌ  َما« :�پيامبر 

گردد، ولي در پايان زندگيش به فقر و درويشي گرفتار  در ابتداي مرحله مالش زياد مي
  بريم. شود به خدا از آن پناه مي مي

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  هرسه حديث را چند مرتبه تكرار كن تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  را جمله جمله بخوان و آنچه احتياج به تفسير دارد توضيح ده تا دانسته شود.شرح  -2
خواســتن و  مســلمانان را از قــرض هــا را از علــت حرمــت ربــا آگــاه كــن: كــه ربــا  آن -3

  گرداند. ها محروم مي دادن و اجر و ثواب آن سلف
گيرد  اي كه از برادرش قرض مي وفائي به وعده كه عدم صداقت و بي :به ايشان بفهمان -4

موقع را مساعد ساخته است كه كسي به برادر مسلمانش قرض و يا نسيه ندهد. و از اين 
ها گرفتار شده انـد و ازيـن بـال نجـات      علت است كه مردم به فتنة سودخواري و بانك

نداشته تا از آن توبه كنند و بايد طوري باشد كه شخص مسلمان به برادرش قرض و يا 
  ش وفاء كرده پول او را در موعد معين ادا كند.نسيه بدهد و او به پيمان
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  كه به خدا قرض نيكو دهد كيست: آية 9درس 

  قول اهللا جل جالله:
∅̈Β #sŒ “ Ï%©! $# ÞÚÌ� ø)ãƒ ©!$# $ �Êö� s% $ YΖ|¡ym 

… çµx'Ïè≈ ŸÒ ã‹ sù … çµ s9 ÿ…ã& s! uρ Ö�ô_r& ÒΟƒÌ� x. ∩⊇⊇∪  

  :�فرمودة خداوند 
دهد خدا را وام  ) كيست آن كه وامي11(

پس چند برابرش كند برايش و او  نكو،
  راست پاداش گرامي.

  ]11[حديد: 
  

“ Β #sŒ̈∅﴿ فرمودة خداوند بزرگ: شرح: Ï%©! $# ÞÚÌ� ø)ãƒ ©!$#﴾ اين بازگشائي دروازة :
بزرگي از رحمت است كه خداوند آن را به روي بندگان مؤمنش باز كرده است آنجا كه به 

از از ايشان قرضه درخواست كرده تا پاداش آن فضل و كرم خود به ايشان مالي داده است و 
را از يك درهم تا هفتصد درهم بلكه تا هزار هزار يعني يك مليون زياده گرداند، فرمودة 

��Êö$﴿ خداوند: s% $ YΖ |¡ym﴾ پسنديده كه در آن آلودگي شرك نباشد و از مدرك   يعني وامي
آن را ادا كند و فرمودة خداوند: حالل به دست آمده و با طيب خاطر و بدون اكراه و اجبار 

﴿µ x'Ïè≈ŸÒ ã‹ sù﴾  پس زياده گرداند آن را. اين پاداش كسي است كه از مالي كه خدا به وي
اهللا است، و در نصرت  كلمةدهد. يعني در راه خدا كه جهاد براي اعالي  بخشيده قرض مي

µ﴿ :� رساند، و فرموده خداوند دين خدا و بندگانش به مصرف مي x'Ïè≈ŸÒ ã‹ sù﴾  پس چند
رود،  است و گاهي تا ده برابر باال مي ةبرابرش كند و مضاعفه به معني دوبرابر كه اقل زياد

گويد: آن كه نكوئي آورد براي اوست ده برابر آن و گاهي تا هفت صد چند  زيرا خداوند مي
سورة بقره شود و بلكه تا هزار هزار برابر كه اين پاداش نفقة جهاد است چنانكه در  نيز زياد مي
ã≅sW﴿ :آمده است ¨Β tÏ% ©!$# tβθ à)Ï'Ζ ãƒ óΟßγs9≡ uθ øΒr& ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# È≅sVyϑx. >π ¬6 ym ôMtF u;/Ρ r& yìö7 y™ Ÿ≅Î/$uΖ y™ ’Îû Èe≅ä. 

7' s# ç7/Ψß™ èπ s�($ ÏiΒ 7π¬6 ym 3 ª!$#uρ ß#Ïè≈ ŸÒ ãƒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 3 ª!$#uρ ììÅ™≡ uρ íΟŠÎ= tæ ∩⊄∉⊇∪﴾  :ه مثال كساني ك« ).261(البقرة
ئي است كه بروياند هفت خوشه و در هر  كنند مانند دانه مال خود را در راه خدا نفقه مي
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و  .»خوشه صد دانه و خداوند چند برابر كند براي هركه بخواهد و خدا گشايشمند داناست
…ÿ﴿ فرمودة خداوند: ã& s!uρ Ö�ô_r& ÒΟƒÌ� x.﴾  و او راست پاداش گرامي و آن پاداش بزرگ جنت است

  نيكوكاران و نعمت جاويدان است. كه سراي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت را با ترتيل و مكرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  شرح را جمله جمله بخوان و نكات پوشيده را توضيح ده تا همگان حفظ كنند. -2
كه آن بزرگترين عامل الفت و محبت مسلمانان  :ها را از مشروعيت قرض آگاه كن آن -3

  است.
ها از فضيلت نفقة مال در راه خدا تذكر ده، زيرا يك درهـم تـا هفتصـد برابـر و      به آن -4

  تر از ان اجر دارد. زياده
شـود،   كه سبب دشمني در بين مسلمانان مـي  :ها را از حرمت سودخواري آگاه كن آن -5

كنـد و سـبب فقـر و     دادن و مضـاربت محـروم مـي    هـا را از قـرض   خواري آندزيرا سو
  گردد. دشمني مي اختالف و
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  كسي كه گره از مشكل برادرش باز كند حديث: 10درس 

 َمنْ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
نـَْيا ُكَربِ  ِمنْ  ُكْربَةً  َأِخيهِ  َعنْ  نـَفسَ  الد 
 يـَْومِ  ُكَربِ  ِمنْ  ُكْربَةً  َعْنهُ  اللهُ  نـَفسَ 

  .اْلِقَياَمةِ 

  »رواه مسلم«
 َأَداَءَها يُرِيدُ  الناسِ  لَ أَْمَوا َأَخذَ  َمنْ َوقَاَل 

 ِإْتَالفـََها يُرِيدُ  َهاَأَخذَ  َوَمنْ  َعْنُه، اللهُ  َأدى
  .اللهُ  أَتْـَلَفهُ 

: كسي كه گشـايش دهـد غمـي را    �فرمودة پيامبر 
هـاي   هاي دنيائي برادرش خداوند غمي از غم از غم

روز قيامت وي را گشايش دهد. و نيز فرمود: كسي 
ــال ــه م ــرد ك ــاي م ــرد و ارادة اداي آن را ه م را بگي

ــق     ــر اداي آن توفي ــد وي را ب ــد خداون ــته باش داش
دهد و كسـي كـه مـال مـردم را بگيـرد و قصـد        مي

ــف   تلــف ــد آن را تل كــردن را داشــته باشــد خداون
  كند. مي

  (رواه البخاري)
  

نـَْيا ُكَربِ  ِمنْ  ُكْربَةً  َأِخيهِ  َعنْ  نـَفسَ  َمنْ «: �فرمودة پيامبر  شرح: كسي كه دور كند از  »الد
هاي دنيا لفظ برادر در عبارت حديث شامل برادر نسبي و ديني  غمي را از غم برادر خود

رسد، گاهي به غذا و  غم و اندوهي است كه براي بندة مسلمان مي ,شود و كربة هردو را مي
اي رفع لباس احتياج دارد و گاهي براي انجام كار ديني خود نيازي به چيزي دارد و چارة بر

گردانيدن وي از آن مشكل  تنفيس يعني دوركردن آن غم و بيرون . يابد حاجت خود نمي
اين كه خداوند  »اْلِقَياَمةِ  يـَْومِ  ُكَربِ  ِمنْ  ُكْربَةً  َعْنهُ  اللهُ  نـَفسَ «است و جزايش در نزد خدا آنست 

دوه دنيا بزرگتر كه غم آخرت از غم و ان دارد, هاي روز قيامت را از وي برمي غمي از غم
هاي اين جهان قابل مقايسه نيست و  ها و اندوه است، بلكه يك غم و اندوه قيامت با تمام غم

در اين حديث ترغيب بزرگي است براي مؤمنيني كه با يكديگر كمك و همكاري داشته 
دادن و صدقه و يا همكاري در كسب و كار برآورده  باشند نيازهاي يكديگر را به قرض

كسي كه مال مردم را بگيرد و  »َأَداَءَها يُرِيدُ  الناسِ  َأْمَوالَ  َأَخذَ  َمنْ « �فرمودة پيامبر سازند، 
اش را خالص  قصد اداي آن را داشته باشد، خداوند آن را براي اداي دين او توفيق دهد و ذمه
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كند، تا  گرداند اين مژدة صادقي است براي آن مسلمان كه طلب وام از برادر خود مي
حتياجش را رفع گرداند و عزم و انديشة صادقي براي اداي دينش داشته باشد تا آنچه را از ا

كند و مالي را روزيش  برادرش گرفته به وي رد كند، همانا خداوند كار را بر وي آسان مي
 َوَمنْ «: �گرداند، تا پيش از اين كه جهان را ترك گويد، دينش را ادا نمايد. فرمودة پيامبر مي
و حال آن كه قصد  »ِإْتَالفـََها يُرِيدُ  َوُهوَ «يعني كسي كه از مال مردم قرض بگيرد  »َهاذَ َأخَ 

خداوند وي  »اللهُ  أَتْـَلَفهُ «نخواهد آن را به صاحبش رد كند،  كردن آن را داشته باشد كه تلف
را هالك كرده و كارش را مشكل كرده و خاطرش را نا آرام سازد و بخسران گرفتارش 

  د، پناه به خدا و بايد كه ازين وعيد برحذر باشيد.كن مي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را چند مرتبه بخوان تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  شرح را بخوان و نكات پوشيده و مشكل را توضيح ده. -2
ــرض  -3 ــه ق ــلمانان را ب ــراي      مس ــد و ب ــرض بدهن ــديگر ق ــه يك ــه ب ــن ك ــب ك دادن ترغي

كه نيت و انديشة خود را اصالح كنند و عـزم جـدي داشـته     :نگيرندگان توصيه ك وام
باشند، مالي را كه قرض گرفته مسترد كنند، البته خداونـد ايشـان را بـر آن كـار يـاري      

  دهد. مي
گرفتن به نيت اين كه دين را ادا نكنند برحذر دار، زيرا اين عمـل   مسلمانان را از قرض -4

  گردد. سبب هالكت و ويراني ايشان مي
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  : آية آنچه پيامبر براي شما آورده بگيريد11 درس

  قول اهللا تعالي:
!$ tΒuρ ãΝä39 s?#u ãΑθ ß™§�9$# çνρä‹ã‚sù $ tΒuρ öΝä39 pκ tΞ 

çµ ÷Ψtã (#θ ßγtFΡ$$ sù 4 (#θ à)̈? $#uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© 

É>$s)Ïè ø9$# ∩∠∪  

  فرمودة خداوند متعال:
) و آنچه داد به شما پيامبر، پس بگيريد 7(

و آنچه بازداشت شما را از آن، پس آن را 
بازايستيد و بترسيد خدا را كه خدا سخت 

  است. كننده عقوبت
  ]7[حشر: 

  
tΒuρ ãΝä39$!﴿ شرح: s?#u ãΑθ ß™ باشد و مراد  مي �مراد از رسول در اين جا پيامبر ما محمد   ﴾�9$#§

وي صحبت داشته اند به ياران خود كه با  �از آنچه پيامبر داده همه چيزهايي است كه پيامبر 
داده است و همه چيزهائي است كه براي افراد امت خود داده تا بروز قيامت داده و مراد به 

آن دستوراتي است از شريعت و احكام و آداب و اخالق كه براي امتش  �دادن پيامبر 
شود، پس بر امت الزم است به آنچه  آورده است، زيرا آنچه آورده عطا (بخشش) گفته مي

ر كرده عمل كنند و رد نكنند و آنچه را نهي كرده از آن خودداري كنند چه از اعتقادات ام
باشد و چه گفتار و چه رفتار، زيرا آنچه خداوند امر كرده از اعتقاد، فعل و قول همه عامل 

گرداند، همچنانكه  يل ميمشان را تك تزكية نفوس و پاكي ارواح مسلمين بوده و اخالق
نهي كرده است عامل پستي و آلودگي نفس بشري است از اينجا است كه اموري كه از آن 

خداوند به دنبال امر به اطاعت از او امر پيامبر و خودداري از نواهي وي به تقوي دستور 
دهد و تقوي نيز فرمانبرداري از اوامر و نواهي او تعالي است كه آنچه امر كرده است  مي

آن نهي كرده واجب است خودداري شود آنگاه واجب است كه انجام شود و آنچه از 
 #$!© (βÎ¨﴿گويد:  سعادت دنيا و آخرت بشر تكميل مي شود. سپس بر اين امر تأكيد فرموده: مي
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ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïèø9$#  ∩∠∪﴾ خداوند داراي عذاب دردناك است آن كس كه عاصيان را عذاب كند 

  بشديدترين عذاب سزا دهد.
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت را با ترتيل تكرار كن تا بيشتر شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  شرح را جمله جمله بخوان و نكات مبهم و مجمل آن را واضح كن تا فهميده شود. -2
اسـت   �ها از عموم اطاعت رسول كه همانا پذيرفتن تمام اوامر و منهيـات پيـامبر   به آن -3

  تذكر ده.
كـه عبـداهللا بـن     :يادآوري كن :كرده اند ها از حديثي كه بخاري و مسلم روايت به آن -4

هـا بـراي    كننـده دنـدان   كننده و گشـاده  كوبنده، نخ گفت: لعنت بر زنان خال �مسعود 
دهند، اين سخن عبداهللا ابن مسعود  نماياندن حسن و جمال كه آفرينش خدا را تغيير مي

خـواني   قـرآن گفتنـد، و زن   به زني از قبيلة بني اسد رسيد كه او را مادر يعقوب مـي  �
بود براي ابن مسعود گفت: برايم رسيده است كه تو چنين و چنان را لعنت كـردي، در  

لعنت كـرده اسـت و ايـن امـر در      �جوابش گفت: چرا لعنت نكنم، كسي را كه پيامبر
جلد قرآن  ينكتاب بزرگي خداوند آمده است: زن گفت: به تحقيق آنچه در ميان تدو

خوانـدي   گفت: اگر قرآن را مـي  �آن نيافتم، ابن مسعود ام و اين را در  است خوانده
$!﴿ فرمايـد:  يـافتي، آيـا گفتـة خداونـد را نديـدي كـه مـي        آن را مي tΒuρ ãΝä39 s?#u ãΑθ ß™ §�9$# 

çνρä‹ã‚sù $ tΒuρ öΝä39 pκ tΞ çµ ÷Ψtã (#θ ßγtFΡ $$ sù﴾ زن گفت: آري خواندم، ابن مسعود گفت: البته پيامبر ،
  كوبي تا آخر. عني خالها نهي كرده است، ي از اين
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  : حديث آنچه براي شما آوردم بگيريد12درس 

ذروني قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
وما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم 
بسؤالهم واختالفهم على أنبيائهم فإذا 
أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا 

  نهيتكم عن شيء فانتهوا.

مرا به آنچه  گذاريدفرمايد: ب مي �پيامبر 
براي شما گذاشتم، همانا كساني كه پيش 
از شما بودند به علت پرسش و اختالف 

شان به هالكت رسيدند،  ها بر پيامبران آن
پس هنگامي كه شما را به چيزي امر كردم 
آن را به اندازة توان خود انجام دهيد و 
آنگاه كه شما را از چيزي بازداشتم 

  بازبمانيد.
  (رواه الشيخان)

  
يعني به آنچه براي شما گذاشتم اكتفا ورزيد و تا وقتي كه شما  »ذروني وما تركتكم« شرح:

را به چيزي امر و نهي نكردم از من چيزي نپرسيد، در اين حديث منع كساني است كه 
 �كنند، چون زمان پيامبر هاي دشواري كه به آن احتياج نباشد مطرح مي ها و پرسش سؤال

شود كه به جاآوردن آن  ها باعث بروز امري مي گاهي اين سؤالوقت نزول وحي است، 
شود كه ترك آن سخت باشد و يا اخبار و حقايقي روشن  دشوار باشد يا نهي از كاري مي

گردد. سپس پيامبر بزرگوار علت ترك  گردد كه براي عدة سبب غم و اندوه مي مي
ان قبلكم بسؤالهم واختالفهم على إنما هلك من ك«كند:  مورد را چنين بيان مي هاي بي پرسش
شان  ها بر پيامبران همانا كساني كه پيش از شما بودند به علت پرسش و اختالف آن  »أنبيائهم

هاي  به هالكت رسيدند. اين فرمودة پيامبر دليل است بر اين كه لجبازي و تكلف در پرسش
. فرمودة پيامبر گردد و اختالف سبب نابودي و هالكت است مورد موجب اختالف مي بي

يعني چون شما را به انجام كاري و يا گفتن  »فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم« :�
سخني فرمان دادم آن را به قدر توان خود انجام دهيد، زيرا خداوند كسي را جز به اندازة 
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: �گرداند. فرمودة پيامبر  سازد وزياده بر گنجايش قدرتش مأمور نمي توانش مكلف نمي
يعني هرگاه شما را از انجام كاري و يا گفتن سخني منع كردم،  »وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا«

خود را از آن بازداريد، در اينجا استطاعت و توان شرط نگشته، زيرا نهي ترك است و در 
  راحت است.نگفتن  د، بلكه در نكردن و سخنترك غالباً مشقت وجود ندار

  
  ي:هايي براي مرب راهنمائي

  تا شنوندگان آن را حفظ كنند. :حديث را مكررا بخوان -1
  شرح را جمله جمله توضيح ده و مطالب مشكل را بيان كن تا دانسته شود. -2
كه سوال و پرسش زياد كراهـت دارد و سـبب بـروز اخـتالف شـده و       :به ايشان بياموز -3

 عمـل  بدون اشكالي ندارد، اما سوال كردن باشد  رساند، اگر سوالي براي عمل زيان مي
درست نيست. در حديث صحيح آمده است كه از خـوبي اسـالم شـخص، آن     نكردن

  است كه چيزهائي را كه بدان نياز نيست ترك كند.
بر مسلمان الزم است تا براي به جاآوردن امر خدا قيام كند، پـس اگـر خـود را آمـاده      -4

نهـي عـذري   شـود، امـا در    كرد ولي به علت عذري نتوانست انجام دهد گنهكـار نمـي  
نيست، مگر در صورتي كـه ضـرورت باشـد ماننـد خـوردن گوشـت خـود مـرده و يـا          

  گوشت خوك براي كسي كه خوف هالكت باشد.



    

  487  درسهاي ماه شعبان
  

  

  : آية پيروزي اسالم بر اديان ديگر13درس 

  قول اهللا تعالي:
uθ èδ ü“Ï% ©!$# Ÿ≅y™ ö‘ r& … ã& s!θß™ u‘ 3“ y‰çλù; $$ Î/ ÈÏŠuρ 

Èd, ptø:$# … çνt� Îγôàã‹ Ï9 ’ n? tã ÈÏd‰9$# Ï& Íj# ä. öθ s9uρ oνÌ� x. 

tβθ ä. Î�ô³ßϑ ø9$# ∩∪  

  فرمايد: خداي بزرگ مي
ــه    9( ــامبر را ب ــتاد پي ــه فرس ــت آن ك ) اوس

رهبري و دين حق تا غالـب گردانـد آن را   
پســندند  هــاي همگــي اگرچــه نــه بــر كــيش
  مشركان.

  ]9[صف: 
  

uθ﴿ :�فرمودة خداوند  شرح: èδ ü“Ï% ©!$# Ÿ≅y™ö‘ r& … ã&s!θß™ u‘ 3“y‰çλ ù;$$ Î/ ÈÏŠuρ Èd,pt ø:$# ﴾  يعني محمد� 
دهندة راه سعادت و كمال و دين حق كه آئين اسالم است فرستاد. فرمودة  را راهنما و نشان

…﴿ :�خداوند  çνt� Îγôàã‹ Ï9 ’ n? tã ÈÏd‰9$# Ï& Íj# ä.﴾ هاي يهوديت،  تا چيره گرداند آن را بر همه دين
شناسند و  ها را مي از ديگر اديان كه مردم آنها  پرستي و غير اين نصرانيت، مجوسيت و ستاره

öθ﴿ كنند. و فرمودة خداوند: كنند و به آن عبادت مي به عنوان دين تعبير مي s9uρ oνÌ�x. tβθ ä.Î� ô³ßϑ ø9$# 

∩∪﴾  يعني گرچه اين ياري و نصرت الهي بر كافران و مشركان دشوار باشد و همانا پيامبر� 
اسالم خبر داده است كه از آن احاديث، اين روايت  در چندين حديث به ظهور و غلبة دين

رسد  فرمايد: اين امر (دين اسالم) تا جائي كه شب و روز باشد مي است كه آن حضرت مي
گذارد مگر اين كه دين را به عزت شخص عزيز و  خداوند هيچ خانة از گل يا موي فرو نمي

كند و  به سبب آن عزيز مي گرداند. عزتي كه خداوند اسالم را ذلت شخص ذليل روشن مي
كند اين حديث به روايت امام احمد است، و  ذلتي كه خداوند كفر را به سبب آن خوار مي

ماند،  فرمايد: بر روي زمين خانة گلي يا موئي باقي نمي در روايت ديگر آمده است كه مي
د و ده گرداند، شخص عزيز را عزت مي مگر كه خداوند كلمة اسالم را در آن داخل مي
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گرداند و  دهد به كيش اسالم داخل مي دهد. كساني را كه عزت مي شخص ذليل را ذلت مي
  كند. كند به كفر تسليم مي كساني را كه خوار مي

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت شريفه را به تجويد بخوان تا شنوندگان تكرار و حفظ كنند. -1
  شنوندگان بفهمند.شرح را جمله جمله بخوان و اشكال آن واضح ساز تا  -2
بـراي هـدايت و    �و احسان خدا بر بندگان كه همانا فرستادن حضـرت محمـد    مّنةاز  -3

  سعادت ايشان است تذكر ده.
كه هرچند دشمنان اسالم در مقابل كيش مقدس اسالم مقاومت و مبارزه  :به ايشان بگو -4

  رسد كه دين اسالم در همه جا غالب و آشكار باشد. كنند روزي مي
خواهند كـه نـور خداونـد     كه اهل كتاب يهود و نصاري و مشركان مي :ا بياموزه به آن -5

خواهد و به زودي اين  يعني شريعت و احكام اسالم را خاموش كنند ولي خداوند نمي
  گرداند، اگرچه بر دشمنان اسالم دشوار باشد. دين را بر تمامي اديان پيروز و غالب مي
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  پيروز هستند: حديث هميشه گروهي از امتم 14 درس

 ِمنْ  طَائَِفةٌ  تـََزالُ  الَ قول النبي عليه السالم: 
 َحتى َخَذَلُهمْ  َمنْ  َيُضرُهمْ  الَ  َمْنُصورِينَ  ُأمِتى
  .الساَعةُ  تـَُقومَ 

 قـَواَمةً َوِفى ِرَوايِة َال تـََزاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمِتى 
  .َخاَلَفَها َمنْ  َيُضرَها الَ  اللهِ  َأْمرِ  َعَلى

فرمايند: پيوسته گروهي از  مي �پيامبر 
امتانم پيروز هستند، كسي كه به ضررشان 

رساند كه تا قيامت  باشد به ايشان زيان نمي
  شود. برپا مي

و به روايت ديگري آمده است: پيوسته 
گروهي از پيروانم به فرمان خداوند پايدار 
اند، كسي كه به ايشان مخالفت كند 

  اند.رس ضرري به ايشان نمي
  (صحيح ابن ماجه)

  
و  ئفة، طا»َخَذَلُهمْ  َمنْ  َيُضرُهمْ  الَ  َمْنُصورِينَ  أُمِتى ِمنْ  طَائَِفةٌ  تـََزالُ  الَ «: �فرمودة پيامبر  شرح:

گروهي از مردم هستند كه در مذهب و يا مفكوره باهم اشتراك دارند كه به سبب آن از 
لمانان هميشه بر ديگران پيروز اند، كساني كه از كنند، اين گروه از مس ديگران امتياز پيدا مي

 َحتى«: �رسانند و فرمودة پيامبر  ها ضرر نمي شان باشند به آن مسلمين و يا غير مسلمين عليه
ها هميشه پيروز اند تا حجت خداوند به وجودشان در روز قيامت برپاي  يعني اين »الساَعةُ  تـَُقومَ 

ي نباشد كه به اسالم درست عمل كنند، به پيامبر جديدي نياز باشد، زيرا اگر از مسلمين گروه
گويند: خداوندا! كساني را نيافتيم كه تو را به ما معرفي  شد يا مردم در روز قيامت مي پيدا مي

يافتيم حتماً تو را پرستش  كند و آداب عبادت را عمالً به ما بياموزد، اگر چنين كسي را درمي
همين حجت است كه خداوند پيوسته در هر زمان و مكاني كرديم، پس براي اتمام  مي

كند تا خداي را موافق دستور شرع بپرستند و ديگران را نيز  گروهي از امت اسالمي حفظ مي
 قـَواَمةً َال تـََزاُل طَائَِفٌة ِمْن ُأمِتى «به طرف حق دعوت كنند و به روايت ديگري چنين آمده است: 
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پيوسته گروهي از امت اجابت من به فرمان خدا پايدارند  »َخاَلَفَها َمنْ  َيُضرَها الَ  اللهِ  َأْمرِ  َعَلى
  رساند. كسي كه به ايشان مخالفت كند ضرري نمي

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را به طور مكرر بخوان تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  شرح را جمله جمله بخوان و نكات پوشيده را توضيح ده. -2
گو: وقتي كه خداوند گروهي پيروز و پايدار ديـن حـق را حفـظ كنـد بـراي      به ايشان ب -3

  ماند. هيچكس عذري در مخالفت با اسالم باقي نمي
كه اين گروه كساني اند كه در عمل، عقيده، ادب، اخالق، قضـاوت   :به ايشان بفهمان -4

د: كدام كنند، زيرا وقتي كه از پيامبر پرسيدن و يارانش پيروي مي �و دادرسي از پيامبر
فرمودند: كساني كه بر سـنت مـن و    �گروه از عذاب خدا نجات دارند، آن حضرت 

  يارانم باشند.
 �اي كه پيامبر كه خداوند دولت اسالمي را به وجود آورد تا طائفه :به ايشان تذكر ده -5

فرمود، تمثيل كنند چون گمراهي در عالم اسالم عموميت پيدا كرد، و احكام شـريعت  
اوند به وجود ايـن دولـت ديـن اسـالم را اسـتوار كـرد و زمـين را از        معطل گشت، خد

شرك و گمراهي پاك كرد تا شـريعت اسـالم را حـاكم سـاخته و پيوسـته در پيـروي       
  شريعت نمونة برجسته در عالم اسالم باشند.
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  : آية خداوند فواحش و گناه را حرام كرده15درس 

  قول اهللا عزوجل:
ö≅è% $ yϑ ‾ΡÎ) tΠ§� ym }‘În/ u‘ |·Ïm≡uθ x'ø9$# $ tΒ t� yγsß $pκ ÷]ÏΒ 

$ tΒuρ zsÜt/ zΝøOM} $#uρ z øö t7ø9$#uρ Î�ö� tó Î/ Èd, y⇔ø9$# βr&uρ 

(#θ ä. Î�ô³è@ «!$$ Î/ $ tΒ óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ βr&uρ 

(#θ ä9θ à)s? ’n? tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθ çΗs> ÷è s? ∩⊂⊂∪  

  فرمودة خداوند بزرگ:
بگو: پروردگارم، كارهاي زشت ) 33(
و گناه و  –چه آشكار و چه پنهانش  –

تجاوز بناحق را حرام كرده است؛ و نيز 
اينكه چيزي را با او شريك سازيد كه 
دليلي بر درستي آن نازل نكرده است و 

- چيزي را به اهللا نسبت دهيد كه نمي

  .دانيد
  ]33[اعراف: 

  
$ %ö≅è﴿ فرمودة خداي بزرگ: شرح: yϑ ‾Ρ Î) tΠ§� ym }‘În/ u‘ |·Ïm≡ uθ x'ø9$# $ tΒ t� yγsß $ pκ ÷]ÏΒ $ tΒuρ zsÜt/﴾  چون

مشركين نادانسته چيزهايي را حرام كرده بودند، مثالً طواف خانة كعبه را بر مردان و زنان به 
دانستند، و همچنين حيواناتي را به نام سائبة، وصيلة، بحيرة و  جز در حالت برهنگي حرام مي

تا اين تحريم  :خداوند به رسولش فرمان داد حام از نوع شتر براي نذر بتان حرام كرده بودند،
$ %è≅﴿ باطل و بدون آگاهي را برايشان رد كند، پس براي پيامبرش گفت: yϑ ‾Ρ Î) tΠ§� ym﴾  :بگو

همانا پروردگارم حرام كرده است... سپس اشياء حرام را كه اصول مفاسد اند بيان كرده كه 
ري و باطني و فواحش جمع فاحشه قرار ذيل تفصيل داده شده است. اول و دوم: فواحش ظاه

بوده و آن خصلت و كاري پست بوده كه بسيار زشت باشد و مراد درين جا زناكاري آشكار 
آور است مانند مواد مخدر و  (گناه) است و آن هرچيز فاسد و زيان »اثم«و پنهان است. سوم: 

�Î�ö﴿ دم و لفظيعني ستم و تجاوز بر حقوق مر »بغي« مسكرات و يا گناهان ديگر. چهارم: tó Î/ 
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Èd, y⇔ø9$#﴾  بغير حق قيد شده براي اين كه قصاص و گرفتن حق از ستمكاران تجاوزگر بيرون
  شود.

پنجم: (شرك) به خدا، خواه شرك در عبادت باشد يا در اسماء و صفات و يا در ربوبيت 
$﴿و خدائي. و فرمودة خداوند:  tΒ óΟ s9 öΑÍi”t∴ãƒ Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™﴾ اده است بر آن دليلي يعني آنچه نفرست

βr&uρ (#θ﴿خدا داللت كند وجود ندارد. ششم: هيچ دليل و حجتي كه بر جواز عبادت غير  ä9θ à)s? 

’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθ çΗ s>÷è s? ∩⊂⊂∪﴾دادن چيزي  دانيد يعني نسبت : اين كه بر خدا سخني بگوئيد كه نمي
  ين گناهانست.بستن بر خدا از بزرگتر به خدا به دروغ و البته دروغ

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت را خوب و مكرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
هائي كه در آيت كريمه بيان شده اسـت خـوب    شرح را جمله جمله بخوان تا رهنمائي -2

  بفهمند.
هـا عبـارت انـد از     كه در اين آيت اصول فسادها براي ما بيان شـده و آن  :به ايشان بگو -3

  بستن بر خدا. نهاني يا آشكار، گناه، تجاوز، شرك و دروغفحشاء پ
كـه فـواحش، سـخنان و كارهـائي اسـت كـه بسـيار زشـت باشـد و           :هـا بفهمـان   بـه آن  -4

  ها زنا و لواط است. ترين آن زشت
خداوند فالن چيز را حالل  :بستن بر خدا آن است كه بگوئيم كه دروغ :ها بفهمان به آن -5

  كه چنين نباشد.يا حرام كرده است، در حالي 
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  دادن حديث دروغ به پيامبر : حديث نسبت16درس 

 َكِذبًا ِإن  قول النبي صلى اهللا عليه وسلم:
 َكَذبَ  َفَمنْ  َأَحدٍ  َعَلى َكَكِذبٍ  لَْيسَ  َعَلى 
 ًدا َعَلىأْ  ُمتَـَعمْلَيَتبَـو َوَقوله:  النارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فـَ
 َكِذبٌ  أَنهُ  يـَُرى ُهوَ وَ  َحِديثًا َعنى َحدثَ  َمنْ 

  .اْلَكاِذبـَْينِ  َأَحدُ  فـَُهوَ 

گفـتن از   فرمايـد: همانـا دروغ   مـي  �پيامبر 
گفتن از زبـان يكـي از    زبان من مانند دروغ

ــن دروغ    ــر م ــداً ب ــت، كســي قص شــما نيس
در آتـش   را بندد، پـس نشـيمنگاه خـود    مي

فرمايـد: كسـي    دوزخ آماده بداند. و نيز مي
دانـد كـه آن    بندد و مـي  كه بر من سخني به

ــز يكــي از   ســخن دروغ اســت پــس وي ني
  دروغگويان است.

  (صحيح مسلم)
  

پيامبر بزرگوار و پيروايش را  »ُكمْ َأَحدُ  َعَلى َكَكِذبٍ  لَْيسَ  َعَلى  َكِذبًا ِإن «فرمايد:  مي شرح:
 ترساند، زيرا دروغ سبب مي �عموماً از هر دروغي و خصوصاً از دروغ بر شخص پيامبر

يافتن به هرگونه شر و فساد است، از اين  هاي انساني و وسيلة دست شدن حقوق و ارزش پايمال
فرمايد: كيست ستمكارتر از كسي  جهت است كه خداوند در چندين جاي از قرآنكريم مي

بستن بر خدا و پيامبر معنايش اين است كه به كار  كه بر خدا دروغ و افتراء بندد. البته دروغ
ور دهد، و آن را به خدا و پيامبر نسبت دهد تا مردم به آن عمل كنند، چون در باطلي دست

اي معين كرد كه اگر  ها اندازه توان براي آن اينگونه سخنان آنقدر فسادها نهفته است كه نمي
هائي مورد پرستش قرار گرفتند، از دين تراشي همين دروغگويان بوده است. و  طاغوت

به صورت غير واقع حالل يا حرام شده به افتراء همين  همچنين بسيار چيزهايي كه
ًدا َعَلى  َكَذبَ  َمنْ «فرمايد:  افتراءكنندگان بوده است. مي يعني كسي كه آگاهانه از  »ُمتَـَعم

هاي  آوردن خواسته طرف من به دروغ سخن گويد به جهت خواهش نفساني يا براي به دست
خود را در آتش جهنم آماده بداند، زيرا چنين كه حتماً جاي  :مادي خود پس جزايش آنست
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يعني بگويد  »َحِديثًا َعنى َحدثَ  َمنْ «فرمايد:  كسي گناه بزرگي را مرتكب شده است. و باز مي
 أَنهُ  يـَُرى َوُهوَ «آن را نگفته باشد  �چنين و چنان گفته است: در حالي كه پيامبر �كه پيامبر 

پس  »اْلَكاِذبـَْينِ  َأَحدُ  فـَُهوَ « غ به پيامبر نسبت داده شده،ا به دروداند كه حديث ر و او مي »َكِذبٌ 
او نيز يكي از دروغگويان است، دروغگوي نخست كسي است كه حديث را ساخته، و 

 �داند كه نسبت حديث به پيامبر كند و مي دروغگوي دوم كسي است كه آن را روايت مي
داند و مجرد گمان دارد به نادرستي حديث  صحت ندارد، يا به يقين نادرستي حديث را نمي

  بندند داخل است. دروغ مي �در اينصورت نيز به شمار كساني كه بر پيامبر
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را چند بار تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  شرح را به صورت واضح بخوان و تكرار كن تا شنوندگان مطالب را ياد گيرند. -2
گفتن به خصوص دروغ به خداوند و پيامبرش آگاه كن، زيـرا   از زشتي دروغ ايشان را -3

دادن و چيزهائي را به طور غير واقع حالل و  سخني را به دروغ به خدا و پيامبرش نسبت
كردن و يا كارهائي را مشروع وانمودكردن گناه بزرگ است. چنانكه خداونـد   يا حرام

βr&uρ (#θ﴿ كند: هاي فساد را بيان مي در قرآنكريم ريشه ä9θ à)s? ’ n? tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθ çΗ s> ÷è s? ∩⊂⊂∪﴾  و
  بر خداوند چيزي نسبت دهيد كه به آن علم نداريد.

داند و يـا غالـب گمـانش     كند كه مي اگر كسي حديثي را روايت مي :به ايشان بفهمان -4
ر صحت ندارد او نيز يكي از دروغگويان بر پيامب �آن باشد كه نسبت حديث به پيامبر

كسي كـه قصـداً از طـرفم سـخني بـه دروغ       فرمايد مي �رود و پيامبر خدا به شمار مي
  گويد، بايد در آتش داخل شود.
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  و گفتار استوار تقوي: آية 17درس 

  قول اهللا تعالي:
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®? $# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zωöθ s% 

#Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôxÎ= óÁ ãƒ öΝä3s9 ö/ ä3n=≈ yϑ ôãr& ö� Ï'øótƒ uρ 

öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡèŒ 3 tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™u‘ uρ ô‰s)sù 

y—$sù #�— öθ sù $ ¸ϑŠÏàtã ∩∠⊇∪  

  فرموده خداوند متعال:
) اي مؤمنان! بترسيد از خدا و بگوئيد 70(

) تا ساز آورد براي شما 71گفتار استوار (
كارهاي شما و بيامرزد گناهان شما را و 

خدا و رسولش را همانا آن كه فرمان برد 
  رستگار شده است به رستگاري بزرگ.

  ]71 – 70[احزاب: 
  

ش متضمن دو امر و دو پاداش بزرگ است. اين نداي خداوند بزرگ براي بندگان شرح:
گفتن است، معني تقوا كه مسلمانان در اين  نخست: امر به تقواي خداوند است، دوم: به راست

د، اين است كه مسلمان بايد از عذاب پروردگار كه بر اثر آيت شريفه به آن مأمور شده ان
گناه به وي خواهد رسيد، ترس داشته باشد و از اوامر خدا سرپيچي نكند و همچنين از 
ارتكاب نواهي خداوند خود را بازدارد و در طول زندگي بر اين كار استقامت داشته و اگر 

بي را ترك كند و يا مرتكب عمل حرامي احياناً شيطان و يا نفس او را فريب دهند كه واج
توبه نصوح كند و اين توبه چنان است كه  ,شود، بايد به سوي خداوند بازگردد و از گناه

براي گناه خود از پروردگار طلب بخشايش كند و دست از گناه بردارد و قصد كند كه در 
θ#)﴿ فرمايد: هيچ زمان و مكاني دوباره مرتكب آن نشود، مي ä9θ è% uρ Zωöθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™﴾  يعني هنگامي

بيند كه چه نتيجة ازين  خواهد سخني را به زبان آورد به عاقبت آن بنگرد و به كه مسلمان مي
كه اين سخن خير است و عاقبت آن خوبست و خداوند از  ,شود، اگر ديد سخن پيدا مي

خن خودداري شود، آن را به زبان آورد و اگر چنين نباشد از گفتن آن س گفتن آن راضي مي
كسي كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد بايد به خير سخن «فرمايد:  مي � كند رسول خدا

زيرا قول سديد به معني سخن استوار و راست است كه هدف آن  ».بگويد و يا خاموش باشد
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خير و حق بوده و از باطل و شر دور باشد اما آن دو جايزه و پاداش كه بر اين دو امر مرتب 
اول اصالح اعمال است كه همه كردار بنده در راه خير بوده و موجب خوشنودي  است،

گردد. جائزه دوم بخشايش گناهاني است كه بنده از روي سهو و غفلت مرتكب  خداوند مي
… #$!© tΒuρ ÆìÏÜãƒ﴿ فرمايد: شده است. مي ã&s!θ ß™u‘ uρ ô‰s)sù y—$sù #�—öθ sù $ ¸ϑŠÏà tã ∩∠⊇∪﴾  اين آيت الهي

آوريست و آن اين كه به مسلماني كه از اوامر و نواهي خدا و  ده بزرگ و مسرتمتضمن مژ
شان باشد و در چنان حالتي بميرد به  رسولش اطاعت كند و در طول زندگاني مطيع امر و نهي

  گردد. رستگاري بزرگ كه جنت و رضاي خداوند است نايل مي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  ن تا شنوندگان آن را حفظ كنند.هردو آيت را به تكرار بخوا -1
  كه فهميده شود. :شرح را جمله جمله بخوان و شرح آن را خوب بيان كن -2
كه تقواي خداوند ركن دوم دوسـتي خداونـد اسـت و ركـن اول آن      :به ايشان بفهمان -3

  باشند. باشد، زيرا اولياي خدا مسلمانان پرهيزگار مي ايمان كامل مي
سخن مسلمان هميشـه راسـت و درسـت باشـد، زيـرا       كه واجب است كه :ها بگو به آن -4

دهد، پس  مسلمان دانا و حكيم است و شخص حكيم هرچيز را در جايگاهش قرار مي
  اي را بگويد، مگر اين كه بداند كه در گفتن آن صالح و فائده باشد. نبايد كلمه
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  اطاعت از سنت پيامبر و سنت خلفا حديث: 18درس 

 َعَلْيُكمْ سلم: قول الرسول صلى اهللا عليه و 
 َحَبِشيا َعْبًدا َوِإنْ  َوالطاَعةِ  َوالسْمعِ  اللهِ  بِتَـْقَوى

 فـََعَلْيُكمْ  َشِديًدا اْخِتَالفًا بـَْعِدى ِمنْ  َوَستَـَرْونَ 
 اْلَمْهِديينَ  الراِشِدينَ  اْلُخَلَفاءِ  َوُسنةِ  ِبُسنِتى
َها َعضوا  األُُمورَ وَ  َوِإياُكمْ  بِالنـَواِجذِ  َعَليـْ

  .َضالََلةٌ  ِبْدَعةٍ  ُكل  فَِإن  اْلُمْحَدثَاتِ 

فرمايند: بر تقوي خداوند  مي �پيامبر 
پايدار باشيد و از امير مسلمان خود بشنويد و 
اطاعت كنيد، اگرچه بندة زنگي باشد زود 
باشد كه پس از من اختالف سختي ببينيد، 
پس بر شما است كه سنت من و سنت 

شده را الزم بگيريد و با  تجانشينان هداي
ها آن را محكم بگيريد و خود را از  دندان
ها دور بداريد، زيرا هر پديدة نوي  بدعت

  رود. در دين گمراهي به شمار مي
  (ابن ماجه)

  
در اينجا پيامبر اكرم تمام  »َوالطاَعةِ  َوالسْمعِ  اللهِ  بِتَـْقَوى َعَلْيُكمْ «: �فرمودة پيامبر شرح:
گرداند. اول  را تا قيامت مورد خطاب قرار داده و براي دو كار بزرگ بسيج مي امت خود

تقواي خداوند در نهان و آشكار. (تقوا) عبارت از خوف خداوند است كه بنده را بر اطاعت 
كند تا اوامر وي را به جاي آورد و نواهي او را ترك كند و نيز فرمانبرداري  او تعالي وادار مي

فرمايد: كسي كه رسول را  رود، چون كه خداوند مي برداري از خدا به شمار ميفرمان ,�پيامبر
برد به تحقيق كه خداي را فرمان برده است. دوم: اطاعت و فرمانبرداري است از امير  فرمان مي

كند، گرچه آن امير بندة زنگي بوده و از اشراف  و كسي كه امور مسلمين را سرپرستي مي
برداري در امور معروف از امير  شي باشد و نه از نژاد سامي، زيرا فرماننباشد و در نسب نه قري

شان و تحكيم قدرت  ي و ماديمسلمان سبب بقاي وحدت مسلمانان و استحكام زندگي روح
شود و احكام و ارشادات  كند و پيروز مي گردد، زيرا امير مسلمان جهاد مي اسالم مي و شكوه

شدن  سازد و نافرماني از امير مسلمانان و بيرون ن منتشر مياسالمي را در اطراف و اكناف جها
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ها و موجب فتنه و شكاف در صفوف مسلمين است كه  از اطاعت وي سبب تمام شرارت
كشاند، اين فرمودة پيامبر  ود ميكرره گردانيده و دعوت اسالم را به دشمنان را بر ايشان چي

بينيد،  يعني زود باشد كه بعد از من اختالف سختي مي »يًداَشدِ  اْخِتَالفًا بـَْعِدى ِمنْ  َستَـَرْونَ «: �
گردد اين اختالفات واقع شده است، و اين پيشگوئي از معجزات  طوري كه امروز مشاهده مي

 الراِشِدينَ  اْلُخَلَفاءِ  َوُسنةِ  ِبُسنِتى فـََعَلْيُكمْ «: �رود. فرمودة پيامبر  پيامبر اسالم به شمار مي
يعني در كارهاي ديني و دنيايي خود از سنت من و سنت خلفاي راشدين پيروي  »نَ اْلَمْهِديي

كنايه از شدت تمسك به » هاي پسين خود بگيريد ه دندانب«فرمايد  كنيد، اين عبارت كه مي
به علت اين كه  �هاست كه راه دين را گم نكنيد و به هالكت نيفتيد در آخر پيامبر  روش آن

شود پيروانش را از هرگونه بدعت (نوآوري در دين)  ين ميبدعت سبب گمراهي مسلم
  دارد. برحذر مي

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را به تكرار بخوان تا اين كه بيشتر سامعين حفظ نمايند. -1
  شرح را بخوان و نكات مشكل را توضيح ده. -2
اميـر   شـود و اطاعـت از   ها را به تقواي خداوند كه ازين حديث شريف دانسـته مـي   آن -3

مسلمين تا وقتي كه به گناه امر نكند، توصيه كن، زيرا اطاعت مخلـوق در امـوري كـه    
  سبب نافرماني آفريدگار است جواز ندارد.

و جانشينان او و يا بزرگان مسـلمانان   �هايي كه مخالف سنت پيامبر ايشان را از بدعت -4
  باشد برحذر دار.
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  كنند كساني كه كتاب خدا را كتمان مي آية: 19درس 

  قول اهللا جل جالله:
¨βÎ) šÏ% ©!$# tβθ ßϑ çFõ3tƒ !$ tΒ tΑt“Ρ r& ª!$# zÏΒ 

É=≈tG Å6ø9$# šχρç� tIô±o„ uρ Ïµ Î/ $YΨoÿ sS ¸ξ‹Î= s% � 
y7Í× ‾≈ s9'ρé& $ tΒ šχθè= ä. ù'tƒ ’Îû óΟ ÎγÏΡθäÜç/ āωÎ) u‘$̈Ζ9$# 

Ÿωuρ ÞΟßγßϑ Ïk= x6ãƒ ª!$# tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# Ÿωuρ 

÷Λ Ïι‹Åe2t“ãƒ óΟ ßγs9uρ ë>#x‹tã íΟŠÏ9r& ∩⊇∠⊆∪  

  فرمودة خداي بزرگ:
كننـد   ) همانا كسـاني كـه كتمـان مـي    174(

آنچه را فرستاده است خداونـد از كتـاب و   
ــم    ــه بهـــاي كـ ــند او را بـ آنـــان  ,بفروشـ

هاي خويش جز آتش  خورند در شكم نمي
و نه سخن گويد با ايشان خـدا روز قيامـت   
و نه پاك سازدشان و ايشان راست عـذاب  

  دردناك.
  ]174البقره: [

  
اگرچه اين آيت شريفه در بارة اهل كتاب و بخصوص در مورد يهود نازل شده  شرح:

است، ولي اعتبار به عموم لفظ است نه بخصوص سبب نزول. آري، علماي يهود، صفات 
كردند، تا اين كه  پوشيدند و آن را تغيير و تأويل مي را در تورات و انجيل مي �پيامبر 

ايمان نياورد و رياست ديني خود را در ميان عوام قوم خود حفظ كنند، و كسي به پيامبر 
همين است فروش آيات خداوند به بهاي اندك يعني عمل به آيات خدا را براي به 

كردند، ازينجاست كه اگر مسلماني حكمي  آوردن منافع اندك دنيائي تبادله مي دست
تحريم است در عوض منافع دنيوي  اواضحي از شريعت را كه متضمن امر يا نهي تحليل ي

د در حقيقت به روش اهل كتاب رفته است كه آيت شريفه در بارة وعيدشان نازل شده بفروش
است. آري، قرآنكريم اينگونه اهل كتاب و پيروانشان را كه از راه حق دور شدند به عذاب، 

وي واجب است كه كند بايد عالم مسلمان از رفتار اهل كتاب برحذر باشد و بر  تهديد مي
هاي  حق را بيان كند اگرچه گردنش را بزنند عالم بايد تا اندازة كه توان دارد حقايق و راه

×y7Í﴿خير را براي مسلمين بيان كند. فرمودة خداوند:  ‾≈ s9'ρé& $ tΒ šχθ è=ä. ù'tƒ ’ Îû óΟÎγÏΡθ äÜç/ āωÎ) u‘$ ¨Ζ9$#﴾ 
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كشاند و  ان را به آتش دوزخ ميخورند به زودي ايش ها آنچه امروز از طعام حرام مي اين
Ÿωuρ ÞΟßγßϑ﴿فرمودة خداوند:  Ïk= x6ãƒ ª!$# tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# Ÿωuρ ÷Λ Ïι‹Åe2t“ãƒ óΟ ßγs9uρ ë>#x‹tã íΟŠÏ9r&﴾ يعني 

شان را  گناهان خداوند در روز قيامت با آنها سخن نگويد وازين اكرام خداوندي محرومند و
ستايد، زيرا صالحيت اين نعمت  گرداند و آنان را نمي ها را از گناه پاك نمي بخشد و آن نمي

  عذاب دردناكي را برايشان آماده كرده است. ,را ندارند و از همين سبب است كه در آخرت
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت را به تكرار بخوان تا اين كه بيشتر سامعين حفظ كنند. -1
  ن آن را بفهمند.تا شنوندگا :شرح را جمله جمله بخوان و توضيح ده -2
كه انسان براي گفتن سخن باطل و يا پوشيدن حق هرقدر مال گرفته  :برايشان تذكر بده -3

ارزش  ها دوالر باشد بازهم انـدك اسـت و نسـبت بـه آخـرت بـي       باشد ولو كه ميليون
  است.

آوردن ماديـات و يـا رابطـة     شنوندگان را از انكار حق و يا پوشيدن آن براي بـه دسـت   -4
  ار و مسلمان بايد حقيقت را بگويد، اگرچه به ضرر او باشد.قومي برحذر د

گردنـد و   كه مسلمانان نيكوكار در روز قيامت به ديدار خداوند فائز مـي  :به ايشان بگو -5
  شود. اين نعمت بزرگي براي مسلمان شمرده مي
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  علم آخرت به جهت دنيا تعليم: حديث 20درس 

ْلًما َمْن تـََعلَم عِ « قول النبي عليه السالم:
ِمما يـُْبتَـَغى بِِه َوْجُه اللِه َعز َوَجل َال يـَتَـَعلُمُه 
نـَْيا َلْم َيِجْد  لُِيِصيَب بِِه َعَرًضا ِمَن الد ِإال

  يـَْعِنى رِيَحَها.». اْلَجنِة يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  َعْرفَ 
  [أبوداود]

 ِإال  فـََيْكُتُمهُ  ِعْلًما َيْحَفظُ  رَُجلٍ  ِمنْ  َماَوقـَْوله  
  .النارِ  ِمنَ  بِِلَجامٍ  ُمْلَجًما اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  بِهِ  أُِتىَ 

فرمايد: كسي كه علمي را كه  مي �پيامبر 
آيد،  به آن معرفت خداوند به دست مي

آوردن منافع دنيا بياموزد  دست براي به
  يابد. جنت را نمي بوي

فرمايد: كسي كه علمي را حفظ  و نيز مي 
وز قيامت پوشد ر را مي كند سپس آن مي

لجامي از آتش وي را احضار كرده كه ب
  دوزخ لجام شده است.

  (ابن ماجه)
  

يعني علم را طلب كند و ياد بگيرد، مراد از اين  »اهللا وجه به يبتغي علما تعلم من« شرح:
باشد كه علم كتاب خدا و حديث پيامبر است، زيرا علم كتاب و سنت  علم، علم دين مي

پسندد تا به آن عمل كنند و  اي شناخت خداوند و شناخت آنچه را كه او تعالي مياست كه بر
پسندد  پسندد تا آن را ترك كنند، رهنما است چه انجام كارهاي كه خداوند مي آنچه را نمي

كند و او را به رضاي خداوند و در جوار رحمت او به  نفس بشري را پاك و تزكيه مي
 »الدنيا من غرضا ليصيب إال يتعلمه ال«فرمايد:  رساند. مي م ميملكوت اعلي در جنت دارالسال

پسندد تا به  پسندد يا نمي يعني علم بشريت را براي معرفت خداوند و شناخت آنچه را خدا مي
گيرد، بلكه علم شريعت را آموخته تا به واسطة آن مال و منصب  ها عمل كند فرا نمي آن

بوي بهشت «فرمايد:  مي �. چنين انساني وقتي كه بميرد پيامبردنيائي به دست بياورد العياذ باهللا
  .»شود گردد و نه به آن نزديك مي يابد يعني در جنت داخل نمي را نمي

. يعني كسي كه علم دين را كه به آن معرفت »ِعْلًما َيْحَفظُ  رَُجلٍ  ِمنْ  َما«فرمايد:  و نيز مي
دهد، يا اگر از آن نپوشد و به كسي تعليم شود بياموزد سپس آن را دريغ كرده ب خدا طلب مي
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علم پرسيده شود، جواب مسئله را ندهد تا كسي به آن اطالع پيدا نكند، او را بروز قيامت 
لجام از آتش دوزخ لجام كرده شده است. از چنين عذابي به خداوند مهربان آورند كه ب مي

  برم. پناه مي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  ح بخوان تا شنوندگان حفظ كنند.هردو حديث را واض -1
شرح را به آرامي بخوان و نكات مهم آن را تفسير كن و موارد پوشيدة آن را توضـيح   -2

  ده تا فهميده شود.
كه پوشيدن علم شريعت حرام است، زيرا بر عالم الزم است كه به  :ها بفهمان براي آن -3

ه شـود بخـل كنـد و    ديگران تعليم دهد، پس چگونه جواز دارد وقتي كه از وي پرسيد
  جواب مسئله شرعي را ندهد.

نيست كه دنيا را به واسطة ديـن طلـب كنـد تـا ديـن       لبه ايشان بگو: براي مسلمان حال -4
  خود را به منفعت اندك دنيائي بفروشد.

كند مانند كسي است كه علـم ديـن را    عذاب كسي كه علم دين را براي دنيا طلب مي -5
دهد، زيرا اول از بوي بهشـت محـروم اسـت و     پوشد و جواب مسائل شرعي را نمي مي

  شود نعوذ باهللا منه. دوم بلجامي از آتش دوزخ لجام كرده مي
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  مراحل خلقت انسان در شكم مادر: آية 21درس 

  قول اهللا تعالي:
ô‰s)s9uρ $ oΨø)n= yz z≈ |¡ΣM} $# ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ÏiΒ &ÏÛ 

∩⊇⊄∪ §ΝèO çµ≈oΨù= yè y_ Zπ x'ôÜçΡ ’Îû 9‘#t� s% &Å3̈Β ∩⊇⊂∪ ¢ΟèO 

$ uΖø)n= yz sπ x'ôÜ‘Ζ9$# Zπ s)n= tæ $ uΖø)n= y‚sù sπ s)n= yè ø9$# 

Zπ tóôÒ ãΒ $ uΖø)n= y‚sù sπ tóôÒ ßϑø9$# $ Vϑ≈sà Ïã $ tΡöθ |¡s3sù 

zΟ≈sà Ïèø9$# $ Vϑ øt m: ¢ΟèO çµ≈tΡ ù't±Σr& $ ¸)ù= yz t�yz#u 4 
x8u‘$ t7tF sù ª!$# ß|¡ômr& tÉ)Î=≈ sƒ ø:$# ∩⊇⊆∪ 

  فرمودة خداوند بزرگ:
آفريديم انسان را از گل خالص  ) همانا12(
) سپس گردانيديمش نطفه در آرامگاه 13(

) پس آفريديم نطفـه را خـوني   14جايدار (
بسته، پس آفريديم خـون را گوشـت پـارة    

هـا پـس    پس آفريديم گوشت را اسـتخوان 
هــا را گوشــتي ســپس  پوشــانيديم اســتخوان

ــس     ــر پ ــرينش ديگ ــش آف ــد آورديم پدي
  ندگان.خجسته ياد خدا بهترين آفرين

  ]14 – 12[مؤمنون: 
  

$ s)s9uρ‰﴿ فرمودة خداوند: شرح: oΨø)n= yz z≈|¡ΣM} $# ÏΒ 7's#≈ n= ß™ ÏiΒ &ÏÛ ﴾ اين آيات از مظاهر ،
كه خلق و تدبير براساس قدرت، علم و حكمت الهي  :دهد قدرت پروردگار است و نشان مي

$ ô‰s)s9uρ﴿ خداوند است رفته است و اين از مقتضيات الوهيتصورت گ oΨø)n= yz z≈ |¡ΣM}$# ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ 

ÏiΒ &ÏÛ﴾ باشد، چنانكه در تفاسير آمده  مي �ها آدم  مراد از انسان در اينجا پدر انسان
داد آفريده  آدم را از گل چسبناك، بودار خشكي مانند سفال پخته كه آواز مي �خداوند 

گل خشكيده كه مانند است كه خاك را گل كرد تا گل مانند لوش بوي گرفت سپس به 
اش كه در قرار گاه رحم جاي  سفال پخته بود تبديل كرد بعد از آن فرزندان وي را از نطفه

داد بيافريد، چنانكه آن نطفه را خون بسته باز خون را مانند پارة گوشتي كه به دهان جويده 
ا به دميدن روح ها گوشت پوشانيد باز وي ر شود باز گوشت پاره را استخوان و باز بر استخوان

x8u‘$t7﴿ فرمايد: در پيكر، موجودي زنده ساخت. مي tFsù ª!$# ß|¡ômr& tÉ)Î=≈ sƒ ø:$#﴾  يعني قدرت
آشكار، علم و حكمت او تعالي بر همه آفريدگاران كه اگر فرضاً غير از خداوند آفريدگاري 
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ار ديگر داشت برتري وفوقيت دارد، ولي غير از خداوند بزرگ خالق و آفريدگ وجود مي
  موجود نيست، بلند است ذات او و بزرگ است قدرت او.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت را به تجويد خوان و تكرار كن تا اين كه حفظ شود. -1
  شرح را جمله جمله واضح بخوان و نكات پوشيده را توضيح ده تا دانسته شود. -2
ن، زيـرا تنهـا خداونـد    ها را از علت پرستش خداوند و عدم پرستش غير او آگاه كـ  آن -3

دهنده و گرداننـدة جهـان اسـت و بـه جـز وي ديگـري ايـن         است كه آفريدگار روزي
  تواند انجام دهد. كارها را نمي

فرمـوده كـه آفـرينش     �چنانكـه پيـامبر    :ها را از تحوالت جنين در رحم خبر ده آن -4
(خون يكي از شما در شكم مادر وي چنين است كه چهل روز نطفه و چهل روز علقه 

بسته) و چهل روز مضغه (گوشت پـاره) تـا آخـر حـديث كـه دانشـمندان عصـر را بـه         
  افكند. حيرت مي
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  ����طول قد آدم  حديث: 22درس 

 َوُطولُهُ  آَدمَ  اللهُ  َخَلقَ  قوله عليه السالم:
 َعَلى َفَسلمْ  اْذَهبْ  قَالَ  ثُم  ِذرَاًعا، ِستونَ 
 ُيَحيوَنَك، َما ِمعْ فَاْستَ  اْلَمالَِئَكِة، ِمنَ  ُأولَِئكَ 
 السالَمُ  :فـََقالَ . ُذريِتكَ  َوَتِحيةُ  َتِحيُتكَ فَِإنُه 

. اللهِ  َورَْحَمةُ  َعَلْيكَ  السَالمُ  :فـََقاُلوا. َعَلْيُكمْ 
 اْلَجنةَ  يَْدُخلُ  َمنْ  َفُكل . اللهِ  َورَْحَمةُ  فـََزاُدوهُ 

 يـََزلِ  فـََلمْ  ،َعِلْيِه الَسَالم آَدمَ  ُصورَةِ  َعَلى
ُقصُ  اْلَخْلقُ    .اآلنَ  َحتى يـَنـْ

را  �فرماينـد: خداونـد آدم    مي �پيامبر 
ــد    ــود. بع ــد و طــولش شصــت گــز ب بيافري
ــروه از      ــن گ ــر اي ــرو و ب ــت: ب ــرايش گف ب
فرشــتگان ســالم بگــوي و گــوش كــن،     

گويند كه آن تحيه  چگونه تو را جواب مي
 �تو و فرزندانت خواهد بود. سپس آدم 

هـا در جـواب او    سـالم علـيكم آن  گفت: ال
ــيكم ور ــد: الســالم عل ــةگفتن ــس  حم اهللا. پ

اهللا را زياد كردند، پس  حمةايشان جملة ور
شـود بـر    هركسي كه بـه جنـت داخـل مـي    

است كـه پيوسـته قامـت     �صورت آدم 
  رود. مردم از آن روز به طرف نقصان مي

  (صحيح ابن ماجه)
  

از ابتداي آفرينش از روزي كه  �پيامبر  .»ِذرَاًعا تونَ سِ  َوُطولُهُ  آَدمَ  اللهُ  َخَلقَ « شرح:
دهد كه طولش شصت گز شرعي بود، چون گز شرعي  را پيدا كرد خبر مي �خداوند آدم 

امت مردم به متر خواهد شد، از آغاز آفرينش  ياندازة نيم متر است، پس شصت گز هم س
كند.  ز پنج گز تجاوز نميطرف نقصان رفته كه اكنون هرقدر كسي بلند قامت باشد ا

يعني هنگامي كه  »ُيَحيوَنكَ  َما فَاْسَتِمعْ  اْلَمالَِئَكِة، ِمنَ  ُأولَِئكَ  َعَلى َفَسلمْ  اْذَهبْ  قَالَ  ثُم «فرمايد:  مي
گفتن را پيدا كرد  را بيافريد و روح خود را در وي دميد و توانايي سخن �خداوند آدم 

تا چگونه تو را جواب  :از فرشتگان سالم كن و گوش كنبرايش گفت: برو و بر اين گروه 
 السَالمُ «پس بلند شد و رفت و گفت:  »ُذريِتكَ  َوَتِحيةُ  َتِحيُتكَ فَِإنُه «فرمايد:  مي گويند. مي
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د را زيا »اهللا حمةر«كه جملة  »اللهِ  َورَْحَمةُ  َعَلْيكَ  السَالمُ «ها در جوابش گفتند:  آن »َعَلْيُكمْ 
پس هركه به جنت داخل شود از   »آَدمَ  ُصورَةِ  َعَلى اْلَجنةَ  يَْدُخلُ  َمنْ  َفُكل «فرمايد:  كردند. مي

باشد، پيش از اين كه قامت مردم به  �فرزندان آدم  به طول قامت و زيبايي صورت آدم 
را بيان  �نقصان برود كه قد آدم شصت گز شرعي بود، اين حديث حقيقت خلقت آدم 

شد، ما از آن  كند كه به چه هيأت بوده است كه اگر در اين حديث به آن اشاره نمي مي
را  �قامت و صورت آدم  شود داشتيم كه هر مسلماني كه به جنت داخل مي آگاهي نمي

خواهد داشت، چنانكه خداوند وي را به همان صورت خلق كرد و به زمين فرستاد و در 
  �فرمايد، و نيز پيامبر ل و هيأت اولي به جنت داخل ميقيامت نيز فرزندانش را به همان شك

شود كه مساحت بين  از اهل دوزخ به ما خبر داده است كه پيكر دوزخي آنقدر بزرگ مي
كند و دندان دوزخي مانند كوه احد خواهد بود، زيرا هرقدر  مدينه و مكه را اشغال مي

اين احاديث هم به صحت رسيده پيكرش بزرگتر باشد بايد تحمل عذاب بيشتري را بكند و 
  است.
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان آن را حفظ نمايند. -1
  شرح را به آرامي بخوان و نكات پوشيده و مشكل را توضيح ده. -2
  شان از مظاهر علم، قدرت و حكمت خداوند در آفرينش انسان بيان كن. براي -3
البته اگر جمله بركاته را زياد كند ده  »اللهِ  َورَْحَمةُ  َعَلْيكَ  سَالمُ ال«كه  :به ايشان بگو -4

  كند. حسنه به اجرش زياد مي
هاي  باشند و امت كه اين مسلمانان هستند كه ممتاز به چنين تحيه مي :ها بگو به آن -5

  ديگر از اين امتياز محرومند.
 السالمُ « در آن كسي نباشد بايدكه اگر مسلماني به منزلي داخل شود كه  :ها بگو به آن -6

َنا   و تحيت براي خودش بگويد. »الصاِلِحينَ  اللهِ  ِعَبادِ  َوَعَلى َعَليـْ
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  و فديه در روز قيامت ظالمان: آية 23درس 

  قول اهللا تعالي:
öθ s9uρ ¨βr& šÏ% ©# Ï9 (#θ ßϑn= sß $ tΒ ’ Îû ÇÚö‘F{$# 

$ YèŠÏΗ sd … ã& s#÷W ÏΒuρ … çµ yètΒ (#÷ρy‰tG øù]ω Ïµ Î/ ÏΒ Ïþθ ß™ 

É>#x‹yèø9$# tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9$# 4 #y‰t/ uρ Μçλ m; š∅ÏiΒ «!$# 

$ tΒ öΝs9 (#θ çΡθä3tƒ tβθç7 Å¡tF øt s† ∩⊆∠∪ #y‰t/ uρ öΝçλ m; 

ßN$t↔ Íh‹ y™ $ tΒ (#θ ç7 |¡Ÿ2 s−%tnuρ ΝÎγÎ/ $ ¨Β (#θ çΡ%x. 

Ïµ Î/ tβρâÌ“öκ tJ ó¡o„ ∩⊆∇∪  

  گفتة خداوند بزرگ:
ن ي چيزهايي كه در زمي اگر همه )47(

اســـت و هماننـــد آن، يكجـــا از آنِ   
ــه  ــد، ب ــتمكاران باش ــع روز  س ــور قط ط

قيامت همه را براي رهـايي خـويش از   
دهنـــد. و از ســـوي  عـــذابِ بـــد مـــي
هايي برايشان نمايـان   پروردگار عذاب

و  )48(بردنـد.   شود كه گمان نمـي  مي
ســزاي كردارشــان بــراي آنــان نمايــان 

شود و آنچه كه آن را بـه ريشـخند    مي
  .گردد فتند، دامنگيرشان ميگر مي

  ]48 – 47[الزمر: 
  

#©%öθs9uρ ¨βr& šÏ﴿ قوله تعالي: شرح: Ï9 (#θ ßϑn= sß﴾ يعني اگر براي كساني كه بر نفس خود ستم :
كرده و به خدا شرك آوردند، زيرا شرك مطلقاً از بزرگترين گناهانست، زيرا خداوند 

=āχÎ) x8÷�Åe³9$# íΟù﴿: فرمايد مي Ýà s9 ÒΟŠÏà tã ∩⊇⊂∪﴾ ) :همانا شرك ظلم بزرگي است« ).13لقمان«  . 
ه حق خداوند را كه توحيد رود، اين است ك و علت اين كه شرك، ظلمي بزرگ به شمار مي

شود، همان مخلوقاتي كه براي خود و غير  ت براي غير خدا از مخلوقات او داده ميدر عباد
كردن يا برانگيختن را دارند،  يدن و زندهرانرا مالك نيستند و نه توانائي مي خود فائده و ضرري

پس اين گروه اگر بروز قيامت تمام دارائي روي زمين از نقدينه و جنس و چند برابر آن دارا 
ρy‰tG÷#)﴿ باشند و از ايشان براي فديه قبول شود، øù]ω Ïµ Î/ ÏΒ Ïþθß™ É>#x‹yèø9$# tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$#﴾ هرآئينه :
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تي عذاب روز قيامت خود را بازخرند، آن عذابي كه قرار است در آن را فدا كنند و از سخ
/y‰t#﴿فرمايد:  كه آن عذاب را خواهند چشيد و مي ددانن آن روز به ايشان برسد و خود مي uρ 

Μçλ m; š∅ÏiΒ «!$# $ tΒ öΝs9 (#θ çΡθä3tƒ tβθ ç7Å¡tF øt s† ∩⊆∠∪﴾  از جانب خداوند به ايشان چيزي نمايان شود كه

/y‰t#﴿ فرمايد: شته و ميچنين گماني ندا uρ öΝçλ m; ßN$t↔ Íh‹ y™ $ tΒ (#θ ç7 |¡Ÿ2﴾ يعني به آنچه از گناهان :
گرفتن دين اسالم و دوستان  بزرگ مانند شرك، خون ناحق، زنا، سودخواري و به مسخره

$ /s−%tnuρ ΝÎγÎ﴿ فرمايد: خودا مرتكب شده بودند در نظرشان نمودار شود. مي ¨Β (#θ çΡ%x. Ïµ Î/ 

tβρâÌ“öκ tJ ó¡o„ ∩⊆∇∪﴾خنديدند يعني عذابي  : فرا گيرد به آنان آنچه را كه استهزاء كرده و به آن مي
كند. چنانچه اگر كسي به عذاب آخرت باور  كه نتيجه استهزاء شان است، آنان را احاطه مي

گرفت، امروز همان  ترسانيدند، آن را به استهزاء مي نداشت و هنگامي كه وي را از آن مي
هاي گوناگون گرفتار و  پوشاند و در آتش دوزخ به عذاب گيرد و مي ا فرا ميعذاب او ر

  گردد. دچار زيان و خسران مي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

آيه را به ترتيل بخوان و شنوندگان با خويشتن تالوت نمايند تا ببيني كه بيشترشـان آن   -1
  را حفظ كرده اند.

  شنوندگان بفهمند.شرح را جمله جمله بخوان و توضيح ده تا  -2
تـرين  ت آنان را از هرگونه ظلم بترسان، چه ظلم به نفس باشد و چه ظلم به غير و زشـ  -3

انواع ظلم صرف عبادت خدا به غيـر او از مخلوقاتسـت كـه آن را شـرك در عبـادت      
  گويند. مي

كه اگر براي يك مجرم تمام ثروت دنيا و چند برابر  :ها را از عذاب آخرت بترسان آن -4
كنـد، ولـي    دادن آن به جهت نجات خود از عذاب تردد نمي داده شود، در فديهآن نيز 

  شود. فديه از وي قبول نمي
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واري، نافرماني والدين، خزنا، سودها را از گناهان بزرگ مانند، شرك،  قتل نفس،  آن -5
شهادت به دروغ، خوردن مال يتيم، دشنام زنان پاكدامن، استهزاء به اسـالم و مسـلمين   

  بيم ده.
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  : حديث آسانترين عذاب و فديه در روز قيامت24درس 

 اللهَ  َأن قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 َما َلكَ  َأن  َلوْ  َعَذابًا النارِ  َأْهلِ  َألْهَونِ  يـَُقولُ 

 قَالَ  بِهِ  تـَْفَتِدى ُكْنتَ  َشْىءٍ  ِمنْ  اَألْرضِ  ِفى
 ِفى أَْنتَ وَ  َهَذا ِمنْ  َأْهَونُ  ُهوَ  َما َسأَْلُتكَ  فـََقدْ 

 ِإال  فَأَبـَْيتَ . ِبى ُتْشِركَ  الَ  َأنْ  آَدمَ  ُصْلبِ 
  .الشْركَ 

فرمايد: همانا خداوند به  مي � پيامبر خدا
كساني كه گرفتار آسانترين عذاب دوزخ 

گويد: اگر آنچه در زمين از اموال  هستند مي
ها را فداي  بود تو آن وجود دارد از تو مي

خداوند  : آري.گويد كردي؟ وي مي خود مي
سانتري از تو آفرمايد: من ازين كار  مي

خواستم كه تو در پشت پدرم آدم بودي از 
تو خواستم كه به من شريك نياوري و تو به 

  جز از شرك چيزي را قبول نكردي.
  (صحيح ابن ماجه)

  
: يعني به كساني كه به عذاب »َعَذابًا النارِ  َأْهلِ  َألْهَونِ  يـَُقولُ  اللهَ  َأن «فرمايد:  پيامبر مي شرح:

 َشْىءٍ  ِمنْ  اَألْرضِ  ِفى َما َلكَ  َأن  َلوْ «فرمايد:  كند، مي تري گرفتارند خطاب مي تر و ساده سبك
بود، تو آن را فداي  . اگر آنچه در زمين از اموال و اشياء وجود دارد از تو مي»بِهِ  تـَْفَتِدى ُكْنتَ 

ا كه تو مالك آن بودي و در تصرف خود داشتي كردي و همه آن اموال و متاعي ر خود مي
دادي تا نفس خود را ازين عذاب كه گرفتار آن هستي نجات دهي؟  ها را فديه مي تو آن

: يعني چيزي خواستم كه از فداكردن اموالت »َهَذا ِمنْ  َأْهَونُ  ُهوَ  َما َسأَْلُتكَ  فـََقدْ « :فرمايد مي
: و اين خواسته من وقتي »الشْركَ  ِإال  فَأَبـَْيتَ . ِبى ُتْشِركَ  الَ  َأنْ  آَدمَ  ُصْلبِ  ِفى َوأَْنتَ «آسانتر بود. 

بود كه تو در پشت آدم  بودي كه به من شرك نياوري، ولي تو به جز شرك چيزي را قبول 
  نكردي و چون شرك آوردي به دوزخ داخل شو و تلخي عذاب آن را تحمل كن.

/•øŒÎ)uρ x‹s{r& y7﴿ اين آيه است: : وأنت في صلب آدم اشاره به �گفتة پيامبر u‘ .ÏΒ û Í_ t/ tΠyŠ#u ÏΒ 

óΟÏδÍ‘θßγàß öΝåκ tJ −ƒ Íh‘èŒ öΝèδy‰pκ ô− r&uρ #’n? tã öΝÍκ Å¦à'Ρ r& àMó¡s9r& öΝä3În/ t� Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’n? t/ ¡ !$ tΡ ô‰Îγx© ¡ χr& (#θ ä9θ à)s? tΠöθ tƒ 
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Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# $ ‾Ρ Î) $ ¨Ζà2 ôtã #x‹≈ yδ t,Î#Ï'≈ xî﴾  :و زماني (را ياد كن) كه پروردگارت « ).172(األعراف
از پشت فرزندان آدم، نسلشان را در آورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت (و فرمود:) آيا 
من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: آري؛ گواهي داديم. (اين گواهي را گرفتيم) تا روز قيامت 

وز بود كه به وحدانيت خداوند اقرار آن ر .»خبر بوديمنگوييد: ما از اين حقيقت غافل و بي
  كردند.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را به آرامش بخوان و تكرار كن. -1
  شرح را جمله به جمله بخوان و آنچه كه توضيح الزم است توضيح ده. -2
ها را از شدت عذاب آخرت بترسان و هشدار ده كه مرتكب گناهان بزرگ ماننـد،   آن -3

  و نافرماني والدين نگردند. ري، شهادت به دروغتل، زنا، سودخواشرك، ق
ها را از حقارت متاع دنيا آگاه كن، زيرا كسي كه به كمترين عذاب آخرت گرفتار  آن -4

  ها را بدهد و نفس خود را نجات دهد. باشد حاضر است تا همه آن
ها را از شرك بترسان و بعضي انواع شرك را مانند خواندن غير خدا، نذر و ذبح به  آن -5

  نام غير خدا، قسم به غير نام خدا، برايشان معرفي كن.
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  بر پيامبر فرشتگاندرود  آية: 25درس 

  قول اهللا تبارك وتعالي:
¨βÎ) ©!$# … çµ tGx6 Í×‾≈ n= tΒuρ tβθ �= |Áãƒ ’n? tã Äc É<̈Ζ9$# 4 
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ �= |¹ Ïµ ø‹ n= tã (#θ ßϑ Ïk=y™ uρ 

$ ¸ϑŠÎ= ó¡n@ ∩∈∉∪  

  ي بزرگ:فرمودة خدا
) همانـــــا خـــــدا و فرشـــــتگان درود 56(

فرسـتند بـر پيـامبر، اي آنـان كـه ايمـان        مي
آورديد درود بفرستيد بـر او و سـالم كنيـد    

  كردني. سالم
  ]56[احزاب: 

  
… #$!© (βÎ¨﴿ فرمايد: مي شرح: çµ tG x6Í× ‾≈ n= tΒuρ tβθ �=|Á ãƒ ’n? tã Äc É<̈Ζ9$#﴾  درين آيت كريمه خداوند

فرستند، درود از جانب  درود مي �س او و فرشتگان بر پيامبردهد كه ذات مقد خبر مي
 �خداوند، ثنا و رضاي او تعالي است و از جانب فرشتگان، دعا و طلب بخشايش براي پيامبر

$﴿ فرمايد: است. مي �و از طرف مؤمنين تكريم و تعظيم شأن پيامبر  pκ š‰ r'‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u 

(#θ �= |¹ Ïµ ø‹ n=tã (#θ ßϑ Ïk= y™uρ $ ¸ϑŠÎ= ó¡n@ ∩∈∉∪﴾  چون خداوند بزرگ و فرشتگان وي بر پيامبر درود
 �فرستند، پس شما اي مؤمنين بر پيامبر درود و سالم بفرستيد، زيرا درودگفتن بر پيامبر مي

سبب اصالح حال و هدايت شماست و راه كمال و سعادت را برايتان در دنيا و آخرت آماده 
مؤمنين بر پيامبر نمايانگر زيادتي شرف و بلندي مقام و علو كند و درود خدا، فرشتگان و  مي

در نزد پروردگار است. از همين سبب است كه خداوند بزرگ بندگان  �مرتبت پيامبر 
بگويند و  درود �گرداند تا بر پيامبرش  دهد و برايشان واجب مي مؤمن خود را فرمان مي

اللهم صل «بار در عمر خود بگويد: كمترين اداي اين واجب اين است كه مسلمان براي يك
ً مانند حج كه آن هم در عمر يك مرتبه فرض است و آنچه از يك »مايعلی محمد وسلم تسل

  باشد. مرتبه زيادتر به جا آورد مستحب و سبب زيادتي ثواب براي مسلمين مي
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  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيه را به ترتيل بخوان تا شنوندگان حفظ نمايند. -1
  ا جمله جمله بخوان و نكات توضيح طلب را واضح ساز.شرح ر -2
داراي ثواب زياد و از برترين اعمال گفته  �كه درودگفتن بر پيامبر :ها تذكر ده به آن -3

  شود. مي
 ها درود ابراهيميه است: هاي درود بسيار است، ولي افضل آن كه صيغه :ها بفهمان به آن -4

» ُهمالل  دٍ  َعَلى َصلٍد، آلِ  ىَوَعلَ  ُمَحمْيتَ  َكَما ُمَحمدٍ  َعَلى بَاِركْ وَ  ِإبـَْراِهيمَ  آلِ  َعَلى َصلُمَحم 
  .»َمِجيدٌ  َحِميدٌ  ِإنكَ  ِإبـَْراِهيمَ  آلِ  َعَلى بَارَْكتَ  َكَما ُمَحمدٍ  آلِ  َوَعَلى

خداوند ده چند براي  :درود بگويد �كه هركس يك مرتبه بر پيامبر :ايشان را بفهمان -5
  دهد. وي ثواب مي
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  ����بر پيامبر آموزش درود و صلوه حديث: 26درس 

 قَاُلوا َلَما قول النبي صلى اهللا عليه وسلم:
 فـََقالَ  .َعَلْيكَ  ُنَصلى َكْيفَ  اللهِ  َرُسولَ  يَا

 :ُقوُلوا - وسلم عليه اهللا صلى- اللهِ  َرُسولُ 
 ُهمالل  دٍ  َعَلى َصلِتِه، َوَأْزَواِجهِ  ُمَحميَوُذر 

 َعَلى َوبَاِركْ  ِإبـَْراِهيَم، آلِ  َعَلى َصلْيتَ  َماكَ 
 َعَلى بَارَْكتَ  َكَما َوُذريِتِه، َوَأْزَواِجهِ  ُمَحمدٍ 

  .َمِجيدٌ  َحِميدٌ  ِإنكَ  ِإبـَْراِهيَم، آلِ 

  :�يث پيامبر ح
كـه اي   :پرسـيدند  �چون يـاران از پيـامبر   

بر تو درود بگوئيم، آن  رسول خدا! چگونه
فرمود: بگوئيد: اللهم صل علي  � حضرت

ــران و    ــد و همس ــر محم ــدايا ب ــد... خ محم
فرزندان او رحمت كـن، چنانكـه بـر اوالد    
ــر محمــد و   ــراهيم رحمــت فرســتادي و ب اب
همسران و فرزندان او بركـت بـده چنانكـه    
ــو   ــا ت ــراهيم بركــت دادي. همان ــر اوالد اب ب

  ستودة و برتر هستي.

  (رواه البخاري)
  

طلب كردند تا به ايشان بياموزد كه چگونه  �: در اينجا ياران از پيامبر»َلهُ  واقَالُ  َلَما« شرح:
  اي بر وي درود بگويند؟ و به چه صيغه
زيرا آن  »وآل ُمَحمٍد... ُمَحمدٍ  َعَلى َصل  اللُهم « شان فرمود، بگوئيد: در جواب �رسول اهللا 

كه بر شرافت و مرتبة پيامبر طوري كه  كند فرستد از خداوند طلب مي كه بر پيامبر درود مي
اهليتش را دارد بيفزايد، زيرا خداي بزرگ او را برگزيده و براي برداشت بار نبوت انتخاب 
كرده تا آن را به بندگانش برساند كه او تعالي را به يگانگي پرستش كنند و در پرتو عبادت 

چه پرستش خداي يگانه به جسم خداوند تكامل پيدا كرده و به سعادت دنيا و آخرت برسند، 
  گرداند. بخشد و او را كامل مي و جان انسان قدرت و نيرو مي
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  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را بخوان و بيشترشان آن را حفظ كنند. -1
  شرح را جمله جمله واضح بخوان تا بداني آن را دانسته اند. -2
بـه ايشـان توضـيح ده و     �امبربه طور خالصه از شرافت فرزندان يا همسران و ياران پي -3

  كه اوالد عقيل و عبدالمطلب نيز در شمار آل پيامبر داخل هستند. :بگو
آنقـدر فضـيلت دارد كـه اگـر      �كه درودگفتن بر پيامبر اسـالم   :ايشان را آگاه كن -4

  كند. كسي يك بار درود بگويد، خداوند ثواب ده چند برايش عنايت مي
ارد شده است كه هركس درودگفـتن بـه پيـامبر    كه در حديث صحيح و :به ايشان بگو -5

ــازدارد، خداونــد  � مشــكالت دنيــا و آخــرت او را كفايــت   �او را از كارهــايش ب
  كند. مي
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  : آية داستان داوود و سليمان27درس 

  قول اهللا تبارك وتعالي:
yŠ… ãρ#yŠuρ z≈ yϑ øŠ n= ß™uρ øŒÎ) Èβ$ yϑà6 øt s† ’Îû Ï ö̂� pt ø:$# 

øŒÎ) ôM t±x'tΡ ÏµŠÏù ãΝoΨxî ÏΘöθ s)ø9$# $ ¨Ζà2uρ 

öΝÎγÏϑ õ3çt Î: šÏ‰Îγ≈ x© ∩∠∇∪ $ yγ≈ oΨôϑ £γx'sù 

z≈ yϑ øŠn= ß™ 4 ˆξà2uρ $ oΨ÷�s?#u $ Vϑõ3ãm $ Vϑ ù= Ïãuρ  

  گفتة خداوند:
) و داوود و سليمان هنگامي كه 78(

هنگامي كه  ,كردند در كشتزار داوري مي
پراكنده شدند در آن گوسفندان قوم و 

پس  بوديم داوري آنان را گواهان،
فهمانديمش به سليمان و هريك را داديم 

  حكمي و دانشي.

  ]78[انبياء: 
  

≈yŠ…ãρ#yŠuρ z﴿ شرح: yϑ øŠn= ß™ uρ ﴾ يعني اي محمد! داستان داوود و سليمان را كه هردو پدر و :

$øŒÎ) Èβ﴿فرمايد:  پسر از پيامبران بني اسرائيل بودند به ياد آور. مي yϑ à6øt s† ’Îû Ï ö̂�pt ø:$# ﴾ آنگاه كه 

øŒÎ) ôM﴿قضاوت كردند هردو در بارة كشتزار:  t±x'tΡ ÏµŠ Ïù ãΝoΨxî ÏΘöθ s)ø9$#﴾  يعني شب هنگام

$﴿ فرمايد: گوسفندان بدون چوپان آن را چريده و تلف ساخته بودند مي ¨Ζ à2uρ öΝÎγÏϑ õ3çt Î: 

šÏ‰Îγ≈ x©﴾شان بر ما  شان گواه هستيم، يعني حاضر بوديم و چيزي از حكم . ما در بارة حكم
كه گوسفندان را صاحب كشتزار در مقابل  :فرمان داد �وشيده نبود. وقتي كه داوود پ

حكم كرد كه صاحب  �خسارتي كه به زراعتش وارد آمده تصاحب كند و سليمان 
گوسفندان كشت را بگيرد و در آن نظارت داشته تا به حالت اولي بازگردد و صاحب مزرعه 

هاي  ها استفاده كند تا هنگامي كه خوشه نتايج آنگوسفندان را بگيرد و از شير و پشم و 
كشت باز گردد، آنگاه گوسفندان را به صاحبش برگرداند و چيزي از گوسفندان را كم 

به عدالت  �ندهد. اين داوريست كه سليمان داشت و داوري او از داوري پدرش داوود 
$﴿ نزديكتر است كه اين معني فرمودة خداوند است: yγ≈ oΨôϑ £γx'sù z≈ yϑ øŠn= ß™﴾  پس فهمانديمش
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نيز در  �سليمان، يعني حكم درست در اين قضيه يا اين فتوي را به وي الهام كرديم. داوود 
اين داوريش مورد مؤاخذه قرار نگرفت، چون او نيز اجتهاد كرده ولي به حق نرسيده پس 

ξˆ﴿ شود. و از همين سبب خداوند فرمود: براي او هم ثواب اجتهادش داده مي à2uρ $ oΨ÷�s?#u 

$ Vϑ õ3ãm $ Vϑ ù=Ïã uρ﴾  ما به هردويشان مقام فرمان روائي و حكم را داده ايم و در هردوي ايشان
  حكمت و دانائي وجود دارد.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت را به تجويد بخوان و تكرار حفظ شود. -1
  تا فهميده شود. :شرح را جمله جمله بخوان و مشكالت را توضيح ده -2
كـه الزم اسـت از او تـرس     :را از وسعت علم خدا و احاطه او تعـالي آگـاه كـن   ايشان  -3

  داشته، شرم بدارند.
  آيد. به شمار مي �مانند اين داستان از جملة اخبار به غيب و معجزه محمد  -4
تا از خداوند بخواهند كه برايشان فقاهت را در دين روزي كنـد و   :برايشان توصيه كن -5

ها تعليم دهد، زيرا تنهـا ذات بـاري تعـالي     خود را به آن احكام و دانش شريعت و دين
  معلم و آموزگار حقيقي است و بس.



    

    درسهاي يوميه اسالمي        518 
    

 

  : حديث داستان دو زن و داوري سليمان28درس 

 َكاَنتِ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم:  
 َفَذَهبَ  الذْئبُ  َجاءَ  ابـَْناُهَما َمَعُهَما اْمَرأَتَانِ 

 َذَهبَ  ِإنَما َصاِحَبتُـَها فـََقاَلتْ  ِإْحَداُهَما، بِاْبنِ 
. بِابِْنكِ  َذَهبَ  ِإنَما اُألْخَرى َوقَاَلتِ . بِابِْنكِ 

َرى بِهِ  فـََقَضى َداُوَد، ِإَلى فـََتَحاَكَمَتا  لِْلُكبـْ
. فََأْخبَـَرتَاهُ  َداُودَ  ْبنِ  ُسَلْيَمانَ  َعَلى َفَخَرَجَتا

نَـُهَما َأُشقهُ  بِالسكينِ  ائْـُتوِنى فـََقالَ   .بـَيـْ
 ُهوَ  اللُه، يـَْرَحُمكَ  تـَْفَعلْ  الَ  الصْغَرى فـََقاَلتِ 
  .لِلصْغَرى بِهِ  فـََقَضى. ابـْنُـَها

فرمود: دو زن در صحرائي  � پيامبر خدا
دو كودك خود را همراه داشتند، گرگي 
آمد كودك يكي ازيشان را برد، رفيقه او 
گفت: گرگ كودك تو را برده است، زن 

را برده است،  ديگر گفت: نه كودك تو
بردند، آن  �پس شكايت نزد داود 

حضرت به مفاد زن بزرگتر حكم كرد، 
بيرون شدند،  �چون از نزد داوود 

را مالقات كردند، حكم  �سليمان 
پدرشان را با وي در ميان گذاشتند، ايشان 
گفتند: كاردي بياوريد تا كودك را در 
ميان شما دو تقسيم كنم، زن بزرگتر 

لي زن كوچكتر گفت: خدا خاموش بود، و
بر تو رحمت كند، اين كار را نكن، اين 

 �بچه فرزند او است، بعداً سليمان 
  فرمان داد تا طفل را به زن كوچك بدهند.

  (رواه البخاري)
  

شود و دشوار است تا كسي  ، مثل اين خبر بزرگ به عقل گفته نمي»اْمَرأَتَانِ  َكاَنتِ « شرح:
هاي نبوت است، زيرا اين اخبار را  پس مثل اين قصه از نشانه آن را بدون مدركي خبر دهد.

شود. و وقوع اين  گيرد كه از طرف خداوند به او وحي مي به صورت وحي فرا مي �پيامبر
طوري آن را  �ها گذشته و رسول خدا بوده است كه از آن قرن �داستان در عصر داوود 

پيش روي او پديد آمده است كه اين  نمايد و در كند كه گويا آن را مشاهده مي قصه مي
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باشد به شمار داشته و يكي از معجزات نبوت كه اخبار به غيب  �داللت بر پيامبري محمد 
َرى بِهِ  فـََقَضى َداُوَد، ِإَلى فـََتَحاَكَمَتا« فرمايد: آيد، مي  مي كه در آن روز  �. داود »لِْلُكبـْ

چون به علت بزرگساليش احتمال پادشاهي و نبوت داشت به مفاد زن بزرگ حكم كرد، 
. چون از نزد داوود »فََأْخبَـَرتَاهُ  َداُودَ  ْبنِ  ُسَلْيَمانَ  َعَلى َفَخَرَجَتا«فرمايد:  شت. مياو را دا ,صدق
را مالقات كردند و حكم پدرش را با وي در ميان گذاشتند،  �بيرون شدند، سليمان  �
نَـُهَما ُشقهُ أَ  بِالسكينِ  ائْـُتوِنى فـََقالَ «فرمايد:  مي ، گفت: چاقويي حاضر كنيد تا بچه را به دو نيم »بـَيـْ

خواهد  مي � تقسيم كنم، زيرا هريكي ادعاي طفل را دارد، چون مادر طفل ديد كه سليمان
تقسيم كند، فرياد زد مكن مكن دست نگهدار، اين كودك فرزند آن زن باشد،  بچه را دو

فرمان داد تا طفل را به زن كوچك بدهند،  �، پس سليمان »ىِللصْغرَ  ِبهِ  فـََقَضى«فرمايد:  مي
دانست كه  � زيرا او راضي نشد كه فرزندش به قتل برسد و تقسيم گردد. پس سليمان

 � باشد، اين دانش از طرف خداوند براي سليمان كودك از اوست و فرزند زن بزرگتر نمي
$﴿ :گويد مي داده شده بود. چنانكه خداوند بداستان داوري گوسفندان yγ≈ oΨôϑ £γx'sù z≈ yϑ øŠn= ß™ 4 

ˆξ à2uρ $ oΨ÷�s?#u $ Vϑ õ3ãm $Vϑ ù= Ïã uρ﴾   :ي اين موضوع را به  پس فهم داوري درباره«  ).79(األنبياء
خداوند ذاتي است كه به هركه  .»سليمان داديم و به هر يك حكمت و دانش بخشيديم

  كند. بخواهد هدايت و حقيقت را در كارها الهام مي
  

  هايي براي مربي: اهنمائير

  حديث را به خوبي بخوان و تكرار كن تا حفظ كنند. -1
  شرح را جمله جمله بخوان و پوشيدگي آن را توضيح ده تا همه بدانند. -2
برايشان از عاطفه و احساس مادر نسبت به فرزند گوشزد كن كه در چنين حاالتي  -3

  كند. تجلي مي
  ارزاني داشته بود صحبت كن. �ليمان به ايشان از فقاهت و دانش كه خداوند به س -4
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  هاي يكديگر به ناحق خوردن مال آية: 29درس 

  قول اهللا تبارك وتعالي:
$ yγ•ƒ r'‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#þθ è= à2ù's? 

Νä3s9≡ uθ øΒr& Μà6 oΨ÷�t/ È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ HωÎ) βr& 

šχθä3s? ¸οt�≈ pgÏB tã <Ú#t�s? öΝä3Ζ ÏiΒ 4 Ÿωuρ 

(#þθ è= çFø)s? öΝä3|¡à'Ρ r& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ%x. öΝä3Î/ $VϑŠ Ïmu‘ 

∩⊄∪  

  فرمايد: داوند بزرگ ميخ
ــد!   29( ــان آورديـ ــه ايمـ ــاني كـ ) اي كسـ

هاي خـود را در ميـان خـويش     نخوريد مال
ر آن كـه داد و سـتدي باشـد بـر     بناحق، مگ

همـديگر را   رضايت ميـان شـما و نكشـيد,   
  همانا خداوند به شما مهربان است.

  ]29[نساء: 
  

$﴿ شرح: yγ•ƒ r'‾≈ tƒ šÏ%©! $# (#θ ãΨtΒ#u﴾ يعني اي كساني كه خدا را پروردگار، اسالم را دين و :
ها را به اين صفات مورد خطاب قرار  را نبي و پيامبر شناختيد، آن �شريعت و محمد 

هاي خود در ميان  مال فرمايد: ها گرداند، مي دهد تا احكام و تكاليف شرعي را متوجه آن مي
كند مانند دادن عوض  مي ني بدون حقي كه گرفتن مال را حاللطل نخوريد. يعخويش به با

≈�HωÎ) βr& šχθä3s? ¸οt﴿ ,نمودن بخشش ,يا به رضامندي pgÏB tã <Ú#t� s? öΝä3Ζ ÏiΒ﴾  اين استثنائيست كه
خوردن مال به ناحق و بدون عوض استثناء شده است، زيرا نفعي كه شخص  از نهي عموم

آورد حالل است و برايش ايرادي نيست و خريد  ت و معامله به دست ميمسلمان از راه تجار
خريدار و «فرمايد:  مي �گيرد، پيامبر  و فروش به رضامندي هردو طرف صورت مي

فروشنده تا هنگامي كه از هم جدا نشده اند در بيع خود داراي اختيار هستند كه آن را ثابت 
مشروعيت بيع در صورتي است كه «موده است: فر �و نيز آن حضرت  .»بدانند يا فسخ كنند

Ÿωuρ (#þθ﴿. و فرمودة خداي تعالي: »هردو طرف به رضا و رغبت آن را انجام داده باشند è= çFø)s? 

öΝä3|¡à'Ρ r&﴾كند كه آن  ها منع مي هاي خود را نكشيد، خداوند مسلمان را از قتل نفس : نفس
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ت و باشد كه هردو قتل حرام اس ميشامل قتل نفس خود شخص و قتل نفس برادر مسلمانش 
بودن قتل نفس را  يد، خداوند در اين آيت شريفه علت حرامآ از گناهان كبيره به شمار مي

$ /βÎ) ©!$# tβ%x. öΝä3Î¨﴿ فرمايد: كند و مي چنين بيان مي VϑŠÏmu‘ ∩⊄∪﴾ هرآئينه خداوند بر شما مهربان :
تا از يكطرف  هاي خود را بكشيد د نفسخواه است، يعني از مهرباني و شفقتي كه دارد نمي

از نعمت حيات كه بسيار گرانقيمت است محروم نشويد و از طرف ديگر به عذاب هميشگي 
  آخرت گرفتار نگرديد.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت كريمه را به تجويد و آرامش تكرار كن تا شنوندگان آن را حفظ نمايند. -1
  گي آن را توضيح ده تا همه بدانند.شرح را جمله جمله بخوان و پوشيد -2
شدن از رحمـت   كه خوردن مال مردم به ناحق سبب عذاب و محروم :شان گردان آگاه -3

  گيرد. خداوند مي
منفعتي را كه شخص از راه تجـارت موافـق بـا مـوازين شـرعي بـه        :برايشان توضيح ده -4

  يه كريمه:آورد برايش حالل است گرچه هزارها در هزار باشد نظر به اين آ دست مي
شان تذكر ده خودكشي مانند كشتن ديگران اسـت كـه سـزايش جاويدمانـدن در      براي -5

  ب الهي است.ا غضآتش دوزخ ب
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  انتحار و خودكشي حديث: 30درس 

 ِفيَمنْ  َكانَ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم:  
َلُكمْ  َكانَ   فََأَخذَ  َفَجزِعَ  ُجْرٌح، بِهِ  رَُجلٌ  قـَبـْ

يًنا ِسك  مُ  َرقَأَ  َفَما يََدُه، اِبهَ  َفَحزى الدَحت 
 َعْبِدى بَاَدرَِنى تـََعاَلى اللهُ  قَالَ  َماَت،

  .اْلَجنةَ  َعَلْيهِ  َحرْمتُ  بِنَـْفِسِه،

فرمود: در كسـاني كـه پـيش از     �پيامبر 
شما بودند، مردي دستش جراحتـي داشـت   

ــار   ــس ك ــود، پ ــرده ب ــاآرام ك ي را داو را ن
د. خـون بنـد   گرفت و بدان دسـتش را بريـ  

ــاخت،    ــالك س ــه او را ه ــن ك ــا اي ــد ت نيام
ام در هالك نفس خود  خداوند گفت: بنده

پيشدستي و عجله كرد، من بهشت را بـر او  
  حرام كردم.

  
َلُكمْ  َكانَ  ِفيَمنْ  َكانَ « شرح: دهد كه در  اي خبر مي در اينجا از حادثه �، پيامبر »رَُجلٌ  قـَبـْ

داستان از سخناني است كه به رأي و فكر گفته زمان گذشته واقع شده است. مثل اين 
شود، دانش پيامبران كسبي نيست بلكه به واسطة  شود، بلكه از روي علم و دانش بيان مي نمي

گردد، پس حقيقت قصه چنين است كه مردي دستش مجروح شده  وحي خداوند حاصل مي
را گرفت و بدان دستي را  و به درد آمد، تا او را ناآرام گردانيد و او صبر نكرده پس چاقوي

ام در  كرد بريد، خون جاري شد تا كه او را هالك ساخت، خداوند گفت: بنده كه درد مي
هالكت نفس خود پيشدستي كرده، من بهشت را بر وي حرام كردم. يعني فرمان دادم كه به 

آن جنت داخل نشود و كسي كه در آخرت به بهشت داخل نشود بايد به دوزخ برود، زيرا در 
روز به جز بهشت و دوزخ جايگاهي براي اهل محشر وجود ندارد. آري، خداوند بزرگ در 
بارة كساني كه در ايستگاه قيامت حضور دارند، فرموده است: گروهي بايد به جنت و 

نيز پديد آمده است كه  �گروهي به دوزخ بروند و مانند همين داستان در زمان آن حضرت 
كه مانند شير  :تشريف داشتند، صحابه مردي را ديدند �پيامبر  ها كه خود در يكي از جنگ

كرد و از شجاعت و جرأت او بسيار تعجب  غران در ميدان جوالن كرده و بر دشمن حمله مي
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اش بشگفت  در باره �فرمود: او در آتش است ياران از گفته آن حضرت  �كردند، پيامبر 
ها  دند، ديدند كه در جنگ زخم برداشت و زخمكر آمدند و متوجه او بوده و او را تعقيب مي

اش  را در باره �او را ناراحت كرد تا اين كه خود را به قتل رسانيد. صحابه، گفته پيامبر 
  تصديق كردند.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را با آرامش بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ نمايند. -1
  ه را واضح كن.شرح را با آرامش بخوان و نكات پوشيد -2
شان است، چه طاعت باشد و چه معصـيت، حـافظ    اعبتار كردار مردم به خاتمه زندگي -3

 گويد: عليه الرحمه مي
 

  حكم مستوري و مستي همه بر خاتمت اسـت 
  

  كس ندانست كه بĤخر چه حالـت بـرود  
  

  ش گرفته نشود.شود، اگر جلو خون سبب قتل مي شدن جاري -4
كم آيـت شـريفه و حـديث شـريف ماننـد كسـي       كشد به ح كسي كه نفس خود را مي -5

  .رود كشد و به دوزخ مي است كه ديگري را مي



 

  ماه رمضان المبارك درسهاي

  دار : آية مهاجرين و انصار سابقه1درس 

  قول اهللا تعالي:
šχθà)Î6≈ ¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ� Éf≈yγßϑ ø9$# 

Í‘$|ÁΡ F{$#uρ tÏ% ©! $#uρ Νèδθ ãè t7̈? $# 9≈ |¡ômÎ*Î/ 

š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ ÷]tã (#θ àÊu‘ uρ çµ ÷Ζ tã £‰tã r&uρ öΝçλ m; 

;M≈̈Ζ y_ “Ì� ôfs? $ yγtF øt rB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# tÏ$ Î#≈yz !$ pκ�Ïù 

#Y‰t/ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ ã—öθ x'ø9$# ãΛÏà yèø9$# ∩⊇⊃⊃∪  

  گفتة خداوند بزرگ:
ــاجرين و  100( ) و پيشــينيان نخســتين از مه

شــان كردنــد بــه  انصـار و آنــان كــه پيــروي 
خشنود اسـت خـدا از ايشـان و     نيكوكاري،

و آماده كرده اسـت بـراي    ,خشنودند از او
هـا   هائي كـه روان اسـت زيـر آن    ايشان باغ

هــا، جاويداننــد در آن هميشــه، ايــن  جــوي
  است رستگاري بزرگ.

  ]100[توبه: 
  

≈šχθà)Î6﴿ فرمايد: مي شرح: ¡¡9$#uρ tβθ ä9̈ρF{$#﴾  يعني كساني كه در ايمان، هجرت، فطرت و

≈zÏΒ tÌ�Éf﴿ فرمايد: بقت دارند. ميجهاد س yγßϑ ø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ﴾ مهاجرين كساني هستند كه از :
نه از قبيلة اوس و يدره هجرت كردند، انصار، مردم مديار خود مكة معظمه به جانب مدينه منو

و مسلمانان همراهش را  �مفتخر شده اند كه پيامبر زرج هستند، ازين سبب به لقب انصارخ
%tÏ﴿ فرمايد: و ياري كردند. مينصرت  ©! $#uρ Νèδθ ãèt7 ¨? $# 9≈ |¡ômÎ*Î/﴾هاي  : يعني آناني كه كارنامه

مهاجرين و انصار را در ايمان و نصرت و هجرت و جهاد به صورت پسنديدة پيروي كردند، 
از نگاه كمي و كيفي و زماني و  � طوري كه از حدود دستورات خدا و فرمايشات رسول اهللا

از سابقان نخستين از  �: يعني خداوند ﴾ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã﴿ فرمايد: ارج نشدند. ميمكاني خ
مهاجران و كساني كه از آنان به نيكوكاري پيروي كردند خوشنود است، چون ايماني درست 

θ#)﴿ فرمايد: و كرداري پسنديده دارند. مي àÊu‘ uρ çµ÷Ζ tã﴾ها هم از خداوند خوشنود شدند. به  : آن
  ها و تعارفاتي كه به ايشان ارزاني شده است. متسبب نع
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çµ﴿فرمايد:  مي ÷Ζtã £‰tã r&uρ öΝçλ m; ;M≈̈Ζ y_ “ Ì� ôfs? $ yγtF øt rB ã�≈yγ÷Ρ F{$# tÏ$Î#≈ yz !$ pκ�Ïù #Y‰t/ r&﴾ ها  براي آن
ها روانند و برخورداري از چنين  ها از زير درختان آن هائي آماده كرده كه جوي بهشت
  گاري بزرگ است.هائي برايشان رست نعمت
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت كريمه را به طور واضح تالوت كن تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  شرح را جمله به جمله به آرامش بخوان و اگر محتاج به توضيح بود آن را واضح ساز. -2
ــامبر     -3 ــحابه پي ــار از ص ــاجرين و انص ــيلت مه ــان را از فض ــو:   �ايش ــن و بگ ــاه ك آگ

  نشانة ايمان و دشمني آنان سبب نفاق است.شان  دوستي
راه نجات براي مسلمين پيروي از سلف صـالحين اسـت كـه در عقيـده،      :به ايشان بگو -4

  عبادات، اخالق و آداب از آنان متابعت كنند.
كننـد از   را در كردار شايسـته پيـروي مـي    �كساني كه ياران پيامبر  :به ايشان تعليم ده -5

ة كريمه به آن وعده كرده مانند خوشنودي و رضاي الهـي  آنچه كه خداوند در اين آي
  شوند. برخوردار مي ,هاي جاويداني بهشت و نعمت
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  دارد مؤمن انصار را دوست مي حديث: 2درس 

 األَْنَصارُ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 ِإال  يـُْبِغُضُهمْ  َوالَ  ُمْؤِمٌن، ِإال  ُيِحبـُهمْ  الَ 

 َوَمنْ  اللُه، َأَحبهُ  بـُهمْ َأحَ  َفَمنْ  ُمَناِفٌق،
  .اللهُ  أَبـَْغَضهُ  أَبـَْغَضُهمْ 

  »رواه البخاري«
  

  .األَْنَصارِ  ِمنَ  َلُكْنتُ  اْلِهْجَرةُ  َلْوالَ َوقوله: 

ــامبر ــي  �پي ــت    م ــار را دوس ــد: انص فرماي
ــي ــمن    نم ــؤمن و دش ــخص م ــر ش دارد مگ
دارد ايشان را مگر شخص منافق، پـس   نمي

ست دارد، خداوند او كسي كه ايشان را دو
ــي ــان را   را دوســت م دارد و كســي كــه آن

ــي  ــمن م ــمن   دش ــد وي را دش دارد، خداون
ــي ــي م ــز م ــري   دارد. و ني ــر برت ــد: اگ فرماي

بود مـن يـك فـردي از انصـار      هجرت نمي
  بودم. مي

  (صحيح البخاري)
  

مراد از ايشان  ، انصار جمع ناصر و يا نصير است و»ُيِحبـُهمْ  الَ  األَْنَصارُ «فرمايد:  مي شرح:
شوند  دو قبيلة اوس و خزرج است كه در مدينه سكونت داشتند، به اين سبب انصار ناميده مي

و اصحاب شان را نصرت دادند و دين مقدس اسالم را تقويت كردند و جز  �كه پيامبر 
دارد، لذا آن كه  دارد، زيرا خداوند انصار را دوست مي شخص مؤمن انصار را دوست نمي

اشته باشد آنچه را كه خداوند دوست دارد، همانا مؤمن است و اگر دشمني داشت دوست د
 َفَمنْ «فرمايد:  به آنچه خدا دوست دارد كافر است و اگر كفر خود را بپوشد منافق است. مي

دارد، زيرا  . پس كسي كه ايشان را دوست دارد خداوند او را دوست مي»اللهُ  َأَحبهُ  َأَحبـُهمْ 
لياء و دوستان خدا هستند و كسي كه آنان را دشمن دارد خداوند او را دشمن انصار او

 اْلِهْجَرةُ  َلْوالَ «فرمايد:  باشند. مي دارد، زيرا چنين كساني دشمن خدا و دشمن دوستان او مي مي
هاي خداوند و  . اگر فضايل هجرت و ثوابي كه مهاجر در آخرت از نعمت»األَْنَصارِ  ِمنَ  َلُكْنتُ 
بودم يعني خود را  آورد نبودي من شخصي از انصار مي دي او تعالي به دست ميرضامن
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باشم. اين حديث  گفتم: من مردي انصاري و از جملة ايشان مي دادم و مي بديشان نسبت مي
  كند. مبارك بلندي منزلت و درجات هجرت و نصرت و مهاجرين و انصار را بيان مي

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  ث را به نحو احسن چندين بار تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند.هردو حدي -1
شرح را جمله جمله بعد از جمله ديگر بخوان و هرجا كـه توضـيح الزم اسـت واضـح      -2

  ساز.
ايشان را به شرافت مهاجرين و انصار آگاه كن تا بداننـد كـه محبـت ايشـان واجـب و       -3

  ها حرام است. دشمني آن
به يكي از صحابه مهاجر باشد يا انصار گناه كبيره است،  زدن كه طعنه :به ايشان بفهمان -4

  رود. شان نفاق به شمار مي زيرا دوستي اين حضرات نشانة ايمان و دشمني
زند، قصد ويرانـي اسـالم را دارد و    كه هركس به سلف صالحين طعن مي :به آنان بگو -5

ه خـدا پنـاه   باشد كه از اين كردار زشت ب چنين اعمال روش خوارج و مردم گمراه مي
  بريم. مي
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  قيامت نزد خداست علم: آية 3درس 

  قول اهللا عزوجل:
y7è= t↔ ó¡o„ â¨$̈Ζ9$# Çtã Ïπ tã$¡¡9$# ( ö≅è% $ yϑ ‾Ρ Î) 

$ yγßϑ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã «!$# 4 $ tΒuρ y7ƒ Í‘ô‰ãƒ ¨≅yè s9 sπ tã$ ¡¡9$# 

ãβθ ä3s? $�6ƒ Ì� s% ∩∉⊂∪  

  گفتة خداوند بزرگ:
كننـد.   ) مردم تو را از قيامت سؤال مـي 63(
گــوي: همانــا دانــش پديدارشــدن آن نــزد ب

كند،  خداوند است، چه چيز تو را آگاه مي
  شايد رستاخيز نزديك باشد.

  ]63[احزاب: 
  

y7﴿ شرح: è= t↔ó¡o„ â¨$ ¨Ζ9$# Çtã Ïπ tã$ كنندگان مشركين و يهود بودند. و اين سؤال  : سؤال﴾ 9$#¡¡
ديدآمدن قيامت را مورد جوئي، پ به علت انكار و كفرشان بود كه از غايت جهل و ستيزه

زمان واقع خواهد شد. پرسيدند: قيامت كي و چه  مي �دادند و از پيامبر  سؤال قرار مي
$ %ö≅è﴿فرمايد:  مي yϑ ‾Ρ Î) $ yγßϑ ù= Ïæ y‰ΖÏã «!$#﴾ پيامبرش را  �: اين عبارتي است كه خداوند
تن قيامت و زمان آموزاند كه به اين كافران پاسخ دهد و ايشان را آگاه سازد كه علم دانس مي

پديدآمدن نزد خداي يگانه است و براي هيچيك از مخلوقات نه براي پيامبران و نه فرشتگان 
و غيرشان چنين علمي و آگاهي نيست و پوشيدن آن براي حكمت بزرگي است كه از جمله 
يكي ادامة اين حيات گذرنده است تا انتهاي مدتي كه خداوند آن را تعيين نموده و به آن 

$﴿فرمايد:  ل دارد و بر غير او پوشيده است. ميعم tΒuρ y7ƒ Í‘ô‰ãƒ ¨≅yès9 sπ tã$ ¡¡9$# ãβθ ä3s? $ �6ƒÌ� s% ∩∉⊂∪﴾ 
يعني اي پيامبر! تو به وقت قيامت چه آگاهي داري، شايد پديدآمدن آن نزديك باشد و در 

ÏM﴿ واقع نيز چنين است، زيرا خداوند فرموده است: t/ u�tIø% $# èπtã$¡¡9$# ¨, t±Σ$#uρ ã� yϑs)ø9$# ∩⊇∪﴾ ) :القمر
نا والساعة  بعثت أ«فرمايد:  نيز مي �و پيامبر  .»و ماه از هم شكافت نزديك شدرستاخيز « ).1

ام در حالي كه فاصلة من و قيامت مانند فاصلة دو انگشت دست  من فرستاده شده« :»نيکهات
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بر همه كس غير از  بودن قيامت معلوم است، ولي هنگام پديدآمدن آن . لذا نزديك»باشد مي
  خداي بزرگ پوشيده است و تعيين وقت آن تنها در نزد خداست و بس.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  شرح مطالب را به خوبي بخوان و آنچه توضيح الزم دارد واضح ساز. -1
  آيت كريمه را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -2
پنداشتن قيامـت   علت ناباوري و تمسخر و دروغ كه پرسش مشركين به :به ايشان بياموز -3

را آزمايش كننـد كـه آيـا دريـن بـاره       �پرسيدند تا پيامبر  بود و يهود به اين سبب مي
  چيزي خواهد گفت، و يا مانند انبياء گذشته آن را به خداوند موكول خواهد ساخت.

مـردم  هاي عالي پوشـيدن وقـت قيامـت ايـن اسـت كـه        يكي از حكمت :به ايشان بگو -4
همواره خويشتن را با كردار نيك و دوري از گناهان آماده مـرگ و قيامـت سـازند. و    

  شود. قيامت هر فرد كه مرگ است حتماً به زودي واقع مي
كه بر بنده مسلمان الزم و ضروريست كـه بـا ايمـان و انجـام اعمـال       :برايشان تذكر ده -5

مرگ سازد، چون  رسيدن وقتفرا  خويشتن را آماده  ,گزيدن از گناه شايسته و دوري
از مرگ گريزگاهي نيست، گرچه عمر انسان بـه درازا بكشـد كـه هـر نفسـي چشـنده       

  موت است.
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  باشي كه... با كساني مي حديث: 4درس 

للذي سئل  قول النبي صلى اهللا عليه وسلم
 َوَماَذا ؟:الساَعةُ  َمَتى عن الساعة قائال

 ُأِحب  أَنى ال إِ  َشْىءَ  الَ  :قَالَ  ؟َلَها َأْعَدْدتَ 
. - وسلم عليه اهللا لىص - َوَرُسوَلهُ  اللهَ 

 َفَما :أََنسٌ  قَالَ . َأْحَبْبتَ  َمنْ  َمعَ  أَْنتَ  :فـََقالَ 
 اهللا صلى- النِبى  بَِقْولِ  فـََرَحَنا ِبَشْىءٍ  َفرِْحَنا
 قَالَ . َأْحَبْبتَ  َمنْ  َمعَ  أَْنتَ  - وسلم عليه
 عليه اهللا صلى- ِبى الن  ُأِحب  فَأَنَا :أََنسٌ 

 َأُكونَ  َأنْ  َوَأْرُجو َوُعَمَر، َبْكرٍ  َوأَبَا - وسلم
 ِبِمْثلِ  َأْعَملْ  َلمْ  َوِإنْ  ِإياُهْم، ِبُحبى َمَعُهمْ 

  .َأْعَماِلِهمْ 

براي كسي كه از  �گفتة پيامبر: پيامبر 
قيامت پرسيد و گفت: رستاخيز چه وقت 
خواهد بود؟ گفت: چه چيزي براي آن 

اده كردي؟ گفت: چيزي آماده آم
ام، مگر اين كه خدا و رسولش را  نكرده

گفت: تو  � دوست دارم، آن حضرت
باشي كه ايشان را دوست  همراه كساني مي

داري، انس گفت: پس ما به چيزي  مي
خوشحال نشديم، مانندي كه به اين سخن 
پيامبر خوشحال شديم، انس گفت: من 

بكر و عمر دارم و ابو پيامبر  را دوست مي
دارم، اميدوارم تا به سبب  را دوست مي

شان باشم اگرچه مانند  دوستي خود همراه
  ايشان كردار نيكوي انجام ندادم.

  (رواه البخاري)
  

كه از  :گويند اين سخن را در جواب كسي مي �. پيامبر »؟َلَها َأْعَدْدتَ  َذا َوَما« شرح:
پرسد، قاعدتاً بايد خود را براي  دن چيزي ميپرسد، زيرا كسي كه از آم پديدآمدن قيامت مي

آن آماده كرده باشد تا خيري به جهت آن انجام دهد و يا زياني را از او دور كند، سائل 
دارم،  ام مگر اين كه خدا و رسولش را دوست مي دهد: هيچ چيزي آماده نكرده جواب مي

چيز  ام. و اگر مفيد نباشد ردهآماده ك اگر دوستي خدا و رسول در قيامت مفيد باشد من آن را
كه با كساني هستي كه  :برايش چنين جواب داد �ديگري را آماده نكردم، سپس پيامبر 

داري، و همانا كامياب و رستگار گرديده اگر راست گفته باشد. و قطعاً  ايشان را دوست مي



    

  531  درسهاي ماه رمضان المبارك
  

  

نيز در اينجا  �بينيم كه انس  گفتند، و مي سخن دروغ نمي �چنين است، زيرا ياران پيامبر 
دارم و به سبب  را دوست دارم و ابوبكر و عمر را هم دوست مي �گويد: من پيامبر  مي

شان باشم، اگرچه مانند كردار نيك ايشان  ها دارم اميدوارم تا در جنت همراه محتبي كه به آن
جه محبت ابوبكر واز اين  � خادم رسول خدا � عملي انجام ندادم. انس بن مالك انصاري

شناسد، لذا با  مي �شان را در نزد پيامبر  كرد كه موقعيت و منزلت را ذكر مي بعمر و
  دارد. ها را نيز دوست مي رسول اهللا آن

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  شرح را بخوان و نكات مبهم آن را توضيح ده تا دانسته شود. -2
سـائل را   �سؤال از پديدآمدن قيامت شايسته و مفيد نيسـت، لـذا پيـامبر    به ايشان بگو: -3

متوجه نمود كه از خودش سؤال كند، چه كردار شايستة را براي قيامـت آمـاده كـرده    
  است.

باشد، اگر مؤمني را دوست  كه كسي را دوست بدارد با او يكجا مي :به ايشان تعليم ده -4
باشـد بايـد مسـلمان در     د هم بـا وي مـي  رست داباشد و اگر كافري را دو دارد با او مي

محبت خود فكر كند تا با صالحين و مردم نيكوكار دوست باشد كه با ايشان بـه جنـت   
  داخل شود.

كه محبت خدا و رسولش بر بندگان واجب است، همچنين دوستي  :ايشان را آگاه كن -5
نفـاق بـه شـمار     هـا عالقـة   چون محبت ياران نشان ايمان و دشـمني آن ,  �ياران پيامبر

  رود. مي
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  : آية در كار دين اجبار نيست5درس 

  تعالي: قول اهللا
Iω oν#t� ø. Î) ’ Îû ÈÏe$!$# ( ‰s% ẗ t6 ¨? ß‰ô©”�9$# zÏΒ Äc xöø9$# 

4 yϑsù ö� à'õ3tƒ ÏNθäó≈ ©Ü9$$ Î/ -∅ÏΒ÷σ ãƒ uρ «!$$ Î/ 

Ï‰s)sù y7 |¡ôϑtG ó™$# Íοuρó�ãèø9$$ Î/ 4’s+ øOâθ ø9$# Ÿω 
tΠ$ |Á Ï'Ρ $# $ oλ m; 3 ª!$#uρ ìì‹ Ïÿ xœ îΛÎ= tæ ∩⊄∈∉∪  

  گفتة خداوند بزرگ:
) كار دين به اجبار نيست، هدايت از 256(

گمراهي روشن شده است، پس هركسي 
كه به معبود باطل كافر شود و به خداي 
يكتا ايمان آورد بيشك بدستگيرة محكم 
چنگ زده است كه در آن گسستني نيست 

ند كن و خداوند به هرچه مردم گويند و مي
  دانا و شنوا است.

  ]256[بقره: 
  

�Iω oν#t﴿ فرمايد: مي شرح: ø. Î) ’Îû ÈÏe$!$#﴾ يعني كسي را به جبر و اكراه و بدون اراده و :
خواستة او به پذيرفتن اسالم وادار نكنيد. اين جمله به صورت خبر وارد شده است. ولي در 

s% ẗ‰﴿فرمايد:  دهد. مي لة انشائيه را ميمعني فايدة جم t6 ¨? ß‰ô©”�9$# zÏΒ Äc xö ø9$#﴾و  �: با بعثت پيامبر
نزول قرآنكريم هدايت از گمراهي نمودار شده است كه رفتن به راه اسالم هدايت و به راه 

�yϑsù ö﴿ فرمايد: باطل گمراهي است، مي à'õ3tƒ ÏNθäó≈ ©Ü9$$ Î/﴾ منكر پرستش : يعني پس كسي كه

ÏΒ÷σ∅-﴿ فرمايد: رسانند مي ا فايده و ضرري ميه شته باشد كه آنبتان بوده و باور ندا ãƒ uρ «!$$ Î/﴾ 
پروردگار و سود و زيان به دست  �ويؤمن باهللا و به خداي يكتا ايمان آورده و قبول كند اهللا 

  اوست.
Ï‰s)sù y7|¡ôϑtG﴿فرمايد:  مي ó™ $# Íοuρó�ãèø9$$ Î/ 4’s+ øO âθø9$#﴾ترين دستگيره از دين چنگ  : يعني به محكم

مه ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا است و آن كه به طاغوت بگرود و به خدا كافر زده كه كل
›ª!$#uρ ìì﴿ فرمايد: تر از تار عنكبوت چنگ زده است. مي شود، به رشتة سست Ïÿ xœ îΛÎ= tæ﴾  يعني
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شنود و به نيت و كارهاي پنهاني آنان آگاهي دارد و به زودي  خداوند سخنان بندگان را مي
  دهد. ابر كردارش اگر نيك باشد جزاي نيك و اگر بد باشد جزاي بد كيفر ميهريكي را بر

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت را به تجويد بخوان تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  مل است توضيح نما.اشرح را به صورت واضح بخوان و آنچه ش -2
ي را بدون اراده و كه اجبار در عبادت جواز ندارد، زيرا وقتي بنده كار :به ايشان بياموز -3

دارد، چنانكـه   شود و نفس او را پـاكيزه نمـي   اش انجام دهد از وي پذيرفته نمي خواسته
اگر مسلماني بـه انجـام عمـل كفـر مجبـور گـردد، گنهكـار نشـده و نفسـش را آلـوده           

  گرداند. نمي
 بودنـد و پرستيدند نام طاغوت را گذاشته  كه اعراب كافر بر بتاني كه مي :به ايشان بگو -4

  ود باطل است.بعكلمة طاغوت به معني م
اگر كسي به حقيقت كلمة ال الـه اال اهللا محمـد رسـول اهللا     :به ايشان توضيح و تعليم ده -5

برسد، اين كه به خدا و رسولش ايمان آرد و او را به يگانگي پرستش كرده و شـريك  
گرديده نياورد، همانا به دستگيرة محكمي چنگ زده است كه در خور ورود به بهشت 

  يابد و اين هدف عالي است براي صاحبان عقل و دانش. و از دوزخ رهايي مي
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  تعبير خواب عبداهللا بن سالم حديث: 6درس 

قول النبي صلى اهللا عليه وسلم لعبد اهللا 
 َرْوَضةُ  الرْوَضةُ  تِْلكَ  بن سالم رضي اهللا عنه

 اِإلْسَالِم، َعُمودُ  اْلَعُمودُ  َوَذِلكَ  اِإلْسَالِم،
 َعَلى فَأَْنتَ  اْلُوثـَْقى، ُعْرَوةُ  اْلُعْرَوةُ  َوتِْلكَ 

  .َتُموتَ  َحتى اِإلْسَالمِ 

گفـت:  � براي عبداهللا بـن سـالم   �پيامبر 
آن باغ باغ اسالم و آن ستون سـتون اسـالم   
و آن دستگيره دستگيره استوار است، پـس  
تو تا هنگام مرگ بـر كـيش اسـالم پايـدار     

  خواهي بود.
  )(رواه البخاري

  
يكي از دانشمندان  �، عبداهللا بن سالم»لعبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه«فرمايد:  مي شرح:

ايمان آورد و بر اسالم خويش پايدار ماند و  �يهود مدينه است كه به مجرد مالقات با پيامبر 
در خوابي كه ديده بود برايش بشارت بهشت داده شد، خداوند از او خشنود و او به احسان 

گويد: گويا در خواب خود باغي ديدم فراخ و  مي � وند راضي باد. عبداهللا بن سالمخدا
ستوني از آهن قرار داشت كه انتهايش در زمين و سرش به آسمان  ,سرسبز كه در ميان آن باغ

افراشته بود و بااليش دستگيرة قرار داشت برايم گفته شد كه به آن باال برو و بر فرازش جاي 
هايم را گرفت و  توانم پس خدمتكاري به كمكم آمد و از پشت سر چامه : نميبگير، من گفتم

بلندم كرد، پس باال رفم تا بلندي آن عمود رسيدم و دستگيره را به دست گرفتم باز برايم 
توانم، باز خدمتكاري آمد و از عقب  گفت: باال برو و بر فراز آن جاي بگير، گفتم: نمي

كه اين  :گفته شد مر باالي عمود رفتم و دستگيره را گرفتم، برايهايم را بلند كرد پس ب لباس
را محكم نگهدار در حالي كه دستگيره به دستم بود از خواب بيدار شدم و آن خواب را بر 

باغ اسالم و آن ستون ستون اسالم است  ,فرمود: آن باغ � قصه كردم، آن حضرت �پيامبر 
  تا هنگام مرگ بر كيش اسالم پايدار خواهي ماند. و آن دستگيره دستگيره استواره است و تو
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 بودن عبداهللا بن سالم به بهشتي �گوئي اين حديث مبارك بشارتي است به زبان پيامبر 
كه در واقع چنان بود، پس خداي بزرگ از وي راضي باد و او را خشنود گرداند. و  �

  كه اين گويد. بهشت را جايگاه او گرداند و همچنين براي هرخواننده و شنونده
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  شرح را به آرامي بخوان تا شنوندگان آن را ياد گيرند. -2
كه دين اسالم دين خداست و هركس به آن ايمان آورد و در آن داخـل   :برايشان بگو -3

شود از هر گروهي كه  ائل ميشود و به دستوراتش عمل كند به سعادت دنيا و آخرت ن
  باشد از مشركين يا اهل كتاب.

بـه   ةنبو جزو 46ند وحي است بلكه يك جزء از كه رؤياي صالحه مان :به ايشان بفهمان -4
  آيد. حساب مي

باشـد و   ها تعليم ده كه دستگيره محكم كلمه ال الـه اال اهللا محمـد رسـول اهللا مـي     به آن -5
  شود. و هركه از آن روي بگرداند زيانكار مي يابد كسي كه به آن چنگ زند نجات مي
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  : آية مؤمن آل فرعون7درس 

  قول سبحانه وتعالي:
tΑ$ s% uρ ×≅ã_u‘ ÖÏΒ÷σ •Β ôÏiΒ ÉΑ#u šχöθtã ö� Ïù 

ÞΟçF õ3tƒ ÿ… çµ uΖ≈yϑƒÎ) tβθ è= çF ø)s? r& ¸ξ ã_u‘ βr& tΑθ à)tƒ 

}†În1u‘ ª!$# ô‰s% uρ Μä. u!%ỳ ÏM≈ uΖÉi�t7 ø9$$ Î/ ÏΒ öΝä3În/ §‘ 

( βÎ) uρ à7tƒ $ \/ É‹≈ Ÿ2 Ïµø‹ n= yè sù …çµ ç/ É‹x. ( βÎ) uρ à7tƒ 

$ ]% ÏŠ$ |¹ Νä3ö6 ÅÁãƒ âÙ ÷èt/ “Ï% ©! $# öΝä. ß‰Ïè tƒ ( ¨βÎ) 

©!$# Ÿω “ Ï‰öκ u‰ ôtΒ uθ èδ Ô∃Î� ô£ãΒ Ò>#¤‹x. ∩⊄∇∪  

  گفتة خداوند بزرگ:
ــت28( ــتگان    :) و گف ــؤمن از بس ــردي م م

كـرد، آيـا    فرعون كه ايمانش را پنهـان مـي  
ــه  مـــي ــردي را كـ ــيد مـ ــد:  مـــيكشـ گويـ

پروردگارم خدا است، در حالي كه آورده 
ــه نشــاني  ــا از پروردگــار  اســت شــما را ب ه

خويش و اگـر دروغگـو باشـد پـس بـر او      
است دروغش و اگر راسـتگو باشـد برسـد    

 ,شما را بعضـي آنچـه وعـده دهـد بـه شـما      
همانـــا خـــدا هـــدايت نكنـــد اســـرافكار و 

  دروغگو را.
  ]28[غافر: 

  
$tΑ﴿ فرمايد: مي شرح: s% uρ ×≅ã_u‘ ÖÏΒ÷σ•Β ôÏiΒ ÉΑ#u šχöθtã ö� Ïù﴾  نام مردي كه اين سخن را

ÞΟ﴿ فرمايد: شمعان است كه پسر عموي فرعون بود. مي :گفت çFõ3tƒ ÿ…çµ uΖ≈ yϑƒÎ)﴾  يعني به علت
و آنچه از توحيد آورده بود پنهان  �ايمان خود را به موسي  ,ترس از فرعون و طرفدارانش

=tβθè﴿ فرمايد: كرد. مي مي çF ø)s? r& ¸ξ ã_u‘﴾ گويد: پروردگارم خدا  كشيد كه مي آيا مردي را مي
گويد:  كند و مي كه بر ضد موسي براي كشتن او بسته بودند اعتراض مي فيصله اياست و بر

 كشيد، يعني اين عمل را نكنيد. است مي �گويد: پروردگارم اهللا  آيا او را براي اين كه مي
﴿ô‰s% uρ Μä. u!%ỳ ÏM≈uΖÉi�t7 ø9$$ Î/ ÏΒ öΝä3În/ هاي آشكار و  در حالي كه براي شما داليل و معجزه ﴾‘§

روشني آورده كه به جز خداي يكتا ديگر خدائي نيست و اين كه موسي پيامبر او است و از 
ها عصا و آورده كه به جز خداي يكتا ديگر خدائي نيست و اين كه موسي پيامبر  جملة معجزه
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ها را براي شما از طرف خداي برحق  عصا و بد بيضاست كه آن ها او است و از جملة معجزه
(βÎ﴿فرمايد:  آورده كه جز او ديگر خدائي نيست. مي uρ à7 tƒ $ \/ É‹≈ Ÿ2 Ïµ ø‹ n=yè sù … çµ ç/ É‹x.﴾  و اگر دروغ

(βÎ﴿ :فرمايد رسد نه به شما. مي ودش ميبگويد زيان دروغ به خ uρ à7 tƒ $ ]%ÏŠ$ اگر راستگو  ﴾¹|
گوست، اين عبارت از راه تلطف و نرمش با طرف كافر است مانند اين باشد كه البته راست

≅È﴿ :فرمايد فرمودة خداوند كه از طرف پيامبر كفار را مورد خطاب قرار داده مي è% ª! $# ( !$‾Ρ Î) uρ ÷ρr& 

öΝ à2$−ƒÎ) 4’n?yès9 “́‰èδ ÷ρr& ’ Îû 9≅≈n= |Ê &Î7 •Β ∩⊄⊆∪﴾  :ا، بگو: اهللا. و به راستي ما يا شم« ).24(سبأ

Νä3ö6﴿ داوند:فرموده خ . »بر هدايت يا در گمراهي آشكاري هستيم ÅÁãƒ âÙ ÷èt/ “Ï% ©! $# öΝä. ß‰Ïètƒ﴾  
رسد  اگر موسي در ادعايش راستگو باشد به شما بخشي از عذاب را كه وعده كرده است مي

“ βÎ) ©!$# Ÿω¨﴿ و آن عذاب عاجل دنياست. Ï‰öκ u‰ ôtΒ uθ èδ Ô∃Î�ô£ãΒ Ò>#¤‹x.﴾ ه در كفر و يعني كسي ك
گذراند و  اش را مي ستم و تجاوز و شرارت پيشقدم بوده دروغگو است كه بر دروغ زندگي

  گرداند. شناسد، خداوند او را هدايت نكرده و موفق به نصرت و رستگاري نمي راستي را نمي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  يت را مكرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ كنند.آ -1
  مله بخوان و اگر پوشيدگي دارد توضيح ده.شرح را جمله ج -2
كه در حالت ترس شديد جواز دارد كه دين خـود را بپوشـند، زيـرا     :به ايشان تعليم ده -3

  ايمان خود را در مكه ظاهر نكند. ,امر كرد كه از ترس كفار �براي ابوذر  �پيامبر 
  .كه نرمش در كالم به اميد هدايت گمراهان جواز دارد :به ايشان بفهمان -4
  روي و زشتي دروغگوئي و اسراف آگاه كن. ها را از فضيلت راستي و ميانه آن -5
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  شدنش شدن ابوذر و شكنجه مسلمان حديث: 8درس 

 ِإَلى اْرِجعْ النبي صلى اهللا عليه وسلم:  قول
 قَالَ . َأْمِرى يَْأتَِيكَ  َحتى فََأْخِبْرُهمْ  قـَْوِمَك،

 بَِيِدهِ  ىنـَْفسِ  َوالِذى َهَذا ألَِبى َذر قَاَل:
 ى َفَخَرجَ  َظْهَرانـَْيِهْم، بـَْينَ  ِبَها َألْصُرَخنَحت 

 َأنْ  َأْشَهدُ  َصْوتِهِ  بَِأْعَلى فـََناَدى اْلَمْسِجدَ  أََتى
 ثُم . اللهِ  َرُسولُ  ُمَحمًدا َوَأن  اللُه، ِإال  ِإَلهَ  الَ 

 َوأََتى َأْضَجُعوُه، َحتى َفَضَربُوهُ  اْلَقْومُ  قَامَ 
 أََلْسُتمْ  َويـَْلُكمْ  قَالَ  َعَلْيهِ  فََأَكب  ْلَعباسُ ا

 ِإَلى ِتَجارُِكمْ  طَرِيقَ  َوَأن  ِغَفارٍ  ِمنْ  أَنهُ  تـَْعَلُمونَ 
ُهْم، فَأَنـَْقَذهُ  الشْأمِ   اْلَغدِ  ِمنَ  َعادَ  ثُم  ِمنـْ

 اْلَعباسُ  فََأَكب  ِإلَْيِه، َوثَاُروا َفَضَربُوهُ  ِلِمْثِلَها،
  .هِ َعَليْ 

گفــت: بــه ســوي قومــت بــازگرد  �پيــامبر
ايشان را از ايمان خبر بده تا خبر من بـه تـو   
ــوذر    ــراي اب ــامبر ب ــن ســخن را پي برســد. اي

ــامبر     ــراي پي ــوذر ب ــت، اب ــاري گف  �غف
ــن در    ــي كــه نفــس م ــه ذات گفــت: قســم ب

شان بـه   تصرف او است به اين كار در ميان
س بيرون شـد  آواز بلند فرياد خواهم زد، پ

، سپس به آواز بلند دكه به مسجد آم تا اين
دهـم كـه محمـد رسـول      گفت: گواهي مي

خدا است تا اين كه كفار قريش برخاسـتند  
و او را آنقدر زدند كه بر زمينش انداختند. 
بعد ازين عباس بن عبدالمطلب آمد و خود 
را رويش افكند و گفت: واي بر شما، خود 
آگاهيد كه او از قبيلـه غفـار اسـت كـه راه     

ــه شــام از ســرزمين ايشــان  ت جــارتي شــما ب
گذرد، پس او را از دست ايشان نجـات   مي

داد. باز بروز دوم ابـوذر بازگشـت و همـان    
كلمــه شــهادت را در مســجد حــرام تكــرار 
كرد، اين بارهم كفار قـريش او را زدنـد و   
به اطرافش جمع شدند، بازهم عباس خـود  

  را بااليش افكند...
  (رواه البخاري)
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اين راهنمائي از طرف رسول خدا براي  »فََأْخِبْرُهمْ  قـَْوِمَك، ِإَلى اْرِجعْ «فرمايد:  مي شرح:
ات بازگرد تا به تو  ترسيد، فرمود: به قبيله است، چون از ستم و اذيت كفار بر وي مي �ابوذر

ام آنگه به سوي ما بازگرد. و اسالم خود را آشكار  خبر برسد كه من بر مشركين پيروزي يافته
ن ولي ابوذر در محضر پايبندي وي به دين اسالم آشكار و عزم او را تا خبر ظهور اسالم ك

گردانم تا كافران را به خشم آورم، سپس به  محكم بگرداند، ازين سبب گفت: آشكار مي
 هَ ِإلَ  الَ  َأنْ  َأْشَهدُ  َصْوتِهِ  بَِأْعَلى فـََناَدى«مسجد در جائي كه مردان قريش حضور داشتند وارد شد. 

 ُه، ِإالالل  ًدا َوَأنهِ  َرُسولُ  ُمَحمو با بلندترين صدا آواز كرد: كه اي قوم قريش: من گواهي  »الل
 ثُم «كه محمد رسول خدا است.  :دهم كه به جز خداوند معبودي نيست و گواهي مي :دهم مي
برخواستند و او را آنقدر زدندكه از  . تا اين كه قوم قريش»َأْضَجُعوهُ  َحتى َفَضَربُوهُ  اْلَقْومُ  قَامَ 

 أَنهُ  تـَْعَلُمونَ  أََلْسُتمْ  َويـَْلُكمْ  قَالَ  َعَلْيهِ  فََأَكب  اْلَعباسُ  فجاء«فرمايد:  افتاد. ميشدت ضربه بر زمين 
االيش در آن لحظه عباس بن عبدالمطلب آمد و خود را ب »الشْأمِ  ِإَلى ِتَجارُِكمْ  َطرِيقَ  َوَأن  ِغَفارٍ  ِمنْ 

افكند و گفت: واي بر شما! خود آگاهيد كه او از قبيلة غفار است كه راه تجارت شما به 
هنوز به دين اسالم مشرف   عباس ,گذرد و او را نجات داد طرف شام از سرزمين ايشان مي

ُهْم، فَأَنـَْقَذهُ «نشده بود.  . باز »َعَلْيهِ  اْلَعباسُ  فََأَكب  ِإلَْيِه، واَوثَارُ  َفَضَربُوهُ  ِلِمْثِلَها، اْلَغدِ  ِمنَ  َعادَ  ثُم  ِمنـْ
ابوذر روز دوم بازگشت مانند روز گذشته ايمان خود را اعالن كرد و كفار او را زدند و باز 
عباس خود را بااليش انداخت و او را نجات داد. اين كار را سه روز انجام داد، بعداً به طرف 

  د و او را خوشنود بدارد.اش بازگشت خداوند از او خوشنو خانواده
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را به آرامي بخوان و تكرار كن تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  شرح را بخوان و آنچه را كه پوشيده است توضيح ده تا دانسته شود. -2
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آگاه كن كه براي ابوذر گفتند: ايمان خـود را   �ها را از مرحمت و مهرباني پيامبر  آن -3
د تا كار رسول اهللا با مشركين معلوم شود. طوري كه شمعان پسـر عمـوي فرعـون    بپوش

  داشت. كرد و ايمان خود را پوشيده مي در قصر شاهي با فرعونيان زندگي مي
ت كار نكند و عذاب و اذيت دشمنان اسالم را : كه اگر كسي به رخصبه ايشان بفهمان -4

دهد، ولي در چنين حاالتي  پاداش ميتحمل كند جواز دارد و خداوند او را در مقابل، 
  گرفتن رخصت و گذاشتن عزيمت بهتر است.

كـه چطـور در كنـار ابـوذر      :ها را از كمال فضيلت عباس بن عبدالمطلب آگاه كـن  آن -5
ايستاد و او را از دست دشمنان نجات داد در حالي كـه هنـوز ايمـان نيـاورده بـود و از      

دولـت اسـالم مشـرف سـاخت و از بزرگـان      همين جوانمردي او بوده خداوند او را به 
  قرار گرفت، خداوند از او خشنود باد. � اصحاب رسول خدا
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  و قرباني فرزندش ����ابراهيم  خواب: آية 9درس 

  قول اهللا عزوجل:
$ ¬Η s>sù xpn= t/ çµ yètΒ z ÷ë¡¡9$# tΑ$ s% ¢o_ ç6≈ tƒ þ’ÎoΤ Î) 3“ u‘r& ’ Îû 

ÏΘ$ uΖ yϑø9$# þ’ÎoΤ r& y7çt r2øŒr& ö� ÝàΡ$$ sù #sŒ$ tΒ 2”t�s? 4 tΑ$ s% 

ÏMt/ r'‾≈ tƒ ö≅yè øù$# $ tΒ ã� tΒ÷σè? ( þ’ ÎΤ ß‰ÉftFy™ βÎ) u!$ x© ª!$# 

zÏΒ tÎ� É9≈ ¢Á9$# ∩⊇⊃⊄∪ !$ £ϑn= sù $ yϑn= ó™ r& … ã& ©# s?uρ 

ÈÎ7 yfù= Ï9 ∩⊇⊃⊂∪ çµ≈oΨ÷ƒ y‰≈ tΡ uρ βr& ÞΟŠÏδ≡ t� ö/ Î*‾≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ 

ô‰s% |Mø% £‰|¹ !$ tƒö”�9$# 4 $ ‾Ρ Î) y7Ï9≡ x‹x. “Ì“øgwΥ 

tÏΖ Å¡ósßϑ ø9$# ∩⊇⊃∈∪ āχÎ) #x‹≈ yδ uθ çλm; (#àσ ‾≈ n= t7 ø9$# 

ßÎ7 ßϑø9$# ∩⊇⊃∉∪ çµ≈ oΨ÷ƒ y‰sùuρ ?x ö/É‹Î/ 5ΟŠÏà tã ∩⊇⊃∠∪  

  گفتة خداوند بزرگ:
) گفت ابراهيم: اي پسركم! من همانا 102(

كنم، پس  ديدم در خواب كه تو را ذبح مي
بيني، گفت: اي پدرم! بكن  بنگر تا چه مي

 رام ود است بيابيشوي ز آنچه را فرمان مي
) تا 103اگر خدا خواهد از شكيبايان (

هرگاه تسليم شدند هردو افكندش به 
) و خوانديمش اي ابراهيم 104پيشاني (

) همانا راست آوردي خواب را ما 105(
) 106بدنيسان پاداش دهيم نيكوكاران را (

) و 107هرآئينه آن آزمايش آشكار است (
  داديمش به كشتني بزرگ. فديه

  ]107الي  102صافات: [
  

þ’ÎoΤ﴿فرمايد:  مي شرح: Î) 3“u‘ r& ’Îû ÏΘ$ uΖyϑ ø9$# þ’ÎoΤ r& y7çt r2øŒr&﴾  اين سخن ابراهيم خليل است كه به
كند و  گويد، و از آنچه در خواب ديده برايش قصه مي فرزند خود اسماعيل در مكه مي

 فرمايد: بريم. مي د سر ميبينم كه تو را جهت قرباني براي خداون فرمايد: من در خواب مي مي
﴿ö�ÝàΡ$$ sù #sŒ$ tΒ 2”t� s?﴾ بيني؟ او در پاسخش چنين گفت: بنگر تا چه مي ﴿ÏM t/ r'‾≈ tƒ ö≅yèøù$# $ tΒ ã�tΒ÷σ è?﴾ 

كه  :كند انجام ده چنين پاسخي را براي اين گفت يعني آنچه را پروردگارت به تو امر مي
دهد كه او در هنگام  اطمينان مي شود و پدرش ابراهيم را خواب پيامبران وحي شمرده مي
þ’ÎΤ﴿ فرمايد: كند. مي كشتن نافرماني نكرده و فرار نمي ß‰ÉftF y™ βÎ) u!$ x© ª!$# zÏΒ tÎ� É9≈ ¢Á9$#﴾  انشاء

$!﴿ ،اهللا مرا از بندگان باصبر و شكيبا خواهي يافت £ϑn= sù $ yϑn= ó™r&﴾  چون هردو تسليم گشتند، يعني
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 به قضائي كه او تعالي در بارة شان فرمان داده راضي شدند. كار خود را به خدا واگذاشتند و
﴿…ã& ©# s? uρ ÈÎ7 yfù= Ï9﴾ پيشاني او را بر زمين افكند تا سرش را ببرد در حالي كه  ,و جهت كشتن

كارد به دستش بود، پيش ازين كه بر گردن اسماعيل بگذارد. به چيزي متوجه شد ناگاه 
گفت: او را بگذار و اين را بگير، پس فرزند را  ه ميگوسفندي ابلق را ديد و آواز هاتفي ك

≈çµ﴿ رها كرد و گوسفند را قرباني كرد. روش آيات قرآنكريم بر همين داللت دارد. oΨ÷ƒ y‰≈ tΡ uρ βr& 

ÞΟŠÏδ≡t� ö/ Î*‾≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰s% |M ø% £‰|¹ !$ tƒ ö”�9$#﴾  يعني به اراده ذبح فرزند خود به نحو احسن از ما اطاعت
دهيم، سپس خداوند  داش دهيم و همچنين نيكوكاران را پاداش ميكردي و تو را پا

≈›āχÎ) #x﴿: فرمايد مي yδ uθ çλm; (#àσ ‾≈ n= t7 ø9$# ßÎ7 ßϑø9$# ∩⊇⊃∉∪﴾ بدان آزمايش  �: يعني آنچه ابراهيم

çµ≈oΨ÷ƒ﴿فرمايد:  گرديد، امتحاني واضح و آشكار بود. مي y‰sùuρ ?x ö/É‹Î/ 5ΟŠÏàtã﴾  و فديه داديمش به
سر  �آن قوچ را در عوض اسماعيل  �زرگ و آن قوچي ابلق بود، پس ابراهيم كشتني ب

شروع گرديده است و آن  و از همين جهت ذبح قرباني در مني بريد و اين قرباني در مني بود
  شود. هاي قرباني در آنجا ريخته مي كه خون :مكان را از اين سبب مني گويند

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  تجويد و مكرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ كنند.آيات را با  -1
  شرح را به آرامي بخوان و آنچه را توضيح الزم دارد توضيح ده. -2
كه فرمانبرداري والدين در كارهاي مشروع واجـب اسـت، ولـي در     :ايشان را تعليم ده -3

در جـائي كـه نافرمـاني    «فرمايـد:   مـي  �كارهاي غير مشروع جواز ندارد، زيرا پيـامبر  
  .»لق باشد اطاعت از مخلوق نيستخا

 46هـم جزئـي از    ,مسـلمان ب امبران وحي اسـت و خـوا  كه خواب پي :به ايشان بفهمان -4
  جزء نبوتست.

  كه در كارهاي آينده بايد انشاء اهللا گفت. :به ايشان توصيه كن -5
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خداوند ما را از  :به ايشان از فضيلت صبر و شكيبائي و عاقبت شايسته آن تذكر ده -6
  رداند.صابران بگ
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  للللدر بارة عايشه  ����: حديث خواب پيامبر 10درس 

لعائشة قول النبي صلى اهللا عليه وسلم 
 َمرتـَْيِن، اْلَمَنامِ  ِفى ُأرِيُتكِ رضي اهللا عنها: 

 َهِذهِ  لاَويَق َحرِيرٍ  ِمنْ  َسَرَقةٍ  ِفى أَنكِ  َأَرى
َها فَاْكِشفْ  اْمَرأَُتكَ   فََأُقولُ  أَْنتِ  ِهىَ  فَِإَذا َعنـْ

  .يُْمِضهِ  اللهِ  ِعْندِ  ِمنْ  َهَذا َيكُ  نْ إِ 

گفت:  لبراي عايشه  �پيامبر 
پروردگارم دو مرتبه تو را در خواب برايم 
نشان داد. ديدم كه تو در پارچة از ابريشم 

كه اين زن همسر  :هستي. برايم گفته شد
تو است. پرده را از صورتش دور كن، 
هنگامي كه نظر كردم آن صورت تو بود 

خود گفتم، اگر اين خواب از طرف  به
  گرداند. خداوند باشد آن را جاري مي

  (رواه البخاري)
  

: به عايشه »َمرتـَْينِ  اْلَمَنامِ  ِفى أُرِيُتكِ لعائشة رضي اهللا عنها: «: �فرموده رسول اهللا  شرح:
د را گفت: پروردگارم تو را دو مرتبه در خواب برايم نشان داد. سپس چگونگي خواب خو

: ديدم كه صورتت در پارچة از ابريشم رسم »َسَرَقةٍ  ِفى أَنكِ «فرمايد:  كند و مي عريف ميت
َها فَاْكِشفْ «فرمايد:  باشد، مي ات مي شود: اين همسر آينده شده است و برايم گفته مي  فَِإَذا َعنـْ

ردم : يعني پردة را كه در آن صورت رسم شده است، باز كن چون آن را باز ك»أَْنتِ  ِهىَ 
  صورت عايشه را ديدم كه در آن رسم شده است.

: هنگامي كه در آن صورت »يُْمِضهِ  اللهِ  ِعْندِ  ِمنْ  َهَذا َيكُ  ِإنْ  فََأُقولُ  أَْنتِ  ِهىَ  فَِإَذا«فرمايد:  مي
تي اسكند. و به ر نظر كردم. با خود گفتم: اگر اين رؤيا از طرف خداوند باشد آن را جاري مي

همسر پيامبر  لطرف خداوند بود كه آن را تحقق بخشيده و عايشه  آن رؤيا، حق و از
  اكرم و مادر مسلمانان گشت.

فضيلت و شرافتي است  ل و خواب پيامبران وحي است، پس اين خواب براي عايشه
  كه براي هيچيك از زنان مؤمنه چنين برتري نصيب نشده است.
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شنودي براي كساني باد كه او را خداوند از وي خشنود و او را خشنود بدارد. و نيز خو
  دارند و از او خوشنود هستند. دوست مي

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را به خوبي قرائت كن تا آن را حفظ كنند. -1
  شرح را به خوبي بخوان و توضيح الزم را بيان كن. -2
كه خواب پيامبران وحي است و خـواب مـؤمنين نيـز جزئـي از آن بـه       ز:به ايشان بيامو -3

  رود. شمار مي
 �و محبتي كه در ميان او و پيامبر  ل ايشان را از فضيلت و شرافت سيدتنا عايشه -4

  بود آگاه كن.
طوري كه ازين حديث دانسته شـد كـه صـورت عايشـه را در پـردة       :به ايشان تعليم ده -5

نمودند و دليلي بر جواز استعمال ابريشـم بـراي مـردان نيسـت، چـون       �حرير به پيامبر
ن بود. و ابريشم مخصوص به زنان است با اين كه داليـل شـرعي ديگـر    ز لعايشه 

  بودنش به زنان وجود دارد. بودن ابريشم به مردان و حالل بر حرام
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  : آية سوره قدر11درس 

  تعالي: قول اهللا
!$ ‾Ρ Î) çµ≈ oΨø9t“Ρ r& ’Îû Ï' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰s)ø9$# ∩⊇∪ !$tΒuρ y71u‘ ÷Šr& $ tΒ 

ä' s# ø‹s9 Í‘ô‰s)ø9$# ∩⊄∪ ä' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰s)ø9$# ×� ö� y{ ôÏiΒ É#ø9r& 

9� öκ y− ∩⊂∪ ãΑ̈”t∴s? èπ s3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# ßyρ”�9$#uρ $ pκ�Ïù ÈβøŒÎ* Î/ 

ΝÍκ Íh5u‘ ÏiΒ Èe≅ä. 9÷ö∆ r& ∩⊆∪ íΟ≈n= y™ }‘Ïδ 4 ®Lym Æìn= ôÜtΒ 

Ì� ôfx'ø9$# ∩∈∪ 

  فرمودة خداوند بزرگ:
) همانــا مــا فــرو فرســتاديم قــرآن عظــيم 1(

تـو چـه دانـي    ) و 2ر شـب قـدر (  الشان را د
) شـب قـدر بهتـر    3ت شـب قـدر (  كه چيس

) فرود آيند فرشتگان و 4است از هزار ماه (
ــل  ــتور   �جبرئيــــ ــه دســــ در آن بــــ

ــان بــراي تقــدير هركــار (    ) 5پروردگارش
  سالمي است آن شب تا برآمدن بامداد.

  
$!﴿ شرح: ‾ΡÎ) çµ≈ oΨø9t“Ρ r& ’ Îû Ï' s#ø‹ s9 Í‘ô‰s)ø9$# ∩⊇∪﴾ وردگار و صاحب عزت فرمايد: ما كه پر خداوند مي

و جالل هستيم، تمام قرآن را به يك مرتبه از لوح محفوظ به آسمان دنيا نازل كرديم، شب 
گردد، چون خداوند  قدر يعني شب حكم و تقدير كه در آن شب، حكم تمام سال فيصله مي

$!﴿ :فرمايد مي ‾Ρ Î) çµ≈ oΨø9t“Ρ r& ’Îû 7' s# ø‹s9 >π x. t�≈t6 •Β 4 $ ‾Ρ Î) $ ¨Ζä. zƒ Í‘É‹Ζ ãΒ ∩⊂∪ $ pκ�Ïù ä−t� ø'ãƒ ‘≅ä. @� øΒr& AΟŠÅ3ym ∩⊆∪﴾ 

دهنده هستيم  عظيم الشان را در شب مبارك نازل كرديم، همانا بيم ما قرآن« ).4و  3(الدخان: 
$!﴿ .»گردد در آن شب تمام كارها به حكمت الهي فيصله مي tΒuρ y71 u‘÷Šr& $ tΒ ä's# ø‹ s9 Í‘ ô‰s)ø9$#﴾  در اين

كند و چرا نباشد در حالي كه در اين شب به  ب را بيان ميعبارت بزرگي و منزلت اين ش
 فرمايد: گردد. مي آيد فيصله صادر مي حكم الهي در مورد كارهائي كه در تمام سال پديد مي

﴿ä's# ø‹ s9 Í‘ô‰s)ø9$# ×�ö� y{ ôÏiΒ É#ø9r& 9� öκ y− ∩⊂∪﴾  يعني عباداتي كه در اين شب مانند نماز و تالوت
شود ثوابش از عباداتي كه در هزار  ديگر كارهاي خير كه انجام ميقرآنكريم و دعاي خير و 

 فرمايد: شود. مي ماه مي 4سال و  83شب ديگر انجام شود بيشتر است و هزار شب به مقدار 
﴿ãΑ̈”t∴s? èπ s3Í×‾≈ n= yϑ ø9$# ßyρ”�9$#uρ $pκ�Ïù ÈβøŒÎ* Î/ ΝÍκÍh5 u‘ ÏiΒ Èe≅ä. 9÷ö∆ r&﴾  دا به دستور خ �يعني مالئكه و جبرئيل
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ها تقدير رفته و به لوح محفوظ نوشته شده  با تمام اوامر الهي كه در اين سال به پديدآمدن آن
=íΟ≈n﴿ فرمايد: گردند، مي است نازل مي y™ }‘Ïδ 4 ®L ym Æìn= ôÜtΒ Ì�ôfx'ø9$# ∩∈∪﴾ : يعني در آن شب از

ن و فرشتگان بر تمام مردا ,غروب آفتاب تا برآمدن صبح صادق سالمتي است از هر شري
  گويند. شوند و سالم مي زنان مسلمان كه به عبادت مشغول باشند وارد مي

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  سوره مباركه را به تجويد بخوان تا حفظ كنند. -1
  شرح را جمله جمله واضح بخوان تا ياد گيرند. -2
و پيامبري آن حضرت  �كه اين سوره، نزول وحي الهي را بر محمد  :به ايشان بفهمان -3

  كند. را ثابت مي
هـاي طـاق از دة    ايشان را از فضيلت شب قدر آگاه كن و تشويق نما تا آن را در شـب  -4

  اخير ماه مبارك رمضان طلب كنند.
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  شبي بهتر از هزار ماه حديث: 12درس 

 َهَذا ِإن قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
َلةٌ  َوِفيهِ  َحَضرَُكمْ  َقدْ  الشْهرَ  رٌ  لَيـْ  فِ أَلْ  ِمنْ  َخيـْ
رَ  ُحرِمَ  فـََقدْ  ُحرَِمَها َمنْ  َشْهرٍ   َوالَ  ُكلهُ  اْلَخيـْ
َرَها ُيْحَرمُ    .َمْحُرومٌ  ِإال  َخيـْ

گفت: همانا اين ماه نزد شما  �پيامبر 
رسيده است، در وي شبي است كه از هزار 

بهره  ماه بهتر است. كسي كه از آن بي
بهره است و  بماند بيشك از تمام خيرها بي

نصيب  بي ,به جز شخص محروم از خير آن
  شود. نمي

  (صحيح ابن ماجه)
  

: نزد شما »َحَضرَُكمْ  َقدْ «: يعني ماه مبارك رمضان، »الشْهرَ  َهَذا ِإن «فرمايد:  مي شرح:
فرمايد:  رسيده است و پيش روي شماست و فردا به خواستة خداوند روزه خواهيد داشت. مي

َلةٌ  َوِفيهِ « رٌ  لَيـْ : در ماه رمضان شب قدريست كه از هزار ماهي كه در آن شب »َشْهرٍ  فِ أَلْ  ِمنْ  َخيـْ
شود. و فضيلت اين ماه به قول  قدر نباشد بهتر است. و هزار ماه هشتاد و سه سال و چهارماه مي

فرمايد: شب قدر از هزار ماه بهتر است  به اثبات رسيده است، خداي بزرگ مي �خدا و پيامبر
كند فرودآمدن فرشتگانست كه روح االمين  ت اين ماه را افزون ميو از آن چيزهائي كه خيري

كند و فرشتگان از غروب آفتاب تا طلوع صبح به همه جا  با ايشان همراهي مي �جبرئيل 
گويند: و از تمام  گردند. و بر هر مسلماني كه به عبادت خداوند مشغول است سالم مي مي

رَ  ُحرِمَ  فـََقدْ  ُحرَِمَها َمنْ «فرمايد:  شب سالمتي است. مي ها درين آفت : هركه از چنين »ُكلهُ  اْلَخيـْ
خير و  ,در اين بخش از حديث .بهره مانده است بهره ماند، بيشك از تمام خيرها بي خيري بي

شرف و برتري اين شب بيان شده تا مؤمنان در طلب آن با رغبت بكوشند و آن را دريابند و 
َرَها ُيْحَرمُ  َوالَ «فرمايد:  اه مبارك رمضان جستجو كرد. مياين شب را بايد در ده شب اخير م  َخيـْ

 باشد. آري، چنين است، زيرا شبي  نصيب نمي : از خير آن به جز شخص محروم بي»َمْحُرومٌ  ِإال
كه عبادت در آن برابر هزار ماه باشد بازهم اگر كسي باشد كه او را طلب نكند و به آن 
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بهره است و از چنين مصيبتي  سوگند چنين بندة از هر خيري بي رغبت نداشته باشد به خداوند
  بريم. به خداوند پناه مي

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را مكرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  شرح را جمله جمله توضيح ده و مطالب مشكل را بيان كن تا دانسته شود. -2
  صالح و رستگاري كارهاي امت عالقمند است.خيلي به  �كه پيامبر  :به ايشان بفهمان -3
ايشان را به طلب و جستجوي شب قدر توصيه كـن، زيـرا خيـر و بركـت در آن نهفتـه       -4

  هاي طاق دهة اخير طلب شود. است و بايد در شب
هاي طاق دهة اخيـر   كه شب قدر را در شب �كه از فرمودة پيامبر  :ايشان را آگاه كن -5

آيد، چنانچه بعضي  و هفتم قدر باشد به دست نمي جستجو كنيد، دليلي كه شب بيست
كننـد   پندارند و در آن شب بيدار مانده، در مساجد، محافل برپاي مي از مردم چنين مي

ي از شارع به ما نرسيده و سـلف  پردازند، چنين چيز آشاميدن ميو در آن به خوردن و 
  صالحين نيز چنين روشي نكرده اند.
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  ول قرآنرمضان ماه نز آية: 13درس 

  قول اهللا تبارك وتعالي:
ã� öκ y− tβ$ ŸÒ tΒu‘ ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÏµŠÏù ãβ#uö� à)ø9$# 

”W‰èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ;M≈oΨÉi�t/ uρ zÏiΒ 3“y‰ßγø9$# 

Èβ$ s% ö�à'ø9$#uρ 4 yϑsù y‰Íκ y− ãΝä3ΨÏΒ t�öκ ¤¶9$# çµôϑ ÝÁ uŠù= sù 

( tΒuρ tβ$ Ÿ2 $ ³ÒƒÍ÷s∆ ÷ρr& 4’ n? tã 9� x'y™ ×ο£‰Ïè sù ôÏiΒ 

BΘ$ −ƒ r& t� yz é& 3 ß‰ƒ Ì� ãƒ ª!$# ãΝà6 Î/ t� ó¡ãŠ ø9$# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì� ãƒ 

ãΝà6Î/ u� ô£ãèø9$# (#θ è= Ïϑ ò6çG Ï9uρ nο£‰Ïè ø9$# 

(#ρç� Éi9x6çG Ï9uρ ©!$# 4†n? tã $ tΒ öΝä31 y‰yδ 

öΝà6‾= yè s9uρ šχρã� ä3ô±n@ ∩⊇∇∈∪ 

  فرمودة خداي بزرگ:
ماه مبارك رمضان ماهي است كه نازل 

ردم شده است در آن قرآن براي هدايت م
با داليل روشن براي رهنمائي و جدائي 
حق از باطل، پس هركه دريابد ماه رمضان 
را آن را روزه بدارد و هركه بيمار يا در 
سفر باشد، پس چندي از روزهاي ديگر 

خواهد براي شما  روزه دارد خداوند مي
خواهد دشواري را كه  آساني را و نمي

ها را و تكبير بگوئيد  كامل بگيريد روزه
تان كرده و  دا را براي اين كه هدايتخ

  باشد كه سپاس داريد.
  ]185[بقره: 

  
�ã﴿ فرمايد: مي شرح: öκ y− tβ$ ŸÒ tΒu‘ü﴾ هاي سال قمري است. لفظ  ماه رمضان ماه نهم از ماه

شهر از ماده شهرت گرفته شده است، و رمضان از رمض الصائم گرفته شده، اين جمله وقتي 
%ü“Ï﴿ فرمايد: شود. مي ار از تشنگي داغ ميد شود كه شكم روزه گفته مي ©!$# tΑÌ“Ρ é& ÏµŠÏù ãβ#uö� à)ø9$#﴾ 
حفوظ به يكبارگي به آسمان دنيا نازل شده است. مكريم در شب قدر از لوح نيعني قرآ

=W‰èδ Ä¨$̈Ψ”﴿ فرمايد: مي Ïj9 ;M≈oΨÉi�t/ uρ zÏiΒ 3“y‰ßγø9$#﴾  يعني قرآنكريمي كه در ماه رمضان نازل
هاي هدايت را  مايي مردم براي خوشبختي و كمال فرود آمده و همة راهشده جهت رهن

ها به كمال رسيده و سعادتمند شوند و چنين  ها با پيمودن آن راه نماياند تا انسان برايشان مي
آيد.  به دست مي �خوشبختي با ايمان صحيح و عمل شايسته و خالص و پيروي از پيامبر
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yϑsù y‰Íκ﴿ فرمايد: مي y− ãΝä3ΨÏΒ t� öκ¤¶9$# çµ ôϑ ÝÁ uŠù= sù﴾  خطاب براي مسلمانان است كه هرگاه اعالن
رؤيت ماه رمضان را بشنوند بايد روزه بدارند و رؤيت ماه به ديدن يك مسلمان عادل ثابت 

$tΒuρ tβ﴿ فرمايد: گردد. مي مي Ÿ2 $ ³ÒƒÍ÷s∆ ÷ρr& 4’ n?tã 9� x'y™﴾  و آن كه بيمار يا در سفر باشد بخورد
و بر او الزم است تا به شمارة روزهائي كه به سبب بيماري يا سفر، خورده روزه  و روزه نگيرد

قضائي بگيرد و اين كه خداوند براي مريض و مسافر، خوردن روزه را اجازه داده، ارادة 
خواهد كه گرفتار دشواري گردند، زيرا مسلمين  آساني امور بندگان مؤمن را دارد و نمي

θ#)﴿ :فرمايد دوستان خدايند. مي è= Ïϑ ò6çG Ï9uρ nο£‰Ïèø9$#﴾  ،تا اين كه شماره روزه را كامل گردانيد
را كه سي روز يا رفتن خداوند مسافر و بيمار را به گرفتن قضائي امر كرده است تا شمارة ماه 

ها تكبير بگويند و كلماتي كه به صورت تكبير گفته  و بازگشتن به سوي خانه به طرف مصلي
 اكبر، اهللا اكبر ال اله اال اهللا واهللا اكبر اهللا اكبر وهللا الحمد تا بدين سبب شود چنين است: اهللا مي

هاي ايشان افزوده  آمادة شكرگزاري خداي بزرگ شده و در جمله شاكرين كه در نعمت
  شود، داخل شوند، پس ستايش و شكر مر خداي راست. مي

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  شنوندگان حفظ كنند.آيت شريف را به تجويد بخوان تا  -1
  شرح را جمله جمله بخوان و آنچه الزم دارد توضيح ده. -2
اللت ق و باطل است، خير و شر هدايت و ضـ كه قرآن جداكننده ح :ها را آگاه كن آن -3

كند، پس بايد آن را بخوانند و در معنايش انديشه كنند تا بدانند كه به  را از هم جدا مي
به سوي هدايت و حقيقت نيست مگر به قرآنكريم خواند، زيرا راهي  طرف چه چيز مي

  و به سنت آن كه قرآن بر وي نازل شده، ثابت شده است.
  كردن شب قدر كه از هزار ماه بهتر است تشويق كن. ها را به طلب آن -4
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ايشان را آگاه كن، اجازة خوردن براي مريض و مسافر از رحمت و مهربـاني خداونـد    -5
د از آن استفاده كند و اگر نيازي نباشد گرفتن روزه است كه اگر كسي احتياج پيدا كن

  بهتر است.
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  : حديث روزه رمضان و محو گناهان گذشته14درس 

 ِإيَمانًا رََمَضانَ  َصامَ  َمنْ قوله عليه السالم: 
 . وقوله:َذنِْبهِ  ِمنْ  تـََقدمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا

 هِ  ِإنِعْندَ  لِل  ِفى َوَذِلكَ  ُعتَـَقاءَ  ِفْطرٍ  ُكل  ُكل 
َلةٍ   َكُجنةِ  النارِ  ِمنَ  ُجنةٌ  الصَيامُ . وقوله: لَيـْ

  .اْلِقَتالِ  ِمنَ  َأَحدُِكمْ 

فرمايد: كسي كه ماه مبارك  مي �پيامبر 
رمضان را به انگيزه ايمان و اميد ثواب الهي 

اش را  روزه بگيرد، خداوند گناهان گذشته
ا خداوند در فرمايد: همان آمرزد و نيز مي مي

هنگام افطار آزادگاني را از آتش جهنم 
فرمايد:  و نيز مي واين در هر شب, دارد

روزه سپرست از آتش دوزخ مانند سپر 
  يكي از شما در هنگام جنگ.

  (صحيح ابن ماجه)
  

: يعني كسي كه ماه مبارك رمضان را »َواْحِتَسابًا ِإيَمانًا رََمَضانَ  َصامَ  َمنْ «فرمايد:  مي شرح:
هاي مؤمنش واجب كرده است روزه بدارد و در  با ايمان به خداوند و به عباداتي كه بر بنده

اين عبادت صيام تنها و تنها اميد ثواب را از خداوند داشته و به غير او در عبادت خود نيتي 
نداشته باشد كه وي را ستايش كنند و يا از ترس سرزنش مردم روزه گرفته باشد. پاداش او 

شود. مراد گناهان صغيره  كه گناهان گذشته او آمرزيده مي »َذنِْبهِ  ِمنْ  تـََقدمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ «آنست 
 َوَذِلكَ  ُعتَـَقاءَ  ِفْطرٍ  ُكل  ِعْندَ  لِلهِ  ِإن «فرمايد:  ها توبه كند. مي ه نيز اگر از آناست و گناهان كبير

َلةٍ  ُكل  ِفى گويد و  هرگاه كه مؤذن اذان مغرب را ميهاي ماه مبارك رمضان  يعني در شب »لَيـْ
كنند، خداوند مهربان تعدادي از مؤمنان را از آتش جهنم  گشادن آغاز مي مسلمانان به روزه

ها به جز خودش كسي آگاهي ندارد. و اين بشارتي بزرگ است  كند كه از شمار آن آزاد مي
: يعني روزه »اْلِقَتالِ  ِمنَ  َأَحدُِكمْ  َكُجنةِ  النارِ  ِمنَ  ُجنةٌ  الصَيامُ «فرمايد:  دار. مي براي مؤمنين روزه

كند و سپر چيزيست كه شخص مبارز آن را  سپر است كه شما را از آتش دوزخ نگهداري مي
دهد تا وي را از گزند شمشيرها و تيرها و ديگر چيزها در  ها قرار مي بر سر يا ديگر اندام
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 ما«بارت نيز در متن حديث اضافه شده است. جنگ نگهداري كند در بعضي روايات اين ع
  اش را به واسطة غيبت باطل نكرده باشد. تا هنگامي كه روزه »بةيلغخرقها با ايلم 

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  عبارت حديث را به آرامي بخوان و تكرار كن تا ياد بگيرند. -1
  رند.شرح را جمله جمله بخوان و آنچه الزم دارد توضيح ده تا ياد بگي -2
كه براي صحت عبادت و قبول آن بـه درگـاه الهـي و اثـر آن در تزكيـة       :به ايشان بگو -3

نفس شرط است كه توأم با اخالص و پيروي از رسـول خـدا باشـد از نگـاه كيفيـت و      
  كميت و زمان و مكان و از خود چيزي بر آن نيفزوده و يا نكاهد.

  شود تذكر ده. داران ارزاني مي به ايشان از فضيلت روزه و پاداش بزرگي كه به روزه -4
بـرد ازيـن    چيني ثواب روزه را از بين مي كه غيبت، جنگ، دشنام، سخن :به ايشان بگو -5

  كار بايد درين ماه پرهيز شود.
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  : آية صفات زنان و مردان مؤمن15درس 

  قول اهللا تعالي:
¨βÎ) šÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈ yϑ Î= ó¡ßϑ ø9$#uρ 

šÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ tÏG ÏΖ≈s)ø9$#uρ 

ÏM≈tF ÏΖ≈s)ø9$#uρ t Ï%Ï‰≈ ¢Á9$#uρ ÏM≈ s% Ï‰≈ ¢Á9$#uρ 

tÎ�É9≈ ¢Á9$#uρ ÏN≡u� É9≈ ¢Á9$#uρ tÏè Ï±≈ y‚ø9$#uρ 

ÏM≈yè Ï±≈ y‚ø9$#uρ tÏ% Ïd‰|Á tFßϑ ø9$#uρ ÏM≈ s%Ïd‰|Á tFßϑ ø9$#uρ 

tÏϑ Í× ‾≈¢Á9$#uρ ÏM≈ yϑ Í×‾≈ ¢Á9$#uρ šÏà Ï'≈ pt ø:$#uρ 

öΝßγy_ρã� èù ÏM≈sàÏ'≈ ysø9$#uρ šÌ� Å2≡©%! $#uρ ©!$# 

#Z�� ÏVx. ÏN≡ t�Å2≡ ©%!$#uρ £‰tã r& ª!$# Μçλ m; Zοt�Ï'øó ¨Β 

#�� ô_r&uρ $ Vϑ‹Ïà tã ∩⊂∈∪  

  فرمودة خداوند بزرگ:
) همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان و 35(

مردان مؤمن و زنان مؤمن و مـردان فـروتن   
ــان    ــردان راســتگو و زن ــروتن و م ــان ف و زن

زنــان شــكيبا و  راســتگو و مــردان شــكيبا و
ــردان نــرم  دان دل و مــر دل و زنــان نــرم  م

دار و  روزه بخشنده و زنان بخشنده و مردان
هـاي خـود    دار و مرداني كه فرج زنان روزه

را نگهدارند و زنـان نگهدارنـده و مردانـي    
كه ياد خدا بسـيار كننـد و زنـان يادكننـده.     
آماده كرده است خدا براي ايشان آمرزش 

  و پاداش بزرگ را.

  ]35[احزاب: 
  

اين آيت كريمه شامل ده صفت از بزرگترين صفات مردان و زنان مؤمن است كه  شرح:
صبر و شكيبائي در  -5راستي.  -4فرمانبرداري.  -3ايمان.  -2اسالم.  -1ها عبارتند از:  آن

نرم دلي و  -6داشتن.  برابر انجام طاعات، و ترك گناهان، رضا بر مصيبت و بالء و حوصله
يادكردن خدا بسيار؛ در  -10پاكدامني.  -9داشتن.  روزه -8دادن.  صدقه -7ع در نمازها. خشو

كه او تعالي براي آناني كه داراي چنين صفاتي هستند مغفرت  :دهد اين آيت كريمه خبر مي
باشد،  گناهان و پاداش بزرگ را مهيا ساخته كه بهشت جاويد و خوشنودي و رضاي او مي

ها راضي شدي از ما نيز  ها حشر كن و چنانكه از آن ز ايشان بگردان و با آنپروردگارا ما را ا
  راضي شو.
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  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت را خوب و مكرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  دار را توضيح ده. شرح را به آرامي بخوان و نكات توضيح -2
ه خداوند است، چنانكه فرمانش به جا شدن ب كه اسالم به معني تسليم :به ايشان تعليم ده -3

  آريم و نهي او را ترك كنيم.
كـه ايمـان عبـارت از تصـديق و باورداشـتن كامـل بـه چيزهائيسـت كـه           :به ايشان بگو -4

ها، پيـامبران و   ها فرمان داده است مانند ايمان به فرشتگان، كتاب خداوند به تصديق آن
  عمال و جنت و دوزخ.زندگي بعد از مرگ، قضا و قدر، پل صراط، وزن ا

كه راستي شامل درستي در سخن و كردار است كه انسان را به طـرف   :به ايشان بياموز -5
سـازد و نيكوكـاري، وي را بـه جانـب بهشـت خـدا راهنمـايي         نيكوكاري رهنمون مي

  كند. مي
ت و كه پاكدامني و حفـظ شـرمگاه، عبـارت از پوشـيدن عـورت اسـ       :ها بفهمان به آن -6

  حاق و استمناء خودداري كرد.نا، لواط و سهمچنين بايد از ز
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  دار افطاردادن روزه حديث: 16درس 

 يـَْوًما َصامَ  َمنْ وقوله صلى اهللا عليه وسلم: 
 النارَ  اْليَـْومِ  ِبَذِلكَ  اللهُ  بَاَعدَ  اللهِ  َسِبيلِ  ِفى
 َفطرَ  َمنْ . وقوله: َخرِيًفا َسْبِعينَ  َوْجِههِ  َعنْ 

 َأنْ  َغْيرِ  ِمنْ  َأْجرِِهمْ  ْثلُ مِ  لَهُ  َكانَ  َصائًِما
ُقصَ   يـَْومِ  ِصَيامُ  . وقوله:َشْيًئا ُأُجورِِهمْ  ِمنْ  يـَنـْ
 السَنةَ  يَُكفرَ  َأنْ  اللهِ  َعَلى َأْحَتِسبُ  ِإنى َعَرَفةَ 
َلهُ  الِتى  ِصَيامِ  ِفى. وقوله: بـَْعَدهُ  َوالِتى قـَبـْ
 ُيَكفرَ  َأنْ  اللهِ  َعَلى َأْحَتِسبُ  َعاُشورَاءَ  يـَْومِ 

َلهُ  الِتى السَنةَ    .قـَبـْ

فرمايد: كسي كه يك روز  مي �پيامبر 
در راه خدا روزه بگيرد، خداوند به سبب 
روزة آن روز هفتاد سال رويش را از آتش 

فرمود:  �گرداند. پيامبر  دوزخ دور مي
داري را بگشايد،  كسي كه روزة روزه

 اندار مانند ثواب روزه است برايش ثوابي
ثواب شان كاسته  زا چيزي ون انكهدب

داشتن روز  روزه فرمايد: شود. و نيز مي
روزة آن را عرفه، اميدوارم كه خداوند 

كفاره سال پيش و سال پسين قرار دهد نيز 
فرمايد: من  در بارة روز دهم محرم مي

اميدوارم كه خداوند آن را كفارة سال 
  پيش او را بگرداند.

  (صحيح ابن ماجه)
  

اين حديث  »فا من النارين خر يل اهللا باعد اهللا بذلک وجهه سبعيسب ييومًا فمن صام « ح:شر
كند و اين بخشايش و فضل  مبارك بزرگترين جايزه را در برابر كمترين كاري بيان مي

رحمت خدا است تا به هركه خواهد بدهد و او تعالي داراي بخشايش بزرگ است و آن كار 
دار هفتاد  در راه خداست و جايزة آن دورگردانيدن روي روزه داشتن يك روز كوچك روزه

 يـَنـُْقصَ  َأنْ  َغْيرِ  ِمنْ  َأْجرِِهمْ  ِمْثلُ  َلهُ  َكانَ  َصائًِما َفطرَ  َمنْ «فرمايد:  سال از آتش دوزخ است. و نيز مي
طار كند عمل، اف اين حديث مبارك نيز عمل و جايزة بزرگ را بيان مي »َشْيًئا ُأُجورِِهمْ  ِمنْ 

دار به غير اين كه از  داري به غذا جايزه و پاداش آن، دريافت مزدي مثل مزد آن روزه روزه
 الِتى السَنةَ  ُيَكفرَ  َأنْ  اللهِ  َعَلى َأْحَتِسبُ  ِإنى َعَرَفةَ  يـَْومِ  ِصَيامُ « دار چيزي كاسته گردد. مزد روزه
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َلهُ  زرگ در برابر عمل كوچك قرار دارد. عمل روزة روز اين جا نيز جايزه ب  »بـَْعَدهُ  َوالِتى قـَبـْ
باشد و نيز  عرفه و جايزه آن، كفاره گناهان سال پيش از روزه و سال بعد از روزه مي

َلهُ  الِتى السَنةَ  يَُكفرَ  َأنْ  اللهِ  َعَلى َأْحَتِسبُ  َعاُشورَاءَ  يـَْومِ  ِصَيامِ  ِفى«فرمايد:  مي : بازهم اين »قـَبـْ
داشتن روز  عمل، روزه . در برگيرندة عمل اندك و ثوابي بزرگ است حديث مبارك

عاشورا است و جايزه آن كفارة گناهان آن سالي كه پيش از روزه است. هريك از اين جوايز 
  تر است ستايش خداي را كه صاحب احسان و بخشايش است. از ديگري بزرگ

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  خوان تا شنوندگان حفظ نمايند.هرچهار حديث را به تكرار ب -1
  شرح را به آرامي بخوان و آنچه الزم دارد توضيح ده. -2
كه تمام جوائزي كه درين احاديث وعده شده است مشروط بـر ايـن    :به ايشان بفهمان -3

نگهـداري از  است كه عمل به اخالص انجام شـود و تمـام اركـان روزه ماننـد نيـت و      
صبح صادق تا غروب آفتاب و خـودداري   ت جنسي از طلوعخوردن و آشاميدن و لذ

  كند رعايت شود. از جنگ، غيبت، و گناهي كه روزه را باطل مي
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  اعتكاف در مسجد آية: 17درس 

  قول اهللا تعالي:
Ÿωuρ �∅èδρç� Å³≈ t7è? óΟ çFΡr&uρ tβθ à'Å3≈ tã ’ Îû 

Ï‰Éf≈ |¡yϑ ø9$# 

  ] 187: ة[البقر
  وقول اهللا تعالي:

!$ tΡ ô‰Îγtã uρ #’n< Î) zΟ↵Ïδ≡ t� ö/ Î) Ÿ≅‹Ïè≈ yϑ ó™Î) uρ βr& #t� ÎdγsÛ 

z ÉLø‹ t/ tÏ'Í←!$ ©Ü= Ï9 šÏ'Å3≈ yè ø9$#uρ Æìā2”�9$#uρ 

ÏŠθ àf�¡9$# ∩⊇⊄∈∪  

  فرمايد: خداوند بزرگ مي
و در حالي كه در مسجدها ) 187(

   معتكفيد، با همسرانتان آميزش نكنيد
  فرمايد: در جاي ديگر مي

) و سپرديم به ابراهيم و اسماعيل كه 125(
كنندگنان  يد خانه مرا براي طوافپاك دار

  كنان. گذاران و سجده و معتكفان و ركوع

  ]125: ةبقرال[
  

≈Ÿωuρ �∅èδρç�Å³﴿ شرح: t7 è? óΟçFΡr&uρ tβθ à'Å3≈ tã ’Îû Ï‰Éf≈|¡yϑ ø9$#﴾ خداوند بزرگ به بندگان مؤمن :
 شود وارد شدند گويد كه هرگاه به نيت اعتكاف در مسجدي كه نماز جمعه اداء مي خود مي

 دهد كه به منزل خود بازگرديده و با با همسران خود آميزش كنند و به ايشان اجازه نمينبايد 
شان جماع كنند، چون معتكف كسيست كه بر خود الزم گرفته تا حداقل مدت يك  همسران

شبانه روز را در مسجد مشغول عبادت باشد و اگر اين دستور الهي را مخالفت كرده و با 
شود و اگر اعتكافش به نيت نذر  ود، اعتكافش باطل و ثواب آن نابود ميهمسرش نزديكي نم

بود الزم است تا اعتكاف خود را از سر بگيرد تا نذرش اداء شود اگر نذر نبود اجر و ثواب 
  اعتكافش باطل ولي از سرگرفتن اعتكاف و قضاي آن الزم نيست.

$!﴿ فرمايد: مي tΡ ô‰Îγtã uρ #’n< Î) zΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î) Ÿ≅‹ Ïè≈yϑ ó™Î) uρ βr& #t� ÎdγsÛ z ÉLø‹ t/ tÏ'Í←!$ ©Ü= Ï9 š Ï'Å3≈ yèø9$#uρ Æìā2”�9$#uρ 

ÏŠθ àf�¡9$# ∩⊇⊄∈∪﴾ كه به پيامبر خود ابراهيم و  :دهد خداوند بزرگ در كتاب خود خبر مي
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فرزندش اسماعيل امر فرموده كه مسجد وي را واقع در مكه كه در آن خانة عتيق قرار دارد 
ت معنوي مانند بتان و آنچه به جز خداي يگانه مورد پرستش واقع پاك گردانند از نجاسا

طواف  ,ها براي كساني كه به خانه ها و ناپاكي شود و از نجاسات ظاهري مانند پليدي مي
كنند و كساني كه اقامت مسجد را براي عبادت به نيت نزديكي به خداوند بر خود الزم  مي

  كنندگان. كوع و سجدهگرفته اند و همينطور براي نمازگزاران ر
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيات را به تجويد بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ نمايند. -1
  شرح را بخوان و نكات پوشيده را توضيح ده. -2
نشـدن از مسـجد بـراي جنـازه، عيـادت       ايشان را به بعضي احكام اعتكاف مانند بيـرون  -3

ــين خــودداري از   ــروش و همچن ــد و ف ــت و  بيمــار، خري ــا و غيب ــور دني صــحبت در ام
كــه چنــين كــرداري اعتكــاف را باطــل  :هــا آگــاه كــن چينــي و مباشــرت بــا زن ســخن

  گرداند. مي
شدن است براي  به ايشان از فضيلت اعتكاف و ثواب آن تذكر ده، چون اعتكاف فارغ -4

عبادت و ذكر خدا و خواندن قرآنكريم و اداي نمـاز و روزه بـه جهـت رضـاي بـاري      
  تعالي.

شدن از مسجد براي رفـع ضـرورت، وضـو، غسـل و خريـد       كه بيرون :ايشان بفهمان به -5
  خوراك ضروري، جواز دارد.
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  مسجد خانه هر پرهيزگار حديث: 18درس 

اْلَمْسِجُد  وقول النبي صلى اهللا عليه وسلم:
، َوَقْد َضِمَن اللُه َعز َوَجل ِلَمْن   َتِقي بـَْيُت ُكل

ُيوتَُه الرْوَح، َوالرْحَمَة، َواْلَجَواَز َكاَن اْلَمَساِجُد بُـ 
  .ةِ ن جَ الْ  ىلَ إِ  اهللاِ  انِ وَ ضْ رِ  ىلَ عَ  الصَراطِ  ِإَلى

مسجد خانة هر مسلمان  :�فرمودة پيامبر 
پرهيزگار است. خداوند براي كسي كه 

اش قرار دهد به آرامش بعد  مسجد را خانه
كند  از مرگ و رحمت خود ضمانت مي

صراط عبور داده به رضامندي كه او را از 
  گرداند. خود به جنت داخل مي

  (رواه الطبراني و البزار)
  

شود. ولي  : مسجد جائي كه در آن سجده مي»تقي كل بيت المسجد«فرمايد:  مي شرح:
شود. زيرا اعتكاف بايد در مسجد  اينجا مراد مسجد جامع است كه در آن نماز جمعه ادا مي

ناچار نگردد كه براي اداي جمعه از آن خارج گردد، چه براي جامع ادا شود تا معتكف 
معتكف جايز نيست كه قبل از اتمام اعتكاف از مسجد بيرون شود. مگر براي ضرورت مانند 

  شدن براي اين كارها جواز دارد. غسل، قضاي حاجت و وضو كه خارج
شود جواز  وقت اداء مي (در مذهب احناف اعتكاف در مسجدي كه در آن نمازهاي پنج

تواند براي اداي نماز جمعه خارج شود و به اعتكافش هم زياني وارد  دارد و معتكف مي
  .شود) نمي

و تقي شخص پرهيزگار است چه مرد باشد يا زن و آن كسي است كه ترس و تقواي 
َوَقْد  « فرمايد شان وادار سازد. مي و ترك نواهي �خداوند او را به فرمانبرداري خدا و پيامبر

: خداوند براي آن كه مسجد را »َوالرْحَمةَ  َضِمَن اللُه َعز َوَجل ِلَمْن َكاَن اْلَمَساِجُد بـُُيوتَُه الرْوحَ 
كند و به رحمت خود از عذاب دوزخ  اش قرار دهد به آسايش بعد از مرگ ضمانت مي خانه
: و او را از صراط عبور داده و به »ةِ ن جَ الْ  ىلَ إِ  اهللاِ  انِ وَ ضْ رِ  ىلَ عَ  الصَراطِ  ِإَلىَواْلَجَواَز «رهاندش.  مي
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گرداند و در آنجا همنشين پيامبران، صديقان، شهيدان و  رضامندي خود به جنت داخل مي
  ها نيكو رفيقاني هستند. باشد و اين نيكوكاران مي

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

 فظ نمايند.حديث را به تكرار بخوان تا اين كه بيشتر سامعين آن را ح -1

 شرح را بخوان و آنچه مشكل است توضيح ده تا دانسته شود. -2

كه اين عمـل   :ايشان را از فضيلت خلوت گزيني براي ذكر و طاعت خداوند آگاه كن -3
 با كشاورزي صنعتگري يا معماري و يا خريد و فروش منافات ندارد.

 از فضيلت اعتكاف و شروط آن به ايشان توضيح ده. -4

كنـد، زيـرا خداونـد     كـه همبسـتري بـا زنـان، اعتكـاف را باطـل مـي        :به ايشـان بيـاموز   -5
�Ÿωuρ �∅èδρç﴿ فرمايد: مي Å³≈ t7 è? óΟ çFΡ r&uρ tβθ à'Å3≈ tã ’ Îû Ï‰Éf≈ |¡yϑ ø9$#﴾  در حالـت  «]  187: ة[البقـر

  .»جد با زنان همبستر نشويدااف در مساعتك
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  كنند : آية فرشتگان بدون اذن خدا شفاعت نمي19درس 

  قول اهللا تعالي:
Ÿωuρ šχθãè x'ô±o„ āωÎ) Çyϑ Ï9 4 |Ó s? ö‘$# Νèδuρ ôÏiΒ 

Ïµ ÏG uŠô±yz tβθ à)Ï'ô±ãΒ ∩⊄∇∪ tΒuρ ö≅à)tƒ öΝåκ÷]ÏΒ 

þ†ÎoΤ Î) ×µ≈ s9Î) ÏiΒ Ïµ ÏΡρßŠ y7Ï9≡ x‹sù Ïµƒ Ì“øgwΥ zΟ̈Ψyγy_ 4 
š�Ï9≡ x‹x. “Ì“øgwΥ tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊄∪  

  گفته خداوند بزرگ:
جز براي هركه  ت نكنندعو شفا) 28(

  د و ايشانند از ترس او هراسانواهخ
) و هرآنكه بگويد ازيشان منم خدائي 29(

دوزخ  او را به جز او، پس جزا دهيم
  بدينگونه كيفر دهيم ستمكاران را.

  ]29 – 28[انبياء: 
  

Ÿωuρ šχθãè﴿ شرح: x'ô±o„ āωÎ) Çyϑ Ï9 4 |Ó s?ö‘ كنند،  يعني فرشتگان براي كسي شفاعت نمي ﴾#$
راضي باشد كه در جوار او به دارالسالم جنت قرار گيرد. چنين  مگر كسي را كه خداوند

كند فرشتگان براي ورودش به بهشت شفاعت  كسي بعد اين كه از دوزخ نجات پيدا مي
Νèδuρ ôÏiΒ Ïµ﴿فرمايد:  كنند. مي مي ÏG uŠô±yz tβθ à)Ï'ô±ãΒ﴾  يعني همان فرشتگان كه جاهالن عرب
ها خود از  پندارند و به اوشان اميد شفاعت دارند آن ها را پرستش كرده و دختران خدا مي آن

 tΒuρ ﴿ فرمايد: ها به اميد شفاعت جواز دارد مي خداوند ترسگارند، پس چگونه عبادت آن

ö≅à)tƒ öΝåκ÷]ÏΒ þ†ÎoΤ Î) ×µ≈ s9Î) ÏiΒ Ïµ ÏΡρßŠ﴾ يعني هركه از فرشتگان فرضاً ادعا كند كه من خدا هستم و :

y7﴿مرا پرستش كنيد،  Ï9≡ x‹sù Ïµƒ Ì“øgwΥ zΟ̈Ψyγy_﴾ سزاي او دوزخ است براي ادعاي خدائيش و رضا :

≡š�Ï9﴿ فرمايد: به عبادت ديگران او را مي x‹x. “Ì“øgwΥ t ÏϑÎ=≈ ©à9$#﴾  يعني چنانكه فرشتگاني را كه
دهيم، همچنين ستمكاران مشرك را كه به عبادت فرشتگان،  ادعاي خدائي دارند جزا مي

رزوهاي نفس ها و آ ها، شهوت , درختان، سنگگر چيزها از قبيل بتانپيامبران، صالحين و دي
  بر خود ستم كرده اند، نيز جزا خواهيم داد.
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  هايي براي مربي: راهنمائي

  هردو آيت كريمه را بخوان و تكرار كن تا حفظ نمايند. -1
  شرح را جمله جمله بخوان و آنچه را الزم است تفسير كن. -2
تواند در بارة كسـي شـفاعت كنـد، مگـر      ز مخلوقات نميكه هيچ يكي ا :به ايشان بگو -3

  هنگامي كه خداوند از شفاعتش راضي باشد و برايش اجازه شفاعت داده باشد.
كنـد، زيـرا او محكـوم بـه خلـود در       كه براي مشرك كسي شفاعت نمي :به ايشان بگو -4

فرمايد: كسي كه به خدا شـريك آرد بـه تحقيـق جنـت بـر او       آتش است، خداوند مي
  دهندة نيست. رام است و جايگاهش آتش و ستمكاران را ياريح

گويند: اي رسول خدا! براي ما شفيع بـاش و   كه درخواست عوام كه مي :به ايشان بگو -5
ام شفيع بگردانـد، جـواز نـدارد طريقـة درسـت       اي پيامبر! از خدا بخواه تا تو را در باره

  اي ما شفيع بگرداند.چنين است كه از خداوند طلب كنيم تا رسول خود را بر
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  شفاعت روزه و قيام الليل حديث: 20درس 

الصيام  قول النبي صلى اهللا عليه وسلم:
عان للعبد يوم القيامة يقول يفوالقيام ش

الصوم: رب منعته الطعام والشراب بالنهار 
ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعنا 

  فيه.

فرمايد: روزه و خواندن  مي � پيامبر خدا
رآن در نماز شب براي بنده در روز ق

گويد:  كنند، روزه مي قيامت شفاعت مي
پروردگارا! من او را از خوردن غذا و آب 

گويد: من او  در روز بازداشتم و قرآن مي
را از خوابيدن در شب بازداشتم، ما را 

  شفيع او بگردان.
  (رواه أحمد و النسائي)

  
اري از خوراك و ميل جنسي از طلوع صبح تا : روزه يعني خودد»الصيام والقيام« شرح:

غروب آفتاب كه به نيت فرمانبرداري و طلب ثواب از خداوند انجام گرفته باشد. مراد از قيام 
: براي بنده در نجات »شفيعان للعبد يوم القيامة«فرمايد:  نمازهاي شبانه در ماه رمضان است. مي

ها را چنين بيان  شفاعت آن � خدا كنند و رسول از دوزخ و ورود به بهشت شفاعت مي
گويد:  : روزه مي»يقول الصوم: رب منعته الطعام والشراب بالنهار«فرمايد:  كند و مي مي

پروردگارا! من او را از خوردن غذا و آب در روز بازداشتم كه بروزهاي رمضان براي 
نجام رزش تو اخوشنودي تو گرسنه و تشنه بود و اين كار را به علت خوف تو و اميد به آم

گويد: من او را از خوابيدن شب  مي قرآن »منعته النوم بالليل« فرمايد: ويقول القرآن داد. مي
بازداشتتم. در هنگامي كه مردم خوابيده بودند، او براي رضاي تو نخوابيد و اميدوار به رحمت 

ش را ببخشائي و او ما را شيفع او بگردان تا گناهان »فشفعنا فيه«فرمايد:  و آمرزش تو بود. مي
ها را شفيع  را با دوستان و بندگان نيكوكار و شايسته خود به جنت درآوري، پس خداوند آن

كند، زيرا اوست كه اين سخنان و طلب شفاعت را به  ها را قبول مي گرداند و شفاعت آن مي



    

    درسهاي يوميه اسالمي        566 
    

 

قاضا ايشان آموخته و توانائي بخشيده تا چنين خواستة عالي و گرانقدري را از درگاهش ت
  نمايند.
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را به خوبي بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ نمايند. -1
  شرح را جمله جمله بخوان و آنچه برايشان اشكال دارد توضيح ده. -2
  هاي ماه مبارك رمضان آگاه كن. ها را از فضيلت روزه و نماز در شب آن -3
ندگان مؤمنش آگاه كن، زيرا به ايشان چنـين  ها را از فضل و بخشايش خداوند بر ب آن -4

عباداتي مشروع گردانيده و آنان را براي اداي آن توفيـق داده اسـت، تـا ازايشـان ايـن      
  عبادات را قبول كند و در پاداش آن رضامندي خود و جنت را برايشان عنايت كند.

ز او تعالي از كه شفاعت را نبايد به غير از خدا طلب كرد، كسي كه به ج :به ايشان بگو -5
كننده چه فرشـته باشـد    شود هيچ شفاعت ديگري طلب كند، گمراه و از آن محروم مي

تواند شفاعت كنـد، مگـر ايـن كـه خداونـد بـرايش        يا پيامبر و يا شخص نيكوكار نمي
  گيرد راضي باشد. چنين اجازة بدهد و از شخصي كه مورد شفاعت قرار مي
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  باشند پايبند مي: آية نيكوكاران به نذر خود 21درس 

  قول اهللا تعالي:
tβθ èùθãƒ Í‘õ‹̈Ζ9$$Î/ tβθèù$ sƒ s† uρ $ YΒöθ tƒ tβ%x. … çν•�Ÿ° 

#Z�� ÏÜtG ó¡ãΒ ∩∠∪  
  ]7[انسان: 

  وقول اهللا تعالي:
!$ tΒuρ ΟçF ø)x'Ρ r& ÏiΒ >π s)x'‾Ρ ÷ρr& Νè? ö‘x‹tΡ ÏiΒ 9‘ õ‹‾Ρ 

�χÎ*sù ©!$# …çµ ßϑn= ÷ètƒ 3 $ tΒuρ šÏϑ Î=≈©à= Ï9 ôÏΒ 

A‘$|ÁΡ r& ∩⊄∠⊃∪  

  فرموده خداي بزرگ:
) پايدار مانند بر نذر و ترسند روزي را 7(

  است. , گسترده بدي آن شر و كه
  )7(سورة انسان: آية 

  
  و فرمودة خداي بزرگ:

) و آنچه انفاق كرده ايد از نفقه يا 270(
نذر كرديد از نذر همانا ميداندش خدا و 

  نيست ستمكاران را ياران.

  ]270[البقره: 
  

tβθ﴿ مايد:فر مي شرح: èùθ ãƒ Í‘ õ‹̈Ζ9$$ Î/﴾  يعني هنگامي كه براي خداوند نذري كنند، مانند اين
گويد: بر من نذر باشد كه چند روز روزه بدارم، يا آن مقدار صدقه كنم، يا چند  كه مي

گذارند.  كنند و آن را فرو نمي ركعت نماز بخوانم و يا جهاد كنم، همانا به نذرشان وفا مي
آن كامالً ناتوان گردد كه در چنين حالتي از نذر خود كفارة مانند كفارة مگر كه از انجام 

سوگند بپردازد و از خداي بزرگ طلب مغفرت و پوزش بخواهد كه نتوانسته عبادت مطلوبه 
tβθ﴿ فرمايد: را انجام دهد. مي èù$ sƒs† uρ $ YΒöθtƒ tβ%x. … çν•�Ÿ° #Z��ÏÜtG ó¡ãΒ ∩∠∪﴾ مستطير آن است كه :

$!﴿ فرمايد: نده باشد زيان آن به همه كس و همه جا برسد. ميطوالني و پراك tΒuρ ΟçF ø)x'Ρ r& ÏiΒ 

>π s)x'‾Ρ﴾ : يعني اگر صدقة شما اندك يا بسيار باشد خداوند به آن آگاهي كامل دارد و شما را

‘ρr& Νè?ö÷﴿ :فرمايد دهد. مي به انجام آن جزاي موافق مي x‹tΡ ÏiΒ 9‘õ‹‾Ρ �χÎ* sù ©!$# …çµ ßϑn= ÷ètƒ﴾  و خداوند

$﴿ فرمايد: كند. مي تان را عنايت مي به نذرتان نيز آگاهي دارد پاداش tΒuρ šÏϑ Î=≈ ©à=Ï9 ôÏΒ 
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A‘$|ÁΡ r& ∩⊄∠⊃∪﴾ .دهد ازين كه در صدقات خود تقصير نموده و ستم  خداوند مؤمنين را بيم مي
به كسي كه  روا دارند، مانند اين كه در نيت خود ارادة غير خدا را داشته باشند يا آن را

مستحق نيست بدهند و يا حقداران را محروم نمايند يا نذر كرده و به آن وفا نكنند و يا به نام 
شوند و روز قيامت براي  گار محسوب مي ها، ستم غير خداوند نذر كنند كه در اين صورت

  ها را نجات بخشد. دهندة نيست كه آن ستمكاران ياري
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت كريمه را تكرار كن تا شنوندگان حفظ نمايند.هردو  -1
  شرح را جمله به جمله واضح بخوان و آنچه را الزم است تفسير كن. -2
كه نذركردن به نام غير خدا گناه است، لذا براي مسـلمان حـالل نيسـت     :به ايشان بگو -3

  كه چنين كاري انجام دهد.
ده باشد الزم است كه آن را ست و آن كه براي خدا نذري كرتبه ايشان بگو: نذر عباد -4

انجام دهد و هرگاه از اداي نذرش به سببي عاجز ماند بايد كفارة يمين را كه غذادادن 
  به ده نفر مسكين است بپردازد و اگر قدرت اطعام نداشت سه روز روزه بدارد.

اگر نذر نمود كه گناهي انجام دهد چنين نذري را نبايد وفا نمايد  :به ايشان يادآور شو -5
ولي كفاره آن را كه كفارة سوگند است بايد بپردازد و اگر چيزي را نذر كرد كـه در  

  اش نبود، اداي آن نذر واجب نيست، ولي كفاره يمين را بايد بپردازد. قدرت و توانايي
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  : حديث نذري در گناه نيست22درس 

 َنْذرَ  الَ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
. آَدمَ  اْبنُ  يَْمِلكُ  الَ  ِفيَما نَْذرَ  َوالَ  َمْعِصَيةٍ  ِفى

 َكفارَةُ  وََكفارَتُهُ  َمْعِصَيةٍ  ِفى نَْذرَ  الَ وقوله: 
  .يَِمينٍ 

: نيست نذري در گناه و �گفتة پيامبر 
نيست نذري در آنچه انسان مالك آن 

: نيست نذري در �نيست. و گفتة پيامبر 
  گناه و كفارة آن كفاره قسم است.

  (رواه ابن ماجه)
  

اين جمله خبري است و معناي آن انشائي است  »َمْعِصَيةٍ  ِفى َنْذرَ  الَ «:  �گفته پيامبر :شرح
يعني جواز ندارد كه مرد و زن مسلمان به كار گناهي نذر كند، مثل اين كه بگويد: بر من نذر 
باشد كه امروز نماز نخوانم يا نذر باشد كه فالني را بزنم يا دشنام دهم. پس كسي كه به 

كند جواز ندارد كه به نذر خود وفاء كند، بلكه كفارة مانند  ماني خدا و رسولش نذر مينافر
  كفاره قسم بپردازد.

، اين جمله نيز مانند جمله اول لفظاً خبر »آَدمَ  اْبنُ  يَْمِلكُ  الَ  ِفيَما َنْذرَ  َوالَ «: �گفتة پيامبر 
ه مسجدي بنا كنم يا طبقي از است و معنا انشاء است يعني جواز ندارد كه مرد يا زن باشد ك

طال صدقه بدهم. در حالي كه مالك يك درهم و دينار نباشد و آن كه چنين نذر كند، الزم 
 َكفارَةُ  وََكفارَتُهُ  َمْعِصَيةٍ  ِفى نَْذرَ  الَ «: �اي مانند كفارة قسم بپردازد و گفتة پيامبر  است كه كفاره

كند كه به نماز صبح  اه نذر كند. مثل اين كه نذر مينگ: يعني جواز ندارد كه مسلمان به »يَِمينٍ 
شركت نكند يا فالني را بزند در اينصورت الزم است كه نذر خود را انجام ندهد و مانند 

ده مسكين است و اگر » شام و نهار«شكند كفاره بپردازد و كفاره آن اطعام  سوگندي كه مي
  قدرت نداشته، سه روز روزه بگيرد.

  
  يي براي مربي:ها راهنمائي

  آن دو حديث باال را تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. -1
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  شرح را جمله به جمله بخوان و آنچه نيازي به توضيح دارد بيان كن. -2
كه نذر به نام صالحين حرام است و كسي كـه چنـين نـذري نمـوده      :به ايشان تعليم ده -3

  باشد نبايد به آن وفاء كند و مانند سوگند كفاره بدهد.
ميـرد،   كنـد روزه بگيـرد و قبـل از انجـام روزه مـي      كسي كه نذر مي :يشان تذكر دهبه ا -4

در جواب كسي كه سؤال كـرد كـه زنـي     �وليش از جاي او روزه بگيرد، زيرا پيامبر 
مرده و بر او روزة نذر بوده، فرمودنـد كـه ولـيش از جـاي او روزه بگيـرد. و همچنـين       

 �مـرده و بـر او روزه الزم بـوده، پيـامبر      سؤال كرد كه مـادرم  �كسي آمد از پيامبر 
  روزه بگير. : كه  تو عوضشفرمودند

كنـد كـه چـه نـذر كـرده بـر او الزم        كسي كه نذر كرده و بيان نمي :به ايشان تعليم ده -5
كنـد   فرمودند، كسي كه نذر مي �است، مانند كفارة سوگند كفاره بدهد، زيرا پيامبر 

  او الزم است كه كفاره قسم بپردازد. كند كه چه نذر كرده بر و تعيين نمي
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  آيه با نداي آذان جمعه به ياد خدا بشتابيد: 23درس 

  قول اهللا تبارك وتعالي:
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒÎ) š”ÏŠθ çΡ Íο4θ n= ¢Á=Ï9 

ÏΒ ÏΘöθ tƒ Ïπ yèßϑ àfø9$# (#öθ yè ó™$$ sù 4’ n< Î) Ì� ø. ÏŒ «!$# 

(#ρâ‘ sŒuρ yìø‹ t7ø9$# 4 öΝä3Ï9≡ sŒ ×�ö� yz öΝä3©9 βÎ) óΟçGΨä. 

tβθ ßϑn=÷è s? ∩∪  

  گفته خداوند:
) اي كساني كه ايمان آوريده ايد! 9(

هرگاه بانگ داده شود براي نماز از روز 
جمعه، پس بشتابيد به سوي ياد خدا و رها 
كنيد معامله را اين بهتر است براي شما اگر 

  بدانيد.

  ]9[جمعه: 
  

$﴿ فرمايد: مي شرح: pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u﴾ يعني اي كساني كه خدا را به پروردگاري و دين :

sŒÎ) š”ÏŠθ#﴿ فرمايد: را به پيامبري قبول كرديد، مي �اسالم را به حقانيت و محمد  çΡ Íο4θ n= ¢Á=Ï9﴾ :
ذاني است كه پيش روي : مراد درين جا آذان گويدهنگامي كه مؤذن براي نماز جمعه آ يعني

ÏΒ ÏΘöθ﴿ فرمايد: شود. مي به بر منبر داده ميامام در هنگام خط tƒ Ïπ yèßϑ àfø9$#﴾: هنگامي كه  يعني
قيد شده نشان  »يوم الجمعه«يه لفظ مؤذن براي نماز جمعه آذان گويد و اين كه در اين آ

  فرمايد: شود. مي دهد كه آن نماز جمعه است نه نمازي كه به ديگر روزها خوانده مي مي

﴿(#öθ yèó™ $$ sù 4’n< Î) Ì� ø. ÏŒ «!$#﴾  يعني به سوي ياد خدا برويد كه شنيدن خطبه و اداي نماز جمعه

‘ρâ#)﴿فرمايد:  است. مي sŒuρ yìø‹ t7 ø9$#﴾گرچه در آيت لفظ بيع : يعني خريد و فروش را بگذاريد ،
گيرد. و  شود، زيرا هيچ فروشي بدون خريد صورت نمي ياد شده، ولي شامل شراء را نيز مي

براي وجوب است، پس فروش مانند خريد مشمول ديگر معامالت از  چون امر در اينجا
  گردد. حرام مي ,ذان خطبهم آهنگا
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≡öΝä3Ï9﴿فرمايد:  مي sŒ ×� ö�yz öΝä3©9 βÎ) óΟ çGΨä. tβθ ßϑn=÷è s? ∩∪﴾ يعني رفتن به طرف نماز و ترك خريد :
ز جانب خدا تان مفيدتر است، اگر ارزش خير و پاداشي را كه ا و فروش براي حال و آينده

  كنيد بدانيد. دريافت مي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت كريمه را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ نمايند. -1
  شرح را جمله جمله بخوان و آنچه الزم است توضيح ده. -2
  مريض و مسافر. ,كه نماز جمعه بر همه فرض است، بغير زن، برده :به ايشان بگو -3
فرمايد: بايـد مـردم از تـرك     مي �جمعه برحذر دار، زيرا پيامبر از ترك نماز  را ها آن -4

نهـد كـه از جملـة     هايشـان مهـر مـي    نمازهاي جمعه خودداري نمايند، يا اين كه بـر دل 
  غافالن باشند.

به ايشان آداب رفتن به نماز جمعه كه عبارت است از غسل و پوشيدن بهترين لبـاس و   -5
  تعليم ده. ,شدن وقت قبل از داخل ,امعاستعمال خوشبوئي و زودرفتن به مسجد ج
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  فضيلت روز جمعه حديث: 24درس 

 ِمنْ  ِإن قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 آَدمُ  ُخِلقَ  ِفيهِ  اْلُجُمَعةِ  يـَْومَ  أَياِمُكمْ  َأْفَضلِ 
 ِمنَ  َعَلى  فََأْكِثُروا الصْعَقةُ  َوِفيهِ  النـْفَخةُ  َوِفيهِ 

. َعَلى  َمْعُروَضةٌ  َصالََتُكمْ  فَِإن  ِفيهِ  الصَالةِ 
 تـُْعَرضُ  َكْيفَ  اللهِ  َرُسولَ  يَا رَُجلٌ  فـََقالَ 

 ؟بَِليتَ  يـَْعِنى َأرَْمتَ  َوَقدْ  َعَلْيكَ  َصالَتـَُنا
 َأنْ  اَألْرضِ  َعَلى َحرمَ  َقدْ  اللهَ  ِإن  :فـََقالَ 
  .األَنِْبَياءِ  َأْجَسادَ  تَْأُكلَ 

روزهاي هترين فرمود: بيشك ب �پيامبر 
در آن روز  �دم شما روز جمعه است، آ

آفريده شد و در آن دميدن صور است. و 
در آن فناي موجوداتست. پس شما درين 
روز بر من درود بسيار بگوئيد، البته درود 

شود. مردي گفت: يا  شما بر من عرضه مي
شود  رسول خدا! چگونه بر تو عرضه مي

كه جسد مباركت از هم پاشيده است. 
د: به تحقيق كه خداوند خوردن فرمو

اجساد پيامبران را بر زمين حرام ساخته 
  است.

  (صحيح ابن ماجه)
  

 �پيامبر اكرم ,در اين حديث مبارك »اْلُجُمَعةِ  يـَْومَ  أَياِمُكمْ  َأْفَضلِ  ِمنْ  ِإن «فرمايد:  مي شرح:
را چنين بيان كه بهترين روزها روز جمعه است و سبب فضيلت آن  :دهد براي امتش خبر مي

در آن روز آفريده شد و در آن دميدن صور  �: آدم »النـْفَخةُ  َوِفيهِ  آَدمُ  ُخِلقَ  ِفيهِ «كند،  مي
ت. سا : و در آن روز فناي موجودات»الصْعَقةُ  َوِفيهِ «فرمايد:  است براي فناي عالم مي

 روز بر من درود بسيار بگوييد. اينچنين و شما درين »ِفيهِ  الصَالةِ  ِمنَ  َعَلى  فََأْكِثُروا«فرمايد:  مي
» ُهمالل  دٍ  َعَلى َصلِتِه، َوَأْزَواِجهِ  ُمَحميْيتَ  َكَما َوُذردٍ  َعَلى َوبَاِركْ  ِإبـَْراِهيَم، آلِ  َعَلى َصلَوَأْزَواِجهِ  ُمَحم 

خدايا بر محمد! همسران و اوالدش « »ِجيدٌ مَ  َحِميدٌ  ِإنكَ  ِإبـَْراِهيَم، آلِ  َعَلى بَارَْكتَ  َكَما َوُذريِتِه،
رحمت كن، چنانكه بر ابراهيم و اوالد ابراهيم رحمت فرمودي، و بر محمد، همسران و 

 َمْعُروَضةٌ  َصالََتُكمْ  فَِإن «فرمايد:  . مي»اوالدش بركت بده، چنانكه بر اوالد ابراهيم بركت دادي
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 چنانكه كنم من طوري كه آن را مشاهده ميه شود ب : همانا درود شما پيش كرده مي»َعَلى ،
 تَْأُكلَ  َأنْ  اَألْرضِ  َعَلى َحرمَ  َقدْ  اللهَ  ِإن «فرمايد:  شود. مي مير نامة در تلويزيون نشان داده امروز ب
: البته خداوند خوردن اجساد پاك پيامبران را بر زمين حرام كرده است. اين »األَنِْبَياءِ  َأْجَسادَ 

شود  رديست بر مردي كه گفت: يا رسول اهللا چگونه درود ما بر تو عرضه مي �سخن پيامبر
كه جسد مباركت فرو پاشيده است؟ و اين فرمودة رسول اهللا داللت دارد، هيچ مسلماني نباشد 

بر وي سالم گويد، مگر كه خداوند روح مباركش را به جسد آن  �كه در كنار قبر پيامبر 
  بدهد.بازگرداند تا جواب سالم را 

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

حديث مبارك را به خوبي بخوان و تكرار كن تـا بـداني كـه شـنوندگان آن را حفـظ       -1
  كرده اند.

  شرح را جمله به جمله بخوان و آنچه فهمش دشوار است توضيح ده. -2
  تا آن را تعظيم كنند. :فضيلت روز جمعه و سبب فضيلتش را برايشان بگو -3
و ثواب بزرگ آن آگاه كن و بگـو: آن كـه    �درود بر پيامبر  بودن ها را از واجب آن -4

  فرستد. خداوند ده بار بر او درود مي :بگويد � يك بار درود بر رسول اهللا
كه حد بيشتر درود سيصد مرتبه است و كسي كه سيصد مرتبه بر رسـول   :به ايشان بگو -5

  فته است.اهللا صلوات بفرستد بسيار گفته و اگر سيصد بار نگفته باشد كم گ
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  : آية آن كه پاكي جست، رستگار شد25درس 

  قول اهللا تبارك وتعالي:
ô‰s% yx n= øùr& tΒ 4’ª1t“s? ∩⊇⊆∪ t� x. sŒuρ zΟó™ $# Ïµ În/ u‘ 

4’©? |Á sù ∩⊇∈∪ ö≅t/ tβρã� ÏO ÷σ è? nο4θ uŠysø9$# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# ∩⊇∉∪ 

äοt� ÅzFψ $#uρ ×� ö� yz #’s+ ö/ r&uρ ∩⊇∠∪  

  گفتة خداوند بزرگ:
گار شد آن كه پاكي ) همانا رست14(

ام پروردگار ) و ياد كرد ن15جست (
) بله 16( خويش را، پس نماز گذارد

) و 17گزينيد زندگاني دنيا را ( برمي
  آخرت بهتر است و پايدارتر.

  ]17 – 14علي: [األ
  

ô‰s% yx﴿ فرمايد: مي شرح: n= øùr& tΒ 4’ ª1t“s?﴾ شدن به جنت  يعني با نجات از آتش دوزخ و داخل
 فرمايد: ها پاك نگهداشت. مي خود را از پستي گناهان و لغزش سفنو : »تزكي«ر شد رستگا

﴿t� x.sŒuρ zΟ ó™ $# Ïµ În/ u‘ 4’ ©? |Ásù ∩⊇∈∪﴾ يعني پيوسته ذكر خداوند را دوام داده و نمازهاي پنجگانه را :
ه اداء كرد، زيرا ذكر خداوند وقت معيني ندارد كه به گذشتن وقت تمام شود، بلكه تا وقتي ك

تواند به ذكر خداوند دوام دهد. نماز هم شامل نمازهاي فرض و نفل  انسان حيات دارد مي
تواند بسياري از اوقات شبانه روزي يك مسلمان را در بر گيرد. در اين آيت  است كه مي

اشاره واضح به صدقه فطر و نماز عيد است. صدقة فطر يك صاع از گندم يا جو يا خرما و يا 
شدن به  اع بايد گنجايش چهار مشت را داشته باشد كه بايد پيش از بيرونبرنج است كه ص

كند سپس به طرف  طرف نماز عيد پراخته شود. هر مسلمان، نخست صدقة فطر را ادا مي
شود. لذا بسياري از مفسرين گذشته اين  مصلي عيد با گفتن تكبير و ياد خداوند بيرون مي

�ö≅t/ tβρã﴿ فرمايد: د. ميآيات را به همينگونه تأويلي كرده ان ÏO ÷σè? nο4θ uŠ ysø9$# $ u‹ ÷Ρ : يعني دنيا ﴾∪∌⊆∩ ‰9$#‘
دهيد، به دليل اين كه عبادت يك شخص هرقدر باشد در شبانه روز  را بر آخرت ترجيح مي
گردد.  شود و بقيه نوزده ساعت ديگر براي كارهاي دنيائي مصرف مي از پنج ساعت زياد نمي
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�äοt﴿فرمايد:  مي Åz Fψ$#uρ ×�ö� yz #’s+ ö/ r&uρ ∩⊇∠∪﴾:  و آخرت در نعمت و سعادت و رفاهيت خود از دنيا
بهتر است. زيرا دنيا به هرحال ناپايدار و آخرت باقي و پايدار است، و آنچه پايدار باشد بر 

  آنچه فاني و ناپايدار است برتري دارد، پس بايد به ياد آخرت بود و آن را فراموش نكرد.
  

  ي مربي:هايي برا راهنمائي

  آيات را به تجويد قرائت و تكرار كن تا شنوندگان حفظ نمايند. -1
  شرح را به آرامي بخوان و آنچه الزم است توضيح ده. -2
كه صـدقة فطـر پـيش از     :ها تعليم ده و بگو بودن نماز عيد و صدقة فطر را به آن واجب -3

  رفتن به عيدگاه بايد ادا شود.
كه انسان از آتش دوزخ نجات پيدا كند، و به كه كاميابي حقيقي آنست  :به ايشان بگو -4

بهشت جاودان داخل شود. و اين نعمت نصيب كسي است كه نفس خود را بـه اعمـال   
  شايسته تزكيه و از گناهان دور نگهدارد.

گويند: اگـر آخـرت از سـفال و دنيـا از طـال باشـد        ها را از سخن دانشمندان كه مي آن -5
ند، تا آنچه را كه پايدار و باقي است برآنچـه كـه   كن بازهم عاقالن آخرت را اختيار مي

  ناپايدار است ترجيح داده باشند.فناشونده و 
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  حضور دختران و زنان در نماز عيد حديث : 26درس 

 َأْخرُِجواقول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 اْلِعيدَ  لَِيْشَهْدنَ  اْلُخُدورِ  َوَذَواتِ  اْلَعَواِتقَ 
 اْلُحيضُ  َولَِيْجَتِنَبن . اْلُمْسِلِمينَ  َوَدْعَوةَ 
َنا َقدْ . وقوله: الناسِ  ُمَصلى  الصَالةَ  َقَضيـْ

 فـَْلَيْجِلسْ  لِْلُخْطَبةِ  َيْجِلسَ  َأنْ  َأَحب  َفَمنْ 
ْلَيْذَهبْ  َيْذَهبَ  َأنْ  َأَحب  َوَمنْ    .فـَ

فرمايد: دختران دوشيزه و زنان  مي �پيامبر 
ا در نشين را از خانه بيرون آوريد ت پرده

نماز عيد و دعاي مسلمانان حاضر باشند، و 
بايد زنان حايض از جاي نماز مردم بركنار 

فرمايد: به تحقيق كه نماز  شوند. و نيز مي
را ادا كرديم، كسي كه دوست دارد، براي 

نشيند. بنشيند و كسي كه  شنيدن خطبه مي
  دوست دارد كه برود پس برود.

  (صحيح ابن ماجه)
  

نشينان را  : يعني دختران دوشيزه و پرده»اْلُخُدورِ  َوَذَواتِ  اْلَعَواِتقَ  َأْخرُِجوا«: فرمايد مي شرح:
جمع عاتق است و آن دختر دوشيزه و نورسيده » عواتق«از خانه براي نماز عيد بيرون كنيد 

نشين باشند. و  هائي هستند كه پرده زن» ذوات الخدور«نشين گردد.  است پيش ازين كه پرده
  دارند. بندند و دختران بالغه خود را به آن در حجاب مي ايست كه در خانه مي آن پرده
: در نماز عيد و دعاي مسلمانان حاضر شوند و »اْلُمْسِلِمينَ  َوَدْعَوةَ  اْلِعيدَ  لَِيْشَهْدنَ «فرمايد:  مي

مسلمانان را به سوي كارهائي كه موجب  ,آن را اداء كنند و خطبه را بشنوند، زيرا خطيب
  كند. است رهنمائي مي �شان در فرمانبرداري از اوامر خدا و پيامبر ال و سعادتكم

: بايد زنان حايض از جاي نماز مردم بركنار »الناسِ  ُمَصلى اْلُحيضُ  َولَِيْجَتِنَبن « فرمايد: مي
 نشين در روز عيد كردن دختران نورسيده و زنان پرده مردم را به بيرون �شوند. چون پيامبر 

تا از مصلي خارج شده و  :براي اداي نماز و استماع خطبه امر كرد، زنان حايض را فرمان داد
  در جائي دورتر به شنيدن خطبه مشغول گردند.
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َنا َقدْ «فرمايد:  و نيز مي  َأنْ  َأَحب  َوَمنْ  فـَْلَيْجِلسْ  لِْلُخْطَبةِ  َيْجِلسَ  َأنْ  َأَحب  َفَمنْ  الصَالةَ  َقَضيـْ
كند كه حضور در خطبه واجب نيست،  بيان مي �، در اين حديث، پيامبر»ْلَيْذَهبْ فَـ  َيْذَهبَ 

كند برايش كاري شايسته و  گوش مينشيند و خطبه را  ولي كاري مشروع است، كسي كه مي
احناف استماع  رود بر او باكي نيست. در مذهب مي خوبست و كسي كه ضرورتي دارد و

  باشد. ست، چنانچه در كتب فقه مذكور ميخطبه واجب و از جمله اعمال نماز ا
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را تكرار كن تا شنوندگان حفظ نمايند. -1
  شرح را جمله جمله بخوان و نكات پوشيده را توضيح و تفسير كن. -2
روند بـر   كه نماز عيد به غير از كساني كه در شرع معذور به شمار مي :به ايشان بفهمان -3

  ت.همه كس واجب اس
شـوند از مصـلي    كه هرگاه زنان حايض در نماز عيـد حاضـر مـي    :به ايشان توصيه كن -4

دورتر نشسته و استماع كنند، اين در جائيست كه نماز در صحرا و خارج شهر خوانـده  
  شود و اگر به داخل مسجد است از مسجد بيرون بنشينند، و خطبه را استماع نمايند.

كه زنان مسن، دختران نورسيده و زنان محجبـه  كه مستحب است  :به ايشان توصيه كن -5
  در نماز عيد حاضر شوند و خطبه را بشنوند و به دعاي مسلمانان شركت نمايند.
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  : آية پيدايش جانشينان ناشايست27درس 

  قول اهللا تبارك وتعالي:
y#n= sƒ m~ .ÏΒ öΝÏδÏ‰÷è t/ ì#ù= yz (#θ ãã$ |Êr& nο4θ n=¢Á9$# 

(#θ ãè t7̈? $#uρ ÏN≡ uθpκ ¤¶9$# ( t∃öθ |¡sù tβöθ s)ù= tƒ $ †‹xî ∩∈∪  

  گفتة خداوند بزرگ:
گاه نسلي جايگزينشان شد كه  آن )59(

هاي  نماز را رها كردند و از خواسته
نفساني پيروي نمودند؛ پس سزاي 

    گمراهي (خويش) را خواهند يافت.
  ]59[مريم: 

  
=n#﴿فرمايد:  مي شرح: sƒ m~ .ÏΒ öΝÏδÏ‰÷èt/ ì#ù= yz (#θ ãã$ |Êr& nο4θn= ¢Á9$#﴾ يعني از مردمان نيكوكار :

شان اين است، نماز  ها بودند. مردم ناشايستي بوجود آمدند كه وصف كه پيامبران و ذرية آن
θ#)﴿ فرمايد: را ضايع ساخته و آن را به جا نياوردند. مي ãèt7 ¨? $#uρ ÏN≡ uθpκ و بعد از پدران خود  ﴾9$#¶¤

شراب نوشيدند، شهادت به دروغ دادند،  به تاريكي و لجن زار رذائل و پستي فرو رفتند كه
  مشغول شدند. ههاي بيهود حرام خوردند، زنا كردند، و به سرگرمي

t∃öθ﴿ فرمايد: مي |¡sù tβöθ s)ù= tƒ $†‹ xî﴾غي«شوند به عذاب  : يعني بعد اين كه به جهنم داخل مي «
، زيرا چاه شود گرفتار آيند. وغي اسم چاه و يا درة دوزخ است، و به هردو تعبير درست مي

باشد. اين آيت كريمه اگرچه از احوال اهل كتاب و گناهاني كه  ها موجود مي غالباً در دره
هاي پيشينه پديد  دهد، ولي مسلمانان را نيز از خطاهائي كه در امت مرتكب شدند خبر مي

  دند.ها از اداي نماز غفلت نورزند و به شهوات نفس گرفتار نگر دهد. تا مانند آن آمده بيم مي
هائي كه اقوام گذشته گرفتار بودند آلوده  متأسفانه امروز بسياري از مسلمانان به خطاكاري

خوانند و نه  كنند نه خود نماز مي كنند و هم از شهوات پيروي مي شدند، هم نماز را ضايع مي
ر كنند، د مي رككه نماز را ت را اندرز مي دهند كنند و نه كساني ديگران را به آن دعوت مي

پرستي از زنا و شراب  در پي هرگونه شهوت افراد زيادي را سراغ داريم كهممالك اسالمي 
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گيها روانند و ازين گروه آن كه پيش از مرگش توبه كند و به كردار  گرفته تا انواع هرزه
گردد و آن كه در  پسنديده رو آورد نجات يافته و با بندگان صالح خداوند داخل بهشت مي

به خدا شود. در جهنم انداخته مي» غي«ز و فرورفتن در شهوات بميرد به چاه حالت ترك نما
  پناه مي طلبيم ازآن.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت را بخوان و تكرار كن تا از طرف شنوندگان حفظ شود. -1
  شرح را به آرامي بخوان و آنچه را الزم است توضيح ده. -2
خوانند ويا بدون  نماز كه آن را به وقتش نميانگاري در  مسلمانان را از ترك و يا سهل -3

  كنند، چنانكه اكثر مسلمانان گرفتار آنند بيم ده. جماعت اداء مي
ايشان را از فرورفتن در شهوات بيم ده، زيرا اگر به شـهوات عـادت كردنـد تـرك آن      -4

  شوند. شود و مانند گذشتگان هالك مي يشان مشكل ميابر
اهان و اقامه نماز را در وقتش با جماعـت و رعايـت   ايشان را به توبه نصوح و ترك گن -5

  شان تزكيه شده و از فحشاء و منكرات دست بردارند. هاي تا نفس :خشوع توصيه كن
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  اداي نمازهاي پنجگانه به طور كامل حديث: 28درس 

 َخْمسُ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 نْ َفمَ  ِعَباِدهِ  َعَلى اللهُ  افْـتَـَرَضُهن  َصَلَواتٍ 

ُهن  يـَْنَتِقصْ  َلمْ  ِبِهن  َجاءَ   اْسِتْخَفافًا َشْيًئا ِمنـْ
 ِهنِبَحق  هَ  فَِإنَعْهًدا اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َلهُ  َجاِعلٌ  الل 

 انـْتَـَقصَ  َقدِ  ِبِهن  َجاءَ  َوَمنْ  اْلَجنةَ  يُْدِخَلهُ  َأنْ 
 ُهن  هُ لَ  َيُكنْ  َلمْ  ِبَحقِهن  اْسِتْخَفافًا َشْيًئا ِمنـْ
 َغَفرَ  َشاءَ  َوِإنْ  َعذبَهُ  َشاءَ  ِإنْ  َعْهدٌ  اللهِ  ِعْندَ 

  .َلهُ 

: پنج نماز است كه خداوند �گفتة پيامبر 
آن را بر بندگانش فرض گردانيده است. 

ها  ها را بياورد كه از آن كسي كه آن
شان  داشتن حقوق چيزي به جهت سبك

نكاسته باشد من برايش در روز قيامت 
بندم كه وي را به جنت داخل  پيماني مي

ها را بياورد كه به  گرداند و كسي كه آن
ها  شان از آن داشتن حقوق جهت سبك

چيزي كاسته باشد، برايش در نزد خدا 
پيماني نيست، اگر بخواهد وي را عذاب 

  بخشايد. كند و اگر بخواهد به
  (صحيح ابن ماجه)

  
بر بندگان  خداوند : يعني»ِعَباِدهِ  َعَلى اللهُ  ن افْـتَـَرَضهُ  َصَلَواتٍ  َخْمسُ «فرمايد:  مي شرح:

فرض گردانيده  كه عبارت از صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء باشد. وقت نماز  مؤمنش پنج
ُهن  يـَْنَتِقصْ  َلمْ  بِِهن  َجاءَ  َفَمنْ «فرمايد:  مي است. ها را ادا كرده و از شرايط،  : يعني آن»َشْيًئا ِمنـْ

: »ِبَحقِهن  اْسِتْخَفافًا«فرمايد:  ها چيزي فرو نگذاشته باشد. مي هاي آن نتاركان، واجبات و س
فرمايد:  شان را كم ادا نكند. ميشماري حقوق  احترامي و سبك باكي و بي يعني به صورت بي

» هَ  فَِإنةَ  يُْدِخَلهُ  َأنْ  َعْهًدا اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َلهُ  َجاِعلٌ  اللبندم  ر روز قيامت پيماني ميمن برايش د :»اْلَجن
كه وي را به جنت داخل كند و برايش آن عهد را آشكار سازم كه خداوند او را به جنت 

ُهن  انـْتَـَقصَ  َقدِ  ِبِهن  َجاءَ  َوَمنْ «فرمايد:  كند. مي داخل مي و آن كه  »ِبَحقِهن  اْسِتْخَفافًا َشْيًئا ِمنـْ
ط، اركان، واجبات، و سنن آن به طور استخفاف يرانمازهاي پنجگانه را ادا كرده، ولي از ش



    

    درسهاي يوميه اسالمي        582 
    

 

بَهُ  َشاءَ  ِإنْ  َعْهدٌ  اللهِ  ِعْندَ  َلهُ  َيُكنْ  َلمْ «فرمايد:  كاسته باشد. مي برايش در نزد »َلهُ  َغَفرَ  َشاءَ  َوِإنْ  َعذ :
  خدا عهد و پيماني نيست، اگر بخواهد او را عذاب كند و اگر بخواهد بر وي ببخشايد.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

 حديث را به خوبي بخوان تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1

 شرح را بخوان و آنچه را الزم است توضيح ده. -2

 كه ترك نماز كفر است نعوذ باهللا. :ها را به اهميت نماز آگاه كن و بگو آن -3

 :فرمايد اعتنائي به نماز مانند ترك نماز است كه خداوند مي كه بي :به ايشان تذكر ده -4
﴿×≅÷ƒuθ sù š,Íj# |Áßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ tÏ% ©!$# öΝèδ tã öΝÍκÍE Ÿξ |¹ tβθ èδ$y™ ∩∈∪﴾  :پس « ).5و  4(الماعون

 .»كنند در نماز خود سهل انگاري مي واي بر نمازگزاراني كه.

بـه كفـر    ,كننده به عبادت چه فرض باشد يا واجب و سنت كه استخفاف :به ايشان بگو -5
 نزديكتر است تا ايمان.

كـه   :انگاري نكردن از آن آگاه كن و بگو را به وجوب امرنمودن به نماز و سهلايشان  -6
  بر دولت الزم است تا افرادي را براي امر به معروف و نهي از منكر بگمارد.
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  : آية نماز را به پا دار كه حسناتش سيئات...29درس 

ÉΟÏ% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# Ç’nût� sÛ Í‘$pκ ¨]9$# $ Z's9ã— uρ zÏiΒ È≅øŠ©9$# 4 
¨βÎ) ÏM≈ uΖ|¡pt ø:$# t ÷ Ïδõ‹ãƒ ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9$# 4 y7Ï9≡ sŒ 

3“t� ø. ÏŒ šÌ� Ï.≡©%# Ï9 ∩⊇⊇⊆∪ ÷� É9ô¹$#uρ ¨βÎ* sù ©!$# Ÿω 
ßì‹ ÅÒãƒ t� ô_r& tÏΖÅ¡ósßϑ ø9$# ∩⊇⊇∈∪  

  فرموده خداوند بزرگ:
و نيز در  ) نماز را در دوطرف روز114(

به پا دار كه البته  هاي از شب ساعت
) اين 115ها را ( يبرد بد ها مي خوبي

يادآوري است براي يادآورندگان و صبر 
كن كه خدا هرگز اجر نيكوكاران را ضايع 

  نگذارد.
  ]115 – 114[هود: 

  
%ÉΟÏ﴿ فرمايد: مي شرح: r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# Ç’ nût� sÛ Í‘$ pκ̈]9$#﴾ مراد از دو طرف روز طرف اول آن، نماز :

—Z's9ã$﴿ :ايدفرم ن نماز ظهر و عصر است. ميصبح و طرف آخر آ uρ zÏiΒ È≅øŠ و نيز در  ﴾9$#©

βÎ) ÏM≈uΖ¨﴿ فرمايد: هاي اولي شب كه هنگام نمازهاي مغرب و عشاء است. مي ساعت |¡pt ø:$# 

t ÷Ïδõ‹ãƒ ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9$#﴾ ،يعني آن كه گناه كوچكي مانند نظر به زن بيگانة را مرتكب شده باشد :
بر اين موضوع، شأن نزول همين آيت كريمه شود. و  محو مي ,چنين سيئه به عمل حسنة نماز

كرد. يك  داللت دارد و داستانش چنين است كه مردي صحابي در مدينه خرمافروشي مي
زني شوهرش به جبهه رفته بود ناچار براي خريد غذا به بازار بيرون شد و نزد خرمافروش آمد 

 ,را تسليم شود. شيطان تا از او خرما بخرد. دست خود را درآورد تا پولش را داده و خرما
اختيار خود را باالي دستش خم نمود و  زيبائي دست زن را براي خرمافروش جلوه داد و او بي

بر آن بوسه زد، پس به گناهيش متوجه شد و به آواز بلند استغفار گفت و از ندامت و 
الي كه بر سر كشيد، تا به كوه احد رسيد و در ح ها فرياد مي پشيماني مانند ديوانة در خيابان

 ذان مغرب گفته شد و به مسجد داخل شد و موضوع را به رسول اهللا, آريخت خود خاك مي
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عرض كرد، پيامبر بزرگوار همين آيه كريمه را برايش تالوت كردند، مرد گفت: يا رسول  �
فرمود: براي هركسي كه به آن كند.  � اهللا آيا اين امتياز تنها براي من است؟ آن حضرت

≡y7Ï9﴿ ايد:فرم مي sŒ﴾ گيرند.  : يعني اين آيه امر به اقامة نماز موعظه است براي آناني كه پند مي

�É9ô¹÷﴿ فرمايد: مي $#uρ﴾ در اينجا امر به صبر براي پيامبر و افراد امت اوست و صبركردن شامل :
و شود و آن كه در انجام طاعتي صبر كند  صبر بر انجام طاعت و تحمل رنج در راه خدا را مي

*βÎ¨﴿ آن را به وجه شايسته انجام دهد: sù ©!$# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ t� ô_r& tÏΖÅ¡ósßϑ ø9$# ∩⊇⊇∈∪﴾ همانا در نزد :
كند كه  خداوند پاداش او ضايع نيست. بلكه مزدش را كامالً و چندبرابر برايش عنايت مي

  عبارت از نجات دوزخ و درآوردن به بهشت و رضاي خداوند است.
  

  مربي: هايي براي راهنمائي

  هردو آيت را واضح بخوان تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  شرح را به آرامش بخوان و آنچه الزم است براي خوانندگان تفسير كن. -2
هركه كار ناپسندي مرتكـب شـود و سـپس كـار شايسـتة انجـام دهـد         :به ايشان بياموز -3

  كند. گناهش را محو مي
يك نماز تا نماز ديگر كفاره اند گناهـان  كه  :آگاه كن �ها را به اين فرمودة پيامبر آن -4

بين شان را تا هنگامي كه گناه كبيرة را مرتكب نشده باشد، زيرا گناهان كبيره جـز بـه   
  شود. توبة نصوح بخشيده نمي

اش  ها را از فضيلت صحابه آگاه كن، زيرا همين مرد كه اين آيه كريمه در بارة توبه آن -5
ر دست زني نامحرم بوسه زده بود، انجام نداده و نازل شد. كاري زيادتري جز اين كه ب

وار در  عقلـش را از دسـت بدهـد چـه ديوانـه      ,نزديك بود كه از خوف خدا و نـدامت 
  گرديد. ها مي خيابان
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  كند نماز گناهان را محو مي حديث: 30درس 

 َلوْ  َأرَأَْيتَ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 ِفيهِ  يـَْغَتِسلُ  ْجِرىيَ  نـَْهرٌ  َأَحدُِكمْ  ِبِفَناءِ  َكانَ 
 اتٍ  َخْمسَ  يـَْومٍ  ُكلَقى َكانَ  َما َمر  ِمنْ  يـَبـْ
 الصالَةَ  فَِإن  قَالَ . َشْىءَ  الَ  قَالَ  .َدرَنِهِ 

  .الدَرنَ  اْلَماءُ  يُْذِهبُ  َكَما الذنُوبَ  ُتْذِهبُ 

فرمايد: به من  : پيامبر مي�گفتة پيامبر 
 اگر در اطراف صحن خانة يكي از :بگو

شما جويي روان باشد و او هرروز پنج بار 
در آن تمام بدن خود را بشويد، آيا چيزي 

ماند؟ مخاطب  از چرك بدن او باقي مي
گفت:  �ماند پيامبر گفت: چيزي باقي نمي

برد همچنانكه آب  البته نماز گناهان را مي
  برد. چرك را مي

  (صحيح ابن ماجه)
  

: اين حديث مبارك خطاب به مسلمانان »َأَحدُِكمْ  بِِفَناءِ  انَ كَ  َلوْ  َأرَأَْيتَ «فرمايد:  مي شرح:
 يـَْومٍ  ُكل  ِفيهِ  يـَْغَتِسلُ  َيْجِرى نـَْهرٌ «فرمايد:  است كه اگر به كنار صحن منزل شما جويي باشد. مي

َقى َكانَ  َما َمراتٍ  َخْمسَ  و صاحب خانه هرروز پنج بار در آن غسل نمايد، چه   »َدرَنِهِ  ِمنْ  يـَبـْ
ماند، چنانكه عين  ماند؟ جواب آن است كه چيزي باقي نمي قدار از چرك بدنش باقي ميم

سؤال  �جواب را كسي كه در حديث مورد خطاب قرار دارد و از گناهان صغيره از پيامبر
 َكَما الذنُوبَ  ُتْذِهبُ  الصَالةَ  فَِإن « :فرمايد ماند. مي كه چيزي باقي نمي :كرد، در پاسخ گفت

شود. و اين  . چه شخص نمازگزار به سبب نماز از گناهان صغيره پاك مي»الدَرنَ  اْلَماءُ  ِهبُ يُذْ 
كفاره براي كسي است كه نماز را اقامه كند. يعني به طور كامل ادا كرده و مراعات همة 
حقوق آن را بكند نه براي كسي كه در اداي آن اهتمام نورزد ركوع و سجده را به درستي 

و بدون حضور قلب و بدون خشوع نماز بخواند يا در جماعت شركت نكند، چه د. بجا نياور
بيان نموده انجام  �براي حسن اداي عبادت ناگزير است، چنانكه مشروع گرديده و پيامبر 
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شود و در غير آن نمازش اثري در تهذيب نفس و پاكي از گناه نخواهد گذاشت، زيرا 
  فرمايد: خداوند مي

﴿ÉΟÏ% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (  āχÎ) nο4θ n= ¢Á9$# 4‘sS ÷Ζ s? Ç∅tã Ï!$ t±ósx'ø9$# Ì� s3Ζ ßϑø9$#uρ﴾  :نماز را « ).45(العنكبوت
در اين آيه كريمه  .»دارد كنيد زيرا نماز از كارهاي زشت و ناپسند بازمي به صورت كامل ادا

پاكي كند تزكية روحي و  كه نماز براي كسي كه آن را به تمام حقوق ادا مي :دهد خبر مي
كند و صاحب چنين نوري در  زندگي مي ,آيد كه گوئي در ميان نور نفس را به وجود مي

افتد. و آن كه نماز را  هاي معصيت فرو نمي خورد و در گودال ها غوطه نمي زار ناپاكي لجن
  شود. صحيح ادا كند مرتكب گناهان كبيره نمي

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  تا شنوندگان حفظ نمايند.حديث را بخوان و تكرار كن  -1
  شرح را جمله جمله بخوان و آنچه را الزم دارد توضيح ده. -2
ها را به طريق شـايان   ايشان را از فضيلت نمازهاي پنجگانه آگاه كن و ارشاد نما كه آن -3

  ادا كنند تا ثمرة تهذيب نفس و پاكي از گناهان را به دست آورند.
قيـام كننـد و    , ن بخواه كه به شكر اين نعمـت ها از نعمت اسالم تذكر ده و ازيشا به آن -4

همانا عزيزداشتن اسالم و پاسباني آن و دعوت ديگران به ايـن ديـن    ,اداي شكر اسالم
  مقدس و صبركردن بر اين مجاهدت است.



 

  شوال ماهدرسهاي 

  : آية اطاعت از خدا و رسول و اميران1 درس

  قوله تعالي:
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ÏÛ r& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ 

tΑθ ß™§�9$# ’Í< 'ρé&uρ Í÷ö∆ F{$# óΟ ä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ äôã t“≈ uΖs? 

’Îû &ó x« çνρ–Šã�sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθß™ §�9$#uρ βÎ) ÷Λ äΨä. 

tβθ ãΖÏΒ÷σ è? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì�Åz Fψ$# 4 y7Ï9≡ sŒ ×� ö� yz 

ß|¡ômr&uρ ¸ξƒ Íρù's? ∩∈∪  

  فرمودة خداوند بزرگ:
يد خدا و رسول را و اولياء امر را (فرمانبر

، و اگر در چيزي باهم ستيزه »فرماندهان«
كرديد، پس به خدا و رسولش بازگردانيد 

آورنده به خدا و روز  اگر هستيد ايمان
  آخرت. اين بهتر است و نيكوتر در فرجام.

  ]59[النساء: 
  

$﴿ شرح: pκš‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u﴾كساني كه به خدا و رسولش ايمان  : اي مؤمنان! يعني اي

θ#)﴿ فرمايد: ميخداوند داريد  ãè‹ÏÛ r& ©!$#﴾دهد يا  : فرمانبريد خدا را، در آنچه شما را فرمان مي
كند يا از چيزي  و نيز فرمان بريد از رسولش در آنچه شما را امر مي دكن از چيزي نهي مي

كند. مگر آنچه را خدا نهي  دا و نهي نميكند، مگر به فرمان خ دارد، زيرا پيامبر امر نمي بازمي
>Í’﴿فرمايد:  كرده است. مي 'ρé&uρ Í÷ö∆ F{$# óΟ ä3ΖÏΒ﴾ ،و فرمانبريد فرماندهان را از خود شما :

فرماندهان عبارت از علما و اميران هستند وقيد منكم، يعني از خود شما مسلمانان باشند كه 
به اختيار جايز نيست، مگر كه از روي  بردن ازو شود كه فرمان حاكم كافر از آن بيرون مي

مجبوري باشد. و فرمانبرداري از غير خدا و رسول مشروط به آن است كه در آن گناه و 
معصيت نباشد و به نافرماني خدا و رسول گرفتار نشود، زيرا اطاعت از مخلوق در حالي كه 

*βÎ﴿ رمايد:ف معصيت خالق بود جايز نيست. بلكه اطاعت در كارهاي معروف است. مي sù 

÷Λ äôã t“≈ uΖs?﴾ اگر اختالف كرديد اين خطاب عام است، شامل اميران، علماء و تمام افراد امت :
كند كه اگر در چيزي اختالف پيدا كرديد در  شود. خداوند ما را راهنمائي مي اسالمي مي
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نت جواز، منع، نفع و زيان چيزي نزاع كرديد واجب است كه آن را به سوي كتاب خدا و س
رود.  پيامبر رد كنيد و به اين كار، خالف و نزاع شما كه سبب سستي و تباهي است از ميان مي

βÎ) ÷ΛäΨä. tβθ﴿ فرمايد: مي ãΖÏΒ÷σ è? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì� Åz Fψ$#﴾ اگر ايمان داريد به خدا و روز آخرت يعني :
مان به خدا و روز چيزي كه در آن اختالف داريد به سوي خدا و پيامبر رد كنيد، چون اي

 فرمايد: آخرت الزم دارد كه به حكم خدا و پيامبر تسليم باشيد و آن را قبول كنيد. مي

﴿y7Ï9≡ sŒ﴾ اش نزاع داريد ني بازگرداندن چيزي كه در بارهعي ﴿×�ö� yz ß|¡ômr&uρ ¸ξƒ Íρù's? ∩∈∪﴾ براي :
آينده سبب اتفاق و اتحاد شما بهترست و نيكوتر در انجام كه نزاع شما را از ميان برده و در 

  گردد. شما مي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت كريمه را به طور واضح تالوت كن تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  شرح را جمله جمله بخوان و آنچه را الزم دارد توضيح ده. -2
  ايشان را از وجيبة اطاعت از خدا و رسول و امير مسلمين آگاه كن. -3
اطاعت از امير در كارهـاي معـروف اسـت نـه در كارهـاي منكـر، و       كه  :به ايشان بگو -4

  منكر آن است كه از طرف خدا يا پيامبر حرام شده باشد.
كه بر مسلمانان واجب اسـت كـه اگـر در چيـزي اخـتالف كردنـد و        :به ايشان بفهمان -5

شـان را   دانست آن را نزد حاكم مسلمان رفع كننـد تـا نـزاع    هركدام خود را حقدار مي
  كند و محبت و برادري اسالمي و فضيلت تقوي از ميان نرود.قطع 
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  از فرمان امير شدن بيرون: حديث 2درس 

 َكرِهَ  َمنْ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 ِمنَ  َخَرجَ  َمنْ  فَِإنهُ  فـَْلَيْصِبْر، َشْيًئا َأِميرِهِ  ِمنْ 

ًرا السْلطَانِ  . َوِفى َجاِهِليةً  ِميَتةً  َماتَ  ِشبـْ
 َيْكَرُههُ  َشْيًئا َأِميرِهِ  ِمنْ  رََأى َمنْ خرى: ايَة أِروَ 

ْلَيْصِبرْ  ًرا اْلَجَماَعةَ  فَاَرقَ  َمنْ  فَِإنهُ  َعَلْيِه، فـَ  ِشبـْ
  .َجاِهِليةً  ِميَتةً  َماتَ  ِإال  َفَماَت،

ــر �فرمــوده رســول اهللا  : كســي كــه از امي
خود چيزي را بد بدانـد، بايـد بـر آن صـبر     

وجــب از اطاعــت كنــد زيــرا هركــه يــك 
ــت    ــرگ جاهلي ــه م ــود ب ــرون ش ــلطان بي س

فرمايـد:   ميرد. و در روايت ديگـري مـي   مي
ــه      ــد ك ــزي ببين ــرش چي ــه از امي ــي ك كس
خوشش نيايد، بايد كـه بـر آن صـبر كنـد،     
زيرا هركه از جماعت مسلمين يك وجـب  
ــرگ در      ــه م ــرد ب ــاه بمي ــود هرگ ــدا ش ج

  جاهليت مرده است.
  البخاري) ما(رواه

  
رسيد  : يعني به سبب اذيتي كه به وي مي»َشْيًئا َأِميرِهِ  ِمنْ  َكرِهَ  َمنْ «: �رسول فرموده  شرح:

صبر و شكيبائي كند و از اطاعت امير بيرون نگردد، زيرا در  , برد، بايد بر آن اذيت از او بد مي
شود. به همين سبب  فتنه، جنگ، شرارت و فساد واقع مي ,شدن از اطاعت امير بيرون

ْلَيْصِبرْ «فرمايد:  مي هد را الزم است كه در چنين حالتي به دامن ع: يعني شخص مسلمان و مت»فـَ
كردن آتش جنگ  صبر و شكيبايي چنگ زده و متوسل به تفرقه در جماعت مسلمين و روشن

ًرا السْلطَانِ  ِمنَ  َخَرجَ  َمنْ  فَِإنهُ «اش:  شان نگردد. و گفته و فساد در ميان  :»ِليةً َجاهِ  ِميَتةً  َماتَ  ِشبـْ
سبب  , درين حديث تهديد سختي است براي مسلمانان در سرپيچي از امير، زيرا عدم اطاعت

ايجاد رخنه در صف وحدت مسلمانان گرديده و موجب شر و فساد در جامعه اسالمي 
گردد. و اين اطاعت مقيد به دو شرط است: يكي اين كه مسلمانان را به گناه فرمان ندهد،  مي

يت پروردگار فرمانبرداري از هيچ مخلوقي جواز ندارد، شرط دوم: آنست كه از زيرا در معص
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اش اختالف و نزاعي وجود نداشته باشد، ديده نشود اگر چنين  امير، كفري واضح كه در باره
اعمالي ازو آشكار شد واجب است تا در برابر امير بيرون شده و امارت مسلمانان را از دستش 

را از مسلمين اهل علم و دانش كه عادل و دادگر باشد بر جايش امير بيرون كنند تا ديگري 
گردانند، و كسي كه از چنين قيام و قدرتي عاجز و مغلوب شود واجب است تا از سرزميني 

كند بيرون شده و هجرت نمايد. روايت  كه در آن كافر يا ملحدي نغوذ باهللا فرمانروايي مي
به صبر و شكيبايي در جور سلطان مسلمان امر  دوم اين حديث نيز مانند روايت نخست

دارد، زيرا  گويد: و از چنين كاري برحذر مي كند و سركشي و خروج بر وي را حرام مي مي
ًرا اْلَجَماَعةَ  فَاَرقَ  َمنْ  فَِإنهُ «فرمايد:  چنين ارشاد مي � پيامبر بزرگوار  ِميَتةً  َماتَ  ِإال  َفَماَت، ِشبـْ

يت لهشود، هرگاه بميرد به مرگي در جا از جماعت مسلمانان يك وجب جدا: هركه »َجاِهِليةً 
  مرده يعني مرگ او از ساحة ملت اسالم خارج است.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  ها آن را حفظ نمايند. حديث را به خوبي قرائت و تكرار نما تا شنونده -1
  شرح را به آرامش بخوان تا شنوندگان آگاه شوند. -2
تا زماني كه بر گناهي مانند فعل  :صبر و شكيبايي در مقابل اميرشان امر كن ايشان را به -3

  حرام يا ترك واجبي دستور نداده باشد.
آمدن از فرمان امراء مسلمانان برحـذر دار، مگـر در يـك     ايشان را از سركشي و بيرون -4

حالت و آن هنگاميست كه سلطان، كفر خود را آشكار نمايد. و كفرش بر همه واضح 
اشد در اين وقت است كه فرمانبرداري از وي جواز ندارد، بلكه واجب است تـا او را  ب

  خلع نموده و امارت مسلمين را به ديگري از اهل ايمان و دانش و تقوا بسپارند.
ايشان را از سرپيچي اطاعت امير مسلمان آگاه كن، زيرا اين كار سبب جنگ و فساد و  -5

هـا مسـلط    طلـب اسـالم را بـر آن    شـمنان فرصـت  شر گرديده و مسلمانان را ضعيف و د
  گرداند. مي
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  ها به جهت ياد خدا : آية نرمي دل3درس 

  قول اهللا تعالي:
* öΝs9r& Èβù'tƒ tÏ%©# Ï9 (#þθ ãΖ tΒ#u βr& yìt±øƒ rB öΝåκ æ5θè= è% 

Ì� ò2Ï% Î! «!$# $ tΒuρ tΑt“tΡ zÏΒ Èd,pt ø:$# Ÿωuρ (#θ çΡθä3tƒ 

tÏ%©! $%x. (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9$# ÏΒ ã≅ö6 s% tΑ$ sÜsù ãΝÍκ ö�n= tã 

ß‰tΒF{$# ôM |¡s)sù öΝåκ æ5θè= è% ( ×��ÏW x. uρ öΝåκ ÷]ÏiΒ 

šχθà)Å¡≈ sù ∩⊇∉∪  

  فرموده خداوند بزرگ:
آيا وقت آن نرسيده است كـه دلهـاى   ) 16(

مؤمنان در برابـر ذكـر خـدا و آنچـه از حـق      
ــازل شــده اســت  ــد  فــروتنن گــردد؟ و مانن

نها كتـاب  كسانى نباشند كه پيش از اين به آ
داده شد و پس از زمانى طوالنى كه بر آنهـا  
گذشت قلبهايشان سـخت شـد و بيشترشـان    

  .فاسق شدند
  ]16[حديد: 

  
: آيا زمان آن فرا نرسيده تا آناني كه در مزاح و ﴾öΝs9r& Èβù'tƒ﴿فرموده خداي تعالي:  شرح:

βr& yìt±øƒ﴿روي كرده و وقت صرف كرده اند  شوخي زياده rB öΝåκ æ5θè= è% Ì� ò2Ï% Î! «!$#﴾  كه
شان با ياد خدا نرم شده و اطمينان گيرد و به وعده و وعيد خداوندي فروتني و  هاي دل

$﴿ آرامش پذيرد. tΒuρ tΑt“tΡ zÏΒ Èd, ptø:$# Ÿωuρ (#θ çΡθ ä3tƒ tÏ%©! $%x. (#θ è?ρé& |=≈tG Å3ø9$# ÏΒ ã≅ö6 s%﴾ يعني به آنچه از :
ود و نصارا از ذكر خدا توجه كنند و مانند يهوعد و وعيديكه كه در قرآنكريم نازل شده 

ôM|¡s)sù öΝåκæ5θ﴿ اش: گردان نباشند. و فرمودهور è=è%﴾  و در نتيجة ترك موعظه و ارشاد
باري  ,ها فاسق شده و از اطاعت و فرمان شان سخت شده و زنگ گرفت و بسياري آن هاي دل

حرمات را حالل دانستند كه تعالي بيرون گشتند، پس واجبات ديني خود را ترك نموده و م
كند تا  بريم و اين حقايق را خداوند تعالي در قرآنكريم ياد مي از چنين كاري به خدا پناه مي

مردان و زنان مؤمن را از غفلت و دوري از شنيدن موعظه علما و افراط در شوخي و مزاح و 
كردارهاست كه سبب هاي بيهوده برحذر دارد، زيرا چنين  ها و بازي شدن به سرگرمي مشغول
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ها  زار زشتي دهد و در لجن ها گرديده و انسان را به طرف گناهان كبيره سوق مي قساوت قلب
  گرداند. ور مي و رذائل غوطه

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت مباركه را به ترتيل بخوان و تكرار كن تا بيشتر شنوندگان آن را حفظ نمايند. -1
  ها واضح نشده واضح نما. چه را كه بر شنوندهشرح را جمله جمله بخوان و آن -2
كه فروتني و خشـوع از راه ذكـر او    :شان گردان ايشان را به فروتني تشويق كن و آگاه -3

هاي دينـي و حضـور در مجـالس علمـا بـه       تعالي و خواندن قرآنكريم و شنيدن موعظه
  آيد. دست مي

شان از  ذر دار تا سبب غفلتهاي ناپسند برح ها و سرگرمي آنان را از ناآگاهي و بازيچه -4
هـاي   ها را از وعدة خداوند براي دوسـتانش بـه جنـت و نعمـت     ذكر خدا نگردد، و آن

  هميشگي آن و وعيد او به دشمنانش به آتش دوزخ و عذاب دردناك آگاه گردان.
هـا را از نافرمـان خداونـد و رسـولش برحـذر دار كـه اگـر از آن بـاز نيابنـد، ماننــد           آن -5

  كتاب، به عذاب الهي گرفتار و هالك خواهند شد. هلاز ا هاي گذشته امت
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  هاي گذشته پيروي گام به گام از امت حديث: 4درس 

 تـَُقومُ  الَ ي صلى اهللا عليه وسلم: قول النب
 اْلُقُرونِ  بَِأْخذِ  ُأمِتى تَْأُخذَ  َحتى الساَعةُ 
َلَها، ًرا قـَبـْ  ايَ  َفِقيلَ . ِبِذرَاعٍ  َوِذرَاًعا ِبِشْبرٍ  ِشبـْ
 َوَمنِ : فـََقالَ . َوالرومِ  َكَفاِرسَ  اللهِ  َرُسولَ 
  .ُأولَِئكَ  ِإال  الناسُ 

فرمود: قيامت برپا نشود تا اين  �پيامبر 
امتان پيشينه وجب به كه پيروانم به كردار 

كه  :رفتار كنند گفته شد زگوجب، گز به 
يا رسول خدا! مانند مردم فارس و روم؟ 

  تند، مگر ايشان؟!پس فرمود: مردمان كيس
  (رواه البخاري)

  
: قيامت برپاي نشود، يعني زندگي اين جهان به آخر »الساَعةُ  تـَُقومُ  الَ «فرمايد:  مي شرح:

َلَها اْلُقُرونِ  بَِأْخذِ  ُأمِتى تَْأُخذَ  َحتى«فرمايد:  نرسد آخرت و جهان ديگر آغاز نشود. مي : تا اين »قـَبـْ
پيش از خود رفتار كنند. يعني كساني كه دعوتم را قبول كردند و با كه پيروانم به كردار امتان 

سالم داخل شدند از سيرت و رفتار امم گذشته در كارهاي ديني و دنيائي خود تقليد كنند 
  گويد: (فالن اخذ فالناً) يعني فالني به فعل و عمل فالني كار كرد. عرب مي

وهي از مردم اينجا به معني گر قرون كه در عبارت حديث آمده، جمع قرن است و در
ًرا« فرمايد: مراد است. مي وجب به وجب و گز به گز، يعني امتم از  »ِبِذرَاعٍ  َوِذرَاًعا ِبِشْبرٍ  ِشبـْ

هاي پيشين و از كردارشان در بيشتر كارهاي شر و تباهكاري در امور دين و دنيا متابعت  امت
ي ديگري ارشاد كرده اند تأييد كه در جا �كنند. و اين حقيقت را سخن ديگر پيغمبر

رويد.  ها در سوراخ سوسماري درآيند، شما در پي ايشان مي كند كه فرمودند: اگر آن مي
: مردمان كيستند، مگر ايشان. اين فرمايش به اعتبار مردم »ُأولَِئكَ  ِإال  الناسُ  َوَمنِ «فرمايد:  مي

ها بودند  وزگار از بزرگترين دولتها در آن ر ها و رومي همان عصر بوده است، چون فارسي
  شان نيز از ديگر مردمان زيادتر بوده است. و نفوس

در روايت ديگري آمده است: گفتيم: يا رسول خدا! مراد يهود و نصارا هستند؟ فرمود: 
پس كيستند؟ در ميان اين دو عبارت تناقض وجود ندارد، زيرا يهوديان و نصرانيان و 
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باشند، پيوسته در پيكار عليه اسالم باهم مددكار و معاون بودند و پرستان كه مردم فارس  آتش
  آيند. ها بزرگترين دشمنان مسلمين به شمار مي تا امروز هم اين

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. -1
يح ده تـا  شرح مطالب را به آهستگي بخوان و آنچه بر شنوندگان پوشـيده اسـت توضـ    -2

  دانسته شود.
كننـده از   امتش را از تقليـد كوركورانـه و هـالك    � كه پيامبر اسالم :به ايشان بفهمان -3

هـا در تمـام حيـات     دارد و بايد مسلمين در همه قرن يهود و نصارا و مجوس برحذر مي
  خود از ايشان حذر داشته باشند.

ي برحــذر دار تــا هيــأت و ايشــان را از تقليــد و پيــروي كــافران در لبــاس و از مدپرســت -4
  هاست از دست ندهند. شان را كه نشانه و صبغه و رنگ مسلماني آن شخصيت اسالمي
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  داند : آية خداوند رازها را مي5درس 

  قوله تعالي:
öΝs9r& t� s? ¨βr& ©!$# ãΝn=÷è tƒ $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $ tΒuρ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# ( $ tΒ Üχθà6 tƒ ÏΒ 3“uθ øgªΥ >π sW≈ n= rO 

āωÎ) uθèδ óΟßγãè Î/#u‘ Ÿωuρ >π |¡÷Η s~ āωÎ) uθ èδ öΝåκ Þ�ÏŠ$ y™ 

Iωuρ 4’ oΤ÷Šr& ÏΒ y7Ï9≡ sŒ Iωuρ u� sYò2r& āωÎ) uθ èδ 

óΟßγyè tΒ t ør& $ tΒ (#θ çΡ%x. ( §ΝèO Οßγã⁄ Îm6 t⊥ãƒ $ yϑ Î/ (#θ è= ÏΗxå 

tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9$# 4 ¨βÎ) ©!$# Èe≅ä3Î/ >óx« îΛÎ= tæ ∩∠∪  

  گفته خداوند بزرگ:
داند آنچه  داني كه خداوند مي ي) آيا نم7(

هاست و آنچه در زمين است و  در آسمان
باشد با يكديگر رازگفتن سه كس،  نمي

باشد  ست و نميا شان مگر كه خدا چهارم
راز گفتن پنج كس مگر كه خدا ششم 
ايشانست، و نه كمتر از اين و نه زيادتر، 
مگر خدا با ايشانست، هرجا كه باشند. 

ها  ه آنچه كرده اند آنسپس بروز قيامت ب
سازد. البته خدا بر همه چيز دانا  را آگاه مي

  است.
  ]7[مجادله: 

  
�öΝs9r& t﴿ فرمايد: مي شرح: s? ¨βr& ©!$# ãΝn=÷è tƒ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# $ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$#﴾داني كه  : آيا نمي

و سؤال براي ثبوت هاست و آنچه در زمين است، و اين استفهام  داند آنچه در آسمان خدا مي
داني و خبرداري كه  داني اين است كه تو اي پيغمبر مي مدعاست و مراد از عبارت آيا نمي

باشد و خداوند بر همة چيزها احاطة علمي  ها و زمين است آگاه مي خدا بر آنچه در آسمان
شان ها بر وي معلوم و به زودي جزاي كردار دارد و بر كردار مخالفين آگاهست و اعمال آن

$﴿فرمايد:  دهد. مي را مي tΒ Üχθà6 tƒ ÏΒ 3“ uθøgªΥ >π sW≈ n= rO āωÎ) uθ èδ óΟ ßγãèÎ/#u‘ Ÿωuρ >π |¡÷Η s~ āωÎ) uθ èδ öΝåκ Þ�ÏŠ$ y™ 

Iωuρ 4’oΤ ÷Šr& ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ Iωuρ u�sYò2r& āωÎ) uθ èδ óΟßγyè tΒ﴾ يعني نه كمتر از سه و نه بيشتر از شش مگر كه :
مام كائنات احاطة علمي دارد و بر هر حركتي دانا و بر خدا همراهشانست، زيرا خداوند بر ت

هر آوازي شنواست و توانائي دارد كه به هركس هرچه بخواهد بدهد و از هركه بخواهد 
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بگيرد و او به همه چيزها و كارها آگاهست. پس بندة مسلمان بايد از او بترسد و بيم داشته 
⁄ΝèO Οßγã§﴿ فرمايد: تقرب جويد. مي باشد و به وسيلة اداي عبادات واجبه به او تعالي Îm6 t⊥ãƒ $ yϑ Î/ (#θ è= ÏΗ xå 

tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9$#﴾سازد، يعني بر همة كردارشان آگاه  شان آگاه مي ها را به كرده : بروز قيامت آن
دهد و  كند، سپس موافق كردار به ايشان جزا و پاداش مي كرده و تمام اعمالشان را معرفي مي

  ي بر وي پوشيده نيست، زيرا او تعالي بر همه چيز دانا است.از كردار بندگان چيز
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت كريمه را مكرر بخوان و تكرار كن تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  شرح را جمله جمله بخوان و آنچه الزم توضيح است بيان كن. -2
اخبر است. بلكه بـه  كه خداوند به هرچه در عالم موجودات است ب :ايشان را آگاه كن -3

آگاهي كامل دارد. لذا شخص مسلمان كامالً مراقب باشد كه چيزي را  ,هر ذره وجود
رد و يا قبول نكند، مگر موافق به فرمان خدا، و از خداوند حيا كند تا گناهي آشكار از 

  شدن عورتش در خلوت باشد. او سر نزند، اگرچه برهنه
اب گرفتـه خواهـد شـد و بـه جـزاي كـردارش       كه از بنده به زودي حسـ  :به ايشان بگو -4

  رسد. خواهد رسيد. اگر كردارش نيك جزاي نيك و اگر بد باشد به جزاي بد مي
كه اگر سه كس حضور دارند براي دو نفر جواز ندارد كه به سرگوشـي   :به ايشان بگو -5

  گردد. شان مي باهم سخن گويند، زيرا اين كار سبب اذيت برادر مسلمان
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  ادكردن خدا در نفسي حديث: 6درس 

 اللهُ  يـَُقولُ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 ِإَذا َمَعهُ  َوأَنَا ِبى، َعْبِدى َظن  ِعْندَ  أَنَا تـََعاَلى

 ِفى ذََكْرتُهُ  نـَْفِسهِ  ِفى ذََكَرِنى فَِإنْ  ذََكَرِنى،
 َمألٍ  ِفى ذََكْرتُهُ  َمألٍ  ِفى ذََكَرِنى َوِإنْ  نـَْفِسى،

ُهْم، َخْيرٍ   تـََقرْبتُ  ِبِشْبرٍ  ِإَلى  تـََقربَ  َوِإنْ  ِمنـْ
 تـََقرْبتُ  ِذرَاًعا ِإَلى  تـََقربَ  َوِإنْ  ِذرَاًعا، ِإلَْيهِ 
  .َهْرَوَلةً  أَتـَْيُتهُ  يَْمِشى أَتَاِنى َوِإنْ  بَاًعا، ِإلَْيهِ 

گويـد: مـن    : كه خداوند مـي �گفتة پيامبر 
و با اويم هرگاه  ،ام هستم در نزد گمان بنده

اگـر مـرا در نفـس خـود يـاد       ،ا ياد كنـد مر
ــرد ــاد    ،ك ــود ي ــس خ ــم او را در نف ــن ه م

 ،و اگر او مرا در جمعي يـاد كـرد   ،كنم مي
ــاد    ــان ي ــر از ايش ــي برت ــن او را در جمعيت م

و كسي كه به اندازه وجبي به مـن   ،كنم مي
من به اندازه يـك گـز بـه او     ،نزديك شود
بـه انـدازه    كسـي  و اگـر  ،شـوم  نزديك مي

مـن بـه انـدازه     ،من نزديـك شـود  گزي به 
و اگـر كسـي    ،شوم بيش از آن نزديك مي

مـن بــه   ،آيـد  بـه نـزدم بـا رفتـار عـادي مـي      
  آيم. سرعت نزد وي مي

  (رواه البخاري)
  

ام هستم. يعني اگر به من گمان  من در نزد گمان بنده  :)1(»ِبى َعْبِدى َظن  ِعْندَ  أَنَا« شرح:
شوم و اگر گمان شري داشت، همانسان با وي مالقات  خير داشت به او به خير روبرو مي

از  : ومن همراهش هستم، آنگاه كه مرا بخواند يعني»ذََكَرِنى ِإَذا َمَعهُ  َوأَنَا«اش:  كنم. فرموده مي
س خود بدون تكلم ياد كند من هم او را در نفس خود بدون اين او دور نيستم، اگر مرا در نف

ُهمْ  َخْيرٍ  َمألٍ  ِفى ذََكْرتُهُ  َمألٍ  ِفى ذََكَرِنى َوِإنْ «اش:  و گفته كنم. بگويم ياد ميكه نامش را  : اگر مرا در »ِمنـْ

                                           
گويد: معناي ظن عبدي بي: يعني گمان اجابت داشته باشد در وقت توبه و گمان مغفرت  عالمه قرطبي مي -1

  داشته باشد در حين استغفار و گمان پاداش در مقابل انجام عبادت با شرايط آن.
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كنم. يعني او را در گروه  ميان گروهي ياد كند او را در گروهي كه ازيشان بهتر باشد ياد مي
 ِإنْ وَ «فرمايد:  لت دارند. ميكنم، چه گروه فرشتگان در مجموع از آدميان فضي مالئكه ياد مي

 تـََقرْبتُ «فرمايد:  : يعني اگر يك وجب از طريق طاعت به من نزديك شود مي»ِبِشْبرٍ  ِإَلى  تـََقربَ 
 تـََقربَ  َوِإنْ «فرمايد:  شوم. مي : من يك گز به احسان و بخشش خود به او نزديك مي»ِذرَاًعا ِإلَْيهِ 
 ْبتُ  ِذرَاًعا ِإَلىمن زيادتر از آن نزديك  ,نزديك شود گزي  ي به اندازه: و اگر كس»بَاًعا ِإلَْيهِ  تـََقر
نگشتان تا آرنج. شوم. باع به اندازه بازبودن هردو دست و ذراع اندازه ايست از سر ا مي
يد، يعني فرمانم را به سرعت اجابت : اگر به سويم به رفتار قدم آ»يَْمِشى أَتَاِنى َوِإنْ «فرمايد:  مي

آيم.  ، من به سويش سريعتر مي»َهْرَوَلةً  أَتـَْيُتهُ «فرمايد:  دهد. ميرا بسيار انجام كند و عبادتم 
يعني از اندازة كه او عبادت و فرمانبرداري كرده است من زيادتر به وي رحمت و بخشايش و 

دهم. خداوندا! شكر و  كنم و بيشتر از آنچه از وي خواستار اطاعت شدم به وي مي احسان مي
  پايانست. زرگواري و چقدر احسان تو بيچقدر ب ,ستايش سزاوار توست

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  شرح را جمله به جمله بخوان و آنچه كه اشكال دارد توضيح ده. -2
  كه واجب است بنده به خداوند تعالي گمان نيك داشته باشند. :شان گردان آگاه -3
گناهاني را آشكارا مرتكب شويم و اميدوار باشيم كه خداوند  كه هرگاه :به ايشان بگو -4

شود، و همچنـين اگـر طاعـت بـاري      بخشد چنين روشي گمان نيك گفته نمي ما را مي
  آيد. تعالي را به جا آريم و بترسيم كه ما را عذاب كند بازهم حسن ظن به شمار نمي

  زبان باشد آگاه كن.ايشان را از فضيلت ذكر قلبي و همچنين ذكري كه به قلب و  -5
طوري كه بنده در مقابل خداوند عمل طاعـت يـا معصـيت انجـام      :به ايشان يادآور شو -6

مگر ايـن كـه او را عفـو     ،دهد نيز همان طور در مقابل برايش جزا مي دهد. خداوند مي
  است. و مهربان نموده ببخشايد، زيرا او تعالي عفوكننده و بخشاينده
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  شود پاداش داده مي اي خير : آية به ذره7درس 

  قول اهللا تعالي:
yϑsù ö≅yϑ ÷ètƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ >ο§‘sŒ #\� ø‹ yz …çνt� tƒ ∩∠∪ 

tΒuρ ö≅yϑ ÷è tƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ #v� x© …çνt� tƒ ∩∇∪  

  فرمودة خداوند بزرگ:
اى كار نيك  پس هر كس به قدر ذره   )7(

 ) 8( كرده باشد (پاداش) آن را خواهد ديد.
مرتكب  بديكار اى  و هر كس به قدر ذره

به آن را خواهد ديد (و   )آن هم(شده 
   .)كيفرش خواهد رسيد

  ]8 – 7[زلزال: 
  

yϑsù ö≅yϑ﴿ فرمايد: مي شرح: ÷ètƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ >ο§‘ sŒ #\� ø‹ yz … çνt� tƒ ∩∠∪﴾  كه به وزن ذرة بدي كند سزاي
لي كفر، گويند. و بيند. مگر كه خداي تعالي عفو كند. ذره: مورچة كوچك را مي خود را مي

شود، زيرا شخص كافر هراندازه كه در دنيا كارهاي نيك انجام داده  مانع ورود به بهشت مي
ماند. از حضرت  بيند و برايش در آخرت چيزي باقي نمي ها را در دنيا مي باشد پاداش آن

عبداهللا بن جدعان كه در  :پرسيدم �روايت است كه از جانب پيامبر  ل عايشه ام المؤمنين
داد، آيا در آخرت برايش پاداشي را در برخواهد داشت؟  به حاجيان غذا و لباس ميدنيا 

فرمود: نه، زيرا او يك روز در عمر خود نگفت كه خدايا گناهانم را ببخش و نيز روايت شده 
 yϑsù﴿ خوردند، آيت كريمه غذا مي �همراه پيامبر  � كه روزي حضرت ابوبكر صديق

ö≅yϑ ÷ètƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ >ο§‘sŒ #\� ø‹ yz … çνt�tƒ﴾ كه  :از طعام دست كشيدند و گفتند �نازل شد. حضرت ابوبكر
برايشان گفتند: اگر چيزهائي  � ام، آنحضرت بينم كه اعمال نيك و بدي را انجام داده من مي

هاي  بيني آن پاداش ذرة شريست كه از تو سرزده است و خداوند مثقال كه خوش نداري مي
ها را برايت عنايت كند و موافق فرموده رسول اكرم  به روز قيامت آنكند تا  خير را ذخيره مي

$!﴿ فرمايد: اين آيت قرآنكريم است كه خداوند مي tΒuρ Νà6t7≈ |¹r& ÏiΒ 7πt6Š ÅÁ•Β $ yϑ Î6 sù ôM t6|¡x. 
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ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& (#θ à'÷è tƒ uρ tã 9��ÏW x. ∩⊂⊃∪﴾  :رسد به علت  آنچه برايتان از مصيبت مي«). 30(الشوري
  .»بخشد بسيار است است كه به دست شما انجام گرفته و آنچه را خداوند مي كارهائي

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت كريمه را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ نمايند. -1
  شرح مطالب را جمله به جمله بخوان و مطالب مشكل را توضيح ده. -2
بينـد،   رنجي كـه در دنيـا مـي   كه مسلمان از كردار زشت خود به سبب و  :به ايشان بگو -3

  ماند. شود و پاداش كردار نيك او در آخرت برايش ذخيره مي جزا داده مي
شان انگور بود براي يكـي   كه در پيش روي :آگاه كن لايشان را از حديث عايشه  -4

هـا بـه تعجـب     ر را بگير و براي اين سائل بده و سائل در آنواز حاضرين فرمودند: انگ
كني كه چه مقدار ذره  برايش گفت: آيا تعجب مي ل عايشهكرد. حضرت  نظر مي

گويد: كسي كـه بـه انـدازة ذرة كـار نيـك       بيني و خداوند بزرگ مي در اين انگور مي
  بيند. انجام دهد پاداش آن را مي

كـه فرمـود: از آتـش گرچـه بـه نـيم        :آگاه كـن  �ها را ازين حديث صحيح پيامبر آن -5
  خرمائي باشد خود را حفظ كنيد.

شود، در آخرت  مند مي كه شخص كافر از كردار نيك خود در دنيا بهره :ايشان بگو به -6
  ماند. برايش چيزي باقي نمي
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  رود به بهشت مي ���� مومن به شفاعت پيامبر حديث: 8درس 

 َكانَ  ِإَذاقول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 َأْدِخلِ  َرب  يَا :فـَُقْلتُ  ُشفْعُت، اْلِقَياَمةِ  يـَْومُ 

ْلِبهِ  ِفى َكانَ  َمنْ  َجنةَ الْ   فـََيْدُخُلوَن،. َخْرَدَلةٌ  قـَ
 ةَ  َأْدِخلِ  :أَُقولُ  ثُمقـَْلِبهِ  ِفى َكانَ  َمنْ  اْلَجن 

  .َشْىءٍ  َأْدَنى

: وقتي كه قيامـت برپـا شـود    �گفتة پيامبر 
ــس     ــود، پ ــفاعت داده ش ــازه ش ــن اج ــه م ب

ــي ــت داخــل    م ــه جن گــويم: پروردگــارا! ب
به اندازه خردلي گردان كسي كه در قلبش 

شـوند. بـاز    از ايمان باشد، پـس داخـل مـي   
گويم: وارد جنت گردان كسـي كـه در    مي

  قلبش به اندازه كمتر از اين نيكي باشد.
  (رواه البخاري)

  
: چون روز قيامت برپا شود و مردم به صحراي محشر ايستاده »اْلِقَياَمةِ  يـَْومُ  َكانَ  ِإَذا« شرح:

د كه در حضور خداوند سخن بگويد و ازيشان شفاعت كند تا به شوند و خواستار كسي هستن
شان رسيدگي و از انتظار طوالني محشر نجات پيدا كنند، پس به سوي آدم، نوح،  حساب

شان عذر  كنند، همه روند و خواهش شفاعت مي ابراهيم، موسي و عيسي عليهم السالم مي
دارد تا در پيشگاه پروردگار لب به  ها را ازين مقام بازمي كه مانعي آن :گويند كرده مي

است كه گاهي چنين خشم نكرده  خشم هتعالي چنان بشفاعت گشايند، چه حضرت باري 
ام، من براي اين كار  گويند: من براي اين كار آماده آيند مي مي �است. سپس به نزد محمد 

ر سوره اسراء وعده ام، زيرا خداوند اين شفاعت را برايش د ام، من براي اين كار آمده آماده
›zÏΒuρ È≅ø﴿ :فرمايد كرده است كه مي ©9$# ô‰¤fyγtF sù Ïµ Î/ \' s#Ïù$ tΡ y7©9 # |¤tã βr& y7 sW yèö7 tƒ y7•/ u‘ $ YΒ$ s)tΒ #YŠθ ßϑ øt ¤Χ 

∩∠∪﴾  :در پارة از شب نماز تهجد بخوان اين برايت نافله است زود است كه «). 79(اإلسراء
اين همان ايستگاهيست كه تمام اهل محشر  .»يت كندپروردگارت به تو مقام ستوده شدة عنا

افتد و به حمد و  در زير عرش به سجده مي �كنند. سپس رسول اهللا  پروردگار را ستايش مي
ستايد و پروردگارش به  ستايشي كه از طرف پروردگار به وي الهام شود خداي تعالي را مي
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شود، اين همان  فاعت تو قبول ميگويد: سرت را بلند كن و به شفاعت بپرداز كه ش وي مي
كند و  داستان شفاعت خود را در محشر بيان مي  �حالتي است كه در عبارت حديث، پيامبر

گويم: پرورگارا داخل جنت  فرمايد: چون روز قيامت شود برايم اجازة شفاعت دهند مي مي
ي در دلش گردان كسي كه در دلش به اندازة خردلي نيكي باشد. يعني به وزن دانة سپند

ها داخل شوند باز بگويم: به جنت داخل گردان كسي كه  ايمان و كردار نيك باشد. پس آن
  در دلش به مقداري كمتر ازين نيكي باشد. يعني از مقدار دانة سپند هم كمتر.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت كريمه را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ نمايند. -1
  جمله بخوان تا از طرف شنوندگان دانسته شود. شرح مطالب را جمله -2
بروز قيامت غير از كسي كه خداوند مهربـان بـرايش اجـازة شـفاعت      :به ايشان بفهمان -3

  تواند. دهد ديگري شفاعت كرده نمي مي
به ايشان فضيلت ايمان به خداوند را بفهمـان، زيـرا انـدازة كمـي از ايمـان انسـان را از        -4

  كند. حداقل از خلود در آتش دوزخ حفظ ميواردشدن به آتش دوزخ و يا 
ا وادار بـه توحيـد الهـي و    به ايشان بگو: هرگاه چيزي از ايمان موجود شود صاحبش ر -5

  رهاند. به خدا كرده و او را از جاويدماندن در آتش مي عدم شرك
كه سراي آخرت به جز دوزخ يا جنت نيسـت. جنـت در آسـمان و بـه      :به ايشان بياموز -6

ترين حصه از جهان واقـع شـده. جنـت داراي     قرار دارد و دوزخ پائين زير عرش مجيد
رسد و دوزخ هم دركـاتي   درجاتي است كه يكي باالي ديگري تا به فردوس اعلي مي

تر نعوذ  تر است و داراي عذابي سخت دارد يكي زير ديگري تا سجين كه از همه پائين
  باهللا منه.
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  ����ف : آية خواب ملك و تعبير حضرت يوس9 درس

  قول اهللا جل جالله:
tΑ$ s% uρ à7Î= yϑ ø9$# þ’ÎoΤ Î) 3“u‘r& yìö7 y™ ;N≡t� s)t/ 5β$ yϑ Å™ 

£ßγè= à2ù'tƒ ììö7 y™ Ô∃$yfÏã yìö7 y™ uρ BM≈ n= ç7/Ψß™ 

9�ôØäz t� yzé&uρ ;M≈|¡Î0$ tƒ ( $ pκš‰ r'‾≈ tƒ _|yϑ ø9$# ’ ÎΤθçF øùr& ’Îû 

}‘≈ tƒ öâ‘ βÎ) óΟçGΨä. $ tƒ ö”�= Ï9 šχρç�ã9÷è s? ∩⊆⊂∪ 

(#þθ ä9$ s% ß]≈ tóôÊr& 5Ο≈ n=ômr& ( $ tΒuρ ßøt wΥ È≅ƒ Íρù'tG Î/ 

ÄΝ≈ n= ômF{$# t ÏϑÎ=≈ yè Î/ ∩⊆⊆∪  

  گفته خداوند بزرگ:
ــواب    43( ــدم در خ ــاه! دي ــت پادش ) و گف

خوردندشـان هفـت    هفت گاو فربه كه مـي 
گاو الغـر و هفـت خوشـة سـبز و ديگـري      
خشك. اي گروه فتوا دهيد در خوابم اگـر  

تنــد: پــارة ) گف44خــواب را تعبيــر توانيــد (
هاي بيهوده است و نيسـتيم مـا تعبيـر     خواب
  هاي بيهوده را دانايان. خواب

  ]44 – 43[يوسف: 
  

$tΑ﴿ فرمايد: مي شرح: s% uρ à7Î= yϑ ø9$# ﴾ او پادشاه مصر بود كه به نام ملك ريان بن وليد :
يش نيز نسبت داده اند و عزيز يكي از وزرا �شد و اين اسم را بر فرعون موسي  خوانده مي

  بود.
þ’ÎoΤ﴿ فرمايد: مي Î) 3“ u‘r& yìö7 y™ ;N≡ t� s)t/ 5β$ yϑ Å™﴾بينم هفت گاو فربه،  : هرآئينه من به خواب مي

=ßγè£﴿ فرمايد: مي à2ù'tƒ ììö7 y™ Ô∃$ yfÏã ﴾ ها را هفت گاو الغر. يعني گاوهايي  خورند آن كه مي

yìö7﴿فرمايد:  خورند. مي كه در نهايت الغري هستند گاوهاي فربه را مي y™uρ BM≈n= ç7/Ψß™ 9�ôØäz t� yz é&uρ 

;M≈|¡Î0$ tƒ ﴾ :هاي گندم يا  شة ديگر را خشك، از خوشهبينم هفت خوشة سبز و هفت خو و مي

ÎΤθ’﴿ فرمايد: رويد. مي شود و مي جو چنانكه در مزرعه كشت مي çFøùr& ’Îû }‘≈ tƒ öâ‘﴾  يعني خوابم را
ها برايش اينگونه جواب  ت، پس آنتعبير كنيد، هرآئينه انديشة آن مرا غمناك كرده اس

þθ#)﴿ دادند: ä9$ s% ß]≈ tóôÊr& 5Ο≈n= ômr& ( $ tΒuρ ßøt wΥ È≅ƒÍρù'tG Î/ ÄΝ≈ n= ômF{$# t ÏϑÎ=≈ yèÎ/ ∩⊆⊆∪﴾ هاي شوريده  اين خواب
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باشد اين سخنان  ها قابل اعتنا نمي دانيم و چنين خواب ه نميدهاي شوري است كه تعبير خواب
 �ه ازيشان خواسته بود گفتند و چون خواب را به يوسف را به طور معذرت از كاري ك

بازگفتند، او تعبير كرد و چنانكه تعبير كرد همانطور واقع شد. زيرا خداوند براي او علم تأويل 
  ها را عنايت كرده بود. خواب
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  هردو آيت را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ نمايند. -1
  جمله بخوان و آنچه را كه مشكل است توضيح ده. شرح را جمله -2
هـاي شـيطاني    هـا رحمـاني و پـارة ديگـر خـواب      كه بعضي خـواب  :ايشان را آگاه كن -3

  هستند.
كه رؤياي حقه را گاهي شخص غير مسلمان به جهـت مصـلحتي كـه     :به ايشان بفهمان -4

آن  �ف بيند، چنانكه همين پادشاه اين خواب را ديـد و يوسـ   خداوند اراده كند مي
  را تعبير كرد و آن امر بزرگ پديد آمد.

آيـد بـر    بيند كه از آن خوشـش نمـي   اگر كسي در خواب چيزي مي :به ايشان تعليم ده -5
وي الزم است تا به خداوند پناه جويد و بـراي كسـي قصـه نكنـد و اگـر چيزهـائي در       

كنـد،   شود آن را به ديگـران قصـه   خواب بيند كه او را خوش آيد و از آن خرسند مي
دهد. ستايش و حمد مر خداي  زيرا اگر خواب تعبير شود طوري كه تعبير شد نتيجه مي

  را و نيست هيچ معبودي سزاوار پرستش مگر خداي يگانه و خداوند بزرگوار.
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  خواب بد را نبايد به كسي تعريف كرد حديث: 10درس 

 رََأى ِإَذاقول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 اللِه، ِمنَ  ِهىَ  فَِإنَما ُيِحبـَها ُرْؤيَا َأَحدُُكمْ 

ْلَيْحَمدِ  َها، اللهَ  فـَ  َوِإَذا ِبَها، َوْلُيَحدثْ  َعَليـْ
رَ  رََأى  ِمنَ  ِهىَ  فَِإنَما َيْكَرُه، ِمما َذِلكَ  َغيـْ

ْلَيْسَتِعذْ  الشْيطَاِن،  يَْذُكْرَها َوالَ  َشرَها، ِمنْ  فـَ
 ِمنَ  يـَْبقَ  َلمْ وَ  . َوقَاَل:َتُضرهُ  الَ  فَِإنـَها ، َألَحدٍ 
 َوَما :قَاُلوا. اْلُمَبشَراتُ  ِإال  النبُـوةِ 

  .الصاِلَحةُ  الرْؤيَا: قَالَ  ؟اْلُمَبشَراتُ 

بينيد يكي از  : آنگاه كه مي�گفته پيامبر 
شما خوابي را كه دوستش دارد، همانا آن 
از جانب خدا است، پس خدا را بر آن 

ه ديگران هم تعريف كند سپاس گويد، و ب
آيد  بيند كه خوشش نمي و اگر خوابي مي

همانا آن از شيطان است، پس به خدا از 
شر آن پناه برد و به هيچكس تعريف نكند 

 �رساند و پيامبر و آن، به وي ضرري نمي
فرمودند: از پيامبري چيزي به جز مبشرات 

باقي نمانده است. گفتند: » ها دهنده مزده«
 مبشرات چيست؟ فرمودند: يا رسول اهللا
  خواب نيك.

  (رواهما البخاري)
  

َها اللهَ  فـَْلَيْحَمدِ  اللِه، ِمنَ  ِهىَ  فَِإنَما ُيِحبـَها ُرْؤيَا َأَحدُُكمْ  رََأى ِإَذا«فرمايد:  مي شرح: . مراد »َعَليـْ
را  آنست كه در خوابش چيزي ببيند كه آن را دوست دارد به سبب آن كه چيزي ديده كه او

خوشحال و خرسند نموده، بداند كه آن خواب از طرف خداوند است كه به واسطة فرشتة كه 
يش كند كه دار رؤياي صالحه است آن را به وي نشان داده است و همانا خداي را ستا وظيفه

  كه خوشحالي و اطمينان خاطر او را فراهم ساخته است. چيزي را به وي نمو دار ساخته
: وآن را به ديگران باز گويد: يعني به هركسي كه از برادران و »ِبَها ُيَحدثْ َولْ «فرمايد:  مي

گردد تا نتيجة خواب آن در  خواهد قصه كند، زيرا بازگفتن آن سبب مي دوستان خود كه مي
رَ  رََأى َوِإَذا«فرمايد:  در آينده واقع شود. ميحال يا   الشْيطَاِن، نَ مِ  ِهىَ  فَِإنَما َيْكَرُه، ِمما َذِلكَ  َغيـْ
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ْلَيْسَتِعذْ  پنداشت همانا آن خواب از طرف  : اگر غير ازين خوابي ديد كه او را بد مي»َشرَها ِمنْ  فـَ
شيطان است كه بايد از شر آن پناه بجويد، چه شيطان خواسته تا به اين خواب او را اندوهگين 

سه بار چنين بگويد: خداوندا! و غمناك بگرداند، پس بايد به خداوند از شر آن پناه بجويد و 
برم از اين كه در دين و دنيا برايم ضرري برساند. چون  از شر خوابي كه ديدم به تو پناه مي

  گردد. به فرمان خداوند ضرري متوجه حالش نمي :اين كلمات را گفت
 الرْؤيَا: قَالَ  ؟اْلُمَبشَراتُ  َوَما :واقَالُ . اْلُمَبشَراتُ  ِإال  النبُـوةِ  ِمنَ  يـَْبقَ  َلمْ وَ «فرمود:  �و نيز پيامبر 

ها چيزي باقي نمانده است. ياران گفتند:  دهنده از پيامبري به جز بشارت »الصاِلَحةُ 
زيرا خواب براي كساني كه آن را ديده اند يا  ,ها چيست؟ فرمود: خواب دهنده بشارت

  برايشان ديده شده است مژده نيكي را با خود دارد.
  

  هايي براي مربي: ائيراهنم

  هردو حديث را به درستي بخوان و تكرار كن تا شنوندگان ياد بگيرند. -1
شرح را به آرامش بخوان و آنچه را كه معني آن پوشيده است بـر شـنوندگان توضـيح     -2

  نما.
كه رؤياي صالحه جزئي از چهل و شش جـزء نبـوت اسـت، زيـرا آغـاز       :به ايشان بگو -3

الحه بود و آن مدت ششماه دوام كرد و بعد از آن در بر ؤياي ص � پيامبري آنحضرت
، نـازل و تمـام   »سورة اقرأ باسم ربـك «غار حراء حق برايش آشكار گرديد، و ابتداي 

  سال است كه ششماه آن خواب صالحه بود. 23مدت نبوتش 
گـردد و گـاهي    ترين وقتي واقع مـي  كه تعبير خواب گاهي به نزديك :به ايشان بفهمان -4

كه يازده ستاره همراه خورشيد  :به خواب ديد �د، چنانكه يوسف ير ميافتنيز به تأخ
  و ماه برايش سجده كردند واقع نشد، مگر بعد از گذشت چهل سال.
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ها دو نوعند: خواب رحماني و خواب شـيطاني. آن خـواب كـه     بايد دانست كه خواب -5
نـاه جوينـد و   رحماني باشد آن را بازگويند و آنچه شيطاني اسـت از شـر آن بـه خـدا پ    

  چيزي را از آن قصه نكنند.
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  ...فرا گير است كه عذابش بترسيداز فتنه  آية: 11درس 

  قول اهللا تعالي:
(#θ à)̈? $#uρ Zπ uΖ÷FÏù āω ¨t‹ ÅÁè? tÏ%©! $# (#θ ßϑn= sß öΝä3ΨÏΒ 

Zπ ¢¹!%s{ ( (#þθ ßϑn= ÷æ$#uρ āχr& ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïèø9$# 

∩⊄∈∪  

  گفته خداوند بزرگ:
هيزيد فتنه را كه نرسد بدانان كه ) و بپر25(

ستم كردند از شما تنها و بدانيد كه خدا 
  دهنده است. سخت عذاب

  ]25[انفال: آية 
  

θ#)﴿ فرمايد: مي شرح: à)̈? $#uρ Zπ uΖ÷F Ïù﴾ اين فرمان خداوند متوجه بندگان مؤمنش در اين امت :
ب سپر و مانعي قرار مسلمه است به اين كه از عذاب خدا بترسند و در ميان خود و آن عذا

شدن به سبب  دهند تا از فرودآمدن عذاب الهي آنان را وقايه و حفظ نمايد و اين وقايه
آيد.  پايداري و استقامت در دين خداوند و قيام به امر به معروف و نهي از منكر به دست مي

āω ¨﴿ فرمايد: مي t‹ÅÁ è? tÏ%©! $# (#θ ßϑn= sß öΝä3ΨÏΒ Zπ ¢¹!%s{﴾اش چنين  اي بترسيد كه در باره نه: يعني از فت
كه تنها به كساني كه از شما ستم كردند نرسد، بلكه به غير ستمكاران نيز به  :شود گفته مي

رسد، لذا دانشمند اين امت  گيرد مي علتي كه آن عذاب عموميت دارد و همه را در بر مي
كند كه  را امر مي مسلمانان �گويد: در اين آيت كريمه خداوند  مي بعبداهللا بن عباس 

شان پايدار شود تا به عذاب همگاني خداوند كه  نگذارند كه معصيت و منكر در ميان جامعه
  گيرد گرفتار نشوند. گنهكار و بيگناه را فرا مي

فرمايد: از رسول خدا پرسيدم و گفتم: ايا ما  مي ل مادر مسلمانان زينب بنت جحش
 � نيكوكار و صالح وجود دارند؟ آن حضرت شويم حال آن كه در ميان ما مردم هالك مي

گويد:  است كه مي ل فرمود: آري، چون پليدي و تباهكاري بسيار شود. و اين هم ام سلمه
گفت: چون گناهان در ميان امتم آشكار گردد عذابي از طرف  از رسول خدا شنيدم كه مي
شان مردم نيكوكار  ميانيا در گويد: پرسيدم آ گيرد. ام سلمه مي خداوند همة شان را فرا مي
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كنند؟ فرمود: آنچه به مردم برسد به ايشان هم  ها چه مي هستند؟ فرمود: آري، هستند: گفتم آن
فرمايد:  گردند. رواه احمد. مي رسد سپس به سوي مغفرت و رضاي خداوند بازمي مي
﴿(#þθ ßϑn=÷æ $#uρ āχr& ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïè ø9$# ∩⊄∈∪﴾ار سخت است. در اين : بدانيد كه عذاب خدا بسي

تا از چيزهائي كه ايشان را به  :دهد ترساند و بيم مي آيت خداوند بندگان مؤمن خود را مي
پرهيز از آن امر كرده پرهيز كنند و خود را از عذاب الهي نگهداري كنند و آن عذابي است 

  شوند. رسد. بلكه گناهكار و بيگناه به آن گرفتار مي كه تنها به ستمگران نمي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيه مباركه را به درستي بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ نمايند. -1
  شرح را بخوان و آنچه احتياج به توضيح دارد توضيح ده تا دانسته شود. -2
كه بايد بـه واسـطة    :ايشان را به وجيبة فرمانبرداري و اطاعت خداوند توصيه كن و بگو -3

نكر، خود را از فتنه و عذاب خدا نگهداري كنند و الزم است امر به معروف و نهي از م
تا اينكار پيش از فرودآمدن عذاب صورت بگيرد، زيرا چون عذاب خداوند نازل شـد  

  گيرد. شوند و عذاب، ظالم و مظلوم، صالح و فاسد را در بر مي همه هالك مي
بر اسـت و  ظلم را برايشـان معرفـي كـن و بگـو: ظلـم عبـارت از معصـيت خـدا و پيـام          -4

  فرمانبرداري از شياطين ستمكار.
ايشان را از فروگذاري امر به معـروف و نهـي از منكـر بـيم ده، زيـرا ايـن گنـاه سـبب          -5

  گردد. ها مي بدبختي در دنيا و آخرت براي انسان
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  شوند اي از حوض پيامبر بازداشته مي عده حديث: 12درس 

 َحْوِضى َعَلى أَنَاقوله صلى اهللا عليه وسلم: 
 ُدوِنى ِمنْ  بَِناسٍ  فـَيـُْؤَخذُ  َعَلى، يَرِدُ  َمنْ  نـَْتِظرُ أَ 

 َعَلى َمَشْوا َتْدِرى، الَ  فـَيَـُقولُ . ُأمِتى فََأُقولُ 
 ِإنا اللُهم  ُمَلْيَكةَ  أَِبى اْبنُ  قَالَ . اْلَقْهَقَرى

  .نـُْفَتنَ  َأوْ  َأْعَقابَِنا َعَلى نـَْرِجعَ  َأنْ  ِبكَ  نـَُعوذُ 

من بر حوضم منتظر كساني : �گفته پيامبر 
شوند، پس كساني  هستم كه بر من وارد مي

ها  گويم: اين شوند. مي از مردم بازداشته مي
گويد:  از امتم بودند. در جواب مي

ها به عقب خود برگشتند.  داني كه اين نمي
ابن بي ملكيه گفت: خداوندا! به تو پناه 

بريم از اين كه به عقب خود بازگرديم  مي
  تنه بيافتيم.يا به ف

  (رواه البخاري)
  

: من در كنار حوض خود هستم. اين در صحراي »َحْوِضى َعَلى أَنَا«فرمايد:  مي شرح:
محشر است، زيرا خداوند بزرگ آن را به رسول خود ارزاني داشته است و كوثر را در جنت 

رموده ش عنايت فو حوض را كه آب آن از كوثر است در صحراي محشر و مقام داوري براي
: انتظار دارم تا كساني از امتانم بر من وارد گردند و از »َعَلى  يَرِدُ  َمنْ  أَنـَْتِظرُ «فرمايد:  است. مي

شدن به جنت و نوشيدن از آب كوثر و  آب حوض، شربتي بياشامند كه هيچگاه تا داخل
: پس مردمي از »ُأمِتى ولُ فََأقُ  ُدوِنى ِمنْ  بَِناسٍ  فـَيـُْؤَخذُ «فرمايد:  هاي آن تشنه نگردند. مي چشمه

ها بر دين من  گويم: اين شوند، مي شوند يعني كساني از اطرافم گرفته مي نزديكم برده مي
گويد: تو آگاه  : در جواب مي»َتْدِرى الَ «فرمايد:  روند. مي هستند و از پيروان من به حساب مي

ها  : اين»اْلَقْهَقَرى َعَلى َمَشْوا«يد: فرما ها پس از تو چه كارهائي انجام دادند. مي نيسيتي كه اين
در عقب خود رفتند. يعني بعد از اين كه به اسالم درآمده بودند به سوي كفر و شرك 

كه من سي تن از  :كه يكي از بزرگان تابعين است گفتهرحمه اهللا  بازگشتند، ابن ابي مليكه
ه نفس او به نفاق گرفتار شده ترسيد ك را دريافتم و هيچيكي نبود مگر كه مي �ياران پيامبر
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باشد. خداوند از اصحاب پيامبرش راضي باد و ايشان را راضي بدارد وي در هنگام دعا به 
: خداوندا! »نـُْفَتنَ  َأوْ  َأْعَقابَِنا َعَلى نـَْرِجعَ  َأنْ  ِبكَ  نـَُعوذُ  ِإنا اللُهم «گفت:  گرفت و مي خداوند پناه مي
ه به عقب خود بازگرديم كه كافر شويم يا در دين خود به فتنه بريم ازين ك ما به تو پناه مي

  گرفتار گرديم. والعياذ باهللا.
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  كنند. حفظ حديث را مكرر بخوان تا شنوندگان آن را -1
  شرح را جمله جمله توضيح ده و آنچه را محتاج به تفسير باشد بيان كن. -2
  باهللا بيم ده. ايشان را از بازگشت به كفر العياذ -3
كه بازگشتن از دين به سبب عدم معرفـت خداونـد و ندانسـتن چيزهـاي      :به ايشان بگو -4

هـا و   شـود و همچنـين ندانسـتن نعمـت     است كه سبب محبت يا خشم او تعالي واقع مي
  آنچه از جانب خداوند است.

كه نگهداشت از كفر در طلب علم شـريعت و مالزمـت مسـاجد خـدا و      :به ايشان بگو -5
سخن دشمنان دين اسـالم بـه دسـت    ليم گرفتن علم قرآن و حديث و عدم التفات به تع

  يد.آ مي
كه بعد از پيامبر پيامبري ديگر وجود ندارد، كسي كه طالـب هـدايت    :به ايشان بفهمان -6

رسد و كسي كـه طالـب گمراهـي شـود و دروازة      باشد و به راه هدايت برود به آن مي
  گردد. و هالك مي شود اش را بكوبد به آن داخل مي
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  بگو كه متاع دنيا اندك است آية: 13درس 

  قول اهللا تبارك وتعالي:
ö≅è% ßì≈ tF tΒ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ×≅‹ Î= s% äοt� ÅzFψ $#uρ ×�ö� yz Çyϑ Ïj9 

4’ s+̈? $# Ÿωuρ tβθßϑn= ôàè? ¸ξ‹ÏG sù ∩∠∠∪  

  گفتة خداوند بزرگ:
مندي دنيا اندك است و  ) بگو: بهره77(

پرهيزگاري آخرت بهتر است كسي را كه 
كند و ستم كرده نخواهيد شد مقدار رشتة 

  كه در هسته خرماست.

  ]77نساء: ال[
  

≈ö≅è% ßì﴿ فرمايد: مي شرح: tFtΒ $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# ×≅‹Î= s%﴾د تا باش : اين فرمان خداوند براي پيامبرش مي
 چرا بر ما جهاد را فرض گردانيدي، اي كاش تا مدتي ما گاراردوگفتند، پر براي آناني كه مي

كه بهرة دنيا هرقدر در نزد شما عزيز باشد اندك است. كساني كه اين  :دادي بگو را مهلت مي
گفتند: گروهي از منافقين و گروهي هم از مسلمانان ضعيف االيمان، اهل مدينه  سخنان را مي

ه تأخير بيفكند تا ايشان ها از خداوند خواستار بودند كه كار جهاد را تا يك مدتي ب بودند اين
  يه شوند و بر جهاد قدرت پيدا كنند.وقت

شد، ولي در باطن ارادة شان چنين بود كه دفع الوقت  شان دانسته مي اين از ظاهر سخن
كنند تا مدت عمرشان سپري شود و بميرند و در ميادين جهاد در راه خدا داخل نشده و از 

≈ßì﴿ ايشان بگويد:تا بر :جنگ و جهاد بركنار باشند، لذا خداوند به رسولش فرمان داد tF tΒ 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9$#  ×≅‹ Î= s% äοt� ÅzFψ $#uρ ×� ö� yz Çyϑ Ïj9 4’ s+ كه بهرة دنيا اندك و آخرت بهتر است براي كسي كه  ﴾#$?¨
هاي  مندي از زندگي و آسايش پرهيزگاري كند. يعني مقدار عمر و بقاي كار در دنيا و بهره

ن و محدود است و آخرت در راحتي آن بسيار اندك است. چه اندازه عمر و ارزاق شما معي
هاي آن  ها و پوشاك ها، مسكن ها و غذاها و نوشيدني و خوش زيستن بهتر است، زيرا لذت

باشد كه از حالت اولي تغيير نكرده و زوال ندارد، پس شما چگونه متاع ناچيز دنيا  پايدار مي
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=Ÿωuρ tβθßϑn﴿ فرمايد: كنيد؟ مي را بر خير بسيار اختيار مي ôàè? ¸ξ‹ÏG sù ∩∠∠∪﴾ يعني به مقدار كم بر :
باشد و عبارت  ترين چيز از نگاه وزن مي شود فتيل، كنايه از حقيرترين و سبك شما ستم نمي

ها را آگاهي  است از رشتة باريك و سفيدي كه در ميان هستة خرما قرار دارد. سپس آن
يد بدانند كه به هرجائي كه دهد كه ايشان خواهند مرد چه جهاد و مبارزه بكنند يا نكنند با مي

هايي باشيد كه بنا و  گيرد، اگر چه در بناهاي محكم، يعني در كاخ باشيد مرگ، شما را فرا مي
  ها به واسطه گچ يا سيمان بسيار محكم شده باشد. ديوارهاي آن

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت شريفه را به تجويد بخوان تا شنوندگان تكرار و حفظ كنند. -1
  را جمله جمله بخوان و آنچه را پوشيدگي دارد توضيح ده كه دانسته شود. شرح -2
در بـارة زنـدگي دنيـا چنـين      �كـه پيـامبر   :ايشان را از حقارت دنيا آگـاه كـن و بگـو    -3

كه مثال ما و زندگي دنيا مانند مرديست كه در سـاية درختـي اسـتراحت دارد و    :گفتند
  رود. كند و مي سپس آن را ترك مي

شود، آگاه كن و ايشان را براي  ز خطرهايي كه به سبب ضعف ايمان پيدا ميها را ا آن -4
تقويه ايمان به خواندن قرآنكريم، انديشه در معاني آيات، حضور در مجـالس علمـا و   

  ها توصيه كن. گرفتن از آن تعليم
كه آخرت براي آن كه پرهيزگاري و تقوا پيشه كنـد، بهتـر و خـوبتر    :شان گردان آگاه -5

خبـري   براي آن كه گناه كرده و فجور ورزيـده، سـبب شـر و بـدبختي و بـي     است. اما 
گـاري تشـويق   بـه پرهيز  است و براي مردم فاسق و فاجر بدتر و زيانمندتر، پس آنان را

  باشد. كن و تقوي و پرهيزگاري عبارت از فرمانبرداري از امر و نهي خداوند مي
  

  



    

    درسهاي يوميه اسالمي        614 
    

 

  استها نازل شده  ها و فتنه چقدر گنج حديث: 14درس 

 ُسْبَحانَ ول النبي صلى اهللا عليه وسلم: ق
 أُْنِزلَ  َوَماَذا اْلَخَزاِئِن، ِمنَ  اللهِ  أُْنِزلَ  َماَذا اللهِ 
 يُرِيدُ  اْلُحَجرِ  َصَواِحبَ  يُوِقظُ  َمنْ  اْلِفَتِن، ِمنَ 
 ِفى َكاِسَيةٍ  ُرب  ُيَصليَن، ىِلك َأْزَواَجهُ  ِبهِ 

  .ةِ اآلِخرَ  ِفى َعارِيَةٍ  الدنـَْيا،

: پاكيست خداي را �فرمودة رسول اهللا 
ها فرو فرستاده و  چقدر خداوند از گنج

ها نازل گردانيده است، كيست  چقدر فتنه
يعني   ها را بيدار كند هاي خانه تا صاحب

بسيار  ازواج مطهرات را تا نماز گدارند
زناني هستند كه در دنيا پوشيده اند و در 

  آخرت برهنه.
  (في الصحيح)

  
: يعني پاكي است خداي را از آنچه به بزرگي »سبحان اهللا«: �فرمايد: فرموده  مي ح:شر

هراسناك از  �گويد: شبي پيامبر خدا  مي لو كمال او تعالي سزاوار نباشد، ام سلمه 
در : پاكي خدا را چق»اْلَخَزاِئنِ  ِمنَ  اللهِ  أُْنِزلَ  َماَذا اللهِ  ُسْبَحانَ «گفت:  خواب بيدار شده و مي

و چقدر نازل كرد از  »اْلِفَتنِ  ِمنَ  أُْنِزلَ  َوَماَذا«هاي مال و كاالي دنيا  نازل كرد از خزائن و گنج
ها و تقاضا و طلب مال و كوشش و تالش مردمان به دنبال  ها مانند وقوع اختالف و جنگ فتنه

به آسمان دنيا شدن نزول آن از لوح محفوظ  امور زندگي دنيا و احتمال دارد كه مراد از نازل
باشد، چنانكه قرآنكريم نازل شد و چنانكه در شب قدر هر امر و تقديري كه حكم به وقوع 

 »اْلُحَجرِ  َصَواِحبَ  يُوِقظُ  َمنْ «: �اش  شود و گفته آن در همان سال شده باشد به آسمان نازل مي
ا از خواب و مادران مسلمانان ر �يعني كدام كسي باشد كه ازواج طاهرات همسران پيامبر

برد  كرد به نماز پناه مي را اندوهناك مي �بيدار كند تا نماز بخوانند، زيرا هرگاه كاري پيامبر
نـَْيا، ِفى َكاِسَيةٍ  ُرب «اش:  و فرموده كلمه رب در اينجا معني زيادتي را »اآلِخَرةِ  ِفى َعارِيَةٍ  الد :

آيند، ولي  رند خوشبخت بشمار ميدهد يعني بسيار زناني در دنيا پوشيده اند و ثروت دا مي
ها در آخرت برهنه و بدبخت هستند، پس اي مردان مؤمن و زنان مؤمنه! امروز براي  همان

طلب آخرت بكوشيد و زحمت بكشيد چون خوشبختي، خوشبختي آخرت است و بدبختي 
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بدختي آخرت، زيرا آخرت پايدار و دنيا ناپايدار و فاني است طلب و خواستن چيزي كه 
يدار است بالندگي و هدايت است و خواستن چيزي كه فاني و ناپايدار است بدبختي و پا

  شود. گمراهي حساب مي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  ها آن را حفظ نمايند. حديث را به خوبي قرائت كن تا شنونده -1
  شرح را به آرامش بخوان و آنچه محتاج توضيح باشد توضيح نما. -2
اش  ها خبر داده موافق فرموده در اين حديث از آن �كه پيامبر آنچه را  :شان بگو براي -3

ها گشوده شد و مال و دارايي در ميان مسلمانان زياد  واقع شد، چنانكه خزائن و گنج
ها چيزهايي برايشان رسيد كه توان و تحمل آن را نداشتند، كسي را كه  شد و از فتنه

  اشت هالك كرد.خداوند نجات داد نجات يافت و كسي را كه فرو گذ
  برد. كه نماز بهترين پناهگاهي است كه مسلمان به آن پناه مي :ها بفهمان به آن -4
مندي از متاع دنيا اندك است و جهان آخرت از آن بهتر  كه بهره :شان يادآور شو براي -5

ست و بسا عزيزي در دنيا و پايدارتر است چه بسا پوشيدة در دنيا كه در آخرت برهنه ا
خوار است و بسا خوشبختي در اين دنيا كه بدبخت است در  ي جاويدكه در آن سرا

  آخرت.
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  : آية عذاب قتل عمد مسلمان15درس 

  قوله جل جال له:
tΒuρ ö≅çF ø)tƒ $YΨÏΒ÷σ ãΒ #Y‰Ïdϑyè tG •Β … çνäτ!#t“yfsù ÞΟ̈Ψyγy_ 

#V$ Î#≈ yz $ pκ�Ïù |=ÅÒ xî uρ ª!$# Ïµ ø‹ n= tã … çµ uΖyè s9uρ £‰tã r&uρ 

… çµs9 $ ¹/#x‹tã $ VϑŠÏà tã ∩⊂∪  

  گفته خداوند بزرگ:
) هركه بكشد مسلماني را به عمد پس 93(

جزاي او دوزخ است جاويد آنجا باشد و 
خشم گرفته است خدا بر او و لعنت كرد 
  او را و آماده ساخت براي او عذابي بزرگ

  ]93[نساء: 
  

tΒuρ ö≅çF﴿ فرمايد: مي شرح: ø)tƒ $ YΨÏΒ÷σ ãΒ #Y‰Ïdϑyè tG•Β﴾ي را به قصد، يعني : هركه بكشد مسلمان
ارادة قتلش داشته باشد و در حالي كه درين قتل بر او ستمكار باشد بعد از اين كه خداوند 
ارشاد كرد كه هيچگاه از شأن مسلمان حقيقي نيست كه يك مسلمان را به عمد بكشد، مگر 

 كند در صورت خطا باشد خطا كه هدف انسان نباشد، به گمان اين كه حيواني را شكار مي
ناگاه انساني را مورد اصابت قرار دهد به هرحال اگر كسي انساني را به خطا به قتل رساند بايد 
ديه و خونبهايش را به ورثة او بدهد و كفاره هم ادا كند، كفاره: آزادساختن بردة باشد و اگر 

داوند نيابد دو ماه پي در پي روزه بدارد و از گناه خود توبه كند و اظهار پشيماني كند تا خ
دهد كه  گناهش را ببخشد كه خداوند دانا و حكيم است. سپس خداوند در اين آيت خبر مي

$V#﴿ اگر كسي مسلماني را به قصد بكشد جزاي حتمي او جهنم است، Î#≈ yz $ pκ�Ïù﴾ جزاي او :
دوزخ است، جاويد آنجا باشد با اين به غضب و لعنت خدا كه دوري از رحمتش باشد 

داند و در هيچ حالي  ش را نمي ظيم عذاب بزرگي است كه كسي اندازهگرفتار آيد. عذاب ع
كه از شأن يك مسلمان نيست  :دهد چگونگي او براي كسي معلوم نيست. لذا خداوند خبر مي

كه مسلماني را بكشد، مگر در حالت خطاب به همين خبر، بزگترين وعده عذاب را براي 
كند كه كشندة يك مسلمان در حين قتل،  اين ميقاتل عمدي مسلمان در بر دارد. و اشاره به 

رود، لذا جزايش مانند جزاي شخص كافر و ظالم كه خلود در آتش  مؤمن به حساب نمي
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بريم يا اين كه بگوئيم: آنچه  است تعيين گرديده. از قتل و ظلم بر مسلمان به خداوند پناه مي
ي عادالنه ايست براي آن كه خداوند در اين آيت كريمه ذكر كرده است، پاداش و اين جزا

كند و اگر بخواهد به  مسلماني را قصداً بكشد، لكن اگر خداوند بخواهد آن جزا را عملي مي
  كند. فضل و رحمت خود بخشيده و عفو مي

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت را خوب و مكرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  ن و نكات پوشيده را توضيح ده تا دانسته شود.شرح را جمله به جمله به آرامي بخوا -2
كه گناهي بزرگتر بعد از كفر و شرك از كشتن يك مسلمان به ظلم  :به ايشان بگو -3

  نيست.
كند. قبول  كه دروازة توبه براي همگان باز است. كافر توبه مي :ها بفهمان براي آن -4

ن كمتر است اميد شا شود. كساني كه گناه كند قبول مي شود. قاتل عمد توبه مي مي
دهند و توبه  رود. پس واي بر كساني كه به گناه ادامه مي قبول توبة شان زيادتر مي

  كنند، اگرچه گناهان صغيره باشد. نمي
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  : حديث كس كه بر روي مسلمان سالح بكشد...16درس 

 َحَملَ  َمنْ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
َنا  ُيِشيرُ  الَ قوله: . و ِمنا فـََلْيسَ  السَالحَ  َعَليـْ

 يَْدِرى الَ  فَِإنهُ  بِالسَالِح، َأِخيهِ  َعَلى َأَحدُُكمْ 
 ْيطَانَ  َلَعلِفى فـَيَـَقعُ  يَِدِه، ِفى يـَْنزِعُ  الش 

  »رواه البخاري« .النارِ  ِمنَ  ُحْفَرةٍ 
 َيْضِربُ  ُكفارًا بـَْعِدى تـَْرِجُعوا الَ  :َوَقوله

  .بـَْعضٍ  رِقَابَ  بـَْعُضُكمْ 

فرمايد: كسي كه بر ما  مي � ر خداپيامب
فرمايد:  سالح بردارد، از ما نيست، و مي

كسي از شما به سوي برادر مسلمان خود 
داند  به سالح اشاره نكند، زيرا او نمي

شيطان در دستش حركتي ايجاد كرد. پس 
در گودالي از آتش دوزخ بيفتد، نيز 

فرمايد: پس از من كفار بازنگرديد كه  مي
  شما گروهي را گردن بزند.گروهي از 

  (رواه ابن ماجه)
  

َنا َحَملَ  َمنْ « شرح: : يعني كسي كه عليه ما سالح بردارد، و قصد »ِمنا فـََلْيسَ  السَالحَ  َعَليـْ
جنگد و ما  جنگ و كشتن ما را داشته باشد، از ما نيست. زيرا هركه از ملت ما باشد با ما نمي

فرمايد:  روز بايد مسلمانان به آن آگاهي داشته باشند. ميكشد، اين حقيقتي است كه ام را نمي
: يكي از شما به سوي برادر مسلمان خود به سالح اشاره »بِالسَالحِ  َأِخيهِ  َعَلى َأَحدُُكمْ  ُيِشيرُ  الَ «

نكند. هرگونه سالحي باشد. شمشير، نيزه، تفنگ مسلسل، نارنجك و يا سالحي ديگر فرق 
كردن  شوخي و مزاح صورت گرفته باشد يا به قصد، زيرا حواله كند كه اين اشاره به نمي

شود و ترسانيدن و به  سالح به طرف يك مسلمان باعث خوف و ترسانيدن او مي
  انداختن مسلمانان حرام است. خوف
: زيرا او »النارِ  ِمنَ  ُحْفَرةٍ  ِفى فـَيَـَقعُ  يَِدِه، ِفى يـَْنزِعُ  الشْيطَانَ  َلَعل  يَْدِرى الَ  فَِإنهُ «فرمايد:  مي

داند شايد شيطان در دستش حركتي ايجاد كرد كه به آن سالح، برادر مسلمان خود را به  نمي
هاي  قتل رساند و در نتيجه به آتش دوزخ بيفتد. اين حديث دليليست بر بستن و سدكردن راه

نوع باشد. فساد، زيرا آنچه كه وسيله براي كار حرام قرار بگيرد حرام است و بايد كه مم
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: پس از من كفار بازنگرديد كه »بـَْعضٍ  رِقَابَ  بـَْعُضُكمْ  َيْضِربُ  ُكفارًا بـَْعِدى تـَْرِجُعوا الَ « فرمايد: مي
ضمن خطبة  � اين سخن را حضرت رسول خدا گروهي از شما گروهي را گردن بزند.

كه  :فرمودند بزرگ و با ارزشي در مني بروز عيد يا در عرفات هنگام اداي مناسك حج بيان
پيروانش را به ردت از دين و رجوع از اسالم نهي كرده و سببش را  � در آن رسول خدا

دانستن و  ست، زيرا حاللا  تشريح كردند كه آن، جنگ گروهي از مسلمين همراه ديگرشان
ريختن خون مسلمان كفر است و در اين مسئله هيچ شكي نيست، مگر كه آن مسلمان كسي 

دانستن قتل، كفر  ام مسلمين خروج و ياغي شده باشد كه در آنصورت حاللباشد كه بر ام
ها برداشتن سالح بر  نيست يا اين كه قاتل در قتل تأويل نزديكي داشته باشد، ولي باز همه اين

ها كار بزرگي است و بايد چنين كاري صورت نگيرد. مگر اين كه به  مسلمانان و كشتن آن
كه از  فراست و دانشي كه خداوند عنايت كرده باشد. طوريجهت خداوند و در پرتو نور 

ين واقع شد. بازگشتي از گناه و قدرتي بر طاعت در جنگ جمل و صف �طرف صحابه 
  نيست، مگر به توفيق خداوند بلندمرتبه و بزرگوار.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  .ها را حفظ نمايند تا شنوندگان آن :ها را بخوان و تكرار كن حديث -1
  ها را حفظ نمايند. شرح را جمله به جمله به آرامي بخوان تا شنوندگان آن -2
ها را از اخوت اسالمي و حرمت مسـلمان و وجيبـة بزرگداشـت و احتـرام او آگـاه       آن -3

  كن.
انداختن مسلمان گرچه از راه شـوخي و مـزاح    كه ترسانيدن و به وحشت :به ايشان بگو -4

  .رود باشد از گناهان كبيره به حساب مي
آن را از  ,كه سدكردن راه فساد چيزيست كه اجتهـاد هـيچ مجتهـدي    :ها بفهمان به آن -5

تواند و اين در باز است، زيرا هركاري كه به سوي شر بكشاند شر و هـر   ميان برده نمي
شود. زيرا هرچه سبب كار شري شود شـر و   كار كه به سوي خير بكشاند خير گفته مي

  شود. ه ميهرچه سبب كار خيري شود خير گفت
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  شدن داود بر روي زمين خليفه آية: 17درس 

  قوله تعالي:
ßŠ… ãρ#y‰≈ tƒ $ ‾Ρ Î) y7≈ oΨù= yèy_ Zπ x'‹ Î= yz ’Îû ÇÚ ö‘F{$# 

Λ äl÷n$$ sù t÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# Èd, ptø:$$ Î/ Ÿωuρ ÆìÎ7®Ks? 3“uθ yγø9$# 

y7‾= ÅÒ ãŠ sù tã È≅‹Î6 y™ «!$# 4 ¨βÎ) tÏ%©! $# tβθ�= ÅÒ tƒ 

tã È≅‹ Î6 y™ «!$# öΝßγs9 Ò>#x‹tã 7‰ƒ Ï‰x© $ yϑ Î/ 

(#θ Ý¡nΣ tΠöθ tƒ É>$|¡Ït ø:$# ∩⊄∉∪  

  گفتة خداوند بزرگ:
) و گفتــيم: اي داود! همانــا گردانيــديم 26(

تو را خليفه در زمين، پس حكم كـن ميـان   
مردم بـه راسـتي و پيـروي مكـن خـواهش      
نفس را كه گمراه كنـد تـو را از راه خـدا،    

 شـوند از راه خـدا   همانا آنان كه گمراه مـي 
ايشان راست عذاب سخت به سبب آن كـه  

  فراموش كردند روز حساب را.
  ]26[ص: 

  
≈‰Š…ãρ#y﴿و فرموده خداوند تعالي:  شرح: tƒ﴾ ،خداوند بندة صالح و پيامبر بزرگوار خود :

كند تا وي را به نعمتي كه برايش عنايت فرموده آگاه كند و آن  را خطاب مي �داود 
Ρ‾$﴿نعمت اين است كه:  Î) y7≈oΨù= yè y_ Zπ x'‹ Î= yz ’Îû ÇÚ ö‘F{$#﴾  ميان گردانيدم در زمين تا تو را خليفه

و معارف خود به  كه رعيت در آداب ببري و تدبير كار مملكت را پيش كني مردم حكم
Λäl﴿ فرموده: كمال برسند و در دنيا و آخرت رستگار باشند. و ÷n$$ sù t ÷t/ Ä¨$̈Ζ9$# Èd, pt ø:$$ Î/﴾ پس :

ه راستي، يعني چون تو را از خالفت پيامبران و رسوالن پيشين عنايت حكم كن ميان مردم ب
دهي، پس به حق فرمان بده همان حقي كه ضد  م ميديم، هرگاه كه در ميان دو خصم حككر

Ÿωuρ ÆìÎ7﴿ اش: باطل است و مراد عدالتي است كه ضد جور و ظلم باشد. و فرموده ®Ks? 3“ uθ yγø9$#﴾ :
يعني در حكمراني و ديگر كارهاي خود پيرو حق باش و و پيروي مكن خواهش نفس را، 

آنچه را نفس تو خواهد به آن گرايش مكن، زيرا نفس، خالي از آن نيست كه ميل به چيزي 
=‾y7﴿ فرمايد: دارد. ميمحبت كند كه به آن رغبت و  مي ÅÒ ãŠ sù tã È≅‹Î6 y™ «!$#﴾ يعني اگر برايت :
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كند و اين گمراهي چيزيست كه نه  دا گمراه ميمتابعت هواي نفس پيدا شد تو را از راه خ
خداوند به آن رضايت دارد و نه تو براي نفس خود بدان راضي هستي و راه خدا عبارت از 

دهد، و ديگران را به سويش دعوت  كاريست كه خدا آن را دوست دارد و به آن فرمان مي
ه است و از آن سبب راه دهد و آن شامل پندار و گفتار و كردار شايست كند و رغبت مي مي

رساند و جوار  خدا ناميده شده كه انسان را به خشنودي و رضوان خداوند در دنيا و آخرت مي
%βÎ) tÏ¨﴿ :فرمايد گرداند. مي باري تعالي را در جنت بعد از مرگ نصيب او مي ©!$# tβθ �= ÅÒ tƒ tã 

È≅‹ Î6y™ «!$# öΝßγs9 Ò>#x‹tã 7‰ƒ Ï‰x©﴾شوند از راه خدا ايشان را عذاب  ه مي: هرآئينه آناني كه گمرا
شان باز از آرزوها و هواي نفساني خود پيروي  سخت است به سبب اين كه بعد از شناخت

كردند. بيشك پاره ازين عذاب برايشان در دنيا و پارة در آخرت كه براي پاداش است 
$﴿ فرمايد: رسد، خير به خير و شر به شر، مي مي yϑÎ/ (#θ Ý¡nΣ tΠöθ tƒ É>$|¡Ït ø:$# ∩⊄∉∪﴾ به سبب آن كه :

فراموش كردند روز حساب را. يعني پيروي هواهاي نفس خود را كردند و به سبب فراموشي 
  روز قيامت به گمراهي افتادند.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت شريفه را واضح بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ نمايند. -1
  ان و توضيح ده تا شنوندگان بفهمند.شرح را به صورت واضح جمله به جمله بخو -2
نشيند  كه خلفاء حكمرانان مسلمان هستند كه يكي به جاي ديگري مي :به ايشان بفهمان -3

  رسد. تا به پيامبر خدا مي
كه بر خليفه واجب است كه به عدالت فرمانروائي كند، اگر چنين نكند  :ها بگو به آن -4

  ساند.ر شود. خود و ديگران را به هالكت مي گمراه مي
كردن بر هر مرد و زن مسلمان  گفتن و حكم كه عدالت در سخن :به ايشان بفهمان -5

واجب است و انحراف از حق و عدالت به سبب پيروي هواي نفس گمراهي از راه 
خداوند است و هركه راه خدا را گم كند به علت از يادبردن راه خدا برايش در روز 
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كرد تابع نفس  وز حساب را فراموش نميحساب عذاب سختي خواهد بود، زيرا اگر ر
  گشت. خود نمي
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  سپردن زمام امور به زن حديث: 18درس 

 قـَْومٌ  َأفْـَلحَ  َماقوله صلى اهللا عليه وسلم: 
  »رواه البخاري«       .اْمَرَأةٌ  َأْمَرُهمُ  َولْوا

 َوْهوَ  اثـْنَـْينِ  بـَْينَ  َحَكمٌ  يـَْقِضَين  الَ وقوله: 
  »رواه البخاري«                   .َغْضَبانُ 
 اْلُمْسِلِميَن، ِمنَ  َرِعيةً  يَِلى َوالٍ  ِمنْ  َماوقوله: 
 َعَلْيهِ  اللهُ  َحرمَ  ِإال  َلُهْم، َغاش  َوْهوَ  فـََيُموتُ 

  .اْلَجنةَ 

فرمايد: رستگار نشدند  پيغمبر خدا مي
مردمي كه زمام كارشان را به زني سپردند. 

يك حاكم در فرمايد: هيچگاه  و نيز مي
حالت خشم در ميان دو كس حكم نراند.  

فرمايد: هيچ حاكمي نيست كه  و نيز مي
واليت مسلمانان را به دست گيرد و بميرد 
كه به ايشان خيانت كرده مگر كه خدا 

  جنت را بر او حرام كند.
  (رواه البخاري)

  
نده نجات نيافتند و به كن : يعني مردمي از امور خوفناك و هالك»قـَْومٌ  أَفْـَلحَ  َما« شرح:

كه  »اْمَرَأةٌ  َأْمَرُهمُ  َولْوا«فرمايد:  هاي خود در دين و دنيا كامياب نشدند. مي آرزوها و آرمان
زمام كارشان را به زني سپردند، اين عدم كاميابي در امور دين و دنيا به علت نقصاني است كه 

. و اين نقصان هم زائيدة از ضعف ها وجود دارد ها و ضعفي است كه در ارادة آن در عقل زن
كند، اين است كه  باشد و از چيزهائي كه بر اين حقيقت داللت مي خلقت ذاتي آنان مي

هيچگاه خداوند زني را براي برداشت بار رسالت به سوي مردم مبعوث نكرده و به مرتبة دوم 
كه خلفاي  :ينيمب هيچيك از پيامبران براي زن امارت را نسپرده اند، و در مرتبه سوم مي

راشدين درين امت به زنان واليت امري نسپرده اند. اين كار از طرفي به ضعف جسمي و 
گيرد و از جهت ديگر تقاضا دارد كه امير با مردان برخورد و خلوت  خلقت آنان تعلق مي

 يدروز فحشاء كه باعث بربادي و نابوداشته باشد و اين براي زنان حرام است، زيرا سبب ب
هيچگاه يك حاكم در حالت  »َغْضَبانُ  َوْهوَ  اثـْنَـْينِ  بـَْينَ  َحَكمٌ  يـَْقِضَين  الَ « گردد. ه است ميجامع

خشم در ميان دو كس حكم نراند، حكم كسي است كه در قضية كه در آن اختالف باشد 
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پوشاند، پس  حكم براند. و در آن حال نبايد خشمناك باشد چون غضب نور معرفت را مي
گردد و  كند كه به سبب آن مرد يا زن مسلمان زيانمند مي ا صادر ميحكمي به خط

 »سالماإل يال ضرر وال ضرار ف«كه  هضررساندن بر مسلمان حرام است. در حديث صحيح آمد
 َرِعيةً  يَِلى َوالٍ  ِمنْ  َما«اش:  مندساختن كسي جائز نيست. فرموده كشيدن و زيان در اسالم زيان

: هيچ حاكمي نيست كه واليت »اْلَجنةَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َحرمَ  ِإال  َلُهْم، َغاش  َوْهوَ  فـََيُموتُ  اْلُمْسِلِميَن، ِمنَ 
مسلمانان را به دست گيرد، بميرد كه به ايشان خيانت كرده باشد. مگر خداوند جنت را بر وي 

س او اين حديث صحيح بازدارندة كامليست كه به قوت و شدت، كسي را كه نف حرام كند.
شان را به دست داشته برايش جلوه داده باشد به سوي  خيانت در امور مسلماناني كه واليت

خواند، پيش ازينكه دچار مرگ شود و اجل اين فرصت را از دستش بگيرد، زيرا  توبه فرا مي
شود گويا كه  باشد و در قيامت با كافران حشر مي جزا و عقوبتش حرمان از دخول بهشت مي

خوانده و نه روزة گرفته است. بلكه مانند اين است كه به اسالم هم مشرف نشده نه نمازي 
گيرد. بايد از خدا بترسد كه به ايشان  است. پس كسي كه زمام امور مسلمانان را به دست مي

  خيرخواهي داشته باشد و از خيانت به جامعه مسلمانان خود را نگهدارد.
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  يك به يك بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ نمايند. ها را حديث -1
  شرح را جمله به جمله بخوان و توضيح ده تا شنوندگان مطالب را درك كنند. -2
ايشان را از سپردن اداره روستا يا شهرستان يا منصب حكمراني و مسند براي زنان  -3

  در بر دارد. برحذر دار، زيرا اين كار مخالف هدايت اسالم است و عواقب و خيمي را
كه براي قاضي واجب است كه داراي صفات علم، حلم، حكمت و  :ها بفهمان به آن -4

بردباري و رشد باشد تا از هدرشدن خون، مال و آبروي مسلمين جلوگيري شود. و 
همچنين براي قاضي جواز ندارد كه در حالت خشم حكمي صادر كند و در ميان دو 
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ز خواهد داشت كه شخص جاهل و يا ناداني به نفر فيصلة اجرا كند، پس چگونه جوا
  حيث قاضي انتخاب شود.
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  خواهد نه سختي : آية خداوند آساني را به شما مي19درس 

  قول اهللا جل جال له:
$ tΒuρ Ÿ≅yè y_ ö/ ä3ø‹ n= tæ ’ Îû ÈÏd‰9$# ôÏΒ 8l t� ym  

  ]78[الحج: 
  

  وقوله تعالي:
ß‰ƒ Ì� ãƒ ª!$# ãΝà6Î/ t�ó¡ãŠ ø9$# Ÿωuρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝà6Î/ 

u� ô£ãèø9$#  

  گفته خداوند بزرگ:
) و نگردانيد بر شما در دين هيچ 78(

  تنگي.
  78(سورة حج: آية 

  
  گفتة خداوند متعال:

خواهد به شما آساني را و  ) مي185(
  خواهد به شما دشواري را. نمي

  ]185[البقره: 
  

$﴿ فرمودة خداي تعالي: شرح: tΒuρ Ÿ≅yè y_﴾ .يعني خداوند نگردانيد :﴿/ ä3ø‹n= tæ ﴾ بر شما اي :

�Îû ÈÏd‰9$# ôÏΒ 8lt’﴿ فرمايد: امت مسلمان. مي ym﴾ هيچ سختي، تنگي و دشواري را در دين بر :
دهد، عبارتند  شما تحميل نكرد. از چيزهائي كه رفع حرج را در دين مقدس اسالم نشان مي

خوردن روزه  خواندن نماز، و جواز خوردن روزه براي مسافر، اداي نماز نشسته و از: كوتاه
براي بيمار، استعمال خاك به جاي آب به غرض تيمم براي كساني كه دسترسي به آب 

شان به استعمال آب زياد شود و يا شفاي  ندارند، يا خوف دارند كه مريض شوند و يا مرض
ها به تأخير بيفتد، ترك جهاد براي مريض، كور، لنگ و كساني كه خرج، مركب و يا  آن

آوردن كلمات كفر در حالت اكراه و جبر و ديگر كارهائي كه  ، جواز به زبانامكانات ندارند
ß‰ƒ﴿ فرمايد: دارد. مي كند و او را از افتادن در تنگنا نگاه مي از يك مسلمان حرج را دور مي Ì� ãƒ 

ª!$# ãΝà6Î/ t� ó¡ãŠ ø9$# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝà6Î/ u� ô£ãèø9$#﴾به شما خواهد  خواهد به شما آساني را و نمي : و مي
دشواري را. يعني اي مسلمانان! پروردگار شما در كارهاي ديني و دنيائي ارادة آساني را براي 
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خواهد كه گرفتار عسر و سختي شويد و اين به سبب لطف و رحمتي است  شما دارد و نمي
ستائيم و بر لطف و  كه بر شما دارد، پس پروردگار شما سزاوار ستايش است، او را مي

  گوئيم. ان او شكر ميرحمت و احس
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  هردو آيت را به تجويد بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ نمايند. -1
  شرح را جمله جمله بخوان و آنچه پوشيده است توضيح ده تا شنوندگان بفهمند. -2
كه بايد  :ايشان را از فضل و احساني كه خداوند حرج را در دين، برداشته. آگاه كن -3

  ر آن را ادا كنيم. يعني طاعت خداوند را بجا آوريم و از گناهان پرهيز كنيم.شك
كه هر كاري كه در آن سختي، تنگي، و دشواري زياد باشد، آن كار  :به ايشان بفهمان -4

  رود مانند بدعت و اعتقادات باطله. از دين به حساب نمي
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  آسان بگيريد و سخت نگيريد حديث: 20درس 

 َوالَ  َيسُرواه وسلم: قوله صلى اهللا علي
  »متفق عليه« .تـُنَـفُروا َوالَ  َوَبشُروا تـَُعسُروا،
 زَانَهُ  ِإال  َشْىءٍ  ِفى َيُكونُ  الَ  الرْفقَ  ِإن وقوله: 

َزعُ  َوالَ    .َشانَهُ  ِإال  َشْىءٍ  ِمنْ  يـُنـْ

فرمايد: آسان بگيريد و  مي � پيامبر اكرم
به ردم را بشارت دهيد و سخت نگيريد. م

فرمايد: هرآئينه  كنيد. و نيز مينفرت نيف
نرمي در چيزي نباشد مگر كه او را زينت 
دهد و از چيزي كشيده نشود مگر كه او را 

  دار كند. عيب
  (مسلم)

  
: آسان بگيريد و سخت نگيريد اين »تـَُعسُروا َوالَ  َيسُروا«: �فرمودة رسول اهللا  شرح:

ضي از اصحاب خود ارشاد فرموده اند. ولي مفهوم آن براي بع �عبارت امريست كه پيامبر 
گرفتن و تعسير: به معني  شود. تيسير: به معني آسان شامل همه مردان و زنان مسلمان را مي

داشتند و در نماز خفتن به دو ركعت  سورة اعلي را دوست مي �گرفتن است. پيامبر  سخت
كردند  تحه و سورة اعلي را تالوت ميخواندند به ركعت اول فا پيش از وتر هميشه آن را مي

و به ركعت دوم فاتحه و سورة كافرون را و گاهي هم سورة اعلي را زيادتر از يك مرتبه در 
خواندند و اين بدان سبب بود كه اين سورة مباركه متضمن بشارتي برايشان بود و آن  نماز مي

�x8ç﴿ .كند فرمودة خداوند است كه ارشاد مي Åc£uŠçΡuρ 3“u� ô£ã� ù= Ï9﴾  :وتوفيق دهيم تو « ).8(األعلي
شدند، مگر كه  ميان دو كار مخير نمي �از آن سبب بود كه هيچگاه پيامبر »را به راه آسان

ازيشان چنين روايت كرده است كه از  لكردند. و عايشه  اختيار مي تر را كار آسان
د و همچنين در سفر خواندن رفتند نماز را كوتاه مي اختياركردن آسان كه چون به سفر مي

شدند عوض ايستاده نماز را نشسته ادا  گرفتند، و چون بيمار مي خوردند و روزه نمي مي
: مردم را بشارت دهيد و به نفرت نيفكنيد، اين »تـُنَـفُروا َوالَ  َوَبشُروا«اش:  فرمودند، فرموده مي

ند. چون هم فرمان ديگريست كه خطاب بيارانست ولي در آن تمام امت داخل هست
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كارگرفتن از نرمي و آساني بهتر از سختگيريست كه مردم را متنفر سازد، چنانكه كردار 
براي ما نمونه است. آنگاه كه مرد اعرابي به مسجد وارد شد و به علت ناداني، به  �پيامبر 

 � كردن شد. صحابه متوجه گشته و بانگ برآوردند، آنحضرت گوشة مشغول به بول
مرد  �باز نداريد، بعداً بر آن دلوي از آب بپاشيد كه در برابر احسان پيامبراو را  فرمودند:

اعرابي چنين گفت: خداوندا! بر من و محمد رحمت كن و به همراه ما بر كس ديگري 
برايش فرمودند: اي برادر عرب رحمت واسع خداوند را كه به  � رحمت مكن. آن حضرت

َزعُ  َوالَ  زَانَهُ  ِإال  َشْىءٍ  ِفى َيُكونُ  الَ  الرْفقَ  ِإن «فرمايد:  رسد، تنگ نمودي. مي همگان مي  َشْىءٍ  ِمنْ  يـُنـْ
 هرآئينه نرمي در چيزي نباشد، مگر كه او را زينت دهد و از چيزي كشيده نشود »َشانَهُ  ِإال :

كند و از  گيري تشويق مي نادار كند. اين حديث مبارك به آس مگر كه او را عيب
دارد. رفق به معني نرمي و ضد عنف كه به معني جبر و اكراه است  گرفتن بازمي سخت

داند و آنچه را خدا دوست بدارد  دارد و جبر را بد مي باشد، خداوند نرمي را دوست مي مي
  خير است و آنچه را بد بداند تماماً شر است.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  نمايند.هردو حديث را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ  -1
  شرح را به درستي بخوان و آنچه پوشيدگي دارد براي شنوندگان توضيح ده. -2
گيري در هرچيز تا لباس، خانه، عذا و مركب سواري توصيه كن و از  ها را در آسان آن -3

  ها منع كن. گيري در همة اين سخت
نماز را فرمايد: كسي كه براي قومي امام باشد بايد  كه مي �ها را ازين ارشاد پيامبر آن -4

سبك بخواند، زيرا در ايشان مردم مريض، ناتوان، و حاجتمند وجود دارد و 
  ؟دهنده مردم هستيد دهنده هستيد؟ آيا شما نفرت فرمايند: آيا شما مردم را نفرت مي
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  ����: شكم ماهي و حضرت يونس 21درس 

  قوله تبارك وتعالي:
¨βÎ) uρ }§çΡθãƒ zÏϑs9 t Î= y™ö� ßϑ ø9$# ∩⊇⊂∪ øŒÎ) t,t/ r& ’ n<Î) 

Å7ù= à'ø9$# Èβθ ßsô±yϑ ø9$# ∩⊇⊆⊃∪ zΝyδ$ |¡sù tβ%s3sù zÏΒ 

tÅÒ ymô‰ßϑ ø9$# ∩⊇⊆⊇∪ çµ yϑs)tG ø9$$ sù ßNθ çt ø:$# uθ èδuρ 

×ΛÎ= ãΒ ∩⊇⊆⊄∪  

  گفتة خداوند بزرگ:
راستي يونس از پيامبران  و به) 139(

زماني (را ياد كن) كه )  140(بود.
سوي كشتي آكنده (از بار و مسافر)  به

پس (با مسافران كشتي)  ) 141(گريخت.
گاه  آن )142(. قرعه انداخت و بازنده بود

ماهي، او را بلعيد و او سزاوار نكوهش 
   بود

  ]142 – 139[صافات: 
  

βÎ)uρ }§çΡθ¨﴿ فرمايد: مي شرح: ãƒ zÏϑs9 tÎ= y™ ö�ßϑ ø9$# ∩⊇⊂∪﴾ خداوند در اين آيات به ما از حال :
هد و اين يونس ابن متي است و متي مردي نيكوكار د آگاهي مي � بنده و پيامبرش يونس

در بني اسرائيل بود، و هنگامي فوت كرد يونس به شكم مادر قرار داشت و جايگاهش قرية 
در موصل به نام نينوا بود، پس يونس بزرگ شد و خداوند او را به سوي قومش فرستاد، زيرا 

 فرمايد: لة پيامبران الهي گشت. ميپرستيدند و بدين ترتيب يونس يكي از جم ها بتان مي آن
﴿øŒÎ) t,t/ r& ’ n< Î) Å7ù= à'ø9$# Èβθ ßsô±yϑ ø9$# ∩⊇⊆⊃∪﴾ يعني فرار كرد به سوي كشتيي كه از سرنشين پر بود و :

$zΝyδ﴿ :فرمايد مي |¡sù tβ%s3sù zÏΒ tÅÒ ymô‰ßϑ ø9$# ∩⊇⊆⊇∪﴾ پس قرعه انداخت با اهل كشتي و شد از :

çµ﴿فرمايد:  ل كشتي مغلوب شد. ميكشي اه مغلوبان، يعني در قرعه yϑs)tG ø9$$ sù ßNθ çtø:$# uθ èδuρ ×ΛÎ= ãΒ 

يعني او را ماهي بخورد و او كاري انجام داده بود كه سزاوار مالمت و مورد سرزنش  ﴾∪⊅⊇⊆∩
بود به سبب گريختن او از قومش كه چون قوم خود را دعوت كرد كه اگر به وي ايمان 

رستش نكرده و عبادت بتان را ترك نگويند به عذاب الهي نياورند و خداي را به يگانگي پ
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گرفتار خواهند شد و چون عذاب كه وعده كرده بود تأخير گشت و عذاب الهي نازل نشد، 
شتاب كرد يعني پيش از اين كه برايش خداوند اجازه داده باشد از قريه و سرزمين موصول به 

ي را به دريا ديد به آن سوار شد، بار طرف عراق فرار كرد، پس به زمين سينا رسيد و كشت
رفت و نه پس، ناخدا  كشتي از ظرفيتش زيادتر بود در ميان دريا متوقف شد كه نه پيش مي

شان غرق خواهند شد. هركس  متوجه شد كه ناچار است كشتي را سبك بگرداند و گرنه همه
قرعه انداختند و شد كه خود را به دريا بيندازد، پس  به نفس خود عالقمند و حاضر نمي

مغلوب شد و قرعه به نام او آمد او را به دريا انداختند و ماهي او را فرو برد و در  �يونس
≈Hω tµ﴿ شكم ماهي خداوند را به عبادت: s9Î) HωÎ) |MΡ r& š� oΨ≈ ysö6 ß™ ’ÎoΤ Î) àMΖà2 zÏΒ šÏϑ Î=≈©à9$# 

كنم تو را،  و به پاكي ياد ميپرستش مگر تو اي خدا  نيست خدايي اليق« ).87(األنبياء:  ﴾∪∠∇∩
گفت: پس خداوند دعا و استغاثة او را قبول فرمود و از  مي تسبيح .»هستم من از ستمكاران

  بخشد. آن غم و محنت نجاتش داد و به همين ترتيب مسلمانان را از غم و اندوه نجات مي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  ا شنوندگان حفظ نمايند.آيات را به شايستگي قرائت كن و تكرار نما ت -1
  شرح را جمله جمله بخوان و آنچه الزم دارد توضيح ده تا شنوندگان بفهمند. -2
كه فروگذاري دعوت و تبليغ به علت اعراض مردم كار شايستة نيست،  :به ايشان بگو -3

  بلكه صبر و ثبات بر ادامه دعوت پسنديده است.
  آن را قبول دارد.كشي مشروع است و اسالم هم  كه قرعه :به ايشان بگو -4
≈Hω tµ﴿ ايشان را از فضيلت ذكر -5 s9Î) HωÎ) |MΡ r& š� oΨ≈ ysö6ß™ ’ÎoΤ Î) àMΖà2 zÏΒ šÏϑ Î=≈©à9$# ∩∇∠∪﴾ 

كنم تو  نيست خدايي اليق پرستش مگر تو اي خدا و به پاكي ياد مي« ).87(األنبياء: 
 از محنت در شكم ماهي شد �كه سبب نجات يونس  .»را، هستم من از ستمكاران

  آگاه كن.
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شدن توبة قوم يونس آگاه كن كه... از عذاب خداوند پيدا كردند.  ايشان را از قبول -6

=Ÿωöθn﴿ :فرمايد خداوند مي sù ôM tΡ%x. îπtƒö� s% ôM uΖtΒ# u !$yγyèx' uΖ sù !$pκ ß]≈yϑƒÎ) āωÎ) tΠöθs% }§çΡθãƒ !$£ϑ s9 

(#θãΖ tΒ#u $uΖ ø't±x. öΝåκ ÷] tã z># x‹tã Ä“÷“ Ï‚ø9 $# ’ Îû Íο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ÷Λ àι≈oΨ ÷è−G tΒ uρ 4’ n< Î) &Ïm ∩∇∪﴾  
ترتيب  پس چرا چنين نشد كه مردم دياري ايمان بياورند و بدين« ).98(يونس: 

ايمانشان به آنان فايده برساند مگر قوم يونس كه چون ايمان آوردند، عذاب 
مند  بهرهبار زندگي دنيا را از آنان برداشتيم و آنان را تا مدتي  رسواگر و ذلت

  .»ساختيم؟
كه ايمان  �توبة هيچ قومي در هنگام فرارسيدن عذاب قبول نشد، مگر قوم يونس 

چون يونس از دريا بيرون شد و از رنجوري شفا يافت باز به سوي قوم خود رفت،  آوردند
كه همة شان چون عذاب الهي را مشاهده كردند، پيش ازين كه عذاب بر اوشان نازل  :ديد

ند و اين ايمان برايشان مفيد واقع شد كه از عذاب خدا نجات د، ايمان آورشود از خوف
  يافتند.
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  : حديث كسي نگويد كه من از يونس بن متي بهترم22درس 

 يـَُقوَلن  الَ « قوله صلى اهللا عليه وسلم:
رٌ  ِإنى َأَحدُُكمْ  َومرًة  »َمتى ْبنِ  يُوُنسَ  ِمنْ  َخيـْ

 ِلَعْبدٍ  َبِغىيـَنْ  َما«أخرى قال عليه السالم: 
رٌ  ِإنى يـَُقولَ  َأنْ    »َمتى ْبنِ  يُوُنسَ  ِمنْ  َخيـْ

فرمايد: هرگز يكي از شما  مي �پيامبر 
كه من از يونس بن متي بهتر هستم.  :نگويد

و بار ديگر فرمود: براي هيچ بندة مناسب 
نيست اين كه بگويد: من از يونس بن متي 

  بهتر هستم.
  (رواه البخاري)

  
رٌ  ِإنى َأَحدُُكمْ  يـَُقوَلن  الَ «: �دة رسول اهللا فرمو شرح: : هرگز يكي از »َمتى ْبنِ  يُوُنسَ  ِمنْ  َخيـْ

شان  دادن اصحاب خود را از فضيلت �شما نگويد كه من از يونس بن متي بهتر هستم. پيامبر 
ه چون برد ك را از اين سبب از ميان پيامبران نام مي �كند و يونس  بر يونس بن متي منع مي

ها را ترك  ها بر كفر صبر، نكرده و از نزدشان فرار و آن او بر اذيت و آزار قوم و اصرار آن
كند، گرفتار گردانيد و باز  كرد. خداوند نيز او را به مصيبتي كه در كتاب خود از آن قصه مي

≈Hω tµ≈s9Î) HωÎ) |MΡr& š�oΨ﴿ گفت: به سبب تسبيح مبارك كه مي ysö6 ß™ ’ÎoΤ Î) àMΖà2 zÏΒ šÏϑ Î=≈ ©à9$# 

كنم،  يعني خدايا سزاوار عبادت و پرستش نيست مگر تو به پاكي ياد مي« )87(األنبياء:  ﴾∪∠∇∩
 :. از آن بال نجات پيدا كرد، چون به سوي قوم خود بازگشت ديد»همانا هستم از ستمكاران

مند ساخت و  بهره ها را تا آخر عمرشان به زندگاني دنيا كه همه ايمان آورده اند و خداوند آن
به عذاب عمومي گرفتار نساخت، زيرا آنان به خداوند تسليم شده و ايمان آوردند و 

رٌ  ِإنى يـَُقولَ  َأنْ  ِلَعْبدٍ  يـَْنَبِغى َما«فرمايد:  نيكوكاري كردند و نيز مي : براي »َمتى ْبنِ  يُوُنسَ  ِمنْ  َخيـْ
. در اينجا هم »متي بهتر هستممن از يونس بن «هيچ بنده مناسب نيست اين كه بگويد: 

منع كرده است، گرچه مطلقاً بر پيامبران  �شان بر يونس  دادن از فضيلت � آنحضرت
باشد. و ازين  مي  �و خلق عظيم آن حضرت  دارد ولي اين گفته به خاطر تواضع فضيلت

كند كه صحابه از عدم صبر يونس بر اذيت قوم خود و فرار از  را ذكر مي �سبب يونس 
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داراي صبر و  �گفتند: پيامبر ما نسبت به يونس  زدشان آگاه بودند و امكان داشت كه مين
تحمل بيشتريست. در حالي كه اين سخن با ادبي كه شايسته است كه در مقابل خدا و 

  پيامبرانش مراعات شود منافات دارد.
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  حفظ نمايند.هردو حديث را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان  -1
  خواهد تفسير كن. شرح را قرائت كن و آنچه را توضيح مي -2
دهد كه او را  كه براي هيچكس اجازه نمي :آگاه كن �ايشان را از حسن ادب محمد  -3

  فضيلت دهد. �بر يونس 
دادن بعضي از علماء بر بعضي ديگر، ترك ادب و سبب  كه فضيلت :به ايشان بفهمان -4

  هاست. اعتمادي به ارشاد و تبليغ آن بيسلب اعتماد مردم از علما و 
كه براي گشايش و رفع مشكالت  :باخبر كن �ها را از اهميت دعاي يونس  آن -5

Hω tµ≈s9Î) HωÎ) |MΡ﴿ بسيار مجرب است. r& š�oΨ≈ ysö6 ß™ ’ ÎoΤ Î) àMΖà2 zÏΒ šÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩∇∠∪﴾. 

دگان نيكوكار او آنان را از وجيبة نگاهداشتن ادب در مقابل خداوند، پيامبران، و بن -6
كه خداوند را طوري ياد نكنند كه با جالل و كمال او خللي وارد  :تعالي آگاه كن

شان بكاهد و همچنين در  شود. و نيز در بارة پيامبران چيزي نگويند كه از مرتبه و كمال
  شر و فساد نهفته است.هاي  بارة علما و مبلغين اسائة ادب نكنند، زيرا در چنين رويه
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  گران روز شنبه كه مسخ شدند : آية حيله23 درس

  قول اهللا عزوجل:
öΝßγù= t↔ó™ uρ Çtã Ïπ tƒö� s)ø9$#  ÉL©9$# ôM tΡ$Ÿ2 nοu� ÅÑ%tn 

Ì� óst7ø9$# øŒÎ) šχρß‰÷è tƒ ’Îû ÏMö6 ¡¡9$# øŒÎ) óΟÎγŠ Ï? ù's? 

öΝßγçΡ$ tF‹Ïm tΠöθ tƒ öΝÎγÏF ö;y™ $ Yã §� ä© tΠöθ tƒuρ Ÿω 
šχθçF Î6 ó¡o„ � Ÿω óΟÎγ‹ Ï? ù's? 4 y7 Ï9≡ x‹Ÿ2 Νèδθ è=ö6 tΡ 

$ yϑ Î/ (#θ çΡ%x. tβθ à)Ý¡ø'tƒ ∩⊇∉⊂∪  

  گفتة خداوند بزرگ:
) سؤال كن يا محمد يهود را از دهي 163(

كه در كنار دريا بود چون گاهي كه 
كردند در روز شنبه وقتي كه  تجاوز مي

شان روز شنبه بر روي  آمدشان، ماهيان مي
آب و روزي كه جز شنبه بود 

وديم ايشان را آمدندشان همچنين آزم نمي
  كردند. به سبب آن كه فسق مي

  ]163[االعراف: 
  

=öΝßγù﴿ فرموده خداي تعالي: شرح: t↔ ó™ uρ Çtã Ïπ tƒ ö� s)ø9$#  ÉL©9$# ôMtΡ$ Ÿ2 nοu� ÅÑ%tn Ì� óst7ø9$#﴾ سؤال كن :
خواسته شده  �يا محمد، يهود را از قرية كه در كنار بحر واقع شده بود. درين جا از پيامبر

’ øŒÎ) šχρß‰÷ètƒ﴿ فرمايد: ها يهود بودند. مي پرسد و آنكه ازيشان ب Îû ÏM ö6¡¡9$#﴾  يعني از حد
ها چنگ  كردند. چون خداوند شكار و صيد ماهي را بروز شنبه حرام كرده بود آن تجاوز مي

گذاشتند و بروز يكشنبه پر از ماهي از دريا  به حيله زدند كه دام را بروز شنبه بدر يا فرو مي
øŒÎ) óΟ﴿ فرمايد: مي گرفتند. مي ÎγŠ Ï?ù's? öΝßγçΡ$ tF‹Ïm tΠöθ tƒ öΝÎγÏF ö;y™ $ Yã §�ä©﴾  يعني روز شنبه كه روز عبادت

شدند و خود را در نظرشان  آمدند و بر روي آب آشكار مي و ترك كارشان بود ماهيان مي
tΠöθ﴿فرمايد:  داند. مي جلوه مي tƒ uρ Ÿω šχθçF Î6 ó¡o„ � Ÿω óΟÎγ‹ Ï? ù's?﴾  روزها كه روز ترك يعني به ديگر

شدند. و اين به علت  عبادت و عمل دنيائي بود، آشكارا و به آن كثرت بر روي آب ديده نمي
≡y7Ï9﴿فرمايد:  ابتالء و امتحان الهي بود، چون خداوند مي x‹Ÿ2 Νèδθ è=ö6 tΡ $yϑ Î/ (#θ çΡ%x. tβθà)Ý¡ø'tƒ 

يعني فسق و تجاوز كاري  كردند. : و همچنين آزموديم ايشان را به علت آن كه فسق مي﴾∪⊃∌⊆∩
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رسد، مگر به علت گناهي كه  شان سبب اين آزمون و امتحان بود، زيرا هيچ مصيبتي نمي
شان پديد آمد. به سه گروه تقسيم شدند.  مرتكب شدند. چون اين تجاوز و فسق در ميان

، گروهي ازين كار انكار كردند و به مردم تبليغ كردند كه شكار شما بروز شنبه حرام است
آيد.  زيرا گذاشتن دام به دريا بروز شنبه تا از ماهي پر شود به حقيقت صيد به شمار مي

گروهي از اظهار سخني به علت نوميدي شان از بازگشت قوم به سوي حق و توبه از گناه 
خاموش ماندند. گروهي نيز به اين حيله به صيد ماهي دوام دادند، پس خداوند خبر داد كه 

بازي ماهيان را  حيله و صيد ماهي بودند نجات داده است و كساني كه به حيله فرقة را كه منكر
كردند، هالك كرده و از فرقة سوم كه سكوت بودند، چيزي اظهار نكرده است،  صيد مي

uΖ$﴿ زيرا قرآنكريم مي فرمايد: øŠpgΥr& tÏ% ©!$# šχ öθpκ ÷] tƒ Çtã Ïþθ�¡9 $# $tΡ õ‹s{r&uρ šÏ% ©!$# (#θßϑ n=sß 

¥>#x‹ yèÎ/ ¤§ŠÏ↔t/ $yϑ Î/ (#θçΡ%x. šχθà) Ý¡ø' tƒ ∩⊇∉∈∪﴾  :پس ما كساني كه از كار « .)165(األعراف
كردند. نجات داديم و كساني را كه ستمكار بودند به عذاب سختي  زشت قوم خود منع مي

  .»كردند گرفتار كرديم و اين به سبب تجاوزي بود كه مي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ نمايند.يت را به تجويد آ -1
  نچه را الزم است توضيح ده تا دانسته شود.شرح را به خوبي بخوان و آ -2
شمردن حرام به طور حيله بترسان، زيرا اين  بازي در شريعت و حالل ايشان را از حيله -3

  فرقه از بني اسرائيل را خداوند به سبب همين عمل هالك گردانيد.
ان كه فسق و تجاوز عبارت از نافرماني خدا و پيامبر است كه واجبي را به ايشان بفهم -4

شود كه  ترك كنند يا حرامي را مرتكب شوند و چنين كرداري سبب بالهائي مي
  دهد. جامعه را به سوي هالكت و ويراني سوق مي



    

  637  والهاي ماه ش درس
  

  

كه امر به معروف و نهي از منكر تنها وسيلة نجات از عذاب خداوند  :ها تذكر ده به آن -5
بخشد كه به نهي از منكر  ست، زيرا خداوند ازين قوم بني اسرائيل عدة را نجات ميا

  قيام كردند.
كنند، كار  كه سكوت از نهي منكر به دليل اين كه مردم قبول نمي :به ايشان تذكر ده -6

  دهد. شايستة نيست و انسان را از عذاب خداوند نجات نمي
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  : حديث گناهان يهود را تكرار نكنيد24درس 

 قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: الَ 
تـَْرتكبوا َما ارتكب اليَـُهوَد فـََتْستحلوا محارم 

  اهللا بأدني الحيل.

فرمايد:  مي �: پيامبر �گفتة پيامبر 
مرتكب گناهاني نشويد، چنانكه يهود 
مرتكب شدند كه محارم خداوند را به 

  كوچكترين حيلة بر خود حالل كردند.
  ه)(ذكره ابن كثير وصحح

  
: مرتكب گناهاني نشويد كه يهود مرتكب »تـَْرتكبوا َما ارتكب اليَـُهودَ  الَ «فرمايد:  مي شرح:

دهد و به ايشان  امتش را منع كرده و اصحاب خود را مورد خطاب قرار مي �شدند. پيامبر 
ها شكار ماهيان را  هائي كه يهود شدند، نشويد. چون آن گويد: مرتكب گناهان و نافرماني مي

روز شنبه بر خود حالل دانستند، حق را بپوشيدند و كتاب خداوند تورات را تحريف و ب
 انعبارت و نصوص آن را تغيير دادند و در عقب حرص و آرزوهاي نفساني خود رفتند پيامبر

داشتند، به قتل رسانيدند و پيامبر  را كشتند، علما و دانشمندان كه ايشان را از گناه و فسق بازمي
  ها آگاه شد. حقايق به واسطة وحي الهي اطالع پيدا كرد و از عواقب زشت آن به اين �

پس امتانش را نهي كرد ازين كه مانند آنان رفتار كنند و به بالئي گرفتار شوند كه 
كه محارم خدا را به  »فـََتْستحلوا محارم اهللا بأدني الحيل«فرمايد:  يهوديان گرفتار شدند. مي

حالل كردند. متأسفانه امت اسالم اين ارشاد گرانقدر پيامبر خود را كوچكترين حيلة بر خود 
فراموش كرده و قدر آن را ندانستند، به رفتار يهوديان رفتار كردند تا گرفتار شدند به آنچه 

ها غلبه كردند، ايشان را  نصراني ,يهوديان گرفتار بودند. ديديم كه بر سرزمين مسلمين
ها را گرفتار ذلت و خواري  خود را برايشان جاري كرده و آن مستعمره ساختند و قوانين كفر

نمودند تا مانند يهوديان سرگردان و آواره شدند و به حالي درآمدند كه نه مسلمان و نه كافر 
اي وجود دارد و مسلمين بر همان فسق و گناه  روند. آري، امروز چنين فاجعه به حساب مي

گردانند و خداوند نيز به ايشان عقوبت خود را نازل  كنند و از دين مقدس خود رو اصرار مي
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ها را  ها توهين كردند و آن كرد كه يهوديان آواره جهان را برايشان چيره ساخت كه به آن
خوار نمودند تا مورد خنده و استهزاء تمام جهانيان قرار گرفتند و در همين حالت هم از مردن 

  ندارند.ها و به فسادگرائيدن وجدان خود آگاهي  دل
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ نمايند. -1
  شرح را به آرامي بخوان و نكات الزم را توضيح ده. -2
شمردن حرامي در خريد و فروش و يا  بازي كه به حالل به ايشان بگو: هرگونه حيله -3

  ديگر كارها بيانجامد حرام است.
شان در  د و نصارا بترسان و از تشبيه و رغبت به رفتار و سياستها را از متابعت يهو آن -4

داري بر حذردار، زيرا چنين كارهاي ايشان را به سوي بدبختي در دنيا و  امور مملكت
  دهد. آخرت سوق مي
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  آزمايش سليمان و... يةآ: 25درس 

  قوله تعالي:
ô‰s)s9uρ $ ¨ΖtF sù z≈ yϑ ø‹n= ß™ $ uΖøŠ s)ø9r&uρ 4’ n? tã ÏµÍh‹ Å™ ö�ä. 

#Y‰|¡y_ §ΝèO z>$tΡ r& ∩⊂⊆∪ tΑ$ s% Éb>u‘ ö� Ï'øî $# ’Í< 

ó=yδuρ ’Í< %Z3ù= ãΒ āω  Èö t7.⊥tƒ 7‰tnL{ .ÏiΒ ü“ Ï‰÷èt/ ( 
y7̈Ρ Î) |MΡr& Ü>$̈δuθ ø9$# ∩⊂∈∪  

  گفته خداوند بزرگ:
) همانا آزموديم سليمان را و انـداختيم  34(

بر تخت او كالبدي را سـپس بازگشـت بـه    
ــدا ( ــت: اي پرور35خ ــن،  ) و گف ــار م دگ

بيامرز مرا و عطا كن مرا پادشاهي كه نسزد 
هـــيچكس را غيـــر از مـــن. همانـــا تـــوئي  

  بخشاينده.
  ]35 – 34[ص: 

  
$ ô‰s)s9uρ﴿فرمايد:  مي شرح: ¨Ζ tFsù z≈ yϑø‹ n= ß™﴾ همانا آزموديم سليمان را، در اينجا مراد، پيامبر :

بتالي خدا او را اين بود كه گفت: باشد سبب فتنه و ا خدا، سلمان فرزند داود عليهما السالم مي
زايد و  شوم و هر زني پسري مي بستر مي امشب با يك صد زن از همسران خود هم

شوند، ولي استنثاء نكرد، يعني انشاء اهللا نگفت.  شان سواركار مجاهدي در راه خدا مي هركدام
هللا گرفتار آمد كه پس با آن عده از زنان كه گفته بود همبستر گشت و به عواقب نگفتن انشاء ا

همة آن زنان نزائيدند، مگر يك زن پسري آورد كه نيمي از بدنش فلج بود، چون مادرش 
كند  گذاشتند، چنانكه خداوند قصه مي �وضع حمل كرد او را آوردند و بر تخت سليمان 

$tΑ﴿ فرمايد: و مي s% Éb> u‘ ö�Ï'øî $# ’Í< ó= yδuρ ’ Í< %Z3ù= ãΒ āω Èö t7 .⊥tƒ 7‰tnL{ .ÏiΒ ü“Ï‰÷è t/﴾:  و گفت: اي
پروردگار من! بيامرز مرا و عطا كن مرا آن پادشاهي كه راست نيايد هيچكس را غير از من، 
همانا تو بخشايندة، يعني اين مملكت و جهانداري براي غير من درست نيايد و به اسم باري 

y7̈Ρ﴿ تعالي: Î) |MΡr& Ü>$̈δuθ ø9$# ﴾ اش را قبول  واستهانك انت الوهاب: توسل جست پس خداوند خ
خواست او را همراه  كرد و باد را برايش مسخر فرمود كه به فرمان او به هرجائي كه مي

برد و همچنين  بساطش كه در آن وزراء و اركان دولت او جاي داشتند، مانند سفينة هوائي مي
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وان ها كارهاي سختي كه از ت شياطين و جنيات را به او فرمانبردار و مسخر كرد كه از آن
كرد. آري، اين فضل و احسان الهي است كه به هريك از بندگانش  انسان نبود استفاده مي

  كند. بخواهد عنايت مي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  يات كريمه را بخوان و تكرار كن تا حفظ نمايند.آ -1
  شرح را جمله به جمله بخوان و آنچه را الزم است توضيح ده. -2
آگاه كن و آن فراموشي از گفتن كلمة  �فتادن سليمان ا ايشان را از سبب به فتنه -3

كنم و يا به زودي آن كار را آغاز  گويد: چنين كاري مي انشاء اهللا بود. زيرا هركه مي
خواهم كرد بايد انشاء اهللا بگويد و اگر چنين استثنائي نكرد، گويا قدرت را به خود 

ا برايش مسخر و آماده گرداند نسبت داده و از اين كه بايد خداوند وسايل و اسباب ر
به چنين عقوبتي گرفتار شد. در  �فراموش كرده و از همين سبب بود كه سليمان 

امشب با هفتاد همسر خود «گفت:  �حديث صحيح وارد شده كه سليمان 
خوابم تا هريك سواركاري بزايد و در راه خدا جهاد كند، رفيقش گفت: انشاء اهللا  مي

بار نگرفت، مگر ها هيچيكي  شان خوابيد و از آن  نگفت. با همهبگو، پس او انشاء اهللا
قسم به خدائي  آورد، يعني نصف بدن آن كودك فلج بود. يك زن كه نصف بچه

شان سواركار در راه  گفت، همه كه جان محمد در تصرف او است اگر انشاء اهللا مي
  .»كردند خدا جهاد مي

كه تمام آن خير و  :ارتكاب گناه آگاه كن كردن بعد از ها را از فضيلت توبه همه آن -4
  بركت است.

شود نه  به وسيلة عبادات و كردار پسنديده حاصل مي ندكه توسل به خداو :به آنان بگو -5
به سبب مردگان و بهترين وسيله براي اجابت دعا توسل به اسماي پاك خداوند است، 

y7̈Ρ﴿ توسل به �چنانكه سليمان  Î) |MΡ r& Ü>$̈δuθø9$# ﴾ كرد.  
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  از جنيان ديوي: حديث دستگيري 26درس 

 ِمنَ  ِعْفرِيًتا ِإن قوله صلى اهللا عليه وسلم: 
 تَ  اْلِجنلِيَـْقَطعَ  اْلَبارَِحةَ  تـََفل  َصالَِتى، َعَلى 

 َأنْ  فََأَرْدتُ  فََأَخْذتُُه، ِمْنُه، اللهُ  فََأْمَكَنِنى
 َحتى دِ اْلَمْسجِ  َسَواِرى ِمنْ  َسارِيَةٍ  َعَلى َأْربَُطهُ 

 َأِخى َدْعَوةَ  َفذََكْرتُ  ُكلُكمْ  ِإلَْيهِ  تـَْنظُُروا
 َألَحدٍ  يـَْنَبِغى الَ  ُمْلًكا ِلى َهبْ  َرب  ُسَلْيَمانَ 

  .َخاِسًئا فـََرَدْدتُهُ . بـَْعِدى ِمنْ 

بر من تعـرض   ديشب ديوي از جنيانهمانا 
كرد تا نمازم را قطع كند، پس خداوند مرا 

ــدرت داد و او ر ــر وي قـــ ــرفتمبـــ  :ا گـــ
هـاي   خواستم وي را بر ستوني از سـتون  مي

 بسته كـنم تـا همـه شـما او را ببينيـد     مسجد 
را بـه يـاد    �پس دعاي بـرادرم سـليمان   

ــرايم    ــارا! بـ ــت: پروردگـ ــه گفـ آوردم كـ
پادشاهي عطا كن كـه بعـد از مـن مناسـب     

  هيچكس نباشد، پس او را ذليل رد كردم.
  (رواه البخاري)

  
: همانا ديوي را از جنيان و عفريت جمع آن »اْلِجن  ِمنَ  ِعْفرِيًتا ِإن «فرمايد:  مي شرح:

كننده در كارها و ضررناك كه  عفاريت و مؤنث آن عفريته به معني ناپاك، زشت، تصرف
: »َصالَِتى َعَلى  لِيَـْقَطعَ  اْلَبارَِحةَ  تـََفلتَ «فرمايد:  گردد. مي شامل هر سركشي از جن و انس را مي

  كرد. ادا مي�لي بود كه پيامبرا نمازم را قطع كند. و آن نماز نفن حمله كرد تديشب بر م
: پس خداوند مرا بر وي قدرت داد، يعني خداوند مرا توانا »ِمْنهُ  اللهُ  فََأْمَكَنِنى«فرمايد:  مي

فرمايد:  به دست خود بگيرم. مي گردانيد تا با سركشي كه داشت او را گرفتار سازم و محكم
خواستم كه وي را بر ستوني از  : مي»اْلَمْسِجدِ  َسَواِرى ِمنْ  َسارِيَةٍ  َعَلى َأْربُطَهُ  َأنْ  فََأَرْدتُ  ْذتُُه،فََأخَ «

هاي  : تا همة شما به او نگاه كنيد و بچه»ُكلُكمْ  ِإلَْيهِ  تـَْنظُُروا َحتى« هاي مسجد بسته كنم. ستون
: پس دعاي برادرم سليمان »ُسَلْيَمانَ  َأِخى َدْعَوةَ  َكْرتُ َفذَ «فرمايد:  ي بگيرند، ميمدينه او را به باز

  كند كه گفت: را به ياد آوردم كه در سورة (ص) خداوند از وي قصه مي �
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﴿ó=yδuρ ’Í< %Z3ù= ãΒ āω  Èö t7.⊥tƒ 7‰tnL{ .ÏiΒ ü“Ï‰÷è t/ ( y7̈Ρ Î) |MΡ r& Ü>$̈δuθ ø9$# ∩⊂∈∪﴾ :» خداوندا! برايم
. يعني ,همانا تويي بخشاينده ن مناسب هيچكسي نباشدپادشاهي عنايت كن كه بعد از م

خداوندا! گناهم را كه انشاء اهللا را نگفتم ببخش و برايم چنان مملكتي با شوكت و وسعت 
عطا كن كه خاصه من باشد و بعد از من براي ديگري چنين سلطنتي مناسب نگردان. چون 

زده از فشار  ريت را خوار و حيرترا به ياد آورد عف �اين خواسته سليمان  � پيامبر اكرم
  چنگ مباركش رها گردانيد.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را تكرار كن تا شنوندگان حفظ نمايند. -1
  شرح را جمله به جمله بخوان و آنچه توضيح الزم دارد تفسير كن. -2
 كنند، ها را اذيت مي كه در ميان جنيان عفاريت هستند كه انسان :به ايشان بفهمان -3

ها به غير از خداوند از ديگر كس امكان ندارد و شخص مؤمن پيوسته  جستن از آن پناه
گيرد و بايد چيزهايي را بخواند كه سبب طرد  از شياطين جن و انس به خدا پناه مي

  شوند مانند معوذتين و آيت الكرسي. شياطين مي
رده بودند، ولي كه اگرچه غفريت را به دست آو :آگاه كن �ايشان را از ادب پيامبر -4

در امتياز تسخير ديوان شريك نباشند و اين  �بسته و اسير نكردند تا همراه سليمان 
باشد و ما نيز بايد از پيامبر بزرگوار خود پيروي كنيم و به مقام  �امتياز براي سليمان 

و منزلت يكديگر احترام داشته باشيم و به سوي قدرت و سلطنت و يا اندوختني مال و 
  رغبت نكنيم.دنيا 
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  كردن فرزندش : آية لقمان و نصيحت27درس 

  تعالي: قول اهللا
ô‰s)s9uρ $ oΨ÷�s?#u z≈ yϑ ø)ä9 sπ yϑ õ3Ït ø:$# Èβr& ö� ä3ô©$# ¬! 4 
tΒuρ ö�à6 ô±tƒ $ yϑ ‾Ρ Î*sù ã�ä3ô±o„ Ïµ Å¡ø'uΖ Ï9 ( tΒuρ 

t� x'x. ¨βÎ* sù ©!$# ; Í_ xî Ó‰‹ Ïϑym ∩⊇⊄∪ øŒÎ) uρ tΑ$ s% 

ß≈ yϑ ø)ä9 Ïµ ÏΖö/ eω uθ èδuρ …çµ Ýà Ïètƒ ¢ o_ç6≈ tƒ Ÿω õ8Î�ô³è@ 

«!$$ Î/ ( āχÎ) x8÷�Åe³9$# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠÏàtã ∩⊇⊂∪  

  گفتة خداوند بزرگ:
) و همانا عطا كرديم لقمان را حكمـت  12(

كــه شــكر كــن خــدا را و هركــه  :و گفتــيم
شكر كند پـس جـز ايـن نيسـت كـه شـكر       

وكســيكه  كنـد بـراي نفـع خـود سـپس      مـي 
نياز و ستوده  دا بيهمانا خ ناسپاسي مي كند

 :) و يـاد كـن چـون گفـت    13شده اسـت ( 
د: اي دا لقمــان بــه پســر خــود و او پنــد مــي

پسرك من! شـرك مـورز بـه خـدا، همانـا      
  شرك ستمي بزرگ است.

  ]13 – 12[لقمان: 
  

$ ô‰s)s9uρ﴿ شرح: oΨ÷�s?#u z≈ yϑ ø)ä9 ﴾ هرآئينه عطا كرديم لقمان را. خداوند از بخشايش و فضل :
 گويد: كند، و چنين به حق قصه كرده مي هركس خواهد از بندگانش عطاء مي خود كه به

﴿‰s)s9uρ $ oΨ÷�s?#u z≈ yϑø)ä9 sπ yϑ õ3Ït ø:$#﴾ حكمت عبارت از رسيدن به حقايق كارهاست كه عبارت از :
كردن نعمت چنانكه او راضي باشد  دهنده است به ستايش و ثنا بر او و صرف شكران نعمت

كرده شود با شعور و آگاهي باطني به ذاتي كه نعمت را به وي ارزاني كه به آنگونه صرف 
 tΒuρ ö�à6ô±tƒ﴿ فرمايد: اختيار زبان به ستايش و ثناي او جريان پيدا كند. مي داشته چنانكه بي

$ yϑ ‾ΡÎ* sù ã� ä3ô±o„ ÏµÅ¡ø'uΖ Ï9﴾كند براي نفع خود.  : و هركه شكر كند پس جز اين نيست كه شكر مي
گردد كه شكر،  كند مفاد آن شكر بر خود شكر گوينده بازمي اي را شكر مييعني هركه خد

﴿ دارد، چنانكه خداوند فرموده است: نعمت را زياد و آن را از زوال نگه مي È⌡ s9 óΟ è?ö� x6x© 
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öΝä3‾Ρ y‰ƒ Î—V{﴾  :فرمايد: . مي»گردانم كر بكنيد نعمت را بر شما زياد مياگرش« .)7(ابراهيم 

﴿(tΒuρ t� x'x. ¨βÎ* sù ©!$# ; Í_ xî Ó‰‹ Ïϑym ∩⊇⊄∪﴾نياز و  : و هركه ناسپاسي كند، پس هرآئينه خداوند بي
نياز است و در  ستوده شده است. يعني اگر كسي شكر خدا را نكند، خداوند از تمام خلق بي

(øŒÎ﴿ فرمايد: افعال و كردار خود ستوده است. مي uρ tΑ$ s% ß≈ yϑ ø)ä9 Ïµ ÏΖö/ eω uθèδuρ … çµÝà Ïètƒ﴾اد كن : و ي
داد نام پسر او باران يا انعم بود كه به قصد  لقمان به پسر خود و او را پند مي : چون گفت

¢﴿فرمايد:  كرد. مي تربيت برايش امر و نهي مي o_ ç6≈tƒ Ÿω õ8Î� ô³è@ «!$$ Î/﴾ ديگري را از  ,يعني با خدا
ذاشتن آوردن ستم بزرگي است. زيرا شرك، گ آلهه باطله پرستش مكن كه هرآئينه شرك

باشد، چون مستحق عبادت تنها ذات خداي يگانه است كه  پرستش در غير جايش مي
بخش، ميراننده، فايده و ضرر رساننده است و به جز خداي  دهندة، زندگي آفريدگار روزي

دهنده زندگي بخش، ميراننده، فايده و ضرررساننده ديگري وجود  كننده، روزي يگانه خلق
سبب است كه خداوند  ناوند ظلم است و چگونه ظلمي؟ از ايپرستش غير خدندارد. پس 

�÷āχÎ) x8﴿ فرمايد: مي Åe³9$# íΟù= Ýà s9 ÒΟŠÏàtã﴾.هرآئينه شرك ستم بزرگ است :  
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  هردو آيت شريف را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  شرح را جمله جمله بخوان و آنچه الزم است توضيح ده. -2
كه لقمان بندة صالح خدا بود كه خداوند برايش علم و حكمت را  :به ايشان بفهمان -3

خاموشي حكمت «فرمايد:  آميز ايشانست كه مي ارزاني فرموده و از سخنان حكمت
است و به كارگيرندة آن اندك. خوبترين پارة گوشت در بدن انسان دل و زبانش 

از هم دل و زبانش هستند، يعني اگر هستند و ناپاكترين پاره گوشت در بدن انسان ب
  .»چنان از همه چيز بدترهرچيز بهترند و اگر بد باشند هم پاك باشند از

كه تا فرزندان خود را موعظه و آنچه را از  ها را از وجيبة تربيت اوالد آگاه كن: آن -4
  علوم الزم است برايشان تعليم دهند.
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يم ده و اين كار ستم بزرگي است كه ها را از شرك و ذبح و نذر به نام غير خدا ب آن -5
  شود. اگر صاحب آن بر همين عقيده بميرد داخل جنت نمي
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  شرك ظلم بزرگي است حديث: 28درس 

 لَْيسَ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 قَالَ  َما َتْسَمُعوا أََلمْ  الشْرُك، ُهوَ  ِإنَما َذِلَك،
 ُتْشِركْ  الَ  َنى بُـ  يَا( يَِعظُهُ  َوْهوَ  ِالبِْنهِ  ُلْقَمانُ 
  ).َعِظيمٌ  َلظُْلمٌ  الشْركَ  ِإن  بِاللهِ 

: ايـن نيسـت، بلكـه مـراد از     �گفته پيـامبر  
ــه     ــان ب ــه لقم ــا گفت ــت، آي ــرك اس آن، ش
ــيحت   ــه او را نصـ ــنيديد كـ ــدش نشـ فرزنـ

كـرد، اي فرزنـدم! بـراي خـدا شـريك       مي
  مگير كه همانا شرك ستم بزرگ است.

  (رواه البخاري)
  

%tÏ﴿كه آيه سورة انعام  هنگامي شرح: ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u óΟs9uρ (#þθ Ý¡Î6 ù= tƒ ΟßγuΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= Ýà Î/ y7 Í×‾≈ s9'ρé& ãΝßγs9 

ßøΒF{$# Νèδuρ tβρß‰tG ôγ•Β ∩∇⊄∪﴾  :ايمان آوردند و ايمان خود را با ظلم  يعني آناني كه« ).82(األنعام
ناراحتي كرده گفتند: كداميك  نازل شد مسلمانان احساس. »انديافتهآنان، هدايتنياميختند،

جواب دادند: هدف از آن ظلم، ترك واجب يا  �ما بر خود ظلم نكرده است؟ پيامبر 
كردن سنتي نيست، بلكه مراد از ظلم، آميختن ايمان با  دادن فعل حرام يا مكروه يا ضايع انجام

مدبر زندگي  شرك در ربوبيت خداوند است، به اين كه غير از خدا كسي را خالق يا رازق و
دانسته و يا غير از خدا كسي را پرستش نموده و در عبادت مختص خدا، غير خدا شركت 
داده شود يا ترس و وحشت از غير خدا داشته باشد يا حيواني را براي تقرب غير خدا ذبح يا 

 َوْهوَ «دگار نامگذاري يا صفت كند. روكسي را به اسماء و صفات مخصوص پرنذر كند و يا 
: حضرت لقمان فرزندش را به خاطر تزكيه و تعليم، نصيحت كرد و به بعضي كارها »هُ يَِعظُ 

: به خاطر راهنمائي فرزندش و اظهار لطف و »بـَُنى  يَا«داشت.  دستور داده و از بعضي بازمي
: »بِاللهِ  ُتْشِركْ  الَ «فرمود: قوله:  مي »ييا إبن«ه تصغير استعمال كرد و گرنه يغدلسوزي، ص

 لقمان فرزندش را از شرك در ربوبيت و الوهيت و شرك در اسماء و صفات حضرت
�÷āχÎ) x8﴿ خداوند نهي كرد به علت اين كه Åe³9$# íΟù= Ýà s9 ÒΟŠÏà tã﴾  :شرك  مسلما« ).13(لقمان
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ظالمان در هيچ حالي از احوال به نجات از دوزخ و دخول بهشت رستگار . »ظلم بزرگي است
  شوند. نمي

  
  براي مربي: هايي راهنمائي

 تا اين كه بداني كه شنوندگان آن را حفظ كرده اند. :حديث را چند مرتبه تكرار كن -1

شرح حديث را به طوري واضح بخوان و آنچه الزم است بيان كن تا به نحو احسن  -2
 فهميده شود.

بخشد، چون كسي  كه غير از شرك، هر گناهي را خداوند مي :شنوندگان را آگاه كن -3
شود و جايگاهش دوزخ است چون  شرك توبه نكند بخشيده نميكه بميرد و از 

�βÎ) ©!$# Ÿω ã¨﴿ فرمايد: مي Ï'øótƒ βr& x8u� ô³ç„ ÏµÎ/ ã�Ï' øótƒuρ $tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â !$t±o„ 4 tΒ uρ õ8Î�ô³ç„ 

«! $$Î/ Ï‰ s) sù #“u� tIøù$# $̧ϑ øOÎ) $̧ϑŠÏà tã ∩⊆∇∪﴾  :شرك همانا اهللا اين را كه به او «). 48(النساء
بخشد. و هر كس به اهللا شرك  آمرزد و جز شرك را براي هر كه بخواهد مي ورزند، نمي

 .»ورزد، گناه بزرگي مرتكب شده است

خواند يا حيواني را براي غير  ها را نصيحت كن كه اگر مسلماني غير خدا را مي آن -4
ين دعا يا كند، برايش مشرك نگويند، بلكه او را ارشاد كنند كه ا خدا ذبح يا نذر مي

ذبح و نذر تو شرك است، تا به سوي خدا بازگردد و آن را رها كند و اگر بعد از 
  آگاهي بر آن عمل، اصرار ورزيد مشرك و از اهل دوزخ است.
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  ����به پرستش خدا  ����: آية توصيه عيسي 29درس 

  قول اهللا سبحانه وتعالي:
ô‰s)s9 t� x'Ÿ2 šÏ%©! $# (#þθ ä9$ s% āχÎ) ©!$# uθ èδ 

ßxŠÅ¡yϑ ø9$# ßø⌠$# zΟtƒ ó�tΒ ( tΑ$ s% uρ ßxŠÅ¡yϑ ø9$# û Í_ t7≈tƒ 

Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# ’În1u‘ öΝà6−/ u‘ uρ ( … çµ‾Ρ Î) 

tΒ õ8Î� ô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§� ym ª!$# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψyfø9$# 

çµ1 uρù'tΒuρ â‘$̈Ψ9$# ( $ tΒuρ š ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ôÏΒ 9‘$|ÁΡr& 

∩∠⊄∪  

  گفته خداوند بزرگ:
همانا كافر شد آنان كـه گفتنـد: خـدا    ) 72(

مسيح فرزند مريم است، حـالي كـه مسـيح    
گفت: اي بني اسرائيل! پرستش كنيـد خـدا   
ــا    ــن و پروردگــار شــما، همان پروردگــار م
كسي كه شرك ورزد به خـدا، بـه تحقيـق    
حـــرام كـــرده اســـت بـــر او بهشـــت را، و 
جايگاهش آتش است. و نيسـت سـتكاران   

  را ياراني.
  ]72[مائده: 

  
دهد: همانا آنان كه عيسي را خدا دانستند و  خداوند در اين آية سوره مائده خبر مي شرح:

گفتند: روح خدا در او حلول كرده و عيسي خدا شده است، اين طايفه از نصرانيان هستند و 
ها طايفة  نسطوريه. هر طايفه از آن -3يعقوبيه.  -2ملكيه.  -1ايشان در اصل سه طايفه اند: 

گويند: خدايان سه اند، خدا، عيسي و مريم و  كنند و بعضي از آنان مي ا تكفير ميديگر ر
�ô‰s)©9 t﴿ فرمايد: خداوند يكي از سه خدا است، چنانكه خداوند مي x'Ÿ2 tÏ%©! $# (#þθ ä9$ s% āχÎ) ©!$# 

ß]Ï9$ rO 7π sW≈n= rO ¢ $tΒuρ ôÏΒ >µ≈ s9Î) HωÎ) ×µ≈s9Î) Ó‰Ïn≡ uρ﴾  :فر شدند آنان كه گفتند كه اهللا همانا كا«). 73(المائدة
خداوند در  .»و هيچ معبود برحقي جز يگانه معبود برحق وجود ندارد يكي از سه خداست.

(øŒÎ﴿پرسد:  قيامت از عيسي مي uρ tΑ$ s% ª!$# |¤Š Ïè≈tƒ tø⌠$# zΝtƒó�tΒ |MΡr&u |Mù= è% Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’ ÎΤρä‹Ïƒ ªB$# u’ÍhΓé&uρ È÷ yγ≈ s9Î) 

ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ( tΑ$ s% y7oΨ≈ ysö6 ß™ $tΒ ãβθ ä3tƒ þ’ Í< ÷βr& tΑθ è% r& $ tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d, ysÎ/ 4 βÎ) àMΖä. … çµçF ù= è% ô‰s)sù …çµ tG ôϑ Î= tæ 4 ãΝn= ÷ès? 

$ tΒ ’Îû Å¤ø'tΡ Iωuρ ÞΟn= ôã r& $ tΒ ’Îû y7Å¡ø'tΡ 4 y7̈Ρ Î) |MΡr& ãΝ≈ ‾= tã É>θã‹ äóø9$# ∩⊇⊇∉∪﴾  :و هنگامي كه « ).116(المائدة
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عيسي پسر مريم! آيا تو به مردم گفتي كه جز پروردگار، من و مادرم را  اي«فرمايد: اهللا مي
ام نيست. تو پاك و منزهي؛ من حق ندارم چيزي بگويم كه شايسته«گويد: » معبود قرار دهيد؟

اگر چنين سخني گفته باشم، تو خود از آن آگاهي. تو از آنچه در درون من است، آگاهي و 
- گاهي ندارم. به راستي تو، تمام اسرار و امور غيب را ميمن از اسراري كه نزد توست، آ

يا به  :كند از اين كه سخن باطلي بگويد خود را تبرئه مي �ولي حضرت عيسي   �.»داني
$tΑ﴿ گفت: ش ميدشرك دعوت كند و در روز تول s% ’ÎoΤ Î) ß‰ö7 tã «!$# z Í_9s?#u |=≈tG Å3ø9$# Í_ n= yè y_uρ $ wŠÎ;tΡ 

∩⊂⊃∪  Í_ n= yèy_uρ %º. u‘$t7 ãΒ t ør& $ tΒ àMΖà2 Í_≈ |¹÷ρr&uρ Íο4θ n=¢Á9$$ Î/ Íο4θ Ÿ2̈“9$#uρ $ tΒ àMøΒßŠ $ |‹ ym ∩⊂⊇∪ #C� t/ uρ ’ ÎAt$Î!≡ uθ Î/ öΝs9uρ 

 Í_ù= yè øgs† #Y‘$ ¬7y_ $ |‹É)x© ∩⊂⊄∪﴾   :همانا من بندة خاص خدايم كه به من كتاب «) 32ـ  30(مريم
ي جهانيان مايه بركت و رحمت آسماني و شرف نبوت عطا فرموده و مرا هركجا باشم برا

ام به عبادت نماز و زكات سفارش كرده و به نيكوئي با مادر توصيه نموده  گردانيده و تا زنده
. همچنانكه بني اسرائيل را به توحيد و عبادت خداي يگانه »و من را ستمكار و شقي نگردانيد

_ûÍ﴿ دعوت كرد و فرمود: t7≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó�Î) (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# ’ În1u‘ öΝà6−/ u‘uρ ( … çµ‾Ρ Î) tΒ õ8Î�ô³ç„ «!$$Î/ ô‰s)sù tΠ§� ym ª!$# 

Ïµ ø‹ n=tã sπ ¨Ψyfø9$# çµ1uρù'tΒuρ â‘$̈Ψ9$# ( $ tΒuρ šÏϑ Î=≈ ©à=Ï9 ôÏΒ 9‘$|ÁΡ r& ﴾ » اي بني اسرائيل! خدايي را بپرستيد كه
 آفريدگار من و شماست كه هركس به او شرك آورد، خدا بهشت را بر او حرام كرده و
جايگاهش آتش دوزخ باشد و نيست براي ستمكاران ياران و ياوري كه ايشان را از دوزخ 

  .»نجات دهد
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت را چند بار تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  شرح آن را كلمه به كلمه بخوان تا بطور صحيح بفهمند. -2
كافرند و مسلمان نيستند و تا  كه نصاري براساس اين آيه، :شنوندگان را آگاه كن -3

ها توبه نكند و دين اسالم و توحيد را نپذيرد و به طريق مشروع عبادت  كسي كه از آن
  نكند، كافر بوده و در جهنم جاويد است.
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ها خبر ده، كسي كه نقص يا عجز يا جهل و يا ظلم را به خدا منسوب كند كافر  به آن -4
  شده از ملت اسالم خارج است.

همانطور كه شرك در عبادت است، شرك در ربوبيت و اسماء و  :تعليم دهها را  آن -5
  صفات خدا نيز هست و همانا شرك موجب خلود در جهنم است.

گناهي بين بنده و خدا كه آن را خدا  -1كه گناهان بر سه گونه اند:  :ها را بفهمان آن -6
گناهي  -3شد. بخ گناهي بين بنده و مردم كه خدا چيزي از آن را نمي -2بخشد.  مي

  بخشد كه همانا شرك است. كه خدا آن را نمي
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  مردن بر ايمان و عقيده توحيد حديث: 30درس 

 َشِهدَ  َمنْ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 َوَأن  َلُه، َشرِيكَ  الَ  َوْحَدهُ  اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ  َأنْ 

 اللهِ  َعْبدُ  ِعيَسى َوَأن  َوَرُسولُُه، َعْبُدهُ  ُمَحمًدا
 َوُروحٌ  َمْرَيَم، ِإَلى أَْلَقاَها وََكِلَمُتُه، َوَرُسولُهُ 

 اللهُ  َأْدَخَلهُ  َحق، َوالنارُ  َحق  َواْلَجنةُ  ِمْنُه،
  .اْلَعَملِ  ِمنَ  َكانَ  َما َعَلى اْلَجنةَ 

كـه   :: كسي كه گواهي دهد�گفتة پيامبر 
خداي به جز خدا يگانه و يكتا نيست و اين 

محمد بنده و رسول خدا است و عيسي كه 
بنده و رسول و روح خـدا و كلمـه اوسـت    

كـه   :كه بر مريم القاء كرده و گواهي دهـد 
جنت و دوزخ حق است با آن عملـي دارد  

  كند. خدا او را به جنت داخل مي
  (رواه البخاري)

  
هاي  يعني كسي كه از راه »َلهُ  رِيكَ شَ  الَ  َوْحَدهُ  اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ  َأنْ  َشِهدَ  َمنْ « :�قوله  شرح:

… #$!y‰Îγx© ª﴿فرمايد:  مختلف علمي از جمله اخبار خداوند و مالئكه و اهل علم كه مي çµ ‾Ρ r& Iω 
tµ≈ s9Î) āωÎ) uθèδ èπ s3Í× ‾≈ n= yϑø9$#uρ (#θ ä9'ρé&uρ ÉΟù= Ïè ø9$# $ Jϑ Í←!$ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/﴾  :اهللا كه همواره امور « ).18(آل عمران

دهد كه هيچ معبود برحقي جز او وجود ندارد؛ و كند، گواهي ميعدالت تدبير مي هستي را به
همچنين فرشتگان و اهل علم كه  .»دهندفرشتگان و صاحبان دانش نيز همينگونه گواهي مي

باشند و نيز از راه تدبر در  مي �شان پيامبران و در رأس همه حضرت محمد  داناتر از همه
ن بر وجود خالق يگانه و معبود برحق است، علم حاصل كند كه كائنات كه خود دليل روش

دهم كه  همتا. پس به آن شهادت داده بگويد: من شهادت مي خداوند ذاتي است، يگانه، بي
هيچ معبودي به جز خداي يگانه نيست و در ربوبيت و عبادات و اسماء و صفاتش شريكي 

رسول خداست كه وحي و  �مد كه حضرت مح :ندارد و نيز با يقين كامل شهادت دهد
بنده و رسول  �كه حضرت عيسي  :قرآن از جانب خدا بر او نازل شده و گواهي دهد

كه بهشت و دوزخ حق است،  :خداست و روحي از او كه بر مريم فرستاده و نيز گواهي دهد
لي كه داشته است او را به بهشت : خداوند با همان عم»اْلَعَملِ  ِمنَ  َكانَ  َما َعَلى اْلَجنةَ  اللهُ  َأْدَخَلهُ «
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كند، خواه عملش كم باشد يا زياد، شايسته باشد يا فاسد، با اين كه واضح است  داخل مي
هاي بدهد غالباً كارهاي نيكش بيشتر است و اگر عمل خوب و بد  كسي كه چنين شهادت

  مخلوط باشد، پس خداوند آمرزنده و مهربان است.
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  دث را چند بار بخوان تا شنوندگان آن را حفظ كنند.ح -1
  شرح حديث را به آرامي بخوان و به قدر الزم آن را توضيح ده. -2
كسي كه خدا را با جالل و كمالش بشناسد و به آن گواهي دهد از  :به ايشان بفهمان -3

  نظر عقل امكان ندارد كه به خدا شرك آورده يا آشكار به گناهان دست بيااليد.
به كلمه  � اين است كه حضرت عيسي» اهللا كلمة«كه معني  :ا را آگاه كنه آن -4

āχ﴿ فرمايد: ُكن به معناي باش) آفريده شد، چنانچه خداوند مي«تكوين  Î) Ÿ≅ sV tΒ 4|¤Š Ïã 

y‰ΖÏã «! $# È≅ sV yϑx. tΠyŠ#u ( …çµs) n= yz  ÏΒ 5>#t� è? ¢Ο èO tΑ$s% … çµs9 ä. ãβθä3 u‹ sù ∩∈∪﴾  :نا هما« ).59(آل عمران
آفرينش عيسي براي اهللا همانند آفرينش آدم بود كه او را از خاك آفريد و سپس به او 

    .»فرمود: به وجود بيا؛ پس به وجود آمد
تا در گريبان مريم  :كه روح منه يعني خداوند جبرئيل را امر فرمود :ها تعليم ده به آن -5

پيدا  �رت عيسي كه حض :بدمد. پس نفخه در او سرايت كرد و خداوند امر فرمود
  شود و در يك لحظه متولد گرديد.



 

  درسهاي ماه ذي القعده

  : آية در چهارپايان براي شما منفعتي قرار داريم1درس 

  تعالي: قول اهللا
zΟ≈yè ÷Ρ F{$#uρ $ yγs)n= yz 3 öΝà6 s9 $ yγŠ Ïù Öô∃ÏŠ 

ßìÏ'≈ oΨtΒuρ $ yγ÷ΨÏΒuρ tβθ è= à2ù's? ∩∈∪ öΝä3s9uρ $ yγŠ Ïù 

îΑ$ uΗ sd šÏm tβθ çt†Ì� è? tÏnuρ tβθ ãmu�ô£n@ ∩∉∪ 

ã≅Ïϑ øt rBuρ öΝà6s9$ s)øO r& 4’ n< Î) 7$s# t/ óΟ©9 (#θ çΡθä3s? 

ÏµŠÉó Î=≈ t/ āωÎ) Èd,Ï±Î0 Ä§à'Ρ F{$# 4 āχÎ) öΝä3−/ u‘ 

Ô∃ρât� s9 ÒΟ‹Ïm§‘ ∩∠∪ Ÿ≅ø‹ sƒ ø:$#uρ tΑ$ tó Î7ø9$#uρ 

u��Ïϑysø9$#uρ $ yδθ ç6Ÿ2÷� tIÏ9 Zπ uΖƒ Î—uρ 4 ß,è= øƒ s† uρ $ tΒ Ÿω 
tβθ ßϑn=÷è s? ∩∇∪  

  گفتة خداوند:
و (پروردگار) چارپايـان را آفريـد كـه     )5(

در آنهــا برايتــان پوشــش و منــافع ديگــري  
خوريـد.   وجود دارد و برخي از آنها را مـي 

و براي شـما در چارپايـان كـه هنگـام       )6(
ــازمي  ــرا) ب ــا را (از چ ــب آنه ــد و  ش گرداني

فرستيد، شـكوه   بامداد كه آنها را به چرا مي
و چارپايان، بارهـاي   )7( .و زيبايي است

كننـد   سنگينتان را به شهري حمـل مـي  
كه تنها با رنج و سختي فـراوان بـه آن   

ــي ــي  م ــيد. ب ــان   رس ــان پروردگارت گم
هـا   و اسـب  )8(. رؤوف و مهربان است

هـــا را آفريـــد تـــا    و قاطرهـــا و االغ
سوارشان شـويد و زينتـي (بـراي شـما     
باشــــد). و (پروردگــــار) چيزهــــايي 

  دانيد. نميآفريند كه شما  مي
  ]8 – 5[نحل: 

  
zΟ≈yè﴿قوله تعالي:  شرح: ÷Ρ F{$#uρ $ yγs)n= yz﴾ يعني از مظاهر ربوبيت خداوند كه موجب :

شود، انجام خدا بر انسان به آفرينش حيوانات است همچون شتر، گاو و  عبوديت وي مي
$ öΝà6s9﴿ گوسفند. وقوله yγŠ Ïù Öô∃ÏŠ﴾فرش ساخته  ها لباس و ي آن. هرچه از پشم و كرك و مو
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≈'ìÏ﴿. وقوله تعالي: شود مي oΨtΒuρ﴾هائي براي ما است كه از نسل، شير و گوشت آن  : و استفاده

$﴿ كنيم. ها استفاده مي برداري شده و براي سواري نيز از آن بهره yγ÷ΨÏΒuρ tβθ è= à2ù's?﴾ يعني از :

$ öΝä3s9uρ﴿ وقوله:  .خوريد شان مي گوشت yγŠ Ïù îΑ$ uΗ sd šÏm tβθ çt†Ì� è? t Ïnuρ tβθãmu� ô£n@ ﴾ و برايتان :
گردند،  در شامگاهان كه حيوانات از چراگاه به خوابگاه و صبحگاهان كه به چراگاه برمي

ã≅Ïϑ﴿ ايست دلنشين و زيبا. قوله تعالي: منظره øt rBuρ öΝà6s9$ s)øO r& 4’ n<Î) 7$ s# t/ óΟ ©9 (#θ çΡθä3s? ÏµŠÉó Î=≈t/ āωÎ) Èd,Ï±Î0 

Ä§à'Ρ F{$#﴾توانيد بدون مشقت حمل  نگين شما را كه به خاطر بعد مسافت نمي: و بارهاي س

/−āχÎ) öΝä3﴿ :برند. وقوله كنيد از شهري به شهر ديگر مي u‘ Ô∃ρât� s9 ÒΟ‹Ïm§‘﴾ همانا پروردگارتان :
هايش همين است كه حيوانات را به خاطر استراحت  به شما رؤف و مهربان است كه از نشان

  و رفع نياز شما آفريد.
›Ÿ≅ø﴿ :له تعاليوقو sƒø:$#uρ tΑ$ tó Î7ø9$#uρ u�� Ïϑysø9$#uρ $ yδθç6 Ÿ2÷�tIÏ9 Zπ uΖƒÎ—uρ﴾ واسب و استر و االغ را براي :

=ß,è﴿تان آفريد.  سواري و زينت øƒ s† uρ $ tΒ Ÿω tβθßϑn= ÷è s? ∩∇∪﴾دانيد  : وچيزهاي نيز كه شما هنوز نمي
 او هواپيماها را به قدرت خد هاي سواري و قطارها براي شما خواهد آفريد، يعني همه ماشين

  آفريد، پس ستايش براي اوست.
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  هاي فوق را با ترتيل تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. آيت -1
  شرح را با تفصيل الزم توضيح ده. -2
ها سزاوار عبادتست،  ها بگو: همانا آفريدگار اين چهارپايان و بخشندة اين نعمت به آن -3

  و را بپرستيد.پس تنها ا
را جدا از انعام ذكر فرمود، اشاره است به » خيل و بغال و حمير«كه  :ها را آگاه كن آن -4

بودن گوشت اسپ و از اينجا اختالف در جواز و عدم جواز خوردن گوشت  مكروه
  اسپ بوجود آمده است.
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هاست و براي  كه زينت و آرايش درست است، ولي مخصوص زن :ها را آگاه كن آن -5
  ا فقط زينت لباس اشكالي ندارد.مرده

شنوندگان را از اعجاز قرآن خبر ده، زيرا كه خداوند از آفرينش چيزهائي در آينده  -6
ها و  دهد. انواع قطارها و ماشين كه در وقت نزول قرآن هنوز معلوم نبود خبر مي

=ß,è﴿هاي فضايي از جمله چيزهائي است كه آيت  هواپيماها و سفينه øƒ s† uρ $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn= ÷è s? 

  كند. بدان اشاره مي ﴾∪∇∩
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  گوشت هاي حرام حيوان حديث: 2درس 

 الناسُ  أَيـَهاقوله صلى اهللا عليه وسلم: 
 الَ  َأالَ  يـَُهودَ  َحظَائِرِ  ِفى َأْسَرْعُتمْ  َقدْ  ِإنُكمْ 
 اْلُمَعاَهِدينَ  َأْمَوالُ  َتِحل  َها ِإالَوَحَرامٌ  ِبَحق 

 َوبَِغاِلَها َوَخْيِلَها اَألْهِليةِ  ُمرِ اْلحُ  ُلُحومُ  َعَلْيُكمْ 
 َباعِ  ِمنَ  نَابٍ  ِذى وَُكلالس  ِمْخَلبٍ  ِذى وَُكل 
  .الطْيرِ  ِمنَ 

: اي مردم! شما شتاب �گفته پيامبر 
هاي يهود. بدانيد كه  كرديد در گرفتن باغ

هاي اهل عهد و پيمان بر شما حرام  مال
ين است، مگر اين كه به حق باشد و همچن

حرام است بر شما گوشت خرهاي اهلي و 
دار  هر حيوان درنده نيش .قاطرهاها و اسب

 و هر پرنده كه چنگال دارد.

  (رواه احمد)
  

شان شتاب كرديد، در  هاي يهود خيبر بدون اجازه اي مردم! شما در گرفتن بوستان شرح:
شان درست  رفتن مالها گ ها با شما معاهده و پيمان دارند و بدون رضايت آن حالي كه آن

نيست، سپس فرمودند: آگاه باشيد كه مال كساني كه با شما عهد و پيمان دارند، حرام است. 
مثل خريد يا بخشش. و همچنين حرام است بر شما گوشت خرهاي  ,مگر اين كه به حق باشد

، ها، شيرها ها، گرگ داري از حيوانات مثل سگ و هر درنده نيشقاطر ها ها و  اهلي و اسب
ها  ها و شاهين هاي شكاري مثل بازها، كالغ ها، چنانكه گوشت پرنده ها و پلنگ يوزها و روباه

گويد:  مي � براي شما حرام است، در بارة اين حديث داستاني است كه مقدام بن معديكرب
اي از دوستان برايم گوشت آوردند و  در تابستاني همراه خالد بن وليد در جنگ بوديم عده

ها دادم و آن را با ريسمان بستند. گفتم: همين  ري از من خواستند، من اسب را به آناسب تاتا
جا باشيد تا نزد حضرت خالد رفته و از آن بپرسم. نزد خالد رفتم و از او پرسيدم، در جواب 

هاي يهود خيبر شتافتند،  اي از مردم به باغ در جنگ خيبر بوديم عده �گفت: ما با پيامبر 
شود. و اين كه به جز  اقامه مي جماعت كه اعالم كنم كه نماز :من دستور دادند به �پيامبر 

هاي يهود  مسلمان كسي داخل بهشت نخواهد شد. سپس فرمودند: اي مردم! شما به سوي باغ



    

    درسهاي يوميه اسالمي        658 
    

 

شتافتيد، آگاه باشيد كه اموال كساني كه با شما پيمان دارند به ناحق حالل نيست و حرام است 
و همچنين گوشت تمام درندگان چهارپا و قاطر ها ها و  هلي و اسببر شما گوشت خرهاي ا

  پرنده.
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را به نحو احسن چندين بار تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. -1
شرح حديث را به طور واضح و روان به صورتي كه الزم است بخوان تا شنوندگان  -2

  آن را بفهمند.
  هاي معاهدين و اهل ذمه به ناحق حرام است. ه استفاده از مالك :ها را آگاه كن آن -3
حرام است، اگرچه در قاطر ها ها و  كه گوشت خرهاي اهلي اسب :ها را تعليم ده آن -4

گوشت اسب اختالف است، ولي احتياط در نخوردن است و گرنه در زمان پيامبر 
  بنا به روايت صحيح خورده شده است. �اكرم 

كه كسي كه از چيزي سؤال شود و حكم خدا را در آن نداند چيزي  :ها را تعليم ده آن -5
  يا كاري انجام ندهد تا اين كه از اهل علم بپرسد. :نگويد

دار  دار و پرندگان چنگال كه خوردن گوشت حيوانات درنده نيش :ها را تعليم ده آن -6
  حرام است.
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  : آية امر به عدل و احسان3 درس

  قوله تبارك وتعالي:
¨βÎ) ©!$# ã�ãΒù'tƒ ÉΑô‰yèø9$$ Î/ Ç≈ |¡ômM} $#uρ Ç› !$ tGƒÎ) uρ 

“ÏŒ 4†n1ö� à)ø9$# 4‘sS ÷Ζ tƒ uρ Çtã Ï!$ t±ósx'ø9$# 

Ì� x6Ψßϑ ø9$#uρ Ä øö t7ø9$#uρ 4 öΝä3ÝàÏè tƒ öΝà6‾= yès9 

šχρã�©. x‹s? ∩⊃∪  

  گفته خداوند بزرگ:
كند به داد و احسان  ) همانا خدا امر مي90(

از كند  و دادن خويشاوندان و نهي مي
فحشاء و ناشايست و ستم و اندرز دهد شما 

  را شايد يادآور شويد.

  ]90[النحل: 
  

βÎ) ©!$# ã�ãΒù'tƒ ÉΑô‰yèø9$$¨﴿ شرح: Î/﴾: برادر رضاعي حضرت  � از حضرت عثمان بن مظعون
مسلمان شدم نه  �در ابتداء من به خاطر حياء از پيغمبر «گويد:  روايت شده است مي �پامبر

�βÎ) ©!$# ã¨﴿ ن كه آيتاز ته دل. تا اي ãΒù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$Î/ Ç≈ |¡ômM}$#uρ ....﴾ »نازل شد. من نزد » آيت فوق
پيغمبر بودم و ايمان در قلبم جاي گرفت. سپس اين آيت را براي وليد بن مغيره خواندم، او 
گفت: اي برادرزاده! دوباره بخوان. مجدداً اين آيت را خواندم. پس وليد گفت: همانا اين 

ساز و باالي  م عجيب و شيرين است و در آن حسن و خوبي است و اصل و تنة آن برگكال
�βÎ) ©!$# ã¨﴿ گفته خداوند. .»آن ثمردهنده است. و اين گفته بشر نيست ãΒù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/﴾ يعني :

دهد، آن  خداوند در كتابي كه آن را براي بيان هر چيزي نازل فرمود، دستور به عدالت مي
انصاف است. و از اينجاست كه بايد تنها خدا پرستش شده و از او ياد و عدالتي كه 

دهنده است و غير او سزاوار عبادت نيست، چرا  سپاسگذاري شود. چون او آفريدگار و نعمت
 »ال اله اال اهللا«دهنده و نه مالك هيچ نعمتي. لذا كلمه عدل به  كه نه خالق است و نه روزي

كه هيچ معبودي غير او سزاوار پرستش  :دهد د دستور ميتفسير شده است، يعني خداون
≈Ç﴿نيست.  |¡ômM} $#uρ ﴾ احسان عبارتست از انجام فرائض و پرهيز از محرمات با درنظرداشتن :
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$!‹Ç﴿ اين كه خدا ناظر است تا كه به نحو مطلوب و نيكو انجام شود. قوله: tGƒÎ) uρ “ÏŒ 

4†n1ö� à)ø9$#﴾ه رحم دريغ نورزد. كه از هيچ نوع نيكي و صل شاوندان: يعني رعايت حقوق خوي

sS‘4﴿ قوله: ÷Ζtƒ uρ Çtã Ï!$ t±ósx'ø9$#﴾تي آن شو لواط و هر قول و عمل بدي كه ز : مراد از فحشاء زنا

�﴿: شكار باشد. قولهآ x6Ψßϑ ø9$#uρ﴾.هرچيزي كه شريعت و فكر صحيح آن را ناپسند داند : 

Ä﴿ قوله: øöt7 ø9$#uρ﴾ از حدود در تمام كارها. قوله:: يعني ظلم و تجاوز ﴿öΝä3Ýà Ïètƒ öΝà6‾= yè s9 

šχρã�©. x‹s? ∩⊃∪﴾كند به اميد اين كه با يادآوري پند بگيريد  دهد شما را و نهي مي : دستور مي
  و در نتيجه تكامل نموده و نيكبخت شويد.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  .آيت را به طور زيبا بخوان تا شنوندگان آن را حفظ كنند -1
شرح آيت را بخوان و آنچه بر شنوندگان پوشيده است تفسير كن تا به طور درست  -2

  آن را بفهمند.
  ترين آيات براي خير و شر در قرآن است. كه اين آيت جامع :ها را باخبر كن  آن -3
ها را پند ده كه در هر كاري عدالت واجب و در هر چيزي احسان و اخالص الزم  آن -4

  م عبادت و صله ارحام.است، به خصوص هنگام انجا
ها را بر اداء واجبات و  كه بغي و فحشاء و منكر، حرام هستند و آن :ها يادآور شو به آن -5

  ترك محرمات اين آية جامع خير و شر تشويق كن.
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  قرائت آيه عدل و احسان توسط پيامبر حديث: 4درس 

اما من أنا قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
وأما من أنا فأنا  فأنا محمد بن عبد اهللا،

عبد اهللا ورسوله. ثم تال عليهم هذه االية 
(ان اهللا يأمر بالعدل واالحسان) اآلية، 
قالوا: ردد علينا هذا القول فردده عليهم 

  حتى حفظوه فأتيا اكثم.

: اما اين كـه مـن كـيم؟ مـن     �گفته پيامبر 
محمد فرزند عبـداهللا ام و امـا ايـن كـه مـن      

م، سـپس ايـن   چيم؟ من بنده و رسول خداي
ــ  ــأمر بالعـ ــه ان اهللا يـ ــان، را آيـ دل واالحسـ

نــان گفتنـد: ايـن آيــه را   برايشـان خوانـد، آ  
هم تكرار كـرد   �دوباره تكرار كن، پيامبر

تا اين كه حفظ كردند، سپس به نـزد اكـثم   
  آمدند.

  (رواه الحافظ أبويعلي)
  

ي است كه از اين جمله جواب كس »اما من أنا فأنا محمد بن عبد اهللا«: �قوله  شرح:
: اين جمله نيز جواب كسي است كه از شأن »وأما من أنا«پرسيد: تو كيستي؟ و قوله  � پيامبر

فرمودند: من بنده و فرستادة خدايم. سپس اين  �سوال كرد، پس پيغمبر  �و صفت پيغمبر
�βÎ) ©!$# ã¨﴿ آيت سوره نحل را تالوت فرمود: ãΒù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$Î/ Ç≈ |¡ômM}$#uρ Ç› !$tGƒ Î) uρ “ÏŒ 4†n1ö� à)ø9$# 

4‘sS ÷Ζ tƒuρ Çtã Ï!$ t±ósx'ø9$# Ì� x6Ψßϑ ø9$#uρ Äøö t7 ø9$#uρ 4 öΝä3ÝàÏè tƒ öΝà6‾= yès9 šχρã� ©. x‹s? ∩⊃∪﴾  :90(النحل.(  
دهد و از كارهاي  همانا اهللا به عدل و احسان و عطا و بخشش به خويشان فرمان مي«

آنان عرض ». دهد؛ باشد كه پند بگيريد دارد. پندتان مي زشت و ناپسند و تجاوز بازمي
دوباره آيت را تالوت  �: يعني اين آيت را براي ما تكرار كن، پس پيامبر»ردد علينا« :كردند

  : تا كه آيت را حفظ كردند.»حتى حفظوه«فرمودند. 
كثم بن أ«به  �: در مورد اين حديث داستاني است كه خبر پيامبر »فأتيا اكثم«قوله: 

آيد ولي قومش او را نگذاشتند، و گفتند: تو بزرگ  �خواست نزد پيغمبر رسيد او  »صيفي
گفت: پس بايد  »اكثم بن صيفي«سبك بكني،  �مائي تو نبايد خود را با رفتن نزد پيامبر 
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كسي نزد پيغمبر برود خبر مرا به پيغمبر برساند و خبري از جانب پيغمبر براي من بياورد، پس 
هستيم و از او سوال  »كثمأ«آمدند و عرض كردند، ما سفيران  �بردو نفر آماده شده نزد پيام

جواب دادند كه من محمد فرزند عبداهللا،  �كردند. تو كيستي و شأن تو چيست؟ پس پيامبر 
  بنده و فرستاده خدايم. تا آخر حديث.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را بخوان و تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  را با وضاحت بخوان تا فهميده شود.شرح حديث  -2
و حسن ادب و كمال بزرگش را چنانكه از قصه نمايان است يادآور  �صداقت پيغمبر -3

  شو.
ها را بر حفظ و  ترين آيات خير و شر است بيان كن و آن فضيلت اين آيت كه جامع -4

  عمل به مفهوم آن تشويق كن.
ي كه خدا را يگانه بداند، كه عدل همانا توحيد است چون كس :ها را باخبر كن آن -5

  عدالت كرده است و كسي كه به خدا شرك آورد جور و ستم كرده است.
كه احسان يك سوم اسالم است و آنان را به احسان وادار كن  :ها را باخبر كن آن -6

چون قبوليت عبادت موقوف بر احسان است و بايد در وقت عمل مراقبت و در 
ه عمل، خوب و به نحو احسن انجام شده و باعث نظرداشتن خدا رعايت شود. تا اين ك

  تزكيه نفس و ثمربخش باشد.
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  انجام عمل شايسته توسط زن و مرد آية: 5درس 

  قول اهللا عزوجل:
ôtΒ Ÿ≅Ïϑtã $ [sÎ=≈ |¹ ÏiΒ @�Ÿ2sŒ ÷ρr& 4 s\Ρé& uθ èδuρ 

ÖÏΒ÷σ ãΒ …çµ ¨Ζ t�Í‹ ósãΖn= sù Zο4θ u‹ ym Zπ t6ÍhŠ sÛ ( óΟßγ̈Ψtƒ Ì“ôfuΖ s9uρ 

Νèδt�ô_r& Ç|¡ômr'Î/ $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷ètƒ ∩∠∪  

  گفتة خداوند بزرگ:
) كسي كه كردار شايسته كنـد از مـرد   97(

يــا زن در حــالي كــه مــؤمن باشــد هرآئينــه 
ــا    ــاكيزه و همان ــدگي پ ــش زن ــده داريم زن

شان دهيم مزدشان را به بهتـر چيـزي    داشاپ
  كردند. كه بودند مي

  ]97[النحل: 
  

$ ôtΒ Ÿ≅Ïϑtã﴿ قوله تعالي: شرح: [sÎ=≈|¹﴾  يعني كسي كه اطاعت خدا و پيغمبر را كند چون
عمل صالح غير آنچه كه خداوند دستور داده يا به انجام آن ترغيب كرده وجود ندارد و بايد 
عمل بنده موافق بيان پيامبر باشد، همچنانكه بايد كميت آن رعايت شود نه چيزي به آن اضافه 

د. و همچنين بايد هيأت و زمان و مكان عمل رعايت شود شود و نه چيزي از آن كاسته شو
كه در آن مخالفتي نباشد. پس اگر شريعت، زماني براي آن تعيين كرده بايد در همان زمان 
ادا شود، نه در غير آن. و اگر مكاني براي انجام آن تعيين شده فقط بايد در همان مكان انجام 

نجام دهد كه در آن التفاتي به غير خدا نشود، مثالً شود. و نيز عمل را بايد خالص براي خدا ا
گواه اين مطلب است كه  �به خاطر ستايش يا ترس از مذمت مردم نباشد و سخن پيغمبر 

  .»هركس كاري انجام دهد كه دستور ما نيست مردود است«فرمودند: 
ÏiΒ @�Ÿ2sŒ ÷ρr& 4﴿ تعالي:قوله  s\Ρé&﴾زكيه نشده و : چرا كه نفس هيچكس بدون عمل صالح ت

شود خواه مرد باشد يا زن، مگر اين كه نفس خود را تزكيه كند. چون  به بهشت داخل نمي

‰ô﴿ :فرمايد خداوند مي s% yx n= øùr& tΒ $yγ8 ©. y— ∩∪﴾  :به تحقيق كه رستگار شد كسي « ).9(الشمس

uθ﴿ قوله تعالي:  .»كه نفس خود را تزكيه كرد èδuρ ÖÏΒ÷σãΒ ﴾أم با ايمان باشد : يعني عمل صالح تو
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شود و عملي كه مورد قبول نباشد نفس را تزكيه  چون بدون ايمان عملي پذيرفته نمي
  كند. نمي

﴿…çµ ¨Ζ t�Í‹ósãΖ n= sù Zο4θ u‹ ym Zπ t6ÍhŠ sÛ﴾ و پاداش ايمان و عمل صالح آن در دنيا رزق حالل است، چه :
  ت.گذرد و در آخرت، بهشت اقامتگاه پرنعمت اوس زندگي بدون آن خوش نمي

óΟßγ̈Ψtƒ﴿ قوله: Ì“ôfuΖ s9uρ Νèδt� ô_r& Ç|¡ômr'Î/ $ tΒ (#θ çΡ$Ÿ2 tβθ è= yϑ÷è tƒ﴾: شان  يعني در روز قيامت حسنات
شان پاداش بهترين اعمال را  ها را در هر عمل صالح گردد كه خداوند آن مضاعف مي

  دهد، پس ستايش و سپاس مر خداي راست. مي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  خوان تا شنوندگان حفظ كنند.آيت را مكرر ب -1
  تا شنوندگان بفهمند. :شرح آن را بخوان و آنچه پوشيده است بيان كن -2
ركتي هستند كه در دنيا شامل حال : كه اعمال صالحه داراي يمن و بها را خبر ده آن -3

شود، همچنانكه اعمال بد،  شود و در آخرت نيز پاداش داده مي صاحب عمل مي
  شود. رسد و در آخرت عذاب مي دنيا به صاحبش مي عاقبت شومي دارند كه در

كه ايمان و استقامت بر اطاعت خدا و رسول دو كليد بهشت اند و  :ها را پند بده آن -4
  شوند. اهل آن در حال احتضار و وقت نزع به بهشت بشارت داده مي
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  : پاداش به كوچكترين حسنه6درس 

 ْظِلمُ يَ  الَ  اللهَ  ِإن قوله صلى اهللا عليه وسلم: 
 َويـُثَابُ  الدنـَْيا ِفى َهابِ  يـُْعَطى َحَسَنةً  اْلُمْؤِمنَ 
َها  ِعمُ طْ فـَيُ  اْلَكاِفرُ  َوَأما اآلِخَرةِ  ِفى َعَليـْ

نـَْيا ِفى َحَسَناتِهِ بِ  ى الدِإَلى أَْفَضى ِإَذا َحت 
  .َخْيراً  بَِها يـُْعَطى َحَسَنةٌ  َلهُ  ُكنْ تَ  َلمْ  اآلِخَرةِ 

راي مـــؤمن دهـــد بـــ خداونـــد كـــم نمـــي
ن در دنيــا هــم بــه آ ,كــوچكترين حســنه را

آخـرت ثـواب    هـم در پاداش داده شـده و  
به حسـنات خـود     كافر بيند، و اما آن را مي

ــي  ــام داده م ــا طع ــه   در دني ــون ب ــود و چ ش
اي نــدارد كــه بــه آن  آخــرت برســد حســنه

  پاداش داده شود.
  (رواه مسلم)

  
: زن مومن نيز مثل مرد مومن است كه »َحَسَنةً  ْلُمْؤِمنَ ا يَْظِلمُ  الَ  اللهَ  ِإن «: �قوله  شرح:

  كند. خداوند در پاداش حسناتش ظلم نمي
نـَْيا ِفى َهابِ  يـُْعَطى«قوله:  هكدهد  اش را در دنيا به او مي سنهيعني خداوند بركت ح : »الد 

شود، مگر به آرامش نفس و  عبارت از زندگاني راحت و خوش است و زندگي خوش نمي
َها َويـُثَابُ «ي حالل و طيب. قوله روز و به حسناتي كه بركتش در دنيا به مؤمن  :»اآلِخَرةِ  ِفى َعَليـْ

هاي  دهد، پس در بهشت زندگي خوشي با نعمت رسيده خداوند در آخرت نيز پاداش مي
شود كه خداوند برايشان نظر فرموده و سالم  اي در جوار پروردگار عالم به او عطا مي هميشه

≈ÖΝ﴿ .كند مي n= y™ Zωöθs% ÏiΒ 5b>§‘ 5ΟŠÏm§‘ ∩∈∇∪﴾  :پروردگار مهربان  سالم از جانب«). 58(يس
  .»است

كسي است كه منكر خدا و لقاء او و پيغمبرش بوده و  : كافر»اْلَكاِفرُ  َوَأما«: �وقوله 
شريعت خدا را تكذيب كند و به دين او عمل نكند، اين كافر، خواه مرد باشد يا زن به عوض 

سناتي كه انجام داده است، مثل نيكي و صله رحم و احسان به فقراء و مساكين و نگهداري ح
  شود. از ظلم بر ديگران، در دنيا غذا داده و نوشانيده و پوشانيده مي
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اي  : تا اين كه به آخرت منتقل شود. و در آنجا حسنه»اآلِخَرةِ  ِإَلى أَْفَضى ِإَذا َحتى«: �وقوله 
. چون به عوض حسناتش در دنيا از »عطی بها الجنة فی اآلخرةيله حسنة کن يلم «ندارد. 

  ها و وسايل سواري و راحتي بهره گرفته و هيچ ظلمي بر او نشده است. ها و نوشيدني خوردني
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظش كنند. -1
  اي شنوندگان واضح كن.شرح حديث را بخوان و آنچه پوشيده است بر -2
كه در عمل صالح يمن و بركت است. پس اگر صاحب آن مؤمن  :ها را آگاه كن آن -3

شود و اگر  رسد و در آخرت نيز پاداش داده مي باشد، بركت آن عمل در دنيا به او مي
شود، ولي در آخرت از ثواب آن  كننده به آن مؤمن نباشد در دنيا پاداش داده مي عمل

  محروم است.
گردد الزم است  كه در عمل صالحي كه باعث ثواب آخرت مي :ها را خبردار كن نآ -4

 كه شرايط ذيل رعايت شود:

  اين كه آن عمل از كارهائي باشد كه خدا و رسول آن را مشروع دانسته اند. -1
  اين كه خالص براي خدا انجام داده شود. -2
يأت آن دادن آن عمل كميت و صفت آن رعايت شده و مخالفت با ه در نجام -3

نشود، چنانكه زمان و مكانش بايد رعايت شود و در غير زمان و مكانش انجام 
داده نشود و گرنه عمل انجام شده باطل است و در آخرت پاداش به آن 

  رسد. نمي
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  : آية يا ايها الذين آمنوا ال تقدموا7درس 

  قول اهللا تعالي:
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u Ÿω (#θ ãΒÏd‰s)è? t ÷t/ Ä“ y‰tƒ 

«!$# Ï&Î!θß™ u‘ uρ ( (#θ à)̈? $#uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ìì‹ Ïÿ xœ ×ΛÎ= tæ 

∩⊇∪  

  گفتة خداوند بزرگ:
) اي كساني كه به خدا ايمان آورده ايد! 1(

پيش نيفتيد پيشروي خدا و پيامبرش و 
  بترسيد خدا را كه خدا شنوا و داناست.

  ]1[الحجرات: 
  

$﴿ قوله تعالي: شرح: pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖtΒ#u﴾ اين نداي خداوند است بر بندگان مؤمنش، آنان :
ها كاري  كنند، پس اگر خداوند از آن شنوند و درخواستش را اجابت مي كه نداي خدا را مي

كنند. اما كفار،  دهند و اگر به ترك عملي دستور دهد آن را ترك مي بخواهد انجام مي
  كنند. نه درخواستي را قبول مي شنوند و همچون مردگانند نه ندائي مي

Ÿω (#θ﴿ وقوله تعالي: ãΒÏd‰s)è? t÷ t/ Ä“y‰tƒ «!$# Ï&Î!θ ß™ u‘uρ﴾ يعني پيش نيفتيد پيشروي خدا و رسول :
  به گفتاري و عملي، چون قدم در اينجا به معني تقدم است.

بر مثال اين مانند كسي است كه قبل از نماز عيد قربانيش را ذبح كند، چون حضرت پيغم
كردند، يا اين كه كسي  گذاردند قرباني را ذبح مي بعد از اين كه با مردم نماز عيد مي �

عقيده يا سخن، يا عملي را كه خدا و رسولش حرام كرده اند بر خود مباح بداند و در اين 
  جمله هر بدعتي كه انسان آن را بوجود آورد شامل است كه نزد خدا و رسول حرام است.

θ#)﴿ وقوله تعالي: à)̈? $#uρ ©!$#﴾ها را  : خداوند بندگان مؤمن خود را به تقوي و به آنچه كه آن
دهد و از مظاهر تقوي  به درجه كمال و سعادت رسانده و از نقصان و زيان بازدارد. دستور مي

 #$!© (βÎ¨﴿ اين است كه در عقيده، قول و عمل بر خدا و رسول پيشروي نكند. وقوله تعالي:

ìì‹ Ïÿ xœ ×ΛÎ= tæ﴾ يعني خداوند شنوندة گفتار شماست، هرگاه آن را پنهان كنيد يا آشكار نماييد او :
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ها را بپوشيد يا ظاهر كنيد. بنابراين، واجب است كه از خداوند با  داناست به اعمال شما چه آن
  طاعت او و رسولش بترسيد.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  كند.آيت را مكرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ  -1
  شرح را به آرامش بخوان و آنچه پوشيده است واضح كن تا فهميده شود. -2
كه هركس بدعتي به وجود آورد و مردم را به آن دعوت كند  :شنوندگان را آگاه كن -3

همانا بر خدا و رسول پيشي گرفته و از خدا و رسول پيروي نكـرده، بلكـه اراده كـرده    
خود رواج دهد يا باالتر از آن چيزهائي  كه همچون خدا و رسول سنتي را در ميان قوم
  بياورد كه از شريعت خدا و رسول بهتر باشد.

ها را از سبب نزول اين آيت باخبر كن: كه هيئتي اعزامـي از قبيلـه تمـيم بـر رسـول       آن -4
گفـت: قعقـاع بـن معبـد را      �بـه پيغمبـر    �وارد شدند پس حضـرت ابـوبكر   �خدا 

: اقرع بن جـابس را اميرشـان كنيـد، پـس     گفت �اميرشان قرار دهيد، و حضرت عمر
گفـت: هـدف تـو مخالفـت بـا مـن اسـت. حضـرت عمـر گفـت:            بابوبكر به عمر

مخالفتي با تو ندارم، پس اختالف كردند تا صدايشان باال گرفت، سپس ايـن آيـت بـه    
هـا را خشـنود    هـا خشـنود بـاد و آن    خداوند از آن«شان نازل شد  خاطر تأديب و تربيت

  فرمايد.
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  : حديث معاذ بن جبل به عنوان حاكم يمن8درس 

ه وسلم لمعاذ بن قول النبي صلى اهللا علي
  اليمن:  جبل حين بعثه إلى

بم تحكم؟ قال: بكتاب اهللا تعالى، قال 
صلى اهللا عليه وسلم: فان لم تجد؟ قال: 
بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. قال 
صلى اهللا عليه وسلم: فان لم تجد؟ قال 

 عنه: اجتهد برأيي، فضرب في رضي اهللا
صدره وقال الحمد هللا الذي وفق رسول 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما يرضى 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.

براي معـاذ بـن جبـل آنگـاه      �گفته پيامبر 
  كه او را به يمن فرستاد:

كنـي؟   برايش گفت: به چه چيز حكم مـي  
ــرم    ــامبر اك ــدا، پي ــاب خ ــه كت ــت: ب  �گف

فرمــود: اگــر آن حكــم را در كتــاب خــدا  
كنـي؟ گفـت: بـه سـنت      نيافتي چه كار مـي 

فرمـود:   �كنم. پيامبر  رسول خدا حكم مي
اگر آن حكم در سنت رسول خدا نبود چه 

ــي ــاد    م ــود اجته ــه رأي خ ــت: ب ــي؟ گف كن
اش زد و  كنم. پس با دست خود بر سينه مي

ــول      ــه رس ــدا ك ــراي خ ــتايش ب ــت: س گف
رســـول خـــدا  رســـولش  را بـــراي آنچـــه

  پسنديده توفيق داده است.
  (رواه احمد وابوداود والترمذي وابن ماجه)

  
اين سوال براي بيان و استفسار است و مراد به آن بيان حق و  »بم تحكم؟«: �قوله  شرح:

 �رد باطل است، و براي تفهيم و رسوخ در ذهن به طريقة سوال جواب وارد شده، پس معاذ 
ي به قرآن عظيم كه چون مردمان براي قضاوت نزد من بيايند طبق گفت: به كتاب اهللا يعن

: يعني اگر آن حكم »فان لم تجد؟« فرمودند: �كنم. پس رسول خدا  شان فيصله مي قرآن بين
بسنة رسول اهللا صلى اهللا «عرض كرد:  �كني؟ معاذ  را در قرآن نيافتي چگونه قضاوت مي

كنم، سپس رسول خدا  حكم فرموده حكم مي �: يعني به آنچه كه رسول خدا »عليه وسلم
فرمودند: چون حوادث مختلف و نادرند، اگر حكمي در سنت من نيافتي، چگونه قضاوت  �
: يعني در بارة حق و خير و معروف به اندازه »اجتهد برأيي«گفت:  �كني؟ حضرت معاذ  مي
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با  �حمد كنم. در اينجا حضرت م كنم و سپس حكم مي كوشم و فكر مي طاقت خود مي
زدند تا اين كه براي خير، علم و حكمت وسعت پيدا كند در  �دست خود به سينه معاذ

كند و در صورت نيافتن حكم در  كه به قرآن و سنت حكم مي«حالي كه معاذ را بر اين عزم 
تمجيد فرمودند و خدا را در مقابل اين توفيق » كند كتاب و سنت به اجتهاد خود حكم مي

فضرب في صدره وقال الحمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا «مودند و گفتند: معاذ ستايش فر
شود  و رسول خدا راضي نمي »صلى اهللا عليه وسلم لما يرضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  مگر به آنچه خداي بزرگ راضي باشد.
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  ظ كنند.حديث را چند مرتبه تكرار كن تا شنوندگان آن را حف -1
  شرح را جمله به جمله بخوان، و آنچه بر شنوندگان پوشيده است بيان كن. -2
هيچ حكمي غير از حكم خدا و رسول سزاوار اطاعت نيست و  :ها را آگاه كن آن -3

  شان حرام است. مخالفت با حكم
 :كه اجتهاد براي اهل آن مشروع است و اهل اجتهاد كساني هستند :ها را آگاه كن آن -4

ه كتاب و سنت و عامل به آن باشند اگر كسي از اهل اجتهاد حكمي را در كه عالم ب
قرآن و حديث نيافت در طلب حق و صواب به اندازه توان خود بكوشد و فكر آن را 

تر به رضايت و حكم خدا باشد آنگاه اگر به  داشته باشد كه اجتهادش هرچه نزديك
در مقابل اجتهادش حق رسيد مستحق دو اجر است و اگر خطا كرد يك اجر 

  يابد. درمي
ستايش خداوند در وقت حصول هر نعمتي از جمله طعام يا شراب يا لباس يا سواري يا  -5

  شود اين است كه الحمد هللا بگويد. شفايافتن از مرض يا خيري كه باعث خوشي مي
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  : آية دوستي غير از خودتان نگيريد9درس 

  قول اهللا تعالي
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚−G s? Zπ tΡ$ sÜÎ/ ÏiΒ 

öΝä3ÏΡρßŠ Ÿω öΝä3tΡθ ä9ù'tƒ Zω$ t6 yz (#ρ–Šuρ $ tΒ ÷Λ—ÏΨtã ô‰s% 

ÏN y‰t/ â!$ ŸÒøó t7 ø9$# ôÏΒ öΝÎγÏδ≡ uθ øùr& $ tΒuρ ‘Ï'÷‚è? 

öΝèδâ‘ρß‰ß¹ ç� t9ø.r& 4 ô‰s% $ ¨Ψ̈�t/ ãΝä3s9 ÏM≈tƒ Fψ$# ( βÎ) 

÷Λ äΖä. tβθ è= É)÷è s? ∩⊇⊇∇∪  

  گفته خداوند بزرگ:
) اي اهــل ايمــان! نگيريــد دوســتي    118(

همراز غير از خودتـان، كوتـاهي نكننـد در    
آشفتگي شما، دوست دارند كه شـما رنـج   

هـاي   ببريد، همانا هويداست كينـه از دهـان  
هـاي ايشـان    آنان و آنچه نهـان كننـد سـينه   

هـا را   بزرگتر است. همانا بيان كرديم آيـت 
  براي شما اگر باشيد بينديشيد.

  ]118: [آل عمران
  

pκ$﴿قوله تعالي:  شرح: š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u﴾ها  : اين نداي خداوند به بندگان مؤمن او است. آن
ها را بر اسرار و امور داخلي خود آگاه نسازند.  كند كه دوستاني از كفار نگيرند آن را ندا مي

Ÿω (#ρä‹Ï‚−G﴿ فرمايد: بنابراين، مي s? ZπtΡ$ sÜÎ/ ÏiΒ öΝä3ÏΡρßŠ Ÿω öΝä3tΡθ ä9ù'tƒ Zω$ t6 yz﴾ يعني آن دوستان كافر :
  در فاسدكردن امور و كارهاي شما كوتاهي نخواهند كرد.

$ ρ–Šuρ#)﴿ وقوله تعالي: tΒ ÷Λ—ÏΨtã﴾: .يعني دوست دارند سختي و مشقت شما را  

﴿ô‰s% ÏN y‰t/ â!$ ŸÒ øót7 ø9$# ôÏΒ öΝÎγÏδ≡ uθ øùr&﴾: يشان براي ها به تحقيق كه شدت بغض و كينه از دهان
  شما ظاهر شده است.

$﴿ قوله: tΒuρ ‘Ï'÷‚è? öΝèδâ‘ρß‰ß¹﴾ها  : يعني آن شدت بغض و كينه كه از شما در سينه
شود چنانكه دوست دارند  شان آشكار مي هاي پرورند بزرگتر از آن چيزيست كه از دهان مي

  كه در مشقت قرار بگيريد.
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$ %ô‰s﴿ وقوله تعالي: ¨Ψ̈�t/ ãΝä3s9 ÏM≈tƒ Fψ$# ( βÎ) ÷Λ äΖ ä. tβθ è= É)÷è s? ∩⊇⊇∇∪﴾ هائي  بيان كرديم براي شما نشانه
سازد. تا به وسيله  شان باخبر مي كه دشمنان شما را معرفي نموده و شما را از احوال و صفات

ها غير از  ها دوستي نكنيد چه آن آن آيات پند بگيريد. لذا آگاهي و عبرت آموخته و با آن
  في ندارند.فساد و شرارت و ضرر شما هد

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت را با ترتيل و مكرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  شرح را به طور واضح بخوان و آنچه پوشيده است بيان كن. -2
ها را  كه بر مسلمان حرام است كه با كفار دوستي كرده و آن :شنوندگان را آگاه كن -3

ها براي مسلمانان جز ضرر و شر و  د، چون آنها و شئون قلبي خود مطلع ساز به راز
  فساد چيزي را دوست ندارند.

كه احسان خداوند بر مسلمانان زياد است، پس بايد به اطاعت از  :ها را باخبر كن آن -4
دستورات خدا و رسولش شكر آن را به جا آرند و از مظاهر احسان خداوند، نصايح و 

  ت.توجيهاتي است كه در اين آيت وارد شده اس
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  هر پيامبر جانشين و همراز دارد حديث: 10درس 

 بُِعثَ  َماقول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 َكاَنتْ  ِإال  َخِليَفةٍ  ِمنْ  اْسُتْخِلفَ  َوالَ  نَِبى  ِمنْ 
 َعَلْيهِ  َوَتُحضهُ  بِاْلَخْيرِ  تَْأُمُرهُ  ِبطَانَةٌ  ِبطَانـََتانِ  َلهُ 

 َواْلَمْعُصومُ  َعَلْيهِ  َتُحضهُ وَ  بِالشر  تَْأُمُرهُ  َوِبطَانَةٌ 
  .اللهُ  َعَصمَ  َمنْ 

: هــر پيــامبري كــه مبعــوث �گفتــه پيــامبر 
اي كــه جانشــين   شــود و هــر خليفــه   مــي

گردد دو دوست و همراز دارد دوسـت   مي
كنـد و   و همرازي كه او را به خيـر امـر مـي   

كند و دوسـت و همـرازي    به خير وادار مي
كند و بـه شـر    ميكه او را به شر و فساد امر 

كند و معصوم كسي اسـت كـه    وادارش مي
  خداوند او را حفظ كرده است.

  (رواه البخاري)
  

 لَهُ  َكاَنتْ  ِإال  َخِليَفةٍ  ِمنْ  اْسُتْخِلفَ  َوالَ  نَِبى  ِمنْ  بُِعثَ  َما«قوله صلي اهللا عليه وسلم:  شرح:
  .»ِبطَانـََتانِ 

مايه است براي خلفاء و امراء امت اين حديث صحيح پيغمبر مشتمل بر نصيحتي گران
كننده كه به جز فساد و تخريب قصدي  اسالمي كه آنان را از دوست و همراز فاسد و گمراه

  دارد. ديگري ندارند برحذر مي
يابد و كسي كه  پس كسي كه به آن پي برد و بداند چگونه مكر آن را دفع كند نجات مي

كند. هرگاه دو دوست  د او را فاسد و هالك ميزيركي نداشته و به مكر او اطالع پيدا نكن
صالح و فاسد وجود داشته باشد پس پذيرفته نيست، معذرت كسي كه آراء فاسد را اختيار 

كه دوست  :دهد كند. خصوصاً كه حديث فوق توضيح مي نموده و آراء خوب را ترك مي
ر به كار زشت داده كند و دوست فاسد دستو خوب دستور به كار خير داده و وادار به آن مي

  سازد. و انسان را به انجام آن وادار مي
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: يعني معصوم كسي است كه خداوند او را از شر »اللهُ  َعَصمَ  َمنْ  َواْلَمْعُصومُ «: �قوله 
دوست فاسد حفظ نمايد و كسي كه از خداوند عصمت بطلبد و راه و اسباب آن را اختيار 

رد. ازينجاست كه بر آراء و توجيهات دوستان كند خداوند او را در عصمت خود نگهميدا
  شود. فاسد اعتماد نمي

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را چند مرتبه بخوان تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  شرح را جمله بعد از جمله ديگري بخوان و آنچه الزم به توضيح است واضح كن. -2
همراز انتخاب كند چـون دوسـتي    كه صالحين را به عنوان دوست و :به ايشان تذكر ده -3

دارد و ايشان را از همنشـينان بـد برحـذر     با نيكوكاران انسان را از هر كار بدي نگه مي
  دار كه در ايشان هيچ خيري وجود ندارد.

كه حفاظت خداوند انسان را وابسته به دوستي بنده است با خـدا كـه    :ها را تعليم ده آن -4
. پس كسي كه ايمان آورد و تقوي گزيند خداوند او را به او ايمان داشته يا از او بترسد

  دارد. در پناه عصمت خود نگه مي
كننـد، پـس الزم اسـت كـه از      كه اهل شر بر اهل خير رحم نمي :ها را نصيحت كن آن -5

  ها نكند. ها دوري نموده و اعتماد به آن آن
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  و آبادي مساجد ساختن: آية 11درس 

  قول اهللا عزوجل:
$ yϑ ‾ΡÎ) ã� ßϑ÷è tƒ y‰Éf≈ |¡tΒ «!$# ôtΒ š∅tΒ#u «!$$ Î/ 

ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì� ÅzFψ $# tΠ$ s% r&uρ nο4θn= ¢Á9$# ’ tA#uuρ 

nο4θ Ÿ2̈“9$# óΟs9uρ |·øƒ s† āωÎ) ©!$# ( #†|¤yè sù 

y7Í× ‾≈ s9'ρé& βr& (#θ çΡθä3tƒ zÏΒ šÏ‰tFôγßϑ ø9$# ∩⊇∇∪  

  گفته خداوند بزرگ:
) ايـن اســت جـز ايــن نيسـت كــه آبــاد    18(

دا را آن كه ايمان آورده كند مساجد خ مي
است به خدا و روز آخر و به پا داشته است 
نمــاز را و داده اســت زكــات را و نترســيده 
است جز خدا را، پس اميد است كـه آنـان   

  شدگان. باشند از هدايت
  ]18[التوبه: 

  
$﴿ قوله تعالي: شرح: yϑ‾Ρ Î) ã� ßϑ÷è tƒ y‰Éf≈ |¡tΒ «!$#﴾ م قبل از اين كه به اسال �: حضرت عباس

، ولي گرفتند ران خدا به او ايرادهائي ميمشرف شود در جنگ بدر اسير شد، بعضي از يا
بعضي از محاسن و كارهاي خوبي كه انجام داده بود از جمله آباداني  �حضرت عباس 

شد. پس خداوند با نزول اين آيت او را رد فرمود، به اين مفهوم  مسجدالحرام را يادآور مي
مسجدالحرام را يا مساجد ديگر را آباد كند، بلكه كساني مساجد خدا را تواند  كه كافر نمي

سازند كه ايمان به خدا و روز قيامت داشته باشند. خداوند اين افتخار و منزلت را  آياد مي
منحصر در كسي كرده است كه ايمان به خدا داشته باشد، چنان ايماني كه اوالً در 

ي مفيد باشد و ثانياً به روز قيامت ايمان داشته باشد دخداونپرستي و اطاعت از امر و نهي  يگانه
گرفتن براي قيامت وادار سازد، پس چنين مومني در انجام كارهاي  ايماني كه او را به توشه
$tΠ﴿ كند. خير و نيكو پيشتازي مي s% r&uρ nο4θ n=¢Á9$#﴾ و نماز را در وقت آن با جماعت مسلمين در :

’﴿ هاي آن ادا كند، ئط و اركان و فرائض و سنتهاي خدا با رعايت شرا خانه tA#uuρ nο4θ Ÿ2̈“9$#﴾ :
و هرگاه مالك نصاب زكات باشد و سال بر او گذشته باشد يا موسم برداشت محصول فرا 
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óΟs9uρ |·øƒ﴿رسد طبق دستور خداوند آن را پرداخت كند و در آخر:  s†﴾:  از هيچ جن و انسي
ب حرامي شود و تنها از خدا بترسد و در اطاعتش نترسد كه واجبي را ترك كند يا مرتك

كوتاهي نكرده و در هيچ حالي قصد نافرماني آن را نكند. پس خداوند در حق چنين فرد و 
  كه از راه يا بندگان به جوار و رضاي او در بهشت باشند. :افرادي فيصله فرموده

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  شنوندگان آن را حفظ كنند. يت را با ترتيل تكرار كن تا بيشترآ -1
  شرح را آرام بخوان و آنچه محتاج بيان است توضيح ده. -2
نگهداشتن و اداء نماز و ذكر و دعا و  كه عمارت مساجد به پاك :ها را آگاه كن آن -3

  هاست. آموختن علم و اعتكاف در آن
كه مسجد آداب خاصي دارد و كسي كه به آباداني مسجد عالقه  :ها را تعليم ده آن -4

كه هنگامي كه  :دارد بايد آن  آداب را رعايت كند. از جمله آداب مسجد اين است
دهانش بوي بدي همچون بوي پياز و سير خام و سيگار دهد به مسجد داخل نشود، و 
همچنين جنب و حائض داخل مسجد نشود و از امور دنيوي گفتگو نشود. هنگام ورود 

بسم اهللا والحمد هللا والصلوة والسالم «يد: بگذارد و بگو به مسجد ابتداء پاي راست را
: ترجمه: به نام خدا و »بواب رحمتكأعلي رسول اهللا اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي 

ستايش براي خدا و درود و سالم بر رسول خدا، خدايا گناهانم را ببخشا و درهاي 
وق را و دعاي ف شدن پاي چپ را جلو گذاشته رحمتت را بر من بگشاي و هنگام بيرون

را بگويد: يعني خدايا  »بواب فضلكأ«الفاظ  »بواب رحمتكأ«بخواند و به جاي 
  درهاي فضل و بخشش خودت را بر من بگشا.
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  شيطان گرگ انسان است حديث: 12درس 

 ِإن قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 يَْأُخذُ  اْلَغَنمِ  َكِذْئبِ  اِإلْنَسانِ  ِذْئبُ  الشْيطَانَ 

 َوالشَعابَ  فَِإياُكمْ  َوالناِحَيةَ  اِصَيةَ اْلقَ  الشاةَ 
  .واْلَمْسِجدِ  َواْلَعامةِ  بِاْلَجماَعةِ  َوَعَلْيُكمْ 

  »رواه احمد«
وقال عبد الرزاق عن عمرو بن ميمون 

صحاب محمد وهم أدركت أاألودي قال: 
ن المساجد بيوت اهللا في األرض إيقولون: 

  ها.ن يكرم من زاره فيأنه حق على اهللا أو 

: همانا شيطان گـرگ انسـان   �گفتة پيامبر 
است، مانند گرگ كه گوسفندي را كـه از  

گيـرد، پـس از تفرقـه و     گله دور است مـي 
ها بپرهيزيد و جماعت و اكثريـت و   جدائي

  مسجد را الزم بگيريد.
ــون اودي    ــن ميم ــرو ب ــدالرزاق از عم و عب

 �كه اصحاب محمد  :روايت كرده گفت
هـاي   د: مساجد، خانهگفتن را دريافتم كه مي

خدا در زمين است و بر خدا حق است كـه  
آيـد او را اكـرام    كسي كه به زيارت او مي

  كند.
  (اخرجه ابن كثير)

  
زند و  : يعني شيطان گرگ انسان است او را مي»اِإلْنَسانِ  ِذْئبُ  الشْيطَانَ  ِإن «: �قوله  شرح:
ين دوري كند، شيطان به سراغ او كند و هنگامي كه از مساجد و مجالس صالح اذيتش مي

را كه از  گيرد گوسفندي : يعني مي»َوالناِحَيةَ  اْلَقاِصَيةَ  الشاةَ  يَْأُخذُ  اْلَغَنمِ  َكِذْئبِ «: �آيد. قوله  مي
گيري از  : مؤمنين را از كناره»َوالشَعابَ  فَِإياُكمْ «: �همنوعان و چوپان خود دور باشد. وقوله 

دارد، چون اين كار باعث ضعف و  كت در جماعتي ديگر برحذر ميجماعت مسلمين و شر
: شركت در جماعت عمومي »َواْلَعامةِ  بِاْلَجماَعةِ  َوَعَلْيُكمْ «شكست مسلمين است. وقوله: 

گرايي  هاي ديگر اعتماد نكنيد. زيرا كه در گروه مسلمين را بر خود الزم بگيريد، و به جماعت
هاي  شوند كه راه رود و مسلمانان بازيچه دست شياطين مي قوت و شوكت اسالم از بين مي

گويند، آنگاه تفرقه و نزاع پيدا شده  دهند و راه ديگران را زشت مي خود را به آنان جلوه مي
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إلي  »ادركت«شود و گفته عمرو بن ميمون  و باالخره به جنگ و خونريزي كشيده مي
ر روي زمين است و نزد خدا ثابت هاي خدا د شك نيست كه مساجد، خانه  .آخرالحديث

  دهد. است كه مهمانان خود را مورد اكرام قرار مي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را مكرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  رامش بخوان و آنچه الزم است توضيح ده.شرح را به آ -2
  ن حذر ده.ها را از جدائي جماعت مسلمين و شركت در گردهمائي غير مسلمي آن -3
  ها و احزاب متفرق بر مسلمين حرام است. دادن گروه كه تشكيل :ها خبر ده به آن -4
هاي ضعيفي را تشكيل  كه چگونه مسلمين متفرق شده و دولت :ها را آگاه كن آن -5

  كنند. دادند و زير يوغ استعمار كفار زندگي مي
جد است ها را از فضيلت و آداب مساجد و صالح و علمي كه نصيب اهل مس آن -6

  آگاه كن.



    

  679  درسهاي ماه ذي القعده
  

  

  : آية خوردن اموال توسط روحانيون يهود 13درس 

  قول اهللا تبارك وتعالى:
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#þθ ãΖtΒ#u ¨βÎ) #Z��ÏW Ÿ2 š∅ÏiΒ 

Í‘$t6 ômF{$# Èβ$ t7÷δ”�9$#uρ tβθ è= ä. ù'u‹ s9 tΑ≡ uθøΒr& Ä¨$̈Ψ9$# 

È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ šχρ‘‰ÝÁ tƒ uρ tã È≅‹ Î6y™ «!$# 3 
šÏ%©! $#uρ šχρã”É∴õ3tƒ |= yδ©%! $# sπ āÒ Ï'ø9$#uρ Ÿωuρ 

$ pκ tΞθ à)Ï'Ζ ãƒ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# Νèδ÷�Åe³t7 sù A>#x‹yè Î/ 

5ΟŠÏ9r& ∩⊂⊆∪ tΠöθ tƒ 4‘yϑ øt ä† $ yγøŠ n= tæ ’ Îû Í‘$ tΡ zΟ ¨Ζyγy_ 

2”uθõ3çG sù $ pκ Í5 öΝßγèδ$ t6 Å_ öΝåκ æ5θãΖã_uρ 

öΝèδâ‘θßγàßuρ ( #x‹≈ yδ $ tΒ öΝè? ÷” t∴Ÿ2 ö/ä3Å¡à'Ρ L{ 

(#θ è%ρä‹sù $ tΒ ÷Λ äΖä. šχρâ“ÏΨõ3s? ∩⊂∈∪  

  گفتة خداي بزرگ:
ــد! 34( ــان كــه ايمــان آوردي ــا  ) اي آن همان

خورنـد   بسياري از كشيشان و ديرنشينان مي
دارنـد از راه   اموال مردم را به ناروا و بازمي

ــره و    ــال و نق ــد ط ــه مياندوزن ــدا و آنانك خ
شـان ده بـه    دهنـدش در راه خـدا مـژده    نمي

كه گرم شوند ) روزي 35عذاب دردناك (
ــدانها   ــود بـ در آتـــش دوزخ پـــس داغ شـ

هاشــان  پيشانيهاشــان و پهلوهاشــان و پشــت
اينست آنچه اندوختيد براي خويشتن، پس 

  بچشيد آنچه را بوديد مياندوختيد.

  ]35 – 34[التوبه: 
  

$﴿ قوله تعالي: شرح: pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#þθ ãΖ tΒ#u﴾مان : خداوند بندگان مؤمن خويش را به وصف اي
به منزلت روح براي جسد است. پس صاحب ايمان زنده است و فاقد  كند، چون ايمان  ندا مي

��βÎ) #Z¨﴿ شود. وقوله تعالي: ايمان مرده است و به او ندا نمي ÏWŸ2 š∅ÏiΒ Í‘$ t6ômF{$# Èβ$ t7÷δ”�9$#uρ﴾ :
بسياري از كند تا حقيقتي كه برايشان مخفي بود آگاه سازد و آن اين كه  مؤمنان را ندا مي

tβθ﴿ علماء يهود و ديرنشينان نصاري è= ä. ù'u‹s9 tΑ≡ uθ øΒr& Ä¨$̈Ψ9$# È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/﴾  مال مردم را به ناحق

šχρ‘‰ÝÁ﴿خورند مي tƒ uρ tã È≅‹ Î6y™ «!$#﴾ها را از راه اسالم كه انسان را به بهشت و  : و آن
يني خود را دارند تا اين كه مناصب و رياست د كند بازمي رضاي پروردگار وصل مي
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نگهدارند و بر زيردستان و عوام يهود و نصاري رياست كنند. بدين جهت هميشه با اسالم و 
  مسلمين آماده نبرد بودند.

%šÏ﴿ و قوله تعالي: ©! $#uρ šχρã” É∴õ3tƒ |=yδ©%!$# sπ āÒ Ï'ø9$#uρ﴾ اين حكم عام است كه علماء يهود :
ي است از جانب خداوند براي هركسي شود و وعيد و راهبان نصاري و ديگران را شامل مي

كه طال و نقره را جمع نموده و چيزي در راه خدا انفاق نكند و وعيدش چنين است كه 
Νèδ÷�Åe³t7﴿ فرمايد: مي sù A>#x‹yè Î/ 5ΟŠÏ9r& ∩⊂⊆∪﴾ اين وعيد مربوط به قيامت است هنگامي كه وارد :

داغ  به آن شان و و پشتلهپهاي زر و سيم ورق شده گرم شود پيشاني و  ند كه گنجدوزخ شو
شود و گفته شود: اين است آنچه ذخيره كرديد براي خود پس بچشيد آنچه ذخيره كرده ايد 

تر از عذاب  اين يك نوع تمسخر و استهزاء است به ايشان كه عذابيست معنوي و دردناك
  حسي.
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  اين دو آيت را بخوان تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  ح را بخوان و آنچه پوشيده است و نيازي به توضيح دارد بيان كن.شر -2
كه دشمني علماء يهود و رهبان نصاري با اسالم و مسلمين به  :شنوندگان را آگاه كن -3

  شان است. خاطر حفظ منافع دنيوي
د: آن مالي كه زكاتش اداء باخبر كن كه فرمودن �ها را از فرمايش حضرت عمر  آن -2

چه زير هفت طبقه زمين باشد و مالي كه زكاتش داده نشود كنز ز نيست، گرشود كن
  است گرچه آن مال در جائي آشكار باشد.



    

  681  درسهاي ماه ذي القعده
  

  

  : حديث زكات براي پاكي اموال است14درس 

 َلمْ  اللهَ  ِإن قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 ِمنْ  بَِقىَ  َما ِبَها لُِيطَيبَ  ِإال  الزَكاةَ  يـَْفِرضِ 

من اموال  اْلَمَوارِيثَ  فـََرضَ  َوِإنَما ،َأْمَواِلُكمْ 
النبي  َلهُ  قَالَ  ثُم  .ُعَمرُ  َفَكبـرَ . بـَْعدَُكمْ  تبقى

 َما ِبَخْيرِ  ُأْخِبُركَ  َأالَ  صلى اهللا عليه وسلم:
 نَظَرَ  ِإَذا الِتى الصاِلَحةُ  اْلَمْرَأةُ  ؟اْلَمْرءُ  َيْكِنزُ 
َها  َغابَ  َوِإَذا اَعْتهُ َأطَ  َأَمَرَها َوِإَذا َسرْتهُ  ِإلَيـْ
َها   .َحِفظَْتهُ  َعنـْ

داونـد زكـات را فـرض    : خ�گفتة پيـامبر  
نكرد مگر اين كه بـاقي مانـده مالتـان را بـه     
وسيله آن پاك كنـد و همانـا ميـراث را در    
مالي كه از شـما بـاقي مانـده فـرض كـرد،      

تكبير گفـت. سـپس    �پس حضرت عمر 
رسول خدا برايش فرمودند: آيا خبـر دهـم   

را بــه بهتــرين ذخيــره انســان؟ زنــي      تــو
نيكوكاري كه چون به او بنگـرد او را شـاد   
كند و چون به او دستور دهد اطاعت كنـد  
و در غيبت او از مـال و آبـرويش حفاظـت    

  كند.
  ي البخاري ومسلم ولم يخرجاه)أصحيح علي شرطهما  :(رواه غير واحد وقال الحاكم

  
%šÏ﴿ : هنگامي كه آيت»... الخِرضِ يـَفْ  َلمْ  اللهَ  ِإن «: �قوله  شرح: ©! $#uρ šχρã”É∴õ3tƒ |=yδ©%!$# 

sπ āÒ Ï'ø9$#uρ Ÿωuρ $ pκ tΞθ à)Ï'Ζ ãƒ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Νèδ÷�Åe³t7 sù A>#x‹yè Î/ 5ΟŠÏ9r& ∩⊂⊆∪ tΠöθ tƒ 4‘yϑ øt ä† $yγøŠ n= tæ ’Îû Í‘$tΡ zΟ̈Ζ yγy_ 

2”uθõ3çG sù $pκ Í5 öΝßγèδ$ t6Å_ öΝåκ æ5θãΖ ã_uρ öΝèδâ‘θßγàßuρ ( #x‹≈ yδ $ tΒ öΝè?÷” t∴Ÿ2 ö/ä3Å¡à'Ρ L{ (#θ è%ρä‹sù $ tΒ ÷Λ äΖä. šχρâ“ÏΨõ3s? 

نمايند و آن را در راه و به كساني كه طال و نقره ذخيره مي«). 35و  34(التوبة:  ﴾∪∋⊃∩
هايشان را در آتش روزي كه اندوخته  كنند، نويد عذابي دردناك بده.پروردگار انفاق نمي

ي، پهلو و پشتشان را داغ كنند؛ اين همان گنجي است كه براي دوزخ بگذارند و با آن پيشان
ني يگنازل شد مسلمانان احساس سن �.»خويش اندوختيد. پس سزاي زراندوزي خود را بچشيد

كنم، نزد رسول  فرمود: من اين مشكل شما را برطرف مي �و دشواري كردند، حضرت عمر 
 �اب شما سنگين آمده، رسول خدا خدا رفته عرض كرد: اي رسول خدا! اين آيت بر اصح



    

    درسهاي يوميه اسالمي        682 
    

 

فرمودند: خداوند زكات را فرض كرد تا باقي مال شما را پاك سازد و ميراث را در مال شما 
تكبير گفت و رسول  �مقدر كرد تا براي كساني باشد كه بعد از شما اند. پس حضرت عمر 

اي كه چون  يستهفرمودند: آيا به تو خبر دهم كه بهترين ذخيره انسان چيست؟ زن شا �خدا 
به او بنگرد، او را شاد كند و چون به او دستور دهد اطاعت كند و در غيابش از مال و 
آبرويش حفاظت كند. اين حديث شريف مسلمانان را از دلتنگي كه در اثر نزول آيت 

﴿šÏ% ©! $#uρ šχρã” É∴õ3tƒ﴾ كه  :شد پيدا شده بود، بيرون آورد. چون از آن آيه دانسته مي
 �به پيغمبر �مالي را ذخيره كند به خاطر آن عذاب خواهد شد، حضرت عمر هركسي 

رجوع كرد تا اين مشكل را حل كند و راه حل صحيحي دريافت كرد كه هيچگونه ترديدي 
بود و انفاق كل مال  براي مؤمن باقي نماند و آن اين كه اگر ذخيره و جمع مال درست نمي

داشت، با آن كه ميراث در سورة  يعت وجود نميواجب بودي پس ميراث و تو ارثي در شر
نساء و سنت پيغمبر اسالم ثابت شده است، پس دانسته شد كه بنده به خاطر ذخيره و جمع 

شود كه زكات آن را نداده باشد ولي آن مالي كه زكات آن داده شود گرچه  مالي عذاب مي
حل مشكل به فايده بزرگي شود. و بعد از  مدفون در زمين باشد، كنز و ذخيره محسوب نمي

دست يافتيم و آن اين كه بهترين كنز و ذخيره انسان زن نيكوكاري است كه متصف به 
  بيان فرمودند. �صفاتي باشد كه حضرت رسول اكرم 

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را به طور احسن بخوان تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  شرح را بخوان و آنچه الزم است توضيح ده. -2
  ماندة مال آگاه كن. كردن باقي شنوندگان را از رمز فرضيت زكات و پاك -3
كه بهترين ذخيره انسان زن ينكوكار و شايسته است كه از شوهر  :ها را باخبر كن آن -4

  اطاعت نموده و از مال و آبرويش نگهداري كند.
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  : آية كافران به انتظار عذاب خدا و...15درس 

  قول اهللا تبارك وتعالى:
ö≅yδ tβρã� ÝàΖ tƒ HωÎ) βr& ÞΟßγu‹ Ï? ù's? èπ s3Í× ‾≈ n= yϑø9$# ÷ρr& 

u’ ÎAù'tƒ y7 •/ u‘ ÷ρr& š†ÎAù'tƒ âÙ ÷èt/ ÏM≈tƒ#u y7 În/u‘ 3 
tΠöθ tƒ ’ ÎAù'tƒ âÙ÷è t/ ÏM≈ tƒ#u y7 În/ u‘ Ÿω ßìx'Ζ tƒ $ ²¡ø'tΡ 

$ pκ ß]≈ yϑƒÎ) óΟs9 ôä3s? ôM uΖtΒ#u ÏΒ ã≅ö6 s% ÷ρr& ôM t6 |¡x. 

þ’Îû $ pκÈ]≈ yϑƒ Î) #Z� ö� yz 3 È≅è% (#ÿρã� ÏàtGΡ $# $ ‾Ρ Î) tβρã� ÏàtFΨãΒ 

∩⊇∈∇∪  

  گفتة خداي بزرگ:
) آيا انتظار ديگري دارند جز آن كـه  158(

پروردگـار تـو يـا    بيايند فرشـتگان يـا بيايـد    
هـاي پررودگـار تـو،     تبيايـد بعضـي از آيـ   

آيد بعـض آيـات پروردگـار     روزي كه مي
تو آنروز، هيچكس را ايمانش نفعي ندهـد  

ان نيـاورده باشـد و يـا در    كه قبل از آن ايم
ايمان خود خيـر و سـعادت كسـب نكـرده     
باشــد. بگــو: پــس منتظــر باشــيد كــه مــائيم 

  ان.منتظر
  ]158[انعام: 

  
�ö≅yδ tβρã﴿ قوله تعالي: شرح: ÝàΖtƒ﴾كشند جز اين  : استفهام براي نفي است يعني انتظار نمي

  له حكم در قيامت بيايد.شان بيايند يا پروردگارت براي فيص كه فرشتگان براي قبض روح
ρr& š†ÎAù'tƒ âÙ÷è÷﴿قوله تعالي:  t/ ÏM≈tƒ#u y7În/ u‘﴾ يعني به ايمان خود منتظرند كه بعضي عالمات :

قيامت چون طلوع خورشيد از مغرب ظاهر گردد. همانا آن موقف اصرار مشركين بر تكذيب 
يند يا اين كه همچون موقف كسي است كه منتظر است تا فرشتگان براي قبض روح آن بيا

  خداوند يا عالمتي از قيامت چون طلوع خورشيد از طرف مغرب بيايد.
tΠöθ﴿وقوله تعالي:  tƒ ’ ÎAù'tƒ âÙ÷è t/ ÏM≈ tƒ#u y7 În/ u‘﴾ يعني روزي كه بيايد بعضي عالماتي كه بر :

شدن  شدن قيامت داللت كند و آن طلوع خورشيد از مغرب است كه عالمت نزديك نزديك
كه اگر انساني قبل از ظهور اين عالمات،  :دهد در اين حال خداوند خبر مي به لحظة فناست.

ايمان نياورد ايمان بعد از ظهور عالمات، مقبول و مفيد نيست. چون اين ايمان، ايمان 
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اضطراري است نه اختياري. همچنانكه انساني قبل از ظهور عالمات قيامت ايمان آورده ولي 
كند، اينگونه ايماني از او پذيرفته  بلكه آن روز اراده خير ميدر ايمانش خيري انجام نداده 

  اي برايش ندارد. چون در توبه بسته شده و ديگر بازشدني نيست. شود و فايده نمي
�È≅è% (#ÿρã﴿ قوله تعالي: ÏàtGΡ $# $ ‾Ρ Î) tβρã� ÏàtFΨãΒ ﴾براي مشركين كه ديگران را با  :: اي رسول ما! بگو

كنند منتظر باشيد ما نيز در  رند و بر شرك و تكذيب اصرار ميگي پروردگار خود برابر مي
  كت خواهد آمد.كت شما هستيم و قطعاً آن لحظة هالانتظار هال

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت را خوب و مكرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  شرح را به آرامش بخوان و آنچه الزم است تفسير كن. -2
كردن در انتظار مرگ نباشند  جيل در توبه سفارش كن و براي توبهشنوندگان را به تع -3

  شود. توبه پذيرفته نمي ,چون در هنگام نزع روح
كه عالمات كوچك قيامت نمودار شده و تنها عالمات بزرگ باقيست  :به آنان خبر ده -4

آيد و در توبه به اولين عالمات  كه اگر يكي از آن پيدا شود همه پي در پي بوجود مي
  شود. ه همانا طلوع خورشيد از مغرب است بسته ميك
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  : حديث عالمات قيامت16درس 

 تـَُقومُ  الَ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 طُُلوعُ  آيَاتٍ  َعْشرَ  تـََرْوا َحتى الساَعةُ 

 دخان والدابةالو  َمْغرِِبَها ِمنْ  الشْمسِ 
وخروج عيسى بن  َوَمْأُجوجُ  يَْأُجوجُ ُخُروَج وَ 

 َخْسفٍ  ُخُسوفٍ وخروج الدجال ثالثة  مريَم
 ِبَجزِيَرةِ  َوَخْسفٍ  بِاْلَمْغِربِ  َوَخْسفٍ  بِاْلَمْشِرقِ 

 َتُسوقُ  َعَدنَ  قـَْعرِ  ِمنْ  َتْخُرجُ  َونَارٌ  اْلَعَربِ 
 َحْيثُ  َمَعُهمْ  تَِبيتُ  الناسَ  َتْحُشرُ  َأوْ  الناسَ 
  .قَاُلوا َحْيثُ  َمَعُهمْ  َوَتِقيلُ  بَاُتوا

شود تـا ايـن    پا نمي: قيامت بر�ر گفتة پيامب
بينيد، طلوع خورشـيد از   كه ده عالمت را به

ــةمغـــرب، ظهـــور دود و پيداشـــدن دا ، بـ
ــأجوج و مــأجوج و خــروج   بيــرون شــدن ي

شــدن  حضــرت عيســي بــن مــريم و بيــرون 
دجـال و ســه خســف (فــرورفتن بــر زمــين)  
است خسفي است به مشرق و خسفي است 

لعرب و ا ةي است به جزيرفبه مغرب و خس
شـود و   آتشي كه از عمق عـدن بيـرون مـي   

كند، هرجا كه مردم شب  مردم را حشر مي
كنند اين آتش با ايشـان اسـت و    سپري مي

  شان است. هرجا ظهر باشند آتش مالزم

  
: يعني لحظه فنا و پايان اين دنيا و آغاز زندگي آخرت »الساَعةُ  تـَُقومُ  الَ «: �قوله  شرح:

  آيد. بوجود نمي
: در روايات وارد شده است كه دخان چيزي »الشْمسِ  طُُلوعُ  آيَاتٍ  َعْشرَ  تـََرْوا َحتى«: قوله

شود، ولي در منافذ كافر فرو رفته تا اين كه  است كه بر انسان مومن همچون زكام عارض مي
  گردد. سر آن همچون سري بريان در آتش مي

بيرون شده و با مردم صحبت در مورد دابه نيز وارد شده كه از چاهي در كوه صفا 
كند. و داستان يأجوج و مأجوج در آخر سوره كهف آمده است و نزول حضرت عيسي به  مي

çµ…﴿فرمايد:  حديث صحيح و به قرآن در سوره زخرف مذكور است. مي ‾Ρ Î) uρ ÖΝù= Ïè s9 Ïπ tã$ ¡¡= Ïj9 Ÿξ sù 

āχç�tIôϑs? $ pκ Í5﴾  :هاي قيامت است. ي از نشانهي) عيس و به راستي (ظهور دوباره«). 61(الزخرف 
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روايت شده كه مردم در  »الناسَ  َتْحُشرُ وَ « �و گفته پيامبر  »پس هرگز در آن شك نكنيد
  شوند چون فلسطين سرزمين محشر است. فلسطين حشر مي

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را چند بار تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  ه الزم است توضيح بده.شرح را به آرامش بخوان و آنچ -2
شدن قيامت داللت  يات عالماتي است كه بر نزديك: كه مراد از آشنوندگان را خبر ده -3

  كند. مي
از ظاهر احاديث معلوم است كه طلوع خورشيد از مغرب اولين عالمت از عالمات  -4

  دهگانه قيامت است.
از صحابه ارشاد در مني در جمعي  �كه اين حديث را پيامبر اكرم  :ها را آگاه كن آن -5

  ها بحث و گفتگو از قيامت داشتند. كه آن :فرمودند
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  ها : آية وفاي مؤمنان به پيمان17درس 

  قول اهللا تبارك وتعالى:
$ yγ•ƒ r'‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ èù÷ρr& ÏŠθ à)ãè ø9$$Î/ 4 

ôM‾= Ïmé& Νä3s9 èπ yϑŠÍκ u5 ÉΟ≈yè÷Ρ F{$# āωÎ) $ tΒ 4‘n= ÷Fãƒ 

öΝä3ø‹ n= tæ u� ö� xî ’ Ìj?Ït èΧ Ï‰øŠ ¢Á9$# öΝçFΡr&uρ îΠã� ãm 3 ¨βÎ) 

©!$# ãΝä3øt s† $ tΒ ß‰ƒ Ì� ãƒ ∩⊇∪  

  گفتة خداي بزرگ:
هـا،   )  اي اهل ايمان! وفا كنيـد بـه پيمـان   1(

ــما دام    ــراي ش ــت ب ــده اس ــالل ش ــاي  ح ه
چهارپا مگر آنچه خوانده شود بر شما غيـر  

ــالل ــكار  ح ــمرندگان ش ــه   ,ش ــالي ك در ح
ــد   ــا خداون ــرام، همان ــتيد در اح ــم  هس حك

  خواهد. كند بدانچه مي مي
  ]1[المائده: 

  
$﴿ قوله تعالي: شرح: yγ•ƒ r'‾≈ tƒ šÏ%©! $# (#þθ ãΨtΒ#u﴾:  يعني اي كساني كه ربوبيت خدا و نبوت

و اسالم را به عنوان دين پذيرفتند، به عهد و پيمان خود وفا كنيد. خداوند  � حضرت محمد
شان در  ها را به كاري كه خير و سعادت و نجات نكند تا آ ها را به عنوان ايمان ياد مي آن �

كه همانا وفاء به عهد و پيمان باشد و چون عهدها زياد است از آنجمله  :آن است امر فرمايد
عهديست بين بنده و خدا چون كسي كه به كلمه توحيد ال اله اال اهللا ومحمد رسول اهللا 

ات يگانه او را پرستش كند و كسي را اعتراف كند به تحقيق كه با خدا عهد بسته كه تنها ذ
�ρã#)﴿ فرمايد: شريك و همتاي او قرار ندهد و در اين مورد مي à2øŒ$#uρ sπ yϑ÷è ÏΡ «!$# öΝä3ø‹ n= tæ çµ s)≈ sV‹ ÏΒuρ 

“Ï% ©! $# Νä3s)rO#uρ ÿÏµ Î/ øŒÎ) öΝçG ù= è% $ oΨ÷è Ïϑy™ $ oΨ÷è sÛr&uρ﴾  :يعني ياد كنيد نعمت خدا را كه بر «). 7(المائدة
ني داشت و عهد او را آن عهدي كه بر شما استوار كرد كه اطاعت كنيد آنگاه كه شما ارزا

سپس در عقدهاي بيع و شراء اجاره و نكاح و يا  .»گفتيد: شنيديم و فرمانبرداري كرديم
ورزي و عهدشكني نكند. و به اين  شود خالف عهدهاي ديگري كه بين دو انسان برقرار مي

=‾ôM﴿به سعادت و كمال رسيده است. وقوله تعالي:  عهدها وفا نمايد به تحقيق كه Ïmé& Νä3s9 èπyϑŠ Íκu5 



    

    درسهاي يوميه اسالمي        688 
    

 

ÉΟ≈yè ÷Ρ F{$#﴾ ها را  نكردن حيوانات كه بعضي آ نعمت حالل: خداوند بر بندگان خود به
: مراد همان اصناف »االنعام بهيمة«گذارد.  شوند منت مي ها را سوار مي خورند و بعضي آن مي

$ (āωÎ﴿ است و خداوند به جمله هشتگانه شتر و گاو و گوسفند tΒ 4‘n= ÷Fãƒ öΝä3ø‹ n= tæ﴾  محرمات را
استثناء كرده است مانند خود مرده، خون، گوشت خنزير و حيواني كه براي غير خدا ذبح 

شود. همچنانكه حرمت شكار در  ها يا قبرها و مزارها ذبح مي شده يعني حيواناتي كه براي بت
كه خداوند بزرگ آنچه بخواهد  :گويد كرد، سپس مي حال احرام به حج يا عمره را بيان

كند و هيچ  كند، چون اوست خداي برحق پس آنچه بخواهد حكم مي حالل و يا حرام مي
شان چيزي  اعتراضي بر او نيست، چون او به مصالح بندگان خود دانا است پس بنابر مصلحت

  كند. كند يا بعضي را منع مي را مباح مي
  

  ي مربي:هايي برا راهنمائي

  آيت را با ترتيل تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  شرح را بخوان و آنچه بر شنوندگان مخفي است بيان كن. -2
كه وفا به هرعهد و پيماني بين انسان و پروردگارش يا بين انسان و  :ها را خبر ده آن -3

  برادرش واجب است.
  اد شده و باقي بماند.ها را به شكر نعمت وادار كن كه شكر كند تا نعمت خدا زي آن -4
كه خود مرده، خون و گوشت خنزير و آنچه براي غير خدا ذبح  :ها را آگاه كن آن -5

  شود خوردنش حالل نيست. مي
  كه شكاركردن بر محرم حرام است تا وقتي كه از احرام فارغ شود. :ها را آگاه كن آن -6
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  : حديث نامه پيامبر براي عمرو بن حزم18درس 

في كتابه  عليه وسلم قول النبي صلى اهللا
لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه 

  لها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم:أه
بسم اهللا الرحمن الرحيم هذا كتاب من اهللا 
ورسوله يا أيها الذين آمنوا وفوا بالعقود 
هذا عهد من محمد رسول اهللا لعمرو بن 

آمره بتقوى اهللا اليمن  إلىحزم حين بعثه 
ن اهللا مع الذين اتقوا والذين إه فمره كلفي أ

  هم محسنون.

اش براي عمـرو بـن    در نامه: �گفتة پيامبر 
حزم، آنگاه كه او را به يمن فرستاد تا اهـل  
يمن را به مسائل ديني آگاه كند و سنت را 

شان را بگيـرد و   به ايشان بياموزد و صدقات
چنين نوشت: بسم اهللا الرحمن الـرحيم ايـن   

نــب خــدا و رســولش اي ايســت از جا نامــه
ــن     ــد و اي ــا كني ــود وف ــد خ ــه عه ــان ب مؤمن
عهدنامة ايست از جانب محمد رسول خـدا  
براي عمرو بن حزم كه او را به يمن فرستاد 
او را به تقواي خـدا در تمـام امـور دسـتور     

دهد، چون كه خدا با كساني اسـت كـه    مي
  كنند و آنانكه نيكوكاران اند. پرهيز مي

  رير و ابن كثير)ج خرجه ابنأ – (رواه ابن ابي حاتم
  

لقول  .تا اين كه اهل يمن را به مسائل دين آگاه كند »يفقه أهلها«: �فرموده پيامبر شرح:
يعني به كسي كه خدا اراده نيكي داشته باشد « »نيفی الد هفقهيراً ييرد اهللا به خمن «: �الرسول 

و چگونگي اداء و برپاداشتن شرايع  هاي دين . يعني به راه»كند او را به شرايع دين آگاه مي
هذا  «: �كند. گفته پيامبر  سازد و به او شناخت حكمت و امور دين را الهام مي دين آشنا مي

ايست از جانب خدا و رسول، زيرا آيه كه به وفا به عهد  . آري، اين نامه»كتاب من اهللا ورسوله
اي كه به عمرو بن حزم  نامه دهد از جانب خدا است كه در سوره مائده آمده و دستور مي

. يعني او را »امره بتقوى اهللا في امره كله«است. گفته پيامبر:  � فرستد از جانب رسول خدا مي
دهد امر نموده تا اين كه از  به ترس از خدا و مراقب دانستن خدا را در هر كاري كه انجام مي
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د يا حكمي كه صادر زن دهد و يا حرفي كه مي حقيقت و عدالت در هر دستوري كه مي
كند مخالفت نورزد و شك نيست كه عمرو بن حزم به عنوان قاضي و حاكم و مفتي به سر  مي

!© (βÎ¨﴿ وصيت خود را به اين گفته خداوند: � برد و پيامبر مي $# yìtΒ tÏ% ©!$# (#θs) ¨? $# tÏ% ©!$# ¨ρ Ν èδ 

šχθãΖ Å¡øt’Χ ∩⊇⊄∇∪﴾  :وآنان نيكو  ترسند ه از خدا مياست ك خدا با كساني«يعني ). 128(النحل
 .كنند امر و نهي خدا را در هركار كوچك و بزرگ رعايت مي آنان و .كند ختم مي »كارند

﴿tÏ% ©! $#̈ρ Νèδ šχθ ãΖÅ¡øt ’Χ ∩⊇⊄∇∪﴾  و آنانكه نيكوكاران اند. چونكه گاهي بنده از خدا در مقابل
، پس كند مي اشتباهر و نهي امترسد، اما به خاطر ناداني و غفلت در اداء  امر و نهيش مي

بخشد. چه بودن خدا با اهل تقوي اينست كه فتح و نصرت خود را در اداي  تقوايش فائده نمي
واجبات و طاعات خدا و رسولش به وي الهام كرده و او را بر انجام آن تأييد و نصرت 

  دهد. مي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  تر سامعين آن را حفظ نمايند.تا اين كه بيش :حديث را به تكرار بخوان -1
  شرح را براي سامعين توضيح ده تا اين كه سامعين بفهمند. -2
ايشان را كه فرستادن علماء و نمايندگان به شهرها و اطراف براي تبليغ  :آگاه كن -3

چه اين كار به صالح  ,اسالم و آشناكردن مردم به دين خدا توسط حاكم وقت مشروع
  ست.حال جامعه و استقامت امور آن

كه وفاء به عهد واجب است و خالف وعده يا شكستن آن جزء  :ايشان را آگاه كن -4
  گناهان كبيره است.

  كه نوشتن بسم اهللا الرحمن الرحيم در هركاري مشروعيت دارد. :به ايشان تعليم ده -5
دهد واجب و  كه رعايت تقوي خدا در هركاري كه بنده انجام مي :به ايشان تذكر ده -6

  ضروري است.
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ت ده ايشان را به اين كه عاقبت خوب براي كسي است كه در همه كارها از خدا بشار -7
  بترسد.

  بشارت ده ايشان را كه خدا همراه و مددگار اهل تقوا و احسان است. -8
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  لزوم احترام روز شنبه بر يهود آية: 19درس 

  قول اهللا تبارك وتعالى:
$ yϑ ‾ΡÎ) Ÿ≅Ïèã_ àMö6 ¡¡9$# ’n? tã šÏ% ©!$# (#θ à'n= tG ÷z $# 

ÏµŠÏù 4 ¨βÎ)uρ y7 −/ u‘ ÞΟä3ósu‹ s9 öΝæη uΖ÷�t/ tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9$# 

$ yϑŠÏù (#θ çΡ$ Ÿ2 Ïµ‹ Ïù tβθà'Î= tF øƒ s† ∩⊇⊄⊆∪  

) همانا نهاده شد 124( گفتة خداي بزرگ:
شنبه بر آنان كه اختالف كردند در آن و 

كند روز  همانا پروردگار تو حكم مي
قيامت در آنچه بودند در آن اختالف 

  ند.كرد مي
  ]124[نحل: 

  
$﴿ فرموده خداي بزرگ: شرح: yϑ ‾ΡÎ) Ÿ≅Ïè ã_ àMö6 ¡¡9$# ’n? tã šÏ%©! $# (#θ à'n= tG ÷z $# ÏµŠÏù﴾  خداوند

كه تعظيم روز شنبه بر يهود به جهت عقوبت و انتقام از ايشان  :دهد تعالي در اين آيت خبر مي
خداوند به يكي از نبود و هرگاه  � فرض شده زيرا تعظيم شنبه در آئين حضرت ابراهيم

پيامبران بني اسرائيل وحي كرد كه روز جمعه را تعظيم كنند بني اسرائيل اختالف كردند و از 
ها و زمين فارغ شده  كه روزي كه خداوند از آفرينش آسمان :روي سركشي و تكبر گفتند

و به  شنبه بوده است و شنبه را اختيار كردند. خداوند هم تعظيم شنبه را برايشان فرض كرد
هاي شكار را در روز شنبه  بازي كرده و شبكه روز شنبه هم وفاء نكردند و شروع به حيله

  هاي فراوان شكار كردند. گذاشتند و روز يكشنبه ماهي
(βÎ¨﴿ فرموده خداوند: uρ y7−/ u‘ ÞΟ ä3ósu‹ s9 öΝæηuΖ ÷�t/ tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9$# $ yϑŠÏù (#θ çΡ$Ÿ2 Ïµ‹Ïù tβθ à'Î= tF øƒ s† ∩⊇⊄⊆∪﴾  اين

ول خداوند وعدة عذاب است كه خداوند متعال آنان را به سبب تمرد و سركشي و مخالفتي ق
را  �دهد. اما آن كساني كه بعثت حضرت محمد  نمودند جزاء مي شان مي كه با پيامبران

دريافتند و ايمان آوردند و داخل اسالم شدند نجات يافته و سعادتمند شدند و آن كساني كه 
در اسالم نشدند خداوند آنان را به سبب كفرشان به بدترين و سخترين كافر شدند و داخل 

  عذاب مجازات خواهد نمود پناه به خدا.
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  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت را به تكرار بخوان تا اين كه بيشتر سامعين حفظ كنند. -1
  جمالت شرح مطالب را يكي پس از ديگري بيان كن تا دانسته شود. -2
به فضيلت روز جمعه و اين كه خداوند متعال يهود و نصاري را از  :ايشان را آگاه كن -3

فضل آن روز به سبب سركشي و كفر ايشان محروم كرد و مسلمانان را به سبب ايمان 
  اكرام و احترام كرد. � و فرمانبرداري ايشان از خدا و رسول خدا

  بودن اختالف و عاقبت سوء اختالف آگاه كن. ايشان را به حرام -4
به حكم خداوند عادل به اين كه هركسي را در قيامت نسبت به  :ا آگاه كنايشان ر -5

دهد تا اين كه از بدي پرهيز كنند و  آنچه عمل كرده است از خوبي و بدي جزاء مي
  خير را الزم بگيرند و در دنيا و آخرت رستگار شوند.
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  ����اختصاص روز جمعه به امت محمد  حديث: 20درس 

 اللهُ  َأَضل وسلم:  قول النبي صلى اهللا عليه
َلَنا َكانَ  َمنْ  اْلُجُمَعةِ  َعنِ   لِْليَـُهودِ  َفَكانَ  قـَبـْ
 اَألَحدِ  يـَْومُ  لِلنَصاَرى وََكانَ  السْبتِ  يـَْومُ 

 اْلُجُمَعةِ  لِيَـْومِ  اللهُ  فـََهَدانَا بَِنا اللهُ  َفَجاءَ 
 ُهمْ  وََكَذِلكَ  َواَألَحدَ  َوالسْبتَ  اْلُجُمَعةَ  َفَجَعلَ 

 َأْهلِ  ِمنْ  اآلِخُرونَ  َنْحنُ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  لََنا تـََبعٌ 
نـَْيا ُلونَ  الداْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َواَألو  نَـ  اْلَمْقِضى  ُهمْ بـَيـْ
  .اْلَخالَِئقِ  قـَْبلَ 

خداونــد پشــينيان مــا را از : �گفتــة پيــامبر 
جمعــه منحــرف كــرد، يهــود روز شــنبه را  

به را و انتخاب كردند و نصاري روز يكشـن 
خداوند ما را بروز جمعه هدايت كرد پـس  
جمعه و شنبه و يكشنبه قرار داد و ايشان در 
روز قيامت پيرو مايند. ما در دنيا در رديف 

ت در درجـه اول قـرار   آخر و در روز قيامـ 
امتي هستيم كه پيش از همـه   داريم و اولين

  شود. مخلوقات در بين ما حكم مي
  (رواه مسلم)

  
فرمودند: خداوند كساني كه  �، پيامبر »اْلُجُمَعةِ  َعنِ  اللهُ  َأَضل «  �پيامبر فرموده شرح:

 َفَكانَ «را به تعظيم روز جمعه راهنمائي نكرده و فرمود: » يهود و نصاري«قبل از ما بودند 
ي يهود و تعظيم روز : يعني تعظيم روز شنبه برا»اَألَحدِ  يـَْومُ  لِلنَصاَرى وََكانَ  السْبتِ  يـَْومُ  ِلْليَـُهودِ 

يكشنبه براي نصاري بود، چونكه اين دو روز ايام تعطيلي و استراحت و اوقات عبادات باطله 
 فـََهَدانَا« :ايشان بوده است، زيرا كه عبادات ايشان بر طريق صحيح نبوت نبوده است. قوله

ا جمعه روز استراحت : يعني خداوند ما مسلمين را به تعظيم روز جمعه راهنمائي نمود، لذ»اللهُ 
ما از كار و روز عبادت و رفتن به طرف نماز جمعه و ذكر خداوند و خواندن قرآن و شنيدن 

: يعني روز جمعه اول است »َواَألَحدَ  َوالسْبتَ  اْلُجُمَعةَ  َفَجَعلَ « :باشد. قوله خطبه و اداي نماز مي
وم يفقال کذلک هم تبع لنا «ايد: فرم و شنبه دوم و يكشنبه سوم و اين موضوع را بيان كرده مي

ها پيرو ما هستند، چنانچه پيرو ما هستند  : يعني در آخرت آن»ايامة کما هم تبع لنا فی الدنيالق
در دنيا زيرا جمعه اول است و بعد از جمعه شنبه و بعد يكشنبه، و ما آخرين در دنيا و اولين در 
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نَـ  اْلَمْقِضى «آخرت هستيم.  : مراد اين است كه عمل امت اسالمي قبل از »َخالَِئقِ الْ  قـَْبلَ  ُهمْ بـَيـْ
ولون. نحن األ«گريد و به اين جهت پيامبر فرمودند:  اعمال ديگر امتان مورد محاسبه قرار مي

  باشيم. : ما در قيامت اول مي»امةييوم الق
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  .حديث را به تكرار بخوان تا اين كه بيشتر سامعين حفظ كنند -1
  جمالت شرح مطالب را توضيح ده تا اين كه خوب دانسته شود. -2
بودن يهود و نصاري و در آخرت هم بدبختي و خسران  به گمراه :ايشان را آگاه كن -3

  هاست. دامنگير آن
بودن در  ايشان را به برتري امت اسالمي و چگونگي آخربودن در دنيا و اول :آگاه كن -4

  آخرت.
خدا به امت اسالمي داده كه در روز قيامت قبل از همه به فضيلت  :به ايشان تذكر ده -5

  شود. ها حساب اين امت تصفيه مي امت
چون وقتي كه از يهودي  :ايشان را به اعتراف يهود و نصاري به كفر خود آگاه كن -6

ام و اگر از نصراني بپرسي تو كيستي؟  گويد: من يهودي پرسي تو كيستي؟ مي مي
گويد: من مسلمان هستم، پس هر  از مسلماني بپرسي ميام و اگر  گويد: من نصراني مي

دهند و يهوديت و نصرانيت دوچيز بدعي  گروهي بر عليه نفس خود شهادت مي
هستند كه پيروان ايشان در گمراهي و هالكتند. اما اسالم ديني است كه از طرف خدا 

  براي اولين و آخرين مشروع شده است.
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  آمرزش همه گناهان آية: 21درس 

  ل اهللا تبارك وتعالى:قو
* ö≅è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ èùu� ó�r& #’ n? tã öΝÎγÅ¡à'Ρ r& 

Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ã� Ï'øó tƒ 

z>θçΡ —%!$# $ �è‹ÏΗ sd 4 …çµ ‾Ρ Î) uθ èδ â‘θà'tó ø9$# ãΛÏm§�9$# 

∩∈⊂∪ (#þθ ç7�ÏΡ r&uρ 4’n< Î) öΝä3În/ u‘ (#θ ßϑ Î= ó™ r&uρ …çµ s9 ÏΒ 

È≅ö6 s% βr& ãΝä3u‹ Ï? ù'tƒ Ü>#x‹yè ø9$# §ΝèO Ÿω 
šχρç�|ÇΖ è? ∩∈⊆∪  

گـو اي بنـدگان   ) ب53گفتة خداي بزرگ: (
هاي خويش،  من كه اسراف كردند بر جان

نوميد نباشيد از رحمت خدا، همانا بيـامرزد  
همانــا اوســت   ,خــدا گناهــان را همگــي  

) و بازگرديد به سوي 54آمرزگار مهربان (
ليم شـويد بـراي   پروردگارش خويش و تس

پيش از اين كـه برسـد بـه شـما عـذاب       ,او
  سپس ياري نشويد.

  ]54 – 53[الزمر: 
  

$è% y“ÏŠ≅﴿ فرموده خداي بزرگ: شرح: t7 Ïè≈tƒ tÏ% ©!$# (#θ èùu� ó�r& #’n? tã öΝÎγÅ¡à'Ρ r&﴾  الي آخر آيه، اين
ند و آيت در بارة گروهي از اهل شرك نازل شده است كه مرتكب قتل و خونريزي شده بود

آمدند و گفتند: اي محمد! آنچه  �شان زياد شده بود، خدمت حضرت رسول  زنا هم در بين
خواني خوب است اما به ما خبر ده كه كفاره اعمال  گوئي و مردم را به سوي آن مي كه تو مي

%tÏ﴿ بد ما چيست؟ آيه ذيل نازل شد آيه: ©!$#uρ Ÿω šχθãã ô‰tƒ yìtΒ «!$# $ �γ≈ s9Î) t� yz#u Ÿωuρ tβθ è= çFø)tƒ 

}§ø'̈Ζ9$# ÉL ©9$# tΠ§� ym ª!$# āωÎ) Èd,ysø9$$ Î/ Ÿωuρ šχθçΡ ÷“tƒ 4 tΒuρ ö≅yèø'tƒ y7 Ï9≡ sŒ t,ù= tƒ $ YΒ$ rOr& ∩∉∇∪﴾  :68(الفرقان.(  

خونش را حرام كرده  ,پرستند، و كسى را كه پروردگار و آنان كه معبودي جز اهللا را نمى«
؛ و كسى مرتكب اين اعمال شود، به مجازات كنند كشند و زنا نمى است، جز به حق نمى

$ö≅è% y“ÏŠ﴿ و اين آيت هم نازل شد .»رسد سختى مى t7 Ïè≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ èùu�ó�r& #’ n? tã öΝÎγÅ¡à'Ρ r&﴾ اآليه و ...
  در كتاب بخاري هم روايت شده كه شأن نزول اين آيات همين واقعه است.
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$ö≅è% y“ÏŠ﴿ :قوله تعالي t7 Ïè≈tƒ tÏ%©! $# (#θ èùu�ó�r& #’ n? tã öΝÎγÅ¡à'Ρ r& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ã� Ï'øó tƒ 

z>θçΡ —%!$# $ �è‹ÏΗ sd 4 …çµ ‾Ρ Î) uθ èδ â‘θà'tó ø9$# ãΛÏm§�9$#﴾ كند  خداوند بندگان مسرف را مستقيماً خطاب نمي
دهد  مي دستور �چون آلوده به شرك و گناه اند و اهليت خطاب را ندارند، بلكه به پيامبر

ها بگويد: اي بندگان من به علت آلودگي به گناهان و جرائم از  كه از جانب خدا به آن
كه گناه  درقبخشد هر خداوند همه گناهان را ميرحمت خدا مأيوس نشويد، اگر توبه كنيد 

بزرگ باشد مانند شرك و قتل و زنا، زيرا خدا آمرزنده براي بندگان تائب است و به ايشان 
  كند. ست، و هيگاه ايشان را از نور رحمت خود مأيوس نميمهربان ا

þθ#)﴿قوله تعالي:  ç7�ÏΡ r&uρ 4’n< Î) öΝä3În/u‘ (#θ ßϑ Î= ó™r&uρ … çµ s9﴾ كند  امر مي �در اين جمله خداوند به پيامبر
كنندگان برساند كه به ايمان و توحيد به خدا بازگردند و روحاً و جسماً تسليم  كه به سوال

از اين كه حكم عذاب صادر شود و يار و ياوري نداشته باشند به سوي خدا  خدا شوند و قبل
  بازگردند.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيت را به ترتيل بخوان و تكرار كن تا اين كه حفظ شود. -1
  جمالت شرح مطالب را يك پس از ديگري بيان كن تا شنوندگان بفهمند. -2
كند مگر حق بندگان كه  اهان را محو ميكه توبه واقعي تمام گن :ايشان را آگاه كن -3

  شود. احتياج به حالل خواستن دارد يا از حسنات ظالم براي مظلوم گرفته مي
كه رجوع به سوي خدا و تسليم قلب و ذات براي خدا تنها راه  :ايشان را آگاه كن -4

  نجات انسان از عذاب است.
بود پند است براي اي كه سبب نزول آيات فوق  كه در واقعه :به ايشان تذكر ده -5

  يشمندان.ندا
 توبه كه تعهدي كه خدا براي آمرزش گناهان كرده است موقوف به :به ايشان تعليم ده -6

  نصوح و خالص است.
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  : حديث اگر خطاهاي شما به پري آسمان...22درس 

 والذىقول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 خطاياكم تمأل حتى أخطأتم لو بيده نفسى

 .اهللا استغفرتم ثم ألرضوا السماء بين ما
 لم لو بيدهمحمد  نفس والذى لكم لغفر

 ثم يخطئون بقوم اهللا لجاء تخطئوا
  .لهم فيغفر اهللا يستغفرون

ســوگند بــه آن ذاتــي كــه  :�گفتــة پيــامبر 
نفس من به دست اوست. اگـر خطـا كنيـد    
كه خطاهاي شما بين آسمان و زمـين را پـر   
كند، سپس از خدا آمرزش بخواهيد، خـدا  

آمـرزد و سـوگند بـه ذاتـي كـه       ما را مـي ش
نفس محمد به دست اوست اگر شما خطـا  

آورد كــه خطــا  نكنيــد خداونــد قــومي مــي
كنند و از خدا آمرزش بخواهند و خدا هم 

  ايشان را بيامرزد.
  (رواه احمد)

  
اين نوع سوگند را  �است و پيامبر  �: اين سوگند پيامبر »بيده نفسى والذى« شرح:

: يعني به »أخطأتم لو«و آنچه براي آن سوگند ياد كردند اين گفتة پيامبر است.  انتخاب كردند
ات و ترك واجبات گناه كنيد و خطاهاي شما چنان زياد باشد كه بين آسمان و يهارتكاب من

زمين را پر كند كه از اين مقدار گناه بيشتر نيست، سپس توبه كنيد و از خدا آمرزش 
خواهد به  كند و خبري را كه مي باز بار دوم سوگند ياد مي آمرزد. بخواهيد، خداوند مي

هايشان اطمينان پيدا كند و آنچه براي آن سوگند ياد  كند تا دل بندگان بگويد تأكيد مي
: يعني اگر گناه نكنيد هرآئينه خداوند قومي »لو لم تخطئوا«است:  �كند اين گفته پيامبر  مي
آمرزد و مصداق آن در آيه زمر  هند و خدا ميآورد كه خطا كنند سپس آمرزش بخوا مي

$ö≅è% y“ÏŠ﴿ فرمايد: است كه مي t7 Ïè≈tƒ tÏ% ©!$# (#θ èùu� ó�r& #’ n? tã öΝÎγÅ¡à'Ρ r& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# 

ã� Ï'øó tƒ z>θçΡ —%!$# $ �è‹ÏΗ sd 4 … çµ ‾Ρ Î) uθ èδ â‘θà'tó ø9$# ãΛÏm§�9$# ∩∈⊂∪ (#þθ ç7�ÏΡ r&uρ 4’n< Î) öΝä3În/ u‘ (#θ ßϑ Î= ó™ r&uρ …çµ s9 ÏΒ È≅ö6 s% βr& ãΝä3u‹Ï? ù'tƒ 

Ü>#x‹yèø9$# §ΝèO Ÿω šχρç�|ÇΖ è? ∩∈⊆∪﴾  :بگو اي بندگان من كه اسراف كرديد بر « ).54 - 53(الزمر
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جان خويش نوميد نباشيد از حرمت خدا همانا خدا بيامرزد گناهان را همگي همانا اوست 
سوي پروردگار خويش و تسليم شويد برايش پيش از آن كه  آمرزگار مهربان و بازگرديد به

  .»بيايد شما را عذاب، سپس ياري نشويد
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  تا شنوندگان آن را حفظ نمايند. :حديث را بخوان و تكرار كن -1
  شرح را به آرامش بخوان و آنچه نيازي به توضيح دارد واضح كن. -2
ا بر غضبش سبقت گرفته و خداوند كسي را كه توبه كه رحمت خد :به ايشان تعليم ده -3

  كند. كند و آمرزش بخواهد هرقدر گناه كرده باشد خداوند توبه او را رد نمي
ايشان را به توبه از هر گناه دعوت كن كه توبه در هر روزي واجب است كه همانا  -4

  خواستند. در روزي صد بار توبه كرده و آمرزش مي �پيامبر 
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  رج نگذاشتن خداوند به گونة الزما آية: 23درس 

  قول اهللا تبارك وتعالى:
$ tΒuρ (#ρâ‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ÍνÍ‘ô‰s% ÞÚö‘ F{$#uρ 

$ Yè‹Ïϑy_ …çµ çG ŸÒö6 s% tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9$# 

ÝV≡ uθ≈yϑ ¡¡9$#uρ 7M≈−ƒ Èθ ôÜtΒ Ïµ ÏΨŠ Ïϑu‹ Î/ 4 … çµ oΨ≈ ysö7ß™ 

4’ n?≈yè s? uρ $ £ϑtã šχθä. Î� ô³ç„ ∩∉∠∪  

  گفتة خداي بزرگ:
گذاشتند خدا را حق ارجمنديش و نو ارج 

زمين همگي در چنگ او است روز قيامت 
ها پيچيده اند به دستش منزه و  و آسمان

  برتر است او از آنچه شرك ورزند.

  ]67زمر: ال[
  

$﴿گفته خداوند:  شرح: tΒuρ (#ρâ‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ÍνÍ‘ ô‰s%﴾ يعني تعظيم نكردند خدا را به حق :
ها  كردند و آن ها را با او برابر نمي شناختند، سنگ اختند. و اگر ميچون خدا را نشن ,تعظيمش

 كنند. و گفته خداوند: شان مي ها نزد خدا شفاعت كه آن :گفتند پرستيدند و نمي را با خدا نمي
﴿ÞÚö‘F{$#uρ $ Yè‹Ïϑy_ … çµ çGŸÒ ö6 s% tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#uρ 7M≈−ƒ Èθ ôÜtΒ ÏµÏΨŠ Ïϑu‹ Î/﴾ا و زمين ه : آسمان

 ,: يعني منهم ملك و پادشاه»ن الملوکيأنا الملک أ«گويد:  همگي در دست خدا است و مي
هاي  كجا اند پادشاهان؟ پس كسي كه صاحب اين قدرت بزرگ است چگونه بتان و تمثال

çµ…﴿: فرمايد كند و مي جان با او يكسان پرستش شوند، و لذا خود را منزه و پاك مي بي oΨ≈ ysö7ß™ 

4’ n?≈yè s? uρ $ £ϑtã šχθä. Î� ô³ç„ ∩∉∠∪﴾ يعني پاك و منزه است از شريك و مانند و همسر و فرزند و :
  برتر است از اين كه شريكي داشته باشد و اوست پروردگار هرچيز و مالك آن.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيه را به تكرار بخوان تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  ز به توضيح دارد بيان كن تا فهميده شود.شرح را به آرامش بخوان و آنچه نيا -2
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دهد يا نيازي را مانند  كسي كه براي خدا از خلقتش شريكي قرار مي :به ايشان تعليم ده -3
دهد مانند نياز به همسر يا فرزند يا ياور يا مانند. همانا بر خـدا   مخلوقات به او نسبت مي

  دروغ بسته است و قدر خدا را نشناخته است.
پرسـتش   درت خدا تذكر ده تـا او را بـزرگ دانسـته   عظمت و كبريائي و قبه ايشان از  -4

  كنند و تكامل يافته و سعادتمند شوند.
 از رسـول خـدا در بـارة گفتـه خداونــد:    گفــت:  لكـه عايشـه    :بـه ايشـان تعلـيم ده    -5

﴿ÞÚ ö‘ F{$#uρ $ Yè‹ Ïϑy_ … çµ çG ŸÒ ö6 s% tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9$# ÝV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$#uρ 7M≈ −ƒ Èθ ôÜtΒ Ïµ ÏΨŠ Ïϑu‹ Î/﴾  سوال كـردم و :
فرمودند: بر پـل جهـنم انـد اي     �يا رسول اهللا مردم در آن روز كجايند؟ پيامبر گفتم: 
  عايشه.
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  : حديث خداوند آسمان و زمين...24درس 

ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد 
ٌر ِمْن د رضي اهللا عنه: اهللا بن مسعو  َجاَء َحبـْ

َصلى اللُه َعَلْيِه  اْألَْحَباِر ِإَلى َرُسوِل اللهِ 
ِإنا َنِجُد َأن اللَه  !يَا ُمَحمدُ  :َوَسلَم فـََقالَ 

َعَلى  َيْجَعُل السَمَواِت َعَلى ِإْصَبٍع َواْألََرضَ 
ِإْصَبٍع َوالشَجَر َعَلى ِإْصَبٍع َواْلَماَء َوالثـَرى 
َعَلى ِإْصَبٍع َوَسائَِر اْلَخَالِئِق َعَلى ِإْصَبٍع 

َفَضِحَك النِبي َصلى  ،أَنَا اْلَمِلكُ  :يَـُقولُ فَـ 
اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َحتى َبَدْت نـََواِجُذُه َتْصِديًقا 
ِلَقْوِل اْلَحْبِر ثُم قـََرَأ َرُسوُل اللِه َصلى اللُه 

$ ﴿ : َعَلْيِه َوَسلمَ  tΒuρ (#ρâ‘y‰s% ©!$# ¨,ym ÍνÍ‘ ô‰s% 

ÞÚö‘ F{$#uρ $ Yè‹Ïϑy_ … çµ çG ŸÒö6 s% tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 

ÝV≡ uθ≈yϑ ¡¡9$#uρ 7M≈−ƒ Èθ ôÜtΒ Ïµ ÏΨŠ Ïϑu‹ Î/ 4 … çµ oΨ≈ ysö7ß™ 

4’ n?≈yè s? uρ $ £ϑtã šχθ ä. Î�ô³ç„ ∩∉∠∪﴾.  
  

آنچه بخاري و مسلم و ديگران از عبـداهللا بـن   
ــعود  ــت:   �مسـ ــه گفـ ــد كـ ــت كردنـ روايـ

 �دانشمندي از دانشـمندان يهـود نـزد پيـامبر     
د! مـا در كتـاب خـود    آمد و گفـت: اي محمـ  

هـا را بـر يـك     خوانيم كه خداوند آسـمان  مي
ــين  ــت و زم ــت و    انگش ــك انگش ــر ي ــا را ب ه

درخت را بر انگشت ديگر و آب را بـر يـك   
انگشـت و ثـري را بـر انگشـت ديگـر و بــاقي      

دهد. سپس  مخلوقات بر يك انگشت قرار مي
ــك و پادشــاه، حضــرت   مــي ــنم مال ــد: م گوي

اي نواجذشـان  هـ  خنديدند تـا ايـن كـه دنـدان    
ظاهر شد و گفته دانشمندان را تأييد كردنـد و  
سپس آيه ذيل را خواندند: وما قدروا اهللا حـق  
قدره تا آخر يعني ارج نگذاشتند خدا را حـق  
ارجمنديش و زمين همگي در چنـگ اوسـت   

  ها پيچيده اند به دستش. روز قيامت و آسمان
  (اآليه)

  
يعني عالم و دانشمندي از علماء يهود و گفته او  »حبر من أحبار اليهود «گفته او:  شرح:

. »جعل السموات علی اصبع الی آخري«: �: يعني در كتاب خود يافتيم و گفته پيامبر»انا نجد«
است كه واجب است بدان ايمان ها و غيره بر انگشتان از جمله چيزهاي  اين قراردادن آسمان

øŠ§{﴿ ،با اعتقاد به اينكهبدون اين كه كيفيت و چگونگي آن درك شود  آوردن s9 Ïµ Î= ÷WÏϑx. 
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Öï†x« ( uθèδuρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9$# ç��ÅÁ t7 ø9$#﴾:  :و  »واو شنواي بينا است نيست مانند او چيزي« ).11(الشوري
هاي نواجذشان ظاهر شد و اين قطعاً  دندان  از اين گفته دانشمند يهودي خنديدند كه �پيامبر

خواندن آيه  نچه گفته راست است و گفتة او را با دليل بر اين است كه عالم يهودي در آ
$﴿ تأكيد كردند tΒuρ (#ρâ‘ y‰s% ©!$# ¨, ym ÍνÍ‘ô‰s% ÞÚö‘F{$#uρ $ Yè‹Ïϑy_ … çµçG ŸÒ ö6 s% tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9$# ÝV≡ uθ≈yϑ ¡¡9$#uρ 

7M≈−ƒ Èθ ôÜtΒ Ïµ ÏΨŠÏϑu‹ Î/ 4 … çµ oΨ≈ ysö7ß™ 4’n?≈ yè s?uρ $£ϑtã šχθä. Î� ô³ç„﴾  :گونه كه بايد و  را آنو اهللا « ).67(الزمر
ها نيز در دست راستش پيچيده  ي اوست و آسمان شايد، نشناختند و روز قيامت زمين در قبضه

  .»دهند شود. (اهللا) پاك و منزه و بس واال و برتر از چيزي است كه شريكش قرار مي مي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  ند.حديث را بخوان و تكرار كن تا اكثر شنوندگان حفظ كن -1
  شرح را به آرامش بخوان و آنچه پوشيده است توضيح ده تا شنوندگان بفهمند. -2
كه ايمان به آنچه در حديث وارد شده واجب است و بر آن حديث  :به ايشان تذكر ده -3

ه كند يا آن را ن كيفيتي ثابت كند و يا به چيزي تشبيمرور كند بدون اين كه براي آ
  منحرف كند.

دانستند كه اسالم دين حق است و منافع دنيوي  لماء يهود ميكه ع :به ايشان بفهمان -4
  گذاشت كه در دين اسالم داخل شوند. ها، ايشان را نمي ها و مقام پست

كسي كه به خدا شريك آورد به قدر خدا ارج ننهاده و كسي كه  :به ايشان تعليم ده -5
ا ارج كند قدر خدا ر خدا را به غير آنچه خدا يا رسولش وصف كرده توصيف مي

كند يا آن را تأويل يا انحراف  ننهاده و كسي كه براي صفات خدا كيفيت ثابت مي
  كند قدر خدا را نشناخته است. مي
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  براي مشركان سزاوار نيست استغفار: آية 25درس 

  قول اهللا تبارك وتعالى:
$ tΒ šχ%x. ÄcÉ< ¨Ζ=Ï9 šÏ% ©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u βr& 

(#ρã� Ï'øó tG ó¡o„ tÅ2Î�ô³ßϑ ù= Ï9 öθs9uρ (#þθ çΡ%Ÿ2 ’Í< 'ρé& 

2†n1ö� è% .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ š̈ t7s? öΝçλ m; öΝåκ ¨Ξr& 

Ü=≈ysô¹ r& ÉΟŠÅspgø:$# ∩⊇⊇⊂∪ $ tΒuρ šχ%x. 

â‘$x'øó ÏG ó™ $# zΟŠÏδ≡ t� ö/Î) ÏµŠ Î/L{ āωÎ) tã ;οy‰Ïã öθ̈Β 

!$ yδy‰tã uρ çν$ −ƒÎ) $ £ϑn= sù t ¨t7 s? ÿ…ã& s! …çµ ‾Ρ r& Aρß‰tã °! 
r&§� y9s? çµ ÷Ζ ÏΒ 4 ¨βÎ) zΟŠÏδ≡ t�ö/ Î) îν≡̈ρV{ ÒΟŠÎ= ym ∩⊇⊇⊆∪  

  گفتة خداي بزرگ:
پيامبر و نه آنـان را كـه ايمـان     زدنس) 113(

آوردنــد ايــن كــه آمــرزش خواهنــد بــراي 
پس  .خويشاوندان دمشركان و اگرچه باشن

از آن كه آشكار شد براي ايشان كه آنانند 
ــاران دوزخ. ( ) و نبــــود آمــــرزش 114يــ

د جز از روي خواستن ابراهيم براي پدر خو
سپس آنگاه كه آشـكار   .وعده كه بدو داد

شد براي او آن كه وي دشمني است بـراي  
ــزاري جســت از او ــراهيم  ,خــدا بي ــا اب همان

  كننده شكيباست. بسيار زاري

  ]114 – 113[توبه: 
  

$﴿ گفته خداوند: شرح: tΒ šχ%x. Äc É<̈Ζ=Ï9 šÏ% ©! $#uρ (#þθ ãΖ tΒ#u βr& (#ρã� Ï'øó tG ó¡o„ tÅ2Î�ô³ßϑ ù= Ï9 öθ s9uρ 

(#þθ çΡ%Ÿ2 ’Í< 'ρé& 2†n1ö� è%﴾  يعني: مناسب نيست براي پيامبر حضرت محمد و پيروان مومنش كه
شان باشند، پس از آن  براي مشركين درخواست مغفرت كنند، هرچند كه او از خويشاوندان

شان واضح شد كه ايشان ياران دوزخ اند، زيرا خداوند خبر داده كه مشرك را  كه براي
�βÎ) ©!$# Ÿω ã¨﴿آمرزد كه فرموده:  نمي Ï'øó tƒ βr& x8u� ô³ç„ Ïµ Î/﴾  :خداوند مشرك را «يعني  ).48(النساء

çµ…﴿: و در جاي ديگر فرموده ».آمرزد نمي ‾Ρ Î) tΒ õ8Î�ô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§� ym ª!$# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψyfø9$# çµ1 uρù'tΒuρ 

â‘$̈Ψ9$# ( $ tΒuρ šÏϑ Î=≈ ©à=Ï9 ôÏΒ 9‘$ |ÁΡ r& ∩∠⊄∪﴾  :كسي كه به خدا شرك ورزد خداوند «). 72(المائدة
و مؤيد  . »هيچ ياوري ندارندوستمكاران  بهشت را بر او حرام كرده و جايگاهش دوزخ است

براي عمويش ابي طالب گفت: من برايت آمرزش  �اين موضوع روايتي است كه پيامبر
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استغفار براي مشركين منع شد، اگرچه  تا وقتي كه منع نشوم آيه فوق نازل شد و از :خواهم مي
پدرش  به كه حضرت ابراهيم :گويد خويشاوندان و اقوام نزديك او باشند و كسي كه مي

براي پدر خود وعده  � كه حضرت ابراهيم :شود استغفار خواسته در جوابش گفته مي
را ترك  ميرد و چون بر شرك مرد، استغفار دانست كه بر شرك مي استغفار داده بود و نمي

$﴿كرد و اين معني گفته خداوند است.  tΒuρ šχ%x. â‘$x'øó ÏG ó™ $# zΟŠÏδ≡ t� ö/ Î) ÏµŠÎ/ L{ āωÎ) tã ;οy‰Ïã öθ̈Β 

!$ yδy‰tã uρ çν$ −ƒ Î) $ £ϑn= sù ẗ t7 s? ÿ… ã&s! …çµ ‾Ρ r& Aρß‰tã °! r&§�y9s? çµ ÷ΖÏΒ 4 ¨βÎ) zΟŠÏδ≡ t�ö/ Î) îν≡̈ρV{ ÒΟŠÎ= ym ∩⊇⊇⊆∪﴾  :114(التوبة  .(
اي بود كه به او داده بود و چون  موجب وعده براهيم براي پدرش فقط بهطلب آمرزش ا«

راستي ابراهيم  برايش روشن شد كه او دشمن پروردگار است، از او بيزاري جست. به
اينطور براي پدرش وعده استغفار داده بود و شأن شخص بردبار، . »خداترس و بردبار بود

  وحش صفائيت داشته و خلقش عظيم است.دلسوز همين است، چون ررحم، غمخوار و  دل
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  دو آيه را با ترتيل تكرار كن تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  شرح را به آرامش بخوان و آنچه نيازي به توضيح دارد بيان كن تا فهميده شود. -2
خواستن براي كسي كه بر شرك و كفر بميرد درست  كه آمرزش :به ايشان تعليم ده -3

  ت، اگرچه پدر يا مادر باشد.نيس
خواستن براي عمويش ابي طالب منع  كه خداوند پيامبر را از آمرزش :به ايشان بفهمان -4

خواستن براي مادرش نهي فرمود، آنگاه كه پيامبر  كرد، همچنانكه او را از آمرزش
و فرمايد، از خداوند اجازه خواستم كه قبر مادرم را زيارت كنم، خداوند اجازه داد  مي

  اجازه خواستم كه براي مادرم آمرزش بخواهم خداوند اجازه نداد.
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  وفات ابوطالب حديث: 26درس 

قول النبي صلى اهللا عليه وسلم في رواية 
َلما َحَضَرْت أَبَا طَاِلٍب اْلَوفَاُة َجاَءُه  :مسلم

فـََوَجَد ِعْنَدُه أَبَا َجْهٍل َوَعْبَد  ����َرُسوُل اللِه 
ِغيَرِة فـََقاَل َرُسوُل ى أَُميَة ْبِن اْلمُ اللِه ْبَن أَبِ 

ُقْل َال ِإَلَه ِإال اللُه. َكِلَمًة  !يَا َعم « :اللهِ 
فـََقاَل أَبُو َجْهٍل ». َهُد َلَك ِبَها ِعْنَد اللهِ َأشْ 

 !يَا أَبَا طَاِلبٍ  :َوَعْبُد اللِه ْبُن أَِبى أَُميةَ 
ْلُمطِلِب. فـََلْم يـََزْل أَتـَْرَغُب َعْن ِملِة َعْبِد ا

يـَْعِرُضَها َعَلْيِه َويُِعيُد َلُه تِْلَك  ����َرُسوُل اللِه 
اْلَمَقاَلَة َحتى قَاَل أَبُو طَاِلٍب آِخَر َما َكلَمُهْم 
ُهَو َعَلى ِملِة َعْبِد اْلُمطِلِب. َوأََبى َأْن يـَُقوَل 

َأَما « :����لِه فـََقاَل َرُسوُل ال َال ِإَلَه ِإال اللُه.
  ...»ن َلَك َما َلْم أُْنَه َعْنكَ َواللِه َألْستَـْغِفرَ 

كـه هرگـاه مـرگ     دكنـ  مسلم روايـت مـي  
نزدش آمدنـد   �ابوطالب فرا رسيد، پيامبر 

بن ابي اميه آنجا نشسـته   و ابوجهل و عبداهللا
فرمودند: اي عمو! بگـو: ال   �بودند، پيامبر

نـزد خـدا از تـو     اله اال اهللا تا به اين كلمه به
دفــاع كــنم، ابوجهــل و عبــداهللا گفتنــد: اي 
ــدالمطلب روي   ــت عبــ ــب! از ملــ ابوطالــ

گردانـي؟ و پيـامبر كلمـه توحيـد بـه او       مي
كردنــد و ابــي جهــل و عبــداهللا  عــرض مــي

كردنـد تـا ايـن كـه      گفته خود را تكرار مي
آخرين سخن وي اين بود كـه گفـت: مـن    
بر ملت عبدالمطلب هستم و كلمـه توحيـد   

فرمودنــد: ســوگند! بــه  �را نگفــت پيــامبر 
خواهم تا وقتـي   خداي براي تو آمرزش مي

  كه منع نشوم.
  

بود و هميشه غمخوار پيامبر و اذيت و  �ابوطالب پسر عبدالمطلب عموي پيامبر شرح:
كرد و قبل از هجرت در مكه مرد و چون مريض شد پيامبر به  آزار دشمنان او را دفع مي

ضي بزرگان قريش نزدش نشسته بودند، پيامبر كلمة توحيد را بر او عرض ديدنش رفتند و بع
به او  �كردند و او از بزرگان قريش ترسيد و كلمه را قبول نكرد و بر شرك مرد و پيامبر

خواهم تا منع نشوم، اين آيت نازل  وعده كردند و گفتند: سوگند به خدا برايت آمرزش مي
ين منع شد و پيامبر هم براي ابوطالب و مادر و ديگر شد و از آمرزش خواستن براي مشرك

tΒ šχ%x. Äc$﴿ فرمايد: مي داقوام مشرك خود استغفار نكردند، زيرا كه خداون É<̈Ζ= Ï9 šÏ%©! $#uρ 
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(#þθ ãΖ tΒ#u βr& (#ρã� Ï'øó tG ó¡o„ tÅ2Î�ô³ßϑ ù= Ï9 öθ s9uρ (#þθ çΡ%Ÿ2 ’ Í<'ρé& 2†n1ö� è% .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ š̈t7 s? öΝçλ m; öΝåκ ¨Ξr& Ü=≈ysô¹r& 

ÉΟŠÅspgø:$# ∩⊇⊇⊂∪ ﴾  :نسزد پيامبر و نه آنان را كه ايمان آوردند اين كه «ترجمه:  ).113(التوبة
آمرزش بخواهند براي مشركين و اگرچه باشند خويشاوندان، پس از آن كه آشكار شد براي 

  .»ايشان كه آنانند ياران دوزخ
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  ها با تو بخوانند تا بيشترشان آن را حفظ كنند. شنونده حديث را بخوان و -1
  شرح را جمله به جمله بخوان و آنچه نياز به توضيح دارد واضح كن تا فهميده شود. -2
بر دوزخ : كسي كه قبل از مرگ با اخالق و يقين ال اله اال اهللا بگويد :به ايشان تعليم ده -3

  حرام است و جنت برايش واجب است.او
كه نماز جنازه بر كسي كه بر شرك يا كفر بميرد، جواز ندارد، زيرا  :ليم دهبه ايشان تع -4

  كه استغفار براي مشرك حرام است.
كه راه و باب توبه استغفار است، زيرا كه خداوند  :ايشان را به فضيلت استفغار تذكر ده -5

�ρã#) ﴿ فرمايد: مي Ï'øó tG ó™ $#uρ öΝà6−/ u‘ §ΝèO (#þθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9Î) 4 ¨βÎ) †În1u‘ ÒΟŠÏmu‘ ×ŠρßŠuρ ∩⊃∪﴾  :90(هود.( 
راستي كه پروردگارم،  به آمرزش بخواهيد از پروردگار خود و بازگرديد به سوي او،«

زيرا كسي كه آمرزش بخواهد اعتراف به    .»كنندگان) است مهربان و دوستدارِ (توبه
ونه از آن تواند توبه كند، اما كسي كه اعتراف به گناه نكند، چگ كند و مي گناه مي
  كند. توبه مي
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  : آية عدم نزديكي به زنان در حال حيض27درس 

  قول اهللا تبارك وتعالى:
š�tΡθ è= t↔ó¡o„ uρ Çtã ÇÙŠÅsyϑ ø9$# ( ö≅è% uθ èδ “]Œr& 

(#θ ä9Í” tIôã$$ sù u!$ |¡ÏiΨ9$# ’Îû ÇÙŠÅsyϑ ø9$# ( Ÿωuρ 

£èδθç/ t� ø)s? 4 ®L ym tβö� ßγôÜtƒ ( #sŒÎ* sù tβö� £γsÜs? 

�∅èδθè? ù'sù ôÏΒ ß]ø‹ ym ãΝä. t� tΒr& ª!$# 4 ¨βÎ) ©!$# 

�=Ït ä† tÎ/≡§θ −G9$# �=Ït ä† uρ šÌ� ÎdγsÜtF ßϑ ø9$# ∩⊄⊄⊄∪  

  گفتة خداي بزرگ:
) پرسندت از حيض، بگو: آن آزاري 222(

است پس كناره گيريد زنان را در حيض و 
نزديكـي نكنيـد بـا ايشــان تـا پـاك شــوند،      
سپس آنگاه كه پاك شوند نزديكـي كنيـد   

يشان بدانگونه كـه خـدا دسـتورتان داده    با ا
ــا خـــــدا دوســـــت دارد   اســـــت، همانـــ

كننــــــدگان را و دوســــــت دارد  توبــــــه
  جويان را. پاكيزگي

  ]222[بقره: 
  

š�tΡθ﴿ براي آيه شرح: è= t↔ó¡o„ uρ Çtã ÇÙŠÅsyϑ ø9$#﴾  سبب نزولي نقل شده و آن اين كه يهود
ت و خوردند و مجامع ذا نميشد، با او غ مدينه عادت داشتند هرگاه زن حيض (عادت) مي

نازل فرمود و محيض بر جاي حيض و زنان حيض و خوني  كردند و در مجلس  آميزش نمي
ö≅è% uθ﴿ شود و خداوند فرمود: كه از حرم زن غير حامله بيرون شده اطالق مي èδ “ ]Œr&﴾  اي
در رسد، پس بايد  كننده در ايام حيض مي پيامبر! بگو كه حيض ضرري است كه به آميزش

تا وقتي  ,ها را ها را ترك گفت نه صحبت و نشست و برخاست با آن ايام حيض، جماع زن
*sŒÎ#﴿ شدن خون است. شان همان قطع كه پاك شوند و پاكي sù tβö� £γsÜs? ﴾  آنگاه كه بعد از پاكي

βÎ) ©!$# �=Ït¨﴿ ها از طرف جلو و پيش آميزش كنيد و گفته خداوند: غسل كردند، پس با آن ä† 

tÎ/≡ §θ−G9$# �= Ït ä†uρ šÌ�ÎdγsÜtF ßϑ ø9$# ∩⊄⊄⊄∪﴾  به همين علتي كه خداوند توابين و پاكيزگان را دوست
دارد، شما را از آميزش زن حائض منع فرموده است تا پاك شده و غسل كند و ذكر توبه با 
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پاكي براي اين است كه خداوند دوست ندارد كسي را كه از نجاست ظاهري پاك بوده ولي 
است معنوي پاك نباشد، خداوند كسي را دوست دارد كه از هردو نجاست ظاهري و از نج

  معنوي پاك باشد و پاكي معنوي به توبه از گناه است نه شستن به آب.
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  آيه را تكرار كن تا شنوندگان حفظ كند. -1
  .شرح را جمله به جمله بخوان و آنچه نيازي به توضيح دارد واضح كن -2
شود و غالباً فرمز و  كه حيض خوني است كه از رحم زن بيرون مي :به ايشان تعليم ده -3

شود و اقل مدت حيض سه  سياه و بدبو است كه يك قطره و بيشتر از آن بيرون مي
  ه است.و زائد بر ده روز استحاض» ابي حنيفهدر نزد «شبانه روز و اكثرش ده روز است 

گويند،  ه خوني غير از حيض است كه آن را قاذل ميكه استحاض :به ايشان تعليم ده -4
شود  و با او آميزش مي رود خواند و به مسجد مي گيرد، نماز مي زن مستحاضه روزه مي

  گيرد و روايات در اين زمينه وارد شده است. و براي هروقت نمازي وضوء مي
يزش نشود و به كه زن حائض نماز نخواند و روزه نگيرد و با او آم :به ايشان تعليم ده -5

  مسجد نرود و قرآن نخواند و تنها روزه را قضا بياورد نه نماز را.
كسي كه در حال حيض آميزش كند بايد توبه كند و از خدا  :به ايشان تذكر ده -6

  اي بدهد كه كفاره گناهانش بشود. آمرزش بخواهد و صدقه
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  مقاربت جنسي با زن حائض حديث: 28درس 

وسلم:  قول النبي صلى اهللا عليه
  .النَكاحَ  ِإال  َشْىءٍ  ُكل  اْصنَـُعوا

با زن حائض هركاري  :�گفتة پيامبر 
  انجام دهيد بجز آميزش.

  (رواه احمد عن ثابت البناني عن انس رضي اهللا عنه)
  

: يعني با زن حائض هركاري از »النَكاحَ  ِإال  َشْىءٍ  ُكل  اْصنَـُعوا«: �گفته پيامبر  شرح:
، آشاميدن و خوابيدن انجام دهيد به جز آميزش كه درست نيست و در اين نشستن، خوردن

كه مرد هرنوع استفاده را از زن  :سوال شد در جواب فرمود لزمينه از حضرت عايشه 
كردند، سرما  در شب نماز را طوالني مي �كه پيامبر  :حائض بكند بجز جماع و گفت

اي خود را لخت كن و من پاهاي خود را برهنه گفتند: پاه آمدند و مي خوردند، نزد من مي مي
گذاشتند و من هم خود را خم  كردم و ايشان صورت و سينه خود را بر ران من مي مي
شستم در حالي  گفت: سر پيامبر را مي مي لخوابيدند و عايشه  كردم تا گرم شوند و مي مي

د و من در حال عادت خواندن دادند و قرآن مي بر من تكيه مي �كه حائض بودم و پيامبر 
كند كه  تأييد مي �بودم و موضوع فوق را روايت امام احمد از ثابت بناني از انس بن مالك 

گفت: عادت يهود چنين بود كه هرگاه زن عادت مي شد با او غذا  � حضرت انس
 سوال كردند خداوند آيت �كردند، اصحاب از پيامبر خوردند و جماع نمي نمي

﴿š�tΡθ è=t↔ ó¡o„ uρ Çtã ÇÙŠÅsyϑ ø9$#﴾فرمودند: هركاري انجام دهيد بجز جماع  �: نازل كرد و پيامبر
توان با زن حائض بازي كرد و از تمام بدنش استفاده كرد  و معني اين روايت اين است كه مي

  به جز زير ناف تا زير زانو.
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث را با تكرار بخوان تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  ح را جمله به جمله بخوان و آنچه نيازي به توضيح دارد واضح كن تا فهميده شود.شر -2
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گيرد و جماع با او  خواند و روزه نمي كه زن حائض نماز نمي :به ايشان تعليم ده -3
  شود و به مسجد نرود و روزه را قضا آورد نه نماز را. نمي

رت غليظه استفاده كند و تواند از زن حائض به جز عو كه مرد مي :به ايشان تعليم ده -4
  بهتر آنست كه از زير ناف تا زانو بپرهيزد.

كند مرتكب  كه كسي كه زن خود را در حال حايض آميزش مي :به ايشان تعليم ده -5
اي بپردازد  گناه شد و بر وي الزم است كه توبه نصوح كرده و استغفار كند و صدقه

  كه آن نشانه توبه است.
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  بار است: آية طالق رجعي دو29درس 

  قول اهللا تبارك وتعالى:
ß,≈n= ©Ü9$# Èβ$ s? §÷s∆ ( 88$ |¡øΒÎ* sù >∃ρá�÷èoÿ Ï3 ÷ρr& 7xƒÎ� ô£s? 

9≈ |¡ômÎ*Î/ 3 Ÿωuρ ‘≅Ïts† öΝà6s9 βr& (#ρä‹è{ù's? !$ £ϑ ÏΒ 

£èδθßϑ çF ÷�s?#u $ º↔ ø‹x© HωÎ) βr& !$ sù$ sƒ s† āωr& $ yϑŠ É)ãƒ 

yŠρß‰ãm «!$# ( ÷βÎ*sù ÷Λäø'Åz āωr& $ uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn «!$# 

Ÿξ sù yy$oΨã_ $ yϑ Íκ ö�n= tã $ uΚ‹Ïù ôN y‰tG øù$# Ïµ Î/  

  گفتة خداي بزرگ:
) طالق دو بار است پـس نگهداشـتن   229(

به خوبي يا رهاساختن با نيكي و روا نيسـت  
براي شما كه بازستانيد از آنچه بـدانان داده  
ايد چيزي را، مگـر آن كـه بترسـند كـه بـه      

ــدا را   ــدود خ ــد ح ــاي ندارن ــر   ,پ ــس اگ پ
ترسيديد كه به پاي ندارنـد حـدود خـدا را    

در آنچـه زن بـه فديـه     ,نيست باكي بر آنان
  دهد.

  ]229[بقره: 
  

=ß,≈n﴿ :گفته خداوند شرح: ©Ü9$# Èβ$ s? §÷s∆ ( 88$ |¡øΒÎ*sù >∃ρá�÷è oÿ Ï3 ÷ρr& 7xƒÎ�ô£s? 9≈ |¡ômÎ* Î/﴾  خداوند در اين
كه مرد، زن  :كند و آن چنين بود مي هاي خود داشتند رد كه با زن آيه عادت بعضي مؤمنين را

كرد و همين  اش تمام شود به وي مراجعه مي داد و چون نزديك بود كه عده خود را طالق مي
داد و باز در پايان روزهاي عده به وي مراجعه  آمد مجدداً او را طالق مي كه ناراحتي پيش مي

فوق را نازل كرد و گرديد. خداوند آيه  نمود كه اين عمل سبب اذيت و آزار زن مي مي
فرمود: طالق دوبار است كه يكبار طالق دهد و مراجعت كند سپس بار دوم طالق دهد و باز 
رجوع كند، پس از طالق دوم يك راه وجود دارد كه يا به خوبي زن را نگه دارد يا به خوبي 

يرد يا رها كند و ديگر حق رجوع ندارد، مگر اين كه زن شوهر بگيرد و باز اين شوهر دوم بم
طالقش دهد، آنگاه شوهر اول با حضور ولي و تعيين مهر و حضور شهود و اجراي صيغه عقد 

Ÿωuρ ‘≅Ït﴿ تواند با آن ازدواج مجدد نمايد و گفته خداوند: مي s† öΝà6 s9 βr& (#ρä‹è{ù's? !$ £ϑ ÏΒ 

£èδθßϑ çF ÷�s?#u $ º↔ ø‹x©﴾ ايد چيزي را از  و روا نيست براي شما كه بازستانيد از آنچه به آنان داده
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شان يا اين كه بترسند كه به پاي ندارند حدود خدا را در اين هنگام زن  مهر مگر به رضايت
تواند كه نفس خود را خلع كند يعني مهري كه گرفته به شوهر مسترد كند و از وي جدا  مي

تواند شوهر ديگري  اش تمام شده و مي شود و آنگاه كه جدا شد، به گذشتن حيض عده
Ÿξ﴿ رد و اين است معني آيهبگي sù yy$oΨã_ $ yϑ Íκ ö�n= tã $ uΚ‹Ïù ôN y‰tG øù$# Ïµ Î/﴾   

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  آن دو آيت را چند بار و با آرامش بخوان تا اكثر شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  ميده شود.هشرح را بخوان و آنچه بر مستمعين پوشيده است بيان كن تا ف -2
ي كه زن خود را دوبار طالق داد براي او به جز يك طالق باقي كس :به ايشان تذكر ده -3

ماند و هرگاه طالق سوم را گفت، حق رجوع ندارد تا اين كه شوهر ديگري را  نمي
  بگيرد.

كه براي مرد درست نيست كه زنش را اذيت كند كه او را وادار به  :به ايشان بفهمان -4
  چند كم باشد.مخالفت كند و اگرچنين كند حق در فديه ندارد هر

  كه خداوند خلع را به جهت دفع ضرر مباح كرده است. :به ايشان تعليم ده -5
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  شود بدون عذر از شوهرش جدا مي كه: حديث زني 30درس 

 اْمَرأَةٍ  أَيَماقول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 بَْأسٍ  َما َغْيرِ  ِفى الطَالقَ  َزْوَجَها َسأََلتْ 
َها َفَحَرامٌ    .اْلَجنةِ  ةُ رَاِئحَ  َعَليـْ

هر زني كه طالق را از  :�گفتة پيامبر 
شوهر خود بدون هيچ نوعي ضرر يا عذر 
شرعي درخواست كند جنت بر وي حرام 

  است.
  (رواه البخاري)

  
اين لفظ عام است هر زن  »اْمَرَأةٍ  أَيَما«فرمايند:  كه مي �فرموده پيامبر اسالم  شرح:

: يعني طلب كند »الطَالقَ  َزْوَجَها َسأََلتْ « شود و معناي مي شوهرداري از زنان مسلمان را شامل
: يعني بدون كدام ضرر كه از »بَْأسٍ  َما َغْيرِ  ِفى«از شوهر خود طالق و جدايي را و معناي 

شود و زن  طرف شوهر به زن رسيده باشد، زيرا اگر ضرري از طرف شوهر متوجه زن مي
را دارد كه از شوهر خود طالق را درخواست كند  طاقت صبر بر آن ضرر را نداشت اين حق

تواند براي شوهر خود فديه و عوضي بدهد، بدين صورت كه آنچه شوهر خرج  و حتي مي
دادن  كرده از مهر و ديگر مصارف آن را مسترد كند تا كه شوهر وي را طالق دهد و فديه

ت كه شوهر زنش زماني درست است كه ضرر از طرف شوهر عمدي نباشد، زيرا حالل نيس
را در تنگنا قرار دهد و به او آسيب رساند تا اين كه زن چيزي را در بدل طالق به شوهر 

هنگامي درست است كه نارضايتي زن از چيزي طبيعي » يعني طالق با عوض«بپردازد، و خلع 
باشد كه شوهر در آن دخل نداشته باشد و زن هم نتوان به آن حالت صبر كند در اين صورت 

تواند چيزي را به شوهر بپردازد تا شوهر وي را طالق داده چنانچه اين مورد براي زن  مي
از شوهر خود متنفر بود و ثابت باغي را به  ,اتفاق افتاد، زيرا كه زن ثابت »ثابت ابن قيس«

آمد و از ثابت شكايت نمود  � عنوان مهريه به زن خود داده بود، اين زن خدمت رسول خدا
فرمودند:  �خواهد كه با ثابت زندگي نمايد، پيامبر اسالم  داشدن دارد و نميو گفت: قصد ج

آيا حاضر هستي كه باغ ثابت را به وي بازگرداني تا او تو را طالق دهد، گفت: آري يا رسول 



    

  715  درسهاي ماه ذي القعده
  

  

اهللا. پس ثابت باغ خود را گرفت و با او ُخلع كرد و از همديگر جدا شدند، اما اين كه خلع، 
د يا خير در ميان فقها اختالف است، آناني كه خلع را طالق حساب رو طالق بشمار مي

دارند و آناني كه خلع را فسخ  كنند عده طالق را كه سه حيض است بر زن واجب مي مي
گويند: زن بايد در  دانند و مي كنند عده را بر وي واجب نمي دانند و طالق محسوب نمي مي

تواند با شوهر  حامله نيست و بعد از آن مي يك حيض سپري نمايد تا معلوم شود كه ,خلع
َها َفَحَرامٌ « كه فرمودند: �ديگري ازدواج كند و گفته پيامبر اسالم  بيانگر  »اْلَجنةِ  رَاِئَحةُ  َعَليـْ

نمايد و  مجازاتي است براي زني كه بدون اين كه برايش زياني رسيده باشد تقاضاي طالق مي
ن فقط حكم است و اگر خدا بخواهد گناه زن را آن اين كه جنت بر او حرام است، اي

  كند و اين كار براي خداوند آسان است. بخشد و او را در جنت داخل مي مي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

حديث را به آرامش بخوان و شنوندگان هم با تو تكرار كنند تا بداني كه اكثرشان آن  -1
  را حفظ كرده اند.

  معني مراد از حديث را بيان كن. شرح را جمله به جمله بخوان و -2
كه درخواست طالق از شوهر حرام است، زيرا كه آن باعث  :شان بفهمان براي -3

شود، مگر اين كه درخواست طالق براي رفع  ها و فساد مي خوردن كانون خانواده برهم
  ضرر و فساد باشد.

نموده طلب تواند بيشتر از آن چيزي كه به زن خرج  كه شوهر مي :به ايشان تذكر ده -4
كند، ولي اين كار خالف مروت و گذشت است و بهتر است كه شوهر بيشتر از مهري 

  كه به زن داده از وي نگيرد.



 

  درسهاي ماه ذي الحجه

  هايشان را خريده ها و مال : آية خدا از مؤمنان جان1درس 

  قول اهللا تبارك وتعالى:
* ¨βÎ) ©!$# 3“u� tIô©$# š∅ÏΒ šÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 

óΟßγ|¡à'Ρ r& Νçλm;≡uθ øΒr&uρ �χr'Î/ ÞΟ ßγs9 sπ ¨Ψyfø9$# 4 
šχθè= ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# tβθè= çG ø)uŠ sù 

šχθè= tF ø)ãƒ uρ ( #́‰ôã uρ Ïµ ø‹ n= tã $ y)ym †Îû 

Ïπ1 u‘öθ −G9$# È≅‹ ÅgΥM}$#uρ Éβ#uö� à)ø9$#uρ 4 ôtΒuρ 4†nû÷ρr& 

ÍνÏ‰ôγyè Î/ š∅ÏΒ «!$# 4 (#ρç� Å³ö6 tFó™ $$ sù ãΝä3Ïè ø‹ u;Î/ 

“Ï% ©! $# Λ ä÷è tƒ$ t/ Ïµ Î/ 4 š�Ï9≡ sŒuρ uθ èδ ã— öθx'ø9$# 

ÞΟŠÏàyè ø9$# ∩⊇⊇⊇∪  

  گفتة خداي بزرگ:
ها و  ) همانا خدا خريد از مؤمنين جان111(

هاي ايشان را كه براي ايشان است  مال
بهشت. جنگ كنند در راه خدا پس بكشند 

ايست برحق در  و كشته شوند وعده
 تورات، انجيل و قرآن و كيست وفادارتر

به عهد خود از خدا، پس شاد باشيد به 
اي كه كرديد و اين است آن  معامله

  رستگاري بزرگ.

  ]111[توبه: 
  

�βÎ) ©!$# 3“u¨﴿ فرمايد: گفته خداوند كه مي شرح: tIô©$# š∅ÏΒ šÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# óΟ ßγ|¡à'Ρ r& Νçλ m;≡uθ øΒr&uρ 

�χr'Î/ ÞΟßγs9 sπ ¨Ψyfø9$# ﴾او و بندگان راستين و نيكوكارش انجام اي كه بين  دهد از معامله : خبر مي
يافته است. اين معامله، معاملة خريد و فروش است، خداوند خريدار و مسلمانان فروشنده و 

هاي مسلمانان است و بهاء جنت است و تاريخ تسليم جان و مال روزي  ها و مال جنس، جان
دا فرا خواند و اين بدان ها را براي جهاد در بلندكردن كلمة خ ها آن است كه رهبر مسلمان

معني است كه فقط خدا در تمامي عبادات از عقائد و گفتار و كردار مورد پرسش قرار گيرد 
و تاريخ دريافت اين بهاء وقتي است كه ارواح مسلمانان از جسدهايشان جدا شود و از 

هاي  ها و مال هاي زندگي دنيا رهايي يابند، اما از آنجائي كه خداوند مالك جان رنج
گيرد، فقط  هاست مسئله خريد و فروش كه در ميان خداوند و بندگانش صورت مي مسلمان
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ôã‰́#﴿فرمايد:  كند و مي فضل و احسان خداوند است، لذا خداوند كلمه وعده را اطالق مي uρ 

Ïµ ø‹ n=tã $y)ym﴾ يعني خداوند بندگان خود را به اين معامله، وعدة حق داده است و اين معامله در :
  كتاب آسماني تورات، انجيل و قرآن ثبت است. سه

فرمايد، چه كسي وفادارتر  كه مي :افزايد و بعداً خداوند در تأكيد وعده و عهد خود مي
است به عهد خود از خداوند، يعني كسي از خدا وفادارتر به عهد نيست و در آخر مسلمانان 

  دهد. را به انجام اين عهد مژده مي
�ρç#)﴿فرمايد:  مي Å³ö6 tF ó™$$ sù ãΝä3Ïè ø‹ u;Î/ “ Ï%©! $# Λä÷è tƒ$ t/ Ïµ Î/ 4 š�Ï9≡ sŒuρ uθ èδ ã— öθx'ø9$# ÞΟŠÏà yèø9$# ∩⊇⊇⊇∪﴾ يعني :

اي كه با خداوند انجام داديد و اين است رستگاري  خوشحال و شادمان باشيد به اين معامله
  اش رهايي از آتش جهنم و ورود به جنات عدن است. بزرگ، زيرا كه نتيجه

  
  هايي براي مربي: يراهنمائ

  مربي محترم! آيه مذكور را به طور شايسته به شاگردان بخوان تا حفظ كنند. -1
  شرح آيت را به آرامش كامل بخوان و نكات كه نياز به توضيح دارد توضيح ده. -2
كه اين آيت متضمن روابودن خريد و فروش است، لذا تمامي  :براي شاگردان بفهمان -3

وابودن معامالت تا از اين جهت بندگان خدا بدون هيچ علماء امت اتفاق دارند بر ر
  نوع گناه و ظلمي نيازهاي خود را برآورده سازند.

كه اين معامله در ميان هر فرد مسلمان و پروردگار جهان انجام  :براي شاگردان بفهمان -4
گرفته است، لذا بر هر شخص مسلماني واجب است كه از مال خداوند محافظت به 

جز راهي كه مورد رضاي اوست، انفاق نكنيد و همچنين بدن خود را  عمل آورد و به
آور بر او وارد نشود، زيرا كه مال و بدن مسلمان  د تا اين كه چيزهاي زيانيحفاظت كن

به وسيلة اين معامله از آن خداوند است، لذا بايد از هردو محافظت به عمل آورد تا 
اين دو امانت را براي خداوند  .را خواندهنگامي كه منادي جهاد آن را براي مبارزه ف

  كه مشتري و خريدار هست تسليم نمايد.
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  خيار در بيع حديث: 2درس 

 اْلبَـْيعُ  ِإنَماقول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
وقوله صلى » رواه ابن ماجه. «تـََراضٍ  َعنْ 

 َلمْ  َما بِاْلِخَيارِ  اْلبَـيـَعانِ اهللا عليه وسلم: 
وقوله صلى اهللا عليه » ق عليهمتف« يـَتَـَفرقَا

 الناسَ  َدُعوا لَِبادٍ  َحاِضرٌ  يَِبيعُ  الَ وسلم: 
  .بـَْعضٍ  ِمنْ  بـَْعَضُهمْ  اللهُ  يـَْرُزقُ 

همانا معامله با رضا و  :�گفتة پيامبر 
رغبت است. و گفته رسول خدا! همانا 
خريدار و فروشنده، مخير هستند تا وقت از 

نفروشد  �هم جدا نشوند و گفته پيامبر 
شخص كه در شهر حاضر است براي آن 
كسي كه در بيرون است بگذاريد كه 
خداوند بعضي مردم را به وسيله بعضي 

  ديگر روزي دهد.
  (متفق عليه)

  
يعني معامله بايد از روي  »تـََراضٍ  َعنْ  اْلبَـْيعُ  ِإنَما«فرمايد:  كه مي � گفته پيامبر خدا شرح:

نده انجام گيرد و اگر رضا و رغبت نبود، معامله از روي رضا و رغبت بين خريدار و فروش
شود، و  اكراه و اجبار شد يا به خاطر فريب و خيانت، رضايت حاصل نشد عقد باطل مي

: يعني خريدار و فروشنده تا »يـَتَـَفرقَا َلمْ  َما بِاْلِخَيارِ  اْلبَـيـَعانِ « كه فرمودند: �فرموده پيغمبر 
ه اند اختيار دارند كه معاملة خود را فسخ و يا اجرا نمايند و اين هنگامي كه از هم جدا نشد

نسبت به  �حق تا هنگامي است كه طرفين در مجلس عقد حاضر باشند و اين شفقت پيامبر
ها بازگذاشته است تا اين كه بتوانند بعد از عقد در معاملة  هاست كه عرصه را بر آن مسلمان

كند و بعد از معامله براي وي  اي مي سان با كسي معاملهخود تجديد نظر كنند، زيرا گاهي ان
 �شود يا احساس خطا و اشتباه در معامله كند، پس اگر پيامبر اسالم  پشيماني عارض مي

گشتند، لذا پيامبر  شدند خريدار و يا فروشنده متضرر مي چنين حقي را به طرفين قائل نمي
دادند كه در صورت بروز مشكل تا  براي هريك از خريدار و فروشنده اجازه �اسالم 

هنگامي كه در مجلس عقد باشند در عقد و معامله خود تجديد نظر كنند، اما آناني كه گفته 
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اند، منظور از جدايي در حديث، جدايي در گفتار است نه در اجساد، مورد قبول نيست به 
  »لَِبادٍ  َحاِضرٌ  يَِبيعُ  الَ «: كه فرمودند �علت آنچه كه ما قبالً بيان نموديم. و اما گفته پيامبر 

منظورش اين است كه كسي كه مقيم شهر است نبايد جنس را براي كسي كه بيرون در شهر 
نمايد و  كند بفروشد صورتش اين است كه مردي از بيرون جنسي را وارد بازار مي زندگي مي

تر در  به قيمت گرانكه جنس خود را به نزد من بگذار تا  :گويد كسي از مردمان شهر به او مي
هاي آينده بفروشم، وقتي كه جنس از بازار كم شود و مردم به آن نياز پيدا كنند آن  فرصت

  نهي فرمودند. �را بفروش برساند اين همان صورتي است كه پيامبر اسالم 
كه مردم نبايد كاري بكنند  :باشند فرمودند رسول رحمت مي �از آنجائي كه پيامبر اسالم 

شان متضرر شوند و بايد بگذارند كه خود شخص بيروني جنس خود را به قيمت  انكه برادر
ها از آن فايده گيرند و نبايد كه جنس را جهت  بازار به فروش رساند تا اين كه مسلمان

اين رحمت خويش را  �دور نگهدارند، پس پيامبر اسالم  شدن قيمت از دسترس مردم گران
به حالشان بگذاريد تا خداوند بعضي از مردم را به وسيله  توضيح داده و فرمودند: مردم را

پايان خدا بر روان پاك چنين دلسوز و مهرباني  بعضي ديگر روزي دهد. درود و رحمت بي
  باد.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  مربي محترم! احاديث فوق را با دقت كامل بخوان تا شنوندگان حفظ نمايند. -1
  و كلماتي را كه نياز به تفسير دارد توضيح ده.شرح حديث را با دقت بخوان  -2
اي كه خداوند حرام نموده است جهت شفقت و  كه هر معامله :براي شنوندگان بفهمان -3

فروختن جنس  -1مهرباني به بندگان است. و معامالت ذيل جزء معامالت حرام است. 
ن بـه ايـن صـورت    معامله بر معاملة برادر مسلما -2قبل از اين كه آن را دريافت نمايد. 

كه مسلماني جنس را به كسي ديگر فروخته باشد و قبل از اين كه مشتري آن را قـبض  
معامله جهت باالبردن قيمت،  -3اش بخرد.  تر از فروشنده نمايد جنس را به قيمت گران

بدين صورت كه شخصي بر جنسي قيمت گذارد تا اين كه خريداران به قيمت گرانـي  
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معاملـة   -4كـه خـودش رغبتـي در خريـدن آن داشـته باشـد.        آن را بخرند بـدون ايـن  
آور حـرام اسـت و    هـاي عكـس، دخانيـات نشـئه     چيزهاي حرام مثـل شـراب، مجسـمه   

گويد: اين دينار را بگير اگر جنس را بگيـرم   همچنين بيع عربون و آن اين است كه مي
  و اال مال خودت.



    

  721  درسهاي ماه ذي الحجه
  

  

  : آية رهن و گرو3درس 

  قول اهللا تبارك وتعالى:
* βÎ) uρ óΟçFΖä. 4’ n? tã 9� x'y™ öΝs9uρ (#ρß‰Éfs? $Y6 Ï?%x. 

Ö≈ yδÌ�sù ×π |Êθç7 ø)̈Β ( ÷βÎ*sù zÏΒr& Νä3àÒ ÷èt/ $ VÒ÷è t/ 

ÏjŠxσ ã‹ ù= sù “ Ï%©! $# zÏϑ è?øτ $# …çµ tF uΖ≈tΒr& È,−G u‹ ø9uρ ©!$# …çµ −/ u‘ 

3 Ÿωuρ (#θ ßϑ çG õ3s? nοy‰≈ yγ¤±9$# 4 tΒuρ $ yγôϑ çG ò6tƒ 

ÿ… çµ‾Ρ Î* sù ÖΝÏO#u … çµç6 ù= s% 3 ª!$#uρ $ yϑÎ/ tβθ è= yϑ ÷ès? ÒΟŠÎ= tæ 

∩⊄∇⊂∪  

  گفتة خداي بزرگ:
) و اگر در حال سفر بوديد و نيافتيد 283(

نويسندة، پس گروگاني بستانيد و اگر 
كسي از شما به كسي اطمينان پيدا كرد، 
پس آنكس كه امين شد بايد امانت او را 
پس بدهد، و بايد بترسد خدا را پروردگار 

يد شهادت را و هركس خود و كتمان نكن
كتمان كند آن را همانا گنهكار است دلش 

  كنيد دانا است. و خدا بر آنچه مي
  ]283[بقره: 

  
’βÎ)uρ óΟçFΖä. 4﴿ فرمايد: اين فرموة خداوند كه مي شرح: n? tã 9� x'y™﴾ يعني اگر شما در سفر :

öΝs9uρ (#ρß‰Éfs? $Y6﴿بوديد Ï?%x.﴾ را بين شما بنويسد و يا قلم و اي  يعني نيافتيد كسي را كه قولنامه

≈Ö﴿ كاغذ آماده نبود. yδÌ� sù ×π |Êθ ç7ø)̈Β﴾ يعني شما به عوض نوشتن قولنامه، چيزي از يكديگر به :
كه طلبكار است از مشتري كه بدهكار است جهت حصول  هعنوان گرو بگيريد تا فروشند

در ميان طرفين اعتماد و اطمينان چيزي را به عنوان گرو دريافت نمايد، و اين زماني است كه 
اطمينان نباشد و اگر فروشنده به خريدار اعتماد دارد كه قرضش را در موعد مقرر پرداخت 

*βÎ÷﴿فرمايد:  يست، زيرا كه خداوند مينمايد، گرفتن گرو از خريدار الزم ن مي sù zÏΒr& Νä3àÒ ÷èt/ 

$ VÒ÷è t/ ÏjŠxσ ã‹ ù= sù “ Ï%©! $# zÏϑ è?øτ $# …çµ tF uΖ≈ tΒr&﴾ر صورتي كه بعضي شما به بعضي ديگر اعتماد : يعني د
داشتيد، بايد آن كسي كه امانت به او سپرده شده است، امانت را براي صاحبش مسترد نمايد، 

È,−G﴿ فرمايد: و بعد خداوند مي u‹ ø9uρ ©!$# …çµ −/ u‘﴾ يعني خريداري كه فروشنده به آن اعتماد نموده :
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ايد از خدا بترسد و مال برادرش را بدون هيچ كم است و از آن قولنامه يا گرو نگرفته است ب
يعني  »هيد ما أخذت حتی تؤديعلی ال«فرمودند:  �و كاست به آن تحويل دهد چنانچه پيامبر 

  قرض بر عهدة بدهكار است تا زماني كه آن را پرداخت نمايد.
Ÿωuρ (#θ﴿ بعداً خداوند فرموده است: ßϑçG õ3s? nοy‰≈ yγ¤±9$#﴾هان نكند و اين : يعني شهادت را پن

شود، لذا بر مسلمان الزم است كه شهادت را اظهار  ها مي شهادت شامل همه انواع شهادت
نمايد و در هيچ حالي آن را كتمان نكند، گرچه آن شهادت برعليه خودش هم باشد، زيرا 

كردن شهادت از بزرگترين گناهان كبيره است، مثل شهادت دروغ كه حرام و جزء  كتمان
بودن كتمان شهادت كافي است كه  بيره است و همين گفته خداوند در حرامگناهان ك

$ tΒuρ﴿فرمايد: مي yγôϑ çG ò6tƒ ÿ…çµ ‾Ρ Î* sù ÖΝÏO#u …çµ ç6 ù= s%﴾كند قلبش  : يعني كسي كه شهادت را كتمان مي
گناهكار است زماني كه قلب انسان گناهكار گرديد و گناهان بر او احاطه كردند قلب 

دهد و صاحب چنان قلبي ديگر هيچ كار  صالحيت خود را از دست ميواژگون گرديده و 
داند. و خداوند اين ارشاد سازندة خود را به اين  خوبي را خوب و هيچ كار بدي را بد نمي

$ ª!$#uρ﴿فرمايد:  دهد و مي فرمودة خود پايان مي yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷ès? ÒΟŠÎ= tæ﴾ها! از  : يعني اي مسلمان
داوند كه يك مورد آن، كتمان شهادت است بپرهيزيد، زيرا كردن دستورات خ مخالفت

  خداوند به تمام كردار شما بينا و داناست.
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

م! آية مذكور را چند بار بر شنوندگان تالوت كن تا اين كه آن را حفظ مربي محتر -1
  نمايند.

  شان تفسير كن. رد، برايشرح آيت را با دقت كامل بخوان و نكاتي كه نياز به تفسير دا -2
كه رهن و ارتهان جائز است، به دليل همين آيت و نظر به  :براي شنوندگان بفهمان -3

رسيده است كه ايشان مقداري غذا از شخصي  �حديثي كه به طور صحيح از پيامبر 
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يهودي قرض گرفتند و پيراهن جنگي خود را به آن به گرو دادند و چون وفات 
  پيمانه جو بدست آن يهودي به گرو بود. -3مقابل  شان در نمودند پيراهن

به اجماع علماء درست است چون گرو  مةكه گرودادن در سفر و اقا :به ايشان بفهمان -4
براي اين است كه شخص طلبكار از رسيدن قرضش مطمئن گردد و در صورت عدم 

  پرداخت بتواند آن جنس گروي را فروخته و قرض خويش دريافت نمايد.
تواند از شير گوسفند  وقتي كه گرو، گوسفند يا گاو و يا شتر باشد مي :بفهمان به ايشان -5

به حيوان  را نيز سوار شود و در مقابل، علف استفاده نمايد و همچنين اسب و شتر
دهد مشروط بر اين كه شير گرفته شده از گوسفند و گاو و يا استفاده از سواري  مي

دهد نباشد و هرگاه قيمت شير بيشتر  ي كه مياسب و شتر قيمتش زيادتر از قيمت علف
  از قيمت علف بود مازاد را بر صاحبش مسترد نمايد.
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  : حديث استفاده از مرهون4درس 

 الظْهرُ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 ُيْشَربُ  الدر  َولََبنُ  َمْرُهونًا َكانَ  ِإَذا يـُرَْكبُ 

 َوَيْشَربُ  يـَرَْكبُ  الِذى َوَعَلى َمْرُهونًا َكانَ  ِإَذا
  .نـََفَقُتهُ 

در رهن باشد، : حيواني كه �گفتة پيامبر 
شود و شير حيواني كه در رهن  سواري مي

شود و خرج حيوان بر  است نوشيده مي
عهدة كسي است كه آن را سوار شده يا از 

  نمايد. شيرش استفاده مي
  (صحيح ابن ماجه)

  
: مراد از حيواني كه در اين حديث »َمْرُهونًا َكانَ  ِإَذا يـُرَْكبُ  الظْهرُ «:  �گفته پيامبر شرح:

 َكانَ  ِإَذا ُيْشَربُ  الدر  َولََبنُ «كه فرمودند:  �باشد. و گفته پيامبر آمده، قاطر، شتر و االغ مي
  تواند از شيرش استفاده نمايد. : يعني حيوان شيرده وقتي در رهن انسان بود مي»َمْرُهونًا

: يعني شخصي كه حيوان رهني را »نـََفَقُتهُ  َوَيْشَربُ  يـَرَْكبُ  الِذى َوَعَلى«: �و گفته پيامبر 
نمايد بايد خرج و مصرف آن  دوشد و از آن استفاده مي شود و يا شيرش را مي سوار مي

حيوان از قبيل آب و علفش را بپردازد مشروط بر اين كه شير و يا سواري بيشتر از آن آب و 
  دهد. ان ميعلف نباشد كه به حيو

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  بار براي شنوندگان بخوان تا اين كه حفظ نمايند. دمربي محترم حديث فوق را چن -1
  شرح حديث را با دقت و آرامش، كلمه به كمله بخوان تا شنوندگان خوب بفهمند. -2
د شخصي كه مال رهن در نزد اوست اگر در استفاده از آن افراط كر : به ايشان بفهمان -3

روي نكرده ولي  و به اثر آن حيوان هالك گرديد بايد قيمتش را بپردازد و اگر زياده
  مال رهني، خود هالك و ضايع شد پرداخت قيمت الزم نيست.
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دوشد بيشتر از علفي نباشد كه  كه بايد شيري كه انسان از مال رهن مي :به ايشان بفهمان -4
از آب و علف آن حيوان نباشد و  دهد و همچنين سواري شخصي بيشتر انسان به او مي

دهد اجرت و كرايه آن خانه و همچنين  اگر كسي خانه و يا باغي را به كسي رهن مي
غالت و حاصل آن باغ براي صاحب خانه و باغ است و شخصي كه مال در نزد آن 

تواند مصرف و خرج خود را  رهن است اگر بر باغ يا خانه چيزي را مصرف نمايد مي
  غ يا خانه برداشت كند و بقيه را براي صاحبش مسترد نمايد.از درآمد با

گيرنده در بارة چيزي از رهن باهم  دهنده و رهن وقتي كه رهن :به ايشان بفهمان -5
ها اين است كه بر شخص مدعي شاهد و بر  اختالف نمودند نحوة قضاوت بين آن

  شخص مدعي عليه قسم الزم است.
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  اصالح بين زوجين آية: 5درس 

  اهللا تبارك وتعالى:قول 
ÈβÎ) uρ îοr&z÷ö∆ $# ôMsù%s{ .ÏΒ $ yγÎ= ÷è t/ #�—θà±çΡ ÷ρr& 

$ ZÊ#{�ôã Î) Ÿξ sù yy$oΨã_ !$ yϑÍκ ö�n= tæ βr& $ ysÎ= óÁãƒ 

$ yϑ æη uΖ÷�t/ $ [sù= ß¹ 4 ßx ù=÷Á9$#uρ ×� ö� yz 3 ÏN u�ÅØômé&uρ 

Ú[à'Ρ F{$# £x ’±9$# 4 βÎ)uρ (#θ ãΖÅ¡ósè? (#θ à)−G s? uρ 

�χÎ*sù ©!$# šχ%x. $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷ès? #Z��Î6 yz 

∩⊇⊄∇∪  

  گفتة خداي بزرگ:
و اگر زني ترسيد از شوهر خويش ) 128(

گرداني را، پس نيست  ناسازگاري يا روي
باكي بر آنان كه آشتي افكنند ميان خويش 
آشتي و آشتي بهتر است و سرشته است 

ها و اگر نيكي كنيد و  بخل به نفس
 كنيد پرهيزگار باشيد همانا خدا به آنچه مي

  آگاه است.

  ]128نساء: ال[
  

(ÈβÎ﴿اين فرموده خداوند:  شرح: uρ îοr&z÷ö∆ $# ôMsù%s{ .ÏΒ $yγÎ= ÷è t/﴾ معنايش اينست اگر زن از شوهر :

Ÿξ﴿ توجهي را احساس نمود، خود بر اثر بزرگسالي يا مشكلي مخالفت و بي sù yy$oΨã_ !$ yϑ Íκö�n= tæ﴾ :
و آشتي نمايند، به اينصورت كه زن بعضي از  نيست گناه بر مرد و زن اين كه با همديگر صلح

حقوق خود را در همخوابي و آميزش براي شوهر ببخشد تا اين كه با همسر و فرزندان خود 
 فرمايد: چه قرآن ميباشد، چنان در خانه بماند و چنين صلحي خير و به نفع هردو طرف مي

﴿ßxù= ÷Á9$#uρ ×�ö� yz﴾ارة همسر گرامي پيامبر اسالم ام : زيرا روايت شده است كه اين آيه در ب
وقتي كه به سن پيري رسيد، پيامبر  ب نازل گرديد، حضرت سوده لالمؤمنين سوده 

گفت: يا رسول اهللا! من حقم را به  �اسالم خواستند كه وي را طالق دهند، اما سوده به پيامبر 
سوده صلح  مانم. سپس همانطور پيامبر اسالم با بخشم و در خانة شما مي مي لعايشه 

ÏN﴿ باقي ماند. و اين فرموده خداوند: �نمودند و تا زنده بود در خانة پيامبر u�ÅØômé&uρ 

Ú[à'Ρ F{$# £x’±9$#﴾  دهد و آن  مي فطري كه در انسان است خبردر اين آيه از يك پديده
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ها  هاست مرد و زن در اين باهم تفاوت ندارند، ولي زن صفت بخل كه مالزم نفس همه انسان
تر عالقمند به همخوابي و ديگر حقوق خود بوده و كمتر حاضر اند از حقوق خود بيش

پوشي كنند، همانا الزم است كه مردان حقوق همسران خود را بيشتر رعايت كنند تا به  چشم
(βÎ﴿ ايشان احسان كرده باشند خداوند فرموده است: uρ (#θ ãΖÅ¡ósè? (#θ à)−G s? uρ �χÎ*sù ©!$# šχ%x. $ yϑ Î/ 

šχθè= yϑ ÷è s? #Z��Î6 yz﴾  يعني اگر شما مردان به همسران خود احسان كنيد و تقوي خدا را پيشه
دهد، زيرا كه خداوند به همة  كنيد و از عذاب خدا بترسيد خداوند به شما پاداش خير مي

  اعمال شما دانا و آگاه است.
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

د چند بار به شنوندگان بخوان تا مربي محترم آيه مذكور را به طور درست و با تجوي -1
  اين كه آن را حفظ نمايند.

  شرح آيه را كلمه به كلمه بخوان و نكات قابل توضيح را واضح ساز. -2
كه اين آيه بر مشروعيت صلح بين مردم حتي بين زن و مرد داللت  :به ايشان بفهمان -3

  دارد.
زن هم ممكن  شود از طرف كه ناسازگاري همانطور كه از مرد مي :به ايشان بگو -4

≈ÉL﴿ فرمايد است، چنانچه خداوند در قرآن مي ©9$#uρ tβθ èù$ sƒrB �∅èδy—θà±èΣ �∅èδθ ÝàÏè sù 

£èδρã� àf÷δ$#uρ ’Îû ÆìÅ_$ ŸÒ yϑ ø9$# £èδθ ç/ Î�ôÑ$#uρ ( ÷βÎ* sù öΝà6uΖ÷è sÛ r& Ÿξsù (#θ äó ö7 s? £Íκ ö�n= tã ¸ξ‹Î6 y™﴾  :النساء)
ها را  نان را نصيحت كنيد و يا آند، آيترس اني كه از ناسازگاري ايشان ميآن زن« ).34

در خوابگاه ترك گوئيد و بزنيدشان، پس اگر از شما اطاعت نمودند به دنبال راه 
  .»شان برداريد ديگري نرويد و دست از اذيت

كه احسان و نيكي بر هريك از مرد و زن واجب است و بدرفتاري  :به ايشان تذكر ده -5
ها را كه كنيزان خدا  شوهران از خدا بترسند و زنو مخالفت بر هردو حرام است و بايد 
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هستند اذيت نكنند و زنان نيز بايد از خداوند بترسند و شوهران خود را اذيت نكنند 
  زيرا كه شوهران بندگان خدايند و اذيت هردو حرام است.
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  : حديث صلح بين مسلمانان6درس 

 الصْلحُ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 َحَالالً  َحرمَ  ُصْلًحا ِإال  اْلُمْسِلِمينَ  نَ بـَيْ  َجائِزٌ 

  .َحَراًما َأَحل  َأوْ 

صلح بين مسلمانان جائز  :�گفتة پيامبر 
است، مگر صلحي كه حرام را حالل يا 

  حالل را حرام كند.
  (رواه الترمذي)

  
و آشتي در ميان : يعني صلح »اْلُمْسِلِمينَ  بـَْينَ  َجائِزٌ  الصْلحُ «فرموده پيامبر اسالم:  شرح:

مسلمانان جائز است. چه صلح جهت رفع منازعه فعلي باشد، يا جهت پيشگيري از دعواي و 
هاي  خصومت در آينده، بلكه صلح در برخي از موارد واجب است مثل اصالح ميان گروه

متخاصم كه باهم درگيرند و يا صلح ميان كفار و مسلمانان، هنگامي كه صلح به نفع اسالم 
كند و داراي اجر و ثواب است مثل صلح  گاهي صلح و آشتي درجه افضليت پيدا ميباشد و 

جمعي مانند  هاي دسته در ميان دو كس كه باهم خصومت دارند. يا صلح در خصومت
 ِإال «ها و اموال مشتركه. و فرموده پيامبر گرامي اسالم:  خصومت در امالك و حق الطريق آن

: مگر صلحي كه حرام را حالل كند، مثل اين كه صلح نمايد »َحَراًما َأَحل  َأوْ  َحَالالً  َحرمَ  ُصْلًحا
به اين كه مشروب بخورد يا كسي را بزند يا مال كسي را غصب نمايد يا اين كه او را ضرب 
و شتم كند. و يا صلحي كه حالل را حرام نمايد مثل اين كه صلح نمايد به حج بيت اهللا 

  زدواج نكند و شك نيست كه چنين صلحي باطل و حرام است.الحرام نرود، يا اين كه ا
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

ي محترم حديث باال را به طور خوب و با آرامش كامل بخوان تا اين كه شنوندگان مرب -1
  حفظ نمايند.

  شرح حديث را به طور واضح بخوان و نكات قابل توضيح را واضح كن. -2
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كند چنين صلح باطل  را حرام و حرام را حالل مي كه صلح كه حالل :به ايشان بفهمان -3
  و فاسد است.

باشد مثل اين كه يكي بـر ديگـري ادعـاي     كه صلح گاهي با اقرار مي :به ايشان بفهمان -4
حق نمايد و آن هم اقرار كند پس مدعي چيزي را براي مدعي عليه بدهـد، بـراي ايـن    

  كه حق او را انكار نكرده است.
شود مثل اين كه كسي بر ديگـري ادعـاي    لح گاهي با انكار ميكه ص :به ايشان بفهمان -5

دهـد   كند پس مدعي عليه چيزي را به مدعي مي كند و آن شخص سكوت مي حق مي
  تا از خصومت او راحت شود.
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  : آية اجاره و گرفتن اجرت7درس 

  قول اهللا تبارك وتعالى:
ÏMt/ r'‾≈ tƒ çνö�Éfø↔ tG ó™$# ( āχÎ) u�ö� yz ÇtΒ 

|N ö�yfø↔ tG ó™$# ‘“ Èθ s)ø9$# ßÏΒF{$# ∩⊄∉∪  
  ]26[قصص:  

  وقوله تعالي:
öθ s9 |Mø⁄ Ï© |N õ‹y‚−G s9 Ïµø‹ n= tã #\� ô_r& ∩∠∠∪  

  گفتة خداي بزرگ:
) اي پدر من بگير او را به مزدوري كه 22(

گمان بهترين كسي كه مزدور گيري  بي
  زورمند، امين است.

  ]26[قصص: 
  

گرفتي بر آن  خواستي مي ) اگر مي77(
  ا.مزدي ر

  ]77[كهف: 
  

ÏM﴿ فرموده خداوند: :شرح t/ r'‾≈ tƒ çνö� Éfø↔tG ó™ خبري است كه خداوند از دختر يكي از  ﴾#$
در مسير راه  � كند كه چون حضرت موسي حكايت مي �بندگان صالح خود شعيب 

رسد كه مردان زيادي در اطراف آن جمع شده اند و دو تا دختر  مصر به مدين به چاه آبي مي
دهد و  گوسفندان اين دختران را آب مي �ردم ايستاده اند. حضرت موسي دورتر از م

يكي  �دختران به نزد پدر خود برگشتند و از احسان موسي به پدر حكايت كردند، شعيب 
همراه دختر به نزد شعيب آمد، سپس  �از اين دختران را به دنبال موسي فرستاد و موسي 

ها  ضرت موسي شرح حال خود را به آناحوال او را جويا شده و ح � حضرت شعيب
گفت: احساس ترس و بيم مكن كه از چنگ قومي ظالم نجات �تعريف كرد، شعيب 

يافتي. آنگاه يكي از دختران به پدر گفت: اي پدرم! او را براي چراندن گوسفندان ما اجير 
ر عقل و اش را نسبت به اجيرنمودن موسي ابراز نموده و گفت: اين آدم از نظ كن و انگيزه

علم و نيروي بدني در حد بسيار خوبي است كه داراي قوت كافي در انجام كارها و شخص 
كشيدنش براي گوسفندان دانسته و  امانتداري است چه قوت حضرت موسي را از آب
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آمد و اين آية شريفه  داري او را هنگامي دانست كه با موسي از سر چاه به نزد پدر مي امانت
  اين كه اجيرگرفتن كسي براي كار جائز است.كند بر  داللت مي

öθs9 |M﴿ فرموده خداوند: ø⁄Ï© |N õ‹y‚−G s9 Ïµ ø‹n= tã #\� ô_r& ∩∠∠∪﴾  حكايتي است كه خداوند از حضرت
كند كه حضرت خضر در اثناء مسافرتي كه با  موسي و حضرت خضر عليهما السالم بيان مي

ه ايشان را به ضيافت نپذيرفته اي را در روستائي ك داشت، ديواري فرو ريخته �موسي 
توانستي در مقابل زحمات  خواستي مي بودند، مجدداً بنا كرد. حضرت موسي گفت: اگر مي

خود از ايشان اجرت دريافت كني. اين آيه شريفه داللت دارد بر روابودن اجيرگرفتن و 
  گرفتن اجرت و دستمزد در مقابل كار.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  دو آيه فوق را چند بار براي شنوندگان بخوان تا اين كه حفظ كنند.مربي محترم  -1
  يات را جمله جمله بر ايشان بخوان و نكات قابل توضيح را توضيح ده.ح آشر -2
و شعيب و همچنين داستان موسي و  �كه ذكر داستان موسي  :به ايشان بفهمان -3

 �پيامبر اسالم  خضر در قرآنكريم نشانة واضح بر نبوت پيغمبر خدا است، زيرا كه
شان  شان نبودند، چگونه داستان شان را نديده بودند و همچنين در عصر و زمان سرزمين

تواند آن را تكذيب  انگيز حكايت كردند كه هيچكس نمي را بدين صورت شگفت
  نمايد.

كه در اين دو آيت دليل واضحي وجود دارد بر اين كه اجيرگرفتن  :به ايشان بفهمان -4
  تواند بعد از پايان كار از كارفرماي خود مزد دريافت نمايد. ص ميجائز است و شخ
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  : حديث خدا دشمن سه كس است8درس 

 :اللهُ  قَالَ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 َأْعَطى رَُجلٌ  اْلِقَياَمِة، يـَْومَ  َخْصُمُهمْ  أَنَا َثالَثَةٌ 

 ُه،ثََمنَ  فََأَكلَ  ُحرا بَاعَ  َورَُجلٌ  َغَدَر، ثُم  ِبى
 َوَلمْ  ِمْنُه، فَاْستَـْوَفى َأِجيًرا اْسَتْأَجرَ  َورَُجلٌ 
  .َأْجَرهُ  يـُْعطِ 

سـه   كـه خداونـد فرمـوده:    :�گفتة پيـامبر  
كس هست كه مـن در روز قيامـت خصـم    
ايشان هستم. اول: مردي است كه به نام من 
با كسي عهد بندد و بعد خيانت كنـد. دوم:  
مردي است كه شخص آزادي را بفروشـد  

از قيمتش استفاده كند. سوم: مـردي كـه    و
شخصي را اجير كنـد، از آن كـار بگيـرد و    

  مزدش را نپردازد.
  (رواه البخاري)

  
جزء احاديث قدسي است. حديث قدسي آن است كه  �اين گفته پيامبر اسالم  شرح:

 :�از خداوند نقل كند، بدون اين كه در قرآن ذكر شده باشد. اين گفته پيامبر  �پيامبر 
: يعني در روز قيامت خداوند مدافع افراد مظلوم است كه خداوند در يك »َخْصُمُهمْ  أَنَا َثالَثَةٌ «

طرف دعوي قرار دارد تا حق اين مظلومين را از ظالمين بگيرد، بعد پيامبر اسالم افرادي را كه 
 ثُم  ِبى ْعَطىأَ  رَُجلٌ «فرمايد:  كند توضيح داده مي خداوند در روز قيامت با ايشان مخاصمه مي

. يعني مردي كه با كسي عهد بندد و عهد و پيمان خود را با سوگند به نام خدا تأكيد »َغَدرَ 
نمايد سپس به عهد خود خيانت كند. دوم مردي كه شخص آزادي را بفروشد و از قيمتش 

ر استفاده نمايد. سوم كسي كه شخصي را اجير كند، مرد باشد يا زن آزاد باشد يا غالم كاف
باشد يا مسلمان و از آن كار بكشد، اما مزدش را نپردازد و اين سه گروه آناني اند كه در روز 

شان است تا حق افرادي كه مورد ظلم شان قرار گرفته اند ازيشان بستاند  قيامت خداوند خصم
دهد. بدا بحال كساني كه در روز قيامت خداوند با ايشان  و آنگاه به جنت يا دوزخ جزا مي

  كنند. كند چگونه نجات پيدا مي اصمه ميمخ
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  هايي براي مربي: راهنمائي

  مربي محترم حديث باال را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  شرح حديث را كلمه به كلمه بخوان و نكات الزم را بيان كن. -2
  شنوندگان را به بزرگي گناه اين سه كس آگاه ساز تا از چنين عملي بپرهيزند. -3
دهد و يمين  كه سوگند غموس صاحبش را در آتش غوطه مي :ن تذكر دهبه ايشا -4

كند تا حق انساني را ضايع  غموس سوگنديست كه شخص نام خدا را به دورغ ياد مي
  سازد.

  شنوندگان را از گناه خيانت و عهدشكني مطلع ساز. -5
ز كه فرمودند: مزد كارگر را پيش ا �به اين حديث پيامبر : به ايشان يادآوري كن -6

  شدن عرقش بپردازيد. خشك
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  تييل بر وصشهادت دو نفر عد آية: 9درس 

  قول اهللا تبارك وتعالى:
$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u äοy‰≈ pκ y− öΝä3ÏΖ÷�t/ #sŒÎ) u� |Øym 

ãΝä. y‰tnr& ßNöθ yϑ ø9$# tÏm Ïπ §‹Ï¹ uθø9$# Èβ$ uΖøO $# #uρsŒ 

5Αô‰tã öΝä3ΖÏiΒ  

  ]106[مائده: 
  وقوله تعالي:

.ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π §‹ Ï¹uρ 4 |»θãƒ !$ pκ Í5 ÷ρr& A øyŠ  

  گفتة خداي بزرگ:
اي مؤمنان! هرگاه مرگ هر يك ) 106(

از شما فرا رسد، دو نفر عادل از 
  .خودتان بر وصيتش گواهي دهند

  ]106[مائده: 
  

  و گفتة خداي بزرگ:
) بعد از وصيت كه به آن وصيت شده 12(

  اش باشد. باشد يا قرض كه به ذمه

  ]12اء: [النس
  

$﴿ شرح: pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u﴾ اي آناني كه به ربوبيت خدا و پيامبري حضرت محمد :� 
كه چون مريض شويد و مرگ شما فرا  :دهم ايمان آورديد! آنچه شما را نفع دارد خبر مي

مسلمان بر وصيت خود گواه  رسد و خواستيد چيزي را وصيت كنيد بايد دو نفر عادل و
. شاهد عادل آنست كه از گناهان كبيره بپرهيزد و تا حد ممكن از گناهان صغيره نيز دبگيري

ي خود باشد اما در هنگام مسافرت  باشد كه شخص در خانه اجتناب نمايد، البته اين وقتي مي

#ρr& Èβ÷﴿ فرمايد: اگر از كفار هم شاهد بگيرد اشكالي ندارد، چون قرآن مي t� yz#u ôÏΒ öΝ ä.Î� ö� xî ÷βÎ) 

óΟ çFΡ r& ÷Λ äö/ u�ŸÑ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ν ä3÷G t6≈ |¹r' sù èπt6ŠÅÁ•Β ÏNöθyϑ ø9 يعني اگر شما مسافرت «). 106(المائدة:  ﴾#$
توانيد دو نفر شاهد كه مسلمان هم نباشند به عنوان گواه  مي ومرگ تان فرا رسيد نموديد

راث و بيان حق و در آيه سورة نساء خداوند بعد از بيان نحو تقسيم مي ».انتخاب نمائيد
ÏΒ Ï‰÷èt/ 7π.﴿ فرمايد: هركدام از ورثه مي §‹Ï¹ uρ 4|»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρr& A øyŠ﴾:  يعني ميراث شخص متوفي را

به همان نحو كه بيان شد تقسيم كنيد، بعد از اين كه قرضش را پرداخته و وصيت شخص را 
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ك سوم مال و يا اجرا كرديد يعني قبل از تقسيم ميراث بايد وصيت كه شخص نموده از ي
  ورثه را تقسيم كنيد.متر از آن اجراء نمائيد بعد مال ك

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  مربي محترم دو آيه فوق را چند بار بخوان تا اين كه شنوندگان آن را حفظ كنند. -1
  شرح آيات را با دقت كامل بخوان و نكات الزم را توضيح ده. -2
هر مسلمان كه طلبكار است يا بدهكار واجب  كردن بر كه وصيت :به ايشان توضيح ده -3

  است تا اين كه حق خودش و يا ديگران ضايع نشود.
  كه گرفتن شاهد در موقع وصيت مستحب است. :به ايشان بفهمان -4
كه شهود بايد افراد عادل و مسلمان باشند مگر در موقع سفر كه در  :به ايشان تذكر ده -5

  آن شاهد غير مسلمان هم درست است.
كه خداوند نسبت به بندگان مؤمنش بسيار مهربان است، زيرا اين  :شان بفهمانبه اي -6

  مسائل مهم زندگي را به ايشان تعليم داده است.
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  : حديث وصيت مسلمان بايد نوشته باشد10 درس

 َحق  َماقول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 يَِبيتُ  ِفيهِ  يُوِصى َشْىٌء، لَهُ  ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ 
َلتَـيْ    .ِعْنَدهُ  َمْكُتوبَةٌ  َوَوِصيُتهُ  ِإال  ِن،لَيـْ

سزاوار نيست براي شـخص   :�گفتة پيامبر 
مسلمان كه براي او چيزي باشد كه بايد در 
مورد آن وصيت كند. اين كه دو شـب بـر   

اش در  آن بگذرد مگر اين كه وصيت نامـه 
  نزد آن نوشته شده باشد.

  (متفق عليه)
  

. شايسته نيست براي شخص مسلمان، چه »ِفيهِ  يُوِصى َشْىٌء، لَهُ  ْسِلمٍ مُ  اْمِرئٍ  َحق  َما« شرح:
خواهد و يا قرضي كه  مرد باشد و چه زن كه اگر مورد وصيتي داشته باشد مانند قرض كه مي

اش در  خواهند. اين كه دو شب يا بيشتر بر آن بگذرد، مگر كه وصيت نامه ديگران از وي مي
صيتش داراي اهميت باشد، مانند وصيت به يك سوم مال براي نزد آن نوشته باشد. و اگر و

هاي كه به ذمة او است و يا از ديگران  هاي خير و نيك يا وصيت به قرض صرف در راه
خواهد، و از اين نگران است كه به وصيتش عمل نشود بايد دو نفر شاهد عادل بر وصيت  مي

  خود گواه بگيرد و به مجرد نوشتن اكتفا نكند.
  
  هايي براي مربي: نمائيراه

  مربي محترم حديث باال را چند بار بخوان تا اين كه شنوندگان حفظ كنند. -1
  شرح حديث را با دقت كامل بخوان تا اين كه شنوندگان خوب درك كنند. -2
حديث  �به ايشان بفهمان كه وصيت براي وارث درست نيست، زيرا كه از پيامبر  -3

  ست نيست.روايت شده است كه وصيت براي وارث در
  كه وصيت در بيشتر از يك سوم مال درست نيست. :به ايشان بفهمان -4
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پرسيدند كدام صدقه  � به ايشان اين حديث پيامبر اسالم را بخوان كه از پيامبر اكرم -5
بهترين صدقه آنست كه مال را صدقه كني در حالي «بهتر است، پيامبر اسالم فرمودند: 

رزو داشته باشي و از فقر و شي و ثروت را آبه دنيا عالقمند باكه سالم باشي و 
دستي بيم داشته باشي و نبايد در دادن صدقه تأخير كني كه چون نفس به گلو  تنگ

برسد آن موقع بگوئي: اينقدر مال براي فالن و اينقدر مال براي فالني، در حالي كه 
  .»مالت از ديگران است

خواست  را تذكر ده كه مي � صبه ايشان حديث پيامبر اكرم براي سعد بن ابي وقا -6
اي خود را ثروتمند باقي گذاري، بهتر از  كل مالش را صدقه دهد، فرمودند: اگر ورثه

اين است كه بعد از تو فقير باشند و دست سؤال را به سوي مردم دراز كنند و هر مالي 
 رود حتي آن لقمه را كه به دهان زن را كه در راه خدا نفقه كني صدقه به شمار مي

  گذاري. خود مي
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  : آية تقسيم ميراث11درس 

  قول اهللا تبارك وتعالى:
ÞΟä3Š Ï¹θãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2Ï‰≈ s9÷ρr& ( Ì� x. ©%#Ï9 ã≅÷VÏΒ 

Åeá ym È ÷u‹ sVΡ W{$# 4 βÎ*sù £ä. [!$ |¡ÎΣ s−öθ sù È ÷tG t⊥øO $# 

£ßγn= sù $ sVè= èO $ tΒ x8t� s? ( βÎ) uρ ôMtΡ%x. Zοy‰Ïm≡ uρ $ yγn= sù 

ß#óÁ ÏiΖ9$# 4 Ïµ ÷ƒuθ t/ L{uρ Èe≅ä3Ï9 7‰Ïn≡ uρ $yϑ åκ ÷]ÏiΒ 

â ß̈‰�¡9$# $ £ϑ ÏΒ x8t� s? βÎ) tβ%x. …çµ s9 Ó$ s!uρ 4 βÎ* sù óΟ ©9 

ä3tƒ … ã&©! Ó$ s! uρ ÿ… çµ rOÍ‘ uρuρ çν#uθ t/ r& Ïµ ÏiΒT|sù ß]è= ›W9$# 4 
βÎ* sù tβ%x. ÿ…ã& s! ×οuθ ÷zÎ) ÏµÏiΒT|sù â ß̈‰�¡9$# 4 .ÏΒ 

Ï‰÷è t/ 7π §‹ Ï¹uρ  Å»θãƒ !$ pκ Í5 ÷ρr& A øyŠ  

  گفتة خداي بزرگ:
دهد در  ) خداوند شما را دستور مي11(

مورد فرزندان شما اين كه در ميراث براي 
پسر است مانند بهرة دو دختر و اگر زناني 
باشند بيش از دو تن براي ايشان دو ثلث 
آنچه باز گذارده است و اگر يك زن باشد 
پس براي اوست نصف و براي پدر و 

ست شش يك از از آنان امادرش هركدام 
ارده اگر وي را فرزندي باشد آنچه باز گذ

و اگر وي را فرزندي نباشد و ميراث برد از 
او پدر و مادرش پس براي مادرش سه 
يك است و اگر وي را برادراني باشند 
پس براي مادرش شش يك است پس از 
وصيتي كه كرده باشد يا قرضي كه 

  گذاشته.
  ]11[النساء: 

  
ÞΟä3Š﴿ قوله تعالي: شرح: Ï¹θãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2Ï‰≈ s9÷ρr&﴾ اين وصيتي است كه خداوند بندگان :

شان كرده است كه هرگاه كسي بميرد و پسران و دختراني  مؤمن خويش را در مورد فرزندان
�Ì﴿بجا گذارد، خداوند ابتداء حق فرزندان شخص متوفي را براساس  x.©%# Ï9 ã≅÷VÏΒ Åeá ym È ÷u‹ sVΡ W{$#﴾ 

شود. و اگر شخص وفات كرد و از آن  كه براي پسر، سهم دو دختر داده مي :بيان فرموده
شان چنين است كه يك  يك پسر و دو دختر بجاي ماند و دو دينار بجا گذاشت تقسيم ميراث
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رسد، بعد  دينار به پسر و دينار ديگر را به دو دختر دهند كه به هر دختر نصف دينار مي
*βÎ﴿ فرمايد: مي sù £ä. [!$ |¡ÎΣ s−öθ sù È ÷ tGt⊥øO $# £ßγn= sù $sVè= èO $tΒ x8t� s?﴾ يعني اگر بعد از ميت پسر نماند و :

شود، دو سوم مال را براي دختران و  فقط دو دختر يا بيشتر بجاي ماندند مال سه قسمت مي
شود و اگر دختر يكي بيشتر نبود، نصف مال به دختر و  يك سوم ديگر براي عصبه داده مي

  فرمايد: راي باقي ورثه دهند و خداوند حق پدر و مادر را بيان كرده. مينصف ديگر را ب

﴿Ïµ÷ƒ uθ t/ L{uρ Èe≅ä3Ï9 7‰Ïn≡ uρ $ yϑåκ ÷]ÏiΒ â ß̈‰�¡9$#﴾  براي پدر و مادر متوفي در صورتي كه از ميت
شود و اگر فرزند نداشت و فقط پدر  فرزندي مانده باشد براي هركدام يك ششم مال داده مي

شود و بقيه براي پدر و اگر شخص  بودند يك سوم مال براي مادر داده ميو مادر وارث او 
متوفي برادراني داشت براي مادر يك ششم مال داده شود، زيرا با وجود برادران حق مادر از 

ÏΒ Ï‰÷è.﴿ فرمايد: يابد. بعد در پايان خداوند مي يك سوم مال به يك ششم آن كاهش مي t/ 

7π §‹Ï¹ uρ  Å»θãƒ !$ pκÍ5 ÷ρr& AøyŠ﴾.يعني مال ميراث بعد از اجراء وصيت ميت و اداء قرض تقسيم گردد :  
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  مربي محترم آيات باال را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  شرح را با دقت و آرامش بخوان و موارد الزم را توضيح ده. -2
ترين شيوة تقسيم ميراث است، به  كه اين وصيت خداوند عادالنه :به ايشان توضيح ده -3

دهد به خاطر  ايشان بفهمان اين كه شريعت اسالم براي پسر دو برابر سهم دختر را مي
اين است كه پسر نياز به ازدواج دارد و همچنين خرج و مصرف همسر و فرزندان به 
عهده او است اما دختر در ازدواج خود نياز به مال ندارد چون خرجش به عهدة شوهر 

  است.
برد و همچنين مسلمان از كافر و قاتل  كه كافر از مسلمان ميراث نمي :به ايشان بفهمان -4

  برد! نيز از شخص مقتول ميراث نمي
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  : حديث پرداخت حق صاحبان سهم ميراث12درس 

 أَْلِحُقواقول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
. َكرٍ ذَ  رَُجلٍ  َفَألْوَلى بَِقىَ  َفَما بَِأْهِلَها اْلَفَراِئضَ 

 َقدْ  اللهَ  ِإن وقوله صلى اهللا عليه وسلم: 
  .ِلَواِرثٍ  َوِصيةَ  َفالَ  َحقهُ  َحق  ِذى ُكل  َأْعَطى

حق صاحبان سهم را  :�گفتة پيامبر 
بپردازيد، بعد از آن هرچه باقي ماند براي 

رسد  نزديكترين مردي است كه به ميت مي
فرمودند: خداوند حق هر  �و پيامبر
حق را تعيين نموده است پس صاحب 

  وصيت براي وارث نيست.
  (متفق عليه) و (صحيح ابن ماجه)

  
پيامبر اسالم در اين حديث امت خويش را  »بَِأْهِلَها اْلَفَراِئضَ  أَْلِحُقوا«فرمايد:  مي شرح:

شان در قرآن بيان  دستور دادند كه در تقسيم ميراث اول از ذوي الفروض يعني آناني كه سهم
شروع كنند و بعد از دادن حق ذوي الفروض بقيه مال را به نزديكترين مردي كه به  شده،

رسد بدهند. مثالً كسي وفات كرد و از آن همسر، پدر و مادر باقي ماندند اول بايد  متوفي مي
حق همسرش داده شود كه يك چهارم مال است بعد حق مادر را اداء كنند كه يك سوم 

ترين كس به ميت است و عصبه گفته  رش دهند، چون پدر نزديكاست و بقيه مال را به پد
شود. مثال ديگر، زن وفات نموده و از آن چند فرزند و شوهر باقي ماندند، شيوة تقسيم  مي

ميراث بدينصورت است كه اول حق شوهر را كه يك چهارم است اداء كنند و بقيه مال را به 
تر است و فرزندان درينصورت عصبه متوفي فرزندانش بدهند كه براي پسر دوبرابر حق دخ

كذارد براي مادرش يك  ميرد و پدر و مادر بجا مي شوند. مثال ديگر كسي مي حساب مي
كه بقيه مال به  :فرمايد مي �سوم و بقيه براي پدر است، زيرا كه او عصبه است. و پيامبر

، پدر و پسران برادر همسر، مادر ,رسد. چنانكه بعد از ميت ترين مرد به متوفي مي نزديك
شود كه يك چهارم مال است و يك ششم مال  پدري باقي ماندند، اول حق همسرش داده مي
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برند، چه  شود و بقيه مال متعلق به پدر است، پسران برادرش ميراث نمي براي مادر داده مي
  باشد. تر به متوفي وجود دارد كه پدر متوفي مي ازيشان فرد نزديك

  
  راي مربي:هايي ب راهنمائي

  هردو حديث باال را چند بار بخوان تا اين كه شنوندگان حفظ نمايند. -1
  شرح حديث را به آرامش و دقت بخوان و موارد الزم را توضيح ده. -2
  شود. كه سهم مادر بزرگ، پدر بزرگ يك ششم مال مي :به ايشان بفهمان -3
ايد اجراء كه وصيت و قرض شخص متوفي قبل از تقسيم ميراث ب :به ايشان بفهمان -4

›§ÏΒ Ï‰÷èt/ 7π.﴿فرمايد:  شود. زيرا قرآن مي Ï¹uρ 4|»θãƒ !$pκ Í5 ÷ρr& AøyŠ u� ö� xî 9h‘!$ŸÒãΒ ﴾   :النساء)
تقسيم مال ميراث بايد بعد از اجراء وصيت و پرداختن قرض متوفي باشد «يعني   ).12

  .»باشددر حالي كه وصيت به ورثه ضرر نداشته باشد يعني بيشتر از يك سوم مال ن
كه وصيت در وقت مرگ به بيشتر از يك سوم مال حرام است،  :به ايشان تعليم ده -5

همچنانكه وصيت براي وارث حرام است كه كسي در وقت مرگ اعتراف به قرض 
غير «فرمايد:  كند، براي اين كه ورثه را از ميراث محروم كند، زيرا كه خداوند مي

  ه را كرده است.ثكسي قصد ضرر به ور در حالي كه ضرررسان نباشد و چنين »مضار
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  داستان داود و دو خصم آية: 13درس 

  قول اهللا تبارك وتعالى:
ö≅yδuρ y79 s?r& (#àσ t7 tΡ ÄΝóÁ y‚ø9$# øŒÎ) (#ρâ‘ §θ|¡n@ 

z>#t�ósÏϑ ø9$# ∩⊄⊇∪ øŒÎ) (#θ è= yz yŠ 4’n? tã yŠ… ãρ#yŠ tíÌ“x'sù 

öΝåκ ÷]ÏΒ ( (#θ ä9$ s% Ÿω ô#y‚s? ( Èβ$ yϑ óÁ yz 4 xö t/ 

$ uΖàÒ ÷è t/ 4’n? tã <Ù÷è t/ /ä3÷n$$ sù $ uΖ oΨ÷�t/ Èd, ysø9$$ Î/ 

Ÿωuρ ñÝ ÏÜô±è@ !$tΡ Ï‰÷δ$#uρ 4’n< Î) Ï!#uθ y™ ÅÞ≡u�Å_Ç9$# ∩⊄⊄∪  

  گفتة خداي بزرگ:
) آيا رسيد به تو خبر ستيزنده آنگاه كه 21(

) هنگامي 22باال رفتند بر ديوار عبادتگاه (
كه درآمدند بر داوود پس ترسيد از ايشان. 

گريم، ستم كرده  ترس ما دو ستيزهگفتند: ن
كن  است يكي از ما بر ديگري، پس حكم

ميان ما به حق و گزاف نگوي، و رهبري 
  كن ما را به راه راست.

  ]22 – 21[ص: 
  

?ö≅yδuρ y79s﴿ شرح: r& (#àσ t7 tΡ ÄΝóÁ y‚ø9$#﴾  آن دو نفر كه با يكديگر خصومت داشته و به ديوار
پرداخت  هرگاه در عبادتگاه خود به عبادت مي � داودعبادتگاه داود باال رفتند، حضرت 

كه از  :كسي حق نداشت كه بر او وارد شود، خداوند دو فرشته را به صورت دو مرد فرستاد
ديوار عبادتگاه وارد شدند، حضرت داود از ايشان ترسيد، گفتند: نترس ما دو نفر هستيم كه با 

م نموده است، چون از اين دو نفر يكي همديگر خصومت داريم و يكي از ما بر ديگري ظل
نود و نه بز داشت و آن ديگر فقط يك بز و اولي مدعي شده است كه اين بز هم مال او باشد 
لذا نزد تو آمديم تا در بين ما حكم كني و حق را بيان كني و ما را به راه راست راهنمائي 

موفق به حكم عادالنه پيش از اين كه از طرفين بپرسد حكم كرد و  � كني حضرت داود
نشد و چون متوجة خطاي خود شد به سجده افتاد، توبه و استغفار كرد. و سبب خطايش اين 

كه قبل از اين كه سخن طرفين را بشنود حكم خود را صادر كرد و اصل قصه چنين بود  :بود
رت ابراهيم و اسحق و يعقوب داراي نام وزي حضرت داود گفت: ايكاش! مثل حضكه ر

كه آن پيامبران از  :بودم و مردم پس از مرگ مرا ستايش كنند، برايش گفته شد مي نيكوي
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طرف خداوند امتحان شدند و در امتحان خود صبر كردند، حضرت داوود هم از خدا 
خواست كه مورد امتحان قرار گيرد و صبر كند تا مقام ايشان را كسب كند، خداوند او را بنا 

كه از ديوار عبادتگاه وارد شدند و  :و دو فرشته را فرستاد به درخواست خودش امتحان كرد
از او قضاوت عادالنه خواستند، ولي به حكم عادالنه موفق نشد و به خطاي خود فهميد و 

  توبه كرد.
  

  هاي براي مربي: راهنمائي

  دو آيه باال را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  هايي كه نياز به توضيح دارد توضيح ده.شرح حديث را كلمه به كلمه بخوان و جا -2
كه قاضي بايد حرف هردو طرف را بشنود نه يك طرف تا اين كه در  :به ايشان بفهمان -3

  حكم خود دچار انحراف شود.
كه سجده داود كه در اين آيه ذكر شده است سجدة توبه بوده و  :شان بفهمان براي -4

  فرمودند. �بركنيم سجدة شكر است چنانچه پيام اي كه ما مي سجده
به  � كردن فوراً واجب است، زيرا كه حضرت داود كه توبه :به ايشان بفهمان -5

  محض اين كه به خطاي خود پي برد در حضور خدا به سجده افتاد.
هرگاه در كار قضاوت و صدور حكم اگر خداوند حافظ و ياور  :به ايشان تذكر ده -6

  انسان نباشد مشكل است كه انسان نجات يابد.
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  قاضيان سه نوع اند حديث: 14درس 

 اْلُقَضاةُ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 فََأما النارِ  ِفى َواثـَْنانِ  اْلَجنةِ  ِفى َواِحدٌ  َثالَثَةٌ 
 فـََقَضى اْلَحق  َعَرفَ  فـََرُجلٌ  اْلَجنةِ  ِفى الِذى

 اْلُحْكمِ  ِفى َفَجارَ  اْلَحق  َعَرفَ  َورَُجلٌ  بِهِ 
 َعَلى لِلناسِ  َقَضى َورَُجلٌ  ارِ الن  ِفى فـَُهوَ 
  .النارِ  ِفى فـَُهوَ  َجْهلٍ 

ها در اسالم سه گروه  قاضي: �گفتة پيامبر 
اند، گـروه اول در بهشـت انـد و دو گـروه     
ديگر در جهنم. گروهي كه در بهشت اند، 
مردي است كه حـق را شـناخته و طبـق آن    
حكم نموده است. گروه دوم مـردي اسـت   

ــنا   ــق را ش ــه ح ــم  ك ــدور حك خته و در ص
عدالتي شده اسـت گـروه سـوم     مرتكب بي

مردي است كه بدون علم و دانش در ميان 
  كند. مردم قضاوت مي

  (رواه ابوداود، ابن ماجه و الترمذي)
  

ها در اسالم سه گروه اند و ازين سه  ، يعني قاضي»َثالَثَةٌ  اْلُقَضاةُ «: �گفته پيامبر  شرح:
ل در بهشت اند و دو گروه ديگر در جهنم. آن كه از اهل بهشت گروه خارج نيستند، گروه او

كند، دو گروه ديگر كه از  است، كسي است كه حق را تشخيص داده و طبق آن حكم مي
اهل جهنم اند. مردي است كه حق را شناخته است اما در صدور حكم خود مرتكب جور و 

نش كافي در ميان مردم به عدالتي شده است، گروه سوم كسي است كه بدون علم و دا بي
شود كه قضات بايد در قضاوت خود، دقت الزم را  قضاوت بپردازد و ازين حديث دانسته مي

شان مطابق حق و عادالنه باشد و شخصي كه قضاوت را به عهده  به كار گيرند تا اين كه حكم
از تقواي  گيرد بايد فردي باشد كه به تمام جزئيات و احكام فقهي آگاهي داشته و نيز مي

كافي برخوردار باشد و همچنين بايد قاضي همواره از درگاه خداوند بخواهد كه او را در 
بدون  ,كارش ياري فرمايد و از صدور احكام خالف حق حفاظت نمايد زيرا نجات از خالف

  پذير نيست. توفيق خداوند امكان
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  هايي براي مربي: راهنمائي

  ست، چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ نمايند.مربي محترم حديث باال را به طور در -1
  شرح حديث را كلمه به كلمه بخوان و نكات الزم را توضيح ده. -2
 �كه نبايد شخص مسلمان، تقاضاي قضاوت بنمايد، زيرا پيامبر :به ايشان تذكر ده -3

  شود. فرمودند: هركس قضاوت را طلب كند، به خودش سپرده مي
اره به اين دارد كه آناني كه اهل استقامت اند هميشه حديث پيامبر اش :به ايشان بفهمان -4

  اندك اند.
  شود. كه جهل و ناداني باعث فتنه و آشوب مي :به ايشان بفهمان -5
  گردد. كه پيروي از هواي نفس سبب زيان و گمراهي مي :به ايشان تذكر ده -6
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  شهادت دو مرد، يا يك مرد و دو زن آية: 15درس 

  قول اهللا تبارك وتعالى:
(#ρß‰Îη ô±tF ó™ $#uρ È øy‰‹ Íκ y− ÏΒ öΝà6 Ï9%ỳ Íh‘ ( βÎ* sù 

öΝ©9 $ tΡθ ä3tƒ È ÷n= ã_u‘ ×≅ã_t� sù Èβ$ s? r&z÷ö∆ $#uρ £ϑÏΒ 

tβöθ |Êö�s? zÏΒ Ï!#y‰pκ ’¶9$# βr& ¨≅ÅÒ s? $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) 

t� Åe2x‹çFsù $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) 3“ t�÷z W{$# 4 Ÿωuρ z>ù'tƒ 

â!#y‰pκ ’¶9$# #sŒÎ) $ tΒ (#θ ãã ßŠ  

  گ:گفتة خداي بزر
) و گواه گيريد دو گواه از مردان 282(

خويش را و اگر نبود دو مرد پس بگيريد 
كنيد  يك مرد و دو زن از آنانكه پسند مي

چون اگر فراموش كند يكي به ياد آورش 
ديگري و خودداري نكنند گواهان هرگاه 

  خوانده شوند.

  ]282[بقره: 
  

ρß‰Îη#)﴿ گفته خداوند: شرح: ô±tF ó™$#uρ È øy‰‹ Íκ y− ÏΒ öΝà6Ï9%ỳ Íh‘﴾  يعني وقتي كه باهم معامله
كرديد به خاطر جلوگيري از هر نوع خصومت درآينده دو نفر از مردان عادل و با تقوي را 
كه مورد رضايت شمايند، شاهد بگيريد و اگر دو شاهد از مردان ممكن نبود، پس يك مرد و 

دو زن را چنين  ت انتخاب يك مرد ودو زن عادل و با تقوي را شاهد بگيريد. بعد خداوند عل
$ ?βr& ¨≅ÅÒs﴿بيان نموده است.  yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) t� Åe2x‹çFsù $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) 3“t� ÷z W{$#﴾:  يعني شما يك مرد و دو

زن شاهد بگيريد تا اين كه اگر يكي از زنان فراموش كرد يكي ديگر به يادش دهد، چون 
به اثر گذشت زمان موضوع را فراموش  كارند. و ممكن است زنان طبيعتاً و فطرتاً فراموش

كنند كه اگر يكي از زنان فراموش كرد، يكي ديگر به يادش دهد، خداوند بعد از 
Ÿωuρ z>ù'tƒ â!#y‰pκ﴿ فرمايد: دستورگرفتن شاهد مي ’¶9$# #sŒÎ) $ tΒ (#θ ãã ßŠ﴾  يعني نبايد شاهدان از اداء

وت شود، زيرا كتمان شهادت گناه شهادت انكار ورزند تا وقتي كه از ايشان براي شهادت دع
  گردد. شدن حق مي بزرگ است كه منجر به پايمال
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  هايي براي مربي: راهنمائي

  مربي محترم آيه فوق را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  شرح را با دقت كامل بخوان و نكات الزم را واضح كن. -2
صومت و جدال در آينده است كه گرفتن شاهد براي قطع هر نوع خ :به ايشان تعليم ده -3

  و يكي از دستورات نيك اسالم است.
كه زنان از نظر بدني و عقلي ضعيف اند و نبايد كاري كه مافوق  :به ايشان تذكر ده -4

  شان باشد به ايشان واگذار شود تا اين كه باعث ضرر به جامعه اسالمي نشود. قوت
داده، شاهداني است كه عادل  كه شاهداني كه شريعت اسالم دستور :به ايشان تذكر ده -5

كنند، زيرا كسي كه به شريعت پروردگار خويش  بوده و از گناهان كبيره پرهيز مي
  ورزند. خيانت كند، هيچگاه در اداء شهادت واقعي سعي و اهتمام نمي
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  شهادت چهار نفر بر خوبي انسان حديث: 16درس 

 َأالَ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 ِبَشَهاَدتِهِ  يَْأِتى الِذى الشَهَداءِ  َخْيرِ بِ  ُأْخِبرُُكمْ 

  .ُيْسأََلَها َأنْ  قـَْبلَ 
 ُمْسِلمٍ  أَيَماقوله صلى اهللا عليه وسلم: 

 اْلَجنَة، اللهُ  َأْدَخَلهُ  ِبَخْيرٍ  َأْربـََعةٌ  َلهُ  َشِهدَ 
 َواثـَْناِن؟: قـُْلَنا َوَثالثٌَة،: قَالَ  َوَثالثٌَة؟: قـُْلَنا
  .اْلَواِحدِ  َعنِ  َنْسأَْلهُ  َلمْ  ثُم  اِن،َواثـْنَ : قَالَ 

آيا خبر دهم شما را به  :�گفتة پيامبر 
بهترين شاهدها، بهترين شاهدان كسي 
است كه پيش از درخواست، شهادت خود 

  را اداء كند.
هر مسلماني كه چهار شخص به خوبي آن 

خداوند او را داخل جنت  :گواهي دهند
سه نفر چه؟ كند، گفتيم: يا رسول اهللا  مي

گفت: سه نفر هم همين حكم را دارد 
گفتيم: يا رسول اهللا دو نفر چطور؟ گفت: 
دو نفر هم همچنين است و از يك نفر 

  سوال نكرديم.
  

پيامبر اسالم در اين كالم خود به  »الشَهَداءِ  ِبَخْيرِ  ُأْخِبرُُكمْ  َأالَ «: �گفته پيامبر  شرح:
باهم متفاوت اند و بهترين شاهد آنست كه قبل از اين كه دهد كه شاهدان  مسلمانان تعليم مي

از او درخواست شهادت كنند، شهادت خود را اداء نمايد و اين برتري به خاطر عالقه و 
  رغبتش به نفع اسالم و احقاق حقوق مسلمانان است.

: بيانگر مژده ايست »اْلَجنةَ  اللهُ  َلهُ َأْدخَ  ِبَخْيرٍ  َأْربـََعةٌ  َلهُ  َشِهدَ  ُمْسِلمٍ  أَيَما«: �و اين فرمودة پيامبر 
به مسلمانان كه هر فرد مسلمان چه مرد باشد يا زن وقتي كه چهار نفر مسلمان  �از پيامبر 

  كند. خداوند او را داخل جنت مي :عادل به خوبي آن گواهي دهند
دارند و  بعد، اصحاب از سه نفر پرسدند. پيامبر اسالم فرمودند: سه نفر هم همين حكم را
  پيامبر در مورد دو نفر همچنين جواب را دادند، اما اصحاب از يك نفر سؤال نكردند.
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گفتند يا نه، در اين حديث  آري مي �كردند پيامبر داند كه اگر ايشان سؤال مي خدا مي
ارزش و اهميت شهادت بيان شده است كه شخص مسلمان بايد مواظب باشد تا هنگامي كه 

دارد اقدام به شهادت ننمايد اگرچه آن شهادت برايش منفعتي داشته باشد در موضوعي يقين ن
  و شهادت را كتمان نكند اگرچه مصيبت مالي و يا جاني به او وارد كند.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  مربي محترم دو حديث فوق را چند بار بخوان تا اين كه شنوندگان حفظ نمايند. -1
  ان و موارد نياز را توضيح ده.شرح حديث را كلمه به كلمه بخو -2
ايشان را به ارزش و اهميت شهادت و مسؤوليت كه شاهد در قبال شهادت دارد، آگاه  -3

گردد و شاهدي كه به  كه به شهادت حق، حقوق مسلمانان ثابت مي :ساز و تذكر ده
  دهد بزرگترين گناه را مرتكب شده است. دروغ شهادت مي

شود و در باره  فقط در مسائل مالي پذيرفته مي كه شهادت زنان :به ايشان تذكر ده -4
  ها و حدود مورد قبول نيست. خون

كه در منازعات مالي و جاني شهادت دو نفر كافيست، اما در حد  :به ايشان تذكر ده -5
  زنا و حد تهمت چهار نفر الزم است.

دعوت كرد  �كه شهادت دروغ حرام است، زيرا كسي از پيامبر :به ايشان تذكر ده -6
در بخشش براي يكي از فرزندان خود شاهد شود، در حالي كه فرزند ديگر را كه 

  دهم. فرمود: من شهادت به ظلم نمي �كرد، پيامبر محروم مي
  دو نفر شاهد نباشد نكاح باطل است.كه در عقد نكاح اگر  :به ايشان بفهمان -7
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  كسب مال از طريق تجارت آية: 17درس 

  قول اهللا تبارك وتعالى:
$ yγ•ƒ r'‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#þθ è= à2ù's? 

Νä3s9≡ uθ øΒr& Μà6 oΨ÷�t/ È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ HωÎ) βr& 

šχθä3s? ¸οt�≈ pgÏB tã <Ú#t�s? öΝä3Ζ ÏiΒ 4 Ÿωuρ 

(#þθ è= çFø)s? öΝä3|¡à'Ρ r& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ%x. öΝä3Î/ $VϑŠ Ïmu‘ 

∩⊄∪  

  گفتة خداي بزرگ:
) اي آنانكه ايمان آورديد! نخوريد 29(

ق. خود را ميان خويش به ناح هاي مال
 مگر آن كه داد و ستدي بارضايت ميان

و نكشيد همديگر را همانا  باشد شما
  خداوند به شما مهربان است.

  ]29[نساء: 
  

$﴿اين فرموده خداوند:  شرح: yγ•ƒ r'‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#þθ è= à2ù's? Νä3s9≡ uθøΒr& Μà6oΨ÷�t/ È≅ÏÜ≈ t6ø9$$ Î/﴾ 
است از طرف خداوند خطاب به بندگان مؤمن. آنان كه به خدا و پيامبرش و  پيام آسماني

كند ازين  كتاب و مالقاتش ايمان دارند، خداوند در اين كالم خود بندگان مؤمن را نهي مي
كه مال يكديگر را به طور باطل يعني بدون حق شرعي و قانوني بخورند. و باطل انواع 

  رت.مختلف دارد، مثل سرقت، غصب و غا
HωÎ) βr& šχθ﴿ فرمايد: مي ä3s? ¸οt�≈ pgÏB tã <Ú#t�s? öΝä3Ζ ÏiΒ﴾ مگر اين كه مال را از طريق تجارت :

ايست كه در مال مباح  و معامله شرعي و رضايت طرفين به دست آورده باشد، تجارت معامله
انند دهد و او در عوض، جنسي م مثل اين كه مشتري براي خريدار پولي مي .انجام گرفته باشد

ايست كه خداوند براي مسلمانان  دهد و اين همان تجارت و معامله مواد غذائي يا لباس مي
انجام آن را جواز داده مشروط بر اين كه تجارت از روي رضاي و رغبت طرفين باشد. زيرا 

  اگر رضايت خريدار و فروشنده نباشد آن معامله باطل و استفاده از مال حرام است.



    

    درسهاي ماه يوميه اسالمي        752 
    

 

Ÿωuρ (#þθ﴿ :فرمايد و بعد مي è= çF ø)s? öΝä3|¡à'Ρ r&﴾ري كه خوردن مال يكديگر را به و: خداوند ط
دارد،  هاي يكديگر، مسلمانان را برحذر مي باطل حرام كرده است، همانطور از كشتن نفس

لذا براي مسلمان حالل نيست اين كه خود و يا ديگري را به قتل برساند، مگر به طريق حق و 
و يا رجم زناكار و يا قتل شخصي كه از اسالم خارج شده و مرتد آن حق شرعي قصاص قاتل 

ها انجام دهد، نه خود شخص، خداوند در  گرديده باشد. البته اين كار را بايد رهبر مسلمان
$ /βÎ) ©!$# tβ%x. öΝä3Î¨﴿ علت اين حكم را بيان نموده و فرموده است: ,پايان VϑŠÏmu‘﴾ يعني خداوند :

  خواهد كه جان شما بدون حق شرعي تلف شود. ن است و نميبه شما مسلمانان مهربا
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  تا شنوندگان حفظ كنند. ,مربي محترم آيه فوق را چند بار بخوان -1
  شرح آيه را كلمه كلمه بخوان و نكات الزم را توضيح ده. -2
  كه مال مسلمان، مثل خون و آبرويش محترم است. :به ايشان بفهمان -3
كه تجارت با شرائط كه شريعت بيان فرموده است حالل و مباح  :تذكر ده به ايشان -4

است، شرائط اين است كه مال مورد معامله مباح و حالل باشد. دوم معامله بايد روي 
رضايت طرفين باشد و همچنين اگر مال ربوي باشد بايد برابر باشد و هيچ كم و زيادي 

ها از نگاه  عني نسيه نباشد و اگر مالدر آن نباشد و همچنين در يك مجلس باشد ي
جنس باهم اختالف داشتند برابر بودن شرط نيست، ولي قبض در مجلس شرط است. 

هاي ربوي: طال، نقره، گندم، جو، خرما، نمك، ذرت، زيتون، كشمش و ساير  مال
  باشند. شدن است مي اشيائي كه قابل ذخيره

د در دوزخ به آنچه خود را كشته كش كسي كه نفس خود را مي :به ايشان تعليم ده -5
  شود. عذاب مي
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  كسي كه اراده پرداخت حق مردم را دارد حديث: 18درس 

 َأَخذَ  َمنْ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 َعْنُه، اللهُ  َأدى َأَداَءَها يُرِيدُ  الناسِ  َأْمَوالَ 
 . وقولهاللهُ  أَتْـَلَفهُ  ِإْتَالفـََها يُرِيدُ  َأَخذَ  َوَمنْ 

  .ظُْلمٌ  اْلَغِنى  َمْطلُ صلى اهللا عليه وسلم: 

هركس مال مردم را بگيـرد   :�گفتة پيامبر 
و ارادة پرداخت آن را داشته باشد خداوند 

دهــد و   آن را بــه پــرداختش توفيــق مــي   
هرآنكس كه مـال مـردم را بگيـرد و قصـد     

كردن آن را داشته باشـد، خداونـد آن    تلف
ــي  ــف م ــامبر   را تل ــد. و پي ــد: فرم �كن ودن

تــأخيركردن ثروتمنــد ظلــم بــه حســاب     
  رود. مي

  (رواه البخاري)
  

: يعني كسي كه مالي را از ديگري قرض »َأَداَءَها يُرِيدُ  الناسِ  َأْمَوالَ  َأَخذَ  َمنْ «: �قوله  شرح:
بگيرد يا جنسي را از آن به طور عاريت، يعني جهت استفاده موقت بگيرد و تصميم داشته 

به صاحبش برگرداند، خداوند وي را در مقابل كار و نيت خيرش پاداش  باشد كه آن مال را
كند و اگر در دنيا  نيا آن را موفق به اداي قرض ميددهد، چنانكه خداوند در  نيكو مي

كند و صاحب قرض را  نتوانست پرداخت كند، خداوند در آخرت از عوض آن پرداخت مي
د و نيت پرداخت آن را نداشته باشد، خداوند كند و اما كسي كه مال مردم را بگير راضي مي

گردد و توفيق  كند و اين اتالف يا در دنياست كه مستحق خسران و زيان مي او را هالك مي
كند، بعد  دارد و يا در آخرت او را در آتش سوزان جهنم داخل مي خود را از وي بازمي

دير پرداختن قرض مردم از طرف بدهكاري «ي : يعن»ظُْلمٌ  اْلَغِنى  َمْطلُ «فرمايند:  پيامبر اسالم مي
و حالل نيست براي شخص مسلمان كه قدرت پرداخت قرض  »كه ثروتمند باشد، ظلم است

هاي روز  برادر خود را دارد. اين كه قرضش را به تعويق اندازد، زيرا كه ظلم باعث تاريكي
  گردد. قيامت مي
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  هايي براي مربي: راهنمائي

  را خوب بخوان تا شنوندگان حفظ كنند. مربي محترم حديث باال -1
  شرح حديث را با تأمل بخوان و موارد نياز را توضيح ده. -2
دهد مثل كسي  دادن جائز است و شخصي كه قرض مي كه قرض :به ايشان بفهمان -3

  كند. است كه چيزي را در راه خدا صدقه مي
اشته باشد، خداوند به ايشان تذكر ده، هركه مال مسلماني را بگيرد و نيت اداء آن را د -4

كردن آن  كند و هركس مال مسلماني را بگيرد و نيت تلف راه اداكردن آن را ميسر مي
در حديث خود بيان  �شود كه پيامبر اكرم  را داشته باشد به همان چيزي دچار مي

  شدن. شدن و ضايع كردند يعني تلف
امانت است و  كه هركس مالي را قرض بگيرد، آن مال به دستش :به ايشان بفهمان -5

  خداوند دستور داده است كه امانت را به اهلش بسپاريد.
اش باشد و آن را به طريق احسن  به ايشان تذكر ده، هرآن كس كه قرض بر ذمه -6

  كردند. با طلبكاران خود چنين مي �بپردازد كاري بسيار خوب است، زيرا پيامبر 
ا ببخشد خداوند به وي اجر هر طلبكاري كه چيزي از قرض خود ر :به ايشان تعليم ده -7

  كند. عنايت مي
گويد: قبل از  خواهد و مي كسي كه از ديگري قرضي تا مدتي مي :به ايشان تعليم ده -8

 كنم درست نيست. آن مدت قرض من را بده، چيزي به تو كم مي

كه تأخير در اداي دين در حالي كه ثروتمند است و نادار نيست حرام  :به ايشان بگو -9
  است.
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  ها را به دست سفيهان ندهيد : آية مال19درس 

  قول اهللا تبارك وتعالى:
Ÿωuρ (#θ è? ÷σ è? u!$ yγx'�¡9$# ãΝä3s9≡ uθ øΒr& ÉL ©9$# Ÿ≅yè y_ ª!$# 

ö/ä3s9 $ Vϑ≈ uŠÏ% öΝèδθè% ã—ö‘ $#uρ $ pκ�Ïù öΝèδθÝ¡ø. $#uρ 

(#θ ä9θ è% uρ öΝçλ m; Zωöθ s% $ ]ùρâ÷÷ê ¨Β ∩∈∪  

  گفتة خداي بزرگ:
هاي خود را، آن  ل) و ندهيد به نادانان ما5(

هائي كه آن را خدا پايداري شما  مال
گردانيده است، ولي خوراك و پوشاك 
دهيدشان از آن و بگوئيد به ايشان گفتار 

  نيك.
  ]5[نساء: 

  
دانند و خير و شر  هاي خود را نمي يعني براي اشخاص نادان كه طرز استفاده از مال شرح:

ها را وسيلة براي زندگي و  هائي كه خداوند آن مال هاي خود را، كنند مال را از هم جدا نمي
معاش شما قرار داده است ندهيد، خداوند در اين ارشاد سازنده خود طرز برخورد با مسلمانان 

دانند كه مال خود را در چه راه  كه از نظر عقلي و فكري در سطح پائين قرار دارند و نمي
امرار معاش ايشان است به دست آناني كه هاي كه وسيله  دهد كه مال صرف كنند تعليم مي

دانند و شايد اموال خود را تلف و ضايع كنند. ندهند ولي  طرز معامله و خريد و فروش را نمي
  مصارف ايشان را از قبيل غذا و لباس بدهند.

%öΝèδθè﴿ فرمايد: مي ã— ö‘$#uρ $pκ�Ïù öΝèδθ Ý¡ø. $#uρ (#θ ä9θ è% uρ öΝçλm; Zωöθ s% $ ]ùρâ÷÷ê ¨Β ∩∈∪﴾هايشان را در  ني مال: يع
تجارت با صنعت و كشاورزي به كار اندازيد تا اقتصادشان رشد كرده و ازين طريق هم 

θ#)﴿ فرمايد: شان حفظ شود و مي شان تأمين گردد و هم اصل مال مصرف ä9θ è%uρ öΝçλ m; Zωöθ s% $ ]ùρâ÷÷ê ¨Β 

و اندوه و ناراحتي در شان شاد شود  هاي تا اين كه دل :: به ايشان سخني پسنديده بگوئيد﴾∪∋∩
هايشان نماند، مثل اين كه بگوئيد: خداوند به تو بركت دهد و اين مال، مال تو است و من  دل

كنم، تا بزرگ شوي و طرز مصرف آن را بداني، پس مالت را به خودت  فقط آن را حفظ مي
  گردانم. برمي
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  هايي براي مربي: راهنمائي

  شنوندگان حفظ كنند. آيه را با ترتيل و چند بار بخوان تا -1
  شرح آيه را با آرامش بخوان و نكات كه نياز به توضيح دارد توضيح ده. -2
افراد سفيه و نادان درست است، چه  : كه جلوگيري از خريد و فروشبه ايشان بفهمان -3

  ماندگي ذهني. نادانيش به خاطر كوچكي باشد و يا به خاطر عقب
هاي زشت يا  مبتذل از قبيل فيلم و عكسكه خريد و فروش و سائل  :به ايشان بفهمان -4

عقلي  مواد مخدر و سفركردن به كشورهاي كفر جهت خوشگذراني از ناداني و كم
  انسان است.

باشد شايسته آنست كه آن را بكار اندازد  كسي كه به دست او مال يتيمي يا سفيهي مي -5
ي يتيمان ها فرمايد: در مال مي �تا به وسيله زكات كم نشود چنانچه حضرت عمر 

 تجارت كنيد تا زكات آن را نخورد.

هاي يتيم را به تجارت گذاريد تا  . مال»تامی حتی ال تأکلها الزکاةياتجروا فی أموال ال«
  ها را نخورد. زكات آن
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  : حديث چند چيز بر شما حرام است20درس 

 اللهَ  ِإن قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 اْلبَـَناِت، َوَوْأدَ  مَهاِت،األُ  ُعُقوقَ  َعَلْيُكمْ  َحرمَ 
 وََكثْـَرةَ  َوقَاَل، ِقيلَ  َلُكمْ  وََكرِهَ  َوَهاِت، َوَمَنعَ 

  .اْلَمالِ  َوِإَضاَعةَ  السَؤاِل،

همانا خداوند حرام كرده اسـت   :�گفتة پيامبر 
بر شـما نافرمـاني مـادران و زنـده بگـور كـردن       

ــ  ــران و بازداشــتن حق ــب  وقدخت ديگــران و طل
ت و ناپسند كرده براي شما قيل و آنچه حق نيس

  كردن مال را. قال و سؤال زياد و تلف
  (رواه البخاري)

  
 وََكرِهَ  َوَهاِت، َوَمَنعَ  اْلبَـَناِت، َوَوْأدَ  اُألمَهاِت، ُعُقوقَ  َعَلْيُكمْ  َحرمَ  اللهَ  ِإن «: �قول النبي  شرح:

اسالم در اين ارشاد سازندة خود از برخي اعمال زشت و  ر: پيامب»الِ السؤَ  وََكثْـَرةَ  َوقَاَل، ِقيلَ  َلُكمْ 
كردن از  فرمايد: همانا خداوند بر شما حرام گردانيده است نافرماني ناپسند منع نموده مي

فقط  �دستور مادران و مخالفت از دستور پدر و مادر كه هردو حرام است، اما اين كه پيامبر
ل اين كه حق مادر از پدر بيشتر است، علت دوم مادران را ذكر نموده به چند علت است. او

بودنش كمتر است، لهذا مادر بيشتر  اينست كه صبر و بردباري مادران به خاطر ضعيف
  كند. اما پدر به خاطر قوت قلب كه دارد چنين نيست. احساس ناراحتي مي

ان است همانطور دومين حرام، زنده به گوركردن دختر »اْلبَـَناتِ  َوَوْأدَ «فرمود:  �بعد پيامبر
شدن  كردن جنين بعد از زنده كه در دوران جاهليت مرسوم بوده است و همچنين است ساقط

: سومين حرام، بازداشتن حق »َوَهاتِ  َمَنعَ «ها رواج دارد.  آن، همانطور كه در بعضي از جاي
باشد و اين خصلت يكي از اخالق زشت و  كردن چيزهاي كه حقش نمي ديگران و طلب

اش است كوتاهي نمايد  است، زيرا عاقالنه نيست كه مسلماني در اداي دين كه بر ذمه ناپسند
و سپس چيزهائي را از مردم درخواست نمايد كه مستحق آن نباشد. اين سه چيزي كه بيان 

كند  ها چيزهائي را بيان مي بعد از بيان حرام �شد بر شخص مسلمان حرام است. سپس پيامبر 
: يعني ناپسند دانسته »َوقَالَ  ِقيلَ  َلُكمْ  وََكرِهَ «فرمايد:  ت و ناپسند است، ميها زش كه ارتكاب آن
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خداوند براي شما قيل و قال را گرچه مكروه در اين جا نيز به معناي حرام است، اما پيامبر 
نمايد و همچنين  به خاطر ايجاد تنوع در روش كالمي خود از آن به مكروه تعبير مي �اسالم 

ن كه حرمت اين چيزها كمتر از حرمت چيزهاي قبل است و منظور از قيل و قال به خاطر اي
شان  بودن كردن خبرها بدون تحقيق و بدون توجه به راست كه در حديث ذكر شده است نقل

است، مثل اين كه كسي عادت كند و بگويد: فالني چنين گفت، و چنان گفته شده است. 
باشد، لهذا اين دو چيز را پيامبر خدا حرام  نمي مسلم است كه چنين سخني خالي از دروغ

نمودند و دومين چيزي كه ناپسند و زشت است. پرسش زياد است مثل اين كه كسي به سؤال 
زياد عادت كند، چه پرسش ديني باشد يا مالي يا در بارة شناخت كسي به طريقي كه 

است، يعني اين كه  كردن مال تلف ,مخاطبش از دست وي اذيت شود و سومين كار ناپسند
اي ديني يا دنيوي را در بر نداشته  شخص مال خود را در راهي مصرف كند كه هيچ نوع فايده

هاي نامشروع از  باشد و در راه اسراف و خودنمائي صرف كند يا اين كه مال خود را در راه
هاي مبتذل و ترتيب مجالس رقص و  ها و عكس قبيل خريد مواد مخدر و خريد فيلم

گذراني به راه اندازد و يا اين كه پول و مال را براي سفر به كشورهاي كفر براي خوش
  خوشگذراني و تفريح خرج كند.

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  مربي محترم حديث باال را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ كنند. -1
  شرح حديث را كلمه به كلمه بخوان و موارد الزم را توضيح ده. -2
  باشد. كردن است و چيز حرام ممنوع مي كردن به معني منع كه حرام :همانبه ايشان بف -3
  كفر است. ,دانستن حرام قطعي كه حالل :به ايشان بفهمان -4
بودن زن يا عدم قدرت به شيردهي و تربيت جائز  جلوگيري از فرزند، جهت مريض -5

  باشد.
سؤال زياد نمودن مال مردم بدين ضرورت حرام است و  كه سؤال :به ايشان بفهمان -6

  حرمتش زيادتر است.
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  : آية خواندن خدايان باطل21درس 

  قول اهللا تبارك وتعالى:
È≅è% (#θ ãã÷Š$# šÏ% ©!$# Λ äôϑtã y— ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# ( Ÿω 

šχθà6 Î= ôϑtƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ †Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# $ tΒuρ öΝçλm; $ yϑÎγŠ Ïù ÏΒ 78÷�Å° 

$ tΒuρ …çµ s9 Νåκ ÷]ÏΒ ÏiΒ 9�� Îγsß ∩⊄⊄∪ Ÿωuρ ßìx'Ζ s? 

èπ yè≈x'¤±9$# ÿ… çνy‰ΨÏã āωÎ) ôyϑ Ï9 šχÏŒr& … çµ s9 4 # ¨Lym 

#sŒÎ) tíÌh“èù tã óΟÎγÎ/θ è=è% (#θ ä9$ s% #sŒ$ tΒ tΑ$ s% öΝä3š/u‘ ( 
(#θ ä9$ s% ¨,ysø9$# ( uθ èδuρ ÷’Í? yè ø9$# ç��Î6 s3ø9$# ∩⊄⊂∪  

  گفتة خداي بزرگ:
را كـه   اي پيامبر! بخوانيـد آنـان   :) بگو22(

ــتند. وزن     ــك نيس ــدا مال ــز خ ــتيد ج پنداش
هــا و نــه زمــين و نيســت  اي در آســمان ذره

هــا شــركتي و نيســت بــراي  برايشــان در آن
) و نفــع 23خداونــد از ايشــان پشــتيباني (  

رساند شفاعت نـزد او، مگـر بـراي آن     نمي
كسي كه اجـازه داده بـراي او تـا هنگـامي     

هايشــان تــرس،  كــه دور كــرده شــود از دل
پروردگار  :ند: براي يكديگر چه گفتگوي

شما، گوينـد: گفتـه اسـت سـخن حـق را و      
  اوست برتر و بزرگوار.

  ]23 – 22[سباء: 
  

È≅è% (#θ﴿ قوله تعالي: شرح: ãã ÷Š$# šÏ% ©!$# Λ äôϑtãy— ÏiΒ ÈβρßŠ «!$#﴾ خداوند در اين آيه به :
پنداشتيد كه براي  را كه ميدستور داده كه براي مشركان بگويد: بخوانيد آن خدايان  �پيامبر

رسانند و يا اين كه در روز قيامت شفاعت شما را خواهند كرد. البته اين  شما نفع و زيان مي
ها را به ايشان اجازه داده باشد بلكه براي  دستور براي اين نيست كه خداوند پرستش بت

نيستند، لذا شايستگي كه اين خدايان مالك كمترين نفع و زياني  :اينست كه به ايشان بفهماند
 Ÿω﴿ فرمايد: ها را براي پرستش بيان نموده مي پرستش را ندارند بعد خداوند، عدم لياقت بت

šχθà6 Î= ôϑtƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘sŒ †Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$#﴾ يعني اين خدايان به اندازه وزن تخم :
د كه نيازهايشان را خواهن ميها و زمين مالك نيستند، پس از كجا  اي در آسمان مورچه
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هاي شان نه به طور مستقل و نه به طور شركت با خداوند، مالك هيچ  ، زيرا بتبرآورده سازند
و حتي در يك هزارم اين جهان هم شركت ندارند و خداوند  دچيزي در جهان هستي نيستن

$﴿ فرمايد: مي tΒuρ öΝçλm; $ yϑ ÎγŠÏù ÏΒ 78÷� Å° $ tΒuρ … çµ s9 Νåκ ÷]ÏΒ ÏiΒ 9��Îγsß﴾ها و  : يعني نيست هيچيك از بت
خدايان كمك كار و پشتيبان براي خدا تا اين كه واسطه شوند براي جلب نفع يا دفع ضرر از 

Ÿωuρ ßìx'Ζ﴿ فرمايد: مي دكن ها را قطع مي ايشان سپس خداوند اميد شفاعت از بت s? èπ yè≈x'¤±9$# 

ÿ… çνy‰ΨÏã﴾به درگاه خدا مگر شفاعت كسي كه  رساند شفاعت و عذرخواهي : يعني نفع نمي
خداوند به او اجازه شفاعت داده باشد و همچنان خداوند از شخصي كه مورد شفاعت قرار 

هايشان وجود ندارد، زيرا خودشان و  گيرد راضي باشد و چنين چيزي در حق ايشان و بت مي
عبودان خود خواهند از م شان مورد لعنت و غضب خداوند اند، پس ايشان هرچه مي هاي بت

 نخواهد شد، بعد خداوند مي فرمايد:يزي دستگيرشان چدرخواست شفاعت كنند ولي هرگز
﴿#̈L ym #sŒÎ) tíÌh“èù tã óΟÎγÎ/θ è= è%﴾ چون خداوند اجازه شفاعت دهد در روز قيامت، ترس و ،

كند  شان دور مي هاي وحشت شفاعتگران مأذون را فرا گيرد تا اين كه خداوند ترس را از قلب
گويند: خداوند سخن  كه پروردگار ما در مورد شفاعت چه گفت؟ مي :پرسند از يكديگر مي

  حق گفت، يعني براي ما اجازه شفاعت داد و او برتر و بزرگ است.
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  مربي محترم دو آيه باال را چند بار بخوان تا اين كه شنوندگان حفظ كنند. -1
  ش كامل بخوان و نكات الزم را واضح ساز.شرح آيه را با دقت و آرام -2
آوردن به خدا از وسوسه شيطان است و شرك گناهي  كه شرك :به ايشان بفهمان -3

  .دشو است كه بخشيده نمي
كه طلب حاجت از غير خدا شرك است و هرچه غير از خدا عبادت  :به ايشان بفهمان -4

  كننده خود نفع رساند. تواند براي عبادت شود نمي مي
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شود و هركه  كه شفاعت به جز خداوند از كسي ديگر خواسته نمي :ان تذكر دهبه ايش -5
شفاعت را از غير خدا بخواهد شرك آورده است و از حاجت خود محروم شده 

  است.
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  : حديث استراق سمع شياطين22درس 

 ِإَذا قول النبي صلى اهللا عليه وسلم:
 َضَرَبتِ  السَماءِ  ِفى اَألْمرَ  اللهُ  َقَضى

 ِلَقْولِهِ  ُخْضَعانًا بَِأْجِنَحِتَها َمالَِئَكةُ الْ 
 َعنْ  فـُزعَ  فَِإَذا َصْفَوانٍ  َعَلى َكالسْلِسَلةِ 

 قَاُلوا رَبُكْم، قَالَ  َماَذا قَاُلوا قـُُلوِبِهمْ 
 اْلَكِبيُر، اْلَعِلى  َوْهوَ  اْلَحق  قَالَ  ِللِذى

 َوُمْسَتِرقُ  السْمِع، ُمْسَتِرقُ  فـََيْسَمُعَها
بعض...  فـَْوقَ  بعضه َهَكَذا السْمعِ 

فيسمع الكلمة فيلقيها إَلى من تحت ثُم 
يلقيها اآلخر إَلى من تحته حتى يلقيها 

 فـَُربَماعلي لسان الساحر أو الكاهن 
يلقيها، وربَما  َأنْ  قـَْبلَ  الشَهابُ  هُ َأْدرَكَ 

ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة  
لنا يوم كذا  كذبة فقال أليس قد قال

وكذا فيصدق بتلك الكلمه التي سمعت 
  من السماء.

وقتـي كـه خداونـد در مـورد انجـام       :�گفتة پيـامبر  
هـاي   كند فرشتگان بـال  ها حكم مي كاري در آسمان

زنند جهت اظهـار فروتنـي در مقابـل     خود را بهم مي
حكم خدا كه گويا قولش زنجير است كه بر سـنگ  

كه خدا ونـد تـرس و   آيد. پس وقتي  صاف فرود مي
كنـد بـه يكـديگر     شان دور مـي  هاي وحشت را از دل

گوينـد:   گويند: پروردگـار شـما چـه گفـت: مـي      مي
پروردگــار مــا ســخن حــق گفتــه اســت و او برتــر و  

دزدند  بزرگ است. پس از آن شياطين سخنان را مي
شنوند و اين دزدان باالي يكديگر قـرار دارنـد    و مي

ي ســخن را انتقــال بــه همــين طريــق يكــي بــه ديگــر
گـو   دهد تا اين كه او را بر زبان جـادوگر و غيـب   مي
اندازند، بسا باشد كه پيش ازيـن كـه سـخن را بـه      مي

يابـد و گـاهي    پائين بياورد ستاره آتشـين او را درمـي  
رساند بدون ايـن كـه سـتاره     ترها مي سخن را به پائين

ترهـا   شهاب او را دريابد و گـاهي سـخن را بـه پـائين    
اند بدون ايـن كـه سـتاره شـهاب او را دريابـد      رس مي

آميـزد پـس گفتـه     پس صد دروغ بـه آن سـخن مـي   
شود: آيا نگفت براي ما فـالن روز و فـالن روز و    مي

مورد تصـديق   از آسمان همان سخن كه شنيده است
  گيرد. قرار مي

  (رواه البخاري)
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هاي خود را در برابـر   ها فيصله كند، فرشتگان بال چون خداوند حكم را در آسمان شرح:
زنند گويا قول خداوند همچون زنجيريست كه بر سنگ صاف  قول او به اظهار فروتني بهم مي

هـا   از كيفيت صدور حكم خداونـد در آسـمان   �و سخت اصابت نمايد در اين حديث پيامبر
هـا از تـرس خـدا بـه خـود       آسـمان كنـد   دهد، يعني وقتي خداوند حكم را وحـي مـي   خبر مي

رسـد همـه از تـرس خداونـد بـه سـجده        د و وقتي كه اين خبر به گوش فرشـتگان مـي  نلرز مي
دارد حضـرت جبرئيـل اسـت و ايـن وحـي بـه        افتند و اولين كسي كه سـر از سـجده برمـي    مي

 ,گذرد فرشتگان آسمان شود و حضرت جبرئيل از هر آسمان كه مي حضرت جبرئيل ابالغ مي
گويـد: خداونـد بـه حـق حكـم       حكم كرد او مي كنند كه پروردگار شما چه از وي سؤال مي

شنوند و يكـي بـه    كنند، مي هاي كه خبرها را دزدي مي نموده است، سپس اين كالم را شيطان
رسـانند، سـپس    گويـان مـي   رساند تا اين كه آن سخن را به زبان جـادوگران و غيـب   ديگر مي

بـه پيـروان خـود    گويان آن سـخن را بـا صـد دروغ ديگـر مخلـوط نمـوده        جادوگران و غيب
شـوند و گـاهي    گيرنـد و نـابود مـي    گويند، گاهي اين جنيات مورد اصابت شهاب قرار مي مي

  گيرد. رسانند، پس به همان كلمة كه از آسمان شنيده است مورد باور مردم قرار مي خبر را مي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  حديث باال را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ نمايند. -1
  ح را با دقت كامل بخوان تا خوب فهميده شود.شر -2
كه فرشتگان با وجود عظمت و بزرگي كه دارند از وحي خداوند  :به ايشان بفهمان -3

ها را كه عقيده  افتند، چه رسد به انسان و اين حديث ادعاي آن به ترس و وحشت مي
  كند. ل ميكنند تا ايشان را در قيامت شفاعت كنند باط دارند كه جنيات را پرستش مي

گو يك درصد  بودن سخنان جادوگر و غيب كه احتمال راست :به ايشان تذكر ده -4
  است، لهذا درست نيست كه كسي نزد ايشان برود يا سخنان ايشان را تأييد كند.



    

    درسهاي ماه يوميه اسالمي        764 
    

 

ها وجود دارد چنانكه قرآن از  هايي در آسمان ها جايگاه كه براي جن :به ايشان بفهمان -5
تيم تا سخنان سنش هاي از آسمان مي ديم كه در جايگاهفرمايد: ما بو ها مي زبان جن

  فرشتگان را بشنويم.
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  : آية اشاره به اوقات نماز23درس 

  قول اهللا تبارك وتعالى:
ÉΟÏ% r& nο4θ n= ¢Á9$# Ï8θ ä9à$ Î! Ä§ôϑ ¤±9$# 4’ n<Î) È,|¡xî 

È≅ø‹ ©9$# tβ#uö� è% uρ Ì� ôfx'ø9$# ( ¨βÎ) tβ#uö� è% Ì� ôfx'ø9$# 

šχ%x. #YŠθ åκ ô¶tΒ ∩∠∇∪ zÏΒuρ È≅ø‹©9$# ô‰¤fyγtF sù 

Ïµ Î/ \'s# Ïù$ tΡ y7©9 # |¤tã βr& y7sW yè ö7tƒ y7•/ u‘ $ YΒ$s)tΒ 

#YŠθ ßϑ øt ¤Χ ∩∠∪  

  گفتة خداي بزرگ:
) برپاي دار نماز از بازگشتگاه 78(

خورشيد تا تاريكي شب و نماز صبح را به 
پاي دار، زيرا كه نماز صبح مشهود 

دار ) بعضي از شب را بي79فرشتگان است (
باش، جهت نماز نفل در حالي كه 
مخصوص تو است زود است كه 

  برانگيزدت خداوند به جايگاه ستوده شده.
  ]79 – 78[اسراء: 

  
%ÉΟÏ﴿ قول اهللا تبارك وتعالي: شرح: r& nο4θn= ¢Á9$# Ï8θ ä9à$ Î! Ä§ôϑ : در اين آيه خطاب متوجه ﴾¤±9$#

اين آيه ضمن دستور به اداء نماز،  رسول خدا است و امتش تبعاً در آن داخل اند خداوند در
يه بيان نماز ظهر و عصر است زيرا كه اين دو نماز، بعد دارد و در اين آ آن را بيان مي اوقات

باشد. نماز ظهر بعد از زوال و عصر هم بعد از  از زوال خورشيد و ميل آن به طرف غرب مي
كند. و  و عشاء را بيان ميزوال است. اما با مقدار تأخير. بعد خداوند وقت نماز مغرب 

’4﴿ فرمايد: مي n< Î) È, |¡xî È≅ø‹ ©9$# t﴾ يعني نماز را از وقت زوال به پا كنيد تا تاريكي شب يعني نماز :

 (βÎ¨﴿ كند: شام و خفتن را. بعد خداوند وقت نماز صبح را با مزيتي كه نماز صبح دارد بيان مي

tβ#uö� è% Ì� ôfx'ø9$# šχ%x. #YŠθ åκ ô¶tΒ﴾ماز صبح را به پاي داريد، زيرا در نماز صبح فرشتگان : يعني ن
آيند و فرشتگان شب بعد از نماز  ها مي از آسمان ,شوند، فرشتگان روز شب و روز جمع مي

شوند، بعد  روند، پس نماز صبح نمازيست كه فرشتگان كرام الكاتبين حاضر مي صبح مي
›zÏΒuρ È≅ø﴿ فرمايد: خداوند مي ©9$# ô‰¤fyγtF sù Ïµ Î/ \' s#Ïù$ tΡ y7 : و برخي از شب را بيدار بمان و نماز ﴾9©
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شود براي رسيدن به جايگاه شايسته و ستوده شده كه آن  وسيله مي ,بخوان تا اين كه نماز شب
  شفاعت عظمي است.

كه اهل موقف بعد از اين كه مدت زيادي در عرصات قيامت  :و شفاعت عظيمي آنست
آيند تا  مي عليهم السالم و ابراهيم، موسي و عيسيمانند به حضور حضرت آدم و نوح  مي

 �مصطفي  دكنند، سپس نزد حضرت محم شان را رد مي شفاعت كنند پيامبران درخواست
گويند: من براي شفاعت آماده ام سپس به حضور خداوند در زير عرش  مي �آيند پيامبر  مي

 �د تا او را ستايش كند و پيامبر كن الهام مي �افتد و خداوند كلمات را به پيامبر به سجده مي
فرمايد: سرت را بلند  كند سپس خداوند مي با آن كلمات، پروردگار را حمد و ستايش مي

شود و اين همان مقام  شوي و شفاعت كن شفاعتت پذيرفته مي كن و درخواست كن داده مي
  ستايند. محمود است كه همه اهل محشر او را به آن مقام مي

  
  براي مربي:هايي  راهنمائي

  يه باال را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ كنند.مربي محترم دو آ -1
  شرح را با آرامش بخوان و نكات الزم را توضيح ده. -2
هاي نماز را ازين آيه توضيح ده  ايشان را به اوقات نماز آشنا كن و شيوة استنباط وقت -3

  همانطور كه امام مالك استنباط نموده اند.
كه فضيلت نماز صبح و نماز عصر ازين جهت است كه فرشتگان  :هبه ايشان توضيح د -4

  شوند. در اين دو نماز حاضر مي
ايشان را به نماز تهجد ترغيب كن زيرا كه نماز تهجد بزرگترين وسيله براي  -5

  شدن دعاها است. نمودن رضاي خداوند و قبول حاصل
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  : حديث دعاي اذان24درس 

 قَالَ  َمنْ قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 الدْعَوةِ  َهِذهِ  َرب  اللُهم  النَداءَ  َيْسَمعُ  ِحينَ 
 اْلَوِسيَلةَ  ُمَحمًدا آتِ  اْلَقائَِمةِ  َوالصَالةِ  التامةِ 

 الِذى َمْحُموًدا َمَقاًما َوابـَْعْثهُ  َواْلَفِضيَلةَ 
  .اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َشَفاَعِتى َلهُ  َحلتْ  َوَعْدتَُه،

ذان را هـركس وقتـي كـه آ    :�مبر گفتة پيا
شنود بگويد: اي بـار خـدايا! پروردگـار     مي

 �اين دعاي كامل و نماز دائم بده محمـد  
او را بــه  :را وســيله و فضــيلت و بفرســت  

جايگاه ستوده شده، آن مقـامي كـه بـه آن    
ــده دادي ــي  ,وع ــالل م ــراي آن   ح ــود ب ش
  شفاعت من.

  (رواه البخاري)
  

ذان براي نمازهاي : منظور از نداء در اينجا آ»النَداءَ  َيْسَمعُ  ِحينَ  قَالَ  َمنْ «: �قوله  شرح:
: پروردگار اين دعاي »التامةِ  الدْعَوةِ  َهِذهِ  َرب «: يعني اي بار خدايا »اللُهم «باشد.  پنج وقت مي

ردم نامند، زيرا كه آن نداي توحيد است كه م ذان را دعاي كامل ميآ �پيامبر اسالم  ,كامل
نمودن به سوي خداي يگانه كاملترين ندا و  خواند و دعوت را به سوي معبود واحد فرا مي

كلمة ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا است يعني كسي  ,ترين سخن صادقترين آن است و راست
: »اْلَقائَِمةِ  َوالصَالةِ «فرستاده خدا است  �در جهان جز اهللا سزاوار پرستش نيست و محمد 

ظور از قائمه دائم و هميشگي است. زيرا نماز عبادت دائمي است كه در طول ساعت شبانه من
: وسيله چيزي است كه سبب »اْلَوِسيَلةَ  ُمَحمًدا آتِ «نمايند.  روز بندگان خدا آن را برگزار مي

اي است در جنت كه  شود مراد از وسيله در اينجا درجه شدن انسان به پروردگار مي نزديك
  يك بنده به كسي ديگر شايسته نيست. جز به

: يعني درجة برتر بر همة »َواْلَفِضيَلةَ «فرمودند: اميدوارم كه همان بنده من باشم  �پيامبر
َعْثهُ «درجات  منظور از مقام محمود شفاعت عظمي است، زيرا خداوند در  »َمْحُموًدا َمَقاًما َوابـْ

هاي  تا در ميان آنان فيصله كند و از سختينمايد  روز قيامت شفاعت پيامبر خود را قبول مي
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ها  گيرد و همة انسان ميدان قيامت نجات يابند اين مقامي است كه پيامبر خدا در آنجا قرار مي
يعني آن مقامي كه به وي وعده دادي، زيرا خدا در  »َوَعْدتَهُ  الِذى«ستايند،  او را بر آن مقام مي

ارت تو را در جايگاه نيكو و ستوده شده قرار دهد قرآن فرموده است: زود است كه پروردگ
 َشَفاَعِتى لَهُ  َحلتْ «صاحب اين جايگاه نيكو است.  �اين وعده خداوند حتمي است و پيامبر

گردد شفاعت پيامبر خدا موارد  : يعني چنين انساني شايسته شفاعت من مي»اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ 
ه در جهنم داخل شدند تا از آنجا بيرون شوند و گوناگوني دارد از آن جمله شفاعت آناني ك

وارد آن  �نوع ديگر در مورد آناني است كه مستحق جهنم گرديدند، اما به شفاعت پيامبر 
ها در بهشت پايين  شوند و نوع ديگر شفاعت براي اهل جنت است آناني كه درجات آن نمي

  رسند. هاي بلند مي است بدين وسيله به مقام
  

  ي براي مربي:هاي راهنمائي

  مربي محترم حديث باال را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ نمايند. -1
  شرح حديث را با آرامش بخوان و موارد الزم را توضيح ده. -2
ذان را همراه اين دعا بايد شخص مسلمان كلمات آ كه قبل از خواندن :به ايشان بفهمان -3

و حي علي  ةصاللر حي علي امؤذن تكرار نمايد بعد از آن اين دعا را بخواند فقط د
تكرار  ذان راگويد، و در ديگر جاها عين كلمات آإال باهللا ب ةالفالح، ال حول وال قو

 اللُهم «ذان به پيامبر خدا درود بفرستد، درود ابراهيمي: نمايد، بعد از گفتن جواب آ
 دٍ  َعَلى َصلدٍ  آلِ  َوَعَلى ُمَحمْيتَ  َكَما ُمَحمكَ  ِإبـَْراِهيمَ  آلِ  َوَعَلى َراِهيمَ ِإبْـ  َعَلى َصلَحِميدٌ  ِإن 

 ِإبـَْراِهيمَ  آلِ  َوَعَلى ِإبـَْراِهيمَ  َعَلى بَارَْكتَ  َكَما ُمَحمدٍ  آلِ  َوَعَلى ُمَحمدٍ  َعَلى بَاِركْ  اللُهم  .َمِجيدٌ 
  .» َمِجيدٌ  َحِميدٌ  ِإنكَ 
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  : آية مادر مريم دخترش را نذر كرد25درس 

  رك وتعالى:قول اهللا تبا
’ÎoΤ Î) uρ $ pκ çJ ø‹ £ϑy™ zΟtƒ ö� tΒ þ’ ÎoΤÎ) uρ $yδä‹Š Ïãé& š�Î/ 

$ yγtG −ƒ Íh‘èŒuρ zÏΒ Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# ÉΟŠÅ_§�9$# ∩⊂∉∪  

  گفتة خداي بزرگ:
) همانا من گذاشتم نامش را مريم و او 36(

و اوالدش را از شر شيطان رانده شده در 
  دهم. پناه تو قرار مي

  ]36[آل عمران: 
  

كند كه حنه نذر  آن را حكايت مي �خن حنه زن عمران است كه خداوند اين س شرح:
øŒÎ) ÏMs9$﴿كرد آنچه در شكم خود دارد براي خدمت بيت المقدس بگمارد و سخنش اينست:  s% 

ßN r&t�øΒ$# tβ≡ t�ôϑ Ïã Éb>u‘ ’ÎoΤ Î) ßNö‘ x‹tΡ š�s9 $tΒ ’Îû  Í_ ôÜt/ #Y‘ §� ysãΒ ö≅¬7s)tG sù û Íh_ÏΒ ( y7̈Ρ Î) |MΡr& ßìŠ ÉΚ ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yè ø9$# ∩⊂∈∪﴾   

براي  پروردگارا! من نذر نمودم براي تو آنچه در شكم من است آزاد« .)35(آل عمران: 
  .»خدمت بيت المقدس، پس پروردگارا اين را از من بپذير، زيرا كه تو شنوا و دانا هستي

$ ﴿ و وقتي كه آن را گذاشت، گفت: £ϑn= sù $ pκ ÷J yè|Êuρ ôM s9$ s% Éb> u‘ ’ÎoΤ Î) !$ pκçJ ÷è |Êuρ 4s\Ρ é& ª!$#uρ ÞΟn= ÷æ r& $yϑ Î/ 

ôMyè |Êuρ }§øŠs9uρ ã� x. ©%!$# 4 s\ΡW{$%x. ( ’ÎoΤ Î)uρ $ pκ çJ ø‹ £ϑy™ zΟtƒ ö� tΒ þ’ÎoΤ Î) uρ $ yδä‹Š Ïã é& š�Î/ $ yγtG −ƒ Íh‘èŒuρ zÏΒ Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# ÉΟŠÅ_§�9$# 

ذاردم او پروردگارا! همانا من گ و وقتي كه آن را گذاشت، گفت:«). 36ل عمران: آ( ﴾∪∌⊃∩
را دختر و خداوند داناتر است به آنچه گذارده و نيست پسر مثل دختر و من ناميدم او را مريم 

و بعد گفت: پروردگارا من آن و اوالدش را در پناه تو قرار » گذار دين خدا خدمت«يعني 
كه هم دشمن توست و هم دشمن من، اين تمام .  »دهم از شر شيطان رجيم و رانده شده مي

  ان حنه، مادر مريم بود كه در مورد نذر فرزندش گفته بود.سخن
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  يه را چند بار بخوان تا اين كه شنوندگان حفظ نمايند.آ -1
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  شرح آيه را بخوان و موارد الزم را توضيح ده. -2
كه حنه مادر مريم، فرزند خود را نذر كرد براي خداوند تا اين كه در  :به ايشان بفهمان -3

  خدمت مسجداالقصي باشد و خداوند نذرش را قبول كرد.

7﴿ كه مادر مريم در دعاي خود توسل به اسماء خداوند نمود و گفت: :به ايشان بفهمان -4 ¨ΡÎ) 

|MΡ r& ßìŠÉΚ ¡¡9 $# ÞΟŠÎ= yèø9   .»همانا تو شنوا و دانايي«  ﴾∪∋⊃∩ #$
داوند قرار داد و كه حنه چطور فرزند خود را از شر شيطان در پناه خ :به ايشان تذكر ده -5

’þ ﴿گفت: ÎoΤ Î) uρ $yδ ä‹ŠÏãé& š�Î/ $yγtG −ƒÍh‘ èŒuρ zÏΒ Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# ÉΟŠÅ_§�9$# ∩⊂∉∪﴾  »را در  و اوالدش من آن
  .»شده پناه تو بگردانم از شر شيطان رانده

كه خداوند دعاي مادر مريم را قبول كرد و مريم و فرزندش عيسي را از  :به ايشان تذكر ده -6
  ه داد.شر شيطان پنا

  كه نذر فقط بايد به خاطر خدا باشد و نذر براي هيچكس ديگر روا نيست. :به ايشان بفهمان -7
بردن به خدا به  جستن جز به خدا به كسي ديگر ممكن نيست و پناه كه پناه :به ايشان بفهمان -8

اينصورت نيست كه تكه آهن را زير سر نوزاد گذارند و يا اين كه استخوان را در گردنش 
  ند و طرزهاي ديگر كه در ميان مردم جاهل معمول است.يزبياو
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  كند : حديث شيطان هر نوزادي را مساس مي26درس 

 بَِنى ِمنْ  َماقول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 يُوَلُد، ِحينَ  الشْيطَانُ  يََمسهُ  ِإال  َمْوُلودٌ  آَدمَ 

 ِمنْ  َصارًِخا فـََيْسَتِهل  ْيطَاِن، َمسرَ  الش  َغيـْ
  .َوابِْنَها َمْريَمَ 

ــامبر   ــة پي ــوزادي از   :�گفت ــيچ ن ــت ه نيس
فرزندان آدم، مگر اين كه در وقـت تولـد،   

ــي  ــه او مســاس م ــد، شــيطان ب ــه زدن  كن وب
غير از حضرت مريم  شيطان فرياد مي زند,

  و فرزندش.
  (رواه البخاري)

  
پسر باشد و چه دختر،  : يعني هريك از فرزندان آدم چه»َمْوُلودٌ  آَدمَ  بَِنى ِمنْ  َما« شرح:

زند كه به اثر آن نوزاد  يش ميولشت خود را به پهشود، شيطان انگ وقتي كه از مادر زائيده مي
  زند. فرياد مي

كه ازين قاعده مستثني اند و عليهما السالم  مگر حضرت مريم و فرزندش حضرت عيسي
ش حنه نام دارد دختر عمران است و مادر  شيطان به ايشان دست نزده است، حضرت مريم

حضرت  لةوي را نذر بيت المقدس نمود و در مسجد االقصي تحت كفا ممادر حضرت مري
بزرگ شد و در دوران حيات خود هيچ گناهي را مرتكب نگرديد و همچنين  � ذكريا

  يكي از بندگان پاك خداوند است. � فرزند آن حضرت عيسي
گرديد و در روز قيامت وقتي مرتكب ن وران حيات خويش كوچكترين گناه راكه در د

روند، هركدام براي خود  مي عليهم السالم  ها جهت درخواست شفاعت نزد انبياء كه انسان
گويد: من به خاطر خوردن از درخت ممنوعه  كنند، مثالً حضرت آدم مي گناهي را ذكر مي

  توانم كسي را شفاعت كنم. نمي
شت و در حقيقت راست بود سخنان خود را كه ظاهري دروغ دا �حضرت ابراهيم 

  دهد. علت قرار مي
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ورزد،  به واسطه دعاي كه به نابودي قوم خود كرده بود از شفاعت امتناع مي حضرت نوح
شود و  كند، ولي حاضر به شفاعت هم نمي هيچ گناهي را ذكر نمي � اما حضرت عيسي

’þ﴿ اش حنه گفت: اين پاكي حضرت عيسي به بركت دعايي بود كه مادر بزرگ ÎoΤÎ) uρ $ yδä‹Š Ïãé& 

š�Î/ $ yγtG −ƒ Íh‘èŒuρ zÏΒ Ç≈sÜø‹ ¤±9$# ÉΟŠÅ_§�9$# ∩⊂∉∪﴾  :پروردگارا! مريم و اوالدش را از «). 36(آل عمران
  .»دهم شر شيطان رجيم در پناه تو قرار مي

  
  هايي براي مربي: راهنمائي

  مربي محترم حديث را چند بار بخوان تا اين كه حفظ شود. -1
  جمله بخوان و نكات الزم را توضيح ده.شرح حديث را جمله  -2
كه خداوند دعاي مادر مريم را كه در حق مريم و فرزندانش كرده  :به ايشان تذكر ده -3

  بود قبول كرد، زيرا كه آن زن عالم و خداشناس بود.
كه وقتي كه نوزادي به دنيا آمد و آواز كرد بعد از آن مرد غسل داده  :به ايشان بفهمان -4

كفن گردد و به آن نماز جنازه نيز خوانده شود و همچنين از آن شود و طبق سنت 
غسل و  ,شود. اما اگر به دنيا آمد و صداي از آن شنيده نشد سپس مرد ميراث برده مي

كفن آن واجب نيست و نماز هم بر آن خوانده نشود و اگر كسي چنين كار كرد جائز 
  شود. است، مگر ميراث كه از آن ميراث برده نمي
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  : آية ايمان اهل كتاب به حضرت عيسي27 درس

  قول اهللا تبارك وتعالى:
βÎ) uρ ôÏiΒ È≅÷δr& É=≈ tGÅ3ø9$# āωÎ) ¨ sÏΒ÷σ ã‹ s9 ÏµÎ/ Ÿ≅ö6 s% 

Ïµ Ï? öθtΒ ( tΠöθ tƒuρ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9$# ãβθä3tƒ öΝÍκ ö�n= tã #Y‰‹ Íκ y− 

∩⊇∈∪  

  گفتة خداي بزرگ:
) و نيست كسي از اهل كتاب مگر 159(

دن خود به حضرت اين كه قبل از مر
آورد و در روز قيامت  عيسي ايمان مي

  برايشان شاهد است.
  ]159[نساء: 

  
(βÎ﴿ قول اهللا: شرح: uρ ôÏiΒ È≅÷δr& É=≈tG Å3ø9$#﴾  و نيست هيچكس از اهل كتاب يعني يهود و

آورد و اين وقتي است كه  نصارا مگر اين كه قبل از مردن خود به حضرت عيسي ايمان مي
گردد، در  مي يدبيند و از زندگي خود ناام و فرشتة مرگ را به چشم خود مي مرگش فرا رسد

فرزند حضرت مريم بنده خدا و پيامبر  � آورد به اين كه حضرت عيسي اين وقت ايمان مي
خداست و او خدا يا فرزند خدا و يا خداي سوم نيست، آنطوري كه نصارا اعتقاد دارند و 

ها اعتقاد داشتند و او بنده و  نيست آن طوري كه يهودي همچنين او جادوگر يا بچه زنا هم
رسول خداست و كلمه خداوند است كه خداوند او را به سوي مريم القاء كرد و او روح خدا 

ها اعتقاد دارند اما اين ايمان در اين وقت به ايشان نفعي  است همانطوري كه مسلمان
گي است و توبه در چنين فرصتي پذيرفته رساند، زيرا كه بعد از يأس و نااميدي از زند نمي

ÏM﴿ فرمايد: شود. زيرا خداوند مي نمي |¡øŠs9 uρ èπt/ öθ−G9 $# šÏ% ©#Ï9 tβθè= yϑ ÷ètƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# #̈Lym # sŒÎ) 

u� |Ø ym ãΝèδ y‰ tnr& ÝVöθyϑ ø9 $# tΑ$s% ’ÎoΤ Î) àM ö6è? z≈ t↔ø9$#﴾  :اي براي آناني  يعني نيست توبه«). 18(النساء
گويند:  رسد آن وقت مي شان فرا مي شوند تا وقتي كه مرگ ت را مرتكب ميكه اعمال زش

tΠöθtƒ﴿ فرمايد: بعد خداوند مي .»من حاال توبه كردم uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ãβθä3tƒ öΝÍκ ö�n= tã #Y‰‹ Íκ y−﴾  يعني
  .»دهد حضرت عيسي در روز قيامت بر كافربودن يهود و نصارا شهادت مي«
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  هايي براي مربي: راهنمائي

  مربي محترم آيت باال را چند بار بخوان تا حفظ گردد. -1
  شرح آيت را كلمه به كلمه بخوان و نكات مشكل را تشريح كن. -2
ترها به حضرت عيسي كافر  امروزي و پيشين يكه يهود و نصارا :به ايشان بفهمان -3

دانستند و نصارا حضرت  ها آن حضرت را جادوگر و فرزند زنا مي شدند، زيرا يهودي
 را خدا دانسته و او را پرستش نمودند پس اين هردو گروه به حضرت عيسيعيسي 
  كافر اند. �

يابد كسي است كه به  كه تنها كسي كه از عذاب خدا نجات مي :به ايشان بفهمان -4
ايمان آورده و اسالم را به عنوان دين انتخاب نموده و  �پيامبر خدا حضرت محمد 

  عرب باشد يا عجم، سياه باشد يا سفيد.خداوند را با اخالص كامل پرستش كند 
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  آيد : حديث به زودي حضرت عيسي فرود مي28درس 

 َوالِذىقول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 اْبنُ  ِفيُكمُ  يـَْنِزلَ  َأنْ  لَُيوِشَكن  ، بَِيِدهِ  نـَْفِسى
 الصِليَب، فـََيْكِسرَ  َعْدًال، َحَكًما َمْريَمَ 

 َويَِفيضَ  ،اْلَحْرب َيَضعَ وَ  اْلِخْنزِيَر، َويـَْقُتلَ 
 َتُكونَ  َحتى َأَحٌد، يـَْقبَـَلهُ  الَ  َحتى اْلَمالُ 

ًرا اْلَواِحَدةُ  السْجَدةُ    .ِفيَها َوَما الدنـَْيا ِمنَ  َخيـْ

كه جانم  قسم به آن ذاتي :�گفتة پيامبر 
در اختيار اوست زود است كه فرزند مريم 
به عنوان داور عادل در ميان شما فرود 

كشد  ها را و مي شكند صليب يد، پس ميآ
گذارد جنگ را و زياد  ها را و مي خوك

تا حدي كه كسي پيدا  ,شود مال مي
تا انكه يك  شود كه آن را قبول كند. نمي

سجده از دنيا وآنچه درآن است بهتر 
  است.

  (رواه البخاري)
  

قسم به آن خدائي كه جانم در دست   »لَُيوِشَكن  بَِيِدِه، نـَْفِسى َوالِذى«: �قول النبي  شرح:
اوست كه زود است فرزند مريم يعني عيسي به عنوان داور و حاكم عادل در ميان شما فرود 

  آيد.
اين سوگنديست كه پيامبر اسالم همواره در كالم خود ذكر  »بَِيِدهِ  نـَْفِسى َوالِذى«

فرمايد:  يان كرده ميرا ب � كردند، بعد پيامبر اسالم هدف از فرودآمدن حضرت عيسي مي
هايي كه مسيحيان آن را به رسم تقدس  آيد صليب حضرت عيسي بعد از اين كه به دنيا مي«

ها كه مسيحيان به  كند. و همچنين خوك شكند و آن را باطل اعالم مي پرستند درهم مي مي
دن البته خور »ها از شرشان نجات يابند كشد تا اين كه انسان شان عالقه دارند مي گوشت

�ôMtΒÌh﴿ فرمايد: گوشت خوك در دين اسالم حرام است، چون قرآنكريم مي ãm ãΝä3ø‹ n= tæ èπ tG øŠ yϑ ø9$# 

ãΠ¤$!$#uρ ãΝøt m:uρ Í�ƒ Ì“ΨÏƒ ø:$# ﴾  :يعني حرام گرديده است بر شما خوردن خود مرده و « ).3(المائدة
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مردم گذارد، زيرا همه  و همچنين حضرت عيسي جنگ را كنار مي.  »خون و گوشت خوك
  شود تا با وي بجنگند. گروند و كافري يافت نمي به دين اسالم مي

در يك روايت به عوض كلمه جنگ جزيه آمده است، يعني حضرت عيسي گرفتن جزيه 
 َويَِفيضَ «ادامه داده فرمودند:  �كند، بعد پيامبر كند و فقط تنها اسالم را قبول مي را ترك مي

شود كه آن را قبول كند و مردم زهد  تا اين كه كسي پيدا نميشود  : يعني مال زياد مي»اْلَمالُ 
كنند تا حدي كه يك سجده براي خداوند از دنيا و آنچه در  گيري از دنيا را پيشه مي و كناره

  كنند. آن است به نظر مردم بهتر است چون عالمات آخرت را مشاهده مي
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  تا اين كه شنوندگان حفظ نمايند. حديث باال را چند بار بخوان -1
  شرح حديث را با دقت كامل بخوان و نكات الزم را توضيح ده. -2
  بودن قيامت دارد. اشاره به نزديك �كه اين حديث پيامبر :به ايشان بفهمان -3
هاي بزرگ  به دنيا يكي از نشانه � كه فرودآمدن حضرت عيسي :به ايشان تذكر ده -4

شود. خداوند  ايمان و عمل صالح پذيرفته نمي قيامت است و در آن وقت است كه
tΠöθ﴿ فرمايد: مي tƒ ’ÎAù'tƒ âÙ÷è t/ ÏM≈ tƒ#u y7 În/ u‘ Ÿω ßìx'Ζ tƒ $ ²¡ø'tΡ $pκ ß]≈ yϑƒ Î) óΟs9 ôä3s? ôM uΖtΒ#u ÏΒ ã≅ö6 s% ÷ρr& 

ôMt6 |¡x. þ’ Îû $ pκ È]≈ yϑƒÎ) #Z� ö� yz﴾  :هاي پروردگارت  روزي كه بعضي نشان«). 158(األنعام
يا با وجود ايمان كار نيكي  كه قبالً ايمان نياورده.، به هيچ نفسي ايمانش آشكار گردد

  .»نكرده، سودي به حالش نخواهد داشت



    

  777  درسهاي ماه ذي الحجه
  

  

  : آية حضرت محمد خاتم پيامبران29درس 

  قول اهللا تبارك وتعالى:
$ ¨Β tβ%x. î‰£ϑptèΧ !$ t/ r& 7‰tnr& ÏiΒ öΝä3Ï9%ỳ Íh‘ Å3≈ s9uρ 

tΑθ ß™§‘ «!$# zΟ s?$ yzuρ z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9$# 3 tβ%x. uρ ª!$# Èe≅ä3Î/ 

>ó x« $ VϑŠ Î=tã ∩⊆⊃∪  

  گفتة خداي بزرگ:
) نيست محمد پدر يكي از مردان شما 40(

و لكن او رسول خدا و خاتم پيامبران است 
  و خداوند به هرچيز دانا است.

  ]40[احزاب: 
  

Β tβ%x. î‰£ϑpẗ$﴿ قوله تعالي: شرح: èΧ !$ t/ r& 7‰tnr& ÏiΒ öΝä3Ï9%ỳ Íh‘﴾پدر  �ي نيست محمد : يعن
هيچيك از مردان شما، نه پدر زيد بن حارثه است و نه پدر كسي ديگر از شما، زيرا فرزندان 

بعضي در مكه مكرمه در سن كوچكي وفات نمودند و ابراهيم در مدينه منوره به سن  �پيامبر
كه رسول و فرستاده خداوند و خاتم انبياء است  ,شيرخوارگي از دنيا رفت و لكن محمد

پايان داد و بعد از آن هيچ پيامبر ديگري مبعوث  †خداوند با نبوت او به سلسله انبياء 
گويد و مورد قبول نيست و مورد لعنت خدا  نخواهد شد و كسي ادعاي نبوت كند، دروغ مي

 در آخر زمان و قبل از قيامت حضرت عيسي :گيرد. و اگر گفته شود و فرشتگانش قرار مي
كه حضرت عيسي پانصد سال پيش از پيامبر  :آيد جوابش اينست زمين مي ها به از آسمان �

اسالم به پيامبري برگزيده شد و مدتي در دنيا مانده تا اين كه خداوند او را به سوي خود باال 
آيد، بلكه از پيروان پيامبر اسالم است  به عنوان پيامبر جديد نمي � برد، لهذا حضرت عيسي

  :فرمايد ت و زندگي خود در زمين طبق سنت ازلي خداوند كه ميو ايشان براي تمام حيا

﴿tΑ$s% $pκ� Ïù tβöθu‹ øtrB $yγ‹ Ïùuρ tβθè?θßϑ s? $pκ ÷] ÏΒ uρ tβθã_t� øƒéB ∩⊄∈∪﴾  :در زمين « ). يعني25(األعراف
  .»شويد ميريد و از زمين بيرون مي كنيد و در آن مي زندگي مي
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.tβ%x﴿ فرمايد: بعد خداوند مي uρ ª!$# Èe≅ä3Î/ >ó x« $ VϑŠÎ= tã ∩⊆⊃∪﴾ يعني خداوند به همه چيز دانا :
ها نبوت پيامبر اسالم است و اين كه او پدر كسي نيست، رسول و فرستادة  است و يكي از آن

  خداوند و خاتم انبياء است و آنچه گفته ثابت شد و بوقوع پيوست.
  

  هايي براي مربي: راهنمائي

  ان حفظ نمايند.آيه باال را بخوان تا اين كه شنوندگ -1
  شرح آيه را با دقت بخوان و نكات الزم را توضيح ده. -2
كه فرزندگرفتن در اسالم جائز نيست و درسـت نيسـت كـه كسـي را      :به ايشان بفهمان -3

  فرزند خود بخواند زيرا كه دروغ است.
كه پيامبر خدا خاتم انبياء است و پيـامبر ديگـري بعـد از آن نيسـت و      :به ايشان بفهمان -4

شود كه بايد توبه كند و اگر توبه نكنـد بايـد كشـته     دعاي نبوت كند كافر ميهركس ا
  شود.



    

  779  درسهاي ماه ذي الحجه
  

  

  تكميل سلسله انبياء حديث: 30درس 

 َمثَِلى ِإن قول النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
 فََأْحَسَنهُ  بـَْيًتا بـََنى رَُجلٍ  َكَمَثلِ  األَنِْبَياءِ  َوَمَثلَ 

 َفَجَعلَ  زَاِويٍَة، ِمنْ  لَِبَنةٍ  َمْوِضعَ  ِإال  َوَأْجَمَلُه،
 َويـَُقوُلونَ  َلُه، َويـَْعَجُبونَ  ِبهِ  يَُطوُفونَ  الناسُ 

 ِبَنةُ  َهِذهِ  ُوِضَعتْ  َهالِبَنُة، فَأَنَا قَالَ  اللَوأَنَا الل 
  .النِبيينَ  َخاِتمُ 

همانا صفت من و صفت  :�گفتة پيامبر 
پيامبران ديگر مانند صفت مردي است كه 

ائي را بنا كند مگر جاي يك ي زيب خانه
آجر را از گوشه خانه خالي گذارد، پس 
مردم شروع كنند بدور آن بچرخند و از 
زيبائي آن تعجب كنند و با خود بگويند: 

نشده پس من  چرا همين خشت گذارده
  م و خاتم پيامبرانم.همان آجر

  (رواه البخاري)
  

يعني بهترين مثل كه در مورد من و پيامبران  »ِبَياءِ األَنْ  َوَمَثلَ  َمثَِلى ِإن « :�قول النبي  شرح:
اي  شود كه تطبيق كامل بر ما داشته باشد، مثل مردي است كه براي خود خانه پيشين زده مي

بسيار زيبا و در نهايت محكمي بسازد كه چشم مردم را به خود جلب كند، اما جاي يك آجر 
اي ايجاد شود و خانة را ناتمام نشان  رخنهرا در يك گوشة خانه خالي گذارد كه به اثر آن 

دهد سپس مردم شروع كنند به چرخيدن بدور آن خانه و از زيبائي و قشنگي آن تعجب كنند 
و با خود بگويند: چرا در اين ساختمان زيبا و محكم همان آجر گذارده نشده است، سپس 

  همان آجر گذارده شده و تمام شود و عيب از آن رفع گردد.
ام ساختمان نبوت كامل گرديد و  ام كه به وسيله فرمود: من همان آجر گوشة خانه �پيامبر

  من خاتم پيامبرانم كه خداوند رسالت انبياء را به وسيلة من به پايان رسانيد.
  درود و رحمت فراوان بر روان پاكش به تعداد ستارگان آسمان باد.
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  هايي براي مربي: راهنمائي

  را بخوان تا اين كه شنوندگان حفظ كنند.مربي محترم حديث باال  -1
  شرح حدث را با دقت كامل بخوان و نكات الزم را شرح ده. -2
  زدن براي بهتر فهماندن مطالب جائز است. كه مثل :به ايشان بفهمان -3
  كه سلسله نبوت به وسيله پيامبر خدا پايان يافته است. :به ايشان بفهمان -4
   رسد. ) نفر مي12400صدوبيست و چهار هزار ( كه تعداد انبياء به :به ايشان تذكر ده -5
  باشد. ) مي314كه تعداد رسوالن سيصد و چهارده نفر ( :به ايشان بفهمان -6
شان در قرآن ذكر شده است كه  نفر از پيامبران اسم 25كه  :به ايشن بفهمان -7

y7﴿) از ايشان در آيه 18شان واجب است. هيجده نفر ( شناختن ù=Ï? uρ !$uΖ çF¤fãm !$yγ≈ oΨ øŠs?#u 

zΟŠÏδ≡t� ö/Î) 4’ n?tã ÏµÏΒ öθs%﴾ » اين حجت و برهان ما بود كه به ابراهيم در برابر قومش عطا
شان در جاهاي مختلف  ذكر گرديده و باقي )86 - 83ازآيه:  سوره انعام( در .»كرديم

از قرآن ياد شدند و ايشان حضرت آدم و حضرت محمد، ابراهيم، هود، صالح و 
  باشد. مي †كفل شعيب و حضرت ذوال



 

  خاتمه

گويم،  اكنون كه به ياري خداوند نوشتن اين كتاب به پايان رسيد، فقط خدا را ثنا مي
ها و زمين و پري آنچه او خواسته براي اوست و  چون حمد و ستايش به اندازة پري آسمان

  شكر و سپاس از ته دل مرا اوراست، اوست ستوده و بزرگوار.
كنم  ب گفتم، به پيشنمازان دلسوز و مخلص مساجد عرض ميهمانطور كه در مقدمه كتا

و تقوي ياري كنند و از گناه  كند يكديگر را بر نيكي كه اخوت و برادري اسالمي تقاضا مي

?θçΡuρ$yès#)﴿فرمايد:  يت بازدارند، همچنانكه خداوند ميصعو م uρ ’ n?tã Îh� É9 ø9$# 3“uθø) −G9$# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$yès? 

’ n?tã ÉΟ øOM} $# Èβ≡uρô‰ ãèø9 $# uρ﴾  :يكديگر را بر نيكوئي و تقوي ياري دهيد و بر «ترجمه: ). 2(المائدة

?̈(θà#)﴿. »گناه و تجاوز ياري نكنيد $# uρ ©!$#﴾ »و از خدا بترسيد كه او سخت عذابست«.  
هاي يوميه را بعد از نماز مغرب  كنم كه اين درس بنابراين، به ائمة مساجد توصيه مي

ك روز آيتي و روز ديگر حديثي را براي اهل محله خود بخوانند و تدريس كرده، ي
  ها سفارش كنند. شنوندگان را به حفظ و فهم اين درس

هايشان روشن شده و  آنگاه كه چهار ماه به تعليم و تعلم قرآن و سنت عادت كردند، دل
ي پنج نفري توانند كه هيئت گردند و مي شود و اهل خير و معروف مي شان تزكيه مي هاي نفس

مركب از امام و مؤذن و سه نفر از معتمدين محل تشكيل داده و صندوق خيريه و نيكوكاري 
تأسيس كنند و از اهل محل خود بخواهند كه با صدقات و زكوات خود صندوق را ياري 
كنند، تا فقراء محل مورد تفقد قرار گرفته و حاجت مستمندان برآورده شده و قوت كفاف به 

سربسر بگردان نه زياد خدايا قوت آل محمد را كفاف و «فرمايد:  مي �د كه پيامبر ها برس آن
  ».و نه كم

و اگر بودجة صندوق از نياز نيازمندان آن محل اضافه شد، اشكالي ندارد كه به فقراء 
جاهاي ديگر نيز رسيدگي شود چون تعاون و همياري به فقراء و نيازمندان جامعه است كه 

سازد و بدينوسيله زمينة امر به معروف و نهي از منكر  انساني را مستحكم مي روابط برادري و
اي امر به  كنند و وقتي كه اهل قريه يا محله مساعد شده و از يكديگر حرف شنوائي پيدا مي
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شان گرديده و به سعادت و  معروف و نهي از منكر كنند رحمت و مغفرت خداوند شامل حال
آيند و اين همان هدف عالي است كه صلحا و علماء اين امت  مي كاميابي دنيا و آخرت نائل

  كوشند تا به آن برسند. مي ,مرحومه
  خداوندا! ما و همة مؤمنين و مؤمنات را براي رسيدن به اين هدف مقدس موفق بدار.

نوشتن اين  ,�در روضة شريفة مسجد نبوي  1412جمادي اآلخر سال  29در صبح شنبه 
  د.كتاب به پايان رسي

فرمايد:  مي �خواهم كه براي مؤلفش دعاي خير كنند، چون پيامبر  از خوانندگان مي
دهد پاداش آن را بدهيد، اگر چيزي نداشتيد  كسي كه براي شما كاري خوب انجام مي«

  .»برايش دعاي خير كنيد
 پايان خدا بر پيامبر رحمت و آل و اصحابش و سالم و بر همه پيامبران و ستايش و درود بي

  براي پروردگار عالمين است.
  

  مترجم:

 هجري شمسي 1374 /  12/  23مطابق  هجري  1416  شوال  23در عصر روز چهارشنبه 
خواهم كه اخالص در قول و عمل  از ترجمة اين كتاب فراغت حاصل شد، از خداوند مي

  عنايت فرمايد، و ما را از زمرة بندگان صالح خود قرار بدهد.
  »ِمهِ ِبَفْضِلِه وََكرَ «

   سعيد الفاضلي
  


