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 251 ................................................. دیریبگ آورده شما یبرا امبریپ آنچه ةیآ: 11 درس

 255 .................................................... دیریبگ آوردم شما یبرا آنچه ثیحد: 15 درس

 254 ............................................................ گرید انیاد بر اسالم یروزیپ ةیآ: 13 درس

 256 ............................................ هستند روزیپ امتم از یگروه شهیهم ثیحد: 14 درس
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 258 .............................................. کرده حرام را گناه و فواحش خداوند ةیآ: 12 درس

 231 ............................................... امبریپ به دروغ ثیحد دادننسبت ثیحد: 16 درس

 235 ....................................................................... استوار گفتار و یتقو ةیآ: 12 درس

 234 ............................................. خلفا سنت و امبریپ سنت از اطاعت ثیحد: 18 درس

 236 .......................................... کنندیم کتمان را خدا کتاب که یکسان ةیآ: 12 درس

 238 ................................................... ایدن جهت به آخرت علم میتعل ثیحد: 51 درس

 241 ................................................... مادر شکم در انسان خلقت مراحل ةیآ: 51 درس

  .......................................................................... 245 آدم قد طول ثیحد: 55 درس

 244 ........................................................... امتیق روز در هیفد و ظالمان ةیآ: 53 درس

 242 ....................................... امتیق روز در هیفد و عذاب نیآسانتر ثیحد: 54 درس

 242 ................................................................... امبریپ بر فرشتگان درود ةیآ: 52 درس

  ................................................ 221امبریپ بر صلوه و درود آموزش ثیحد: 56 درس

 223 .................................................................... مانیسل و داوود داستان ةیآ: 52 درس

 222 .................................................. مانیسل یداور و زن دو داستان ثیحد: 58 درس

 222 .................................................... ناحق به گریکدی یهامال خوردن ةیآ: 52 درس

 222 ..................................................................... یخودکش و انتحار ثیحد: 31 درس

 269 ................................................................. المبارک رمضان ماه یدرسها

 261 ................................................................. دارسابقه انصار و نیمهاجر ةیآ: 1 درس

 263 ...................................................... داردیم دوست را انصار مؤمن ثیحد: 5 درس

 262 ...................................................................... خداست نزد امتیق علم ةیآ: 3 درس

 262 ................................................................ ...که یباشیم یکسان با ثیحد: 4 درس

 262 ..................................................................... ستین اجبار نید کار در ةیآ: 2 درس

 221 .......................................................... سالم بن عبداهلل خواب ریتعب ثیحد: 6 درس

 223 ................................................................................ فرعون آل مؤمن ةیآ: 2 درس
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 226 .............................................. شدنششکنجه و ابوذر شدنمسلمان ثیحد: 8 درس

 222 .....................................................فرزندش یقربان و  میابراه خواب ةیآ: 2 درس

 285 ................................................. ل شهیعا بارة در  امبریپ خواب ثیحد: 11 درس

 284 ........................................................................................ قدر سوره ةیآ: 11 درس

 286 .................................................................. ماه هزار از بهتر یشب ثیحد: 15 درس

 288 ..................................................................... قرآن نزول ماه رمضان ةیآ: 13 درس

 221 ............................................ هگذشت گناهان محو و رمضان روزه ثیحد: 14 درس

 223 .............................................................. مؤمن مردان و زنان صفات ةیآ: 12 درس

 222 ..................................................................... دارروزه افطاردادن ثیحد: 16 درس

 222 ........................................................................... مسجد در اعتکاف ةیآ: 12 درس

 222 ............................................................ زگاریپره هر خانه مسجد ثیحد: 18 درس

 611 ........................................ کنندینم شفاعت خدا اذن بدون فرشتگان ةیآ: 12 درس

 613 ........................................................... لیالل امیق و روزه شفاعت ثیحد: 51 درس

 612 ............................................. باشندیم بندیپا خود نذر به کوکارانین ةیآ: 51 درس

 612 .................................................................. ستین گناه در ینذر ثیحد: 55 درس

 612 ............................................... دیبشتاب خدا ادی به جمعه آذان یندا با هیآ: 53 درس

 611 ..................................................................... جمعه روز لتیفض ثیحد: 54 درس

 613 ..................................................... شد رستگار جست، یپاک که آن ةیآ: 52 درس

 612 ............................................ دیع نماز در زنان و دختران حضور ثیحد:  56 درس

 612 .............................................................. ستیناشا نانیجانش شیدایپ ةیآ: 52 درس

 612 ........................................... کامل طور به پنجگانه ینمازها یادا ثیحد: 58 درس

 651 ............................................. ...ئاتیس حسناتش که دار پا به را نماز ةیآ: 52 درس

 654 ........................................................ کندیم محو را گناهان نماز ثیحد: 31 درس
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 626 ................................................................................. شوال ماه یدرسها

 656 ......................................................... رانیام و رسول و خدا از اطاعت ةیآ: 1 درس

 652 ................................................................ ریام فرمان از شدنرونیب ثیحد: 5 درس

 631 ............................................................... خدا ادی جهت به هادل ینرم ةیآ: 3 درس

 633 ........................................... گذشته یهاامت از گام به گام یرویپ ثیحد: 4 درس

 632 ..................................................................... داندیم را رازها خداوند ةیآ: 2 درس

 638 .................................................................. نفس در خدا ادکردنی ثیحد: 6 درس

 641 .......................................................شودیم داده پاداش ریخ یاذره به ةیآ: 2 درس

 645 .................................... رودیم بهشت به  امبریپ شفاعت به مومن ثیحد: 8 درس

  .............................................. 644 وسفی حضرت ریتعب و ملک خواب ةیآ: 2 درس

 642 .......................................کرد فیتعر یکس به دینبا را بد خواب ثیحد: 11 درس

 621 ......................................... ...است ریگ فرا عذابش که دیبترس فتنه از ةیآ: 11 درس

 625 ................................... شوندیم بازداشته امبریپ حوض از یاعده ثیحد: 15 سدر

 624 ........................................................... است اندک ایدن متاع که بگو ةیآ: 13 درس

 626 .........................................است شده نازل اهفتنه و هاگنج چقدر ثیحد: 14 درس

 628 ................................................................... مسلمان عمد قتل عذاب ةیآ: 12 درس

 661 ..................................... ...بکشد سالح مسلمان یرو بر که کس ثیحد: 16 درس

 663 .......................................................... نیزم یرو بر داود شدنفهیخل ةیآ: 12 درس

 666 .............................................................. زن به امور زمام سپردن ثیحد: 18 درس

 662 ................................... یسخت نه خواهدیم شما به را یآسان خداوند ةیآ: 12 درس

 621 .................................................... دیرینگ سخت و دیریبگ آسان ثیحد: 51 درس

  ............................................................. 623 ونسی حضرت و یماه شکم: 51 درس

 626 .................................بهترم یمت بن ونسی از من که دینگو یکس ثیحد: 55 درس



   

  درسهای یومیه اسالمی    94 
  

 

 628 .................................................. شدند مسخ که شنبه روز گرانلهیح ةیآ: 53 درس

 681 ....................................................... دینکن تکرار را هودی گناهان ثیحد: 54 درس

 683 ........................................................................ ...و مانیسل شیآزما ةیآ: 52 درس

 686 ........................................................... انیجن از یوید یریدستگ ثیحد: 56 درس

 688 ...................................................... فرزندش کردنحتینص و لقمان ةیآ: 52 درس

 621 ............................................................ است یبزرگ ظلم شرک ثیحد: 58 درس

  .................................................. 623 خدا پرستش به  یسیع هیتوص ةیآ: 52 درس

 626 .................................................... دیتوح دهیعق و مانیا بر مردن ثیحد: 31 درس

 619 ......................................................................... القعده یذ ماه یدرسها

 628 .......................................... میدار قرار یمنفعت شما یبرا انیچهارپا در ةیآ: 1 درس

 211 ................................................................ گوشتحرام یهاوانیح ثیحد: 5 درس

 213 ........................................................................... احسان و عدل به امر ةیآ: 3 درس

 212 .......................................... امبریپ توسط احسان و عدل هیآ قرائت ثیحد: 4 درس

 212 .................................................... مرد و زن توسط ستهیشا عمل انجام ةیآ: 2 درس

 212 ...................................................................... حسنه نیکوچکتر به پاداش: 6 درس

 211 ................................................................ اتقدمو ال آمنوا نیالذ هایا ای ةیآ: 2 درس

 213 ................................................. منی حاکم عنوان به جبل بن معاذ ثیحد: 8 درس

 212 ............................................................ دیرینگ خودتان از ریغ یدوست ةیآ: 2 درس

 212 .................................................. دارد همراز و نیجانش امبریپ هر ثیحد: 11 درس

 212 ................................................................... مساجد یآباد و ساختن ةیآ: 11 درس

 251 ........................................................... است انسان گرگ طانیش ثیحد: 15 درس

 253 ................................................ هودی ونیروحان توسط اموال خوردن ةیآ: 13 درس

 256 .................................................... است اموال یپاک یبرا زکات ثیحد: 14 درس
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 252 ....................................................... ...و خدا عذاب انتظار به کافران ةیآ: 12 درس

 231 ........................................................................... امتیق عالمات ثیحد: 16 درس

 233 .................................................................... هامانیپ به مؤمنان یوفا ةیآ: 12 درس

 236 .................................................... حزم بن عمرو یبرا امبریپ نامه ثیحد: 18 درس

 232 .......................................................... هودی بر شنبه روز احترام لزوم ةیآ: 12 درس

  ........................................ 241 محمد امت به جمعه روز اختصاص ثیحد: 51 درس

 243 ........................................................................ گناهان همه آمرزش ةیآ: 51 درس

 246 ............................................. ...آسمان یپر به شما یخطاها اگر ثیحد: 55 درس

 248 .................................................. الزم گونة به خداوند نگذاشتن ارج ةیآ: 53 درس

 221 ........................................................... ...نیزم و آسمان ندخداو ثیحد: 54 درس

 223 ................................................. ستین سزاوار مشرکان یبرا استغفار ةیآ: 52 درس

 226 ........................................................................... ابوطالب وفات ثیحد: 56 درس

 228 ................................................. ضیح حال در زنان به یکینزد عدم ةیآ: 52 درس

 261 ....................................................... حائض زن با یجنس مقاربت ثیحد: 58 درس

 265 .................................................................. است دوبار یرجع طالق ةیآ: 52 درس

 264 ............................... شودیم جدا شوهرش از عذر بدون که یزن ثیحد: 31 درس

 166 ......................................................................... الحجه یذ ماه یدرسها

 266 ...................................... دهیخر را شانیهامال و هاجان مؤمنان از خدا ةیآ: 1 درس

 262 .................................................................................. عیب در اریخ ثیحد: 5 درس

 225 ........................................................................................ گرو و رهن ةیآ: 3 درس

 222 .......................................................................... مرهون از استفاده ثیحد: 4 درس

 222 ............................................................................. نیزوج نیب اصالح ةیآ: 2 درس

 281 ........................................................................ مسلمانان نیب صلح ثیحد: 6 درس

 285 ........................................................................ اجرت گرفتن و اجاره ةیآ: 2 درس
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 284 ............................................................ است کس سه دشمن خدا ثیحد: 8 درس

 286 ........................................................... یتیوص بر عدل نفر دو شهادت ةیآ: 2 درس

 288 .................................................. باشد نوشته دیبا مسلمان تیوص ثیحد: 11 درس

 221 ................................................................................... راثیم میتقس ةیآ: 11 درس

 223 ..............................................راثیم سهم صاحبان حق پرداخت ثیحد: 15 درس

 222 ................................................................... خصم دو و داود داستان ةیآ: 13 درس

 222 ..................................................................... اند نوع سه انیقاض ثیحد: 14 درس

 222 ............................................... زن دو و مرد کی ای مرد، دو شهادت ةیآ: 12 درس

 811 ................................................ انسان یخوب بر نفر چهار شهادت ثیحد: 16 درس

 813 ............................................................. تجارت قیطر از مال کسب ةیآ: 12 درس

 816 .................................. دارد را مردم حق پرداخت رادها که یکس ثیحد: 18 درس

 818 ....................................................... دینده هانیسف دست به را هامال ةیآ: 12 درس

 811 ........................................................ است حرام شما بر زیچ چند ثیحد: 51 درس

 815 ...................................................................... باطل انیخدا خواندن ةیآ: 51 درس

 812 .................................................................. نیاطیش سمع استراق ثیحد: 55 درس

 818 ......................................................................... نماز اوقات به اشاره ةیآ: 53 درس

 851 ................................................................................. اذان یدعا ثیحد: 54 درس

 853 ......................................................... کرد نذر را دخترش میمر مادر ةیآ: 52 درس

 852 ........................................... کندیم مساس را ینوزاد هر طانیش ثیحد: 56 درس

 852 ................................................... یسیع حضرت به کتاب اهل مانیا ةیآ: 52 درس

 852 ......................................... دیآیم فرود یسیع حضرت یزود به ثیحد: 58 درس

 831 ........................................................... امبرانیپ خاتم محمد حضرت ةیآ: 52 درس

 833 ..................................................................... اءیانب سلسله لیتکم ثیحد: 31 درس
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 932 ................................................................................................... خاتمه





 

 مقدمة مؤلف

که قرآن را روح و نور زندگی گردانید که حیات و هدایتی سپاس و ستایش خدایی را 

ن بشریت، خاتم دهنده، هشداردهنده و چراغ فروزابدون آن متصور نیست. و درود بر مژده

 پیامبران، سرور اوالد آدم حضرت محمد صلی اهلل علیه وآله واصحابه وسلم.

دشمنان اسالم به این فکر شدند که مسلمانان را از کتاب پروردگار و سنت پیامبرشان دور 

بدارند، تا مسلمانان در نادانی و گمراهی قرار گرفته و در نتیجه بتوانند به آسانی و سهولت بر 

غلبه کنند و کشورهای اسالمی را یکی پس از دیگری زیر نفوذ سیاسی و نظامی و  آنان

های مسلمانان را بربایند و مع األسف تا حد زیادی به این فرهنگی خود قرار دهند و سرمایه

طرح شوم خود موفق شدند، چه ایشان این را خوب درک کرده بودند که قرآن به منزلة روح 

راهنمایی مسلمین است گویا مفهوم این آیات مبارکة قرآنی را  برای حیات و نوری برای

  ﴿درک کرده بودند: 

      
     

   
     

     
    

      
     

     
﴾  :سان قرآن را از کالم خویش به تو و بدین»ترجمه:  (.23و  25)الشوری

و ایمان چیست. ولی آن را نوری قرار دادیم که با آن هر  دانستی کتابوحی کردیم. تو نمی

گمان تو )مردم را( به سوی راه کنیم. و بیکسی از بندگانمان را که بخواهیم، هدایت می

ها و زمین است، از آنِ کنی. ... راه پروردگاری که آنچه در آسمانراست، راهنمایی می

  .«گرددبازمی سوی اهللی امور بهاوست. آگاه باشید که همه

به کار گرفتند تا مسلمانان را از قرآن و سنت دور کنند و فقط قرآن  هایی. لذا حیله

برای طلب برکت خوانده شود نه  زندگی ساز، بر مردگان تالوت شده و احادیث پیامبر 

کردن فرهنگ اسالمی برای شناخت دقیق احکام، عقاید، عبادات، آداب و اخالق و با وارونه
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روحانی نماهایی که به کشورهای اسالمی گسیل داشتند، مسلمانان را به خرافات  توسط

کردند که در قرآن پرستی تحجر فکری و محدوداندیشی وادار نمودند. و چنین استدالل می

و سنت ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مجمل و مبین موجود است که غیر خواص آن را 

طا نیفتیم الزم است که بر آنچه مجتهدین بزرگ و کنند، لذا برای این که در خدرک نمی

علمای علم کالم توضیح داده اند اکتفا کنیم چنانکه در تفسیر قرآنکریم گفتند: صواب آن 

خطأ و خطا در آن کفر است و از گفتن قال اهلل یا احل اهلل یا امر اهلل و نهی اهلل، مؤمنین را 

رای تفکر و تفسیر آن دو نفر یا چند نفر جمع بازداشتند و قرآن در شرایطی قرار گرفت که ب

بودند در حالی که ایشان چقدر اندک بودند و شدند مگر که آنان از فقیهان بزرگ مینمی

آموختند، تا در مسلمانان به حالتی درآمدند که قرآن را برای این، به فرزندان خود می

خوانند و احادیث نبوی  بخاری را برای داران بها برای مردهها بر مردگان و یا در خانهقبرستان

خواندند، از اینجا بود که مسلمانان نسبت به قرآن و سنت جاهل و گمراه تیمن و تبرک می

های اسالمی غلبه کرده و از ماندند. و دشمنان اسالم به سهولت توانستند بر کشورها و دولت

 م درآمد.اندونیزیا در شرق تا مغرب اقصی زیر سیطرة این دشمنان اسال

راست  و از شگفتی آنچه پیش آمد این بود که حاکمین کشورهای اسالمی خود را

تر از مسلمانان محکوم قلمداد تر، عادلتر، وفادارتر و امینتر، با اخالقنفسگفتارتر، پاک

توانستند ریاست و اداره این کشورها را به دست بگیرند، و کرده بودند و اگر چنین نبود نمی

دارد که ایشان پیش از آن که مسلمانان را زیر سلطه درآورند، آنان را از قرآن که تعجبی ن

روح و نور است و سنت که شرح قرآن و سبب هدایت به صراط مستقیم است، دور نگه 

خبری قرار دادند و سرانجام آزادی و رهایی مسلمین از سلطة داشته و آنان را در نادانی و بی

به  د از آن که بعضی از مسلمانان به قرآن و سنت چنگ زدند وکفار میسر نگشت، مگر بع

تعلیم و تعلم آن شروع نمودند و بشریت را به قرآن و سنت دعوت کردند، رحمت خدا بر 

داران این حرکت و نهضت مثل سیدجمال الدین و شیخ محمد عبده و شیخ رشید روان پرچم

الح آن که چشم زندگی سرمة رضا و شیخ محمد و شیخ طیب العقبی مرد توحید و اص
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همچون او تا به امروز نکشیده است، رحمت و غفران خدا بر او و برادران همفکرشان و 

مصلحین بزرگ باد و مردم به فضل خداوند و دعوت داعیان صالح که در کشورهای اسالمی 

تگران پراکنده شده اند، مجدداً به قرآن و سنت روی آوردند، و بنده الزم دیدم که این دعو

مصلح را گرچه با هدیة اندک باشد یاری نمایم، لذا این کتاب را که دارای سیصد و شصت 

و چند آیه و حدیث صحیح است به تعداد روزهای سال به رشته تحریر درآوردم، و شایسته 

است که امام مسجد و یا بزرگ خانواده بعد از ادای نماز مغرب بنشیند و یک آن را با 

ها آن را حفظ نمایند رای شنوندگان بخواند و تکرار نماید تا که شنوندهآرامش و ترتیل ب

سپس شرح آن را بخواند و آنچه را ندانند توضیح دهد تا کامالً درک نمایند که اگر موضوع 

آن، عقیدتی باشد آن را اعتماد نمایند و اگر حکمی باشد به آن عمل کنند و اگر عبادتی 

ای باشد از آن پند گیرند، و اگر اخالقی باشد به پند و موعظه باشد آن را انجام دهند و اگر

ها یک روز آیتی از کتاب خدا و آن متخلق شوند و به همین منوال اهالی مساجد و خانواده

را فرا گیرند، تا به خواست خداوند با کسب این  روز دیگر حدیثی از سنت رسول خدا 

سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت را حاصل ها، ها و آداب و معارف و عمل به آندانش

َواْلَحْمُد لِّلِه َربِّ نمایند و قطعا به سعادت و کمال خواهند رسید که وعدة الهی حق است. 
 .اْلَعاَلِمْين

 

 مؤلف

 ابوبکر الجزائری مدرس مسجد نبوی شریف، مدینه منوره

 هـ ق 4141اول رجب سال 



 

 یادداشت مترجم

﴿    
   

   
    

 ﴾  :باید از » (114)آل عمران

میان شما گروهی باشند که به سوی نیکی فرا بخوانند و امر به معرف و نهی از منکر کنند؛ 

 .«ارندچنین کسانی رستگ
با توجه به آیه مبارکه فوق همواره در میان مسلمانان باید داعیاان الای اهلل و مصالحین داناا     

ها بازدارند که فاالح و رساتگاری تنهاا از    ها دعوت کرده و از بدیباشند که مردم را به نیکی

 راه دعوت و اصالح ممکن است.

مااع انساانی در نقطاه خاصای     و با نظر به پیوندهای اجتماعی و این کاه هایب بادی در اجت   

شود بلکه هرچه باشد همانند آتشی امکان سرایتش به نقاط دیگر زیاد است و هر محدود نمی

زمان امکان این را دارد که به صورت یک زیان اجتماعی درآید، لذا عقال و منطاق باه افاراد     

هرگونه نگهداشتن خانواده و محیط زیست خود از کند که در پاکمصلح و دلسوز حکم می

 تالش و کوشش خودداری نکنند.

 :چناین نقال شاده کاه فرماود      از مصلح بزرگ انسانیت و منجی عالم بشریت پیامبر خدا 

یک فرد گنهکار در میان مردم همانند کسی است که با جمعی سوار کشتی شود و به هنگامی 

نشساته اسات    کردن موضعی که در آنکه در وسط دریا قرار گیرد تبری برداشته و به سوراخ

کانم اگار   من در سهم خود تصرف می :بپردازد و هرگاه به او اعتراض شود در جواب بگوید

کشد که آب به داخال کشاتی نفاوذ    دیگران او را از این عمل خطرناک بازندارند طولی نمی

با ایان مثاال جالاب، منطقای باودن وظیفاه        کرده و یکباره همگی در دریا غرق شوند. پیامبر

 الح را مجسم ساخته اند.دعوت و اص

هاای  دادن به نابساامانی لذا در طول تاریخ دعوتگران مخلص و مصلحین دلسوز برای پایان

کاری اقادام کارده و امات را باه کارهاای      اجتماع به اصالح و مبارزه با هرگونه فساد و زشت
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ری نیک و پسندیده دعوت و تشویق کردند در این راستا مصالح بازرگ اساتاد اباوبکر جزائا     

ای از آیات و روایات را به حسااب ایاام   مدرس مسجد نبوی شریف در مدینه منوره مجموعه

آوری کرده است و ایان نخساتین   سال سیصد و شصت درس برای سیصد و شصت روز جمع

ور کاه از اسامش   مجموعه در تاریخ اسالم است که بدین شکل و سان ترتیب یافتاه و همینطا  

شاود و  کتابی است که در مسجد و خانه تادریس مای  « سلمد وبیت المکتاب المسج»پیداست 

ها شبی آیتای از آیاات قرآنای و شابی حادیثی از احادیاث       باید ائمه مساجد و مربیان خانواده

هاا را  گهربار نبوی را برای شنوندگان بخوانند و تکرار نمایند تا بدینوسیله اهل مساجد و خاناه 

 یت و اصالح آنان بپردازند.بخش وحی آشنا ساخته به ترببه مکتب رهایی

با توجه به اهمیت و خصوصیات این کتاب اوالً این که مؤلف آیاات و احادیاث ویاژه را    

باشد انتخاب کرده و بارای فهام و درک هرچاه بهتار     که جهت اصالح فرد و جامعه مؤثر می

خوانندگان عزیز به طاور اختصاار شارح داده اسات ثانیاًا در آخار هار آیاه و حادیث جهات           

ترتیاب داده و نکاات مهام آن را تاذکر داده      هاایی راهنماائی گیری مربیان و دعاوتگران  هبهر

 است.

بارای شابی    هاای تقسایم کارده و هار درس را    ثالثاً این کاه آیاات و احادیاث را باه درس    

تر باشد بنده هم با کسب اجازه کتبای از  برگزیده تا برای فراگیری و تعلیم در طول سال سهل

به ترجمه آن نمودم البته ترجمه بنده از اشتباهات امالیای و انشاایی خاالی     مؤلف محترم اقدام

نبوده بویژه این که این ترجمه اولین کار ما بوده است و به طور کلی به نااتوانی خاود در فان    

کنم به هرصورت امیدوارم گاامی در راه اصاالح خاود و    ترجمه و ادبیات فارسی اعتراف می

ی دارد که در این مقام از برادرانی که در ترجمه و طبع این کتاب دیگران برداشته باشم و جا

کمال محبت و همیاری را مبذول داشتند خصوصاً جناب مولوی سید عبادالباقی عاصامی کاه    

در ترجمه بخش اعظم این کتاب همکاری داشتند و همچنین جناب مولوی عباداهلل شافیقی و   

خداوند بنده و ایشاان را در زماره بنادگان    جناب مولوی رحمانی صمیمانه سپاسگذاری نمایم 

 صالح خود قرار دهد.
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 4141جمادی الثانی 

 خراسان تایباد جامعه األحناف دارالقرآن الکریم

 محمد سعید فاضلی



 

 ماه محرمدرسهای 

 : اعوذ باهلل9درس 

 قول اهلل تعالی:
  

 
 

  
 
  

  
  
  

 
 

 
 

  
  
 

 
  

 
 

 

 گفتة خدای تعالی:

اه خوانی قرآن را پن( هنگامی که می28)

 .هبر بخدا از شیطان رانده شد

( همانا نیست او را فرمانروایی بر آنان 22)

که ایمان آورند و بر پروردگار خویش 

 توکل کنند.

( جز این نیست که فرمانروایی او بر 111)

دارندش و آنان که به آنانست که دوست

 ورزند.دو شرک می

 [111 - 28]نحل: 
 

ن را بخوانی بگو: اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم: پناه خواهی قرآای مؤمن هرگاه میشرح: 

ها و ایات را بخوان، زیرا خواهی از سورهشده، سپس هرچه می برم به خدا از شیطان راندهمی

سازد، چرا دارد و قرائتت را مختل نمیجستن به خدا تو را از وسوسة شیطان نگه میاین پناه

کند که با او دوستی ، شیطان بر کسانی غلبه پیدا میکه شیطان تسلط و نفوذ بر مؤمن ندارد

برقرار کردند و از او پیروی کردند و به وسوسه او به انواع گناهان آلوده شدند، شیطان در 

کند که برای خدا شریک قرار دادند و به جای خدا، معبودان دیگری مانند: کسانی نفوذ می

د، یا به جای خدا، فرشتگان و بعضی آتش، خورشید، ماه و بعضی ستارگان را پرستیدن

ها ذبح و پیامبران و صالحان را عبادت کردند، و از آنان مستقیماً کمک خواستند. به نام آن

 سوگند یاد کردند یا شخص آنان را مورد حب و بغض قرار دادند.
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 برای مربی: یهاییهنمائار

 های زیر توجه کن:یای مربی آگاه برای آموزش و پرورش برادران مومنت به رهنمای

آیات فوق را با آرامش و ترتیل بخوان و به حاضران دستور ده که آیات را آهسته  -1

 ها را حفظ کنند.تکرار کنند تا اکثریت آن

گانه را تشریح کن و به زبان محلی و عامیانه شرح سپس با کمال آرامش آیات سه -5

 آیات را بیان کن.

  ﴿به حکم آیة کریمه  -3

﴾  در وقت تالوت قرآن گفتن اعوذ باهلل الزم است، مگر

اما اگر وسط یا  :این که اول سوره باشد بعد از اعوذ باهلل، بسم اهلل الرحمن الرحیم هم بگوید

 آخر سوره باشد سنت این است که اعوذ باهلل بگوید نه بسم اهلل.

 دادن غیر در عبادت خداست بپرهیزند.کتحاضران را توصیه کن تا از شرک که شر -4

به حاضران سفارش کن که بر خدا توکل کنند، از وی اطاعت کرده و به جز او از  -2

 کسی نهراسند.
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 : حدیث بسم اهلل2درس

 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ ال ولُ قَ 
 وَُكلْ  هَ اللَّ  َسمِّ  مُ ُغلَ  يَا»ِلُعَمَر ْبِن أَِبي َسَلَمَة: 

 «يَِليكَ  ِممَّا وَُكلْ  بَِيِميِنك

کند روایت می بخاری و مسلم از پیامبر 

 که برای عمر بن ابی سلمه فرمودند:

ای پسر! نام خدا را یاد کن و با دست 

 راست از پیش خود بخور.

 )متفق علیه(
 

سلمه بود، چون مادرش ام   عمر بن ابی سلمه پیش زاده و پروردة رسول خدا شرح:

همسرش ام سلمه و  گردید، و پدرش ابوسلمه در احد شهید شده بود پیامبر  همسر پیامبر 

فرزندش عمر را در خانة نبوت جای دادند، لذا ام سلمه مادر مؤمنان و فرزندش عمر بن ابی 

خواست دست به غذا بزند، خدا شدند. و چون غذا حاضر شد و پسر می رسول سلمه پروردة

که این  :گوید: پسرم بسم اهلل بگودهد، میعنوان آموزگار و مربی، وی را ادب میبه  پیامبر

سنت خوردن و نوشیدن است، و با دست راست بخور چرا که دست چپ برای ازالة نجاست 

خورند نباید مسلمان شود. شیطان و کفار با دست چپ میدر استنجاء و غیره به کار گرفته می

خواهید هرگاه می»فرمایند: روایت کرده می نچه مسلم از پیامبر ها تشبیه شود. چنابه آن

خورد و بخورید یا بنوشید با دست راست بخورید و بنوشید که شیطان با دست چپ می

)بخور از پیش خود( این دستور برای این است تا  «کُل مما یلیک»اما گفتة پیامبر: « نوشدمی

را اذیت نکنند، و هریک از پیش خود بخورد تا  خورند یکدیگرکسانی که مشترکاً غذا می

حق هیچکس ضایع نشود و به خاطر حفظ محبت و دوستی بین مسلمانان کاری نکنند که 

 سبب دشمنی و کینه شود.

 برای مربی: هاییراهنمائی

ها لفظ حدیث را به حاضرین در جلسه تلقین کن، تا خوب حفظ کنند و از اکثر آن -1

 ل پیدا کنند.بپرس تا آمادگی کام

 داشته است. از حاضرین بپرس که عمر بن ابی سلمه چه نسبتی به پیامبر  -5
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گویند را امهات المؤمنین )مادران مؤمنان( می از ایشان بپرس که چرا همسران پیامبر  -3

 نه اُمهات المؤمنات )مادران زنان مؤمنه(؟

اهلل گفتن، خوردن به  از حاضرین سؤال کن که آداب غذاخوردن چیست؟ آیا بسم -4

 خوردن از پیش خود را دانسته اند؟ ادبدست راست و

 که تشبیه به شیطان و کفار حرام است. :به آنان یادآوری کن -2

آداب دیگر غذاخوردن را به آنان بیان کن، از آن جمله لقمه کوچک برداشتن و  -6

زمین بریزد و قابل  خوب جویدن و از وسط ظرف نخوردن، و این که اگر چیزی از غذا بر

 خوردن است آن را تمیز کرده و بخورد، شاید برکت طعام در همان غذای ریخته باشد.

کردن خورد، پیش از شستن یا پاکبه آنان تذکر ده کسی که با دست غذا می -2

 انگشتان خود را بلیسد.

 حمد و ثنای خدا را بگویند. اکه بعد از صرف غذ :به آنان بگو -8

 َما ِفى َلُهمْ  بَاِركْ  اللَُّهمَّ »بیان کن که برای صاحب طعام دعا کنند و بگویند:  به آنان -2
خدایا در رزق ایشان برکت عطا بفرما و آنان را مورد عفو و  «َواْرَحْمُهمْ  َلُهمْ  َواْغِفرْ  َرَزقْ تَ ُهمْ 

 رحمت خود قرار بده.
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 : آیة الحمد هلل رب العالمین3درس 

  
 

 
 

 
  

  
  

ستایش برای خداوند است که پروردگار 

 جهانیان است.

 بخشاینده و مهربان است

 مالک روز قیامت است.

 

کنم قرائت خود را به نام خدای بخشاینده و مهربان، به اسم وی یاری و آغاز می شرح:

 با آگاهی به این که او این اجازه را به من داده است.جویم تبرک می

﴿  ﴾:  هر صفت نیکویی سزاوار خداست و لفظ اهلل نام

نیک و صفات  یهامعبود برحقی است که به جز او کسی شایسته عبادت نیست، دارای نام

 بلند است.

﴿   ﴾:  خداوند آفریدگار

ها که به جز او شایسته عبادت نیست، و مراد از ها، معبود آنو صاحب آنجهانیان، رازق 

 عالمین همه موجودات به جز خدا است.

﴿ ﴾: ت وسیعی است که رحمتش محخداوندی که دارای ر

 همه چیز را فرا گرفته و به رحمت او مخلوقات به یکدیگر تراحم و شفقت دارند.

﴿ ﴾: اهل طاعت خود در بهشت دارالسالم مهربان  به دوستان و

 است.

﴿   ﴾:  مالک روز قیامت و ملک

و پادشاه آن روز است و یوم الدین روز جزا پس از حساب اسات، و در آن روز ناه پادشااه و    

قدرتمندی وجود دارد که حکم کند و نه مالکی هست که تصرف کند و ما باید به آن روز و 

ه خدا دستور داده ایمان آوریم، و او را به طریقی که برای ما مشخص کرده عبادت کنیم، آنچ

 و در عبادت او شریکی قرار ندهیم.
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 برای مربی: هاییراهنمائی

 آیات را به آرامش بخوان و شنوندگان هم آهسته تکرار کنند تا حفظ کنند. -1

مشکل را بیان کن تا خوب  شرح مطالب را جمله جمله برای آنان بخوان و لغات -5

 بفهمند.

به آنان تعلیم ده که حمد اصل شکر است و هرکس که خدا بر او نعمت داده، باید  -3

 خدا را ستایش کرده و بگوید الحمد هلل.

کسی که از خوردن و نوشیدن فارغ شود الحمدهلل بگوید، و کسی که از  :به آنان بگو -4

 حال او پرسیده شود الحمداهلل بگوید.

 که خدا رحمان و رحیم است، بندگان با رحم خود را دوست دارد. :به آنان بگو -2

که یادآوری یوم الدین )روز قیامت( و عدم فراموشی آن، انسان را به  :به آنان بفهمان -6

 بخشد.انجام طاعات و ترک محرمات یاری می

وردگار جهانیان، خداوند سزاوار ستایش و عبادت است، چرا که او پر :به آنان بگو -2

 بخشنده و مهربان و مالک روز جزاست.
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  : اطاعت از پیامبر4درس 

 ه وسلم:يقول رسول اهلل صلی اهلل عل
: قَاُلوا .أََبى َمنْ  ِإلَّ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُ  ُكلُُّكمْ »

 َأطَاَعِنى َمنْ  :قَالَ  ؟اللَّهِ  َرُسولَ  يَا يَْأَبى َوَمنْ 
 .«أََبى فَ َقدْ  َصاِنىعَ  َوَمنْ  اْلَجنََّة، َدَخلَ 

فرماید: تمام شما به جنت می پیامبر 

 ورزد.روید، مگر کسی که ابا میمی

گفتند: ای پیامبر خدا چه کسی ابا 

 ورزد؟می

فرمود: کسی که مرا پیروی کرده به جنت 

رود و کسی که مرا نافرمانی کرده ابا می

 ورزیده است.

 

ز شما، مردان و زنان، بزرگان و فرومایگان، : هریک ا«کُمکُلُّ» گفته پیامبر شرح:

دستان، یدخل الجنه: پس از مرگ روحش به جنت سوادان، ثروتمندان و تهیباسوادان و بی

شود. و جنت سرای نیکان و رود و روز قیامت با روح و بدن خود هردو به جنت داخل میمی

گویند برای این که ر میپرهیزگاران و دارالسالم سرای سالمتی است. جنت را داراالبرا

گویند به جهت این که به جز اقامتگاه نیکان و اهل ایمان و طاعت است. و دارالمتقین می

شود، برای آن که به اهل جنت آزاری سالم هم گفته میلشوند، و دارامتقیان در آن وارد نمی

 رسد، چرا که در آنجا نه مرض است و نه پیری و نه مرگ.نمی

 

 برای مربی: یهایراهنمائی

حدیث فوق را با آرامش بخوان و شنوندگان آهسته با تو تکرار کنند تا اکثرشان حفظ  -1

 کنند.

های مشکل را به زبان محلی شرح حدیث پیش روی خود را برایشان بخوان و لغت -5

 شنوندگان ترجمه کن تا خوب بهفمند.
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 بری از پیامبر، زیرا فرمانسبب دخول جنت است به آنان تعلیم ده که اطاعت پیامبر -3

کند، و چون نفس تزکیه شد آنگاه شایسته عبادتی است که نفس انسان را تزکیه و پاک می

    ﴿فرماید:می شود چون خدا دخول جنت می

 ﴾  :ر شد آن که نفس خود را همانا رستگا»  (9)الشمس

و آن است رستگاری بزرگ  ز دوزخ و دخول جنت. و معنی رستگاری نجات ا«تزکیه کرد

   ﴿ گفته: زیرا خداوند 

   
  ﴾ ( :581آل عمران.) « به جنت  وآن که از دوزخ دور داشته شد

 .«برده شد همانا رستگار شد
شود، یت از جنت و ورود دوزخ میسبب محروم که نافرمانی پیامبر :به آنان بهفمان -4

سازد، و هرگاه نفس آلوده شد شایسته ورود نفس را پلید و آلوده می زیرا که نافرمانی پیامبر

باشد، و به معنی ترک دستورات و انجام منهیات وی می به جنت نیست، و نافرمانی پیامبر

انسان راه تزکیة خود را  ها نفسچون دستورات پیامبر وسیلة تزکیه نفس است  و به ترک آن

گردد و نفس آلوده سزاوار دخول دهد و به انجام منهیات نفس انسان آلوده میاز دست می

 جنت نیست.

هیات ناطاعت کند که به دستورات و م تواند از پیامبربه آنان تعلیم ده. زمانی بنده می -2

 وی علم داشته باشد.

شود از قبیل عقاید، اقوال و اطاعت می امبرتحصیل علمی که با آن پی :به آنان بگو -6

 افعال بر هر مسلمانی الزم است.
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 : آیة ایاک نعبد و ایاک نستعین2درس 

 قول اهلل تعالی:
 
 

 
  
 

 
 

 

 فرمودة خدای بزرگ:

ها از تو یاری پرستیم و تنتنها تو را می( 2)

 خواهیم.می

 ما را هدایت فرما به راه راست( 6)

 

بعد این که خداوند به  :﴾ ﴿ :گفته خداوند شرح:

آموزد که چگونه او را ما آموخت که چگونه او را ستایش و ثنا گوییم. اکنون به ما می

    ﴿ بندگی کنیم.

﴾ : پرستیم، و به جز از تو ای جز تو ای پروردگار کسی را نمی به

 ﴿خواهیم. و گفته خدا: معبود برحق کمک نمی

 ﴾:  چون به ما آموخت

که چگونه حمد و ثنا، تعبد و بندگی خود را وسیله تقرب به سوی او قرار دهیم، اکنون به ما 

 ﴿»را دعا کنیم: آموزد که چگونه او می

 ﴾:  هدایت کن ما را به

راه راست. از خدا بخواهیم تا به هدایت ما ادامه دهد و راه اسالمی ما را حفظ کند، تا به آن 

 تکامل کرده و در دنیا و آخرت رستگار شویم.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

ن و شنوندگان با صدای آهسته آن را تکرار کنند تا حفظ آن دو آیه را با آرامش بخوا -1

 کنند، سپس دو آیت فوق را با آیات قبلی چند بار بخوان تا همه را خوب حفظ کنند.
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آیات را برای آنان شرح ده و آنچه را که مورد نیاز است به لغت عامیانه برای آنان  -5

 بیان کن تا اطمینان پیدا کنی که همه حفظ کردند.

طاعت خدا توأم با محبت و تعظیم و با نهایت ه آنان تعلیم ده که حقیت عبادت، ب -3

 تواضع و فروتنی است.

کند، همچنان که طهارت در صورت که شرک عبادت را فاسد می :به آنان بفهمان -4

 شود.پیش آمد ناقض وضو فاسد می

   ﴿با جملة  :به آنان بگو -2

 ﴾  بندیم که به جز او با خدا پیمان می

 پرستش نکنیم و در تمام امور به جز او از کسی کمک نخواهیم.

که استعانت یاری خواستن بر عمل و طاعت است و شکی نیست که  :به آنان تعلیم ده -6

: «اهلل أعنا علی کذا وکذا»گوییم: جز او کسی نیست که قدرت یاری داشته باشد، لذا می
نی علی ذکرک عأم للها»ما را بر این کار و آن کار یاری فرما. و در حدیث آمده: خدایا

خدایا ما را بر ذکرت شکرت و انجام عبادت کامل یاری فرما. و  «وشکرک وحسن عبادتک

خواستن از خدا، غیر از تعاون و یاری دادن بعضی مؤمنان بعضی دیگر را در امور این یاری

فرماید: ور خداست که میخیر و طاعت است که آن دست

﴿   

﴾ بر نیکی و تقوا یاری دهید یکدیگر را»[ 2: ةدئ]الما». 
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 به معاذ : حدیث وصیت پیامبر6درس 

النبی صلى اهلل علیه وسلم لمعاذ بن قول 

 ِإنِّى َواللَّهِ  ُمَعاذُ  يَا»جبل رضی اهلل عنه: 
 ُدبُرِ  ِفى َتَدَعنَّ  لَ  ُمَعاذُ  يَا يكَ ُأوصِ  أُلِحبُّكَ 

 ِذْكِركَ  َعَلى َأِعنِّى اللَُّهمَّ  :تَ ُقولُ  َصَلة   ُكلِّ 
 «ِعَباَدِتكَ  َوُحْسنِ  َوُشْكِركَ 

ابوداود به سند صحیح خود از پیامبر 

 کند که برای معاذ بن جبلروایت می

فرمودند: ای معاذ قسم به خدا که من تو را 

 دوست دارم.

عاذ! بعد از هر نمازی این دعا را ترک ای م

مکن: ای خدا مرا بر ذکر و شکر و عبادت 

 کاملت یاری بفرما.

 (رواه ابوداود به اسناد صحیح)

ای معاذ! او را به اسمش یاد کردند، تا او را به آنچه سفارش  :گفته رسول اهلل  شرح:

ا او را به صفت قاضی به شود متوجه سازند معاذ همان جوان انصاری بود که رسول خدمی

دانستند، پیامبر خدا به او فرمودند: به یمن فرستادند، زیرا دانش و فقاهتش را در امور دین می

که اگر در کتاب  :کنی ای معاذ؟ معاذ گفت: به کتاب خدا. رسول اهلل گفتندچه چیز حکم می

اگر در سنت رسول  کنم. فرمودند:خدا نیافتی؟ معاذ گفت: مطابق سنت رسول اهلل حکم می

 اسکنم. رسول اهلل برایش فرمودند: حمد و سپاهلل نیافتی؟ گفت: با رأی خود اجتهاد می

توفیق داد. این گفته  ا به آنچه خدا و رسول دوست دارندخدای را که فرستادة رسولش ر

قسم به خدا که من تو را دوست دارم، قسمی است تا عظمت  :«واهلل انی الحبک»:  پیامبر

ترک مکن بعد هر نمازی از  :«ال تدعن»: وضوع سفارش را برایش بفهمانند. و گفته پیامبرم

از خدای  :«اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک »اش:نمازهای پنجگانه. و گفته

تعالی بخواه که تو را بر تداوم ذکر زبانی و قلبی یاری نماید و همچنین بر مداومت شکر و 

هایی که ارزانی فرموده و بر حسن عبادت یاری فرماید، زیرا اگر حمد خدا در مقابل نعمت

 آورد.میه را به دست بنده عبادات را به خوبی انجام دهد ثواب مطلوب
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 برای مربی: هاییراهنمائی

 ها حفظ کنند.حدیث را با آرامش بخوان و تکرار کن تا بیشتر شنونده -1

 یشان مشکل است به لغت عامیانه بیان کن.شرح حدیث را آرام بخوان و فهم آنچه برا -5

 برایشان بیان کن که سوگندخوردن برای موضوع مهم جائز است. -3

که برای استفاده از تعلیم و تعلم، تبادلة محبت بین معلم و متعلم ضروری  :برایشان بگو -4

   است.

 ﴿برایشان فضیلت ذکر و شکر را به اساس این فرمودة خدا بیان کن: -2

  
    

﴾ ومرا  یاد کنید مرا تا شما را یادکنم و سپاسگزار من باشید»  (.512: ة)البقر

 .«ناسپاسی نکنید
که حسن عبادت همانا اخالص در عبادت خدای تعالی و ادای آن  :مبرایشان بیان کن -6

د و کم، مقدم و مؤخر نشده و در غیر زمان و مکان تعیین مطابق شریعت است طوری که زیا

 شده انجام نگیرد.

که ذکر آنست که از طرف شارع بیان شده که قلب و زبان همآهنگ  :برایشان بفهمان -2

 باشند.
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 : آیة صراط الذین انعمت علیهم1درس 

 قوله تعالی:
 

 
 
  

 
  

 
 

 گفتة خداوند بزرگ:

( راه آنانی که انعام فرمودی برایشان نه 2)

برایشان و نه  ی کسانی که غضب شده

 گمراهان

 [2 :الفاتحه]

 

   ﴿معنی  شرح:

﴾  راه اسالم قبالً گذشت که مراد از صراط همان اسالم است، زیرا این

شود و آن را به کسانی که راهیست که سالکش از آتش نجات یافته و داخل بهشت می

دهد که آنان پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین اند، خداوند بر ایشان نعمت داده نسبت می

نمودن آن راه دعوت زیرا ایشان راه را شناخته و به سیر در آن پرداختند و مردم را به طی

  ﴿ و گفته خداوند  نمودند.

 ﴾   نه راه کسانی که بر ایشان غضب کردی

که از اسالم « صارین»، و نه راه کسانی که از راه حق و اسالم منحرف گردیده اند «یهود»

 هایی که از جانب خداوند تشریع نشده بود، درمنحرف شده و به خاطر عقیدة تثلیث و عبادت

 شرک افتادند.

 

 های برای مربی:راهنمایی

آن را به آرامش بخوان و شنوندگان نیز آهسته با تو بخوانند تا مطمئن شوی که  -1

شان آیه را حفظ نموده اند، سپس تمامی سوره را چند مرتبه بخوان و بعضی از اکثریت

 شنوندگان را در حفظ آن آزمایش کن.
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را که ندانشته اند به زبان عامیانه برایشان بیان کن. تا شرح را به آرامش بخوان و آنچه  -5

 اطمینان حاصل کنی که معنای آیه را فهمیده اند.

  ﴿ در ارتباط با این فرمودة خدای تعالی در سورة نساء -3

    
   ﴾  

کسی که اطاعت خدا و رسول را بنماید با نعمت »شان گردان: هآگا  (.62)النساء: 

 .«شدگان یکجا خواهد بودداده
ها چهار چیز های خدا قابل شمارش نیست و بزرگترین آنآگاهشان ساز که نعمت -4

است: ایمان به خدا و شناخت او و شناخت آنچه که مورد پسند خدا و آنچه که مورد پسند او 

 جام کارهای پسندیده و ترک اعمال ناپسند.نیست و توفیق بران

آگاهشان ساز که سبب غضب خدا بر مغضوب علیهم با وصف علم و آگاهی داشتند  -2

پسندد داشته و یا اموری را که نمیهمانا عدم عمل کردشان به آنچه که خداوند دوست می

رضای خدا و  بوده است و سبب گمراهی ضالین جهل و نادانی شان به اموری بوده که مورد

 یا مورد کراهیت او است.

ساز که طلب علمی که عبارت از معرفت خدا و شناخت آنچه مورد پسند  شان آگاه -6

خدا و یا ناپسند او از اعتقادات، اعمال، گفتار و اوصاف باشد واجب است و هرکه کوتاهی 

 شود.کند به زیان دنیا و آخرت روبرو می

شان است کایت مردم از شر و فساد و ظلم، همانا نادانیتعلیم شان ده که سبب اصلی ش -2

 به آنچه که باید بدانند.
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 : حدیث لعنت خدا بر یهود و نصاری9درس 

 َلْعَنةُ »صلى اهلل عليه وسلم: قال الرسول 
 قُ ُبورَ  اتََّخُذوا َوالنََّصاَرى اْليَ ُهودِ  َعَلى اللَّهِ 

 .«ُعواَصن َ  َما ُيَحذِّرُ  ،َمَساِجدَ  أَنِْبَيائِِهمْ 

: لعنت خدا بر یهود و نصاری گفته پیامبر 

باد که گورستان پیامبران خود را مسجد و 

عبادتگاه قرار دادند که امت خود از این 

 ,دارد. )البته مراد حدیثکار برحذر می

قراردادن قبر داخل مسجد و نمازخواندن 

 به طرف آن است(.

 (فی الصحیحین)

 

گوید: دهد و مید و نصاری را مورد نفرین و لعنت قرار میاهلل )پیامبر( یهو لعنة شرح:

خداوند یهود و نصاری را به واسطه قراردادن گورستان پیامبران را به عنوان عبادتگاه از حمت 

 دارد که کارشان را تکرار نکنند.خود طرد کرده است و بدینوسیله مسلمانان را برحذر می

ارات القبور والمتخذین روایت شده: )لعن اهلل زوّ  در روایات ابوداود و ترمذی از پیامبر

روند و هایی را که به زیارت گورستان میعلیها المساجد والسرج( خدا لعنت کرده است زن

  .کننددهند و در گورها چراغ روشن میکسانی را که گورستان را مساجد و عبادتگاه قرار می

در حبشه عبادتگاهی را  بو ام سلمه  روایت شده که ام حبیبه لدر صحیحین از عایشه 

 تعریف کردند، پیامبر  هایی قرار داشت و برای پیامبر دیده بودند که در آن عکس

کردند میرد بر قبر آن عبادتگاهی درست میفرمودند: ایشان وقتی که فرد صالحی از آنان می

 ر روز قیامتند.دادند و ایشان بدترین خلق خدا دهایشان را در آنجا قرار میو عکس

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

حدیث را با آرامش بخوان و با شنوندگان تکرار کن تا بدانی که بیشترشان حفظ  -1

 کردند.
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 ده که گذاشتن عکس در مساجد یا گورستان مکروه تحریمی است. به ایشان تذکر -5

ری است از افتادن ساختن مسجد بر قبرها همانا جلوگیکه علت منع :به ایشان بفهمان -2

 در شرک که بزرگترین گناهان است.
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 : آیة وضو1درس 

 قوله تعالی:
 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 گفته خداوند بزرگ:

نگامی که برخاستید برای ( ای مؤمنان ه6)

های خویش را ها و دستد روینماز بشویی

ها و مسح کنید سرها را و بشویید تا آرنج

 ها.پاهایتان را تا قوزک

 [6: ةمائدال]

 

  ﴿این گفته خدای تعالی:  شرح:

﴾ شان ساخته که هرگاه ی بندگان مؤمن تا آگاهندائیست برا

کیفیت شستن روی  مناجات و نماز را اراده کنند واجب است که وضو بگیرند و رسول اهلل 

های خود را سه بار بشوید و سپس برای شستن دهان دهند به این که اوالً دسترا توضیح می

ن بینی آب را سه بار استنشاق و سه بار آب را به دهان کرده مضمضه نماید، و بعد برای شست

ها را شوند لذا وضو گیرنده، اوالً آناستنثار نماید، چون دهان و بینی از جمله روی حساب می

های سر تا انتهای شسته و بعد روی خود را سه بار بشوید و اندازه تعیین شده روی: از موی

است را و بعد دست باشد. سپس دست رچانه، و از برآمدگی گوش راست تا گوش چپ می

ها از جلو سر شروع نموده و به ها سه بار بشوید، و برای مسح سر با دستچپ را با آرنج
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طرف عقب مسح کند و سپس به محل اولی برگرداند، بعد پای راست و چپ را تا قوزک 

 بشوید.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

ار کنند تا اکثریت آن را حفظ آیه را به ترتیل تکرار کن و حاضران آهسته با تو تکر -1

 نمایند.

شرح را به آرامش بخوان و آنچه را که فهمش برای حاضران مشکل باشد معنی و بیان  -5

 کن.

برایشان تذکر ده که وضو از حدث اصغر واجب است و آن عبارت از خروج بول و  -3

زن به منظور نمودن غایط، مذی و یا باد از سبیلین است و همچنین خواب سنگین، و مساس

احساس لذت گرچه احساس لذت نکند. )البته در مذهب احناف مساس زن شکننده وضو 

 .نیست(

برایشان بیان کن که مسح بر موزه برای مقیم یک شبانه روز و برای مسافر سه شبانه  -4

ها طوری باشد که روز جائز است، و شرط مسح اینست که موزه را با وضو بپوشد و موزه

 اها در وضو را بپوشاند.محل شستن پ

شان ده کسی که وضو را کامل نموده و بعداً کلمه شهادت و دعای زیر را تعلیم -2

شود تا از هرکدام که بخواهد وارد های هشتگانه جنت به رویش گشوده میبخواند، دروازده

َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه  ،يَك َلهُ َأْشَهُد َأْن َل ِإَلَه ِإلَّ اللَُّه َوْحَدُه َل َشرِ »جنت شود. دعا این است:
 .«اللَُّهمَّ اْجَعْلِني ِمْن الت َّوَّابِيَن َواْجَعْلِني ِمْن اْلُمَتطَهِّرِينَ  ،َوَرُسولُهُ 
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 : حدیث تعلیم کیفیت وضو92درس 

 بِِإنَاء ، َدَعا أَنَّهُ :  َعفَّانَ  ْبنَ  ُعْثَمانَ  رََأى
 فَ َغَسَلُهَما، تِمَرا َلثَ ثَ  َكفَّْيهِ  َعَلى فََأفْ َرغَ 

 َفَمْضَمَض، اإِلنَاءِ  ِفى يَِميَنهُ  َأْدَخلَ  ثُمَّ 
 ِإَلى َويََدْيهِ  َثلَثًا، َوْجَههُ  َغَسلَ  ثُمَّ  ،ثرَواْستَ نْ 

 ثُمَّ  رَْأِسِه، َمَسحَ  ثُمَّ  ،تِمَرا َثَلثَ  اْلِمْرفَ َقْينِ 
 ثُمَّ  اْلَكْعبَ ْيِن، ِإَلى تِمَرا َثَلثَ  رِْجَلْيهِ  َغَسلَ 

 عليه اهلل صلى - اللَّهِ  َرُسولُ رَأَيت  :قَالَ 
قَاَل  ثُمَّ  َهَذا، ُوُضوِئى َنْحوَ  تَ َوضَّأَ  - وسلم

 َصلَّى نحو وضوئي هذا ثُمَّ  من توضأ
اللَّه  ُغِفرَ  نَ ْفَسُه، ِفيِهَما ُيَحدِّثُ  لَ  رَْكَعتَ ْيِن،

 .َذنِْبهِ  ِمنْ  تَ َقدَّمَ  َما َلهُ 

: ان بن عفان از حضرت عثم روایت است

که ظرف آبی را طلبید و سه مرتبه بر 

ها را شست، های خود ریخت و آندست

بعد دست راست خود را داخل ظرف 

نموده مضمضه کرد و آب را در بینی کرد 

و آن را افشاند، سپس سه مرتبهی روی 

ها های خود را تا آرنجخود و دست

شست. بعد سرش را مسح نموده و پاهای 

قوزک سه بار شست. سپس خود را تا 

را دیدم که مانند این  گفت: رسول خدا 

گرفت. و گفت: کسی که وضو، وضو می

گیرد و دو مانند این وضوی من وضو ب

ها با نفس که در آن رکعت نماز را بخواند

گناهان  خود سخنی نگوید، خداند 

 بخشد.اش را میگذشته

 (متفق علیه)
 

: داده شده نظر به گفتة حضرت عثمان  رسول اهلل به این حدیث حکم رفع به  شرح:

گرفت مثل وضوی من... تا آخر حدیث... این را که وضو می که من دیدم رسول اهلل 

: آب در دهان و بینی نموده و مضمضه و استنثار کرد، و از «فمضمض و استنثر»اش: گفته

گیرد و با استنثار هردو به میاستنشاق تذکری نداد، چون که استنثار بعد از استنشاق صورت 

ها تذکری نداد، : سرش را مسح نمود و از گوش«ثم مسح برأسه» اش:شود. و گفتهجا می

: یعنی «ال یحدث فیهما نفسه»اش: شوند. و گفتهها تابع سر هستند و با سر مسح میزیرا گوش
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 یست. و گفته اش:امور دنیوی را در قلب خود راه ندهد، اما اگر امور آخرت باشد باکی ن

شود، این وقتی است که نیت توبه از اش بخشیده می: گناهان گذشته«له ما تقدم من ذنبه غفر»

 شود.گناهان کبیره را کرده باشد، زیرا گناهان صغیره با وضو و نماز بخشیده می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 حدیث را چند مرتبه به آرامی بخوان. -1

آنچه را که حدیث دربر دارد از فرایض وضو مثل شستن روی و شرح را بخوان و  -5

ها و مسح سر و شستن پاها و رعایت ترتیب در شستن اعضاء که اوالً روی بعد شستن دست

درپی شستن اعضا در یک وقت و پی ةها بعد مسح سر و سپس پاها و همچنین مواالدست

مضه، استنشاق و استنثار و مسح ها، مضهای وضو مثل شستن کفبدون فاصلة طوالنی، سنت

 ها را برایشان بیان کن.داخل و ظاهر گوش

ها ارتباط دارد، و که نیت در وضو شرط است، زیرا ثواب اعمال به نیت :برایشان بگو -3

 .باید وضو گیرنده نیت رفع حدیث و طاعت خدا را بنماید
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 : آیة غسل99درس 

 قوله تعالی:

﴿  
 

﴾ 

 گفته خداوند:

و اگر جنب شدید پس خوب پاک کنید 

 خودرا.

 [6: مائده]

 

یعنی  ﴾   ﴿: گفتة خدای تعالی شرح:

اگر به یکی از شما جنابتی باشد و آن عبارت از نزدیکی و مجامعت مرد است با همسرش 

خروج  نمودن،نظرکردن و یا مساسگرچه انزال نشود و یا احتالم است به خروج منی، و یا به 

 شود.وب میسحمنی صورت بگیرد هم جنابت م

 ﴿:و در جنابت، زن و مرد مساوی هستند. و قوله تعالی
﴾ یعنی غسل کنید، زیرا کسی که غسل نماید خوب پاک :

ها را سه ه و دستشود. ترتیب غسل اینست که شخص برای رفع جنابت نیت کردو تطهیر می

های کند، بعداً مویشوید، سپس مثل وضوی نماز وضو میهایش را میترورتبه شسته و عم

شوید، ها را میشوید، بعد داخل و خارج گوشسرش را با آب خالل نموده و سه مرتبه می

 شوید و سپس جانب چپ را همچنین.سپس جانب راست بدنش را از سر تا قدم می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ه را بخوان و تکرار کن تا تمامی مردان و زنان شنونده آن را حفظ کنند.آی -1

   ﴿: مراد از گفته خدای تعالی -5

﴾ .را برای شنوندگان بیان کن 
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شان گردان که زن و مرد در جنابت به احتالم و جماع مساوی هستند، همانطوری آگاه -3

خواب خود منی را دید جنب است، همان طور زنی که احتالم شده و که مرد اگر در جامة 

 آب ببند برایش غسل واجب است.

رسد هایی از بدن که به سهولت آب نمیکننده باید به قسمتآگاهشان کن که غسل -4

مثل ناف، زیر بغل و زیر زانو آب را برساند، زیرا تا وقتی که به تمام سطح جسم آب نرسد 

 شود.غسل تکمیل نمی

آگاهشان کن کسی ذکر خود را در هنگام غسل کردن با دست مس کند، الزم است  -2

که بعد از غسل مجدداً وضو نماید، زیرا مس ذکر بدون حایل، شکنندة وضو است نظر به 

کسی که ذکرش را مس کند،   «من مس ذکره فال یصلی حتی یتوضأ» :حدیثی که وارد شده

 نماز نخواند تا وضو نماید.

 

 تبصره:

 )در مذهب احناف مس ذکر اشکالی ندارد و اعاده وضو الزم نیست(.
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 : حدیث چگونگی غسل پیامبر92درس 

 اللَّهِ  ِلَرُسولِ  َوَضْعتُ : قَاَلتْ  ل َمْيُمونَة َعنْ 
  ًيََدْيِه، َعَلى فََأفْ َرغَ  بِِه، يَ ْغَتِسلُ  َماء 

 َأفْ َرغَ  ثُمَّ  ،َثلَثًا َأوْ  َمرَّتَ ْينِ  َمرَّتَ ْينِ  فَ َغَسَلُهَما
 ثُمَّ  َمَذاِكيَرُه، فَ َغَسلَ  ِشَماِلِه، َعَلى بَِيِميِنهِ 
 َواْستَ ْنَشَق، َمْضَمضَ  ثُمَّ  بِاأَلْرِض، يََدهُ  َدَلكَ 

 َثلَثًا، رَْأَسهُ  َغَسلَ  ثُمَّ  َويََدْيهِ  َوْجَههُ  َغَسلَ  ثُمَّ 
 َمَقاِمهِ  ِمنْ  تَ َنحَّى ثُمَّ  َجَسِدِه، َعَلى َأفْ َرغَ  ثُمَّ 

 .َقَدَمْيهِ  فَ َغَسلَ 

که گفت:  لروایت است از میمونه 

آبی که غسل کند،  گذاشتم برای پیامبر 

های خود دو یا سه پس ریخت بر دست

ها را شست، سپس با دست مرتبه آن

راست بر دست چپ خود آب ریخت و 

خود را شست و دست خود را به  ةعور

زمین مالید سپس مضمضه و استنشاق 

های خود را روی و دستنموده و بعد 

شست، بعداً سه مرتبه سر خود را شست 

سپس بر تمام بدن خود آب ریخت، پس 

از جای خود دور شد و پاهای خود را 

 شست.

 (اه الشیخانور)

 

: «مذاکیره» :اشمراد از میمونه: ام المؤمنین میمونه بنت حارث الهاللی است گفته شرح:
ود را به زمین : دست خ«ثم دلک یده باالرض»اش: یعنی عورتش را از پیش و پس. و گفته

وی نجاست از دستش به واسطه تماس با موضع نجاست برود. و امروزه مالید تا این که ب

ثم غسل وجهه » اش:استفاده از صابون به جای مالیدن دست به زمین جائز است. و گفته

ذکری نداد، ولی ها تو از مسح سر و گوش« هایش را شستپس روی و دست: »«ویدیه

وضو گرفت مثل وضویش برای نماز، و سر و  روایت کرده که پیامبر ل حضرت عایشه

های سرش را که قبل از شستن سر، بیخ موی لها را نیز مسح نموده و در حدیث عایشه گوش

ثم تنحی عن مقامه »اش با آب خالل نمود و این برای جلوگیری از زکام مفید است. و گفته
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به خاطر آب و گِل که در محل غسل جمع شده از آن جا دور شد و پاها را » «یهفغسل قدم

 .«شسته و در کفش کرد
 

 برای مربی: هاییراهنمائی

ها آهسته با تو تکرار کنند تا آن را حفظ حدیث را به آهستگی تکرار کن و شنونده -1

 کنند.

 ر ده.ها تذکشرح را جمله جمله بخوان و معنایش را برای شنونده -5

شان ده که کیفیت مطلوبة غسل همین است، از غسل جنابت و حیض و نفاس تعلیم -3

 گرفته تا غسل جمعه، احرام و وقوف به عرفات و دخول مکه.

های بهداشتی شان کن که مالیدن دست به زمین یا شستن با صابون نمونة از برنامهآگاه -4

یل موی سر با آب پیش از شستن، از شریعت است و همچنین برای جلوگیری از زکام تخل

 شود.مظاهر و محاسن شریعت شمرده می

شان ده که ریختن آب بر بدن باید همزمان با مالیدن اعضا باشد، و بر شخص تعلیم -2

غسل کننده الزم است که به اندازة پُشت ناخن از بدن را بدون تماس آب نگذارد، طوری که 

 .«است چون زیر هر موی جنابت» «بةجنا ةکل شعراذ تحت » روایت نموده: حضرت علی 
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 : آیة تیمم93درس 

 قوله تعالی:
  

  
  
  

  
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 
 

  

 فرموده خدای تعالی:

یا قضای  بودید یا در سفری و اگر بیمار

حاجت کردید یا با زنان آمیزش 

نمودید و آبی نیافتید، با خاک پاک 

ها و سپس بمالید بر روی تیمم کنید

 های خود از آن.دست

 [6: مائده]

 

   ﴿: در این گفتة خداوند شرح:

   ﴾  بیان علل جواز تیمم است، و آن عبارت از

حالتی است که شخص به سبب مریضی از استعمال آب عاجز باشد، مثل مسافری که در سفر 

ماند مثل موجود نشدن آب، یا دشواری حمل هایی عاجز میآوردن آب به علتاز به دست

:  ای آشامیدن و طبخ غذا. و در این گفته خداوندآب در سفر و یا ضرورت حفظ آب بر

﴿     

 ﴾های وضو است که عبارت از خروج بول بیان شکننده

   ﴿ و غایط و یا باد است از سبیلین. و در این گفته:

﴾  «جماع موجب بیان اینست که « یا درآمیختید با زنان



   

  درسهای یومیه اسالمی    22 
  

 

تواند که تیمم کند، و کردن را نیافت، میآبی جهت غسل,غسل است و اگر شخصی جنب

کند عوض غسل جائز است، و بعد از یافتن این تیمم تا زمانی که به آب دسترسی پیدا می

 شود. این گفته:آب نمازهای را که در طی اوقات تیمم ادا کرده عود نمی
﴿  ﴾ « یعنی قصد

شد، هرچه که بر سطح زمین از شن و و اگر خاک پاک موجود نمی« کنید به خاک پاک

  و سنگ باشد تیمم به آن جائز است و در آیة« زارشوره»ریگ و سبخه 
﴿  

 ﴾ کیفیت تیمم است که شخص بسم اهلل  بیان

 کند.ها را یک بار مسح میها روی و کفگذارد و با آنا را بر خاک میهگفته و کف دست

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

ها آهسته با تو تکرار کنند تا آیه را به آرامش بخوان و قرائتش کن و شنونده -1

 شان آن را حفظ کنند.اکثریت

رک نمایند و اگر شرح را جمله جمله بخوان و معنی آیات را برایشان تفسیر کن تا د -5

 درست نهفمیدند به عبارات عامیانه برایشان بیان کن.

کننده موجبات وضو و غسل و بیان جواز برایشان توضیح ده که این قسمت آیت بیان -3

 تیمم و کیفیت آن است.

ها را بر زمین روایت شده که وی در تیمم دوبار دست ببرایشان بیان که از ابن عمر -4

نمود و ها را تا آرنجها مسح میها و آنرای مسح روی و یک بار برای دستزد، یک بار بمی

 کسی که مانند او تیمم نماید ایرادی بر او نیست.

در  بها در آیه تذکر رفته، حدیث عمار بن یاسرآنچه که دوباره مسح روی و کف -2

 صحیح نیز بر آن تأکید دارد.
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 : حدیث تعلیم کیفیت تیمم94درس 

  عنهما قال: ياسر رضي اهلل عن عمار بن
 فَ َتَمعَّْكتُ ... ْجَنْبُت فَ َلْم ُأِصْب اْلَماءَ ِإنِّي أَ 

لِلنَِّبيِّ َصلَّى  َذِلكَ  َفَصلَّْيُت َفذََكْرتُ  بِالصَِّعيدِ 
ِإنََّما َكاَن َيْكِفيَك » :اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقالَ 

ْيِه َوَسلََّم َفَضَرَب النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ  «َهَكَذا
ِبَكفَّْيِه اأْلَْرَض َونَ َفَخ ِفيِهَما ثُمَّ َمَسَح ِبِهَما 

 .َوْجَهُه وََكفَّْيهِ 

گفت: که  لروایت است از عمار یاسر 

جنب شدم آب نیافتم پس در خاک 

غلطیدم و نماز خواندم، بعداً این موضوع 

 بیان کردم پیامبر  را برای پیامبر 

کند این کفایت می فرمودند: همانا برای تو

ها را به زمین دست پیامبر « و برای تعلیم»

ها بعداً مسح زدند و دمیدند در آن دست

ها را تا کردند روی خود را و دست

 ها.آرنج

 لی الرصغنیإ :دارالقطنی وفی روایة« متفق علیه»
 

تالم در خواب ب شدم و آن در مسافرت و به شکل اح: جن«أجنبت» :اشگفته شرح:

اش: : یعنی به روی خاک غلطیدم یا غلط خوردم و گفته«تمعکت» :اشوده است. گفتهب

انما » :اشاین را گفتم: یعنی بعد بازگشت از سفر. و گفته : برای پیامبر«فذکرت ذلک»

ها به : دمید در کف دست«و نفخ فیهما»: اش: یعنی برای تو جائز است. و گفته«یکفیک

: یعنی تا بند «لی الرصغینإ» :اشش را آلوده نسازد. و گفتهخاطر دورکردن غبار تا روی

 ها.دست

 

 برای مربی هاییراهنمائی

ها آهسته با تو تکرار کنند تا ببینی حدیث را چند مرتبه به آرامش بخوان و شنونده -1

 اکثرشان آن را حفظ کرده اند.
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به لغت عامیانه بیان شرح را جمله جمله به آرامش بخوان و آنچه برایشان مشکل است  -5

 کن تا این که ببینی آن را دُرست درک کرده اند.

روایت  بترین شکل تیمم این است که بیان شد، و از ابن عمرشان ده که صحیحتعلیم -3

زند، اول برای مسح روی و بار دوم برای ها را بر زمین میکننده دو بار دستشده که تیمم

وارد شده  بورت دومی که در حدیث عمار بن یاسرها، و این صها تا آرنجمسح دست

ابن  به فعل تر است و عمل به هردو صورت جائز است. )در مذهب احنافتر و صحیحآسان

 .شود(عمل می بعمر 

کننده غبار را که تیمم :در حدیث اشاره واضح برای رعایت نظافت شده، چون فرموده -4

 ها پیش از مسح رویش بدمد.از دست

دیث، مفصل دست ذکر شده و مفصل بندیست که بین کف و بازو قرار دارد، در ح -2

 گویند:ها میعرب

شود و آنچه پیوست انگشت خنصر استخوانی که متصل انگشت ابهام است کوع نامیده می

شود، در اصطالح عرب به عنوان مثل است کرسوع و آنچه در وسط قرار دارد رسغ گفته می

شناسد، کوع در دست و بوع در پا : فالنی کوع را از بوع نمیگویندبرای شخص جاهل می

 استخوانی است که پیوست انگشت ابهام است.
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 دارد: آیة نماز از فحشاء و منکر بازمی92درس 

 قوله تعالی:
  
  

  
 

  
  

  
 
  

  
  
  

  
 

 فرموده خداوند:

( بخوان آنچه وحی شد به سویت از 42)

کتاب و به پای دار نماز را که همانا نماز 

بازدارد از ناشایست و ناپسند، و هرآینه یاد 

داند آنچه خدا بزرگتر است و خدا می

 .سازیدمی

 [42: العنکبوت]

 

   ﴿ گفتة خدای تعالی: شرح:

   ﴾  این امر ارشادیست برای رسول

و امتش که پیروان او هستند، زیرا تالوت کتاب خدا و خواندن آن سبب تقویت ایمان  اهلل 

امت در برابر آزارها و مشکالت را و ازدیاد معرفت و کمک بر طاعت گردیده، و صبر و استق

امر به اقامة نماز است که با شرایطش در  «ةوأقم الصلو»کند. و گفتة خداوند: زیاد می

شود و شرایط آن عبارت است از: طهارت بدن، جامه و مکان و رفع حدث به  ءجماعت ادا

ارکان  وضو یا به غسل در صورتی که شخص جنب باشد، و استقبال قبله و دخول وقت. و

های آن که نماز که عبارت از: نیت و خشوع و قیام در صورتی که مریض نباشد. و فرض

عبارت از: تکبیر افتتاح و خواندن سورة فاتحه، رکوع و بلندشدن از آن و سجده و بلندشدن 

از آن، و حفظ اعتدال و آرامش در تمامی این ارکان، و سالم برای خروج از نماز، و واجبات 

است از: خواندن سوره یا چند آیت بعد از فاتحه در دو رکعت اولی، و گفتن  آن عبارت
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وقت بلندشدن از رکوع، و نشستن و خواندن تشهد و   «سمع اهلل لمن حمده ربنا ولک الحمد»

للَُّهمَّ َصلِّ ا»شود: در تشهد اخیر، و درود به این ترتیب خوانده می خواندن درود بر پیامبر 
و گفتة خدای تعالی:   «، ِإنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ َعَلى ِإبْ َراِهيمَ  ، َوَعَلى آِل ُمَحمَّد  َكَما َصلَّْيتَ َعَلى ُمَحمَّد  

﴿    

  ﴾  علت امر به اقامة

ر گفتار و کردار ، یعنی از زنا، بخل و ه«داردنماز از فحشاء بازمی »کند کهنماز را بیان می

بدی که قُبح آن زیاد باشد. و منکر عبارت از هرنوع اعتقاد و گفتار و کرداری که شریعت آن 

 را نهی نموده و حرام قرار داده و وعدة عذاب به فعل آن داده باشد. و گفته خداوند 

﴿    ﴾ یعنی یاد خدا در نهی از

اش: چنین از یادکردن بنده برای خدای تعالی. و گفتهفحشاء و منکر اکبر است و هم

﴿   ﴾  یعنی خدا را

 نماید.ناظر و نگهبان بدانید، زیرا مراقبت خدا از فحشاء و منکر جلوگیری می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ن آن را حفظ نمایند.ها آهسته تکرار کنند تا اکثرشاآیه را به آرامش بخوان و شنونده -1

شان ده کسی که شرطی از شرایط نماز را ترک شرح را جمله جمله بخوان و تعلیم -5

نماید نمازش باطل است و همچنین کسی که رکنی را قصداً ترک نماید نمازش درست 

نیست و اگر سهواً ترک کند آن را به جا نموده و سجده سهو را بجا آورد. و کسی که واجبی 

ترک نماید قبل از سالم سجده را بجا کند، و کسی که سهو در نمازش زیاد نماید  را سهواً

بعد از سالم سجده سهو را بجا نموده سپس سالم دهد. )در مذهب احناف سجده سهو به 

 شود( می شود که بعد از سالم انجامترک واجب الزم می

، برای صاحب خود نوری را شان ده هرگاه نماز به ترتیبی که بیان شد اقامه نشودتعلیم -3

گردد، و که در فروغ آن حرکت نماید در بر نخواهد داشت، لذا مرتکب فحشاء و منکر می
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روایت کرده که گفت: کسی که   در همین رابطه ابن ابی حاکم حدیثی را از رسول اهلل

 نمازش او را از فحشاء و منکر منع نکند پس نماز نخوانده است.

در آیت مانع مراقبت آمده مراقبت یعنی در نظرداشتن خدا که منع کن که  :شانآگاه -4

کند از کارهای ناپسند و بر مسلمانان الزم است که چهار چیزی که در آیت آمده تالوت می

قرآن، اقامت نماز، ذکر خدا، مراقبت خدا و او را حاضر و ناظردانستن رعایت کند که در نظر 

سوی جنت و برخالف آن هالکت است العیاذ باهلل العلی داشتن این امور راه سالمی است به 

 الکبیر.

 تا است.فقه احناف ارکان نماز شش  در تذکر: 
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 کند: حدیث اکمال وضو گناهان را محو می96درس 

 َألَ » قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
 اْلَخطَايَا بِهِ  اللَّهُ  يَْمُحو َما َعَلى َأُدلُُّكمْ 

. اللَّهِ  َرُسولَ  يَا بَ َلى قَاُلوا. الذنوبَوَيْكُفر بِِه 
 وََكثْ َرةُ  اْلَمَكارِهِ  َعَلى اْلُوُضوءِ  ِإْسَباغُ  :قَالَ 

 بَ ْعدَ  الصََّلةِ  َوانِْتظَارُ  اْلَمَساِجدِ  ِإَلى اْلُخطَا
 .«الرِّبَاطُ  َفَذِلُكمُ  الصََّلةِ 

 :فرموده رسول خدا 

آیا راهنمایی کنم شما را به چیزی که محو 

بخشد کند خدا به آن خطاها را و میمی

به آن گناهان را؟ گفتند: آری یا رسول 

های اهلل! فرمود: اکمال وضو در حالت

برداشتن بسیاری به سوی سخت و گام

مساجد، و انتظار نماز بعد از نماز، و این 

 برای شما جهاد و مرزبانی از اسالم است.

 (رواه مالک و مسلم)

 

که به صورت استفهام و پرسش وارد  «دلکم ما یمحو...أال أ»: گفته رسول اهلل  شرح:

کند شان بیان مینمودن به امر مهمی است که بعد از خواست و تقاضایشده، توجه و آگاه

ها به سوی مساجد و انتظار نماز بعد نماز. و این که عبارت است از اکمال وضو و زیادی قدم

اد شده به خاطر تشویق به سوی مطلوب بوده است. که این خبر در قالب جملة استفهامی ایر

جمع خطیئه: و آن گناهی است که قصداً انجام شده باشد. والذنوب جمع ذنب:  :«و الخطایا»

شود اگر به شرایط زیر باشد: این که آگاهانه انجام و آن گناهایست که بنده به آن مؤاخذه می

ه نه ر خطا، و به ارادة خود آن را مرتکب شدداده باشد، نه به فراموشی، قصداً باشد نه به طو

: یعنی رساندن آب وضو را به مواضع آن که «سباغ الوضوءإ»اش: به صورت اجبار. و گفته

: و آن انجام وضو است در «علی المکاره»هر عضو را به صورت کامل دربر گیرد. و قوله: 

گی یا سردی شدید و یا های که نفس تنفر و کراهیت دارد مثل مریضی یا رنج و خستحالت

برداشتن زیاد به سوی گام»  «الخطا الی المساجد ةکثر»:  ترس و خوف و گفته رسول اهلل 

آورد که محل سکونت یا کارش از مسجد دور بوده و او و این را کسی به دست می« مساجد
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نظورش م « ةبعد الصال ةانتظار الصال»اش: آید. و گفتهبرای ادای نماز به سوی مسجد می

ماند و انتظار نماز عشاء را کسی است که نماز شام را ادا نموده و همچنان در مسجد می

کشد، به همین ترتیب یک نماز را ادا کشد و یا ظهر را ادا نموده و انتظار نماز عصر را میمی

فذلکم  »اش:شود. گفتهکشد و از مسجد خارج نمیکند و برای نماز بعدی انتظار میمی

، زیرا رباط «یعنی آنچه بیان شد رباطیست که اجر و مزد آن بزرگترین اجرها است»  «طالربا

و نگهبانی شبی در راه خدا بهتر از یک ماه صیامِ روز و قیامِ شب است. والرباط: فرودآمدن 

 به مرزهای اسالمی برای حفاظت آن از شر کفار.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

ها نیز با تو تکرار کنند تا و قرائتش تکرار کن و شنونده حدیث را به آرامش بخوان -1

 شان حدیث را حفظ نمایند.اکثریت

شرح حدیث را جمله جمله بخوان، و تا جملة اولی را نفهمیدند به جملة دومی  -5

 نپردازند.

شان رغبت داشتند، چون در تعلیم و هدایت اصحاب آگاهشان کن که چقدر پیامبر  -3

 تا آخر حدیث به کار گرفتند. «دلکماال أ»با بیان: روش تشویق را 

های زیادی به سوی مسجد منزل دور از مسجدی که صاحبش قدم  شان دهتعلیم -4

های زیادی که به دارد اجر بزرگ دارد. یعنی اجر و مزد این صاحب منزل به خاطر قدمبرمی

 دارد بسیار زیاد است.سوی مسجد برمی

 ﴿فرموده:  اط امر خداوند است چون خداوند شان ده که ربتعلیم -2

   
  
   

   ﴾  ( :آل عمران

و از خدا بترسید تا رستگار  ای مؤمنان صبر کنید وبردبار باشید و استقامت ورزید»  (222

و هرکه از استقامت در مرزها و سنگرهای اسالمی عاجز باشد اینجا برایش رباط  . «یدشو
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ها به سوی مساجد و های دشوار و کثرت قدمدیگریست که عبارت از اکمال وضو در حالت

 انتظار نماز بعد نماز است.
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 : آیة عفو و گذشت و دیگر مکارم اخالق91درس 

 قول اهلل تعالی:
  

 
 

  
 

  
  

 
 

 
  
  
  

 فرمودة خدای تعالی:

عفو و گذشت )در پیش( بگیر  ( 122)

و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از 

 گردان.جاهالن روی ب

ای از سوی و اگر وسوسه( 511)

شیطان به تو رسید، به اهلل پناه ببر؛ به 

  . راستی او، شنوای داناست

 [511 – 122: عرافاأل]

 

   ﴿ فرمودة خدای تعالی: شرح:

    
﴾ او هستند به  کند خدا رسول و امتش را که پیروامر می

ترین آیات در مکارم اخالقی است، طوری که حضرت مکارم اخالق، زیرا این آیه جامع

تر در مکارم اخالق آیة نیست. و گفته که در قرآن ازین آیه جامع :جعفر صادق گفته است

مراد به عفو، از « بگیر گذشت را»  ﴾   ﴿خدای تعالی: 

که با ایشان آسان گیری کند و سختگیری ننماید و از کمال خلق اخالق و اعمال مردم آنست 

این است که از برادر خود چیزی نخواهد که از توان آن بیرون است مانند علم و شناخت 

: عبارت از هر خصلت نیکی «والعرف»ادب و اخالق و یا کاری که از امور داد و ستد باشد. 

  ﴿اشد. ها بها و آرامش نفساست که مورد پسند عقل

﴾  « یعنی بعد از دعوت و ارشادشان، از گفتار زشت و

از کسی که به ایشان ظلم  ، زیرا رسول اهلل «دهند بگذریرفتار بدیکه در مقابل تو انجام می
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نمودند و کردند، و به کسی که از ایشان دریغ کرده بود بخشش مینمود گذشت میمی

شان کاملترین مردم در کرد، و با این روشه کسی که از ایشان قطع رابطه میپیوستند بمی

 : ﴿ ها در آداب بودند. و گفته خداوند ترین آنمکارم اخالق و عالی
    
 ﴾ «شیطان  یعنی اگر به اثر تحریک

نافی حسن اخالق باشد به سوی خدا بازگرد و از او طلب و سخن گفتی که م غضبناک شدی 

نماید، زیرا تو را در مقابل ارادة شیطان حفظ و حمایت می ، زیرا خداوند «یاری کن

شان دانا است، و کسی که چنین حالتی به گفتار بندگان خود شنوا و به حاجات خداوند 

 ضررها قدرت دارد. داشته باشد، خداوند برهانیدن او از بدی و حمایتش از

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

ها با تو بخوانند تا این که بدانی که هردو آیت را چند مرتبه به ترتیل بخوان و شنونده -1

 شان آن را حفظ نموده اند.همه

شود توقف کن و به عبارت شرح را به آرامش بخوان و به نزد هر معنی که تمام می -5

 ن.ها بفهماعامیانه به آن

ها را بر عمل به مضمون اخالقی آن دو آیه تشویق کن زیرا اعتبار بعد از علم به آن -3

 عمل است.

که نادانی به خدا و چیزهای که مورد پسند یا ناپسند خدا و نادانی  :ها را آگاه کنآن -4

، های که برای دوستان یا عذابی برای دشمنان آماده کرده استآنچه نزد خدایتعالی از نعمت

 سبب هر شر و بدی و فساد اخالقی است.

جستن به خدا عبادت است و به جز خدا پناهگاه دیگری از جن ها بفهمان که پناهبه آن -2

 و انس وجود ندارد.
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 : حدیث خداوند به نه چیز امر کرده است99درس 

 روي أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال:
 سِّرِّ ال في الخلص: بِِتْسع رَبِّي َأَمَرِني

 والرضى، الغضب في العدلو  والعلنية،
 َعمَّنْ  أْعُفوَ َأْن وَ  والغنى، الفقر في والقصد
واعطى من  ،وأصل من قطعني ظََلَمِني

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

فرمود:  روایت شده که رسول اهلل 

پروردگارم به نُه چیز مرا امر نموده: 

نهان و آشکار، رعایت عدالت  اخالص در

روی در در حال رضایت و خشم، میانه

بگذرم از ال توانگری و فقر، و این که ح

ر من ستم نموده و بپیوندم به کسی که ب

که از من قطع رابطه کرده، و بدهم  کسی

کسی را که از من دریغ کرده است. و این 

ام فکر و نظرم که سخنم ذکر و خاموشی

 پندگرفتن باشد.

 (صول والقرطبی فی تفسیره واللفظ لهذکره ابن االثیر فی جامع األ)

 

گردانیدن عبادت اول: اخالص: یعنی خالص . : یعنی به نُه مسئله«بتسع » :اشگفته شرح:

برای خدای تعالی طوری که احدی را در ان شریک نسازد و عمل نهان و آشکارش  است

ست، یعنی در گفتار و حکم خود ظلم نکند چه یکسان باشد. دوم: العدل: عدل که ضد ظلم ا

نکردن است چه در روی: و آن اسرافدر حالت خشنودی باشد یا در حالت خشم. سوم: میانه

: درگذشتن از کسی که به او ظلم کرده «العفو»حالت ثروتمندی باشد یا فقیری. چهارم: 

: پیوستن به کسی که «قطعهوصل من ی »باشد به این که او را مورد مؤاخذه قرار ندهد. پنجم:

قطع عالقه نموده یعنی به عنوان مجازات و انتقامش قطع رابطه نکرده، بلکه با او ارتباط و 

نمودن به کسی که او را محروم : بخشش«اعطائه من حرمه»کند. ششم: پیوند را برقرار می

به او بذل و  اشکرده باشد، یعنی به عمل متقابل به مثل نپرداخته بلکه در وقت احتیاجی

زند نماید. و این شش چیز از مکارم اخالق است. و هفتم این که وقتی سخن میبخشش می
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سخنش یاد خدای تعالی باشد و هشتم وقتی خاموش و ساکت است سکوتش تفکر باشد در 

آنچه که رضای خدای تعالی است و نهم این که نظرش پندگرفتن باشد به آنچه که به ازدیاد 

 انجامد بنگرد.ال صالح و خیر میایمان و اعم

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

ها آهسته تکرار اش را تکرار کن و شنوندهحدیث را به آرامش بخوان و هر جمله -1

 کنند تا ببینی که اکثرشان آن را حفظ کرده اند.

گانة این حدیث که در مکارم اخالق است برای هر فرد و شان ده که مسایل ششتعلیم -5

ن مسلمان الزم است که خویش را به این زیور آراسته گردانیده و به خاطر آن با نفس خود ز

 گانه خُلق و خویش بگردد.های ششجهاد نماید تا این که آن را کسب نموده و این خصلت

شان گردان که برای عبادت خدای تعالی اخالص واجب است و همنیطور واجب آگاه -3

ج در حالت توانگری انفاق و خر روی کردن درو حکم و میانهاست رعایت عدالت در سخن 

 و فقر.

دادن به کسی برایشان یادآوری کن که عفونمودن از کسی که ظلم کرده، و بخشش -4

 که دریغ ورزیده، و پیوستن به کسی که قطع رابطه نموده از محاسن اخالق است.

ود را آراسته نمایند طوری که این گانه خشان ده که الزم است به این اخالق نُهتعلیم -2

 ها در اوشان دیده شده و در بین مردم به آن شناخته شوند.خصلت
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 : آیة اهل ایمان و استقامت91درس 

 قوله تعالی:
  

 
  

 
 

  
  

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 فرمودة خدای تعالی:

( آنان که گفتند پروردگار ما خدا 13)

دند نیست ترسی است پس استقامت ورزی

 شوند.ین میگهبرایشان و نه اندو

( آنان اند یاران جنت جاودان در 14)

 کردند.ند میآن پاداشی برابر آنچه بود

 [14 – 13احقاف: ]

 

   ﴿فرمودة خدای تعالی: شرح:

  ﴾ کسانی که با بیان ال اله  :یعنی

 و رسالت حضرت محمد رسول اهلل  اال اهلل و محمد رسول اهلل بر یگانگی ذات اهلل 

، و در برابر امر خدا و «ندسپس استقامت و پایداری ورزید» «ثم استقاموا»شهادت دادند 

شان بود از رسول مرتکب کفر و شرک و فساد نگردیدند، و در آنچه که توان و قدرت

  ﴿بیرون نشدند. و گفته خداوند  و رسول اهلل  اطاعت خداوند 

    
 ﴾در این آیه خدای تعالی از مؤمنان و کسانی که بر طاعات 

نماید ترسی که غیر مؤمنان دارند. و حزن الزمة اهل استقامت ورزیدند، ترس را دور می
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: شرک و عصیان است در دنیا و در قبر و در آخرت. و فرمودة خداوند 
﴿  ﴾ 
به آن گروه که به اثر اعمال صالح و ایمان، نیکو و پاک گردیده اند، اهل جنت اند که »

  ﴿ .«شوندصورت ابدی از آن دور و جدا نمی

 ﴾ دهد اوشان را به خاطر پاداش می

شان بر راه حق که همانا اسالم است، پاداشی که سبب نجات از دوزخ و ایمان و استقامت

 جاویدماندن در بهشتی که سرای ابرار و نیکان است.

 

 بی:برای مر هاییراهنمائی

هردو آیت را به آرامش و ترتیل بخوان و شنوندگان آهسته با تو تکرار کنند تا ببینی  -1

 که اکثرشان آن را حفظ نموده اند.

شرح را جمله جمله بخوان و آنچه که فهمش برایشان مشکل است به زبان عامیانه بیان  -5

 کن.

حفظ  محتاج به مراقبت و شان ده که استقامت بر طاعت خدا و رسول تعلیم -3

کردن با نفس و یادآوری وعده و وعید خداوند است در همه خدایتعالی و مبارزه

 اوقات.

شان ربنا اهلل بیان کن و همچنین برایشان فضیلت آشکار نمودن توحید را از گفته -4

فضیلت استقامت را که در وصف آن گفته شده که استقامت از هزار کرامت بهتر 

 است.

ان برادران مسلمان مروج گردیده که کلمة التزام را به شان گردان که آنچه میآگاه -2

گیرند، باطل و نادرست است زیرا کلمة التزام در تمام جای کلمة استقامت به کار می

رود، ولی کلمة استقامت خاص در طاعت خدا و رسول به امور حق و باطل به کار می

 شود.کار گرفته می
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 : دستور پیامبر به استقامت22درس 

مسلم وغيره من عبد اهلل الثقفي  وىما ر 
قال: قلت يا رسول اهلل قل لي في اإلسلم 

قل »قوًل ل اسأل عنه احدَا بعدك؟ قال: 
 «.آمنت باهلل ثم استقم

مسلم و غیر آن از عبداهلل ثقفی حدیثی را 

کند که عبداهلل گفت: به رسول روایت می

خدا گفتم برایم سخنی در اسالم بگوئید 

ما از کس دیگری نپرسم که بعد از ش

فرمود: )بگو ایمان آوردم به  رسول اهلل 

 خدا و سپس استقامت نما(.

 

به عنوان رسالت و  کننده: یا رسول اهلل: ندائیست برای رسول گفته شخص سؤال شرح:

اقرار به رسالت آن حضرت و تعظیم و تشریف به مقام رسالتش و پذیرفتن نهی خداوندی که 

اش )محمد( نهی فرموده، آنجا که در سورة نور ادکردن رسول به اسم علمیمؤمنین را از ی

    ﴿فرماید: می

   
 ﴾  :نگردانید یادکردن رسول را » .(36)النور

ر کتاب مجیدش خدای تعالی که د «بعضی شما بعض دیگر را در بین خود مانند یادکردن

رسول و یا چندین بار آن را ندا کرده است به لفظ یا محمد یاد نکرده، بلکه با ندای یا ایها ال

اش فی االسالم: یعنی در قوانین اسالم از عقاید و عبادات است. و گفته ایها النبی او را خوانده

اش: است و گفته ن خود تشریع نمودهاوند برای بندگان مؤمو احکام و آداب و اخالق که خد

یعنی سخن و بیان کافی و واضحی باشد که به آن از آتش دوزخ   «ال اسئل عنه احداً بعدک»

قل آمنت باهلل ثم »: نجات یافته، و داخل بهشت و سرای ابرار گردم. و فرمودة رسول اهلل 

د و آن به صورت خالصه برایش بیان نمو یعنی آنچه را طلب نموده بود، رسول اهلل   «استقم

این که: ایمان آورد و ایمانش را آشکار نماید و بر آن استقامت کند، زیرا ایمان پیمانیست 

در گفتة خود به عبداهلل ثقفی  دادن است به اعضا. و پیامبربدل، و قولیست به زبان، و انجام
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الوا ان الذین ق»های فصلت و احقاف در نظر دارد آنجا که فرموده: فرمودة خدا را از سوره

 .«آنهائی که گفتند پروردگار ما اهلل است سپس استقامت ورزیدند...» «ربنا اهلل ثم استقاموا...

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

قرائت حدیث را تکرار کن و شنوندگان آهسته با تو تکرار کنند تا این که بیشترشان  -1

 حدیث را حفظ نمایند.

کننده سؤالش علمی بوده این سؤال شان گردان که طلب علم واجب است، زیراآگاه -5

 است.

واجب است، نباید کسی بگوید که  شان گردان که رعایت ادب با رسول خدا آگاه -3

امر نموده و یا نهی فرموده، بلگه  محمد گفته است و یا محمد را ندیدم و یا محمد 

 بگوید: رسول اهلل و نبی اهلل.

ده که ایمان عبارت از اعتقاد و گفتار و  برایشان از فضیلت ایمان و استقامت بر آن خبر -4

 شود.کردار بوده و راه نجات و رستگاری بنده محسوب می

حرص اصحاب رضوان اهلل تعالی علیهم را در طلب علم و عملی که به آن سعادت دنیا  -2

 و آخرت را به دست آورده بتوانند، بیان کن.
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 سارها اندها و چشمهآیة متقین در سایه :29درس 

 اهلل جل جال له:قول 
 

 
  

  
 

 
  

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 فرمودة خدای تعالی:

ها و ه( همانا پرهیزگاران اند در سای41)

های از آنچه ( و میوه45سارها )چشمه

( بخورید و بنوشید گوارا 43هوس کنند )

( همانا ما 44کردید )بدانچه بودید می

 بدینگونه پاداش دهیم نیکوکاران را.

 [44 – 41]مرسالت: 

 

مراد از   ﴾ ﴿فرمودة خدای تعالی:  شرح:

هستند که از پروردگارشان ترسیدند و از خشم الهی  منةؤمتقین و پرهیزگاران، مردان و زنان م

شود پرهیز کردند و تقوای خدا را به انجام آنچه مورد پسند خدا و ترک که سبب عذابش می

پسندد رعایت کردند، لذا برای حفظ اصول تقوا طلب علم به کسب آن و یا آنچه را که نمی

در غیر آن تقوای بنده کامل نگردیده،  به سؤال از اهل علم یک امر واجب و ضروری است و

 اش:و آن که تقوا نداشته و از خدا نترسید بخسران و هالکت روبرو خواهد شد. گفته

﴿     

 ﴾ د که بعد از دهدر این آیه از اهل تقوا خبر می

د تا بقیة عمر دنیا را به آسایش در آنجا بگذرانند شوسالم بلند برده میلاشان بدار مرگ ارواح

ها شان را به سوی آنشان را عود نموده و ارواحو بعد از انتهای این زندگی، خداوند اجسام
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شان به شوند و نامة اعمالشود و به سوی موقف حشر میفرستد و این اجسام پاک زنده میمی

شود و از صراط به سوی جنت گذشته و می شان وزنشود و اعمالشان داده میدست راست

های آب، های درختان بهشتی که از چشمهشوند و در سایهبا سالم و امن وارد بهشت می

های آن که بسیار زیاد و متنوع است آنچه میل دارند ده و از میوهعسل، شیر و شراب آن نوشی

ای حیات چنانکه اهل دنیا شان تماماً برای حصول لذت است نه برای بقخورند، و خوردنمی

خورند و فرشتگان به خوردن جهت ادامة زندگانی و حیات نیازمنداند، و فقط تلذذاً می

  ﴿گویند: برایشان می

   ﴾ 
این  تان باد به خاطر اعمال صالحة که با انجام آن وارثبخورید و بنوشید گوارای :یعنی

 ﴿ های همیشگی گشته اید. و فرموده خدای تعالی:نعمت

  ﴾  هرگاه

ها با ایمان و انجام اعمال صالح تقوای خدا را پیشه کرده از محسنین گردیدند که فسادی آن

 های شان تزکیه شده و شایستة جنت گردیدند.شان راه نیافته و نفسدر اعمال

 

 برای مربی: هاییاهنمائیر

 ها آن را حفظ نمایند.آیه را بخوان و چند بار با ترتیل تکرار نما تا شنونده -1

 شرح را جمله جمله بخوان و معنای آن را به لغت عامیانه بیان کن تا بفهمند. -5

: شان گردان که تقوا سبب توراث دارالسالم است نظر باین فرموده خداوند آگاه -3

﴿   
     
﴾  :این آن بهشتیست که ارث دهیم بندگان خود را » .(36)مریم

. زیرا تقوا که طاعت خدا و رسول و انجام امور و اجتناب «آن که بوده است پرهیزگار

نعیم نفوس را تزکیه و پاک نموده آنگاه شایسته جوار کریم در دارال . منهیات است

 گردند.بهشت می
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شان گردان که احسان جزء اسالم است و بدون احسان هیب عمل صالحی مورد آگاه -4

شود و حقیت احسان عبارت از در نظرداشتن خداوند است در حین قبول واقع نمی

عبادت تا که صاحب آن، این مراقبت را حفظ نموده و در نتیجه دارای طهارت روحی 

 نت را پیدا کند.گردیده و شایستگی دخول ج
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 : حدیث صدقه از بهترین مال22درس 

 َعْوفِ  َعنْ  قول النبي صلى اهلل عليه وسلم
 َرُسولُ  َخَرجَ  :قَالَ إذ  اأَلْشَجِعىِّ  َماِلك   ْبنِ 

 َعلَّقَ  َوَقدْ  -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ 
ًوا َأوْ  ِقَناءً  رَُجلٌ   يَْطَعنُ  َفَجَعلَ  اَعصً  َوبَِيِدهِ  ِقن ْ
 َهِذهِ  َربُّ  َشاءَ  َلوْ  :َويَ ُقولُ  اْلِقْنوِ  ِفى قُ يَُدْقدِ 

َها بَِأْطَيبَ  َتَصدَّقَ  الصََّدقَةِ   َهِذهِ  َربَّ  ِإنَّ  ِمن ْ
 .اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اْلَحَشفَ  يَْأُكلُ  الصََّدَقةِ 

: در روایت عوف بن فرمودة رسول اهلل 

مالک: که بیرون شدند رسول خدا در 

ا یک خوشه حالی که مردی چند خوشه ی

از خرما را آویزان کرده بود و به دست 

عصای بود که شروع کردند  رسول اهلل 

کوبیدند و زدند و میها میبا عصا به خوشه

فرمودند: اگر صاحب این صدقه می

داد، خواست بهتر ازین را صدقه میمی

می  همانا صاحب این صدقه روز قیامت

 خرمای پست را. خورد

 اود(ابی د ،)حسن صحیح

 

از منزل به سوی مسجد بیرون شدند در حالی  : رسول اهلل گفتة عوف بن مالک  شرح:

های خرما را های مسجد نبوی خوشهکه یکی از مسلمانان بر ریسمانی بین دو ستون از ستون

فجعل  دعصای بو اش: بیده عصا: یعنی در دست رسول اهلل جهت صدقه آویخته بود. و گفته

خواست خرمای بهتری را ها زده فرمودند: اگر صاحب این صدقه مین به خوشهیطعن: که با آ

تری بود، مگر بخل او را ازین خیر مانع شد. و داد زیرا مالک خرماهای بهتر و عالیصدقه می

: و حشف نوعی از خرمای پست و «مةیأکل الحشف یوم القیا قةان رب هذه الصد »اش:گفته

تری ل پاداش در مقابل عمل است که اگر خرماهای پاکیزه و سرهارزش است، و این از قبیبی

شد، چون از خرمای پست صدقه داد پاداش او هم نمود پاداش خوبی داده میرا صدقه می

 ارزش قرار گرفت.پست و بی

 



   

 19 درسهای ماه محرم
 

  

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ها آن را حفظ نمایند.حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنونده -1

 آنچه محتاج تفسیر باشد بیان کن.شرح را بخوان و  -5

ارزش عیب گرفته را تذکر بده آنجا که از صدقه بی برایشان بلندی ادب محمدی  -3

  صاحب صدقه را مورد مالمت و سرزنش قرار ندادند.

 ﴿ باشدبرایشان تذکر بده که پاداش آخرت از جنس عمل دنیا می -4

   
    
   

     
 ﴾    :هرکه یک نیکی »(. 161)األنعام

هد برایش مثل شود و هرکه بدی انجام دانجام دهد برای او ده چند آن پاداش داده می

 .«شودآن سزا داده می
ارزش نمود، ی بیحب صدقه را وادار به صدقهبرایشان از بخل تذکر بده زیرا بخل صا -2

 تا در رهایی از بخل بکوشند که عالج آن همانا افزودن در صدقات است.

های خرما ره مسجد آورده و ها را به فضیلت صحابه آگاه کن که خوشهآن -6

آویختند تا محتاجان استفاده نمایند بدون این که بر کسی به صدقه خود منت می

 گذارند.
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 های پاکیزه: آیة انفاق از مال23درس 

 قول اهلل تعالی:
 
 

 
  
  
 
 

  
   
  

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

  
 

 :فرمودة خداوند 

( ای گروه مؤمنان انفاق کنید از 562)

های آنچه فراهم کردید و از آنچه پاکیزه

بیرون آوردیم از زمین و قصد پلید نکنید 

که از آن انفاق کنید و نیستید ستانندة آن 

نید جز با فروخواباندن چشم در آن و بدا

 نیاز ستوده.که خداست بی

 

خدای تعالی بندگان مؤمن را که به ربوبیت و الوهیت به حقش ایمان دارند و دین  شرح:

ها با کند چون آنرا به عنوان پیامبرش پذیرفته اند، ندا می اسالم را به عنوان دین و محمد 

کند تا اوشان را به ندا میشان توان تکالیف اعتقادی و عملی و ترک منهیات را دارند. ایمان

    ا﴿این گفتة خود امر نماید

 :﴾ های های صامت خویش مثل طال و نقره و دیگر عرضکه از مال

تجارتی و از اموال ناطق خود مثل شتر و گاو و گوسفند صدقه بپردازند. و 

    ﴿:اشگفته

  ﴾شدن یعنی حبوبات مثل گندم، جو، ذرت و هر قوتی که قابل ذخیره
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ارزش و ها را از انفاق اشیاء کمها مثل خرما، زیتون و کشمش. و خدای تعالی آناست و میوه

 ﴿های سره و خوب و پاکیزه نموده فرموده است:اهمیت نهی نموده و توصیه به مالبی

    
﴾ تان نگیرید چنان ارزشهای پست و بییعنی تصمیم به انفاق مال

پوشی پذیرید مگر این که چشمهای که اگر برای شما داده شود خود شما آن را نمیمال

دهد که ها تذکر میارزشی آن ننگرید و در بخش بعدی آیت به آنکرده و به پستی و بی

ایست که محتاج نفقه و ستایش و سپاسگذاری نیاز ستوده شدهد بیخدای تعالی غنی و حمی

ها فقیر و نیازمند خدایند و گردد زیرا آنها نیست: همان انفاق و شکرشان به خودشان برمیآن

 ذات سبحان خداوند محتاج نیست.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

تا ببینی که بیشترشان آن  آیه را به ترتیل بخوان و شنوندگان با خویشتن تالوت نمایند -1

 را حفظ کرده اند.

شرح را به آرامش جمله جمله بخوان و معنای آن را به لغت عامیانه و متداوله بیان کن  -5

 تا خوب درک نمایند.

ها را بیان کرده زیرا مال تا هنگامی که به نصاب شان گردان که سنت، نصاب مالآگاه -3

بیست مثقال که حدود هفتاد گرام  طال شود. نصابت در آن واجب نمیسد زکانر

و  شود(پنج گرام می و هشتاد بیست مثقال معادل علما، عضیب رایباساس  )و شودمی

شود و نصاب نصاب نقره دویست درهم است که حدود چهارصد و پنجاه گرام می

شتر پنج رأس و نصاب گوسفند چهل گوسفند و نصاب گاو سی رأس و نصاب 

 شود.وسق یعنی پنج بار شتر که حدود پنج قنطار میها پنج حبوبات و میوه

شان گردان که آیه صراحتاً در وجوب زکات است بر مردان و زنان مؤمنه، و آگاه -4

 شود.زکات رکن سوم از ارکان اسالم است هرکه آن را نابود کند مسلمان شمرده نمی
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د لذا برای مسلمان پذیرها را نمیشان گردان که خداوند پاکیزه است و جز پاکیزهآگاه -2

های پاکیزه و خوب را ترک جواز ندارد که اشیاء پست مال خود را صدقه داده و مال

 نماید.
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 : حدیث ارکان دین اسالم24درس 

قوله صلى اهلل عليه وسلم في الصحيح: 
 لَ  َأنْ  َيْشَهُدوا َحتَّى النَّاسَ  ُأقَاتِلَ  َأنْ  أُِمْرتُ »

 َويُِقيُموا اللَِّه، َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َوَأنَّ  اللَّهُ  ِإلَّ  ِإَلهَ 
 ِفيَما لَْيسَ »وقوله: « الزََّكاةَ  َويُ ْؤُتوا الصََّلَة،

 َولَْيسَ »وقوله: « َصَدَقةٌ  َأَواق   َخْمسِ  ُدونَ 
 «َصَدَقةٌ  من البل َذْود   َخْمسِ  ُدونَ  ِفيَما

وقوله: « اْلُخُمسُ  الرَِّكازِ  َوِفي»وقوله: 
 َكانَ  َأوْ  َواْلُعُيونُ  اءُ السَّمَ  َسَقتِ  ِفيَما»
 ِنْصفُ  بِالنَّْضحِ  ُسِقىَ  َماِفيْ وَ  ، اْلُعْشرُ  رِيًّاشعَ 

 .«اْلُعْشرِ 

در صحیح البخاری:  فرموة رسول اهلل 

ام که بجنگم با مردم تا گواهی مأمور شده

و رسالت  دهند به واحدانیت خداوند 

و به پا دارند نماز را و  حضرت محمد 

در کمتر از »اش: و گفته «بدهند زکات را

اش: در و گفته« پنج اوقیه زکات نیست

کمتر از پنج ذود از شتر زکات نیست. و 

اش: در در معادن خمس است و گفته

شود عشر آنچه به باران و شبنم آبیاری می

است. و در آنچه به کشیدن باشد نصف 

 عشر است.

 

مر نموده مرا که دعوت نمایم مردم : امرتُ: یعنی پروردگارم افرمودة رسول خدا  شرح:

را به گواهی این که خداوند یکی است و محمد رسول خداست و اگر سرباز زدند و ابا 

ک است و غیر او الهی نیست یگانه است و ن بجنگم تا به این حقیت که خدا یآوردند با اوشا

که محمد رسول  اقرار نمایند و او را پرستش نمایند و به این اقرار به این شریکی ندارد

یعنی نمازهای   «ةیقیموا الصال»اش: خداست او را دوست داشته و اطاعت نمایند. گفته

که  «یؤتو الزکاة »اشء نمایند. و گفتهپنجگانه را با شرایط و ارکان در مساجد به جماعت ادا

که جمع  «خمس اواق»اش های شان زکات واجب شده باشد بپردازند. گفتهآنچه در مال

لیس فی ما دون  »اش:یه است و در آیه گذشته در مورد نصاب طال و نقره بیان شد. و گفتهاوق

شود. و ذود با فتح ذال که از سه تا به ده شتر اطالق می  «خمس ذود من االبل صدقه

رکاز به معنی گنج و خزینه که در زیرزمین دفن شده و    «وفی الرکاز الخمس»اش: گفته
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خمس است که باید خمس در مصارف زکات برای فقرا و مساکین شود و در آن کشف می

داران و در راه و مأمورین جمع زکات و برای مؤلفه القلوب و در آزادسازی بردگان و قرض

ست که آن یری عبارت از زمینعش   «ریاًاو کان عش»اش:خدا و مسافران صرف شود. و گفته

اش: ها آبیاری نشود، و گفتهها و چاها و جویهچشمهرا باران و شبنم آبیاری نماید و به آب

یعنی زمینی که به طریقة آبکشی آبیاری شود یعنی مالک   «فیما سقی با النضح نصف العشر»

زمین آن را با شتر یا دلو و یا دیگر وسایل آالت امروزی آب دهد در چنین زمینی نصف 

 عشر است.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

خوان و تکرار کن و شنوندگان نیز آهسته تکرار کنند تا ببینی حدیث را به آرامش ب -1

 که تماماً آن را حفظ کرده اند.

 شرح را جمله جمله بخوان و معنی آن را برایشان بیان کن تا بفهمند. -5

شان گردان آن که گواهی دهد که خداوند یگانه است و غیر او خدای نیست، آگاه -3

ه و چیزی را با او شریک نسازد و آنکه واجب است که عبادت خدا را به جا نمود

رسول خداست، واجب است که او را دوست داشته و در  گواهی دهد که محمد 

 تمام آنچه آورده پیروی و متابعت نماید و دیگران را به سوی آن بخواند.

برایشان تذکر ده که زکات قرین نماز است و هرگاه که واجب شود جائز نیست که  -4

 آن را نپردازد.

 شان تأکید کرده باشی.ها بنما تا بر حفظهای را از موضوع درس از شنوندهؤالس -2
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 ان اهل فساد و قطع صله رحم: آیة منافق22درس 

 قوله تعالی:
  

  
  
  

 
 

 
 

 
  
 
 

 
 

 :فرمودة خداوند 

( آیا امید دارید که هرگاه به 55)

کاری سرپرستی گمارده شدید این که تبه

کنید در زمین و ببرید رشته خویشاوندی 

شان کرد ( آنانند که لعنت53خویش را )

شان و کور ساخت پس کر ساخت ،خدا

 شان را.دیدگان

 [53 – 55القتال: ]

 

اینجا مخاطب  ﴾  ﴿ فرمودة خدای تعالی: شرح:

شان عبداهلل بن ابی قرار دارد، آنگاه که در مسیرشان به سوی منافقان هستند که در رأس ,آیه

های خود گفتند: چرا آنجا خود را به کشتن دهیم؟ و سپس به خانهرفتند میجنگ احد می

ها را به عنوان سرزنش مورد خطاب قرار داده و این حالت و موقف آن ند برگشتند، خداو

 ﴾  ﴿اش: نماید. و فرمودهشان را نکوهش میذلیل و پست
  ﴿اش:کردید بازگشتید و گفتهیعنی از ایمان ظاهری که بدان تظاهر می

  ﴾  یعنی با شرک و معصیت

  ﴿اش:در روی زمین نمائید. و گفته فسادکاری

﴾ تان پیوند یعنی صله ارحام را با قربا و خویشاوندان مسلمان

کنند چنانچه عادت کفار است، و ه ارحام را رعایت نمیکنید. چه هرگاه کافر شدند صلنمی

امور شوند همانا با ظلم و حق چنین است که اگر ایشان حکم را به دست بگیرند و سرپرست 
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کنند همانطوری که حالت حاکم کافر به اثر دشمنی و قطع صله ارحام در زمین فساد می

 ﴿ اش:اش چنین است. و گفتهنادانی و ظلمت نفسانی

  ﴾ ها را از یعنی خداوند آن

ر ساخته و کو امور پنسدیدهکالم حق شان را از شنیدن هایرحمت خود دور کرده و گوش

توانند شان را کور نموده که آیات الهی و آنچه را که مایة عبرت و پند است نمیچشمان

 شان شبیه کوران و کران است.مشاهده کنند، گویا حالت

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ها حفظ نمایند.آیه را به ترتیل بخوان تا شنونده -1

 ان و آنچه که محتاج توضیح باشد بیان کن.شرح را به آرامش بخو -5

 ها را از نفاق که همانا اظهار ایمان و پوشیدن کفر است بترسان.آن -3

 دادن گناهان از جمله فساد در روی زمین است.شان گردان که انجامآگاه -4

ها را از قطع رحم بترسان چه قطع رحم از گناهان کبیره است و این حدیث رسول آن -2

ن يعجل اهلل تعالی عقوبته فی الدنيا مع ما أحری أما من ذنب » شان تذکر بده:یرا برا اهلل 
 رواه غیر واحد و صححه الترمذی. «يدخر لصاحبه فی اآلخرة من البغی وقطع الرحم

: هیب گناهی سزاوارتر نیست که خداوند عقوبت و کیفرش را در دنیا فرمود رسول اهلل 

 سازد از ظلم و قطع صله رحم.آخرت ذخیره می زود بدهد با آنچه که برای صاحبش در
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 : حدیث وصل رحم26درس 

 قَالَ » قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
 َلَها َشَقْقتُ  الرَِّحمُ  ِذهِ َوهَ  الرَّْحَمنُ  أَنَا اللَّهُ 

 َوَمنْ  ،َوَصْلُتهُ  َوَصَلَها َمنْ فَ  اْسِمى ِمنَ  اْسًما
 .«قطعته َقَطَعَها

د والترمذي. َوقَاَل ِلَمْن رواه احمد وأبو داو 
سأل عما يدخل الجنة من األعمال ويباعد 
عن النار: تعبد اهلل ول تشرك به شيئًا وتقيم 

 الصلة وتؤتي الزكاة وتصل رحمك.

 : پروردگار فرموده رسول اهلل 

من رحمانم و این رحم است و »فرماید: می

برای این رحم اسمی از اسم خویش 

هرکه آن را پیوند  ام پساشتقاق نموده

نمایم و هرکه آن را قطع کند وصلش می

 «نمایمکند قطعش می

برای کسی که سؤال کرد از  پیامبر 

شود و از اعمالی که سبب دخول جنت می

نماید فرمودند: آتش دوزخ دور می

پرستش نمائی خدای را و شریک نسازی 

به او چیزی را و برپا داری نماز را و بدهی 

 کنی رحمت را. وپیوند صلزکات را و و

 )متفق علیه(

 

این اخباریست از ذات او تعالی به این که اسم او رحمن  «نا الرحمنأ»: فرمودة  شرح:

اآلیه و این روایت را بخاری در این  «هو الرحمن الرحیم»فرماید: است و در قرآنکریم می

ذا فرغ منهم قامت الرحم إق حتی ن اهلل تعالی خلق الخلإ»نماید: توضیح می رسول اهلل  هفرمود
من قطعک؟  صل من وصلک وأقطعأن أما ترضين أبک من القطيعة قال:  فقالت: هذا مقام العائذ

ها، رحم خدایتعالی خلق را آفرید و آنگاه فارغ شد از آن»  .«قلت: بلی! قال فذلک لک

لی! آیا راضی برم به تو از قطع آن: فرمود ببرخاست و گفت: این مقامیست که پناه می

شوی این که وصل کنم آن را که وصل کند تو را و قطع نمایم آن را که قطع کند تو را؟ می

خوشا به حال آن که صلة رحم را انجام  .«ت: آری! فرمود: پس این برای توسترحم گف

خودداری  -1گیرد: کند. و ارتباط صلة رحم به این موارد صورت میداده و آن را قطع نمی
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و قطع صلة شان. رساندن خیر و نیکی برای -3شان. قدرشناسی و احترام -5شان. تاز اذی

 شود:رحم به امور زیر می

کردن خیر و دریغ -3احترامی به اوشان. اهانت و بی -5آزارشان به زبان یا به دست.  -1

 نیکی از اوشان.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 نند تا بیشترشان آن را حفظ کنند.ها با تو بخواحدیث را بخوان و شنونده -1

 شرح را جمله جمله بخوان و معنی مراد را بیان کن. -5

نام است که از جملة اسماء یکی  22دارای  شان یادآور شو که خداوند برای -3

ها شان الزم است که تا حد امکان اسماء اهلل را حفظ نمایند تا با آنرحمن است و برای

  :﴿فرموده خداوند  خدایتعالی را بخوانند نظر به

  
 ﴾ (181عراف: األ) «ها و بهترین نام

 .«ها بخوانیداز آنِ پروردگار است. پس او را با این نام
ر و پناه جوینده است که طلب را بیان کن که عایذ به معنی مستجیشان معنای عائذ برای -4

 «.مرهوب و مکروه»آور و ناپسندی سکند از هر ترحمایت می

شان گردان که خدایتعالی تمام مخلوقات از حیوانات و جمادات و غیره را گویا آگاه -2

شان طلب نطق کند، سخن زنند چنانچه در سورة گردانیده و هرگاه خداوند از هریک

  ﴿آمده است  فصلت این فرموده خداوند 

   
    

    
﴾  :شان که چرا هایپوست برای :و دوزخیان گویند» (51)فصلت

خدای که همه چیز را گویا گردانیده ما را به سخن  :علیه ما شهادت دادید؟ گویند

 .«آورده است
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 : آیة دستور خدا به احسان والدین21درس 

 : قول اهلل
    

  
 

 
   
  
 

  
   
   

  
   

  
  

  
  

  
  

  

 :فرمودة خداوند 

و پروردگارت فرمان داد که جز ( 53)

او را عبادت و پرستش نکنید و به پدر 

و مادر نیکی نمایید. و چون یکی از 

آنها یا هر دوی آنها نزدت به سن 

سخن  ترینپیری رسیدند، کوچک

ناخوشایندی به آنان مگو و بر سرشان 

  داد مزن و به آنان سخن نیکی بگو.
( و فرو خوابان برای آنان بال 54)

فروتنی را از مهر و بگو پروردگارا رحم 

کن بر آنان چنانچه مرا پروریدند در 

 کودکی.

 .(54و  53)اإلسراء: 

موده بندگانش را که تنها او فرمودة خدایتعالی: قضی: یعنی پروردگار تو دستور فر شرح:

را پرستیده و غیر وی را با او پرستش نکنند چنانچه توصیه نموده بندگانش را که به والدین 

دارد گرچه ادبی به والدین بازمیها را از بیخویش احسان کامل داشته باشند همانطور آن

  ﴿اش: آور مثل اف باشد. و گفتهیک کلمه رنج

  ﴾ اآلیه: هرگاه یکی از والدین یا هردوی شان

شان را سالی برسند  و تو زنده و در کنارشان حاضر باشی الزم است که خدمتبه سن کهن

ها تو را در دورة طفلی خدمت کرده اند باید ادرارشان را بشویی و بنمایی طوری که آن

شان تقدیم نمایی و اظهار ناراحتی و را برایشان هایها را تمیز نموده و نیازمندیناپاکی

دادند و تو طفلی بودی و ها این کار را انجام میشان نکنی چنانکه آنناگواری از خدمت
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 ﴿اش: کردند. و گفتهکردند و اظهار ناراحتی نمینجاستت را پاک می

﴾ و ها را با صدای بلند و تهدید کننده اذیت مکن. یعنی آن

یعنی با ﴾      ﴿ اش:گفته

که از آن احساس بزرگی و قدرشناسی نمایند. و  :و نرم سخن گو اوشان به گفتار پسندیده

    ﴿اش:گفته

   ﴾ عنی بازوی خود را در ی

هر و عاطفه قرار ده که از صحبتت احساس آرامش ها را مورد ممقابل شان فرو خوابان و آن

 کنند، و در طول زندگی خویش برایشان دعای مغفرت نما.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 هردو آیت را بخوان و قرائتش را ادامه بده تا شنونده آن را حفظ نمایند. -1

ها ندهشان را بیان کرده تکرار کن تا از فهم شنوشرح را جمله جمله بخوان و معنی -5

 اطمینان حاصل نمایی.

بزرگی گناه شرک و این که شرک از بزرگترین انواع ظلم است آگاه ها را از آن -3

های از شرک در عبادت مانند دعا، ذبح و نذر لغیر اهلل را بیان گردان و برای شان مثال

 کن.

ن در شاشود: اول: اطاعتشان گردان که نیکی به والدین به سه امر زیر کامل میآگاه -4

ها سوم جلوگیری از رسیدن اذیت کارهای پسندیده. دوم: نیکی و احسان به آن

 برایشان.
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 بهترین اعمال نزد خداوند حدیث: 29درس 

 َعْبدِ  َعنْ البخاري ومسلم  ،الشيخان روى
 :قَالَ نه أ -رضي اهلل عنه- َمْسُعود   ْبنِ  اللَّهِ 

-وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  َرُسولَ  َسأَْلتُ 
 :قَالَ  ؟َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ  ِإَلى َأَحبُّ  اْلَعَملِ  َأىُّ  :

 :ثُمَّ أي؟ قَالَ  :قُلت .َوْقِتَها َعَلى الصََّلةُ 
 اْلِجَهادُ  :قَالَ  ؟ثُمَّ أيّ  :قُ ْلت ،اْلَواِلَدْينِ  ِبرُّ 
يضًا عن أَورويا  .َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ  َسِبيلِ  يفِ 

هلل أبي بكرة رضي اهلل عنه أن النبي صلى ا
 الَكَبائِرِ  بأْكَبرِ  أُنَ بُِّئُكمْ  أل»عليه وسلم قال: 

: قَالَ  اهلل، َرُسول يَا بَ َلى،: قُ ْلَنا  ثلثاً 
 وكان الَواِلَدْيِن، َوُعُقوقُ  باهلل، اإلْشَراكُ 

 الزُّورِ  َوقَ ْولُ  ألَ : فَ َقالَ  َفَجَلَس، ُمتَِّكئاً 
: قُ ْلَنا تَّىحَ  ُيَكرِّرَُها زَالَ  َفَما الزُّورِ  َوَشَهاَدةُ 

 «.َسَكتَ  لَْيَتهُ 

 امام بخاری و مسلم از عبداهلل بن مسعود 

گوید: از روایت کردند که عبداهلل می

پرسیدم کدامین عمل نزد خداوند  پیامبر

تر است؟ فرمودند: ادای نماز در پسندیده

وقت آن. پرسیدم: پس از آن کدام عمل 

تر است؟ فرمودند: خدمت پدر و پسندیده

، باز گفتم: پس از آن چه عملی بهتر مادر

است؟ فرمودند: جهاد در راه خدا. و 

همچنین بخاری و مسلم از ابی بکره 

روایت کردند: که پیامبر سه بار فرمودند: 

آیا شما را به بزرگترین گناهان بزرگ خبر 

دهیم؟ ما گفتیم: آری؟ خبر دهید. 

فرمودند: شرک به خداوند و نافرمانی پدر 

بزرگترین گناهان است و و مادر از 

تکیه داده بودند نشستند  حضرت پیامبر 

و فرمودند: هان! بپرهیزید از سخن دروغ و 

شهادت دروغ، و این جمله را چندین بار 

تکرار کردند تا این که ما گفتیم: ای کاش 

 سکوت کنند.

 

د که مؤمن رسانترین اعمال نزد خداوند، این را میاز پسندیده سؤال ابن مسعود  شرح:

در جستجوی تقرب به خداوند است تا به بهترین اعمال به سوی او نزدیکی حاصل کند، و 

دهد که بهترین اعمال نزد خداوند چند چیز است: اول ادای نماز در اول پاسخ می پیامبر 
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وقت آن، دوم اطاعت والدین، البته در معروف و امور پسندیده و دورداشتن آزار و رسانیدن 

ه پدر و مادر. سوم جهاد است، جهاد به زبان، جهاد به مال، جهاد به نیزه، به شرط این که خیر ب

در راه خدا و در راه نصرت دین خدا و بندگان مؤمن خدا و در راه گسترش دعوت اسالمی 

کند این را ثابت می «الَواِلَدْينِ  َوُعُقوقُ »در حدیث ابی بکره  در جهان باشد. و گفته پیامبر 

نافرمانی والدین از بزرگترین گناهان کبیره است، همچنانکه خدمت والدین از بهترین که 

اعمال شایسته است، پس نافرمانی والدین که نقطه مقابل آن است از بزرگترین گناهان است. 

ها رعایت کنیم، تا از عذاب خدا پس تقوای خدا را در خدمت والدین و عدم نافرمانی آن

 های او در اقامتگاه راستین نزد مالک مقتدر رستگار شویم.ه نعمتنجات پیدا کرده و ب

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

آن دو حدیث را بخوان و تکرار کن و شنوندگان هم تکرار کنند تا بدانی که اکثریت  -1

 آن را حفظ کرده اند.

 ها تفسیر کن.شرح را به آرامش بخوان و معانی آن را به اندازة فهم آن -5

یادآوری کن که خدمت مادر بر خدمت پدر مقدم است، چنانچه بخاری به آنان  -3

پرسید سزاوارترین مردم برای خدمت کیست؟  روایت کرده که کسی از پیامبر 

باز  گفت: مادرت،  فرمود: مادرت، گفت: پس از آن کیست؟ باز پیامبر  پیامبر 

بار که پرسید؟  فرمود: مادرت، و برای چهارمین گفت پس از آن کیست؟ پیامبر 

 فرمود: پدرت.

ها تذکر ده که والدین پس از مرگ خود هم بر فرزندان خود حقوقی دارند: از به آن -4

ها را ها آمرزش خواستن و پیمان آنها خواندن، برای آنآن جمله نماز جنازه بر آن

آوردن، و دوستان قوم و خویشان آنان صله رحم به جاپس از مرگ اجرا کردن، و با 

 ن را مورد اکرام قراردادن است.آنا
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 : آیة محبت به اطاعت از پیامبر است21درس 

 قول اهلل تعالی:
   

  
 

  
 

 
  

  
   

 
 

  
  
   
 

 
 

 ی خداوند:گفته

( بگو: اگر دوست دارید خدا را مرا 31)

پیروی کنید، تا دوست دارد شما را خدا و 

بیامرزد گناهان شما و خدا آمرزنده و 

( بگو: فرمان برید خدا و 35مهربان است. )

رسول را، پس اگر پشت کردند همانا خدا 

 دارد کافران را.دوست ن

 [35 – 31: ]آل عمران

که اگر ما  :ها گفتنداین آیه در شأن نمایندگان نصارای نجران نازل شد چون آن شرح:

ها کنیم به جهت محبت خدا است، خداوند به پیامبر دستور داد به آنعیسی را عبادت می

اگر دوست دارید خدا شما را  ﴾    ﴿بگو:

اشته باشد، پس چرا بنده و پیامبر او، حضرت عیسی و مادرش را خدا قرار داده و دوست د

پرستش کردید پس از دین و راه توحید من پیروی کنید، تا خدا شما را دوست بدارد و 

ها چیزی معرفی دهد که به آندستور می  گناهان شما را بیامرزد، سپس به حضرت محمد

اهم سازد که همانا اطاعت خدا و رسول کند که محبت خدا و رسولش را فر

    ﴿است.

 ﴾اعت کنید خدا و رسولش رابگو: اط ﴿ ﴾  اگر

پشت کردند به خدا و رسول و ترک کردند اطاعت ایشان را پس ایشان کافر اند و خدا 

 کافران و ناسپاسان را دوست ندارد.
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 ای مربی:بر هاییراهنمائی

 آن دو آیت را چند بار و با آرامش بخوان تا اکثر شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 ها بیان کن.شرح آیات و معنی هرجمله را برای آن -5

ها اعالم کن که سبب پرستش نصارا عیسی و مادرش ماریم را، محبات حضارت    به آن -3

محبت صالحان و عیسی و مادر وی بوده است، لذا در دین اسالم منع شده ازین که در 

 دوستان خدا غلو شود، تا این که با خدا، دیگری را نپرستند و در شرک نیفتند.

که محبت خدا، عبادت و جزء دین ما است و کسی کاه خادا را دوسات     :ها بگوبه آن -4

 ندارد کافر است.

  .ر و نهی خدا است: که عالمت محبت خدا اطاعت از امها بفهمانبه آن -2

 ها بخوان:رای آنو این شعر شاعر را ب

 کنیتو ادعای محبت خدا داری واز وی نافرمانی می وأنت تظهر حبه: اإلله يتعص -1

 .این کار از نظر مقایسه عقلی ناآشنا است ع:ياس بديالق يف يهذا لعمر  -5

گویی که خدا را دوسات داری بایاد از وی   اگر راست می طعت ه:لو کان حب ك ص ادقا أل -3

 اطاعت کنی

 کندکه همانا دوست دارنده از محبوب خود اطاعت می ع:يحب مطين المحب لمن إ -4

داشتن خدا مهم نیست، مهم اینست که خدا ماا را دوسات   ها تذکر ده که دوستبه آن -2

داشته باشد، زیرا اگر بندة خدا را دوست دارد و از وی اطاعت نکند، خدا او را دوست 

 ده است.ی نبرده و زیان کرندارد، چرا که او از محبت خدا استفاده
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 : حدیث خدا ولی نعمت ماست32درس 

 َأِحبُّوا»قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 َوَأِحبُّوِني ،ِنَعمِ ال ِمنْ  بِهِ  وُكمْ ذيَ غْ  ِلَما اللَّهَ 

 «.تَ َعاَلى اللَّهِ  ُحبِّ بِ 

روایت کرده که فرمود:  ترمذی از پیامبر 

های که به شما خدا را به واسطة نعمت

دارید، و من را به جهت خورانیده دوست ب

 دوستی خدا دوست بدارید.

 )رواه الترمذی(

 

کلمات غذاه یغذوه و غذاه تغذیه به معنی این که بوی داد آنچه سبب بقاء جسم  شرح:

حساب به ما داده است، پس های بیاوست، و خداوند انواع غذاها را برای ما آفرید و نعمت

 م و احسان او دوست داشته باشیم، و چون خداوند برما واجب است که او را در مقابل انعا

 م، لذا پیامبریرا دوست دارد پس ما باید او را به جهت محبت خدا دوست داشته باش پیامبر

های او دوست داشته باشید، چرا که ولی نعمت فطرتاً فرماید: خدا را جهت نعمتمی

داشته باشید زیرا کسی که خدا گوید: من را به محبت خدا دوست داشتنی است. و میدوست

را دوست دارد تمام آنچه را که مورد محبت خدا است دوست دارد و شکی نیست که خدا 

را دوست دارد، لذا او را برگزیده و بر همه انبیاء برتری  رسول خود حضرت محمد 

به او بخشیده است، و در شب معراج به نزد خود خوانده و با او مناجات کرده و آنچه خواسته 

 وحی کرده است.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

حدیث را به آرامش بخوان و شنوندگان هم با تو تکرار کنند تا بدانی که اکثرشان آن  -1

 را حفظ کرده اند.

 شرح را جمله به جمله بخوان و معنی مراد از حدیث را بیان کن. -5
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وست دارند بر هر ها را آگاه کن که محبت خدا و پیامبر و هرچه خدا و رسولش دآن -3

 مرد و زن مسلمان واجب است.

ها تذکر بده کسی که خدا و رسولش را دوست دارد باید در سختی و آسانی از به آن -4

 ایشان پیروی کند.

های الهی، بنده را به محبت خدا و رسولش وادار ها خبر ده که یاد نعمتبه آن -2

 سازد.می

 کاهد.ت از آن، از محبت خداوند میها و غفلکردن نعمتکه فراموش :ها بگوبه آن -6

ها بفهمان که خداوند وقتی بنده را دوست دارد که از پیامبر، دین و شریعت وی به آن -2

 پیروی کند.



 

 های ماه صفرالخیردرس

 به حبل اهلل زدنچنگ: آیة 9درس 

 قوله تعالى:
 
 
 
  

  
   

 
 

 
 

  
  

. 

 گفتة خداوند بزرگ:

 ( ای مؤمنان بترسید خدا را حق115)

رید جز آن که می ترسیدنش و نمی

( و چنگ زنید 113مسلمان باشید. )

 برشتة خدا همگی و پراکنده نشوید.

 [113 - 115: ]آل عمران

 

ها را مورد خطاب قرار خداوند بندگان مؤمن این امت مرحومه این بهترین امت شرح:

داده و با لقب ایمان یاد کرده، زیرا مؤمن است که روحاً و جسماً حیات دارد، مؤمن است که 

تواند تکالیف شرعیه را انجام دهد، مؤمن است که بذل و بخشش دارد، مؤمن است که می

 نفس خود را زیر پا کرده و از خواهشات و لذات نفسانی خود جلوگیری کند.تواند می

ها را به تقوای الهی که ضامن سعادت دنیا و لذا مؤمنین را مورد خطاب قرار داده و آن

کند، چون تقوی ترس از عذاب خداست که انسان را بر طاعت خدا و آخرت است امر می

ان را به گرفتن اسباب نجات و اطاعت خدا و ترک سازد، تقوی است که انسرسول وادار می

آور است و کند و شکی نیست هرچیزی که مضر و زیانمنهیات خدا و رسول او دعوت می

 کشاند، خدا آن را نهی کرده است.انسان را به بدبختی و پستی می

ن رند، چرا که مرگ بر غیر دیمی خدا به مؤمنان دستور داده که بر غیر دین اسالم نمی

اسالم خسارت ابدی دارد. خدا مؤمنان را امر کرده تا به ریسمان محکم خدا که همانا دین 

ثابت و راه مستقیم اسالم است چنگ بزنند. خدا مؤمنان را از تفرقه و اختالف در امور دین و 
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شوند کاهد آنگاه تباه میشان میدنیا نهی کرده، زیرا که اختالف از نیروی معنوی و جسمی

 شان هالک شدند.ن که پیشینیانهمچنا

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 آیه را به ترتیل بخوان تا بدانی که اکثر شنوندگان حفظ کردند. -1

 ها بخوان تا مراد خداوند از آن واضح شود.جمالت شرح را مفصالً بر آن -5

کشاند، خداوند ها تذکر ده که تقوی خدا است که انسان را به جنت میبه آن -3

    ﴿:یدفرمامی

     
 ﴾  :است آن بهشتی که ارث دهیم  این» (.36)مریم

 .«بندگان خود را آن که بوده است پرهیزگار
ترس از عذاب خدا است و انسان را به اطاعت خدا و  ,ها را آگاه کن که تقویآن -4

 سازد.رسولش وادار می

ها تذکر ده که هرگاه بنده بر طاعت خدا و رسول مواظبت کند به اذن خدا ختم آن به -2

 شود.آن بر اسالم می

کند همانا عمل به کتاب خدا و ها بیاموز آنچه از تفرقه و اختالف جلوگیری میبه آن -6

  ﴿: فرمایدسنت رسول اوست، زیرا که خداوند می

    
    

   
 ﴾  /یعنی »  (.22)نساء

اگر در چیزی باهم اختالف کردید بازگردانید آن را به خدا و رسولش اگر هستید 

کم ما ان تمسکتم به يترکت ف»: ی پیامبر و گفته .«آورنده به خدا و روز آخرتایمان
یعنی در میان شما بعد از خود چیزی گذاشتم که اگر » «يکتاب اهلل وسنت  يا بعدلن تضلو 

 .«به آن چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد کتاب خدا و سنت من
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 : حدیث هفتادوسه فرقه2درس 

يه وسلم: قول رسول اهلل صلى اهلل عل
وسبعين فرقة  افترقت اليهود إلى إحدى»

بعين فرقة، وافترقت النصارى إلى اثنتين وس
وستفترق هذه األمة إلى ثلث وسبعين 

ل واحدًة في الجنة، إفرقة، كلها في النار 
من هم يا رسول اهلل؟ فقال هم  :وقيل

الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم 
 «.وأصحابي

: پراکنده شدند یهود به فرمود پیامبر 

هفتاد و یک گروه، و پراکنده شدند نصارا 

، و جدا خواهند شد این به هفتادودو فرقه

ادوسه گروه، همةشان در آتش امت به هفت

ستند مگر یکی که در جنت است. دوزخ ه

ها کیانند؟ گفته شد: یا رسول اهلل آن

فرمود: ایشان آن کسانی اند که بر آنچه 

 باشیم قرار دارند.من و اصحابم می

 رواه غیره()رواه الترمذی وصححه و

 

ایست از عالیم نبوت آنگاه که الخ این نشانه «افترقت...» :فرمودة رسول اهلل  شرح:

چگونگی تفرقه یهود و نصارا و مسلمانان را به شکلی که تذکر داده شناخت و حال آن که 

شان دانست و در دوران تفرقه و جداییپیامبر گرامی امی بود که خواندن و نوشتن نمی

را به عبادت درستی که نفس  ها خداوند زیرا آن «النار يکلها ف» :اشحضور نداشت. گفته

را تزکیه کند پرستش نکردند، بلکه او را به عبادات آمیخته با بدعت و تحریف، کم و زیاد 

پرستیدند و از چنین عباداتی، حسناتی که نفس با آن روشنی، طهارت و پاکی بگیرد حاصل 

پاک قابل رستگاری  شود. و خداوند تحقیقاً حکم کرده است که نفس تزکیه شده ونمی

به تحقیق رستگار شد آن که او را پاک نمود. و همانا  «فلح من زکاهاأقد »است، پس فرمود: 

 :شدن به جنت است. و در این فرموده پیامبر فالح و رستگاری بعد از نجات از دوزخ، داخل
اب او و اصح بیان سبب دخول جنت است که عبارت از متابعت رسول اهلل  «ن...يهم الذ»

در عقیده، عبادت، قضاوت و آداب و اخالق است. و معنی این متابعت آنست که شخص 

هائی کند، و آنمتابع نفس خویش را با متابعت تزکیه نموده و اهلیت دخول جنت را پیدا می
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که مخالف آنچه رسول اهلل و اصحابش به آن عمل نموده اند در عقیده و عبادت و آداب و 

گردد و در عباداتش بخسران روبرو د، نفسش تزکیه نشده بلکه ناپاک میاخالق قرار بگیر

 شود.می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

حدیث را بخوان و قرائتش را به آرامش تکرار نما و شنوندگان نیز آهسته تکرار نمایند  -1

 تا ببینی که اکثرشان حدیث را حفظ نموده اند.

برایشان بیان کن و تکرار نما تا بدانی که شرح را بخوان و معنی مراد هر جمله را  -5

 اکثریت آن را فهمیده اند.

بودن اختالف تذکر ده که اختالف، شوم و بالء است و برایشان الزم شان از حرامبرای -3

است که هرگاه در خبری اختالف پیدا کردند آن را به اهل علم برگردانند و اهل علم 

 آن را به کتاب و سنت تطبیق دهند.

شان ده که اصحاب رسول اهلل رضوان اهلل تعالی علیهم الگوی مسلمین اند و در تعلیم -4

 شان مورد طعن قرار گیرد.هیب حالی درست نیست که یکی

 ﴿ فرماید:در بارة بندگانش آگاه کن آنجا که می ها را به حکم خداوند آن -2

     
     ﴾ 

نماید بیان کن و آن عبارت شان آنچه که نفس را تزکیه میبرای  (52و  9)الشمس: 

گرداند شرک و گناه از ایمان و عمل صالح است و آنچه نفس را ناپاک و پلید می

 است.
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 : آیة نذر مادر مریم3درس 

 قول اهلل جل جال له وعظم سلطانه:
 

  
 

 
 
  
 

 
  

 
 
 

 فرمودة خداوند بزرگ:

دهمااش بااه تااو خااود و     ( پناااه ماای 36)

( 32فرزناادانش را از شاایطان رانااده شااده )

پااس پااذیرفتش خاادا بااه پااذیرفتن نیکااو و  

 رویانیدش به روئیدنی نیکو.

 [32 - 36: ]آل عمران

 

دانید که را می ﴾ ﴿آیا گویندة  شرح:

کیست؟ او حنه همسر عمران یکی از نیکان بنی اسرائیل بود که از ازدواجش مدت زیادی 

گذشته بود و در این مدت از فرزند محروم بود و حنت الی الولد: یعنی تمایل و گرایش به 

دهد عاطفه و میل هایش را با منقار خود غذا میجهفرزند پیدا کرد گنجشکی را دید که جو

خدا قرار  طلب فرزندی نمود تا او را در عبادت فرزند در او بیدار شد لذا از پروردگارش

دعایش را مستجاب نموده و حامله  بدهد و هیچگاه از او چیزی طلب نکند، خداوند 

      ﴿گردید و گفت:

   ﴾  :نذر کردم برای »(.  32)آل عمران

 ﴿  .«تو آنچه در شکم دارم آزاد در حالی که خالص برای توست

     
 ﴾   :یر از من همانا توئی شنوا و پس بپذ» (.32)آل عمران

ریم گذاشت یعنی خادمة خدا و گفت: و اکنون دختری والدت نمود و اسمش را م . «دانا

﴿   
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﴾   :دهمش به تو خود و فرزندانش را پناه می» (. 36)آل عمران

ها را فاسد و گمراه شان کنی از شیطان رجیم تا با ارتکاب گناه و معصیت آنکه حفظ

را همچنان  دعایش را پذیرفت و دخترش مریم و فرزند او عیسی   و خداوند . «نگرداند

مریم نذر شده را به  حفظ نمود که آلوده به گناه نگردیده و معصیت نورزیدند. و خداوند 

  ﴿قبول نیکو پذیرفت و 

..﴾   گویا مریم برخالف سایر اطفال نشو و نمای عجیی داشت، به کرامت

 و لطفی که خدایتعالی به این زن صالحه حنه نموده بود.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 آیت را به خوبی بخوان و تکرار کن تا که شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

شرح را به آرامش، بخوان و در هر جمله توقف نموده و معنایش را برای شنوندگان  -5

 بیان کن تا آن را بفهمند.

روعیت نذر برای خدا و لزوم پایداری به آن و این که نذر برای غیر شان ده به مشتعلیم -3

 شود.خدا حرام بوده و از شرک در عبادت محسوب می

شان یادآور شو که زن مسلمان برای حفظ فرزندش فلزی را به سرش یا استخوانی برای -4

که گفت: دهد آنجا آویزد، بلکه مانند حنه او را در پناه خدا قرار میرا به گردنش نمی

 آورم.سپارم و در پناه تو درمی: خدایا او را به تو می«اعیذها بک یا ربی»

ت آنچنانکه حنه به به ایشان تعلیم ده که توسل به اسماء و صفات خداوند مشروعس -2

  ﴿دا توسل جسته و گفته است:اسماء و صفات خ

 ﴾ « همانا تویی شنوا

 .«ودانا
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اش در ایمان و دعای حنه را نظر به راستی آور شو برایشان از پذیرفتن خداوند یاد -6

پاکی روحش از شرک و گناه، زیرا خدای پاک دعای بندگان صالح و صادق و 

 کند.پذیرد، و دعای مشرکین و گنهکاران را قبول نمیپرهیزگار خود را می
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 : حدیث حفظ مریم و عیسی از شر شیطان4درس 

 ِمنْ  َماي صلى اهلل عليه وسلم: قول النب
 فَ َيْسَتِهلُّ  الشَّْيطَانُ  َنَخَسهُ  ِإلَّ  يُوَلدُ  َمْوُلود  

 َمْريَمَ  اْبنَ  ِإلَّ  الشَّْيطَانِ  َنْخَسةِ  ِمنْ  َصارًِخا
: ِِ  ِشْئُتمْ  ِإنْ  اقْ َرُءوا ُهَريْ َرةَ  أَبُو قَالَ  ثُمَّ . َوُأمَّهُ 

﴿ 
  

 
  

﴾ ( آل

  .(36عمران: 

هیب نوزادی نیست  فرمودة رسول خدا 

شود مگر که شیطان او را که تولد می

نماید پس به واسطه این لمس لمس می

کشد. مگر مریم و پسرش، سپس فریاد می

برای تائید این مطلب اگر  :ابوهریره گفت

 خواهید بخوانید: وانی اعیذها بکمی

 وذریتها من الشیطان الرجیم.

 )رواه مسلم(

 

این لفظ داللت بر عموم دارد هیب مولودی از آن  َما ِمْن َمْوُلود  : فرمودة رسول اهلل  شرح:

بیرون نیست، مگر آنچه استثناء شده باشد و معنی نخسه خالند در پهلو یا شکمش به چوب یا 

: یعنی مهأم و يإل ابن مر رزندان و تبارش. ز فمانند آن. و الشیطان: عبارت از ابلیس یا یکی ا

و مادرش خداوند دعای حنه را اجابت فرمود آنگاه که گفت:  عیسی 

﴿   
   

﴾ «آورم او را و فرزندش را از شیطان رجیمدر پناهت درمی» 
 ﴿خواهید این آیه: میگفت: اگر   طوری که ابوهریره

    
 ﴾ .را بخوانید  

 

 برای مربی: هاییراهنمائی
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کن و شنوندگان نیز با تو تکرار کنناد تاا    را به آرامش بخوان و چند بار تکرار حدیث -1

 اند. که ببینی آن را حفظ کرده اند یا نزدیک به حفظ رسیده

شان گردان که فریاد نوزاد در حین والدت از زخماة شایطان لعاین اسات و هایب      آگاه -5

خواهاد او را معلاوم و   ماناد و شااید شایطان باا ایان عمال مای       نوزادی از آن سالم نمی

گذاری ها را عالمهدار سازد طوری که گوسفندار برای شناسایی گوسفندانش آننشانه

 کند.می

ه سالمتی عیسی از لمس شیطان این بود کاه در دوران زنادگی   شان یادآور شو کبرای -3

و  خویش مرتکب گناه نشد، چون در روز قیامت هنگامی که مردم از حضارت آدم  

علایهم   شوند، هریک از پیامبران آدم و نوح و ابراهیم و موسای انبیاء طالب شفاعت می

 کند.گناهی یاد نمیکه هرگز از   کنند، مگر حضرت عیسیاز گناهی یاد می السالم 

که فرزندان خود را در پناه خدا حفظ کنند نه با فلزها و  :برای زنان مسلمان یادآور شو -4

 ها و تارهای شیطانی و نامشروع و غیره اشیاء مروجه بین زنان جاهل.استخوان

سورة فلاق   ,جویدای که پناه گیرنده به آن پناه میشان تذکر بده که بهترین وسیلهبرای -2

رة ناس است، لذا خواندن ساورة اخاالص و معاوذتین عقاب هار نمااز و هنگاام        و سو

هاای دسات خاویش    خواب، سنت است به این ترتیب که شخص ساه مرتباه بار کاف    

دمد و سپس سر و روی و بدن خاود را باا   خواند و میهای مبارکه متذکره را میسوره

 کند.ها مسح میآن
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 شامو تسبیح خدا در صبح و  ذکر: آیة 2درس 

 قول اهلل تبارک وتعالی:

 
 
 

 
  

  
 

 
  

 :فرمودة خداوند بزرگ 

( ای مؤمنان یاد کنید خدا را یاد 41)

( و تسبیحش گوئید 45کردنی فراوان. )

 بامدادان و شامگاهان.

 [45 - 41احزاب:]

 

این ندای خدای بزرگ است که از جانب پروردگار مهربان متوجه مؤمنان صادق  شرح:

ها بیاموزاند و آنچه سبب گردد به آنگردیده تا آنچه باعث ازدیاد ایمان و نورشان می

 است. شان بیان کند که همانا یاد و ذکر خداوند شان است از دشمنان برایحفاظت

زیرا یاد خدا  ﴾ ﴿ ی:فرمودة خداوند تعال

قلب و زبان تولیدکننده نور است پس الزم است که به آن مواظبت نموده تا که این نور کم و 

گردد. لذا برای یاد خدای حدی و عددی تعیین نشده مانند خاموش نگردد که بنده گمراه می

سایر عبادات که حد و عددی معینی دارد. و فرمودة خدایتعالی: 

﴿  ﴾   یعنی

 او را از شریک و نظیر و هر نقصی مقدس و منزه بدانید و این تنها به پرستش خداوند یکتا 

کند، میسر است، و نماز تنها عبادتیست که بنده از اول تا آخر آن خدای را به یگانگی یاد می

حقیقت امر خدایتعالی را که فرموده  و ازین جهت هرکه نماز صبح و عصر را ادا نماید در

﴿  ﴾  را

صبح است و از اصیل شام، و روایت شده  ةپذیرفته و انجام داده است، زیرا مراد از بکر
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اش بخشیده گناهان گذشته :هرآنکس که صبح و شام صد مرتبه سبحان اهلل وبحمده بگوید

 شود.می

 

 

 مربی:برای  هاییراهنمائی

هرآیت را به خوبی قرائت نموده و تکرار کن تا ببینی که بیشتر شنوندگان آن را حفظ  -1

 نموده اند .

که ندای خدا برای مؤمنان شرف و بزرگیست زیرا ایمان به  :شان یادآوری کنبرای -5

منزلة روح برای اجسام مرده است، بناءً مسلمان زنده است و کافر مرده حساب 

 شود.می

ل اهلل إله إل »روایت شده یادآوری کن مثل:  ز وردهائی که از رسول اهلل شان ابرای -3
سبحان اهلل »و  .صد بار «رييء قدک له الملک وله الحمد وهو علی کل شيوحده ل شر 

له  ،ک لهيل اهلل وحده ل شر إله إل »سی و سه مرتبه و ختمش به  «کبرأوالحمد هلل واهلل 
 نت التوابأنک أ عليوتب  يل رب اغفرمثل ر و يء قديش الملک وله الحمد وهو علی کل

 :گویدمی بگفتند و عبداهلل بن عمر این وردها را بسیار می  زیرا رسول اهلل ،«ميالرح

ها را را شمردیم و متوجه شدیم که در یک مجلس صدبار آن که ما اوراد رسول اهلل 

 گوید.می

دارد، مگر این که وارد بیت برنمی که شخص مؤمن دست از یاد خدا :شان دهتعلیم -4

اش تفکر است، الخالء شود یا بخوابد، زیرا مؤمن سخنش ذکر است و خاموشی

 چنانکه از رسول اهلل روایت شده که خدای تعالی او را به این کار امر فرموده است.
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 : حدیث مثال کسی که خدا را یاد کند6درس 

قول الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
 َمَثلُ  يَْذُكرُ  لَ  َوالَِّذى رَبَّهُ  َيْذُكرُ  الَِّذى َثلُ مَ »

 «.َواْلَميِّتِ  اْلَحىِّ 

 )رواه البخاري(
 

 اللَّهُ  يُْذَكرُ  الَِّذى اْلبَ ْيتِ  َمَثلُ »وروي مسلم 
 َمَثلُ  ِفيهِ  اللَّهُ  يُْذَكرُ  لَ  الَِّذى َواْلبَ ْيتِ  ِفيهِ 

 «.َواْلَميِّتِ  اْلَحىِّ 

: ودة رسول اهلل به روایت بخاری: فرم

کند پروردگارش را و مثال آن که یاد می

کند همچون مثال زنده و آن که یاد نمی

مرده است و مسلم از رسول خدا روایت 

ای که خداوند در آن یاد نموده: مثال خانه

ای که یاد خدا در آن شود و خانهمی

گیرد همچون مَثَل زنده و صورت نمی

 مرده است.

 

 لَ  يَوالَّذِ » کندی صفت و حالت آن کسی که پروردگارش را یاد میمثل: یعن شرح:
کند به صفت و حالت شخص زنده و مرده شباهت دارد، و آن که خدایش را یاد نمی «َيْذُكرُ 

زیرا شخص ذاکر زنده است و تارک ذکر خدا مرده. چون ذکر با قلب و زبان صورت 

کند، زیرا بودنش میداللت بر زنده گیرد پس آن که پروردگارش را یاد کرد ذکرشمی

زدن و بیان کلمات با زبان صورت شود و سخنادراک و فهم و حفظ با قلب انجام می

بودن قلب و توقف نماید عدم ذکرش بر مردهگیرد، و آن که ذکر پروردگارش را نمیمی

زیرا خداوند  زبان او داللت دارد که با چنین حالتی او مرده است، و سر این راز آشکار است

تا  :ریزی کند و انسان را آفریدبرای انسان کائنات را پدید آورد تا حیاتش را در آن پی

عبادت و پرستش پروردگارش را بنماید گرچه عبادت خداوند تعالی به انجام امر خدا و 

 چرخد.گیرد ولی حقیقت طاعت بر محور ذکر و شکر میترک نواهی او صورت می

ای که در آن صفت خانه «... الخِفيهِ  اللَّهُ  يُْذَكرُ  الَِّذى اْلبَ ْيتِ  َمَثلُ »:  و فرموده رسول اهلل

ای که خالی از شود تا آخر حدیث داللت بر موضوع حدیث قبلی دارد، زیرا خانهخدا یاد می

ذکر خدا باشد گویا صاحب آن خانه مرده است و اگر زنده بودی حتماً با عبادتش خدا را یاد 
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گیرد صاحب آن خانه زنده ای که در آن ذکر خدا صورت میهمچنان که خانه کرد،می

دارد بودنش یاد خداست که در ذکر و شکری که ضمن عبادتش ابراز میاست و دلیل زنده

 شود.انجام می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

یاا   ها حفاظ نماوده و  ها آنهردو حدیث را بخوان و قرائت را تکرار کن تا که شنونده -1

 نزدیک به حفظ شوند.

هاا آن را  شرح را به آرامش بخوان و در معنی هر جمله توقف نما تا ببینی کاه شانونده   -5

 دانسته اند.

 شان یادآور شو که در ذکر اجر و مزد بزرگی نهفته است.برای -3

شان خاطرنشان کن که یاد خدا باا قلاب و زباان بارای ذکار بزرگتارین حصااری        برای -4

یابد کاه او را  تواند و بر اغوا و فریبش قدرت نمیه آن رسیده نمیباشد که شیطان بمی

 به معصیت و ارتکاب گناهان کبیره بکشاند.

روایات شاده مثال ذکار بعاد از       ها را بر مالزمت اورادها ثابتی کاه از رساول اهلل   آن -2

نمازهای پنجگانه و هنگام خواب و دخول بیت الخالء و ذکر بعد از وضو و هنگام غذا 

 ها تشویق کن.دن و امثال آنخور

تار هماراه باا    شان یادآور شو که با قرائت قرآنکریم ذکر و شکر به صورت وسایع برای -6

 شود.پاداش و ثواب بیشتر حاصل می
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 کندن ظالمانجان سختی: آیة 1درس 

 قوله تعالی:
   

  
 

 
 

 
 

 
  
 
  
  

  
   

 
  

 
  

 فرمودة خدای تعالی:

( اگر ببینی هنگامی را که ستمگران 23)

مرگ اند و فرشتگان های در گرداب

های خویش را که گشاینده اند دست

را امروز جزا های خود بیرون کنید جان

خوارکننده به  بذاشوید به عداده می

سبب آنچه بناحق در بارة خدا گفتید و 

 کردید.شما از آیات او سرکشی می

 [23نعام: األ]

 

مراد از تا آخر آیت:  ...﴾ ﴿ فرمودة خدای تعالی: شرح:

باشد و ظالمین اینجا مشرکین هستند، زیرا ظلم به معنی قراردادن شیء در غیر محلش می

آنگاه که مشرکان غیر خدای واحد را پرستش کردند گویا عبادت را در غیر موضعش قرار 

باشد، زیرا غیر خدا عابد را برای دادند، در حالی که غیر خدا مستحق عبادت و پرستش نمی

ده است و روزی نداده و حیاتش را تا آخر حفظ نکرده است و عابد را بر عبادتش یخود نیافر

یافته است. و این دهد، زیرا چیزی را مالک نیست چون او مخلوق و پرورشپاداش نمی

 کند:تأئید می تند گفتة خداوند در آخر آیات مطلب را که مراد از ظالمین همانا مشرکین هس

﴿    
    

﴾ [ :24األنعام] . 
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بینایم باا شاما شافیعان شاما را آناانی را کاه        چیست که نمی»شود: برای مشرکین گفته می

مشرک کسای اسات کاه مکاذب آیاات        .«پنداشتیدشان که در میان شما شریک خدا اندمی

بندند. العیاذ بااهلل و ماراد   حق نیست از روی استکبار به خداوند میخداوند بوده و آنچه را که 

پوشااند و ماراد از فرشاتگان    از غمرات الموت: سکرات موت و دردهای کاه محتضار را مای   

شااان باارای زدن محتضاار و باارای  باشااد و گشااادن دساات ملااک المااوت و همکااارانش ماای 

هاناد و نجاات دهاد. و توصایف     طلبیادن او کاه خاود را بر   عاجزساختن وی است و به مبارزه

اشاره است به سرکشی مشرکین از قبول حق که عبارت از ایماان  « خوارکننده»عذاب به هُون 

شرطیه در « لو»ساختن عبادت برای خداوند یکتا و جواب: به خدا و آیات خداوندی و خالص

امار   هاای شادید مارگ را ببینای هرآیناه خاواهی دیاد       اینجا مقدر است: یعنی اگر آن لحظاه 

 شدیدی که گنجایش سنجش و اندازه را ندارد.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

آیه را بخوان و قرائتش را تکرار کن و شنوندگان با تو تکرار نمایند تا که ببینی  -1

 اکثرشان آن را حفظ کرده اند.

 ها توقف کن تا که ببینی آن را فهمیده اند.شرح را با آرامش بخوان و در معنی -5

گردان که موت سکراتی دارد که هیچکس از آن نجات ندارد و بر افراد غیر  شانآگاه -3

 صالح بسیار عظیم و شدید است.

 بستن به خدا و سرکشی از قبول حق بترسان.ها را از شرک و گفتار ناحق و دروغآن -4

بیند، شان گردان که شخص محتضر، ملک الموت و فرشتگان همراهش را میآگاه -2

بخشند که یمان و استقامت باشد او را اطمینان داده و آرامش میاگر محتضر از اهل ا

 دهند:خوف و غمی نداشته باشد و نظر به آیة سورة فصلت او را به جنت بشارت می

﴿   
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﴾ [ :62فصلت]. « همانا آنان که گفتند: پروردگار ما خداست و سپس

پایداری ورزیدند، فرود آید برایشان فرشتگان که مترسید و اندوهگین نباشید و مژده 

 .«شدیدمی هباد شما را بهشتی که بودید مژده داد
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 دیث سوال نکیر و منکر در قبر: ح9درس 

 ِإَذا اْلَعْبدَ  ِإنَّ »قوله صلى اهلل عليه وسلم: 
 َوِإنَّهُ  َأْصَحابُُه، َعْنهُ  َوتَ َولَّى قَ ْبرِِه، ِفى ُوِضعَ 

 فَ يُ ْقِعَدانِهِ  َمَلَكانِ  أَتَاهُ  نَِعاِلِهْم، قَ ْرعَ  لََيْسَمعُ 
 ُجلِ الرَّ  َهَذا ِفى تَ ُقولُ  ُكْنتَ  َما َلُه: فَ يَ ُقوَلنِ 

 فََأمَّا «وسلم عليه اهلل صلى ُمَحمَّد  »
 اللَّهِ  َعْبدُ  أَنَّهُ  َأْشَهدُ  :فَ يَ ُقولُ  اْلُمْؤِمنُ 
 ِمنَ  َمْقَعِدكَ  ِإَلى اْنظُرْ  َلهُ  فَ يُ َقالُ  ،َوَرُسولُهُ 

 اْلَجنَّةِ  ِمنَ  َمْقَعًدا بِهِ  اللَّهُ  أَْبَدَلكَ  َقدْ  النَّاِر،
 ُكْنتَ  َما :َلهُ  نفَ يُ َقالَ  َواْلَكاِفرُ  اْلُمَناِفقُ  َوَأمَّا

 َأْدِرى، لَ  :فَ يَ ُقولُ  ؟الرَُّجلِ  َهَذا ِفى تَ ُقولُ 
 لَ  َلُه: فَ يُ َقالُ . النَّاسُ  يَ ُقولُ  َماكَ  َأُقولُ  ُكْنتُ 
 ِمنْ  ِبَمطَاِرقَ  َوُيْضَربُ  ،تَ َلْيتَ  َولَ  َدرَْيتَ 
 َمنْ  َيْسَمُعَها َصْيَحةً  فَ َيِصيحُ  َضْربًَة، َحِديد  

رَ  ،يَِليهِ   .الث ََّقَلْينِ  َغي ْ

ه بنده : به تحقیق کفرمودة رسول اهلل 

اران و وقتی در قبر نهاده شود و ی

همراهانش برگشتند و او هنوز صدای 

شنود که دو ملک شان را میهایکفش

آیند و او را نشانده و برایش نزدش می

چه « محمد »گویند: در بارة این مرد می

گوید: یگوئی؟ پس شخصی مؤمن ممی

که او بندة خدا و رسول  :دهمگواهی می

شود: به اقامتگاه خداست برایش گفته می

خود در آتش دوزخ نظر کن که خداوند 

آن را به قرارگاهی در بهشت عوض نموده 

شان است. مگر شخص منافق و کافر برای

که در بارة این مرد چه  :شودگفته می

 دانم، آنچه مردمگوید نمیگویی؟ میمی

گفتم. برایش گفته گفتند من هم میمی

شود: تو نه تفکر نمودی و نه پیروی می

های بزرگ آهنی به او کردی و با چکش

کشد به شود که فریاد میضربه زده می

شنود آوازی که هرکه نزدیکش باشد می

 غیر جن و انس.

 حمد والحاکم(أبوداود وأ)رواه 
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کنندگان که تا مقبره با او یعنی مشایعت «َأْصَحابُهُ  ْنهُ عَ  َوتَ َولَّى» :گفته رسول اهلل  شرح:

: در بارة این «الرَُّجلِ  ي َهَذافِ »اش: همراه بودند بازگردند. ملکان: یعنی نکیر و منکر، و گفته

شود، چنانچه در روایت است: پروردگار تو است که از او سؤال می مرد: اشاره به پیامبر 

تا آخر  «النَّارِ  ِمنَ  َمْقَعِدكَ  ِإَلى اْنظُرْ »اش: امبر تو کیست؟ و گفتهکیست و دین تو چیست؟ و پی

حدیث: این جمله داللت بر این دارد که خدایتعالی برای هر انسانی منزلی در دوزخ و منزلی 

برند، شخص مؤمن منزل در بهشت آماده کرده است، سپس مردم این منازل را میراث می

برد و بر این برد، و کافر منزل مؤمن را در آتش میراث میکافر را در بهشت به ارث می

گواه است:  موضوع فرمودة خدای تعالی بر زبان ابراهیم 

﴿    

 ﴾  :مرا از وارثان جنت النعیم  ،خدایا» (82)الشعراء

خود از مسلمانان کفرش را و المنافق: کسی است که برای حفظش مال و نفس  «بگردان

: یعنی پیروی نکردی از باب تالیتلو و مراد «تَ َلْيتَ  لَ »نماید. و معنی پوشیده و اظهار ایمان می

ست بر کافر و منافق که این گفته الدریت و ال تلیت: دعاییباشد و به ثقلین: انس و جن می

 دانم.گوید نمیمی

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

رامش بخوان و قرائتش تکرار کن و شنوندگان با تو بخوانند تا که ببینی حدیث را به آ -1

 که آن را حفظ کرده اند.

 ﴿را:  شان یادآوری کن که این فرمودة خداوند برای -5

   
   
   
 ﴾   :هایی را استوار نگهمیدارد خدا آن» .(52)ابراهیم

و این فرموده خدای تعالی:  .«وآخرت ند به سخن ثابت در زندگی دنیادکه ایمان آور

 ﴿الغافر:  النار یعرضون علیها غدوا وعشیا
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  ﴾ :شود کرده میآتش بردوزخیان پیش ». (63)الغافر

 ها یا عذاب آن.شاهدیست بر پرسش قبر و نعمت . «و شامگاهان بامدادان

شان ده کسی که سؤال قبر و نعمت و عذاب آن را باور نداشته باشد گویا آیات تعلیم -3

 خدا و رسولش را تکذیب نموده و این کفر است.

 ِإنِّى اللَُّهمَّ »جستن از عذاب قبر الزم است و آن: شان ده که در قعدة اخیر نماز پناهتعلیم -4
َنةِ  َوِمنْ  َجَهنَّمَ  َعَذابِ وَ  اْلَقْبرِ  َعَذابِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  َنةِ  َشرِّ  َوِمنْ  َواْلَمَماتِ  اْلَمْحَيا ِفت ْ  اْلَمِسيحِ  ِفت ْ

های زندگی جویم به تو از عذاب قبر و عذاب دوزخ و از فتنه)خدایا پناه می «الدَّجَّالِ 

 و مرگ و از فتنة مسیح دجال(.
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 آیة طلب وسیله و معنی آن :1درس 

 قوله تعالی:
 
 
 
  

 
 

 
 

  
 

  

 فرمودة خدای تعالی:

( ای آنان که ایمان آورده اید بترسید 32)

سوی او وسیله را و در از خدا و بجوئید به 

راه او جهاد کنید تا باشد که رستگار 

 شوید.

 [32: ة]المائد

 

  ﴿فرمودة خدای تعالی:  شرح:

﴾ هائی این ندای خدای تعالی است برای بندگان مؤمنش، آن

کند ها را ندا میرا رسول و نبی پذیرفتند آن که خدا را پروردگار و اسالم را دین و محمد 

سازد امر نماید و آن عبارت از تقوای شان میدهد و خوشبختشان میتا به کاری که نجات

اش اجتناب نمایند، و طلب وسیله است به خدا است که اوامر خدا را بجا نموده و از نواهی

یض است ها را به خدا نزدیک کند و این وسیله به ادای نوافل عالوه بر فراسوی خدا تا آن

های نفلی، حج و جهاد در راه خدا برای این که تنها او را که عبارت از نمازهای نافله و روزه

پرستش کنند و این جهاد به دعوت مشرکان و کافران است به سوی ایمان به خداوند واحد و 

چون ایمان آورند در حمایت مسلمانان قرار بگیرند و از تعرض کافرانی که خواسته باشند 

شان ایجاد فتنه نمایند جلوگیری کنند سپس با این فرموده خدای ها را بکشند یا در دینآن

 ﴾ ﴿سازد: ها را امیدوار میعالی آنت
یعنی اگر شما تقوا پیشه کردید و به خدا وسیله جستید و در راه او جهاد کردید شما از جمله 
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یابی به جنت است بعد نجات از آتش دوزخ در رستگاران گردیده و آن عبارت از کام

 آخرت و در دنیا نصرت و عزت و بزرگی و امنیت و پاکی و فراوانی نعمت است.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

ها نیز آهسته با تو بخوانند تا ببینی که اکثرشان آن را آیت را با ترتیل بخوان و شنونده -1

 حفظ کرده اند.

 ها شرح کن.و هر جمله را مطابق حال شنوندهشرح را به آهستگی بخوان  -5

شان یادآوری کن که ایمان صحیح و سالم و قوی خودش به منزلة روح است که برای -3

ایست که قدرت انجام اعمال صالحه را دارد، برعکس صاحب چنین ایمانی مؤمن زنده

 ندارد. ایمان و ضعیف االیمان زیرا او بر انجام وظایف و قیام بر آن قدرتافراد بی

شان از وسیله شان یادآور شو که وسیله، جز ایمان و عمل صالح نیست و برایبرای -4

 اصحاب غار که در درس بعدی آمده است یادآوری کن.
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 داستان سه نفری که به غار رفتند حدیث: 92درس 

ن إ :ملخصهء في رواية الشيخين و اما ج
ووا إلى غار في آصابهم مطر فأثلثة نفر 

ت عليهم صخرة، فتوسل جبل فانطبق
رك ما حرم اهلل أحدهم ببر والديه، والثاني بت

حق إلى مستحقه بعد  عليه، والثالث برد
أن قال بعضهم لبعض انظروا أعمالَ 
صالحة عملتموها هلل فادعوا اهلل بها لعله 
يفرجها عنكم، فدعوا وتوسلوا ففرج عنهم 

 الصخرة وخرجوا من الغار سالمين.

ایات بخااری و مسالم    خالصة آنچاه در رو 

آمده اسات کاه: ساه نفار ایشاان را باارانی       

رسید و به غاری که در کوه بود پناه بردناد  

صخرة بزرگی فرود آماد و در غارشاان را   

بست، یکی از ایشان به نیکوکااری کاه باه    

پدر و مادر نموده بود متوسل شد و دومای  

به ترک آنچه که خادا بار وی حارام قارار     

بازگرداندن حقای باه   داده بود، و سومی به 

مسااااتحقش، بعااااد از ایاااان کااااه باااارای 

به اعماال صاالحه کاه     :یکدیگرشان گفتند

برای خدا انجام داده اید بنگرید و به وسیلة 

آن از خدا بخواهید تاا شااید گشایشای بار     

شما پدید آورد، سپس دعا نمودند و وسیله 

جستند تا از صاخره گشایشای پیادا شاده و     

 سالم از غار خارج شدند.

 رواه البخاری ومسلم()

 

: این سه نفر از «من کان قبلکم ثلثة نفرين فکا»  نظر به این فرمودة رسول اهلل شرح:

ها را ناچار نمود که داخل غار کوه : یعنی باران آن«لی غارإووا أ»امتان پیشینه بودند و معنی 

در کارهای معروف و  شان: یعنی اطاعت«نيالوالد بر»شوند تا از باران محفوظ بمانند و معنی

لی إبرد حق » ها، و معنیپسندیده و بدنکردن به اوشان و رساندن خیر و نیکویی به آن
واین طوری بود که او کارگری را اجیر کرده بود. کارگر برایش کار کرده بود و  «مستحقه

مزد خودش را نگرفته بود صاحب کار آن مال را برای کارگر به معامله گذاشت که به 
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یه بزرگی مبدل شد، و وقتی صاحب حق آمد از جهت خوف و طاعت خدا تمام مال را سرما

به صورت کامل به او داد، و همچنین این حدیث داللت دارد که همانطوری که توسل به 

 باشد.شود به ترک محرمات از جهت خوف خدا و اطاعت نیز میانجام صالحات می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

شان بخوان و تکرار کن تا ببینی که بیشترشان آن را حفاظ کارده   برایخالصة شرح را  -1

 اند.

شان تفسیر کن و شرح را جمله جمله بخوان و در هر معنی توقف نموده و به اندازة فهم -5

 شتاب مکن.

آن که به ترک زنا وسیله جست طوری بود که او یکسال کامال از   :شان تذکر دهبرای -3

او  ,شد تا این که احتیاج و فقار و دختر حاضر نمی نموددختر عمویش طلب وصال می

و آنگاه که مرد بار  « ونفسش را به آن مرد سپرد»را مضطر نمود و به آن مرد تسلیم شد 

ترسی که مُهری را بدون حقاش  حرام تمکن یافت دختر برایش گفت: آیا از خدا نمی

باه دختار داده باود     شکنی؟ مرد از نزدش بلند شده و او را ترک نمود و مالی را کهمی

 طلب نکرد.

هاا یاا   که توسل به خدا برای برآوردن حاجات و نجات از مهلکه :شان یادآور شوبرای -4

 گیرد.رفع درجات، به ایمان و عمل صالح و ترک شرک و گناهان صورت می
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 فرضیت روزه آیة: 99درس 

 قوله تعالی:
 
 
 

  
 

  
  
  

 
  

 
  

   
  

  
  
  

 :فرمودة خدای تعالی 

ایاد!  ای کسانی که ایمان آورده (183)

ده، چنانچاه باار  روزه بار شاما فاارض شا   

کسانی که پایش از شاما بودناد، فارض     

  شده باود؛ باشاد کاه پرهیزکاار شاوید.     

روزه داشتنِ روزهای مشخصی،  (184)

)بر شما فرض اسات(. پاس هارکس از    

شما بیمار و یاا در سافر باود، باه تعاداد      

روزهای فوت شده در ساایر ایاام روزه   

 بگیرد. 

 [184ا 183: ةالبقر]

 

کند، همانطوری که بر وعیت و وجوب روزه بر این امت داللت میاین آیه بر مشر شرح:

های سابق واجب بود، پس کسی که به سن تکلیف برسد روزه بر او واجب است و طبق امت

 ﴿ اش:بیان خداوند مراد از روزه روزة ماه رمضان است نظر به این فرموده

 ﴾ الی قوله: ﴿  

  ﴾ (.182: ة)البقر 

پس هرکه دریابد » ماهیست که نازل شده قرآن در آن... تا این قسمت آیه...ماه رمضان آن»

ها با زیرا آن .و مؤمنان را به این نداء اختصاص داد «ین ماه را باید روزه بگیرد آن رااز شما ا

اش: رند به خالف کافران. و فرمودهشان قدرت انجام این تکلیف الهی را داایمان

﴿     

 ﴾کند که این روزه بر بودن روزه را اعالم می: در این بیان آسان
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هم فرض بوده است، زیرا اگر روزه امری دشوار و غیر قابل تحمل و طاقت  امتان پیشین

 :کرد. و فرمودة خداوند ن نمیگرفتها را مکلف به روزهبودی، خداوند آن

﴿ ﴾ در این آیه تصریح شده است که روزه :

قدرت و توانمندی شخص مؤمن را بر طاعات و عبادات باال برده اوامر الهی را انجام داده و 

سازد و عالوه بر پاداش عظیم بنده را اهل تقوا می ,نماید، پس روزهنواهی وی را ترک می

دار هم فواید بزرگی را در بر دارد. و فرموده خدای تعالی: برای روزه الهی

﴿ ﴾ساختن روزه : در این بیان نیز آسان

ای که بر او فرض گردیده، نه نماید که این روزهاست بر نفس مؤمن که برایش یادآوری می

اهی سی روز و گاهی بیست و نه ایست که گچند ماه و چند سال است، بلکه ایام شمرده شده

روز است. و همچنین برای رفع زحمت و مشقت بیمار و مسافر اجازه داده شده تا زمانی که از 

گردد، اجازه دارد که روزه را افطار نموده و سپس یابد و از سفرش برمیاش شفا میبیماری

 اش را بگیرد.در روزهای دیگر روزة قضایی
 

 ی:برای مرب هاییراهنمائی

ها آهسته با تو تکرار نمایند تا که ببینی آیه را بخوان و قرائتش را تکرار کن و شنونده -1

 بیشترشان آن را حفظ کرده اند.

شان گردان که حقیقت روزه خودداری از خوردن و نوشیدن و جماع است از آگاه -5

کردن در صحت روزه شرط است و نیت عبارت صبح صادق تا غروب آفتاب و نیت

 قلبی است بر روزه به جهت اطاعت پروردگار و تقرب به سوی او. از عزم

زنی که به حال حیض و نفاس باشد مانند مریضی که خوف هالکت خود را داشته  -3

باشد بر او افطار روزه جواز دارد و زنان در حال حیض و نفاس روزه برایشان حرام 

 ا بیاورند.است و آنگاه که پاک شدند تعداد روزهای را که خورده اند قض

روزه « پیر از کار افتاده»اش نرود و شیخ کبیر شان گردان بیماری که امید بهبودیآگاه -4

را افطار نموده و در عوض هرروز یک کیلو برنج بدهد همانطور زن شیرده و بارداری 
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رود روزه را افطار کرده و به جای هر روزی که خطر زیان خودش یا فرزندانش می

در مذهب احناف عوض یک کیلو »بدهد و بعد قضاء آورند.  یک کیلو برنج فدیه

 «.تواند بپردازدبرنج دو کیلو گندم هم می
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 دهددار را خدا می: حدیث جزای روزه92درس 

 اللَّهُ  قَالَ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 الصَِّيامَ  ِإلَّ  َلهُ  آَدمَ  اْبنِ  َعَملِ  ُكلُّ  َوَجلَّ  َعزَّ 

 فَِإَذا ُجنَّةٌ  َوالصَِّيامُ  ِبهِ  َأْجِزى نَاَوأَ  ِلى فَِإنَّهُ 
 َولَ  يَ ْرُفثْ  َفلَ  َأَحدُِكمْ  َصْومِ  يَ ْومُ  َكانَ 

 ِإنِّى فَ ْليَ ُقلْ  قَاتَ َلهُ  َأوْ  َأَحدٌ  َسابَّهُ  فَِإنْ  َخبْ صْ يَ 
 َلُخُلوفُ  بَِيِدهِ  ُمَحمَّد   نَ ْفسُ  َوالَِّذى. َصاِئمٌ 

 رِيحِ  ِمنْ  هِ اللَّ  ِعْندَ  َأْطَيبُ  الصَّائِمِ  َفمِ 
 ِإَذا ،يَ ْفَرُحُهَما فَ ْرَحَتانِ  َوِللصَّائِمِ  .اْلِمْسكِ 

 .ِبَصْوِمهِ  َفِرحَ  رَبَّهُ  َلِقىَ  َوِإَذا ،َفِرحَ  َأْفَطرَ 

فرماوده:   گفتة رسول اهلل اسات کاه خداوناد    

باشاد مگار   تمام اعمال انسان برای خاودش مای  

دهم او روزه که برای من است و من پاداش می

گارفتن شاما   ه سپریست هرگاه روز روزهرا روز

آمیاز جنسای نزناد و    باشد باید سخنان تحریاک 

داد و فریاد نکشد، اگر کسی او را دشانام دهاد   

یا با او مقاتله نماید، پاس بایاد بگویاد کاه مان      

روزه دارم، قسم به آن که نفاس مان در دسات    

دار خوشابوتر اسات   اوست که باوی دهاان روز  

دار دو بارای روزه نزد خداوند از باوی مشاک،   

کنناد: وقتای کاه    خرسندیست که او را شاد مای 

روزه بگشاااید شاااد و خرسااند اساات، و دیگاار   

آنگاه که پروردگارش را مالقات نماید خرسند 

 است به روزة خود.

 )رواه الشیخان(

 

 «بِهِ  َأْجِزى َوأَنَا ىلِ  فَِإنَّهُ  الصَِّيامَ  ِإلَّ  َلهُ  آَدمَ  اْبنِ  َعَملِ  ُكلُّ » این فرموده رسول اهلل  شرح:
باشد و از اینجاست که شود و تماماً برای خدا میداللت بر این دارد که در روزه ریا وارد نمی

دهد روزه را، و این بر ثواب بزرگ روزه دهد اوست که پاداش میخدای تعالی خبر می

کاب گناهان است و در : منظورش نگهداری از ارت«ُجنَّةٌ  َوالصَِّيامُ »اش: کند. گفتهداللت می

روایت دیگر آمده است روزه مثل سپر جنگی یکی از شما است یعنی مانند آنچه که یک 

لم  ما»کند. و لذا فرموده است رزمنده سرش را با کاله خود و یا بدنش را با زره محافظت می
نکرده چینی پاره : یعنی تا زمانی که آن سپر را به ارتکاب گناهان مثل غیبت سخن«خرقهاي
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منظورش اینست که ثواب و مزد  «َخبْ صْ يَ  َولَ  يَ ْرُفثْ  َفلَ » اش در این حدیث:باشد. و گفته

های بیهوده و ها و خندهآمیز شهوانی و سر و صدا و سخناش را با سخن تحریکروزه

ست که به دار ا: منظورش بوی دهان روزه«الصَّائِمِ  َفمِ  َلُخُلوفُ »اش: آمیز باطل نسازد. گفتهفتنه

 ِإَذا» :اشهای متوالی متغیر شده است. و گفتهخاطر امساک از خوردن آب و غذا در ساعت
 «ِبَصْوِمهِ  َفِرحَ  رَبَّهُ  َلِقىَ  َوِإَذا» گشادن و افطار فطرتاً خوشحال است.: در حین روزه«َفِرحَ  َأْفطَرَ 

ادتش گردیده مشاهده اش را که سبب سعیعنی هرگاه بمیرد و وارد جنت شود و پاداش روزه

 شود.اش شادمان مینماید به روزه

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ها آن را حفظ نمایند.حدیث را به آرامش بخوان و قرائتش را تکرار نما تا شنونده -1

 ها بیان کن تا بفهمند.شرح را به آرامش بخوان و معانی آن را برای شنونده -5

که  :باشد و احسان آنستوف بر اخالص میشان گردان که منافع عبادت موقآگاه -3

 ادا شود.  خالص برای خدا باشد و مطابق فرمودة رسول اهلل

تأخیر در سحری و  :هایست که عبارت ازی سنتادارکه روزه :شان یادآور شوبرای -4

 تعجیل در افطار و این که با خرمای تازه یا خشک افطار نماید.

 لة کُل سامثل روز« یزدهم الی پانزدهم هر ماهس»که روزة ایام بیض  :شان دهتعلیم -2

است و روزة شش روز از شوال مثل روزة عمر است و صوم روز عرفه کفارة گناهان 

ها همه در سنت ثابت دوساله است و صوم عاشورا کفارة گناهان یکسال است و این

 شده طوری که در صحاح وارد شده است.
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 ت آن: آیة محافظت بر نمازها و اوقا93درس 

 قول اهلل جل جال له وعظم سلطانه:

  
 

 
 

  
  

 :فرمودة خداوند 

( مواظبت کنید بر نمازها و نماز 538)

 میانه و به پا ایستید برای خدا فروتنان.

 [538 بقره:]

 

  ﴿فرمودة خدای تعالی:  شرح:

﴾ مراد از محافظت بر نماز، ادای نماز است در اوقات :

وال ماز ظهر از زاش که وقت نماز صبح از طلوع صبح صادق تا طلوع آفتاب و وقت نمعینه

شدن سایة هرچیز به مثلش و وقت عصر از زیادشدن سایة هر چیز به مانندش تا آفتاب تا زیاد

رنگ، و وقت نماز عشا شدن شفق سرخنماز شام از غروب آفتاب تا گمغروب آفتاب و وقت 

 از رفتن شفق سرخ تا طلوع صبح صادق است.

و از جمله محافظت بر نماز ادای آنست با تمام شرایط مثل دخول وقت، طهارت، پوشیدن 

های آن و ادانمودن آن به جماعت در عورت و استقبال قبله با رعایت تمام ارکان و سنت

 : ﴾ ﴿ ساجد خدا. و مرادم
نماز عصر و صبح است و معنی وسطی الفضلی نماز با فضیلت است و همانا فرمودة رسول اهلل 

: «کسی که بخواند دو نماز وقت سرد را داخل جنت »: «ن دخل الجنةيمن صلی البر د

دة خدای منظورش از بر دین نماز صبح و عصر است و فرمو . «شودمی

: مراد ترک سخن ﴾  ﴿تعالی:

کردند تا که این آیه نازل شد دیگر است در نماز چه در ابتدای اسالم در نماز صحبت می

 سخن نزدند. و از معناهای قنوت خشوع است و خشوع با سکوت و عدم صحبت توام است.



   

  درسهای یومیه اسالمی    999 
  

 

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ها آن را خوب حفظ نمایند.تا شنونده آیه را به تکرار بخوان -1

 شرح را به آرامش بخوان و در هر معنی توقف نموده و آن را بیان کن. -5

 شان ده که محافظت بر نماز واجب است و تارک آن گناه کار است.تعلیم -3

کند بر نماز محافظت ننموده و در آن که نماز را از وقتش بیرون می :شان دهتعلیم -4 -1

   ﴿ تحت وعید

    
  ﴾  :پس وای بر نمازگزارانی که.» (1 - 6)الماعون  

 شامل است. .«کننددر نماز خود سهل انگاری می

که نماز نور است پس کسی که آن را ترک نماید نور ایمانش  :شان یادآور شوبرای -4

 گردد.کافر میخاموش شده و العیاذ باهلل 

 ترین نماز بر منافقین نماز عشا و صبح است.که سنگین :شان یادآور شوبرای -2

هرآن که نماز خفتن را به جماعت ادا نماید مثل اینست که نیمی از شب  : شان دهتعلیم -6

را قیام کرده است و هرکه نماز صبح را به جماعت ادا نماید مثل اینست که تمام شب 

 را قیام کرده است.
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 بنای اسالم بر پنج چیز است حدیث: 94درس 

 بُِنىَ »قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 ِإلَّ  ِإَلهَ  لَ  َأنْ  َشَهاَدةِ  َخْمس   َعَلى اإِلْسَلمُ 

 ،الصََّلةِ  َوِإقَامِ  َرُسول اللَّه، ُمَحمًَّدا َوَأنَّ  اللَّهُ 
 .«انَ َرَمضَ  َوَصْومِ  ،اْلبَ ْيتِ  َوَحجِّ  الزََّكاةِ  َوِإيَتاءِ 

: بنا شده است اسالم فرمودة رسول خدا 

دادن به این که خداوند بر پنج چیز، گواهی

واحد است و محمد رسول خداست، 

برپاداشتن نماز و دادن زکات و حج بیت 

 اهلل و روزه ماه رمضان.

 )رواه الشیخان(

 

دین  ت که خداوند : معنایش اینس«َخْمس   َعَلى اإِلْسَلمُ  بُِنىَ » فرموده رسول خدا: شرح:

اسالم را بر پنج اساس که عبارت از شهادتین و اقامة نماز و دادن زکات و روزه رمضان و حج 

گذاری کرده است که در صحت نماز و زکات و روزه و حج کلمة بیت اهلل الحرام است بنیان

انجام  شهادتین شرط است، زیرا تا هنگامی که شخص ادای کلمة شهادتین را ننماید مکلف به

اینست که شخص از علم و  «اللَّهُ  ِإلَّ  ِإَلهَ  لَ  َأنْ  َشَهاَدةِ » :شود. و معنیچهار رکن دیگر نمی

گی کردن نیست و بندگی عبارت از دهد که غیر خدا مستحق بندهاعتقاد صحیحش خبر می

 طاعتیست که با محبت و تعظیم و نهایت خوف و ترس از خدا توأم باشد. و معنی شهادت

دهد که حضرت که شخص از علم و اعتقاد درستش خبر می :اینست «َرُسول اللَّه ُمَحمًَّدا َوَأنَّ »

ها را از رسول خداست که برای هدایت عموم مردم فرستاده شده است تا آن محمد

ادای نمازهای  «الصََّلةِ  ِإقَامِ »های کفر درآورده و به نور ایمان هدایت فرماید. و معنیتاریکی

گانه صبح، ظهر، عصر، شام و خفتن است با رعایت تمام شروط و ارکان و واجبات و پنج

کردن مال است و دادن آن به مستحقان آن که : بیرون«الزََّكاةِ  ِإيَتاءِ »ها. و معنی های آنسنت

 ﴿ در آیت سوره توبه ذکر شده است:

 ...﴾  و در این

 تر است.تر و سبکر اخیر یاد شده زیرا که قواعد صوم سهلصوم د , حدیث
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 برای مربی: هاییراهنمائی

شان آن را ها آهسته پیروی کنند تا اکثریتحدیث را به آهستگی بخوان و شنونده -1

 حفظ نمایند.

 شان تفسیر و بیان کن تا بدانند.شرح را جمله، جمله بخوان و معانی آن را برای -5

صحت و قبول قواعد چهارگانه موقوف بر ادای شهادتین است زیرا که  :شان دهتعلیم -3

ایمان نداشته باشد و به وحدانیتش اقرار نکند و به رسالت  کسی که به خداوند 

 شود.اقرار ننماید عبادتش مورد قبول واقع نمی حضرت محمد

رسول  که خدا یکی است و محمد  :کسی که گواهی دهد :شان یادآور شوبرای -4

ت سپس نماز نخواند او شرعاً مستحق قتل است و کسی که از دادن زکات خداس

سرباز زند باید جبراً از او گرفته شود و کسی که روزه و یا حج را در حالی که قدرت 

 داشته باشد ترک نماید شرعاً باید کشته شود.

ی نیست ولی بر مسلمان رکه زمان ادای حج وسیع است و به صورت فو :شان دهتعلیم -2

الزم است که فرصت را از دست ندهد و هر وقتی که بر ادای حج قدرت یافت بر آن 

 مبادرت کند.
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 : آیة بهترین گفتار92درس 

 قوله تعالی:
  
  

  
  

  
  

 
 

 فرمودة خدای تعالی:

کیست نیکوتر در سخن از آن که ( و 33)

 :به سوی خدا و کردار نیک کند و گوید

 آورندگان.منم از اسالم

 [33 فصلت:]

 

   ﴿: فرمودة خدای تعالی شرح:

   ﴾  تا آخر آیه... این دومین

شدند که در هنگام بشارتیست برای اهل ایمان و استقامت طوری که اوالً بشارت داده 

شان خوف و ترس و آیند تا ایشان را اطمینان دهند که بعد فوتشان فرشتگان فرود میمرگ

 شان نیست و بشارت دهند ایشان را به جنتی که در کتاب خدا و بر زبان پیامبر اندوهی برای

ه سوی شوند که گفتارشان در دعوت ببشارت داده شده است. و در این آیه بشارت داده می

شان تر از آن وجود ندارد و این سخنایمان و عبادت و توحید خدا سخنیست که خوب

ها اعمال صالحه را انجام داده و از تمام گناهان هاست، زیرا آنترین سخنخوبترین و افضل

شان برای خدا بوده ها و سیمایشان به اسالم افتخار کرده دلدوری گزیدند و با ظاهر و باطن

را در جمع مسلمین قرار دادند. و مشمول این رحمت الهی و انعام خداوندی اوالً پیامبر و خود 

شان و بعد علمای این امت که با عمل کردن به علم خود و سپس اصحاب کرام گرامی 

 باشند.های باتقوا میگر به سوی پروردگارشان بوده و باالخره مؤذندعوت

 

 برای مربی: هاییراهنمائی
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ها با رعایت تجوید نزد تو آهسته بخوانند تا حفظ به ترتیل بخوان و شنوندهآیه را  -1

 نمایند.

 شرح را به آرامش جمله، جمله بخوان و معنی هر جمله را بیان کن تا بفهمند. -5

 شان از فضیلت دعوت به سوی خداوند و شرافت دعوتگران تذکر ده.برای -3

بیان که  ر به این گفته رسول اهلل ها را نظشان فضیلت اذان و ثواب بزرگ مؤذنبرای -4

بلندترین مردم ها گردنمؤذن» .«اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َأْعَناقًا النَّاسِ  َأْطَولُ  اْلُمَؤذِّنِينَ »فرمایند: می

 ةلول اعباء الخلف» :به روایت مسلم. و فرمود حضرت عمر « هستند در روز قیامت
 و فرمودة رسول خدا« بودممن مؤذن می داگر سنگینی امور خالفت نبو» «لکنت مؤذنا

  برای ابوسعید خدری: «بَاِديَِتكَ  َأوْ  َغَنِمكَ  ِفى ُكْنتَ  فَِإَذا َواْلَباِديََة، اْلَغَنمَ  ُتِحبُّ  َأرَاكَ  ِإنِّى 
 َولَ  ِإْنسٌ  َولَ  ِجن   نِ اْلُمَؤذِّ  َصْوتِ  َمَدى َيْسَمعُ  لَ  فَِإنَّهُ  بِالنَِّداِء، َصْوَتكَ  فَاْرَفعْ  لصََّلةِ ل فََأذَّْنتَ 

بینم که گوسفند و دشت و من تو را می»(. رواه البخاری) .«اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َلهُ  َشِهدَ  ِإلَّ  َشْىءٌ 

داری، پس هرگاه در میان گوسفندان خود و یا در صحرا و دشت بیابان را دوست می

مؤذن را جن و انس و  بودی برای نمازت اذان بده و آوازت را بلند نما، زیرا صدای

 .«دهندشوند مگر که در روز قیامت برایش گواهی میدیگر چیزی نمی

 دهند.تا خوب یاد بگیرند، زیرا اکثر مسلمانان خوب اذان نمی :شان اذان را بیاموزبرای -2
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 : حدیث فضیلت اذان و صف اول96درس 

 يَ ْعَلمُ  َلوْ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 َلمْ  ثُمَّ  اأَلوَِّل، َوالصَّفِّ  النَِّداءِ  ىفِ  َما النَّاسُ 
 يَ ْعَلُمونَ  َوَلوْ  َعَلْيِه، َيْسَتِهُموا َأنْ  ِإلَّ  َيِجُدوا

 يَ ْعَلُمونَ  َوَلوْ  ِإلَْيِه، َلْسَتبَ ُقوا الت َّْهِجيرِ  ِفى َما
ًوا َوَلوْ  ألَتَ ْوُهَما َوالصُّْبحِ  اْلَعَتَمةِ  ِفى َما  .َحب ْ

دانستند می : اگرفرموده رسول خدا 

مردم آنچه از اجر و مزدی که در اذان و 

یافتند راهی جز صف اول است، سپس نمی

این که قرعه بیندازند بر آن، و اگر 

دانستند آنچه در گرمای نماز ظهر است می

نمودند به سویش و اگر همانا مسابقه می

دانستند اجری که در نماز خفتن و می

ه آن شدند بیصبح است هرآینه حاضر م

 دن باشد.دو نماز گرچه به خزی

 )رواه البخاری ومسلم(

 

اگر بدانند مردم اجر بزرگ و ثواب نیک را  «النَّاسُ  يَ ْعَلمُ  َلوْ » :فرمودة رسول اهلل  شرح:

: صف نماز که «اأَلوَّلِ  الصَّفِّ  من» : ندای اذان است برای نماز و مراد«النَِّداءِ  من»و مراد 

: یعنی نیابند راهی برای رسیدن به مقصود خود «َيِجُدوا َلمْ  ثُمَّ » :اشتهنزدیک امام باشد و گف

همانا  «لقترعوا»: مگر این که قرعه بیندازند «َيْسَتِهُموا َأنْ  ِإلَّ »که همانا اذان و صف اول است

: زودرفتن به سوی نماز است خصوصاً نماز جمعه و ظهر «ريهجتَ »اندازند. و مراد از قرعه می

: یعنی «ِإلَْيهِ  َاْسَتبَ ُقوا»تهجیر از هاجره گرفته شده که شدت گرمای روز است و معنیزیرا 

هریک شان میل دارد که سبقت و پیش گیرد و اول وقت برود تا بر غیر خود سبقت گیرد. و 

ًواالْ »: نماز عشاء است و «اْلَعَتَمةِ »مراد از  : یعنی رفتن با دو دست و پا چنانچه طفل «َحب ْ

 خزد.یکوچک م
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 برای مربی: هاییراهنمائی

ها آهسته با تو بخوانناد تاا ببینای کاه اکثرشاان آن را حفاظ       حدیث را بخوان و شنونده -1

 کرده اند.

شرح را بخوان و معنی هرجمله را بیان کن تا معاانی را کاه در حادیث شاریف آماده       -5

 است بفهمند.

 رفته تشویق کن.ایشان را به اذان و ثواب و اجر آن که در درس قبلی تذکر  -3

ت دارد همچنان در جهاد و در طوری که صف اول در نماز فضیل :شان یادآور شوبرای -4

 خیر و معروفی فضیلت دارد. هرکار

شان گردان که نظر به این حدیث قرعه مشروعیت دارد طوری که در این فرمودة آگاه -2

   ﴿ خداوند در قرآنکریم یاد شده

 ﴾  المساهمه یعنی

 انداختن.قرعه

شان از فضیلت نماز خفتن و صبح در جماعت یادآور شو نظر به فرموده رسول اهلل برای -6

 :« َْجَماَعة   ِفى الصُّْبحَ  َصلَّى َوَمنْ  اللَّْيلِ  ِنْصفَ  قَامَ  َفَكأَنََّما َجَماَعة   ِفى اْلِعَشاءَ  َصلَّى َمن 
کسی که نماز عشاء را به جماعت بگذراند مثل آنست که  .«ُكلَّهُ  ْيلَ اللَّ  َصلَّى َفَكأَنََّما

نیمی از شب را قیام کرده است و کسی که نماز صبح را به جماعت ادا کند مثل 

 آنست که تمام شب را قیام کرده است.

شان ده که شنونده مانند کلمات مؤذن بگوید به جز حی علی الفالح وحای علای   تعلیم -2

ال باهلل بگوید و سپس درود ابراهیمای بفرساتد بار    إ ةها ال حول وال قوآنکه در  ةالصلو

 اْلَوِس يَلةَ  ُمَحمَّ ًدا آتِ  اْلَقائَِم ةِ  َوالصََّلةِ  التَّامَّةِ  الدَّْعَوةِ  َهِذهِ  َربَّ  اللَُّهمَّ »: و بعداً بگوید پیامبر 
باارایش واجااب  آنگاااه شاافاعت پیااامبر  «هُ َوَعْدتَ   الَّ  ِذى َمْحُم  وًدا َمَقاًم  ا َوابْ َعثْ  هُ  َواْلَفِض  يَلةَ 

 شود. چون در این زمینه حدیث وارد شده است.می
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 : آیة آغاز و انجام آفرینش91درس 

 قول اهلل تعالی:
  

 
  
 

  
   

 
  

 
  

 
 
  

 فرمودة خدای تعالی:

( اوست آن که آغاز کند آفرینش را 52)

پس بازگرداندش، و آن آسان است بر او 

ها و و برایش مثل برتر است در آسمان

 زمین و او است عزتمند با حکمت.

 

  ﴿فرمودة خدای تعالی:  شرح:

 ﴾  خدای تعالی از قدرت و علم و حکمت خود که

گوید: او ذاتیست که آغاز کرده به خلق و دهد میشود خبر میموجب یکتاپرستی می

کند میراندشان سپس زنده میپیدایش انسان یعنی آدم و فرزندانش را زنده نموده بعداً می

الم کرد که خدائی که بر اول اوشان را و چون مشرکین معاد را انکار کردند خداوند اع

تر است تواناست. و این مثل به پیدایش قدرت دارد بدون شک بر بازگرداندنش که آسان

آورد آنچه متعارف مردم است بیان شده ورنه خداوندی که بامر کن همه چیز را به وجود می

و لذا کلمة تر است نمودن از اول پیدایش برای او آسانشود که اعادهدرشان او گفته نمی

شود بلکه به معنی آسان است ترجمه تر است ترجمه نمیاهون به معنی تفضیلی که آسان

  ﴿ شود. و گفته خداوندمی

﴾ یعنی صفت کامل و تام که خدایی آسمان و زمین است برای :

   ﴿فرماید: در آیه دیگر میاوست، چنانچه 
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 ﴾ [ :84الزخرف] « او خدای آسمان و زمین

 ﴿ :اشفرموده «خداوند غالب وقدرتمند استاست و

 ﴾ خداوند غالب و  :یعنی

یعنی در  ﴾﴿گیرد، اش را نمیقدرتمندیست که چیز جلوی اراده

 تدبیر و ادارة شئون زندگی مخلوق با حکمت است.
 

 برای مربی: هاییراهنمائی

ها آهسته با تو بخوانند تا ببینی که اکثرشان آن را حفظ آیه را به ترتیل بخوان و شنونده -1

 کرده اند.

 شان مشکل باشد بیان کن.شرح را جمله جمله بخوان و آنچه درک آن برای -5

هاا و زماین و   دان اول چیزی که خداوند خلق نمود قلم بود سپس آسامان شان گرآگاه -3

 بعداً آدم.

شان ده که به جز خدا چیزی نبوده کاه خداوناد پایش از هماه مخلوقاات وجاود       تعلیم -4

داشته و سپس عرش و آب را آفریده و بعد قلم و سپس آسمان و زمین و باالخره آدم 

 و ذریتش را آفریده است.

شدن پس از مارگ و جازای روز قیامات را تثبیات     ه که این آیه، زندهها تذکر دبه آن -2

 شان بعید شمردند.کند، زیرا که مشرکین بازگشت مخلوقات را پس از فنایمی

شان یادآور شو که سِرّ زندگی و هدف از پیدایش، عبادت خداوند است نظار باه   برای -6

  ﴿ :ایااااااان فرماااااااوده خداوناااااااد تعاااااااالی 

   
﴾ [13ذاریات: ال]. « یافریدم جن و انساان  نهمانا

و چون کفار هدف زندگی را فراموش کرده  .«پرستش نمایندمرا  را مگر برای این که

 مانند.اند در دوزخ جاوید می
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 استاول و آخر خداوند  حدیث: 99درس 

 َوَلمْ  اللَّهُ  َكانَ قوله صلى اهلل عليه وسلم:  
ُرُه، َشْىءٌ  نْ َيكُ   اْلَماِء، َعَلى َعْرُشهُ  وََكانَ  َغي ْ

 .َشْىء   ُكلَّ  الذِّْكرِ  ِفى وََكَتبَ 

: خداوند بود و غیر فرمودة رسول اهلل 

چیزی وجود نداشت و عرش خدا  خدا 

بر آب بود و نوشت در لوح محفوظ همه 

 چیز را

 )رواه البخاری(

 

ُرهُ  َشْىءٌ  َيُكنْ  َوَلمْ  اللَّهُ  انَ كَ »در این فرمودة خود:  رسول اهلل  شرح: خبر داده است از  «َغي ْ

شان تعلیم داده بود به این که خداوند پیش از همه موجودات و اشیاء آنچه پروردگار برای

در نماز شب  بوده است، زیرا او بوده و قبل از او و نه با او چیزی نبوده است، رسول اهلل

. «ب چیزی نبوده و تو آخر هستی و بعد از تو چیزی نیستتو اولی و پیش از تو هی»گفت: می

: این گفته داللت دارد که آب قبل از عرش خلق شده و عرش بعد از «اْلَماءِ  َعَلى َعْرُشهُ  وََكانَ »

: یعنی نوشت در محل ذکر که عبارت «الذِّْكرِ  ِفى وََكَتبَ »اش: آن آفریده شده است. و فرموده

یش مسافت صد سال راه است، و پیدایش لوح بعد خلق قلم بوده از لوح محفوظ است که پهنا

است. و برای قلم فرمود بنویس! قلم گفت: چه بنویسم؟ فرمود: بنویس آنچه تا برپاشدن 

قیامت باید باشد یعنی تا روز قیامت که اهل جنت در جنت و اهل دوزخ در دوزخ قرار 

 گیرند.می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ان و قرائتش را تکرار کن تا بیشتر شنوندگان آن را حفظ کنند.حدیث را بخو -1

 ها توضیح نما.شرح را به آرامش بخوان و معنای آن را برای شنونده -5

شان گردان که هیب چیزی در وجود خود بر خداوند سبقت نداشته است، زیرا او آگاه -3

 اول است و در ازل بوده و هیب چیزی با او نبوده.
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پیدایش مخلوقات به ترتیب زیر بوده اسات: نخسات آب بعاداً عارش     شان ده که تعلیم -4

 اش.ها سپس فرشتگان بعد جن و سپس آدم و ذریهها و زمینسپس قلم و بعد آسمان

ها نوشته است عبارت شان گردان آنچه را که قلم از مخلوقات قبل از پیدایش آنآگاه -2

در چیزی مورد مالمت قرار گفت: آیا مرا  از تقدیر است بناء حضرت آدم به موسی 

ها در بارة من نوشاته  دهی که خداوند آن را پنجاه هزار سال قبل از پیدایش آسمانمی

 بود.

رساند که آنچاه باه بناده از خیار و شار      که ایمان به تقدیر این را می :به ایشان تذکر ده -6

 رسد رد شدنی نیست و آنچه از خیر  و شر رد شده باشد رسیدنی نیست.می
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 انسان از گل آفرینش: آیة 91 درس

 قول اهلل تعالی:
 

 
  
  

  
 

 
  

   
  

 فرمودة خدای تعالی:

نا آفریدیم انسان را از گل  ا( هم56)

ن را ( و ج52) خشک از گِلی سیاه بدبوی

 بیافریدیم پیش ازین از آتش سوزان.

 [52 - 56 حجر:]

 

  ﴿ فرمودة خدای تعالی: شرح:

﴾ مراد از انسان حضرت آدم :  ،است

﴿﴾ گلی مخلوط به شن که وقتی خشک شود صدای جرس مانندی :

: گِلی سیاه ﴾﴿ شودکند که برایش صلصال گفته میپیدا می

﴿﴾  بدبوی و ترتیب این آفرینش چنین است: خاکی بوده که با آب تر

شده و به گل تبدیل شده سپس به حال خود رها شده تا بوی گرفته و گل سیاه متعفن و 

 :بدبوی گردیده بعداً خشک شده و به صورت صلصال درآمده است و فرموده خداوند 
﴿   ﴾ یعنی :

: از ﴾  ﴿ را قبل از آدم آفریدیم و گفته جان

بدن نفوذ نماید. و در حدیثی به روایت مسلم ماده « هایسوراخ»دود که در مسام آتشی بی

فرمایند: مالئک از نور آفریده شده اند می تمام آفریده شدگان بیان شده آنجا که رسول اهلل 

های آبی آتش خلق شده و آدم از آنچه که بیان شد خلق گردیده است. و مراد شعله و جان از
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میرند مگر با از جان همانا ابوالجن. پدر جن است، و ابلیس پدر شیاطین است و شیاطین نمی

 ها کافر و مسلمان دارند.ها هم مانند انسانهاست. و جناو. و آدم ابواالنس: پدر انسان

 

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

ها آهسته با تو تکرار نمایند تا ببینی که بیشترشان آن آیات را به ترتیل بخوان و شنونده -1

 را حفظ نموده اند.

ها مراد شرح را به آرامش بخوان و معانی آن را یکی بعد دیگری بیان کن تا شنونده -5

 هردو آیت را بدانند.

طالق کرده اآنکریم به آدم در قر های است که خداوند آدم و انسان و بشر اسم -3

 ﴿ است آنجا که فرموده:

 ﴾ 
ها )وخواص و اسرار( موجودات را به فرشتگان فرمود: ای آدم! نام خداوند» (66)البقرة: 

   ﴿ .«بگو

 ﴾ ( :56الحجر.) «ن( که و زمانی )را یادآوری ک

ی برآمده از لجن بدبو و بدرنگ، پروردگارت به فرشتگان فرمود: من از گل خشکیده

  ﴿ :و فرموده «آفرینمبشری می

  ﴾  :زمانی )را یاد کن( که » (15)ص

 .«آفرینم پروردگارت به فرشتگان فرمود: من، انسانی از گِل می
ان حضرت آدم یادآور شو که خداوند به دستش او را ها از شرف پدرشبرای شنونده -4

آفریده و از روح خود در او دمیده و فرشتگان را امر نمود که برای او سجده نمایند، و 

 شان است.از شرافت آدم احترام فرزندانش و اکرام صالحان و نیکان از میان

همچنان که  شوندشان گردان که ابلیس و ذریه او در آتش سوخته و عذاب میآگاه -2

شوند. گفته نشود که ابلیس از آتش خلق شده جن و انس به آتش سوخته و عذاب می
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کند چنانکه در انسان و جن سوزاند؟ چون ماده اولی تغییر میچگونه آتش او را می

رسد تأثیر تغییر کرده است و به شکلی درآمده که به آنچه از ضرر و زیان به او می

 باشد.پذیر می
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 حدیث آفرینش آدم و دمیدن روح :22 درس

 ِإنَّ عن أبي هريرة رضي اهلل عنه مرفوعاً: 
، ِمنْ  آَدمَ  َخَلقَ  اللَّهَ   ثُمَّ  ِطيًنا، َجَعَلهُ فَ  تُ َراب 
 َخْلَقهُ  َمْسُنونًا، َحَمأً  َكانَ  ِإَذا َحتَّى تَ رََكهُ 

 َصْلَصال َكانَ  ِإَذا َحتَّى تَ رََكهُ  ثُمَّ  َوَصوَّرَُه،
 َلَقدْ : فَ يَ ُقولُ  بِِه، يَُمرُّ  ِإبِْليسُ  َكانَ وَ  ،َكاْلَفخَّارِ 

، أَلْمر   ُخِلْقتَ   ُروَحُه، من ِفيهِ  نَ َفخَ  ثُمَّ  َعِظيم 
 َبَصُرهُ  الرُّوحُ  ِفيهِ  َجَرىما  َأوَّلَ  َكانَ وَ 

 ،فَ َقاَل: اْلَحْمُد لّله فَ َعَطسَ  َوَخَياِشيُمُه،
 .رَبُّكَ  يَ ْرَحُمكَ : لّلها فَ َقالَ 

 که به پیامبر ابوهریرهروایت است از 

رفع شده است: که خداوند آفرید آدم را 

از خاک و آن را به گِل مبدل نمود سپس 

بدبوی شد آنگاه گذاشت او را تا سیاه و 

باز گذاشت  ر نمود ویصوو تآدم را خلق 

تا به صورت گلی خشک مانند سفال 

درآمد، هرگاه ابلیس از کنارش 

ری گفت: حتماً برای کاگذشت میمی

بزرگ آفریده شدی، سپس از روحش در 

های که روح در او دمید و اولین قسمت

اش بود، پس آن جریان یافت چشم و بینی

عطسه زد و گفت: الحمد هلل، خداوند 

فرمود: یرحمک ربک: خدایت بر تو رحم 

 کند.

 )رواه الترمذی والنسائی والبزار وصححه ابن حبان(

 

را آیه مبارکه سوره فاطر  «تُ َراب   ِمنْ  آَدمَ  َخَلقَ  اللَّهَ  ِإنَّ »: این فرمودة رسول اهلل  شرح:

  ﴿ :فرمایدمی نماید آنجا که خداوند تأئید می

    ﴾   :(. 11)فاطر

اش را . یعنی آدم را از خاک آفرید و ذریه«خداوند شما را از خاک و سپس از نطفه آفرید»

. پس آن را به گل تبدیل کرد به این که خاک را با «ِطيًنا َجَعَلهُ فَ »نطفه. و فرمودة رسول  از

 َحَمأً »و مدت زمانی آن را گذاشت تا که  «...تَ رََكهُ  ثُمَّ »آب تر کرد تا به صورت گل درآمد 
را به صورت  : سپس جسد او«َوَصوَّرَهُ  َخْلَقهُ ثُمَّ »یعنی رنگ و بویش تغییر نمود.  «َمْسُنونًا



   

 933 درسهای ماه صفر
 

  

های امروزی مجسم نمود و باز برای مدت زمانی او را همچنان گذاشت تا که به انسان

: گِل خشک سفال مانند درآمد، آنگاه از روحش در او دمید. و «َكاْلَفخَّارِ  َصْلَصال»صورت

: سپس «فَ َعَطسَ »های داخلی آن، : انتهای بینی ورگ«(جمع خیشوم) َخَياِشيُمهُ  »اش:گفته

 عطسه زد و با الهام خداوند تعالی الحمد هلل گفت.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

ها آهسته بخوانند تا ببینی که حدیث را به صورت واضح جمله، جمله بخوان و شنونده -1

 شان حدیث را حفظ نموده اند.اکثریت

 شان دشوار باشد بیان کن.شرح را به آهستگی جمله، جمله بخوان و آنچه برای -5

شان گردان امر بزرگی که ابلیس در وقت گذرکردن بار جساد آدم قبال از نفاخ     هآگا -3

شدن آدم است به عبادت پروردگارش که پااداش بار آن   همانا مکلف : گفتروح می

 جنت و خشنودی خداوند است.

بگوید و آن که  «هللّ  دُ مْ حَ الْ »زند شان یادآور شو: سنت است کسی که عطسه میبرای -4

ولک وهو الغفور  ياهلل ل غفري»بگوید و به جوابش گفته شود:  «ُمَك الّلهيَ ْرحَ »شنود می
: بگوید طوری که در سنت ثابت شده «صلح بالکييک اهلل و هدي»و یا جملة  «ميالرح

 است.

باشد و در لفظ حمد که معنایش ستایش به کار نیک است رأس شکر می :شان دهتعلیم -2

خصوصاً بعد از خوردن و نوشیدن و تجدید  :یابی بهر نعمتی باید حمد گفته شوددست

 نعمت.
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 ها از یک نفس: آیة آفرینش انسان29درس 

 قوله تعالی:
 
 

 
 
 
  

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 دای تعالی:فرمودة خ

( ای مردم بترسید پروردگار خود را، 1)

آن که آفرید شما را از نفس واحدی و 

آفرید از او جفتش را و گسترانید از آنان 

 مردان بسیار و زنان بسیار.

 [1 :]نساء

 

این ندای الهی ندای جهانشمولیت برای تمام بشریت از کافر و مسلمان چه آنان  شرح:

موجود بوده اند و چه آنان که موجود نبوده اند تا روز قیامت، زیرا  که در روز نزول این آیه

تر بوده و همانا او را به تمام بشریت بندگان خدایند و او تعالی بر بنده خود از خودش مهربان

پرستی، و ایمان به رسول نماید. و تقوای خدا با ایمان و طاعت او و یگانهتقوای خدا امر می

 ﴿ اش:گیرد و فرمودهاش صورت میاطاعت اوامر و نواهی و خاتم حضرت محمد 

    ﴾ 
   ﴿ :اشو گفته یعنی از آدم 

﴾ یعنی حواء را از ضلع آدم آفرید و او را به تزویج آدم درآورد و :

  ﴿اش: حواء همسر آدم قرار گرفت. و گفته

  ﴾  زیرا مردم تماماً مرد و

 زن از ذریه آدم و حواء اند و معنی بث ایجاد نمود و پراکنده ساخت.
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 برای مربی: هاییراهنمائی

 آیه را بخوان و شنوندگان آهسته با تو بخوانند تا ببینی که آن را حفظ نموده اند. -1

ریست از نعمت آفرینش که در خور شاکرگزاری  که در آیت یادآو :شان گردانآگاه -5

 شود.خداوند است که ضمن عبادتش انجام می

شان گردان که در آیت اشاره باه ابتاداء آفارینش شاده کاه هازاران ساال بار آن         آگاه -3

شان تذکر است بر شاکرگزاری و محبات خداوناد    گذشته است، و این یادآوری برای

 ه بر بنده ارزانی فرموده است.های بزرگی کنسبت به فضل واسع و نعمت 

شان ده که تقوای خدا بعد از ایمان باو در طاعت و توحیدش نهفته است کاه راه  تعلیم -4

 گردد.نجات بنده و سبب فوز و کامیابی دنیا و آخرتش می

شاود و بارای زن زوجاه گفتاه     که لفظ زوج بر مذکر و مؤنث اطالق می :شان دهتعلیم -2

 است زیرا هریک از زن و مرد جفت یکدیگرند.تر شود و لفظ زوج فصیحمی

در این آیه بیان اخوت انسانی است که بیشتر مردم از آن غافل اند و حق این برادری را  -6

 اداء نکرده اند و سببش همانا نادانی و جهل است.
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 : حدیث سفارش پیامبر به گذشت از زنان22درس 

 اْستَ ْوُصواقول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
، ِمنْ  ُخِلَقتْ  اْلَمْرَأةَ  فَِإنَّ  َساِء،بِالنِّ   َوِإنَّ  ِضَلع 

 َذَهْبتَ  َذافَإِ  َأْعَلُه، الضَِّلعِ  ِفى َشْىء   َأْعَوجَ 
 َأْعَوَج، يَ َزلْ  َلمْ  تَ رَْكَتهُ  َوِإنْ  َكَسْرتَُه، تُِقيُمهُ 

 .بِالنَِّساءِ  فَاْستَ ْوُصوا

: سفارش کنید یکدیگر فرمودة رسول 

ها زیرا زن از ر بارة زنخود را به گذشت د

ترین پهلوی آدم آفریده شده است و کج

چیز در ضلع قسمت باالیی اوست و اگر 

شکنی و بخواهی که آن را راست کنی می

ماند، اگر رهایش کنی بر کجی خود می

 پس در بارة زنان سفارش بخیر کنید.

 )رواه البخاری(

 

رفتاری با بعضی شما بعض دیگر را به نیک : یعنی«اْستَ ْوُصوا»: فرمودة رسول اهلل  شرح:

شان رفتار نکنید، زیرا ها مطابق روش و سلوک: یعنی با آن«راً يبالنساء خ»زنان سفارش نمائید

گیرد که جزء فطرت طبیعی شان منشاء میبسیاری برخوردهای بدشان از ضعف خَلق و خُلق

حواء را از  : یعنی خداوند «ِضَلع   ِمنْ  ِلَقتْ خُ  اْلَمْرَأةَ  فَِإنَّ » : هاست. و فرمودة رسول خداآن

باش یا موجود شو! سپس حواء به وجود آمد. و  :دندة آدم به کلمة تکوین آفرید یعنی گفت

باشد. و اشاره به علل ضعف فطری زن است که مالزم آن می«... اْلَمْرَأةَ  فَِإنَّ »در این گفتار: 

: اشاره است به ضعفی که در خلق و «َأْعَلهُ  الضَِّلعِ  ِفى ْىء  شَ  َأْعَوجَ  َوِإنَّ » :گفته رسول اهلل 

درازی اوست. پس مردی که خواست باشد آن خوی زن است که عبارت از بدزبانی و زبان

شکندش یعنی با طالق روبرو شده و از الفت و محبت با او محروم را راست نماید می

اش کند زندگیهایش را تحمل میبدیسازد و های فطری زن میشود، و آن که با کجیمی

 گردد.با زن ادامه یافته و از سعادت برخوردار می
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 برای مربی: هاییراهنمائی

 ها آن را حفظ کرده اند.حدیث را به آرامش بخوان تا ببینی که اکثر شنونده -1

 شرح حدیث را جمله جمله به آرامش بخوان و معنی مراد هر جمله را بیان کن. -5

را در باارة زناان واجاب اسات کاه       ردان که عمل به توصیه رسول خادا  شان گآگاه -3

واستوص وا بالنس اء » الوداع فرماود:  حجةوصیت و سفارشی به خیر است. طوری که در 
ها و از جمله نیکی این که با آن« توصیه نمائید یکدیگر را در بارة زنان به خوبی» «راً يخ

هاا  هایش درگذرد زیرا آندرازیزد و از زبانبه خوبی رفتار نماید و از بدرفتاری بپرهی

 باشد.از ضعف خلقتش می

که طالق بدون رفع ضرر یکای از طارفین مشاروعیت نادارد، زیارا در       :ها را پند دهآن -4

 طالق ضرر است و آزار مسلمانان روا نیست گرچه اندک باشد.

، زیارا زن  های اندک همسرش را تحمل نمایدکه الزم است شوهر اذیت :شان دهتعلیم -2

 باشد.اش سالم نمیازین عیب به خاطر ضعف خلقت و ضعف خلق و خوی
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 : آیة سرای آخرت از آن پرهیزگاران است23درس 

 قول اهلل جل جاله:
  

 
 

  
 

  
  
  

 
 

 

 فرمودة خداوند جل جاله:

( اینک سرای آخرت را برای کسانی 83)

خواهند در روی زمین قرار دادیم که نمی

تکبر کنند و نه فساد کنند و سرانجام نیک 

 برای پرهیزگاران است.

 [83القصص: ]

 

  ﴿ فرمودة خدای تعالی: شرح:

﴾تشویقیست در وصف سرای آخرت،  : این جمله ابتدائیه، آغاز

اش از آن خبر گفتهزیرا دنیای فانی بر سرای آخرت سبقت گرفته است و خداوند با این 

    ﴿دهد: می

    ﴾ یعنی سرای :

دنیا بر مردم مسلط شده و خواهند در این زندگی باشد که نمیآخرت مأوا و منزل کسانی می

ها خودخوهی و تکبر ورزند و نه با ارتکاب گناه مانند شرک، قتل، زنا، دزدی و بر آن

 شرابخواری بر زمین فساد نمایند. و فرموده خدای تعالی:

﴿ ﴾:  جمله تعقیبی و

کی و حسن عاقبت هم در این باشد که حامل مژده و بشارت است به نیپیرو جملة پیشترش می

که از عذاب خدا ترسیده و اوامر و  :دنیا و هم در آخرت. و اهل آخرت پرهیزگارانی اند

اش را اطاعت کردند، زیرا انجام اوامر الهی نفس را تزکیه نموده و او را برای نواهی

 سازد و هرگاه نفس تزکیه و پاک گردد صاحبش را ازهای سرای آخرت آماده مینعمت
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کردن از نواهی طهارت نفس را نماید، زیرا دوریها دور میهای دنیا و پستیمهالک و پرتگاه

 نماید.های زندگی دنیا نگهداریش میحفظ نموده و از بدی

 

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

ها با تو تکرار نمایند تا بیشترشاان آن را حفاظ   آیت را با قرائت خوب بخوان و شنونده -1

 نمایند.

 ها بفهمند.را بخوان و معنی هر جمله را بیان کن و تکرار نما تا شنونده شرح -5

گفتند: با ایمان هیب چیاز  شان گردان که این آیه آرزوهای بیهودة آنانی را که میآگاه -3

یافتگان اند از بین برد چنانکه فضیل بن عیااض  رساند و مؤمنان همگی نجاتضرر نمی

وضع شده که از جمله: ایشان در روی زماین   گفته است که برای اهل آخرت شروطی

 برتری جویی و فساد را اراده ندارند.

در حالی که سواره بود بر مساکینی گذشت کاه ناان    که علی بن الحسین  :پندشان ده -4

خوردند برایشان سالم نمود سپس او را به غذای خود دعاوت نمودناد ایان    خشک می

 ﴾  ﴿: آیه را خواند
 و از اسپش فرود آمد و با اوشان غذا خورد.

شاان یاادآور شاو کاه عاقبات نیاک و پساندیده در دنیاا و آخارت خااص بارای            برای -2

 شوند.پرهیزگارانی است که از شرک و گناه پرهیز نموده و به آن نزدیک نمی
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 اکل و شرب با دست راست حدیث: 24درس 

 َوِإنَّ  :قول سلمة بن الكوع رضي اهلل عنه
 ُكلْ  :فَ َقالَ  ،َأْعَلهُ  الضَِّلعِ  ِفى َشْىء   َأْعَوجَ 

 لَ  ؟قَالَ  ،َأْسَتِطيعُ  لَ  :قَالَ  ،بَِيِميِنكَ 
رُ  ِإلَّ  َمنَ َعهُ  َما اْسَتَطْعتَ   َفَما :قَالَ . اْلِكب ْ

 .ِفيهِ  ِإَلى َرفَ َعَها

که مردی نزد  گفتة سلمه بن االکوع 

با دست چپش خورد رسول   رسول اهلل

فرمود: با دست راست خویش بخور،  اهلل 

گفت: خدا  توانم، رسول اهلل گفت: نمی

کند که نتوانی و او را کبر ازین کار 

گوید: سپس نتوانست بازداشت. سلمه می

 دستش را به دهن بلند کند.

 )رواه مسلم(

 

اطر ، نام شخص بخ«کل عند رسول اهلل بشمالهأن رجًل إ»: در این گفته سلمه  شرح:

گردد، یست که سبب ناراحتی برادرت میریز از غیبت تذکر داده نشده، زیرا غیبت یادآوپره

برای  : یعنی رسول اهلل «بَِيِميِنكَ  ُكلْ » :اشیعنی با دست چپش و گفته «بشماله»:اشو گفته

خورد جهت ارشاد و تعلیمش فرمودند: با دست راست خویش شخصی که با دست چپ می

ست زیرا خوردن با دست چپ مشابهت به شیطان است، چه شیطان با بخور که برایت خیر ا

  این گفته آن مردی است که رسول خدا «عيل استط»اش: خورد. و گفتهپش میچدست 

برایش امر نمودند که با دست راستش بخورد در حالی که قدرت خوردن با دست راستش را 

  منع نمود، لذا رسول خدا سول اهلل داشت مگر تکبر و خودخواهی او را از پذیرفتن امر ر

برعلیه او نفرین نموده و فرمودند: ال استطعت: یعنی خداوند تو را قدرت ندهد، زیرا او متکبر 

کند و هرکه با خدا مبارزه کند ایی خدا منازعه مییبود و انسان متکبر گویا با صفت کبر

یعنی از همان ساعت دستش  «ِفيهِ  ِإَلى فَ َعَهارَ  َفَما» :سازد. و گفته سلمه خداوند او را نابود می

 شل شد که تا وقت مردن به آن دست، قدرت خوردن پیدا نکرد.
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 برای مربی: هاییراهنمائی

 ها آن را حفظ کنند.حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنونده -1

هاا ماراد   شرح را به آرامش بخوان و معنایش را یکی بعاد دیگار بیاان کان تاا شانونده       -5

 را بفهمند و برای عمل آماده شوند.حدیث 

باشد و هرکاه باا دسات چاپش     که خوردن و نوشیدن با دست راست می :شان دهتعلیم -3

بخورد و بنوشد خود را به شیطان مشابه نموده است و آن که خود را به گروهی مشاابه  

 هاست.سازد از جمله آن

ظر به حدیثی کاه در مسالم   شود نر به جنت داخل نمیبها را از کبر بیم ده زیرا متکآن -4

 .«کندخداوند کسی را که در دلش ذرة از کبر بوده به جنت داخل نمی»آمده است: 
که از غیبت مسلمان پرهیاز شاود، و غیبات یاادکردن مسالمان اسات در        :تذکرشان ده -2

 پسندد.غیابش به آنچه که نمی

 کشاند.کت میایشان را از تکبر و عناد در برابر امر رسول اهلل بیم ده که به هال -6
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 : آیة تقوی و همنشینی با راستگویان22درس 

 سبحانه وتعالی: قول اهلل
 
 
 
  
  

 
 

 فرمودة خدای تعالی:

( ای گروه مؤمنان از خدا بترسید و 112)

 با راستگویان باشید.

 [112]التوبه: 

 

  ﴿ فرمودة خدای تعالی: رح:ش

﴾ این ندای پروردگار است برای بندگان مؤمنش که با کلمه :

ها را یاد کرده است چون با نیروی ایمان است که بر امتثال اوامر الهی و ترک ایمان آن

وانند، زیرا مسلمان با تمنهیاتش قدرت پیدا کرده و به اوامر او رغبت و از منهیاتش پرهیز می

نماید و قدرت بر انجام بیند و تعقل نموده و درک میشنود و میایمانش زنده است که می

کند، به خالف غیر مؤمن که کافر است زیرا او شباهت به مرده را دارد تکالیف را پیدا می

ت گرچه ظاهراً مرده نیست چه کسی که او را ندا کنند و نشنود و مکلف شود و قدر

تر است از زندگی. و دادن تکلیف را پیدا نکند پس چنین شخصی به مرگ نزدیکانجام

این یکی از مواردیست که  ﴾ ﴿ فرموده خدای تعالی:

 ﴿اش: به خاطرش طرف ندا قرار گرفته اند و دومی فرموده

 ﴾کند و می : امر به تقوا است، ایشان را به تقوا امر

تقوا پرهیز و ترس است از عذاب خدا با انجام اطاعتش در آنچه از اعتقاد و گفتار و کردار 

شدن و دورشدن است از عقیده و سخن و عمل ناپسند و دستور داده است و همچنین نهی

ها را شان صادق باشند تا که آنها و گفتار و اعمالکه در نیت :فاسد . ایشان را دستور داد

: فرمایداده سازد که در دنیا و آخرت با صادقان یکجا باشند آنجا که خدای تعالی میآم
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﴿   
     

    
    

   
﴾ و کسی که آیین راستین را آورد و آنکه تصدیقش  » (66 - 66مر: ز)ال

نمود، چنین کسانی پرهیزکارند. ایشان هر چه بخواهند، نزد پروردگارشان دارند؛ این، 

 .«پاداش نیکوکاران است
﴿  ﴾ 

  ﴾  ﴿ آن که با صدق آمده که او رسول خداست 

 ﴿است  ابوبکر صدیق  ق دادهتصدیو آن که او را 

     
    

   
﴾ :«یابند و خواهند در نزد پروردگار خود میایشان پرهیزگاران اند که آنچه می

 .«این پاداش نیکوکاران است
 

 رای مربی:ب هاییراهنمائی

 ها با تو بخوانند و قرائت را ادامه بده تا حفظ شود.آیه را بخوان و شنونده -1

 اوشان را تشویق کن. ,شرح را جمله جمله بخوان و معنایش را بیان کن و برای فهم آن -5

ایشان را از صداقت و راستی آن سه نفر: کعب بن مالک، هاالل بان امیاه و ماراره بان       -3

و  عقاب ماندناد آگااه کان آنگااهی کاه رساول خادا          که از غازوة تباوک   الربیع

هائی که تخلف ورزیده بوده آمدند و مسلمانان از تبوک بازگشتند غیر مسلمانان و آن

عذرخواهی به راست و دروغ کردند، مگر این ساه نفار نخواساتند کاه باه دروغ عاذر       

ر نماود و ماورد   و مؤمنان را به قطع رابطه با ایشاان اما   رسول اهلل  بیاورند، خداوند 

شان آیت نازل نمود و مقاطعه قرار گرفتند، ولی صبر نمودند تا که خداوند در بارة توبه

ها در صداقت و راستی ضرب المثل گشتند و خداوند متعال شان را پذیرفت، و آنتوبه
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، خداوند ما را به ایشان بدارد. در این آیه از مؤمنین خواسته تا که با این صادقین باشند

 مین.آ

ایشان را به راستی و صداقت تشویق نما، چه صداقت به نیکای رهنماسات و نیکای باه      -4

 کشاند.جنت می

که راستی باید در ظاهر و باطن یکسان باشد طوری که ابن عربای وقتای    :شان دهتعلیم -2

شاان برابار اسات    ها کسانی اند که ظاهر و بااطن تفسیر الصادقین را قرائت نمود که آن

 آن حقیقت ایست که نقطة آخر آروزهاست. گفت: این سخن
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 التزام صدق و راستی حدیث: 26درس 

 بِالصِّْدقِ  َعَلْيُكمْ قوله صلى اهلل عليه وسلم: 
 اْلِبرَّ  َوِإنَّ  اْلِبرِّ  ِإَلى يَ ْهِدى الصِّْدقَ  فَِإنَّ 

 َيْصُدقُ  الرَُّجلُ  يَ َزالُ  لَ وَ  اْلَجنَّةِ  ِإَلى يَ ْهِدى
 اللَّهِ  ِعْندَ  ُيْكَتبَ  َحتَّى الصِّْدقَ  َويَ َتَحرَّى

يًقا  يَ ْهِدى اْلَكِذبَ  فَِإنَّ  َواْلَكِذبَ  َوِإيَّاُكمْ  ِصدِّ
 ،النَّارِ  ِإَلى يَ ْهِدى اْلُفُجورَ  َوِإنَّ  اْلُفُجورِ  ِإَلى
 اْلَكِذبَ  َويَ َتَحرَّى َيْكِذبُ  الرَُّجلُ  يَ َزالُ  َوَما

 .َكذَّابًا اللَّهِ  ِعْندَ  ُيْكَتبَ  َحتَّى

: الزم بگیرید بر خود ة رسول اهلل فرمود

راستی را زیرا صدق رهنما است به نیکی و 

کشاند به جنت و همیشه هست نیکی می

گوید و صدق را که شخص راست می

دهد تا که نزد خداوند مورد نظر قرار می

شود و دوری کنید از صدیق نوشته می

دروغ زیرا دروغ رهنما است به گناه و 

سوی آتش و همواره  کشاند بهگناه می

گوید و قصد دروغ شخص دروغ می

نماید تا که نزد خداوند کذاب نوشته می

 شود.می

 )رواه مسلم(

 

: یعنی الزم بگیرید صدق را که جدا نشود از شما و «بِالصِّْدقِ  َعَلْيُكمْ »: فرمودة  شرح:

نهان صادق باشید تا که ها و گفتار و کردار خود در آشکار و شما از او فاصله نگیرید، در نیت

در این دنیا از جمله صادقینی بگردید که دارای پاکی و صفا اند، و هم با صادقین در آخرت 

    ﴿ یکجا شوید:

   
    

  
   

   ﴾ 
نشین پیامبران، صدیقان، شهدا کنند، همآنان که از اهلل و پیامبر اطاعت می»  (.62)النساء: 

و  .«و صالحان خواهند بود که اهلل به آنان نعمت عنایت نموده و چه رفیقان نیکی هستند
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 «الصِّْدقَ  ِإنَّ »شان اینطور بیان کرده است که: برای علت دستور به صدق و مالزمت بر آن را
یعنی راستی کامل در ظاهر و باطن، شخصی را که مالزم چنین راستی باشد به نیکی 

کشاند، زیرا آن که صدق و راستی را بر خود الزم بگیرد از رهنماست و نیکی به جنت می

 لَ وَ »نماید. اش به صدق تشویق میها را به این گفتهاهل جنت است و صدق چنین است. و آن
کند و در یعنی شخص همواره راستی را قصد می»: «الصِّْدقَ  َويَ َتَحرَّى َيْصُدقُ  الرَُّجلُ  يَ َزالُ 

و همانا به صحبت  .«شودجستجو و طلب صدق است تا که نزد خداوند از صدیقان نوشته می

به امتش برای  ت رسول خدا گردد و از کمال عنایهای چهارگانه جنت کامیاب میموکب

ها را این که در هردو سرا به سعادت و کمال برسند، بعد از آن که به صدق و راستی آن

نی ع: ی«َواْلَكِذبَ  َوِإيَّاُكمْ »دهد: تشویق نمود اکنون ایشان را از ضد آن یعنی دروغ بیم می

 اْلَكِذبَ  فَِإنَّ »کند که می و علل اجتناب از آن را چنین بیان «ترسید و از دروغ اجتناب کنید»
کشاند و فجور، معصیت خدا و رسول است به : دروغ به گناه می«اْلُفُجورِ  ِإَلى يَ ْهِدى

کشاند، و در و گناه به آتش می «النَّارِ  ِإَلى يَ ْهِدى َواْلُفُجورَ »شان شدن از امر و نهیخارج

ذب ادامه دهد و از آن توبه کند که هرگاه شخص دروغ بگوید و بر کدادن اضافه میبیم

شود و آنگاه با کاذبین که بر خدا نکند سرانجامش اینست که نزد خداوند از کاذبان نوشته می

 ها اهل دوزخ اند و بد بازگشتی است آن.شود و آنبندند همراه میدروغ می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ها حدیث را حفظ نمایند.کوشش نما تا شنونده -1

ه آرامش بخوان و معانی پوشیدة آن را شرح کن تا ببینی که مراد حدیث را شرح را ب -5

 فهمیده اند.

 ها را به راستی تشویق نما و از دروغ بیم ده تا که از آن دور شده و توبه نمایند.آن -3

گیرد و آن که هرگاه شخص به راستی عادت کند همواره آن را الزم می :شان دهتعلیم -4

 .شود و این سنت خداست در میان مردممیشه از او جدا نمیکه به دروغ عادت کند ه
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زند توبه نماید ورنه گناه متوالی و لذا بر بنده الزم است که هرگاه از او گناهی سر می

 َوأَْتِبعِ » گردد، نظر به گفته رسول اهلل کردن بر او دشوار میپیوسته گردیده و توبه
ای را انجام ده که اثر گناه را محو ر پی گناه حسنه و نیکی: د«َتْمُحَها اْلَحَسَنةَ  السَّيَِّئةَ 

 ﴿ :تعالی کند. و فرموده خدای

    
 ﴾  :ای انسان! چه چیز تو را » (.3)اإلنفطار

 ﴿   .«در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته؟
    
  
      

﴾  :رکسانی راست که به مکردن نزد خدا تحقیق توبه به» (.12)النساء

 .«های را انجام دادند و سپس به زودی توبه نمودندنادانی بدی
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 : آیة نیکان در بهشت و بدان در دوزخ21درس 

 لی:قول اهلل سبحانه وتعا
 

 
  
  

 
  
 

 
 

  
  

 
 

 

 فرمودة خدای تعالی:

( و 14ها اند )( همانا نیکان در نعمت13)

( درآیند آن 12همانا بدان در دوزخ اند. )

( و نیستند ایشان از آن 16قیامت. )را روز 

 ناپدیدان.

 [16 – 13االنفطار: ]

 

بعد از فنای این زندگی دنیا و برپاشدن قیامت و سوال خداوند از انسان که چه چیز  شرح:

موجب فریبش به پروردگار گردیده که خدای را عبادت نکرده و او را به وحدانیت نپرستیده 

  ﴿ فرماید:است آنجا که می

    
﴾ «سپس خداوند تعالی از  «و را به پروردگار کریمت فریب دادای انسان چه چیز ت

دهد و این که اعمال انسان شمرده شده و تدوین شده آن که خیر انجام کرام الکاتبین خبر می

دهد از آنچه ام داده بغیر. و موکداً خبر میشود و آن که غیر انجداده به خیر پاداش داده می

کند و ایشان دو دسته اند نیکوکار و بدکار، پس فرمود: که با آن بین بندگانش داوری می

﴿ ﴾  ابرار اهل ایمان و طاعت و صداقت اند، مفرد

های جنت که سرای : یعنی نعمت﴾ ﴿ابرار بَرّ یعنی نیکوکار، 

های همیشگی است که در این دنیا نه چشمی آن را دیده و نه ها نعمتاران است و آننیکوک

 ﴿ :اشگوشی شنیده و نه بر قلب بشری خطور کرده است و گفته
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﴾  که جمع فاجر است و فاجر کسی است که از اطاعت خدا

نه ایمان آورده و  و رسول سرکشی نموده و از امر خدا و رسول بیرون شده است، طوری که

نه خدا را به یکتایی پرستیده و نه رکوع و سجده نموده و نه کار نیکی انجام داده و نه از باطل 

: در دوزخ که عذاب آن ﴾ ﴿ و ظلم و شری اجتناب نموده است.

رسند همیشگی و سرمدی و ابدی است و به طور کامل به سزای اعمال خود می

﴿ ﴾ که عبارت از روز جزا و روز قیامت است که :

گیرد و ایشان پیوسته با آن هستند که نه روز و نه ساعتی از آن ها را در بر میآتش آن روز آن

 ﴿ فرماید:نماید آنجا که میها فروکش میتوانند و نه عذاب از آندور شده می

  ﴾:و فرمود : ﴿ 
    

 ﴾ (11خرف: زال). «شود از ایشان یعنی کم نمی

 .«ها در جهنم ماندگاراندعذاب و آن
 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ها با تو بخوانند تا آیه را حفظ نمایند.آیه را بخوان و شنونده -1

شان از آیت مراد است برایها و آنچه فهم آن شرح را به آرامش بخوان و معنای جمله -5

 بیان کن.

ها را در اطاعت خدا و شده آنهای جاوید الهی که به اهل طاعت و عدهبا تذکر نعمت -3

 تشویق کن. رسول 

شان بازگشت نافرمانان را درین بیم ده و برای ها را از نافرمانی خدا و رسول اهلل آن -4

   ﴿ فرموده خدا از سورة جن یادآور شو:

    
   
 ﴾  :هرکه نافرمانی کند خدا و رسول را » .(26)الجن

 .«مانندبه تحقیق برای او آتش جهنم است که جاوید و ابدی در آن می
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و لذا بر کننده الزم است که موارد اطاعت را بداند شان گردان که برای اطاعتآگاه -2

ها و چگونی ادای آن را بداند و همینطور انواع بنده واجب است این که انواع عبادت

 منهیات و وسایل دوری و پرهیز از آن را.
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 دیدار اهل بهشت با یکدیگر حدیث: 29درس 

 اْلَجنَّةِ  َأْهلَ  ِإنَّ قوله صلى اهلل عليه وسلم: 
 اْلَكوَْكبَ  اَءْونَ تَ رَ  َكَما اْلُغَرِف، َأْهلَ  لََيتَ َراَءْونَ 

 َأوِ  اْلَمْشِرقِ  ِمنَ  األُُفقِ  ِفى اْلغَاِبرَ  الدُّرِّىَّ 
نَ ُهمْ  َما لِتَ َفاُضلِ  اْلَمْغِرِب،  يَا :قَاُلوا. بَ ي ْ

ُلُغَها لَ  األَنِْبَياءِ  َمَناِزلُ  تِْلكَ  اللَِّه، َرُسولَ   يَ ب ْ
ُرُهمْ   بَِيِدِه، نَ ْفِسى َوالَِّذى ،بَ َلى :قَالَ  ،َغي ْ
 .اْلُمْرَسِلينَ  َوَصدَُّقوا بِاللَّهِ  آَمُنوا رَِجالٌ 

: همانا اهل بهشت فرمودة رسول خدا 

بینند ها را چنانکه میبینند اهل غرفهمی

ستارة درخشندة گذرنده در افق مشرق یا 

شان است، مغرب را نسبت برتری که بین

های ها منزلگفتند: یا رسول اهلل این

به آن پیامبران است که غیرشان کسی 

د: آری، قسم به آن که رسد. فرمونمی

نفس من در ید قدرت اوست، این منازل 

مردانی است که ایمان آوردند به خدا و 

 پیامبران را تصدیق دادند.

 )رواه الشیخان(

 

الخ رسول خدا از برتری درجات و  «...اْلَجنَّةِ  َأْهلَ  ِإنَّ »: فرموده رسول اهلل  شرح:

شان در نیروی که این برتری به خاطر تفاوت :دهدهل جنت خبر میهای امنزل بودنعالی

ایمان و کثرت اعمال صالحه و قوت پرهیزشان از آنچه خدا و رسول حرام قرار داده از 

بینند اهل : ایشان می«اْلُغَرفِ  َأْهلَ  يَ تَ َراَءْونَ  إَن َُّهم»دهد: هاست. پس خبر میبدی گناهان و

 «تَ َراَءْونَ  َكَما»تر قرار دارند شان از آنانی که در درجات پایاندوری ها را در بلندی آن وغرفه
یعنی ستارة روشن و تابنده را فی االفق در  «الدُّرِّىَّ  اْلَكوَْكبَ »بینند مردم چنانکه امروزه می

 لَ  األَنِْبَياءِ  لُ َمَنازِ  تِْلكَ  اللَِّه، َرُسولَ  يَا :قَاُلوا» آسمان، و هرگاه با این خبر اصحابش را آگاه نمود
ُلُغَها ُرُهمْ  يَ ب ْ رسند؟ گفتند: ای پیامبر خدا این منازل انبیاء است که غیر انبیاء به آن نمی «َغي ْ

پیامبر به ایشان جواب داد: آری، طوری که شما تصور نموده و گفتید: چنین نیست و 

ها منازل مردانی : یعنی این«آَمُنوا لٌ رَِجا بَِيِدِه، نَ ْفِسى َوالَِّذى»سوگند یاد کرد و گفت: شان برای
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و پیامبران را تصدیق دادند و خاصة انبیاء  «اْلُمْرَسِلينَ  َصدَُّقوا»است که ایمان به خدا آورده و 

 نیست طوری که شما گفتید.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

شان یتها با تو تکرار نمایند تا ببینی که اکثرحدیث را بخوان و تکرار کن تا شنونده -1

 آن را حفظ کرده اند.

شان در انجام اعمال شان یادآور شو که سبب برتری منازل اهل جنت تفاوتبرای -5

 صالحه و ترک منهیات است.

های صالح تشویق کن تا که به اعالترین ها را در مسابقه به خیر و رغبت در عملآن -3

 منازل در سرای آخرت دست یابند.

خن و صحت آن، سوگند خوردن به خدا مشروعیت شان ده که برای تأکید ستعلیم -4

 دارد.

گوید: می لنفسی بیده: حضرت عایشه  گردان که در بارة این قسم: والذیشان آگاه -2

 خوردند.است زیرا با آن بسیار سوگند می این سوگند رسول اهلل 

 در این فرموده خدای تعالی تذکر ده:برای ایشان از فضیلت ایمان به خدا و رسول  -6

﴿   
    

  
   
   

﴾  :به سوی بخشایشی از پروردگارتان وبهشتی که  بشتابید» (51)الحدید

ه برای آنانی که ایمان آوردند به پهنایش مثل پهنای آسمان و زمین است که آماده شد

 .«خدا و رسولش



   

 923 درسهای ماه صفر
 

  

 : آیة عبادت بااخالص21درس 

 قول اهلل سبحانه وتعالی:
 

  
 

  
  

 
 
 
 

  
  

 
 

 :فرمودة خداوند سبحان 

( و امر نشدند مگر آن که بپرستند خدا 2)

را پاک دارندگان برای او دین را 

یکتاپرستان و به پای دارند نماز را و بدهند 

 زکات را، و این است دین استوار.

 [2بینه: ]

 

   ﴿ فرمودة خدای تعالی: شرح:

  ﴾لخ یعنی خداوند امر نکرده اهل کتاب ... ا

شان است و عبادت و نه دیگر اهل شرک و کفر را جز به عبادت پروردگاری که خدای

دهنده خداوند ذلت و اهانتی را برای بندگان در بر ندارد زیرا خدای تعالی آفریدگار و روزی

ر پرستش خدا شان است لذا فطرتاً و عقالً عبادتش واجب است پس چرا دو مدبر زندگی

  ﴿ اش:اختالف داشته و متردد اند؟ و گفته

﴾  وقتی عبادتی که به آن امر شده اند خاص برای خدا باشد پس در

شان را هایآورند، زیرا شرک عبادت را فاسد نموده و نفسعبادتش غیر او را شریک نمی

: یعنی دور شده و ﴾﴿ :اشتواند تزکیه کند و گفتهنمی

است. و  های کفر و شرک به سوی ملت اسالم که همانا ملت ابراهیم کننده از ملترجوع

  ﴿ اش:گفته

 ﴾ یعنی بعد از اقرار به وحدانیت :
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لزامیست که شدن به دین اسالم را داشته باشد اخدا و شهادت به آن، کسی که ارادة داخل

گواهی دهد، سپس نماز را اقامه  و رسالت حضرت محمد  اوال به یگانگی خداوند 

 ﴿ ها را انجام دهدنموده و زکات را بپردازد سپس دیگر عبادت

  ﴾  و این است دین استوار و

 رساند.های جاوید میمستقیمی که به رضای خداوند و جنت

 برای مربی: هاییئیراهنما

شاان آن را حفاظ   ها نیاز تکارار کنناد تاا اکثریات     آیه را بخوان و تکرار کن و شنونده -1

 نمایند.

 ها را بیان کن تا بفهمند.شرح را به آرامش بخوان و با توقف در معانی، آن -5

شان ده که اخالص در عبادت خدا محتاج باه نیات اسات کاه عباارت از عازم و       تعلیم -3

کند بر وجاوب نیات بارای تماامی     بر عمل، و لذا این آیه داللت میتصمیم قلب است 

 پرستد.های که بنده به آن پروردگارش را میعبادت

که به جز اساالم کاه دیان ملات قیماه اسات ساایر ادیاان یهودیات،           :شان گردانآگاه -4

نصرانیت، مجوسیت و بودائیات تماماًا باطال باوده و اهال ایان ادیاان کاافر محساوب          

 شوند.می

که اسالم بر پنج اساس بنا یافتاه کاه عباارت از شاهادتین و اقاماه       :شان یادآور شوایبر -2

نماز و ادای زکات و روزه رمضان و حج بیت الحرام است و هرگااه یکای ازیان پانج     

 شود.شود و از صاحب آن قبول نمیها ساقط میاساس ساقط شود تمام آن
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 : حدیث حسن نیت و ثواب مجاهدان32درس 

 ِإنَّ ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قول رسو 
وطئنا  َولَ  َواِدياً  َقطَْعُتمْ  َما َأقْ َواماً  بِاْلَمِديَنةِ 

نفقنا نفقًة ول أموطئًا يغيظ الكفار، ول 
ل شركونا في ذلك وهم إصابتنا مخمصة أ

بالمدينة، فقيل له: كيف ذلك يا رسول 
حبسهم العذر فشركوا بحسن  :اهلل؟ فقال

 النية.

: همانا در مدینه رسول خدا فرمود 

مردمی اند که ما نپیمودیم هیب وادی و نه 

طی نمودیم محلی که خشمگین 

ساخت کافران را، و انفاق نکردیم هیب می

ای را و نرسیدیم به مخمصه و نفقه

گرسنگی شدیدی مگر که در آن با ما 

شرکت داشته در حالی که ایشان به مدینه 

ین چگونه بودند. پس برایش گفته شد: ا

ها را است یا رسول اهلل؟ فرمود: عذر آن

بازداشت، پس با حسن نیت خود با ما 

 شریک شدند.

 )رواه ابوداود والبخاری مختصراً(

 

: یعنی در مدینه مردانی ناتوان بودند از «قواماً أنة ين بالمدإ»: فرموده رسول اهلل  شرح:

قدرت خروج برای جهاد را نداشتند و در  شدن به جهاد و این در غزوة تبوک بود، زیرابیرون

های بود که : بیان مشقت و زحمت«ًا الی قوله مخصمةيما قطعنا واد»: این فرموده رسول اهلل 

: یعنی در پاداش این رنج و «ال شرکونا فی ذلک»اش: کردند و گفتهدر راه خدا تحمل می

ی از مدینه خارج نشدند به علت : یعن«نةيو هم بالمد»مشقت و گرسنگی با ما شرکت داشتند 

 عجزشان به سبب مریضی و یا نداشتن نفقه و نداشتن وسیله سواری. آنگاه که رسول اهلل 

ها را بازداشت و با حسن نیت خود : عذر آن«هيحبسهم العذر فشرکونا بحسن الن» جواب دادند

خدا، تأسف و اندوه  با ما شرکت پیدا کردند، و به خاطر ناتوانی از شرکت در جبهه با رسول
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شان مانند مزد دانست برایشان را میهایحسن نیت ایشان را فرا گرفت چون خداوند 

 مجاهدین را عطا فرمود.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

ها آهسته باا تاو بخوانناد تاا بیشترشاان آن را حفاظ       حدیث را چند بار بخوان و شنونده -1

 نمایند.

نی هرجمله را جداگانه بیان کن تاا ماراد هار جملاه را     شرح را جمله جمله بخوان و مع -5

 بدانند.

ها را به فضیلت نیت صالحه آگاه کن که شخص با نیت صالحه باجر و مزدی دست آن -3

تواند و تمام اعمال بنادگی محتااج باه حسان نیات      تواند که به عمل خود نمییافته می

 است.

 «نَ َوى َما اْمِرئ   ِلُكلِّ  َوِإنََّما بِالن ِّيَّاِت، َمالُ اأْلَعْ  ِإنََّما»شان بیان کن: حدیث بخاری را برای -4
 باشد.هاست و برای هرکس پاداش آنچه که نیت کرده است میمدار اعمال نیت

شان گردان کسی که عمل صالحی داشته و از انجام آن ناتوان شده باشاد، اجار و   آگاه -2

شود، پس آن کاه  داده می کرده و قدرت داشته تماماًمزد آن، مانند زمانی که عمل می

داده و سپس مریض و یا مسافر گشته باشد برایش اجر زمان نماز و روزة نافله انجام می

 شود.سالمتی و اقامتش نوشته می



 

 درسهای ماه ربیع االول

 ها برای پندگرفتن: آیة ذکر مثال9درس 

 تعالی: قول اهلل
 

 
 

   
 

 
 

 

 گفتة خداوند بزرگ:

زنیم برای مردم و ها را می( و این مثل43)

 فهمند آن را جز دانیان.نمی

 [43عنکبوت: ]

 

امثال جمع مثل  ﴾ ﴿ گفتة خداوند: شرح:

زنیم می ﴾﴿ به فتح میم و ثاء به معنی شبیه و مانند و گفته او:

اشاره به  برای مردم تا از هالکت نجات یافته و به فائدة خود برسند و تلک« کنیمبیان می»

مثلی است که خدا برای مردم بیان فرموده و آن مثل، تشبیه حال مشرکین که غیر خدا را 

کند، به خیال این پرستند به حال عنکبوت است که از لعاب دهان خود خانه درست میمی

دهد در حالی که این تار عنکبوت نجاتبخش نیست این خانه او را از مهلکه نجات میکه 

مشرکین نیز اینچنین اند آن خدایانی را که برای خود انتخاب کردند، به گمان این که به 

کنند این گمان غلطی است، کنند یا ضرری را دفع میرسانند خیری را جلب میها نفع میآن

 ﴿وت در سستی و ناتوانی یکسانند و گفته خدا: ها و خانة عنکباین

﴾  شده برای پندگرفتن مردم تا این های بیانیعنی این مثل

که به آنچه مورد پسند و رغبت ایشان است دست یابند و از چیزی که مورد تنفر و وحشت 

د یعنی کسانی که به خدا داننها را جز عالمان نمیاست نجات پیدا کنند اهمیت و قدر این مثل

های آیات او علم دارند در این آیه از مقام علم و و قوانین خدا و اسرار کالم او و راهنمایی

علماء تقدیر شده و نکوهش جهل و جاهالن است و بسنده است در فضیلت علم این گفته 

    ﴿ خداوند:
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﴾  :دانند هایی که نمیدانند با آنهائی که میآیا آن» (.2)الزمر

   ﴿و یا این گفته خداوند:  «.برابرند

 ﴾  :و همانا او دانشمندی ا» (. 68)یوسف

 ﴿ اش:و گفته «داننداست بدانچه بیاموختیمش و لیکن بیشتر مردم نمی

   ﴾   :و بگو: »  (.114)طه

 .«ابر علم من بیفز پروردگارا
 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 آیه را بخوان تا مسمعین حفظ کنند. -1

 شرح را بخوان و معنی هریک از جمالت را به طور واضح به شنوندگان بفهمان. -5

حاال ایشاان باه حاال      ها تذکر ده که مشرکین در پرستش غیر خدا زیانکار اند وبه آن -3

زنناد تاا خاود را حفاظ کناد در حاالی کاه از        ماند که شب و روز تار میعنکبوت می

 بیند.ساختمان خود به جز خسران چیزی نمی

ها بارای هادایت و تعلایم و آگااهی ماردم امار خاوبی        ها تعلیم ده که ضرب مثلبه آن -4

 است.

هاسات و عاالم   جبترین واجبها تذکر ده که علم شرعی فضیلت دارد بلکه از وابه آن -2

علوم شرعی دارای قدر و منزلت رفیعی است و فاقد آن اگر حیوان نیست نظیر حیاوان  

 است.
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 طلب علم آخرت جهت دنیا حدیث: 2درس 

 ِعْلًما طََلبَ  َمنْ قوله صلى اهلل عليه وسلم: 
 يَ تَ َعلَُّمهُ  لَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ  َوْجهُ  بِهِ  يُ ْبتَ َغى ِممَّا
نْ َيا ِمنَ  َعَرًضا بِهِ  لُِيِصيبَ  ِإلَّ   َيِجدْ  َلمْ  الدُّ

 .اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اْلَجنَّةِ  َعْرفَ 

: کسی که علمی را طلب گفتة پیامبر 

کند که به آن رضای خدا جسته می

شود و هدفش از طلب این علم رسیدن می

به هدف دنیائی است بوی جنت در روز 

 رسد.قیامت به مشامش نمی

 ابوداود()رواه 

 

شود علم کتاب و سنت است، چون به مراد از علم که به آن رضای خدا طلب می شرح:

شود و به این علم است که آنچه مورد پسند خدا یا مورد این علم است که خدا شناخته می

های او که در روز قیامت برای شود و به این علم است که نعمتتنفر او است دانسته می

شود و همچنین هایی که برای دشمنان او آماده کرده است درک میذابدوستان خود و ع

علم مربوط به عبادت است عبادتی که هدف خلقت جن و انس است و آگاهی به کیفیت 

کند و ادای عبادت و علوم مربوط به ادبیات لغت عربی که به شناخت عبادتمان کمک می

ه علومی است که سبب جلب رضایت علم احکام شرعیه و کیفیت تطبیق آن احکام از جمل

خدا است پس کسی که این علوم را برای رسیدن به اغراض دنیوی طلب کند بوی جنت در 

روز قیامت بر وی حرام است، لذا بر طالب علوم دینی واجب است که به آموختن این علوم، 

ی، خاص رضای خدا را طلب کند اما کسی که در آموزش علوم دنیوی مانند هندسه، پزشک

کیمیاء و دیگر علوم صنعت و حرفه نیت خالص برای خدا دارد و هدفش عبادت خدا و 

یابد و اگر در تعلیم این علوم هیب خدمت به خلق خدا است ثواب آموختن این علوم را درمی

 نیت ندارد نه اجری دارد و نه گناه.
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 برای مربی: هاییراهنمائی

هاا حفاظ   هم تکرار کنناد تاا اکثریات آن    گانحدیث را بخوان و تکرار کن و شنونده -1

 کنند.

 شرح را جمله جمله با آرامش بخوان و معنی هرجمله را بیان کن تا بفهمند. -5

گان را تذکر ده که طلبه علوم شرعی باید در طلب خود اخالص نیت لوجه اهلل شنونده -3

ه داشته باشد و کسی که در آموختن علوم شرعی هم خدا و هام دنیاا را در نظار داشات    

 پذیرد.باشد خدا از او نمی

فرماید: فضیلت علم بر عابد می ها را از فضیلت علم شرعی آگاه کن چون پیامبر آن -4

کاه خداوناد و فرشاتگان و اهال      ترین شماست و گفته پیامبر مثل برتری من بر پائین

های دریاا بار آموزگااران کاه باه      ها و زمین حتی مورچه در سوراخش و ماهیآسمان

شاود کاه هادف از آماوختن     فرستند و از این دانسته میآموزند درود میخیر میمردم 

کردن به آن است و هدف از تعلیم و تعلم علوم دینی آنست که بادان عمال   علم عمل

شود لذا اجرت گرفتن بر تعلیم و تعلم علوم دینی حرامست و کسی که آن را برای دنیا 

 گیرد مستحق عذاب است.فرا می

فهمان که طلب علم شرعی به اندازة ضرورت بر هر مرد و زن مسلمان واجب ها ببه آن -2

تواناد  شاود نمای  است چون کسی که نداند که عبادت خدا چیست و چطور انجام مای 

 خدا را عبادت کند و کسی که خدا را نپرستد در دنیا و آخرت زیان کرده است.
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 دیدن جهنم با یقین و نمایان آیة: 3درس 

 ى:قول اهلل تعال
 

  
 

 
 

  
 

 
  

  

 :گفتة خداوند 

( سپس 2بینید دوزخ را )( هرآئینه می6)

( سپس 8بینید آن را یقین نمایان )می

 ها.شوید در آن روز از نعمتپرسش می

 

لترون الم  ,ال ﴾ ﴿ گفتة خدا: شرح:

کند یا جواب قسم محذوف است قسمیه است خداوند به عزت و جالل خود سوگند یاد می

بینید دوزخ را و مراد از که تقدیرش چنین است سوگند به عزت و جالل من که هرآئینه می

روز ایستاده جحیم دوزخ است! و این دیدن در میدان محشر است چون مخلوقات در آن 

بینند که شود که آن را به چشم سر میمنتظر حکم خدا اند و آتش برای ایشان نمایان می

  ﴿ فرماید:خداوند می

﴾ (95: الشعراء). «و ظاهر شد جهنم برای گمراهان». 

  ﴿فرماید: در جای دیگر می

﴾ و گفتة خداوند «.آورده شود در آن روز دوزخ»( 26فجر: )ال :

﴿   

﴾ «و دیدن شما  .«بینید دوزخ را به چشم سر خودیعنی می

 ﴿ شود زیرا تأکید عین الیقین از علم یقین بیشتر است و گفتة خداوندیقین می

   
﴾ های دنیا مانند عقل گوش چشم یعنی در آن روز از نعمت

ها همه ها اینها منزلها سواریها و اقسام پوشیدنیها و نوشیدنیزبان، انواع خوراکی
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ها پرسیده گان خود انعام فرموده که از شکر این نعمتهای است که خداوند بر بندهنعمت

فرموده صرف کردند؟ پس کسی که  ها را در جای که خدا مشخصشوند که نعمتمی

سپاسگزار باشد با سپاسگزاران رستگار شده و کسی که ناسپاس است با زیانکاران زیان 

 بیند.می
 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 آیه را بخوان و تکرار کن تا حفظ شود. -1

ها را کم کم بارای شانوندگان بیاان کان تاا      شرح را با آرامش بخوان و معناهای جمله -5

 د.بفهمن

ها زیااد اسات از آنجملاه تندرساتی و فراغات خااطر       ها تعلیم ده که انواع نعمتبه آن -3

دو نعمات اسات کاه بسایاری از ماردم آرزوی آن را      »فرمایند: می است، زیرا پیامبر 

ها امنیت و عافیت اسات و حتای   و از نعمت .«برند یکی تندرستی و دیگری فراغتمی

خرماای تاازه    ببا ابوبکر و عمر ضرت پیامبرنوشیم زیرا روزی حآب سردی که می

ها ایست که از آن ردند و بر روی آن آب سردی نوشیدند و فرمودند: این از نعمتوخ

 سئوال خواهید شد.

ها به حمد و ثناء خدا به زبان و قلب است و این که هر که شکر نعمت :ها بفهمانبه آن -4

نعمت مال آن اسات کاه آن را در    نعمتی را به جای آن صرف کنیم، مثالً سپاسگزاری

آن جای که خدا دوست دارد خرج کنیم و سپاسگزاری نعمت گاوش آنسات کاه باه     

وسیلة آن خیری شنیده شود و از شر پرهیز شود و همچنین به وسیلة نعمت زبان حق را 

بگوید و از سخن باطل بپرهیزد و به وسیلة نعمت چشم چیزی را ببیند کاه خادا اجاازة    

 ده است و از آنچه خدا حرام کرده چشم بپوشد.دیدنش را دا
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 شود: حدیث روز قیامت از چهار چیز سوال می4درس 

 لَ قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
 َعنْ  ُيْسَألَ  َحتَّى اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َعْبد   َماَقد تَ ُزولُ 
 ِفيَما َشَباِبهِ  َوَعنْ  َأفْ َناهُ  ِفيَما ُعُمُرهِ  َعنْ : َأْربَعِ 

 أَنْ َفَقهُ  َوِفيَما اْكَتَسَبهُ  أَْينَ  ِمنْ  َماِلهِ  َوَعنْ  ْبلهُ أَ 
 بِِه. َعِملَ  َماَذا ِلمهِ ع َوَعنْ 

شود فرمودند: هرگز برداشته نمی پیامبر 

های بنده در روز قیامت مگر این که از قدم

شود از عمرش پرسیده چهارچیز سؤال می

شود که در چه راهی به تحلیل برده می

از جوانیش که در چه چیز نابود است و 

شود که از کرده و از مالش پرسیده می

کدام راه به دست آورده و در چه راهی 

خرج کرده است و از علمش سؤال 

 شود که چطور به آن عمل کرده است.می

 سناد صحیح()رواه البزار و الطبرانی بإ

 

یعنی بنده از محشر به جنت یا دوزخ  «ْلِقَياَمةِ ا يَ ْومَ  َعْبد   َماَقد تَ ُزولُ  لَ »: گفتة پیامبر  شرح:

تا این که خداوند او را از چهار چیز مذکور در  «ُيْسَألَ  َحتَّى» :شود و گفتة اومنتقل نمی

از قبیل ذکر خاص بعد  «أَْبلهُ  ِفيَما َشَبابِهِ  َعنْ » :دهد و گفتة اوحدیث مورد بازخواست قرار می

شود ولی چون دوران ، کهولت و دوران پیری را شامل میاز عام است چرا که عمر، جوانی

جوانی وقت کوشش و کار خیر و شر است لذا جوانی را تنها ذکر کرده چون کسی که در 

جوانی استقامت ورزد استقامتش ادامه پیدا کرده و کسی که در جوانی انحراف پیدا کند 

یعنی از مالش سؤال  «اْكَتَسَبهُ  أَْينَ  ِمنْ  هِ َمالِ  َوَعنْ » انحرافش همیشه خواهد بود و گفتة پیامبر 

در  «أَنْ َفَقهُ  َوِفيَما»شود که از کجا به دست آورده از راه مشروع پیدا کرده یا از راه ممنوع می

های مشروع چه راهی مصرف کرده آیا در راه حالل یا در راه حرام پس اگر مال را از راه

کند ده و مباح کرده صرف کند نجات پیدا میکسب کرده و در راهی که خدا اجازه فرمو

یعنی خداوند او را از علمش  «بِهِ  َعِملَ  َماَذا ِلمهِ ع َوَعنْ » شود و گفتة پیامبر واال هالک می
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کند آیا به علمش عمل کرده و به غیرش تعلیم داده یا به آن عمل نکرده و به سؤال می

به دیگران آموخته باشد رستگار شده واال دیگران نیاموخته است پس اگر به آن عمل کرده و 

 بدبخت و زیانکار خواهد بود.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 حدیث را بخوان و تکرار کن تا این که اکثر شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

ها را تک تک بیان کن تا این کاه ماراد هار    شرح را با آرامش بخوان و معناهای جمله -5

 جمله را بفهمند.

آماادگی   به مرگ و روز رستاخیز و جزاء تذکر ده و آنان را تشویق کان کاه  ها را آن -3

 عمال صالحه که ذخیره اخروی است توجه کنند. برای آخرت پیدا کرده و به ا

هاا غفلات نکنناد تاا از     که به این چهار چیز توجه کنناد و از آن  :ها نصیحت کنبه آن -4

 بهشت رستگار شوند.عذاب خدا نجات پیدا کرده و به رضا و لقاء خدا در 

تار و ایان قضایه را جادی     که طلب علم واجب و تعلیم آن واجب :ها بیان کنبرای آن -2

 بگیرند و کسی که علم را آموخته به دیگران بیاموزد.
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 فرضیت حج آیة: 2درس 

 قول اهلل تعالی:
  

  
  
 

  
   

  
  

 
 

 :گفتة خداوند 

حج این خانه برای اهلل بر کسی ( 22)

که توانایی رفتن به آنجا را دارد، 

واجب است. و هر کس انکار ورزد، 

بداند که اهلل از جهانیان بی نیاز 

  است.

 [22آل عمران:]

 

    ﴿ گفتة خداوند: شرح:

﴾  و چون یهود مدعی شدند که اولین مسجد روی زمین بیت

المقدس است، خداوند ایشان را تکذیب کرد و گفت: اولین خانه که به پا شده برای مردم 

های واضح و آشکار آنست که در مکه است با برکت و راهنما برای عالمیان در آن نشانه

هرکه در آن درآید در امان است بدین وسیله خداوند حج است از آنجمله مقام ابراهیم است، 

  ﴿فرماید: های ایجابی فرض کرده که میرا با مؤکدترین صیغه

   ﴾  یعنی حج بیت اهلل الحرام

گان است که برای زیارت خانة کعبه و اداء مناسک حج در حق واجب و الزم خدا بر بنده

یابند و چون خانة کعبه از بسیاری از مناطق جهان دور است و هر انسانی قدرت آنجا حضور 

   ﴿ لذا فرموده: . بر ادای حج ندارد

﴾  یعنی حج بیت اهلل الحرام بر کسی الزم است که استطاعت رسیدن به آن

دند و مراد از زاد نفقه شخص حاجی راه را به زاد و راحله تفسیر کر را داشته باشد و پیامبر 

باشد و مراد از راحله انواع وسیلة سواری است که به آن سفر و مصرف اهل و خانوادة وی می
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یعنی کسی که به خدا و رسول و ﴾ : ﴿ کند و گفتة خدا 

ه حج، کفر ورزد خسران و سزای کفرش به خود وی بازگردد، اما لعبادات او از آنجم

رساند و نه گناه ما به خدا زیان نیاز است نه طاعت ما به خدا فائده میاز جهانیان بی خداوند

 نیاز مطلق است.رساند چون خدا بیمی

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 آیت را تکرار کن تا اکثر شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 ها بخوان تا فهمیده شود.ها را با توضیح معانی آنشرح هریک از جمله -5

احارام کاه هماناا تجارد از      -ها تعلیم ده که ارکان حاج چهاار چیاز اسات: الاف     به آن -3

ایستادن باه عرفاه کاه از زوال     -های دوخته شده و تلبیه گفتن از میقات است. بجامه

 -روز نهم ذی الحجه شاروع شاده و تاا قبال از صابح دهام ذی الحجاه اداماه دارد. ج        

ت مرتبه بچرخیم و سعی بین صفا و ماروه  طواف زیارت است که به دور خانة کعبه هف

 هفت مرتبه.

شاود از آن  ر ترک شد با دم جباران مای  لیم ده که حج واجباتی دارد که اگها تعبه آن -4

گذراناادن بااه مزدلفااه در شااب عیااد ورماای جمااره عقبااه در صاابح عیااد و جملااه شااب

اگار  گانه بعد از زوال در روز دوم و ساوم آن  گذراندن در منی ورمی جمرات سهشب

ورمی هفت سانگریزه در هار جماره و باا هار سانگریزه       « واال چهارم عید»تعجیل کند 

 تکبیر بگوید.

 ,که احارام ممنوعااتی دارد از آنجملاه تراشایدن ماوی، پوشایدن سار        :ها بفهمانبه آن -2

کشااند شاکارکردن پاس    استعمال خوشبوئی، جماع و سخنی که به مسائل جنسای مای  

ن را بپردازد و کسای کاه جمااع کارد حجاش فاساد       کسی که شکار کرد باید جزاء آ

شود و کسی که خوشبوئی استعمال کند یا جامة دوختاه را بپوشاد یاا سار خاود را      می

ام شاش  گرفتن, ساه روز یاا اطعا   و فدیه روزه پوشیده یا موئی بتراشد باید فدیه بپردازد

 مسکین یا ذبح گوسفندی است.
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 معرفی بهترین اعمال حدیث: 6درس 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  قول رسول
 ثم َوَرُسوِلهِ  بِاللَّهِ  ِإيَمانٌ  المَ عْ األَ  لُ ضَ فْ أَ 

ُرورٌ  َحج   ثم اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفى ِجَهادٌ   .َمب ْ

که بهترین اعمال ایمان  :فرمودند پیامبر 

به خدا و رسول او بعد جهاد در راه خدا 

 بعد از آن حج مقبول است.

 )متفق علیه(

 

افضل االعمال بهترین اعمال مراد اعمال صالحه است   دة پیغمبر خدااین فرمو شرح:

مانند سخن حق و شهادت،  ,ها و اقوالها و ارادهکه شامل اعمال قلبی از اعتقادیات و نیت

تالوت قرآن، ذکر و دعا، امر به معروف و نهی از منکر و اعمالی که تعلق به اعضاء دارد 

 باشد پس رسول خداصدقات و ایستادن در مقابل دشمن می مانند جهاد، حج، نماز و روزه و

 ها این سه است و ایمان به خدا و رسولش را مقدم نمود چرا که که بهترین عمل :گفتند

سازد و اگر ایمان به خدا و رسولش ایمان به خدا و رسول است که دیگر اعمال را پربار می

کند پس از آن جهاد در راه خدا و این نباشد کسی عملی شایسته آنطور که الزم است نمی

شان ها و جهاد با کفار را به دعوتکردن آنشود جهاد با فساق را به امرنمودن و نهیشامل می

به اسالم و اگر جنگ نمودند جنگ کنیم. و جهاد با نفس را و آن این که تعلیم بگیریم 

م به پسندیده و آنچیزی که مورد رضای خدا و خشنودی پروردگار است و عمل کنی

سپس حج مقبول است حج  .خودداری کنیم از ناپسند و به دیگران هم این را تعلیم بدهیم

انجام گیرد و بعد از آن از سایر  که مطابق حکم پروردگار و بیان رسول او  :مقبول آنست

گناهان صغیره و کبیره دوری گزیند و اعمال خیر بسیار انجام دهد و در فضیلت حج مقبول 

کافیست « برای حج مقبول جزائی نیست مگر بهشت»که فرمودند:  ین گفته حضرت رسول ا

کسی که حج کند این خانه را و فحش و ناسزا نگوید و فسق »که فرمودند:  و گفتة رسول 

 .«گردد مانند روزی که از شکم مادر متولد شدهننماید بازمی
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 برای مربی: هاییراهنمائی

 این که شنوندگان خوب حفظ کنند.حدیث را تکرار کن تا  -1

شرح را آرام بخوان و در نزد معنای هر جمله توقف کن تاا بفهام شانوندگان نزدیاک      -5

 شود.

که در اینجا اعمال دیگری هم است که از بهترین اعماال اسات    :ها نصیحت کنبه آن -3

 که احادیث صحیح هم در این مورد آمده است. ,نیکی به والدین ,مانند نماز در وقتش

هاا و انفااق در راه خادا پنهاان     به ایشان خبر ده که سر افضلیت جهاد در تحمل مشقت -4

 نماید.است و این هردو را مجاهد برداشت می

که قید جهاد به فی سبیل اهلل قید مهم است که اگر ساقط شاود آنچاه    :به ایشان خبر ده -2

دانیم ا که میدهد از دادن مال و نفس و تحمل مشقت اجری ندارد چرمجاهد انجام می

شود مگر آن که خالص برای خدا باشد و عظمت و مزد که اعمال مورد قبول واقع نمی

جهاد به این جهت است که برای خدا باشد نه به خاطر شهرت و ریااء و ناه باه جهات     

 غنیمت و نه به جهت گرایش قبیله، گروه و وطن.
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 ماند: آیة حاجی محصر که از حج بازمی1درس 

 الی:قال اهلل تع
 

 
 

   
 

 
 

   
  

 
  

 
 

 فرماید:می خداوند 

( تمام کنید حج و عمره را برای 126)

راهم خدا و اگر بازداشته شدید پس آنچه ف

شود از قربانی و متراشید سرهای خود را 

 تا این که برسد قربانی به جایگاه خود.

 [126بقره: ]

 

  ﴿قوله تعالی:  شرح:

 ﴾ که  :کندخداوند بندگان مؤمن خود را امر می

کسی که احرام برای وقتی شروع به حج یا عمره کردند پی در پی اعمال آن را تمام کنند چه 

بندد جایز نیست که آن را به غیر مانع شرعی قطع کند و آن بندشدن است به حج و عمره می

مانعی یا بیماری سخت، و از اتمام حج و عمره آن است که چیزی از ارکان و واجبات آن 

کم نشود و اخالص برای خدا در هردو ضروری است و درست نیست که در ادای این دو 

ها از لفظ اتمام گرفته شده که در این کوچکترین توجه برای غیر خدا شود چه اینعبادت 

  ﴿: فرمودة خدا

 ﴾ آمده است قوله ﴿ 

﴾  یعنی اگر شما را مانع شد مانع سختی از رسیدن به حج و

و یارانش به مکه  قریش مانع دخول پیامبرشود چنانچه عمره و غالباً احصار به دشمن می

آنگاه که در  .شدند و نگذاشتند که عمره را تمام کنند و این در سال ششم از هجرت بود
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   ﴿ حدیبیه صُلح شد قوله

﴾  یعنی آنچه که آسانتر است از هدیه مانند گوسفند یا گاو یا شتر

نگام احصار هدیة خود را ذبح کند و از احرام حالل شود که شخص محاصره شده در ه

 ﴿ :و یارانش در سال حدیبیه انجام دادند قوله تعالی همچنان که پیامبر 

    
 ﴾  که  :خداوند بندگان خود را نهی نموده

خود را حالل نمایند و اتمام حج و عمره  ,با تراشیدن سرشان به مکه برسد قبل از این که هدیه

در صورتیست که محرم در محاصره قرار نگرفته باشد اما در صورت احصار در جائی که 

و یارانش در  حصر شده هدیة خود را ذبح کند و خود را از احرام حالل سازد چنانچه پیامبر

 صلح حدیبیه انجام دادند.

 

 بی:برای مر هاییراهنمائی

 آیه را تکرار کن تا این که شنوندگان آن را حفظ نمایند. -1

 شرح جمله را بخوان و معنای آن را برای شنوندگان بیان کن تا این که بفهمند. -5

که ارکان عمره، احرام، از میقات و هفات مرتباه طاواف باه خاناه و       :به ایشان تعلیم ده -3

که آن تراشیدن سار یاا    هفت مرتبه سعی بین صفا و مروه است و یک واجب هم دارد

 نمودن آن است.کوتاه

 که مراد از محل همان مکه بوده و حرم تمامش محل است. :ها تعلیم دهبه آن -4

شدن از آن پیش از اتمام آن حرامسات  که شروع در عبادت و بیرون :ها تعلیم دهبه آن -2

 چه نماز باشد یا روزه، حج باشد یا عمره مگر این که عذر شرعی موجود باشد.

چنانچاه ذکار    ,که اخالص در آغاز عبادت و انجام آن واجاب اسات   :ها خبر دهبه آن -6

  ﴿: شااد زیاارا خداونااد فرمااوده   

 ﴾  یعنی خاص برای خدا حج و عمره را تمام

 کنید همچنان که در شرح گذشت.
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 : حدیث عمره کفاره گناهان است9درس 

 :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ 
نَ ُهَما، ِلَما َكفَّارَةٌ  اْلُعْمَرةِ  ِإَلى اْلُعْمَرةُ   بَ ي ْ
ُرورُ  َواْلَحجُّ   .اْلَجنَّةُ  ِإل َجَزاءٌ  َلهُ  لَْيسَ  اْلَمب ْ

فرمودند: عمره تا عمره  رسول اکرم 

محوکننده است برای آنچه که در میان 

مقبول ها از گناه انجام داده و حج آن

 مکافاتی جز بهشت ندارد.

 )رواه البخاری(

 

یعنی عمره کاملی که در برگیرندة ارکان، واجبات، و  «اْلُعْمَرةِ  ِإَلى اْلُعْمَرةُ » :قوله  شرح:

ها را ای که فرمانبرداری خدا و شوق و رغبت به مزد و ثواب الهی آنمستحبات است عمره

کند آن گناهانی که خداوند گناهان بنده را محو می ایستوادار به آن کرده باشد چنین عمره 

که بین زمان عمرة اولی و دومی انجام داده. و شکی نیست که گناهان صغیره در دو عمره 

شود اما گناهان کبیره نیازی به توبة قطعی دارد که در وقت عمره تصمیم قطعی بگیرد محو می

پشیمان باشد و از خداوند آمرزش بخواهد  که به سوی گناه کبیره بازنگردد و بر آنچه گذشته

ُرورُ  َواْلَحجُّ » و قوله ، در این گفته رسول اهلل بشارت بزرگی است «اْلَجنَّةُ  ِإل َجَزاءٌ  َلهُ  لَْيسَ  اْلَمب ْ

جویند که کنند و در آن عمل نیک انجام داده و از گناهان پاکی میبرای کسانی که حج می

زی ارزشمندتر از بهشت چون که سرای سالمتی و هاست و نیست چیبهشت جایگاه آن

های دائمی است که حد و حصری ندارد و بزرگتر از جایگاه نیکوکاران است و در آن نعمت

 رضای خدا متعال و جوار کریمش هست. ,هاهمه نعمت

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 فظ کنند.حدیث را بخوان و تکرار کن تا این که اکثر شنوندگان یا همه آن را ح -1

 شرح جمله را بخوان و معنای مقصود از آن را بیان کن. -5
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که عمره زیارت بیت اهلل و طواف آن و سعی بین صفا و مروه و بعد،  :به ایشان تعلیم ده -3

 نمودن، و زن فقط موهایش را کوتاه کند.شدن است به تراشیدن سر یا کوتاهحالل

شود ت و گاهی قبل از حج انجام میکه عمره گاهی مقارن با حج اس :ها خبر دهبه آن -4

فارغ شد برای حج احرام بندد و این همان تمتع عمره با حج است و بر  هو چون از عمر

صاحب آن ذبح گوسفندی است یا با شش نفر دیگر در گاو و یا شتری شریک شود و 

اگر استطاعت این را نداشت پس سه روز در حج روزه بگیرد و هفت روز دیگر وقتی 

خانه برگشت و بهترین اقسام حج این است که بعد از ادای عمره به شهر خود  که به

 برگردد بعد از آن چون ماه حج داخل شد برای حج مفرد احرام ببندد.

که مکه شهر محترم خدا است و معصیت در آن خیلی زشت است  :ها تعلیم دهبه آن -2

ا کبیره شود و حتی ارادة پس باید بنده پرهیز کند از این که در آنجا مرتکب صغیره ی

  ﴿ فرماید:گناه هم نکند چنانجه خدای متعال می

   
   ﴾  :الحج(

و هر که خواسته باشد از روی ستمکاری در آنجا کجروی نماید، عذاب » .(21

 . «چشانیمدردناکی به او می

که دو رکعت نماز بعد از هر طواف مشروعست اگرچه طواف را ده  :به ایشان تعلیم ده -6

مرتبه تکرار نماید باید بعد از هر طواف دو رکعت نماز پشت مقام ابراهیم بخواند 

  ﴿ فرماید:چنانچه پروردگار متعال می

  ﴾ ه: )البقر

 ین سنت ایست که رسول اهلل او  .«نمازگاهیبگیرید از جای قدم ابراهیم » (521

 آن را انجام داده اند.
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 : آیة شکار در حال احرام1درس 

 قوله تعالی:
 
 
 

 
  
  

 
 

 
  

  
  

  
  
  

  

 فرمودة خداوند بزرگ:

( ای آن کسانی که ایمان آورده اید 24)

آزماید شما را خدا به چیزی از همانا می

ها و رسد به آن دستشکاری که می

های شما تا بداند خدا آن را که غائبانه نیزه

پس هرکه تجاوز کند بعد  ترسداز وی می

 از این او را است عذاب دردناک.

 [24المائده: ]

 

  ﴿ قوله تعالی: شرح:

﴾گان مؤمن که ایشان را : این ندای خدای سبحان است برای بنده

از  دهد تا خدا جدا کند کسی را که در نهانخواهد انجام دهد خبر میبه آن امتحانی که می

 ﴿: ترسد چنانچه فرمودترسد از آن کسی که نمیاو می

﴾ یعنی بیازماید شما را ﴿  

﴾ ها و غیره که به چیزی از شکار مانند آهوها و خرگوش

احرامدارانی که عازم مکه اند و قصد حج و عمره را دارند در حال احرام به شکار برخورد 

یعنی شکاری که  ﴾ ﴿ کنند وقوله:می

های پرندگان و کنید مانند شکارهای کوچک و جوجهبه آسانی به آن دسترسی پیدا می

رسد به آن تیرهای شما و این مانند یعنی می  ﴾﴿ گانپرندهتخم
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  ﴿ :آهو و خران وحشی و گاو وحشی و قوله تعالی

  ﴾  تا این که بداند خدا آن

ترسد ترسد پس کسی که از خدا میترسد از آن کسی که نمیکسی که در نهان از خدا می

ترسد و به شکار کند، اما کسی که نمیاگر قدرت بر شکار پیدا کند آن را ترک می

: رسد و قولهتعال به او میپردازد نتیجة آن عذاب دردناکی است که طبق وعده خدای ممی

﴿     

 ﴾  یعنی کسی که شکار کند بعد از آن که خدای متعال

 دار حرام کرده پس جزای آن عذاب دردناک است.شکار را بر احرام

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 و آهسته تکرار کنند تا این که حفظ نمایند.ها هم با تآیه را به ترتیل بخوان و شنونده -1

 ها را جداگانه بیان کن تا این که بفهمند.شرحش را جمله جمله بخوان و معانی جمله -5

م و در حرم مؤمنین را به حرمت شکار برای محرکه خداوند متعال  :ها تعلیم بدهبه آن -3

وز شنبه آزمایش کند همچنانچه بنی اسرائیل را به حرمت شکار ماهی در رامتحان می

ها را آن نمود پس در دستور پروردگار حیله کردند و شکار کردند پس خداوند 

از دستور خدا  ها درآمدند و اما امت محمد ها و خوکمنع کرد و به صورت بوزینه

 سرپیچی نکردند و شکار نکردند، خداوند ایشان را از عذاب دردناک نجات داد.

﴿   
   

     
   ﴾ و »(. 22: مائده)ال

ای از جنس چارپایان بدهد؛ عمد شکار را بکشد، باید همانند آن کفارههر کس از شما به

 .«بدین ترتیب که دو شخص عادل، به )همانند بودن( آن حکم کنند
شود البته جزائی که دو کند جزاء بر او واجب میه در حال احرام شکار میکسی ک -4

شخص عادل از مسلمانان تعیین کنند شتر مرغ با شتر و گاو وحشی با گاو اهلی 
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مشابهت دارد و آهو مشابه به بُز است و کسی که بر او چیزی از آنچه ذکر شد واجب 

و صدقه کند. و یا به پول آن طعامی  خواهد آن را به مکه ببردشود مخیر است اگر می

خواهد عوض هر نصف صاعی یک روز روزه بخرد و تمام آن را صدقه کند و اگر می

  ﴿ فرماید:بگیرد. چون خداوند می

   
    
 ﴾ ده به یعنی هدیه رسی» (.22: )المائدة

 .«خوراک مسکینان یا برابر آن روزه ةکعبه یا کفار
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 کشتن پنج حیوان در حرم مجاز است حدیث: 92درس 

 يُ ْقتَ ْلنَ  َخْمسٌ  قوله صلى اهلل عليه وسلم:
  اْلَعْقَرُب،وَ  اْلَحيَّةُ  :َواْلَحَرمِ  اْلِحلِّ  ِفى

 اْلَعُقوُر، َواْلَكْلبُ  َواْلَفْأرَُة، البقع َواْلُغَرابُ 
 .ْلِحَدَأةُ َوا

فرمودند: پنج تا از حیوانات  رسول اکرم 

شوند مار است که در حل و حرم کشته می

شکم او و گژدم و زاغ دشتی )که زیر 

سفید است( و موش و سگ گزنده و 

 «.شینک

 )رواه مسلم(

 

: خمس یعنی پنج جنبنده یا حیوان که در حدیث ذکر شده است. وقوله شرح: قوله 

ها جائز است هم در زمین حل و شهرها و هم در حرم والحرم یعنی کشتن آنیقتلن فی الحل 

مار است که برای آن افعی و  «اْلَحيَّةُ »مکه که حدود آن معلوم است و پنج چیز یاد شده 

ای که شود و العقرب کژدم و این هم جنبندهاژدها و کبچه که قسمی از مارها است گفته می

است که بعضی از پرهایش سیاه و این یکنوع زاغی  «البقع َرابُ َواْلغُ »کشنده است دارای سم

و  سازدموش که طبعاً مؤذی است و طعام خانه را فاسد می «الفارةو »و بعضی سفید است 

و  «اْلَعُقورُ  َواْلَكْلبُ »کند( آنها را سوراخ می دندانهایش یا با) سوزاندگاهی فرش خانه را می
شینک این پرندة معروفیست که  «َواْلِحَدَأةُ » گزدحیوان را میاین آن سگی است که انسان و 

ها است لذا اگر آن ایذا رساندن ,رباید و علت اجازة این پنج چیزگان و مرغان را میپرنده

ها موذی باشد کشتن آن در حل و حرم اشکالی ندارد محرم و غیر حیوان دیگری مانند این

 تواند آن را بکشد.محرم می

 

 ت برای مربی:ارشادا

 گان حفظ کنند.حدیث را بخوان و قرائت آن را تکرار کن تا این که اکثر شنونده -1

 گان بفهمند.شرحش را بخوان و معنای هر جمله را واضح کن تا شنونده -5
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شاان  که به غیر از این پنج چیز که ذکار شاد و آنچاه کاه در حکام      :ها را آگاه کنآن -3

شاود اماا   ت و اگر کشت جزاء بر او واجب میها حالل نیسکشتن آناست برای محرم

غیر محرم آزاد است مگر این که در حرم باشد و در حرم برای غیر محارم هام کشاتن    

همانا این شاهر را  »  :در حدیث صحیح فرمودند ها جایز نیست چرا که پیامبر غیر این

داوند تاا  ها و زمین حرام فرموده پس این شهر به تحریم خخدا از روز پیدایش آسمان

شاود و گیااه   شود درخت آن قطع نمای به روز قیامت محترم است شکار آن کشته نمی

 .«شودآن کنده نمی

گاان خادا اذیات برسااند حرمات و احترامای       که هرچیزی که به بنده :به ایشان پند بده -4

شاود  جنگد با او جنگ میندارد خواه انسانی باشد یا حیوانی لذا کسی که در حرم می

 شود و هیب حرمتی ندارد.کشته می و در حرم
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 شود: آیة سؤال زیاد سبب دشواری می99درس 

 قوله سبحانه تعالی:
 
 
  

  
  

  
  

 
  
 

 
  
  

   
  
 

 فرمودة خداوند پاک:

( ای مؤمنان! نپرسید از چیزهائی که 111)

اگر فاش شود برای شما بد آید شما را و 

ها هنگامی که فرود آید اگر بپرسید از آن

قرآن فاش شود برای شما درگذشت خدا 

 ها و خدا آمرزنده و مهربان است.از آن

 [111ائده: الم]

 

ها را بازدارد از پرسیدن امور کند تا آنخداوند بندگان مؤمن خود را ندا می شرح:

خواهد چرا که او مربی و پوشیده که اگر فاش شود مضر باشد و او تعالی ضررشان را نمی

کردند بیان شد شاید آنچه سؤال میشان است شکی نیست وقتی که قرآن نازل میموالی

شدند. همین معنی را افتادند و غمگین میشدند به مشقت میچه امر یا نهی میشد و بدانمی

خدا بر شما حج  ,فرمودند: ای مردم کند وقتی که پیامبر تفسیر می این فرمودة پیامبر اکرم 

را فرض نموده پس حج کنید، کسی سؤال کرد ای رسول خدا ایا در هرسال حج کنیم؟ 

گفتم: که اگر می :فرمودند سه مرتبه سؤال کرد آخر پیامبرسکوت کردند: و تا  پیامبر 

  ﴿ شد این معنای فرمودة خداوند استآری، حج واجب می

     
    

    
﴾ ود آید قرآن فاش شود برای شما یعنی اگر بعد از اگر بپرسید هنگامی که فر
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 کند قولهشود و خدا و رسول او بیان مینزول امر و نهی یا خیر، سؤال کنید، فاش می

﴿  ﴾ ها ذکر یعنی خدا سکوت کرد و از آن

در حدیث حسنی روایت شده که فرمودند: خداوند از بسیاری چیزهای  نکرد و از پیامبر

: کند نه این که فراموش کند پس شما از پیامبر نه پرسید و قولههت رحمت سکوت میبج

﴿   ﴾  یکی از مظاهر

کند، بلکه شما را مورد عفو و گذشت حلم خداوند این است که خدا شما را مؤاخذه نمی

 قرار داده است.

 

 ارشادات برای مربی:

ها را راهنمائی کن تاا  ا این که شنوندگان حفظ کنند و آنآیه را بخوان و تکرار کن ت -1

ها را حفظ کنند و در نماز بخوانناد کاه فراماوش    هرکدام یک آیه یا دو آیه این درس

 نکنند.

روی و غلو در مسائل بترسان چونکه ایان آیاه بارای نهای از ساؤال و      ها را از زیادهآن -5

د مگار از آنچیازی کاه احتیااجی باه      کنا دادن از آن نازل شده لذا مؤمن سؤال نمای بیم

 شناختنش دارد و یا چیزی که برای اصالح دین و یا دنیایش باشد.

ایشان را پند بده به حلم خدا و الفت و مهربانی او بر بندگان تا این که خدا را یاد کنند  -3

 و شکر نمایند.

مودن نکه از حسن اسالم شخص، ترک» به این فرمودة پیامبر  :ها را نصیحت کنآن -4

لذا کسی که شناخت کاه تارک کارهاای بیهاوده از عالماات       . «چیزهای بیهوده است

پرهیازد چاون ساخن و    شدن به سخن و عمل بیهوده میحسن اسالم او است از مشغول

بخشد و عاقبت خیاری در زنادگی او نداشاته باشاد،     عملی که به آیندة او سعادت نمی

 ترک آن بهتر است.
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 ه چیز را حرام کرده: حدیث خداوند س92درس 

 َحرَّمَ  اللَّهَ  ِإنَّ »قوله صلى اهلل عليه وسلم: 
 اْلبَ َناِت، َوَوْأدَ  اأُلمََّهاِت، ُعُقوقَ  َعَلْيُكمْ 

 َوقَاَل، ِقيلَ  ثلثً  َلُكمْ  وََكرِهَ  َوَهاِت، َوَمَنعَ 
 .«اْلَمالِ  َوِإَضاَعةَ  السَُّؤاِل، وََكثْ َرةَ 

ما فرمودند: که خداوند بر ش  رسول خدا

حرام کرده است آزار پدر و مادر و به 

گورکردن دختران و منع آنچه بر شما 

واجب است و طلب آنچه که از شما 

پسندد برای شما سه چیز را نیست و نمی

کردن قیل و قال و کثرت سؤال و ضایع

 مال را.

 )رواه البخاری(

 

گان مؤمن خود و تحریم به بنده : یعنی حرام نموده خدا بر«َحرَّمَ  اللَّهَ  ِإنَّ » :قوله  شرح:

معنی منع و عدم ارتکاب چیز حرام است و در اینجا سه چیز از محرمات سخت را یاد نموده 

ها از گناهان کبیره است پس اول عقوق والدین یعنی نارضایی پدر و چرا که هریک از این

بیشتر است  شان از حقوق پدرانمادر است ولی مادران را تنها ذکر کرد، چون که حقوق

 .یعنی کشتن دختران «اْلبَ َناتِ  َوَوْأدَ »بودن، پدر مثل مادر است. دوم وگرنه در حرمت عاق

شد او را دانستند لذا روزی که از شکم مادر متولد میچون عرب دختر را برای خود ننگ می

نین و کشند به وسیلة اسقاط جکردند مانند امروز که زنده در شکم مادر میزنده به گور می

کنند. سوم چیزی که از بدترین بعضی مادران به گفتة دکتران مخصوص سقط جنین می

دهد و از دیگران اخالق و منافی فاضئل انسانی است آن است که حقوق صاحبان حق را نمی

تر از درجه کراهت در اینجا پائین «ثلثً  َلُكمْ  وََكرِهَ »خواهد که حقش نیست. وقوله چیزی می

ها ضرر و فساد جامعه است. ولی کراهت آن سخت است چرا که در این خصلتحرام است 

داند و به انجام . گفتگوی زیاد به این که چیزهای را خبر بدهد که آن را نمی«َوقَالَ  ِقيلَ »اول 

گوید: اینچنین گفته شده و آنچنان گفتند یا فالنی اینطور گفته شک آن یقین ندارد و می
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سؤال زیاد و این، شامل  ةا باعث فساد و زیان جامعه است. دوم کثرهنیست که چنین گفته

 ِإَضاَعةَ » های بیهوده از مسائل علمی که دانستن آن نفعی ندارد. سومسؤال مال و متاع و سؤال
 کردن مال به اسراف و ویل خرجی و انفاق آن در جائی که حالل نیست.ضایع «اْلَمالِ 

 

 ارشادات برای مربی:

 بخوان و آن را تکرار کن تا اکثر شنوندگان آن را حفظ کنند. حدیث را -1

شرح را به آرامش بخوان و بر هر جمله توقف کن و معنای آن را بیان کن تا این که  -5

 بفهمند.

ها را پند بده که در انجام فعل حرام گناه بزرگ است و در ترک مکروه خیر آن -3

 بسیار.

والدین است تا مادامی که توبه نکند و بازنگردد به کسی که عاق  :ها پند بدهبه آن -4

 شود.بهشت داخل نمی

 ﴿به این فرمودة پروردگار :ها را پند بدهآن -2

     
   ﴾   :(9ا  8)التکویر.   

 .«کشته شده استکه به چه گناهی  شودآنگاه از دختر زنده بگور شده سؤال می»
کند از افتادن در دروغ، سالم که کسی که گفتگو زیاد می :ها را خبردار کنآن -6

ویل  کشاند همچنانکه اسراف واحترامی میماند و کثرت سؤال انسان را به بغض و بینمی

 کشاند.اری میخرجی انسان را به فقر و ناد
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 : آیة اولیاء خداترس و اندوه ندارند93درس 

 سبحانه وتعالی: قوله
  

 
   

  
  
  

 
 
  
 

  
 
 

 
 

 فرمودة خداوند پاک:

ست ( آگاه باش همانا دوستان خدا نی65)

بر ایشان بیمی و نه ایشان اندوهگین 

( آنان که ایمان آوردند و 63شوند )می

کردند ایشان راست بودند پرهیز می

 بشارت در زندگانی دنیا و در آخرت.

 [63 – 65]یونس: 

 

   ﴿ قوله سبحانه وتعالی: شرح:

      
 ﴾  خبری از جانب پروردگار است خبری تأکید شده به

که  :ن تأکیدیه و اولیای خدا کسانی اندإال که برای استفهام و تنبیه است دوم أدو حرف یکی 

رسد نه در دنیا و نه خدا از ایشان ترس و اندوه را نفی نموده که به ایشان ترس و اندوهی نمی

قیامت و ایشان مؤمنان پرهیزگاراند که به ربوبیت خدا و نه در روز « قبر تا روز حشر»در برزخ 

عقیده داشته پروردگار دیگری جز او نگرفتند و به تمام آنچه پروردگار امر نموده ایمان 

ها پیامبران و زندگی پس از مرگ و جزا و قضا و قدر همگی یقین کامل به کتاب .دارند

ها گفتارها رفتارها ه از اعتقادت و اندیشترسند و از اوامر و منهیات او دارند و از خدا می

 ﴿ کنند قوله تعالیپیروی می ی وی هاصفت

   
  ﴾  :(.64)یونس 
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ر زندگانی  د بشارت حضرت پیامبر  .«برایشان در زندگی دنیا و آخرت، بشارت است»

تفسیر کردند. و  ,بیندبیند یا دیگری برایش مین برای خود میدنیا را به خوب نیک که مؤم

 )سورة در دهند چنانچه خداوند می فرشتگان در حال احتضار ایشان را به بهشت بشارت

  ﴿ فرماید:می (31آیة:  «فصلت»

    
   

    
  

   
 ﴾ «  همانا آنان که گفتند: پروردگار ما خدا است بعد

آیند که نترسید و اندوهگین نباشید و مژده از آن استقامت ورزیدند فرشتگان برایشان فرود می

 .«ه داده شدیدباد شما را به بهشتی که وعد
 

 ارشادات برای مربی:

 هردو آیه را به ترتیل بخوان و تکرار کن تا این که اکثر شنوندگان حفظ کنند. -1

شرح را به آرامش بخوان و آنچه پوشیده است معنای آن را واضح کن تاا شانوندگان    -5

 بفهمند.

نفی خوف و ترس نسبی است چرا که اگر دوست خدا ترس و اندوه دارد این ترس و  -3

اندوه او نسبت به ترس و اندوه دشمنان خدا و اهل شرک و گناه چیزی نیست چونکاه  

ش برخاورد و خاوش کاالم    کند دوسات خادا خاو   غم و اندوه نمی دوست خدا اظهار

 است و همیشه در جستجوی کار پسندیده و سخن حق و قبول آنست.

پاس کسای حاق     که اولیاء خدا منزلت بلند و کرامت بزرگای دارناد   :به ایشان پند بده -4

کاه   :ندارد که به ایشان تعرض به بدی کند چنانچه خداوند در حدیث قدسای فرماوده  

کسی که با دوست من دشمنی کند با او اعالن جنگ نماودم  »در روایت بخاری است: 

 «.و کسی که خدا با او اعالن جنگ کند در دنیا و آخرت زیان کرده
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 : حدیث دشمنی با دوست خدا94 

فيما  ى اهلل عليه وسلمقول الرسول صل
 َولِيًّا ِلى َعاَدى َمنْ » :يرويه عن ربه عز وجل

 َعْبِدى ِإَلىَّ  تَ َقرَّبَ  َوَما ، بِاْلَحْربِ  آَذنْ ُتهُ  فَ َقدْ 
 لَ وَ  َعَلْيِه، افْ تَ َرْضتُ  ِممَّا ِإَلىَّ  َأَحبَّ  ِبَشْىء  
 َحتَّى بِالن ََّواِفلِ  ِإَلىَّ  يَ تَ َقرَّبُ  َعْبِدى يَ َزالُ 
 .«هُ ُأِحبَّ 

از خداوند بزرگ روایت  پیامبر خدا 

کند، هرکه با دوست من دشمنی کند می

ام به چیزی کنم و بندهبا او اعالم جنگ می

نزدیکی به من نکرده بهتر از آنچه بر او 

ام به عبادات ام، و همیشه بندهفرض کرده

کند تا این که او را نافله به من نزدیکی می

 گیرم.دوست می

 لبخاری()رواه ا

 

اشاره به این است که این حدیث قدسی است  «ه عن ربهيرو يما يف» :گفته پیامبر شرح:

فرماید و این آیه قرآنی کند که خداوند میروایت می از پیامبر   که بخاری از ابی هریره

توسط جبرئیل دریافت کرده یا در قلبش القاء شده و آن را حفظ کرده و  نیست، بلکه پیامبر

: یعنی کسی که اذیت کند دوست «اً يمن عادی لی ول» د بیان نموده است، و گفتة پیامبر:بع

مؤمن  ,خدا را و با او از در ستیز وارد شود یا بغض او را در دل داشته باشد و مراد از ولی

  ﴿ فرماید:زیرا که خداوند می .پرهیزگار است

    
     
   
 ﴾  :بدانید که بر دوستان پروردگار » (.63 - 65)یونس

آنان که ایمان آوردند و تقوا و  شوند.هیب ترس و هراسی نیست و آنان غمگین نمی

 .«کردندپرهیزکاری پیشه می
وای به حال کسی که  «کنمبا او اعالم جنگ می یعنی»: «آذنته بالحرب»و گفتة پیامبر: 

: جنگد، زیرا او در دنیا و آخرت به تمام معنی زیان کرده است، و گفته پیامبر خدا با او می
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ها و اعتقادها و گفتارها ام به چیزی از اندیشه: نزدیکی نکرده به من بنده«يوما تقرب إلی عبد»

زکیه بندگان خود مشروع و مشخص نموده تا در و کردارها از عباداتی که خداوند جهت ت

: یعنی بهتر «لی مما افترضتهإحب أ»:  روز قیامت شایسته دخول جنت گردند. و گفته پیامبر

حتی » از نمازهای فرض، زکات، روزه، حج، جهاد و نگهبانی در راه خدا، و گفتة خداوند 
ل گذار است و این شخص نفدارم و این نتیجه کار ت می: تا این که او را دوس«احبه

بزرگترین پاداش است که همانا محبت خداست چون کسی که خدا او را دوست دارد مورد 

 گردد.اعزاز و اکرام خدا قرار گرفته و در دنیا و آخرت سعادتمند می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 حدیث را چند بار تکرار کن تا اکثر شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

هاا را بیاان کان تاا شانوندگان      هاا و کلماه  له جمله بخوان و معنای جملهحدیث را جم -5

 بفهمند.

که حدیث قدسی کالم خداست و لکان جازء قارآن نیسات تاا در       :ها اعالم کنبه آن -3

 نماز خوانده شود.

دوستان خدا یعنی مؤمنین و مؤمنات )مردان ماؤمن وزناان    ها را از گناه کسی که بهآن -4

جااویی و رساااند، چااه آزار زبااانی از قبیاال غیباات، عیااب پرهیزگااار آزار ماای مااؤمن(

 دادن و چه آزار دست مانند زدن و غیره آگاه کن.دشنام

 ها را از فضیلت ایمان و تقوی و برتری فرایض بر نوافل خبر ده.آن -2

کناد و باا انجاام نوافال باه خادا تقارب        کسی که فرایض را اداء مای  :ها تعلیم دهبه آن -6

ترین هدف رسیده که هماناا محبات خادا اسات و نشاانة      عالیجوید در حقیقت به می

محبت خدا بنده را آنسات کاه چاون صابح از خاواب بلناد شاود باه نافرماانی خادا و           

 رسولش آلوده نشود.
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 : آیة استعانت به صبر و نماز92درس 

 اهلل تبارک وتعالی: قول
 
 
 

 
 

  
   

 
 

 فرمودة خداوند بزرگ:

( ای مؤمنان کمک جوئید به صبر و 123)

 همانا خداوند با صبرکنندگان است. ,نماز

 [123]بقره: 

 

  ﴿ شرح:

﴾: این ندائیست از نداهای قرآنکریم که خدای رحمان  ،مؤمنان ای

خواند و در این نداء تشریف و اکرام است برای مؤمنان و گان مؤمن خود را به آن میبند

چون مؤمنان از نعمت ایمان به خدا و رسولش برخوردار شدند به ندای خدای رحمان رستگار 

ها خبر دهد به آنها را مورد خطاب قرار میشدند و هرگاه خدا مؤمنان را ندا کرده آن

ها به تکامل رسیده و کند برای اینست که آند یا از چیزی نهی میکندهد یا امر میمی

دهد و به ایشان دستور سعادتمند گردند و در این آیه خداوند مؤمنان را مورد خطاب قرار می

دهد تا به صبر یاری جویند، زیرا صبر کلید پیروزی است و انسان را به درجات بلند نیکان می

چون نماز نور و چراغ زندگی است و هدایت  ,دستور نماز داده رساند همچنانکه ایشان رامی

بدون نور نیست و چون مؤمنان به تکالیف و کار و بار زندگی مشغولند و گاهی فتنه اموال و 

 ﴿ :فرمایدشود خداوند میاوالد دامنگیرشان می

  
     
 ﴾  :ها و فرزندان شما فتنه است یعنی همانا مال» .(51)التغابن

و همیشه مؤمنان نیاز مبرمی به یاری خداوند بزرگ دارند،  .«و پاداش بزرگ نزد خدا است
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کند که از آن کمک بخواهند که همانا صبر و لذا خدای دانا ایشان را به چیزی راهنمایی می

دادن نفس عادت -5وادارکردن نفس برخالف میلش.  -1وع است: نماز است، صبر بر چند ن

صبر در مصیبت  -4بازداشتن نفس از ارتکاب گناهان.  -3بر انجام طاعات که ترک نشود. 

که در وقت مصیبت از خود حوصله نشان دهد، داد و فریاد نزند و به قضای خدا راضی و 

آن خشوع و توجه عمیق به خداوند است، تسلیم باشد. اما نماز چه فرض باشد و چه نفل روح 

بردند، روایت شده شدند به نماز پناه میهرگاه دچار غم و اندوهی می لذا حضرت پیامبر

در مسافرتی که روانه مدینه بود به او خبر دادند که همسرش فوت  بکه عبداهلل بن عمر 

و شروع به نمازخواندن  شوندشنوند از شتر خود پیاده مینموده، چون ایشان این خبر را می

شدند رسید به نماز متوسل میمصیبتی می که هرگاه به حضرت پیامبر  :گویدکنند و میمی

   ﴿ و خداوند به او دستور داده

   ﴾   :اإلسراء(

 .«توستی که عمل زیاده بر واجب، ویژه بیدار باشو بعضی از شب را پس » (.19
 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 آیت فوق را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 شرح فوق را با بیان هر جمله جدا، جدا بخوان تا شنوندگان مراد شرح را بفهمند. -5

ها تذکر ده که خداوند در آیة فوق بندگان مؤمن خود را مخاطب قرار داده تا به آن -3

 ن بیشتر شود.محبت و فرمانبرداری ایشا

 فرماید:چون خداوند می :پایان آگاه کنها را از عظمت صبر و پاداش بیآن -4

﴿   

   ﴾ 
جز این نیست که افراد صبور و شکیبا، پاداش خویش را به تمام و کمال و » (.11)الزمر: 

 .«کنند شمار دریافت می بی
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ترین رابطه ایست که بنده ها تذکر ده که نماز دارای اهمیت زیادی است و قویبه آن -2

دارد زیرا ها بازمیدهد و مؤمن را از ارتکاب منکرات و زشتیرا به خداوند پیوند می

   ﴿ فرماید:که خداوند می

  
﴾   :ها و ا نماز از زشتیهمان» .(61)العنکبوت

 .«داردها بازمیبدی
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 : حدیث کار مؤمن همه خیر است96درس 

قوله صلى اهلل عليه وسلم في رواية مسلم 
 أْمَرهُ  إنَّ  ،الُمؤمنِ  ألْمرِ  َعَجباً » :في صحيحه

 إلَّ  أَلَحد   ذِلكَ  ولَيسَ  ،خيرٌ  َلهُ  ُكلَّهُ 
 َخيراً  نَ َفكا َشَكرَ  َسرَّاءُ  َأَصابَ ْتهُ  إنْ  ،للُمْؤِمن

 .َلهُ  َخْيراً  َفكانَ  َصبَ رَ  ضَراءُ  أَصابَ ْتهُ  وإنْ  َلُه،

روایت کرده  امام مسلم از رسول خدا 

که فرمودند: شگفتا به کار مسلمان که 

اش خیر است و این افتخار به جز همه

شود اگر به مسلمان نصیب دیگری نمی

کند و این وی آسایش برسد شکر می

ه او سختی و برایش خیر است و اگر ب

کند و این هم خیر آزاری برسد صبر می

 است.

 

عجب وتعجب برای شگفتی کاری توأم  «الُمؤمنِ  ألْمرِ  َعَجباً »: فرمودة رسول اهلل  شرح:

شود و حال مؤمن کامل االیمان و صادق چنین است. اما مؤمن ناقص با خوشوقتی گفته می

 «خيرٌ  َلهُ  ُكلَّهُ  أْمَرهُ  إنَّ » یابد و قوله درنمیاالیمان این کماالت را که در حدیث وارد شده 
 إلَّ  أَلَحد   ذِلكَ  ولَيسَ »مراد از امر مؤمن همان حال او است همه حاالت او خیر است و قوله 

شود و غیر مؤمن چنین یعنی این خیریت تمام احوال، جز برای مؤمن میسر نمی «للُمْؤِمن

کند و وقتی که به او مصیبتی رسد منع میی میخیریتی ندارد چون وقتی که به او خیر

یعنی وقتی که به او نعمتی و آسایشی  «َسرَّاءُ  َأَصابَ ْتهُ  إنْ » کند وقوله رسد جزع و فزع میمی

کند و سپاسگزار نعمت او است و این نعمت برای او خیر است رسد خدا را ستایش میمی

رری مانند مرض و احتیاجی یا رنج و مشقت یا یعنی اگر ض «ضَراءُ  أَصابَ ْتهُ  وإنْ » وقوله 

شود این ضرر نیز برای او کند و ناراحت نمیکند جزع و فزع نمیسد صبر میرآزاری به او ب

اش در نزد خدای متعال خیر است. چون در مقابل، مُزد بزرگ را دریافت کرده و درجه

 کرین قرار گیرد.گردد و کافی است برای او که در شمار صابرین و شابلندتر می
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 برای مربی: هاییراهنمائی

حدیث را بخوان و تکرار کن و سامعین هم با تو تکرار کنند تا این که بدانی که آن را  -1

 حفظ کردند.

حدیث را با آرامش و جمله جمله بخوان و کوشش کن تاا معنای باه فهام شانوندگان       -5

 برسد.

در  ری آن کسای کاه پیاامبر    ایشان را به فضیلت ایمان و اهل آن پند ده چون رستگا -3

 حدیث بیان کردند به ایمان و تقوی بوده است.

نمودن نعمت اسات  ایشان را به شکر تذکر ده و بیان کن که شکر، ستایش خدا و خرج -4

 در راه رضای او تعالی.

صابر بار طاعات.     -1که آن عبارت است از:  :گانة صبر تذکر دهها را به مواضع سهآن -2

 صبر بر قضا و قدر. -3صبر از معصیت.  -5

 -3صابر از معصایت دوری از آن اسات.     -5بر آن است.  یبندصبر بر طاعت پای -1

 رسد.آنچه به او می , عدم جزع و فزع و ناراحتی است ازصبر بر قضاء
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 : آیة توبه نصوح کنید91درس 

 قول اهلل تعالی:
 
 
 
  

  
  
  
  

 
 

  
  

 

 گفتة خداوند بزرگ:

( ای آن کسانی که ایمان آوردید! 8)

بازگردید به سوی خدا بازگشت خالص 

امید است که پروردگار شما محو کند از 

را و درآورد شما را به  شما یهاشما بدی

های که جاری است از زیر آن باغ

 ها.جوی

 [8 :]تحریم

 

  ﴿ فرمودة خدای تعالی: شرح:

﴾  این ندای خداوند بزرگ است برای بندگان مؤمن که ایشان را به

بیند و تفکر میشنود و کند چه مؤمن به حیات معنوی زنده است که میعنوان مؤمن یاد می

بیند به خالف نماید و همانا خود را در اجرای دستورات و امر و نهی خداوندی مکلف میمی

کند بیند و عقل خدائی ندارد لذا خدا او را ندا نمیشنود و نمیکافر که مانند مرده است نمی

ف پیدا کند سازد تا این که ایمان بیاورد و زنده شود و قوت بر اطاعت از تکلیو مکلف نمی

این چیزی است که خدا  ﴾  ﴿: قوله تعالی

به جهت آن ندا کرده است هدف این ندا آنست که به سوی خدا بازگردند تا سعادتمند شده 

یعنی  ﴾ ﴿: و در دنیا و آخرت تکامل یابند و قوله تعالی

کند کند سپس به گناه عود میکه توبه میتوبة که دوباره به آن گناه بازنگردد چون کسی 

زند سپس در لجنزار نجاست و کثافات کند و خوشبوئی میمانند کسی است که غسل می

   ﴿ :شود قوله تعالیزند و آلوده میغوطه می
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  ﴾  عسی از جانب خدا

اختن گناهان امر متحقق است و همچنین ورود ایشان بخشد چرا که محوسفایدة تحقیق را می

ها جاری است امر ثابت و متحققی است زیرا که های آن جویبه بهشت که از زیر درخت

شان است آن توبه که ایشان را از گناه شسته و ایشان را شایسته ورود این، پاداش توبه خالص

 انیده است.دو نعمت گر« بهشت»در دارالسالم 

 

 برای مربی: هایییراهنمائ

آیه را با تجوید بخوان و تکرار کن و شنوندگان هم آهسته تکرار کنند تا این که  -1

 اکثرشان حفظ کنند.

 شرح را آهسته و جمله جمله بخوان و شرح کن و معنا را توضیح ده تا این که بفهمند. -5

وری الزم بودن توبه تذکر ده که از هر گناه صغیره و کبیره توبة فها را به واجبآن -3

 است.

رساند لذا سیئه را که مخالفت امر خدا و رسول به نفس آسیب می :به ایشان تعلیم ده -4

گویند و جمعش سیئات است و آسیب گناهان به نفس آنست که نفس را سیئه می

 سازد.تاریک کرده و پلید می

ت های جنت و نهرهای آن که نهرهای آب و شیر و عسل و شراب اسها را از نعمتآن -2

  ﴿ فرماید:چنانچه خداوند می :آگاه کن

    
    
    
    

    
   

 ﴾ مثال بهشتی که به پرهیزگاران »(. 51: د)محم

وعده داده شده، )چنین است که( در آن جویبارهایی است که مزه و رنگ آبش تغییر 

نکرده و نیز جویبارهایی از شیر که مزه اش دگرگون نشده و نهرها و جویبارهایی از 
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بارهایی از بخش برای نوشندگان، در آن وجود دارد و )نیز( جویمی و شراب لذت

  .«عسل ناب
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 در روز صدبار استغفار: حدیث توبه و 99درس 

قوله صلى اهلل عليه وسلم في رواية مسلم: 
 فَِإنِّي َواْستَ ْغِفُروا، اللَّهِ  ِإَلى تُوبُوا النَّاُس، أَي َُّها

 .َمرَّة   ِمائَةَ  اْليَ ْومِ  ِفي ِإلَْيهِ  أَُتوبُ 

به روایت مسلم: ای  فرموده رسول اهلل 

ردم بازگردید به سوی پروردگار و طلب م

آمرزش نمائید همانا من از او در روی 

 طلبم.صدمرتبه آمرزش می

 

: ندای عمومیست که مرد و زن را به طور مساوی «النَّاسُ  أَي َُّها»: فرموده رسول اهلل  شرح:

توبه نمایند شود، و مراد از ناس در این ندا مسلمانان هستند، چه کفار پیش ازین که شامل می

: این همان امریست که به خاطر «ُتوبُوا»اش: باید ایمان بیاورند و به ایمان دعوت شوند. و گفته

آن مورد خطاب قرار گرفتند، یعنی رجوع کنید و بازآئید به سوی اطاعت خداوند که همانا 

برای محو  : یعنی«َواْستَ ْغِفُروا»اش: انجام اوامر او تعالی و ترک نواهی آنست و فرموده

تان طلب مغفرت نمائید تا مورد مؤاخذه و گرفت قرار نگیرید. و طلب مغفرت با الفاظ گناهان

گیرد، ولی استغفار و طلب آمرزش زمانی و در صورت می «ا اللهم اغفر لی ذنبیياهلل  استغفر»

دیگر به گناه ادامه ندهد، بلکه نخست گناه را  ,شرایطی سودمند است که شخص مستغفر

آن که به زبان استغفار بگوید و در عمل  :رک نموده بعد طلب مغفرت نماید. و گفته شدهت

توان گفت. بلکه انسانیست که اوامر پروردگار گناه انجام دهد اینچنین شخصی را مستغفر نمی

منظور از  «َمرَّة   ِماَئةَ  اْليَ ْومِ  ِفي ِإلَْيهِ  أَُتوبُ  فَِإنِّي» اش:را به تمسخر و استهزاء گرفته است. و گفته

تشویق و تشجیع امت است بر توبه و رجوع به پروردگار. چنانچه   این گفته رسول خدا

روایت  فرمایند: صد بار توبه کنید و هفتاد بار استغفار نمائید. حضرت عبداهلل بن عمر می

رب »فرمودند: صد مرتبه می شمردیم که رسول اهلل کند که ما در یک مجلس برمیمی
. همانا ام را بپذیرمرا مغفرت کن و توبهپروردگارا »: «مينت التواب الرحأنک أوُتب علی  ياغفرل

به   از کمال معرفت رسول اهلل . و این استغفار رسول «پذیر و مهربان هستیتو توبه

معصوم بوده اند که هیچگاه گناه و لغزشی متوجة  پروردگارشان بوده است، ورنه رسول اهلل 
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شد، ولی به سبب معرفتی که به عظمت پروردگار خویش داشتند میل و رغبت شان نمیحال

 شان باد.فرمودند. پس رحمت و درود خدا بر آل و اصحاببراز می ازیادی به توبه و استغفار

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

را شاان آن  ها آهسته تکرار نمایناد تاا اکثریات   حدیث را بخوان و تکرار کن و شنونده -1

 حفظ نمایند.

کناد.  توبه دارای چهار شرط است که بدون آن توبه صحت پیدا نمی :شان گردانآگاه -5

نمودن گناه و خودداری از آن. دوم: استغفار و آمرزش خواستن به کلماات  اول: ترک

. سوم: پشیمانی از گناهانی که پیش از زمان توباه مرتکاب   «يا اللهم اغفرلياهلل  استغفر»

ارم: تصمیم به این که مجدداً به گناه باازنگردد، و اگار گنااه ارتبااط باه      شده بوده. چه

انسان دیگری داشته به این صورت که آن را دشنام یا زده بوده یا غیبتش را کرده باود  

و یا مالش را خورده بود باید از او طلب عفو نماید و یا مالش را به او رد نماید و خاود  

 و قصاص خویشتن را اگر خواسته باشد بگیرد.را در اختیار او قرار دهد تا ا

باه ساوی خادا توباه نماودم       :توبه الزم و ملزوم استغفار است چه هرگااه بناده بگویاد    -3

که مان در   :فرمودند  طلبد همانا رسول اهللکه از خداوند مغفرت می :معنایش اینست

ه است کاه  نمایم، چه در روایت ثابت شدکنم یعنی استغفار میروزی صد بار توبه می

 کردند.در روزی صد بار استغفار می  آن حضرت

فرمایند: روزی می  شود آنجا که رسول اهللدر حدیث شب را هم شامل می ,لفظ یوم -4

 صد بار استغفار، یعنی در یکشبانه روز نه روز تنها.
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 به تقوی و نیکی کردنیاری: آیة 91درس 

 :قول اهلل 
 

  
  

 
 

  
 

  
    

 
  

( کمک 5فرموده خدای تعالی جل شانه: )

کنید همدیگر را بر نیکوکاری و 

پرهیزگاری و کمک نکنید بر گناه و ستم 

که به راستی مجازات و بترسید خدا را 

 . پروردگار، سخت و شدید است

 [5 :]مائده 

 

: یعنی بعضی شما بعضی ﴾﴿ فرمودة خدای تعالی: شرح:

دیگر را در کارهای نیک یاری نمائید آن کارهای نیک که تماماً اطاعت خدا و رسول 

شود و خیر مطلق است و همچنان یکدیگر را بر تقوا یاری نمائید یعنی به انجام حساب می

ی آنچه را که از وامر الهی چه اعتقادی باشد و یا عملی و قولی و همچنان ترک کنید همها

کردن بر تقوا در انجام و اجراکردن امر به جانب خدا و رسول نهی شده است. تعاون و یاری

گیرد به این معروف و نهی از منکر و توصیه به حق و توصیه به صبر و شکیبایی صورت می

را وادار به انجام آن مسلمان برادرش را که معروفی را ترک کرده او  که هرگاه ,معنی

دارد همانا دهد با توصیه او را از عمل به منکر بازمیبیند که منکری را انجام میمی کند، یامی

به او در نیکوکاری و تقوا همیاری و همکاری کرده است که در حقیقت او را به حق و صبر 

  ﴿ تعالی: موده خدایتوصیه نموده است. و فر

  ﴾ در این بخش از :

آن بندگانی را که به همیاری بر تقوا و نیکوکاری امر نموده بود متعاقباً ایشان  آیه، خداوند 

کند و را از تعاون و همیاری در گناهان یعنی عموم گناهان کبیره، معاصی و فحشا منع می



   

 911 درسهای ماه ربیع االول
 

  

نان از ظلم و ستم بر مسلمان و غیر مسلمان، یعنی برای مسلمان جایز نیست که بر معصیت همچ

و نافرمانی خدا و رسول و یا به تجاوز و ستمکاری بر انسانی همکاری نماید گرچه با ابراز 

او  بودنش به انجام گناهی باشد در حالی که خداوند یک کلمه و یا به اشارة و یا به راضی

     ﴿ ن:را به بیا

﴾.به پرهیزگاری امر نموده و از معصیت خویش برحذر داشته است : 

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ها آن را حفظ نمایند.آین را بخوان و تکرار کن تا شنونده -1

 شرح را جمله جمله بخوان و آنچه از معنای آیه پوشیده مانده توضیح نما. -5

شود و که انجام کارهای خیر سبب رضائیت و خشنودی مردم می :دآور شوشاد یابرای -3

شود و آن که رضای خدا و رضای حاصل می رضای خداوند  ,با به کارگیری تقوا

 مردم را جمع نماید همانا تمام خیر و سعادت دنیا و آخرت را جمع کرده است.

گناه است لذا فرد مؤمن با که تعاون و همکاری بر تقوا ضد همیاری بر  :شان دهتعلیم -4

نماید و در گناهان و محرمات و برادر مؤمن خویش در امور خیر و طاعات همیاری می

 کند.ظلم همیاری نمی
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 رساندن به مجاهد: حدیث یاری22درس 

قول النبي صلى اهلل عليه وسلم عند 
 َسِبيلِ  ِفي َغازِيًا َجهَّزَ  َمنْ البخاري ومسلم: 

 َأْهِلهِ  ِفي َغازِيًا َخَلفَ  َوَمنْ  ا،َغزَ  فَ َقدْ  اللَّهِ 
 .َغَزا فَ َقدْ  ِبَخْير  

: آن که تجهیز کند فرمودة رسول اهلل 

مجاهدی را در راه خدا همانا جهاد کرده 

است و آن که رسیدگی و سرپرستی کند 

خانوادة مجاهدی را به نیت خیر همانا 

 جهاد کرده است.

 

 ریی را که در آیة مبارکه:این حدیث شریف معنی تعاون و همکا شرح:

﴿   

﴾ کند. و آمده به صورت واضح و روشن بیان می

یله سو وحتاج او از قبیل اسلحه، غذا یا: یعنی وسایل جهاد و م«َغازِيًا َجهَّزَ  َمنْ »اش: فرموده

در جهاد شرکت کرده است و بین او را برایش آماده نماید همانا از نگاه اجر و ثواب  سواری

و آن مجاهد فرقی نیست. و این درجات اجر و ثواب را رسول گرامی به بیان فی سبیل اهلل 

مقید ساخته اند و این قید و شرطیست که روی آن تأکید شده، چه آن که مجاهدی را به غیر 

ه جهت عصبیت و آوردن مال دنیا و یا به جهت ریا و یا براه خدا یعنی به طمع به دست

پشتیبانی از قبیله و شهر و دیار خود تجهیز کند برایش اجر و مزد جهاد فی سبیل اهلل داده 

 َمنْ » اش:شود. )العیاذ باهلل( و گفتهشود بلکه برایش گناه جهاد غیر راه خدا نوشته مینمی
هلل در غیابش رسیدگی یعنی آن که به اهل و اوالد مجاهد فی سبیل ا «َأْهِلهِ  ِفي َغازِيًا َخَلفَ 

شان تا زمان بازگشت آن به نیت خیر همت گمارد جزء مجاهدین نماید و در محافظت و نفقه

خیری است که ضد شر است چه آن که به نیت شر و   است و منظور از فرموده رسول اهلل

دار شود که به ناموس آن قصد تجاوز داشته یا سبب اذیت فساد چنین سرپرستی را عهده

کردن مال او اقدام نماید، سرپرست شریست و بردن و ناقصزندان او گردد و یا به از بینفر
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شود چه اجر و : یعنی برایش مزد جهاد فی سبیل اهلل داده می«َغَزا فَ َقدْ »  فرموده رسول اهلل

 تر است.مزدی که نزد خداوند است از غنائم میدان جنگ، بیشتر و با برکت
 

 مربی: برای هاییراهنمائی

 ها آن را حفظ نمایند.حدیث را بخوان و تکرار کن تا اکثریت شنونده -1

 شرح را به آرامش بخوان و آنچه فهمش مشکل باشد توضیح نما. -5

بودن جهاد آگاه کن گرچه اشاتراک در جهااد فارض کفاایی اسات      ایشان را به فرض -3

 گاردد و آن در صاورتی اسات کاه دشامن کاافر باا       مگر در مواردی فارض عاین مای   

جنگد، لذا بر مردم آن شهر و دیار واجب است که با دشمن مسلمانان یک سرزمین می

به جهاد برخیزند و اگر رهبر مسلمین افراد معینی را به جهاد تعیین نمود بر اوشان فرض 

شود و همانطور اگر امیر مؤمنین به مسلمانان اعالن و پیام جهاد در برابر کفار را داد می

 گردد.جهاد فرض عین می

 شان از فضیلت شهید و شهادت در راه خدا یادآور شو.برای -4
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 : آیة کفاره گناهان29درس 

 :قول اهلل 
 

 
  
 

  
 

 
 

 
  

 :فرمودة خداوند 

گناهان بزرگی  ( اگر دوری کنید از31)

ریزیم از که از آن نهی شده اید، فرو می

آوریم شما را شما گناهانِ شما را و درمی

 به جایگاه ارجمند.

 [31]نساء: 

 

: یعنی اگر ﴾ ﴿ فرمودة خدای تعالی: شرح:

ترک کنید گناهان کبیره را و دیگر به آن نزدیک نگردید، کبائر: جمع کبیره است و آن 

ائیست که از گناهان کبیره پنداشته شود مثل زنا، سودخواری و نافرمانی والدین، دزدی، خط

دادن شخص مسلمان و یا قتل آن و خوردن چینی و دشنامغیبت و سخن ,کاریفریب و دغل

 ﴿: اشمالش بدون رضایتش و دیگر گناهان کبیره. و فرموده

 ﴾ نیم گناهان صغیره را زیرا کیعنی محو می

شود و پرهیز از شامل گناهان کبیره و صغیره می :منع فرموده اند  آنچه را که خدا و رسول

شود، و در تعیین و شناخت گناهان صغیره گناهان کبیره سبب بخشایش گناهان صغیره می

ا از گناهان شود. به طور مثال: زناختالف است و گفته شده که صغیره به کبیره شناخته می

ن مسلمان دادشود، دشنامکبیره است نظر به نامحرم نسبت به آن از گناهان صغیره حساب می

نسبت به زدن و کشتن آن گناه صغیره است، تأخیر نماز به آخر وقت آن نسبت به فوت وقت، 

شود و ظاهراً تعریف دیگری نیز از صغیره شده که صغیره گناهیست که صغیره شمرده می

و حد و کیفری در بارة آن وارد نشده و به عبارت دیگر: غیر گناهان کبیره دیگر وعید 
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 ﴿ :شوند و فرمودة خدای تعالیگناهان صغیره نامیده می

  ﴾ در این آیه بخشی از جزا و پاداش :

اوالً گناهان و  وند اجتناب از کبائر بیان شده، چه آن که از گناهان کبیره دوری کند خدا

 نماید.سیئات او را مورد مغفرت و بخشش قرار داده و سپس او را وارد جنت می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 شان بیان کن.آیه را به ترتیل بخوان و آنچه محتاج شرح باشد برای -1

 شرح را به آرامش بخوان و تکرار کن تا شنونده آن را حفظ نمایند. -5

کاه ارتکااب کباائر سابب خشام پروردگاار و سابب عاذاب او          :نماا شان توضیح برای -3

 شود.می

کناد و اداماه بار گنااه     که استغفار از گناهان کبیره آن را محاو مای   :شان بیان کنبرای -4

 شود.صغیره به گناه کبیره مبدل می

نمودن از تمام گناهان آناً وعاجالً واجب است و تاأخیر آن  که توبه :شان تذکر دهبرای -2

 ندارد.جواز 

که  :بیان کن چنانکه در آیه کریمه به آن وعده فرموده شان از فضل خداوندی برای -6

 بخشاید.گناهان صغیره را می ,در صورت ترک کبائر
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 هفت گناه کبیره حدیث: 22درس 

ي ي حديث أبِ قوله صلى اهلل عليه وسلم فِ 
ه ا اللّ مَ هُ مَ هريرة الذي رواه الشيخان رحِ 

. اْلُموِبَقاتِ  السَّْبعَ  ِنُبوااْجتَ ى ونصه: الَ عَ ت َ 
 الشِّْركُ  :قَالَ  ؟ُهنَّ  َوَما !اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :قَاُلوا

 اللَّهُ  َحرَّمَ  الَِّتى الن َّْفسِ  َوقَ ْتلُ  َوالسِّْحُر، بِاللَِّه،
 اْلَيِتيِم، َمالِ  َوَأْكلُ  الرِّبَا، َوَأْكلُ  بِاْلَحقِّ، ِإلَّ 

 اْلُمْحَصَناتِ  َوَقْذفُ  الزَّْحِف، يَ ْومَ  َوالت ََّولِّى
 .اْلَغاِفَلتِ  اْلُمْؤِمَناتِ 

در حدیث ابی هریره  فرمودة رسول اهلل 

  :به روایت بخاری و مسلم رحمهما اهلل

های هفتگانه، کنندهبپرهیزید از هالک

ها کدام اند؟ فرمود: گفتند: یا رسول اهلل آن

آوردن به خدا، سحرنمودن، کشتن شرک

آن را حرام قرار داده نفسی که خداوند 

مگر آن که سزاوار کشتن باشد، و 

سودخواری، و خوردن مال یتیم، فرار در 

روز جنگ، و دشنام و اتهام زنان عفیف 

 خبر.مسلمان بی

 

: یعنی دور شوید از مهلکات و به «اْلُموِبَقاتِ  السَّْبعَ  اْجَتِنُبوا»: فرمودة رسول اهلل  شرح:

ها اصالً التفات ننمائید، در این حدیث، رای شما دربر دارد به آنهای بزرگی که بخاطر زیان

امر به اجتناب، حکم وجوب را دارد یعنی جائز نیست که مسلمان مرتکب یکی ازین گناهان 

کننده، زیرا مرتکب این کبائر به ها موبقات نامیده شده به معنی هالککبیره گردد. و این

در بارة این کبائر مورد سؤال قرار گرفتند   هللشود. چون رسول اآتش دوزخ هالک می

غیر او نیز پرستش شود، چه نبی و  : یعنی این که با خداوند «بِاللَّهِ  الشِّْركُ »چنین فرمودند: 

ولی باشد یا قدرتمند و بتی چه این پرستش به صورت ذبح یا نذر باشد یا به اسم غیر خدا 

: یعنی انسانی را سحر نماید که عقلش را «َوالسِّْحرُ »د سوگند یاد شده یا از او هراس داشته باش

زایل نماید و یا محبت کسی را از قلبش بیرون کند و یا ضرر جسمانی به او وارد نماید. 

: منظور از نفس، انسان است چه مسلمان باشد یا کافر، طفل باشد یا بزرگ، به «وقتل النفس»

: وربا آنست «الرِّبَا َوَأْكلُ » آن مباح است.استثنای کافری که در حال جنگ است که کشتن 
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های را به قرض دهد به ازدیاد چه کم باشد یا زیاد و یا از یک جنس دو اندازه را که پول

تبادله و معامله کند به ازدیاد یکی بر دیگری، چه این زیادتی در کمیت و مقدار باشد و یا در 

ندم را به پنج کیلو گندم و یا یک دینار طال تعداد و شماره مثل این که بفروشد چهار کیلو گ

خوردن مال یتیم به صورت مطلق منع شده، کم  :«اْلَيِتيمِ  َمالِ  َوَأْكلُ » را به یک و نیم دینار طال.

 َوَقْذفُ » های جنگ.: یعنی فرار از صف«الزَّْحفِ  يَ ْومَ  َوالت ََّولِّى»کند. و زیاد آن فرق نمی
شان خطور دادن زنان پاکدامن، صالحه و با عفتی که فحشاء به اندیشه: یعنی دشنام«اْلُمْحَصَناتِ 

 نکرده است.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ها آن را حفظ نمایند.حدیث را بخوان و تکرار کن تا بیشتر شنونده -1

 کن. ندانسته باشند تشریحشرح را به آرامش جمله، جمله بخوان و آنچه معنی آن را  -5

گناهان کبیره دیگر نیز مثل مهلکات هفتگانه است از قبیل زنا،  که :شان گردانآگاه -3

 ها.دادن مسلمان و غیر آنچینی، نفاق کبر و دشنامدزدی، دروغ، غیبت، سخن

 که هرگاه سحر ساحر ثابت شود حکم آن قتل است. :شان گردانآگاه -4

  ﴿ :شان از آیه مبارکةبرای -2

  
   

    
  ﴾  :(. 11)النساء

خورند و های خود آتش میخورند همانا در شکمآنانی که مال یتیمان را ظالمانه می»

و همینطور قاتل نفس عمدی جایگاهش ابدی در  .«زود است که درآیند به دوزخ

 جهنم است.
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 : آیة هرکس برای فردایش بنگرد23درس 

 قوله تعالی:
 
 
 
  
 

  
   

 
    

  
  

 فرمودة خداوند جل شأنه:

( ای آنانی که ایمان آوردید بترسید 18)

خدای را و باید بنگرد هرکس چه چیز 

پیش فرستاده است برای فردا و بترسید 

 خدا را که خدا آگاه است بدانچه کنید.

 [18]حشر: 

 

  ﴿ فرمودة خدای تعالی: شرح:

﴾یست از نداهای خداوند جل شأنه که متوجه بندگان : این ندا ی

ها را امر کند و یا نهی نماید و یا بشارت داده و یا بیم دهد، آنباشد برای این که مؤمنش می

شان اهلیت ندای خداوند جل شأنه را همانا حمد و سپاس مر خدای راست. و مؤمنان با ایمان

پیدا کرده اند، چون ایمان به منزله روح است و مؤمن زنده به حق است که هرگاه مورد ندا 

گوید. دهد و چون نهی شود ترک میمر شود انجام میگوید و اگر اقرار گیرد لبیک می

: این امریست به تقوا از ﴾ ﴿فرمودة خدای تعالی: 

جانب پروردگار تا مؤمنین با رعایت تقوا خویشتن را از خشم و عذاب دردناک او محافظت 

ت و ترک محرمات خدا و رسولش صور  نمایند، و تقوا با انجام اوامر خدا و رسول

    ﴿اش:گیرد. و فرمودهمی

﴾ این امر دیگریست که بعد از ندا متوجه فرد مؤمن گردیده تا مؤمن نفس .

خویش را ارزیابی کرده و دریابد که برای آخرتش چه صالحاتی را پیش فرستاده است که 

نگام مرگ آن را حفظ نموده و بر آن اگر کم باشد بر صالحات بیفزاید و اگر زیاد باشد تا ه
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: این بار مکرراً ﴾ ﴿ اش:مواظبت نماید. و گفته

امر به تقوا شده است زیرا بعد از ایمان حفظ تقوا شرط دوم برای دوستی خدا محسوب 

 ﴿ اش:نماید. و گفتهشود چه تقوا روح را صفا بخشیده و نفس را تزکیه میمی

    ﴾ در :

بیند و به شان را میدهد که اعمال ظاهر و باطناین آیه خداوند جل شأنه برای مؤمنان خبر می

گذرد آگاه است، تا مؤمنان همواره مراقبت الهی را در نفوس خود آنچه در ضمیرشان می

را مراقب اعمال خویش   بندند اهللبپرورند و هر عملی از امر و یا نهی او را که به کار می

محبت و رضای او را به دست   بینند و در نتیجه با حفظ اوامر و نواهی خدا و رسولبه

 آورند.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ها آن را حفظ نمایند.آیه را بخوان و تکرار کن تا شنونده -1

 شرح را به آرامش بخوان و معانی را بیان کن تا شنوندگان بفهمند. -5

که تقوا عبارت از اطاعت خداست به اجرای اوامر خداوند و ترک  :شان تذکر دهبرای -3

 نواهی آن که ثمرة تقوا دریافتن جنت است.

کننده در حفظ تقوا است شان گردان که مراقبت برای بنده بزرگترین یاریآگاه -4

   ﴿چنانکه آیه کریمه به آن داللت دارد: 

  ﴾ 
شان از فضل خداوندی و نعمتش بر مؤمنین تذکر ده که با مراقبت و تقوای که به برای -2

گردیده و  آن مأمور شده اند شایسته دوستی، محبت، رضا و خشنودی خداوند 

 نمایند.جوار او را در بهشت حاصل می



   

  درسهای یومیه اسالمی    226 
  

 

 : حدیث ترس از خدا، معاشرت با مردم24درس 

 َحْيُثَما اللَّهَ  اتَّقِ  ى اهلل عليه وسلم:قوله صل
 َوَخاِلقِ  َتْمُحَها اْلَحَسَنةَ  السَّيَِّئةَ  َوأَْتِبعِ  ُكْنتَ 
 .َحَسن   ِبُخُلق   النَّاسَ 

: بترس از خدا هرجا فرمودة رسول اهلل 

که باشی و پیوست نما گناه را به نیکی که 

کند اثر گناه را و معاشرت کن با محو می

 مردم به اخالق نیک.

 ه سند حسن()رواه الترمذی ب

 

 : تا آخر حدیث... این حدیث رسول اهلل«ُكْنتَ  َحْيُثَما اللَّهَ  اتَّقِ »: فرموده رسول اهلل  شرح:

  به صورت وصیت برای طالب چنین وصیتی بیان شده یا پیامبر  توصیه یکی از با بیان این

به چنین فقد و قدردانی قرار داده وقتی که مشاهده نمودند که اصحاب خود را مورد ت

شود و اساس یست که ذیالً بیان می. گرچه این وصیت مشتمل بر سه امروصایای نیازمند است

 اصالح و تمام قوانین کمال را در بر دارد.

دهد که مؤمن عمل صالحی را انجام می :امر به تقوا شده است و تقوا عبارت از اینست -1

داند چه آن عمل را در فعال خود میو خدای تعالی را در آن کار کامالً ناظر و مراقب ا

کند در حالی که خلوت انجام دهد و یا در آشکار و همینطور عمل فاسد را ترک می

نگرد چه در جمع می که به سوی خداوند  :پندارد مثل اینسترا مراقب آن می خداوند

 َحْيُثَما اللَّهَ  اتَّقِ » : باشد و یا دور از چشم مردم که همانا اینست معنی فرمودة رسول اهلل
دادن حسنه برای محو گناه است، چه هرگاه مؤمن مراقب نفس انجام ,در پی گناه -5. «ُكْنتَ 

خود باشد و خدای خویش را نیز مراقب نفس خود بداند، پس در هر لغزشی که از او سر زند 

به ترسد و و یا اشتباهی که سبب خشم پروردگارش گردد، مثالً اگر واجبی را ترک کند فوراً 

به ادای آن تالش کند و اگر حرامی را مرتکب شود از پروردگارش حیا کرده و به سرعت 

به انجام حسنات و اعمال  , آن را ترک نموده و از آن دور شود و برای محو اثرات آن گناه

: چه هرگاه به «َهاَتْمحُ  اْلَحَسَنةَ  السَّيَِّئةَ  َوأَْتِبعِ » : صالح رو آورد و اینست معنی گفته رسول اهلل
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دنبال گناه، عمل صالحی انجام شود به اذن و ارادة خداوندی، آن نیکی اثرات گناه را از نفس 

نمودن با مردم به خلق نیک و اخالق خوش، یعنی با مردم چنان معاشرت -3کند. دور می

، گذشت، معاشرت کند که دوست دارد دیگران با او رفتار نمایند مثل نرمی، عاطفه و مهربانی

ها و اینست معنی فرموده نمودن به آنشمردن مردم و احترامعفو و آسانگیری، اکرام و بزرگ

 .«َحَسن   ِبُخُلق   النَّاسَ  َوَخاِلقِ »: رسول اهلل 
 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ها آن را حفظ نمایند.حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنونده -1

هاا  آن را توضیح نموده و تکارار کان تاا شانونده     شرح را جمله جمله، بخوان و معنای -5

 بفهمند.

شان ماهیت تقوا را بیان کن: که تقوا عبارت اسات از انجاام اوامار الهای و تارک      برای -3

منهیات او و خدای تعالی را ناظر و مراقب اعمال خویش دانساتن تاا خداوناد او را باه     

 وسیله تقوا از عقاب رهایی بخشد.

 کردن از گناه به صورت فوری و عاجل واجب است.وبهکه ت :شان تذکر دهبرای -4

های آن رهنمایی کن و آن که دارای مکارم اخاالق  ها را به مکارم اخالق و خوبیآن -2

 است طوری که در حدیث وارد شده است.  است نزدیکترین افراد به رسول اهلل
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 : آیة پرهیزگاران در بهشتند22درس 

 قوله تعالی:
 

 
  

  
 

 
  
  

  
  

 
  

 
   

  
  

 
 

 

 فرمودة خداوند جل شأنه:

ها و اران اند در باغگهیز( همانا پر42)

( درآئیدش به سالمت ایمن 46) سارهاچشمه

های ( برافگندیم آنچه در سینه42گان )شده

های برادران اند بر تخت ,ایشان است از کینه

( نزدیک نشود بدیشان در آن 48روبرو )

 راندگان.رنجی و نباشند از آن بیرون

 [48 – 42]الحجر: 

 

   ﴿ :فرمودة خدای تعالی شرح:

  ﴾ این اخبار الهی برای مسلمانان باتقوا و :

سارها قرار ها و چشمهبخش را دربر دارد، از روزی که در جنتپرهیزگار، بشارتی مسرت

که پروردگارشان را شناختند و همچنان شناختند آن گفتار  :گیرند و پرهیزگاران آنانی اندمی

پسندد و همانطور ردار و صفات و اعتقاداتی را که خداوند دوست دارد و آنچه را که نمیو ک

هائی را که های جاویدی که برای دوستان خود آماده و مهیا نموده و عذابشناختند نعمت

برای دشمنانش تعیین نموده، و نتیجة چنین علم و شناختی برای مؤمنین پرهیزگار حب و 

خدا را به همراه داشته است و سبب شده تا اطاعت پروردگار را  دوستی، خوف و اطاعت

پسندد از آن پسندد ایشان دوست داشته باشند و آنچه را نمینموده و آنچه را خداوند می
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اش را ترک گفته باشند و با چنین محبتی کراهیت داشته باشند اوامرش را انجام داده و نواهی

 فرماید:کنند چنانچه خداوند میرا پیدا می و اطاعتی است که شایستگی دخول جنت

﴿   

﴾ شان از حساب و گذشتن از صراط و توقف در مقابل درهای یعنی بعد فراغت

درآئید به جنت با سالمتی و امنیت کامل »شود: شان گفته میها برایجنت از طرف فرشته

    ﴿: اش. و فرموده«بدون خوف و ترس

  ﴾ در این بخش از آیه خداوند :  خبر

 کند خداوند ها را مکدر میدهد چون متقین وارد دارالسالم گردند از آنچه که قلبمی

گرداند که دیگر مکر و حسد و دشمنی نسبت به یکدیگر شان را صفا و پاک میهایقلب

   ﴿نداشته باشند

 ﴾  برادر به برادرش اندیشة فریب، حسد و

ها نشسته و آرمیده اند و در اوقات ها در حجلهگاهها و تکیهدشمنی و کبر را ندارد بر تخت

چرخد و ایشان هیچگاه ها میهای بهشت است همراه با آنشان که از نعمتهاینشستن تخت

، بلکه رو در رو بهم مجالست دارند و در راحت و آسایش همیشگی کنندپشت بهم نمی

 برند، چون رنج و زحمتی در بهشت نیست.بهشت به سر می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ها آن را حفظ نمایند.آیه را به ترتیل بخوان و تکرار نما تا شنونده -1

 یح نما.شرح را واضح بخوان و آنچه فهمش برای شنوندگان مشکل باشد توض -5

 ایشان را از فضایل ایمان و تقوا آگاه کن، چاون ماالک دوساتی بناده باه خداوناد        -3

 ایمان و تقواست.

 های بهشت یادآوری کن و آیات قرآنی را در این زمینه بیان کن.شان از نعمتبرای -4

گردد تذکر شان از زیان و محرومیت که متوجه دشمنان خدا در سرای آخرت میبرای -2

 آمین. .ها برهاندما را از آن زیان بده. خداوند 
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 در جنت چیزهایی مهیاست... حدیث: 26درس 

قول رسول الّله صلى الّله عليه وسلم ِفي 
ن عن أِبي هريرة رضي اهلل حديث الشيخيْ 

 ِلِعَباِدى َأْعَدْدتُ  تَ َعاَلى: اللَّهُ  قَالَ عنه 
 ُأُذنَ  َولَ  رََأْت، َعْينَ  لَ  َما الصَّاِلِحينَ 

 اقْ َرُءواوَ  َبَشر ، قَ ْلبِ  َعَلى َخَطرَ  َولَ  ْت،َسِمعَ 
 ِمنْ  َلُهمْ  ُأْخِفىَ  َما نَ ْفسٌ  تَ ْعَلمُ  َفلَ ) ِشْئُتمْ  ِإنْ 

 (.َأْعُين   قُ رَّةِ 

به روایت بخاری و مسلم از ابی  پیامبر 

گوید: خداوند گفته است می هریره 

برای بندگان شایسته خود چیزهای آماده 

ی آن را دیده و نه ام که نه چشمکرده

گوشی شنیده است و نه تصور آن در دل 

خواهید انسانی گذر کرده است. اگر می

برای تأئید این مطلب آیه قرآنکریم را 

برای « در بهشت»بخوانید: آنچه را خداوند 

روشنی چشم مسلمانان مخفی کرده است 

 «.داندهیب نفسی نمی

 )متفق علیه(

 

از  : خداوند گفته است از آن مطالبی است که پیامبرگویدکه می سخن پیامبر شرح:

گویند و از قرآن مجید کند، اینگونه سخنان را حدیث قدسی میطرف پروردگارش بیان می

آن را در قلب پیامبر  آید. و از حقایقی است که روح القدس یعنی جبرئیل به شمار نمی

س در دل من دمید هیب نفسی نمیرد هرآئینه روح القد»فرمود:   دمد، چنانکه آن حضرتمی

. یا حدیث قدسی چیزی است که خداوند «تا آن که روزی و مدت عمر خود را تکمیل کند

گوید. پس فرمودة خداوند به زبان عربی آن را بازمی افگند و پیامبرخودش در دل او می

ام آنان که ستهبرای بندگان شای« لعبادی الصالحین»یعنی آماده و مهیا کردم « اعددت»بزرگ 

لق را به تمام و از آن چیزی نکاسته اند و حقوق خحقوق خداوند را به طور کامل ادا کردند 

به جا آورده اند و در آن زیانی وارد نکرده اند، ازین جهت در این گروه پیامبران، اولیاء، 

یم و به خداوند، برای تکر« لعبادی»باشند و نسبت بندگان در صدیقین و شهدا داخل می
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ام، و این در های بزرگی مهیا کردهشان نعمت: یعنی برای«ما ال عین رأت»تشریف است 

ها از خوردنی و پوشیدنی و ها و حوران بهشتی و نعمتبرگیرندة آنچه در بهشت است از کاخ

ام که در این دنیا نه های آماده کردهبرای بهشتیان نعمت»گوید: می دیگر چیزها. خداوند 

آن را دیده و نه گوشی شنیده و نه اندیشه آن در خاطر یکی از افراد بشر رسیده چشمی 

ی خداوند را از سورة سجده خواهید گفته، یعنی برای اثبات مطالب بیان شده اگر می«است

     ﴿ بخوانید:

     
   ﴾ 

هیب نفسی آنچه را خداوند در بهشت برای روشنی چشم مسلمین پدید » (.51دة: )السج

هائی که در بهشت آری، نعمت .«شان استداند، و آن جزای کردار دنیائیآورده است نمی

 شان سبب روشنی چشم مسلمین خواهد بود.نهفته است به علت کمال زیبایی

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 حدیث را بخوان و تکرار کن تا این که بدانی بیشتر شنوندگان آن را یاد کرده اند. -1

تشریحات را به آرامش بخوان و در هر مطلب کمی درنگ کن و آن را باه حاضارین    -5

 خوب توضیح ده.

صالح عبارت از عقایاد، عباادات،    :ایشان را به فضیلت صالح و مردم صالح آگاه کن -3

هاا کساانی   شاوند و آن ان این کردار صالحین گفته مای آداب و اخالق است که صاحب

 :فرمایااااادشاااااان را طلاااااب کااااارده مااااای  مقاااااام کاااااه یوساااااف   :اناااااد

﴿  
﴾ ( :525یوسف.) «()!و نیاز   . «صالحین ملحق گاردان  مرا بهخداوندا

 ﴿ :کناااااااااددعاااااااااا مااااااااای سااااااااالیمان 

   
 ﴾  :رحمتات   خادایا! باه  ». (12)النمل

 .«مرا در بندگان صالح خود داخل کن
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که بیان دلیل در برابر مدعا برای اطمینان نفس و اثبات مطلب مفیاد   :ها را آگاه کنآن -4

 باشد.می
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 : آیة اجازه و سالم بر اهل خانه21درس 

 قوله تعالی:
 
 
  
 
  

 
 

 
 

 
  

  
  

  
  

 
  

  
  
   
  

 
  

  
   

 
 

  

 گفته خداوند بزرگ:

هائی را ( ای مؤمنان وارد نشوید خانه52)

های خویش تا آشنا شوید و سالم جز خانه

کنید. بر اهلش این بهتر است برای شما 

ها شاید یادآورید. پس اگر نیافتید در آن

ها تا اذن داده کسی را پس درنیائید در آن

 :( و اگر گفته شد58شود برای شما )

زگردید آن پاکتر است بازگردید پس با

 برای شما و خدا بدانچه کنید دانا است.

 [58 – 52]نور: 

 

تا ایشان را به  این ندای خداوند بزرگ است برای بندگان مؤمنش از امت محمد  شرح:

 ﴿ گوید:ترین آداب معاشرت آشنا ساخته و برایشان ادب بیاموزد پس میبهترین و شریف
   
﴾های که خودتان سکونت ندارید تا : یعنی وارد نشوید در خانه
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خواستن چنین است خواستن انس پیدا کنید و اجازهاین که اجازه بخواهید و به سبب اجازه

که واردشونده بگوید: السالم علیکم آیا داخل شوم؟ این سخن را سه بار بگوید، اگر برایش 

  ﴿ نه بازگردد. گفته خداوند:اجازه دادند درآید و گر

﴾ خواهید برایشان داخل ای که میگفتن بر اهل خانهخواستن و سالمیعنی اجازه

تان در حال و آینده بهتر است. زیرا اجازه شما را از افتادن در گناه نگهمیدارد تا شوید، برای

ی که حرام است سبب فتنة شما و عذاب نگاه شما بر عورات کسی نیفتد، تا نظر به چیزهائ

   ﴿ آخرت نگردد. و این فرمودة خدا

 ﴾  پس اگر کسی را نیافتید که برای شما اجازة ورود و

  ﴿ یا بازگشت بدهد پس داخل نشوید تا اجازه داده شود،

  ﴾ « اگر به شما

بازگردید به علت شغلی که داشتند و یا فعالً آمادة پذیرایی شما نبودند و  :گفته شد

 شان آگاه شوید بدون این که قهر کنید و یا ناراضی باشید بازگردیدخواستند تا بر احوالمی
﴿  ﴾ «تر این بازگشت برای نفس شما پاکیزه

ها و گناه به آن خانه داخل شوید که سبب اذیت آن است، از این که بدون اجازة اهل خانه،

   ﴿ .«برای شما گردد

 ﴾ کنید داناست پس دقت کنید که و خداوند به آنچه می

مخالف امر و نهی خداوند کاری نکنید تا در گناهی که شما را به عذاب خدا گرفتار کند 

 دچار نشوید.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 هردو آیت را مرتب بخوان و تکرار کن تا بیشتر شنوندگان یاد گیرند. -1

معنی و شرح آیات را خوانده و در تفسیر هار جملاه توقاف کان و هادایات و احکاام        -5

 گان بیاموزند.ها را واضح ساز تا همهآن
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گارفتن اسات تاا دانساته شاود کاه       خواساتن سابب اناس   کاه اجاازه   :ها را آگاه کنآن -3

هاای انساان متمادن باوده، و بادون اجاازه واردشادن ویاژة         گای خواستن از ویژههاجاز

 رود.حیوانات وحشی و غیر اهلی به شمار می

گیرنده گفته شاود تاو کیساتی؟ نگاو: مانم، بلکاه اسام        وقتی که به اجازه :ها بگوبه آن -4

 مشهور خود را بگو.

ردشدن را ندهند، زیارا در  برایش اجازه وا :که اگر کسی سالم نگوید :ها بفهمانبه آن -2

 حدیث صحیح چنین دستوری آمده است.
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 به هفت چیز : حدیث امر پیامبر29درس 

ي رواية البخاري عن عليه السلم فِ  هقول
 َأَمَرنَابراء بن عازب رضي اهلل عنه قال: 

 اْلَجَنائِِز، َوات َِّباعِ  اْلَمرِيِض، ِبِعَياَدةِ  :ِبَسْبع  
 َوَنْصرِ َوعون الضعيف،  اْلَعاِطِس، َوَتْشِميتِ 
 .اْلُمْقِسمِ  َوِإبْ َرارِ  السََّلِم، إْفَشاءوَ  ،اْلَمْظُلومِ 

کند بخاری از براء پسر عازب روایت می

که گفت: رسول خدا ما را به هفت چیز 

امر کردند دیدار از بیمارها، پیروی از 

زننده، گفتن عطسهها جوابجنازه

دادن همکاری با مردم ضعیف و یاری

گفتن بر هر مسلمان و لوم، سالممظ

 کردن سوگند خورنده.خالص

 

که   : سخن براء بن عازب«ِبَسْبع   -صلى اهلل عليه وسلم–رسول الّله  َأَمَرنَا»قوله  شرح:

 که ,ه هفت چیز امر کردند یعنی به هفت خصلت امر کردندب  گوید: ما را رسول خدا می

اش، یعنی رفتن به پرسش مریض در روزهای بیماریمریض: عیادت  -1ها عبارت اند از: آن

کند که این دیدار در خانه باشد یا در بیمارستان، و مستحب آن است که بعد از سه فرق نمی

 َوأَْنتَ  اْشِفهِ  اْلَباَس، َأْذِهبِ  النَّاسِ  َربَّ  اللَُّهمَّ » روز بیماری انجام شود و این طور برای او دعا کند:
)ای خدا و ای پروردگار مردم، دور گردان  «َسَقًما يُ َغاِدرُ  لَ  ِشَفاءً  ِشَفاُؤَك، ِإلَّ  اءَ ِشفَ  لَ  الشَّاِفى،

سختی را و شفا عنایت کن که شفادهنده توئی شفای نیست مگر از طرف تو، شفای بده که 

همراه آن بیماری نماند( یا دست خود را بر پیشانی بیمار گذاشته و هفت مرتبه این دعا را 

از خداوند بزرگ پرورگار عرش »: «َيْشِفَيكَ  َأنْ  اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َربَّ  اْلَعِظيمَ  اللَّهَ  َأْسَألُ »ند: بخوا

ها یعنی همراه مرده به : پیروی از جنازه«اْلَجَنائِزِ  ات َِّباعِ » -5. «عظیم خواستارم تا تو را شفا دهد

جواب : »«اْلَعاِطسِ  َتْشِميتِ » -3گورستان برود و در هنگام دفن برایش آمرزش طلب کند. 

خدا بر تو رحم » «يَ ْرَحمك الّله»یعنی دورساختن بدی از وی به گفتن: « زننده را گفتنعطسه

خداوند هردوی ما را » «ولک ييغفر اهلل ل» کننده اینطور جواب دهد:و باز عطسه« کند

و  خدا تو را هدایت کند» «بَاَلكَ  َوُيْصِلحُ  اللَّهُ  يَ ْهِديكَ »یا به این عبارت دعا کند: « ببخشاید
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: کمک به ناتوان به آنچه ستم را از وی دور کند و «عون الضعيف» -4« حالت را اصالح کند

دادن ستم دیده، : یاری«اْلَمْظُلومِ  َوَنْصرِ » -2اگر حقی ازو گرفته شده است به وی بازگرداند. 

: )بر همه سالم گفتن( یعنی بر «السََّلمِ  اءإْفشَ وَ » -6تا از ستم نجات یافته و به حق خود برسد. 

شود بگوید: السالم علیکم، سواره بر پیاده و هر مسلمانی سالم کند، و هرکه از کنارش رد می

ایستاده بر نشسته سالم بگوید، کسی که بر او سالم گفته شده است این طور جواب بگوید: 

: «اْلُمْقِسمِ  َوِإبْ َرارِ » -2نه سالم نگوید. السالم علیکم ورحمه اهلل وبرکاته، لیکن بر زن بیگا
کردن قسم خورنده( ینی اگر مسلمانی برای برادر مسلمان خود سوگند خورد که )خالص

کند، بر آن برادر واجب است که سوگند او را راست کند و او را کند یا نمیفالن کار را می

 شود.بر صاحب قسم وارد می اذیت و ضرر ,حانث و گنهکار نسازد، زیرا در صورت مخالفت

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 حدیث را بخوان و تکرار کن تا بدانی که اکثر شنوندگان آن را یاد گرفته اند. -1

های هفتگانه را بیان کن و هر خصلت را جداگانه باه  شرح حدیث را بخوان و خصلت -5

 حاضرین بفهمان.

ها را باه جاا آورناد    اگر مسلمین آنهای هستند که ها صفتکه این :ها را آگاه کنآن -3

شاان را یاک ملات و    گاردد و هماه  شان پایدار شده و محکم میعالقه برادری در میان

 گرداند.مانند پیکر واحد می

دادن به مردم ناتوان، نصرت ستم دیدگان، سالم بر هر مسلمان ایشان را به اهمیت یاری -4

های یک جامعة ساعادتمند و  ونگفتن آگاه کن، و بفهمان که این صفات و اخالق ست

ها فرو گذاشته شود دیگر امیدی برای بقاء جامعاه وجاود   خوشبخت هست که اگر این

 ندارد.



   

  درسهای یومیه اسالمی    299 
  

 

 و اجابت دعا: آیة 21درس 

 قول اهلل سبحانه وتعالی:
  

 
 

   
 

 
  

 
 

  

 فرمودة خدای بزرگ:

( و پروردگارتان گفت: از من سؤال 61)

کنید تا خواسته شما را اجابت کنم همانا 

زنند به کسانی که از پرستش من سرباز می

زودی ذلیل و زار در جهنم وارد خواهند 

 شد.

 [61 :]مؤمن

 

یعنی آفریدگار، : ﴾ ﴿ فرمودة خداوند: شرح:

دهنده، پروردگار و معبود شما که جز وی دیگری سزاوار پرستش نیست گفته است: روزی

تان ی شما را اجابت کنم و حاجتهای خود را از من بخواهید خواستهمرا بخوانید و نیازمندی

 ﴿آورم، زیرا من مربی و شما بندگانم هستید. گفتة خداوند بزرگ: را برمی

    
﴾ دارد ها را وامیدهد کسانی که تکبر آنخداوند خبر می

ی که سبب تزکیة نفس و کمال سعادت دنیا و آخرت که خدای را نخوانند و عبادت مشروعه

به طور قطعی در  ﴾﴿ ایشان است به جا نیاورند، این گروه

شوند، در حالی که کوچک، ذلیل و خوار باشند، و این سزای تکبرشان میآتش دوزخ داخل 

گرداند شان را پاکیزه میها را از دعا، تضرع و پرستش خداوند که روح و نفساست که آن

، شان تزکیه شود و به علت پلید بودنفسبازداشته است، چون خدای را نپرستیدند تا ن

 و ذلیل در آن درآیند.ها به: دوزخ است که خوار بازگشت آن

 

 



   

 291 درسهای ماه ربیع االول
 

  

 برای مربی: هاییراهنمائی

 آیت را مرتب بخوان و تکرار کن تا اکثر شنوندگان حفظ کنند. -1

 ها را توضیح و تفسیر کن تا دانسته شود.شرح آیات را به آرامش بخوان و معنی جمله -5

فرمایاد: دعاا   آگااه کان کاه آن حضارت مای      ها را به فضیلت دعا از نگاه پیغمبار آن -3

گوید: کسی که از خدا حاجتش را نخواهد خداوناد بار او خشام    دت است و یا میعبا

 کند.می

کااه باارای مااؤمن شایسااته، آنساات کااه خاادای را بخوانااد و همااه     :هااا بیاااموزبااه آن -4

هریاک  » فرمایاد: می های دنیا و آخرت خود را از وی بخواهد، زیرا پیامبر نیازمندی

خواهید تا این که اگار کفاش او بناد نداشات     از شما تمام حاجات خود را از خداوند ب

 .«آن را هم از خداوند طلب کند

هاای مخصوصای اسات کاه در آن اوقاات      که برای اجابت دعا وقات  :شان بیاموزبرای -2

کند، مانند حالت سجده ساعت ویژه روز جمعه، خداوند دعای بندگانش را اجابت می

حالت سفر و زمان بیمااری، زیارا    داشتن،شب قدر، میان اذان و اقامت، در هنگام روزه

 آمده است. در این باره حدیث صحیح از پیامبر 

رحم و درخواسات گنااه نباشاد و لبااس و      : که دعا اگر به قطع صلهها را آگاه کنآن -6

کناد و حااجتش را   خوراک هم از وجه حالل تهیاه گاردد، خداوناد آن را قباول مای     

اش را در بهشات  سازد و یا درجهدنیا دفع می آورد، و یا این که بالیی را از او دربرمی

 گرداند.بلند می
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 : حدیث قبولی دعای مسلمان32درس 

 َماقول رسول الّله صلى الّله عليه وسلم: 
 آتَاهُ  ِإلَّ  ِبَدْعَوة   َيْدُعو ُمْسِلمٌ  اأَلْرضِ  َعَلى
 َما ِمثْ َلَها السُّوءِ  ِمنَ  َعْنهُ  َصَرفَ  َأوْ  ِإيَّاَها اللَّهُ 
 :رَُجلٌ  فَ َقالَ  .رَِحم   َقِطيَعةِ  َأوْ  ِبَمْأَثم   يَْدعُ  َلمْ 
 ِمن َلهُ  يَدِخرَ  َأوْ ، َأْكثَ رُ  اللَّهُ  :قَالَ . ُنْكِثرَ  ِإًذا

 .مثْ َلها اأَلْجرِ 

گوید: بر روی سخن پیامبر است که می

های را از زمین مسلمانی نباشد که خواسته

خداوند بخواهد مگر این که او تعالی 

رآورد یا از وی مانند حاجتش را ب

اش زیانی را دور گرداند تا وقتی خواسته

که به گناه یا بریدن صلة رحم دعا نکرده 

باشد. مردی از یاران گفت: پس ازین دعا 

کنیم، پیامبر گفت: عطا و بخشش بسیار می

خداوند بسیار است و اگر در دنیا دعوتش 

اش را خداوند پذیرفته نشد مانند خواسته

 دهد.پاداش میدر آخرت 

 (فقد رواها الحاکم ،و يدخرأ :لی جملةإبسند صحيح  يرواه الترمذِ )

 

این عبارت عمومیت دارد و همة مسلمین را  «اأَلْرضِ  َعَلى َما» : این گفتة پیامبر شرح:

ایمان آورده و تمام وجود و  ایست که به خدا و پیامبرگردد، مراد از مسلمان بندهشامل می

را به خداوند تسلیم کرده است. مسلمان امر خدا را به جا آورده و از نواهی آن اعضای خود 

اش برای خدا است، هیب کار وی برای غیر خداوند ی کردار و زندگانیکند و همهپرهیز می

یعنی از خداوند چیزی بخواهد که خداوند خواستن آن  «ِبَدْعَوة   َيْدُعو»نیست. و این فرموده: 

دهد. و این اش را میداده باشد و طلب آن ممنوع نباشد، خداوند خواسته را برایش اجازه

خواهد، در دین یا دنیا خیری : یعنی اگر چیزی که می«ِمثْ َلَها السُّوءِ  ِمنَ  َعْنهُ  َصَرفَ  َأوْ »فرموده: 

دهد، بلکه به اندازة آن بدی و ضرری را از وی دور برایش نداشت خداوند خواسته او را نمی

: مراد از گناه کرداریست که نافرمانی «رَِحم   َقِطيَعةِ  َأوْ  ِبَمْأثَم   يَدْعُ  َلمْ  َما» داند. این فرموده:گرمی
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ها گفتن وابستگان و خویشاوندان است که از آنخدا و پیامبر باشد، مراد از قطع رحم ترک

د. این فرموده: کنخیر و احسان خود را بازدارد، و همین اعمال است که اجابت دعا را منع می

: یعنی اگر چنین است پس دعا بسیار «ُنْكِثرَ  ِإًذا» :وقال رجل: یعنی از حاضرین مردی گفت

 در جوابش گفت: بخشش و عطای خداوند زیادتر است. کنیم، پیامبرمی

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

که آن  حدیث را بخوان و تکرار کن و شنوندگان هم آهسته تکرار کنند تا دانسته شود -1

 را یاد گرفته اند.

 شرح حدیث را به طور واضح بخوان و معانی آن را درخور فهم حاضران تفسیر کن. -5

کند، پس باید به که خوردن حرام غالباً اجابت دعا را منع می :ها را آگاه کنآن -3

کسب خود را »گوید: می خوراک و پوشاک خود توجه داشته باشیم، زیرا پیامبر 

 .«د تا دعای شما اجابت شودپاکیزه بگردانی

 :شان بیان کنبرایسورة اعراف  22آداب دعا را بنا به ارشاد آیت  -4

﴿   
     

 ﴾ « پروردگار خود را به زاری

ذا بنده ناچار است ل . «تجاوزکاران را در دعا دوست نداردو نهان بخوانید که خداوند 

که به حضور خداوند به تضرع، زاری و فروتنی دعا نماید و این دعایش آهسته باشد و 

آن را آشکار نگرداند و در در خواستش از حد تجاوز نکند و از غیر خداوند چیزی 

نخواهد و یا چیزهای را طلب نکند که سنت خداوند به انجام آن تعلق نگرفته است 

 .جوانی، نجات از مرگ و رسیدن به پیامبر مانند: بازگشت به



 

 درسهای ماه ربیع الثانی

 والفجر ولیال عشر آیة: 9درس 

 قول اهلل تعالی:
 

  
  

 
 

  
   
   

  
  

 بزرگ: گفتة خداوند

های ( و شب5( سوگند به صبحگاه )1)

( و شب 4( و جفت و تک )3گانه )ده

( آیا هست در این 2هنگامی که برود )

 سوگندی برای خردمند.

 

این آغاز قسم  ﴾ ﴿ فرمودة خداوند شرح:

ح خورد، زیرا سپیدة صبخورد، او به فجر قسم میبزرگی است که خداوند به آن سوگند می

مظهری از مظاهر قدرت، علم و حکمت او تعالی است. زیرا اگر تمام باشندگان روی زمین 

جمع شوند که تاریکی شب را منفجر کرده و روشنایی روز را پدید آورند هرگز نخواهند 

های و شب» ﴾  ﴿ اش:توانست. و فرموده

ب اول ذیحجه است و شاید مراد دهة اول این جزء قسم است مراد ازین ده شب ده ش« گانهده

خواهد بندگانش را به ها فضیلتی است که خداوند میمحرم باشد. زیرا برای هرکدام از این

آن آگاه کند تا در این اوقات به کردار نیک و شایسته رو آورند زیرا برای چنین نیکوکارانی 

 ﴿ پاداش و مزدی بزرگ آماده شده است.

 ﴾  این هم ادامة قسم است، و این قسم به همه

ها، اشاره به قدرت خداوند بر ها جفت هستند یا طاق، در قسم به آنموجودات است، زیرا آن

ایجاد و خلق، اداره و تنظیم کائنات است، و امکان دارد که وتر روز عرفه و شفع روز عید 

 باشد. و این فرمودة خداوند:یباشد زیرا روز نهم طاق است و روز دهم جفت م

﴿   ﴾ « شب چون به روز

این آخرین جزء قسم است قسم به شب مثل قسم به روز است که یادآوری از « مبدل شود
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کند که تنها خداوند بزرگ مستحق پرستش قدرت، و علم و حکمت خداوند بزرگ می

ف است، تقدیر آن چنین است که هرآینه بعد جواب این قسم بزرگ محذو ,است نه غیر او

شدن پس زنده یش سؤال خواهید شد: ای کسانی کهاز مرگ برانگیخته شده و از کردار خو

 ﴿: از مرگ را قبول ندارید و هم جواز دارد که جواب قسم، جملة

  ﴾  :الفجر(

چون این عبارت از قسم مؤخر است. پس « ستهمانا پروردگارت در کمینگاه ا»باشد  .(56

 تریم. و فرموده خداوند:آنچه ما مقدر کردیم بهتر و برای درستی کالم بدان محتاج

﴿  ﴾ یعنی آنچه به آن از سپیدی بامداد قسم خورده شده :

ها آیا در این ﴾   ﴿ است تا به

است کدام قسم و برای چه کسی؟ برای کسی که به آن فائده  قسم است؟ جواب: آری قسم

بگیرد و آن کسی است که صاحب عقل است، زیرا عقل صاحب خود را از کفر و گناه نگاه 

 دارد.می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ها را یاد گیرند.آیات را بخوان و تکرار کن تا همه آن -1

 ه را تفسیر کن تا دانسته شود.شرح آیات را بتأنی و آرامش بخوان و هر جمل -5

تواند به هریک از مخلوقاتش که بخواهد سوگند یاد ها را آگاه کن که خداوند میآن -3

 کند، ولی برای بندگانش جواز ندارد که به غیر خداوند سوگند یاد کند زیرا پیاامبر  

 .«هرکه به غیر خداوند سوگند یاد کند به خداوند شرک آورده است»فرماید: می
خداوناد طااق اسات و طااق را دوسات      »گوید: می که پیامبر  :ها را آگاه گردانآن -4

 پس باید آن را در انجام اعمال وضو، نماز، افطار مراعات کند. «دارد
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گویند، زیرا عقال اسات کاه انساان را از     که عقل را حجر )منع( می :ها را آگاه کنآن -2

الکات کفار و شارک و شار و     کند، کسی که خاود را در ه افتادن در هالکت منع می

 کند دارای عقل نیست.فساد گرفتار می
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 روز ذی الحجه: حدیث فضیلت عمل در ده 2درس 

ي رواية ه عليه وسلم فِ قوله صلى اللّ 
 :البخاري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما

َأنَّ رسول الّله صلى الّله عليه وسلم قال: 
 اللَّهِ  ِإَلى َأَحبُّ  الصَّاِلحُ  اْلَعَملُ  أَيَّام   ِمنْ  َما

ذي  اْلَعْشرِ  أَيَّامَ  يَ ْعِنى األَيَّامِ  َهِذهِ  ِمنْ  ِفِيِهنَّ 
 .اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفى اْلِجَهادُ  َولَ  :قَاُلوا. اْلَحَجة

 رَُجلٌ  ِإلَّ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفى اْلِجَهادُ  َولَ  :قَالَ وَ 
 َذِلكَ  ِمنْ  يَ ْرِجعْ  َلمْ  ثُمَّ  َوَماِلهِ  بِنَ ْفِسهِ  َخَرجَ 

 .ِبَشْىء  

: امام بخاری از ابن عباس  سخن پیامبر

 کند که رسول خدا روایت می ب

فرمود: هیب روزی نیست که عمل نیک در 

تر باشد نزد خدا ازین روزها آن محبوب

یعنی ده روز ذیحجه، پرسیدند جهاد در 

راه خدا بهتر نیست؟ فرمود: نه خیر، جهاد 

ر در راه خدا هم مثل آن ثواب ندارد مگ

مردی که به نفس و مال خود در راه خدا 

 بیرون شود و به چیزی از آن بازنگردد.

 

: یعنی نیست هیب روزی از روزهای «ِفِيِهنَّ  اللَّهِ  ِإَلى َأَحبُّ  الصَّاِلحُ  اْلَعَملُ  أَيَّام   ِمنْ  َما» شرح:

انند نماز، شود. متمام سال که در آن اعمال صالحی برای تزکیه و صالح نفس آدمی انجام می

تر نزد خداوند از این روزها. پیامبر روزه، صدقات، حج، جهاد و دیگر کردار شایسته پسندیده

 تا که امتش را به کردار شایسته و عبادت در این روزها ترغیب کند و آن  :دهدخبر می

م به که آیا جهاد در راه خدا ه :پرسیدند روزها از اول ذیحجه تا روز دهم آنست، از پیامبر

همان قدر پسندیده نیست؟ و آیا عمل صالح در این ده روز بر جهاد هم فضیلت دارد؟ در 

: آری از جهاد در راه خدا هم برتر است. رسول «اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفى اْلِجَهادُ  َولَ »شان گفت: پاسخ

ود شازین عمومیت مردی را استثنا کرد که همراه مال و نفس خود به جهاد بیرون می  خدا

کنند، پس فرمود: مگر مردی که بیرون شود به شود و مالش را هم غارت میخود او شهید می

ها بازنگردد، زیرا خودش کشته شده و دارائیش گرفته دارایی و نفس خود که به چیزی از آن

شده، پس کردار این شخص از کردار شایسته دیگری که در دهة ذیحجه انجام شود برتری 

 دارد.
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 برای مربی: هایییراهنمائ

 تا عبارت حدیث را همه یاد گیرند. :حدیث را به آرامش بخوان و تکرار کن -1

شرح حدیث را بخوان و جمالت آن را جدا جدا تفسیر کن تا ماراد آن را شانوندگان    -5

 بدانند.

که خداوند کردار نیکو و نیکوکاران را دوست دارد و بندگانش را  :ها را آگاه کنآن -3

 کند.غیب میبه نیکوکاری تر

که این روزه کفارة گناهان سال آینده  :ها را از فضیلت روزه روز عرفه آگاه گردانآن -4

کند بهتر آن است و گذشته خواهد بود، مگر کسی که در عرفات اعمال حج را ادا می

 در آن روز روزه نگرفتند و روزه روز عید حرامست. که روزه نگیرد زیرا پیامبر 

 شهادت در راه خداوند آگاه گردان. ایشان را از فضیلت -2
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 : آیة انا اعطیناک الکوثر3درس 

 قول اهلل عزوجل:
 

 
  

 
 
  

  
  
 

 گفته خداوند بزرگ:

( 5( همانا ارزانی داشتیم به تو کوثر )1)

برای پروردگار خویش و پس نماز گذار 

( همانا بدخواه تو است 3قربانی کن )

 دنباله بریده.

 کوثر[ال ة]سور

 

  ﴿ :گفتة خداوند شرح:

 ﴾ خداوند به حضرت محمد :  خطاب کرده و

: فرمودند گوید: به تو کوثر )جوی در بهشت( دادیم در بخاری روایت شده که پیامبر می

قرار دارد دست  اریدومرچون وارد بهشت شدم جویی را دیدم که در دو کنارش چادرهای 

خود را در آب فرو بردم مانند مشک خوشبو بود از جبرئیل پرسیدم این چیست؟ گفت: این 

  ﴿ند: کوثر است که خداوند به تو عطا کرده است و گفته خداو

  ﴾له نماز سپاسگزار : یعنی به وسی

این نعمت باش و به پاس انعام خدا بر تو به بخشیدن کوثر و موهبت نام و نشان بلند نبوت و 

   ﴿ :رسالت، شتر را برایش قربانی کن گفته خداوند

  ﴾ میرد همانا دشمن تو دم بریده است که می

است که هرگاه پسران پیامبر  وائل سهمی بن به آن عاصماند و مراد از وی نمیو نام و نشانی 

 فرماید: نام و نشان است، خداوند بر وی رد کرده میکه محمد ابتر و بی :مردند گفت

کسی از وی نماند  هرگاه عاص مُردو همانطور هم شد که  «همانا دشمن تو دم بریده است»
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اند و نسب پیامبر  فاطمه دختر پیامبر سادات همه از اوالد ،که اسمش را بگیرد اما پیامبر 

 شدنی نیست.تا قیامت قطع

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 آیات را تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 شرح را جمله جمله تفسیر کن تا شنوندگان بفهمند. -5

ها را از فضیلت نماز عید و قربانی آگاه کن و این که تقدیم نماز بر قرباانی واجاب   آن -3

 است.

 فرمایااد:هااا از وجااوب اخااالص در عبااادات آگاااه کاان زیاارا خداونااد ماای     بااه آن -4

﴿    ﴾  یعنااای

 خاص برای پروردگار خود نماز خوانده و قربانی کن.

ریازد کاه از آن   که از جوی کوثر دو ناودان آب در عرصات قیامت می :به ایشان بگو -2

های آن به اندازة ستارگان آسمان است و تنها شود که ظرفبزرگی تشکیل می رحضو

نوشند و بعضی افراد این امت که دیان خاود را تغییار    از آن می امت حضرت محمد 

کاه ایان افاراد از امات مان       :گویندمی شوند پیامبر دادند از نوشیدن آن بازداشته می

 دانی که بعد از تو چه کردند.که تو نمی :شودهستند در جواب گفته می

 که بغض داشتن پیامبر کفر است و دشمن صحابه منافق است. :ها تذکر دهبه آن -6
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 : حدیث کوثر حوضی است در جنت4درس 

 ِفى نَ ْهرٌ  اْلَكْوثَ رُ  قوله صلى الّله عليه وسلم:
 َعَلى يَيْجرِ  َواْلَماءُ  َذَهب   ِمنْ  َحاف ََّتاهُ  اْلَجنَّةِ 
 َوَأْحَلى اللََّبنِ  ِمنَ  بَ َياضاً  َأَشدُّ  َوَماُؤهُ  اللُّْؤُلؤِ 

 .اْلَعَسلِ  ِمنَ 

فرمود: کوثر نهری است در  پیامبر 

های آن از طال و آبش بر بهشت کناره

شود و آبش از شیر روی مروارید روان می

 تر است.سفیدتر و از عسل شیرین

 (حسن صحيح :رواه غير واحد وقال فيه الترمذی)

 

این کالم اخبار از طرف « کوثر جوئی است در بهشت» «اْلَجنَّةِ  ِفى نَ ْهرٌ  اْلَكْوثَ رُ » شرح:

است به آنچه خداوند بوی داده و او را به آن بخشش برگزیده است، و آن جوی  پیغمبر

 ﴿ فرماید:اش در قرآنکریم میکوثر است که باری تعالی در باره

  ﴾ « ما برای تو کوثر را

این صفت « از طال استکناره اش هردو » «َذَهب   ِمنْ  َحاف ََّتاهُ » :ین سخنشو ا «عطا کردیم

ای آن هردو کناره «َحاف ََّتاهُ »در شب معراج در کنارش ایستاده. مراد از  کوثر است که پیامبر

یعنی آب آن جوی بر روی مروارید روان  «اللُّْؤُلؤِ  َعَلى َيْجِرى َواْلَماءُ »اش است. این فرموده

آبش از شیر سفیدتر و از » «اْلَعَسلِ  ِمنَ  َوَأْحَلى اللََّبنِ  ِمنَ  بَ َياضاً  َأَشدُّ  َوَماُؤهُ » :و این گفته وی است.

در کنار آن ایستاده و آن را مشاهده  این واقعیت دارد زیرا که پیامبر« تر استعسل شیرین

ریزد و می که در صحرای محشر از آن جوی به حوض پیامبر :نموده است، روایت شده

نوشند. و کسانی نوشند که جز ایشان کسی دیگر از آن نمیو امتش از آن آب می پیامبر 

ها را از حوض گان آنتکه در دین خداوند تغییر وارد کردند، از این آب محروم اند و فرش

شود: تو ها از امتان من هستند، برایش گفته میگوید: اینمی گردانند، پیامبردور می

 ها پس از تو چه تغییر و تبدیل در دین خدا وارد کرده اند.دانی که ایننمی
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 برای مربی: هاییراهنمائی

 تا بدانی که اکثر شنوندگان آن را حفظ کرده اند. :حدیث را بخوان و تکرار کن -1

 شرح حدیث را بخوان و جمله جمله شرح داده معانی آن را بیان کن تا همگان بدانند. -5

که خدا برای پیامبر شما، جاوی   :دی را برایشان یادآوری کن و بگوفضیلت امت محم -3

 کوثر را عطا کرده است.

که هرکس در دین خدا ایجاد بدعت نماید به این که چیازی بار    :شان یادآور شوبرای -4

 شود.آن بیفزاید و یا تبدیل و تغییر وارد کند از حوض و هم از کوثر محروم می

ز تشنه نخواهد شد، زیرا این را گر از حوض بنوشد هرکه هرکس یک با :شان دهتعلیم -2

 خبر داده است.  رسول خدا

و امات   همین امت اجابت هستند نه امات دعاوت.    که امت محمد :شان گردانآگاه -6

و اطاعت خادا و رساول   عبارت از کسانی اند که به خدا و رسول ایمان آورده  :اجابت

 را کرده اند.

ها رسایده ولای ایماان    به آن  ه دعوت خدا و رسولهای کهمین امت :و امت دعوت

 به خدا و رسول نیاوردند و به شریعت اسالم نگرویده اند.
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 : آیة نامه نیکوکاران در علیین2درس 

 قول اهلل تبارک وتعالی:
  

 
 

 
  

 
  
  

 
  

 
 

 

 فرمودة خداوند بزرگ و برتر:

( چنین نیست همانا نامة نیکان در 18)

( و چه دانستت چیست 12علیین است )

اش ( نامة نوشته که گواهی51علیون )

 (51دهند نزدیکان )

 [51 – 18]المطففین: 

 

نی نامة اعمال بندگان یع ﴾ ﴿رگ: فرموده خداوند بز شرح:

ها : آن﴾﴿ کنند.که فرشتگان حفظه آن را در دنیا نوشته می

اهل تقوی و ایمان هستند که فرمانبرداری خدا و رسولش را بر خود الزم گرفتند و به این 

بردار و راستگوی است شود و آن فرمانمی بار  , عمل کردند، ابرار واحد آنپیمان به راستی 

شان در که خداوند خبر داده است که نامة اعمال :کسانی هستند ,اطاعت خداوند، ابراردر 

ا قرار جها نیز پس از مرگ در همانعلیین است و آن مقام بلندی در جنت است و ارواح آن

شان را از نو پدید آنگاه خداوند تعالی اجسام .مانددارد و تا روز قیامت در آنجا باقی می

شوند، سپس در بهشت که شان را در آن داخل نموده و برای حساب حشر میآورده و ارواح

 ﴿ این فرموده خداوند:آیند. شان است درمیجایگاه دائمی

   ﴾ کدام چیز تو را( :

آگاه کرد علیون چیست( این استفهام برای تعظیم شأن علیین است. این گفته خداوند: 

﴿  ﴾  یعنی نامه ابرار در علیین است و آن
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ایست که از جانب خداوند نوشته شده است و صاحب آن از آتش دوزخ ایمن است نامهامان

 ﴿ و به دخول بهشت رستگار است. این فرموده خداوند:

 ﴾ یعنی از اهل هر آسمان مقربان در آنجا :

کنند که صاحب آن از دوزخ نجات حاصل کرده و به و آن را مشاهده می حضور دارند

 جنت راه پیدا کرده است.

 برای مربی: هاییراهنمائی

 آیات را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان آن را یاد گیرند. -1

شرح مطالب را به آهستگی بخوان و در هر جمله توقف کان و آن را توضایح باده تاا      -5

 همگان بدانند.

طوری که در حدیث آمده است علیین در آسامان هفاتم زیار عارش      :ها بفهمانبه آن -3

 خداوند قرار دارد.

رسد، مگر این کاه باه حقیقات اساالم،     که شخص به مقام ابرار نمی :ها را آگاه کنآن -4

ایمان و احسان رسیده باشد، زیرا بنای دین اسالم بر همین ساه چیاز اسات و نجاات از     

 پذیر نیست.مکانآتش دوزخ بدون این امور ا

رساند نیازمند که بنده را به مقام ابرار می که اطاعت خدا و رسول :ها را آگاه کنآن -2

شود و این اطاعت به این است که بنده بداند به کدام کردار از خدا و پیامبر اطاعت می

 چگونه عملی نزد خدا پسندیده و چه عملی ناپسند است.

ه سبب اطاعت از خادا و رساولش و باه کاردار نیاک و      که بنده پیوسته ب :ها بگوبه آن -6

شود تا این که از دوستان و بندگان نیکوکار ترک اعمال زشت، به خداوند نزدیک می

 گردد.خداوند می
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 ترین درجه در بهشتترین و عالیپایین حدیث: 6درس 

 َأْدَنى ِإنَّ قول النبي صلى الّله عليه وسلم: 
َرة ُمْلِكهِ  ِفى لَيَ ْنظُرُ  َمْنزِلَةً  اْلَجنَّةِ  َأْهلِ   َمِسي ْ

 يَ ْنظُرُ  َأْدنَاهُ  يَ َرى َكَما َأْقَصاهُ  يَ َرى َسَنة   َفىْ أَلْ 
 َمْنزَِلةً  َأْفَضَلَهمْ  َوِإنَّ  َوَخَدِمهِ  َأْزَواِجهِ  ِإَلى

 .َمرَّتَ ْينِ  يَ ْوم   ُكلَّ  تَ َعاَلى اللَّهِ  َوْجهِ  ِإَلى لَيَ ْنظُرُ 

ترین اهل یینفرمایند: پامی  پیامبر اسالم

بهشت کسی است که در ملک خود از 

بیند بهشت به مسافت دو هزار سال راه می

که ابتدا و انتهای آن در دیدن یکسان 

کند. اش نظر میاست به همسران و خدمه

ها در درجه، روزی دوبار و بلندترین آن

 کند.وجه خداوند را مشاهده می

 )رواه الترمذی واحمد(

 

دهد، تا ن حدیث از حال بهشتیان خبر میا: تا پای«َأْدَنى ِإنَّ »پیامبر:  این فرمودة شرح:

مؤمنان را تشویق کند که در انجام کارهای مانند: ایمان به خداوند، کردار شایسته و دوری از 

ترین مرتبه، این فرموده شرک و گناه بکوشند، تا از اهل بهشت گردند، معنی أدنی: پایین

َرة ُمْلِكهِ  ِفى لَيَ ْنظُرُ »: پیامبر ترین اهل بهشت است، یعنی همین مؤمن که پایین «َسَنة   َفىْ أَلْ  َمِسي ْ

شود که وسعت آن دو هزار سال راه است. و او در درجه آنقدر از مملکت برایش داده می

چنانچه : »«َأْدنَاهُ  يَ َرى َكَما»بیند. و این فرموده: آخر مملکت خود را مانند ابتدای آن می

: که این هم تزیید در نعمت و تکریم بیشتری است. و این فرموده پیامبر« بیندرا می آخرش

یعنی به تمام ملک وسیعی که خداوند برایش عنایت کرده  «َوَخَدِمهِ  َأْزَواِجهِ  ِإَلى يَ ْنظُرُ  َكَما»

بهترین اهل بهشت  «َمْنزَِلةً  َأْفَضَلَهمْ  َوِإنَّ »نگرد. می اشبیند که به سوی زنان و خدمهطوری می

: این بزرگترین نعمت «َمرَّتَ ْينِ  يَ ْوم   ُكلَّ  تَ َعاَلى اللَّهِ  َوْجهِ  ِإَلى لَيَ ْنظُرُ »که مؤمنین پرهیزگار هستند. 

اهل جنت است، زیرا دیدار خداوند داللت بر رضایت او از بنده دارد، و رضای خداوند 

 فرماید:اوند بزرگ مینعمتی است که مافوق آن نعمتی نیست. در سورة قیامت خد

﴿    
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   ﴾ (55: ةالقیام 

 .«ها تازه و تابان است و به سوی پروردگار خویش نظر کننددر آن روزچهره»  (.53 -
 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 آن را حفظ کرده اند. حدیث را بخوان و به آرامش تکرار کن تا بدانی که اکثراً -1

 شرح را بخوان و هر جمله را جدا تفسیر کن تا همگان آن را بفهمند. -5

یان در منزلت و مقام خود تفاوت دارناد تاا ایان کاه منازل      تش: که بهها را آگاه کنآن -3

شود که مانند ستاره گذرنده در آسمان اسات و  بعضی از بهشتیان از باال چنان دیده می

 شان در دنیا است.وت اعمال شایستهاین فرق نسبت به تفا

شاود و  که دیدار خداوند در آخرت ممکن است و خداوناد دیاده مای    :شان بگوبرای -4

 انکار از آن گمراهی است.

 کااه حااورعین در قرآنکااریم آمااده ماننااد فرمااوده خداونااد:       :هااا خباار ده بااه آن -2

﴿   

﴾ ( :22الطور). «و همچناین   «را به همسری آنها در می آوریم!« حور العین»و

 ﴿ :دفرمایااااااز خدماااااه در قرآنکاااااریم یااااااد شاااااده، مااااای  

   
   

   ﴾ 51: ة)الواقعااا - 

با قدحها   ردند.گبراى خدمتگزارى پیوسته گرداگرد آنان مى وجوانانى جاودان» .(58

 .«ها و جامهایى از نهرهاى جارى بهشتىو کوزه
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 فروشان: آیة عذاب کم1درس 

 قال اهلل تعالی:
 

 
  

 
 

  
  

 
  
 
  

  
 

 
  

  
   

 
 

 
 

 فرموده خداوند تعالی:

( آنان که هرگاه 5فروشان )( وای بر کم1)

ستانند ستانند به پیمانه از مردم تمام میمی

( و چون مردم را پیمانه دهند یا وزن 3)

( آیا باور 4یشان کم دهند )کنند ا

کنند آنان که برانگیخته شدگانند برای نمی

( روزی که بپا خیزند مردم 2روز بزرگ )

 برای پروردگار جهانیان.

 [6 – 1]المطففین: 

 

: این ﴾  ﴿ شرح:

 :فروشان و این فرمودة خداوندوعیدیست از جانب خداوند برای کم
﴿    

 ﴾ آمده یعنی از مردم « مِن»علی به معنی « وقتی که از مردم بگیرند

 ﴿ «تمام بگیرند» ﴾ ﴿ بستانند

﴾ « وقتی که برای مردم به پیمانه بدهند یا به وزن

کنند، دا نمیدهند( و حقوق مردم را ا)یعنی کم می ﴾﴿بفروشند

ها را خداوند به ویل تهدید کرده است، ویل به فروشان کسانی اند که آنهمین گوره کم
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 ﴿ :معنی عذاب و یا چاهی است در دوزخ که نامش ویل است. این فرمودة خداوند

    
      

   ﴾  این

: روز حشر برای حساب «یوم عظیم»فروشان در کیل و وزن است. استفهام توبیخی برای کم

و جزا است، در شان نزول این شش آیت گفته شده است: قبالً مردم مدینه بدترین مردم در 

ین مردم و کیل و وزن بودند چون این آیت نازل شد به برکت ارشاد آن تا امروز بهتر

ذکر  ,اهلل علیه رحمةشان در فروش به کیل و وزن شدند، این روایت را فراء درستکارترین

 کرده است.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 آیات را به تجوید بخوان و تکرار کن تا اکثراً آن را حفظ کنند. -1

 شرح را بخوان و به هر جمله توقف کن و معنی آن را بیان کرده توضیح بده تا -5

 شنوندگان آن را بدانند.

فروشی از گناهان کبیره به حساب که کم :ها را ازین وعید آگاه کرده و بگوآن -3

 رود.می

 که یکی از :گانه خداوند در سورة انعام آگاه کن و بگوها را از وصایای دهآن -4

 ﴿نه این فرمودة خداوند است: گاهای دهوصیت

  
﴾  :کیل و وزن را به عدالت و تمام » (.125)األنعام

 .«به مردم بدهید
که از  :فروشان و بدترین دزدان آنانی هستندترین کمکه زشت :ایشان را آگاه کن -2

دزدند که قرائت را دُرست نخوانده و رکوع و سجده را تمام نمازهای خود می

 گیرند.ها آرام نمیکنند و در آننمی
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تواند بهترین ها را به حشر و حساب روز قیامت تذکر ده، زیرا این موضوع مینآ -6

 موعظه باشد.

که ایستادن مردم در عرصات قیامت به حضور خداوند برای  :ها آگاهی بدهبه آن -2

کند طوری که شود تا این که از هزار سال هم تجاوز میبعضی از مردم طوالنی می

خود غرق شود و این فرورفتن در عرق به اندازة  کسی باشد که عرق کند و در عرق

صالح و فساد حال شخص بود، کسی باشد که عرق تا کعب پا و کسی تا زانوها و 

شود در روزی کسی تا کمر و کسی تا شانه و کسی هم باشد که از عرق خود لجام می

 که پنجاه هزار سال طول دارد.
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 : حدیث پنج مجازات در مقابل پنج گناه9درس 

قوله صلى الّله عليه وسلم ِفي رواية مالك 
والبزار عن ابن عباس رضي الّله عنهما: 

ما نقض قوم العهد إل  :خمس بخمس
حكموا بغير  سلط اهلل عليهم عدوهم ول

فيهم الفقر وما ظهرت  ما أنزل اهلل الفشا
الفاحشة فيهم الظهر فيهم الطاعون وما 

وا طففُّوا الكيل إل منعوا النبات وأخذ
بالسنين، ول منعوا الزكاة ال حبس اهلل 

 عنهم المطر.

است که امام مالک و بزار  سخن پیامبر

روایت کرده اند: پنج  ب از ابن عباس

عذاب در مقابل پنج گناه قرار دارد، هیب 

قومی پیمان خود نشکستند مگر این که 

خداوند دشمن را برایشان مسلط گرداند، و 

خداوند حکم به غیر از احکام منزلة 

ها فقر و نکردند، مگر این که در میان آن

ناداری پدید آید، و در میان مردم فحشاء 

ظاهر نگشته مگر این که به مرض طاعون 

فروشی نکردند مگر گرفتار گشتند، ، و کم

این که روئیدن گیاهان از ایشان گرفته شد 

و به قحطی دچار شدند، و زکات را منع 

اوند باران را از نکردند، مگر این که خد

 گیرد.ها میآن

 

یعنی پنج خصلت از نافرمانی خداوند است که بر  «خمس بخمس» :فرمودة پیامبر شرح:

شوند شود و عذاب خداوند بر کسانی که این گناهان را مرتکب میآن پنج عقوبت مرتب می

 «هم عدوهمي علا نقض قوم العهد ال سلط اهللم»ها عبارت اند از: اول: شود، و آننازل می
و عهدشکنی عام « شان را برایشان مسلط گرداندقومی پیمان نشکستند مگر که خداوند دشمن»

گردد، و سزای عهدشکنان ها منعقد شود میاست شامل تمام عهدهائی که در بین افراد و ملت

ی را ها مسلط گردانیده و حتی دشمنان شیطاناین است که خداوند دشمنان کافرشان را بر آن

حکم  «ر ما انزل اهلليحکموا بغ ول»گمارد تا گمراه و فاسدشان سازند. دوم: ها مینیز بر آن

های عرفی و یا اروپایی کار گرفتند، نکردند به غیر آنچه خدا فرستاده است به این که از قانون
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درویشی ها پدید آید، و گرفتار جزای چنین کرداری این است که نیازمندی و فقر در میان آن

و ناداری گردند، چنانکه در ممالکی که عوض شریعت اسالم از قوانین اروپایی کار 

شان فحشا در میان «هميف وما ظهرت الفاحشة»شود. سوم: ها دیده میگیرند، این گرفتاریمی

 «ليما طففوا الک»آشکار نگشت، مگر این که مرض طاعون در ایشان پدیدار شود. چهارم: 
یدار در وزن و پیمانه خود نکاستند، مگر این که از روئیدن گیاهان محروم یعنی از حق خر

یعنی زکاتی که بر  «ةالزکا اما منعو »شده و به قحط و خشکسالی گرفتار شدند. پنجم: 

 شان دریغ نمود.مگر این که خداوند باران را از ایشان بود ادا نکردند دارایی

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ن و خواندن خود را تکرار کن تا اکثر شنوندگان آن را یاد بگیرند.حدیث را بخوا -1

ها را بیان کن تا بدانی که همگان شرح مطالب را جمله جمله واضح بخوان و معنی آن -5

 به طور صحیح آن را فهیمده اند.

ایشان را از عواقب و خیم عهدشکنی، حکومت غیر قانون شرعی، آشکارشدن فحشااء   -3

فروشای و  ، کام بشادن زناان بادون حجاا    اختالط مرد و زن، بیرون مانند لواط و زنا و

ها از گناهان کبیره اند بلکه دومای و پنجمای   فروشی، ندادن زکات آگاه کن اینگران

 رود.از موارد کفر به شمار می

ها را از حق مسلمانانی که قوانین شرق یا غرب را در ممالک خود به کار بستند و از آن -4

شاان رو باه   کاه چگوناه جامعاه    :و سنت اعراض کردند آگاه کن حکمیت قانون قرآن

 رود.ضعف، ناتوانی و پستی می

های دستجمعی ایشان را از آغاز پدیدآمدن فحشاء که اختالط زنان با مردان و مسافرت -2

 که از عادات غربی است بیم ده.
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 یتها النفس المطمئنهأ: آیة یا 1درس 

 قال سبحانه وتعالی:
 

 
 

  
  

 
  
  

  
 

  

 فرمودة خداوند بزرگ:

( به جوار 58گیرنده )( ای نفس آرام52)

پروردگارت بازگرد خوشنود و خوشنود 

و درآی  ( پس درآی در بندگانم52شده )

 در بهشت من.

 [31 – 52]فجر: 

 

  ﴿ فرمودة خدای بزرگ: شرح:

 ﴾  این ندا از طرف فرشتگان رحمت

شوند و برای نفسی که است که برای قبض ارواح بندگان نیکوکار خداوند حاضر می

گویند و او را به وعدة قبض روح میگیرنده به ایمان و کردار شایسته است، بعد از آرام

  ﴿ دهند که:راست الهی مژده می

﴾  فرته یعنی به جوار پروردگار خود بازگرد، زیرا ارواح پیش از آن که

در گوشت پارة که در رحم قرار داد بدمد، در جوار پروردگار خود جای داشتند. و این 

کنند. این بشارت بار دگان صالح خداوند آن را دریافت میبهترین بشارت است که ارواح بن

دیگر که ارواح از جوار پروردگار نزول کنند و در صحرای محشر به پیکرهای جدیدشان 

گیرنده به سوی که ای نفس: آرام :شودداخل گردند، از طرف فرشتگان به ایشان گفته می

ای گیری. و فرموده خدای تعالی: پروردگارت بازگرد تا برای همیشه در جوار کریم او ج

﴿ ﴾  یعنی به جوار خداوندت در حالی که

تو به آنچه برایت از نعمت بخشیده و آماده کرده است خوشنود هستی، و او نیز از کردار 
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 ات راضی و خوشنود است پس غمگین مباش و بیم مکن. این فرمودة خدای تعالی:پسندیده

﴿   ﴾  یعنی در میان بندگان

  ﴿ ام درآی که با ایشان زندگی کنیشایسته

﴾  های جاوید و خوشنودی پروردگار به جنتم داخل شو که در آنجا نعمت

 بزرگ است.

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ا یاد گرفته اند.آیات را به خوبی و تکرار کن تا بدانی که اکثر شنوندگان آن ر -1

 شرح را جمله جمله به آرامی بخوان و معنی هریک را واضح بیان کن. -5

که این بشارت بزرگ ثمرة ایمان صادق و کردار شایسته ایست که  :ها را آگاه کنآن -3

از شرک و گناهان کبیره خالی باشد، و باید این مقام را به صداقت در ایمان و کاردار  

د را از شرک کوچک و بزرگ، پوشیده یا آشکار دور پسندیدة خود طلب کنند و خو

داشتن نماز و تالوت قارآن  گردانیده و از اعمال زشت و نامشروع پرهیز کرده از برپای

 مجید در این راه کمک بگیرند.

که این مقام را از خداوند بخواهند و پیوسته این دعا را بخوانند:  :ها تعلیم دهبه آن -4

: «ِبَعطَاِئكَ  َوتَ ْقَنعُ  ِبَقَضاِئَك، َوتَ ْرَضى بِِلَقاِئَك، تُ ْؤِمنُ  ُمْطَمِئنًَّة، ِبكَ  نَ ْفًسا ُلكَ َأْسأَ  ِإنِّي اللَُّهمَّ »
خواهم نفسی که به تو آرام گیرد و به مالقات با تو ایمان داشته خداوندا! از تو می»

 .«باشد، از قضای تو راضی و به بخشش تو قناعت کند
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 تعلیم دعا حدیث: 92درس 

نه قَاَل أ عنه صلى الّله عليه وسلم ُروي ام
 ِبكَ  نَ ْفًسا َأْسأَُلكَ  ِإنِّي اللَُّهمَّ : ُقِل ِلَرُجل  

 ِبَقَضاِئَك، َوتَ ْرَضى بِِلَقاِئَك، تُ ْؤِمنُ  ُمْطَمِئنًَّة،
 .بَِعطَاِئكَ  َوتَ ْقَنعُ 

روایت شده است که برای  از پیامبر 

مردی از یارانش گفت: بگو: خدایا! من 

کنم از تو نفسی را که به تو آرام طلب می

گیرد، به مالقات با تو ایمان داشته، و از 

قضای تو خوشنود باشد و به آنچه برایش 

 ای قناعت کند.بخشیده

 (بن عساکر وعنه ابن کثيرارواه الحافظ )

 

 از این کلمه ندا ایست برای خداوند « ای خدا»یعنی یا اهلل  «اللَُّهمَّ » :این فرموده شرح:

طرف بندة یکتاپرستی که به رحمت خداوند امیدوار و از عذابش ترسان است زیرا کلمه 

پیش از این که میم به وی ملحق شود یا اهلل بوده است، چون میم به اسم ذات متصل « اللهم»

 حذف شده و اللهم گردید. ,گشت، یاأ

نفسی که  «ُمْطَمِئنَّةً  ِبكَ  نَ ْفًسا» کنم تا برایم ببخشیاز تو طلب می «َأْسأَُلكَ  ِإنِّي» :این فرموده

ات را به وی وفا کنی تا در به تو آرام گیرد به این که تو او را از عذاب ایمن گردانی، و وعده

بمالقات تو ایمان داشته باشد تا بعد از  «بِِلَقاِئكَ  تُ ْؤِمنُ »جوارت آرام گیرد. این فرمودة پیامبر: 

تا روز قیامت در علیین باشد، سپس بعد از محاسبه و مرگش، او را به سویت بلند برند و 

به تقدیرت  «ِبَقَضاِئكَ  تَ ْرَضى» نجات از عذاب در جوار تو بازگردد. این فرموده پیامبر 

خوشنود باشد که بدانچه از دارایی و نیازمندی یا تندرستی و بیماری رنج و راحت در این 

 اشد.جهان برایش دادی یا از وی بازگرفتی خوشنود ب

قناعت کند به بخشش تو یعنی بدانچه در این دنیا از  «بَِعطَاِئكَ  َوتَ ْقَنعُ »: این فرموده پیامبر 

کم و یا بیش، خیر یا شر قمستش کردی قانع باشد، زیرا این جهان سرای امتحان و آزمون 

است و نامة تقدیر به آنچه خواهد شد نوشته شده است و کسی که از آن خوشنود باشد 
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یش خوشنودی خداوند است، و کسی که از تقدیر الهی ناراضی است از رضای باری جزا

 تعالی محروم خواهد شد.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 حدیث را بخوان و تکرار کن تا دانسته شود که بیشتر حاضران آن را یاد گرفته اند. -1

 میده شود.شرح را به آرامش بخوان و نکات مبهم و پوشیدة آن را بیان کن تا فه -5

« اللهام »شان ده که دعا همان عبادت است و نادای خادا در حاال دعاا باه کلماة       تعلیم -3

 تر است.پسندیده

هاا را از عقیاادة باارانگیختن در قیامات آگاااه کاان، زیاارا ایان عقیااده شااخص را بااه    آن -4

 دهد.فرمانبرداری از خدا و رسولش یاری می

ای از کار و کوشش چنین عقیده ایشان را به قبول قضا و قدر توصیه کن، زیرا صاحب -2

دهد، چون در کردارش فرمانبرداری خدا شود و ناامیدی را به خود راه نمیناتوان نمی

 و پیامبرش را رعایت کرده است.

رود و زیرا قناعت از اخالق پسندیده به شامار مای   :ایشان را از صفت قناعت آگاه کن -6

ه قناعات فاارغ شاده و نفاس آرام     رغبتی به مال زیاد، و قلب با ت است و کمایآن رض

 گیرد.گیرد و خیر بسیاری را در بر میمی
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 سوال زنان از پشت پرده آیة: 99درس 

 قول اهلل تعالی:
 

 
 

  
 
  
 
 

 
  

 فرمودة خداوند بزرگ:

( هرگاه از زنان پیامبر خواستار 23)

کاالیی باشید پس بخواهید از پس پرده، 

های شما تر است برای دلهمانا این پاکیزه

 های آنان.و دل

 [23]احزاب: 

 

 ﴿ فرمودة خداوند بزرگ: شرح:

﴾  ای اهل ایمان چون از زنان پیامبر چیزی از اثاث و

ها بخواهید از پس از آن ﴾﴿ ا بخواهیدظروف کارآمد خانه ر

حجاب مانند پرده یا دری، تا این که نظر شما به روی ایشان نیفتد، زیرا این کار بر مردان 

توانند طلب متاعی را روبرو بنمایند. این بیگانه حرام است ولی مردان محرم بدون حجاب می

  ﴿فرموده خداوند: 

 ﴾ یعنی طلب :

تر است تا این های شما پاکیزهشما اثاث کارآمد را از پشت حجاب مانند در و غیره برای دل

های شما را آلوده نکند و صفای آن را تیره نگرداند و گرفتار عواقبی که فطرتاً که نظر، دل

تر است و های شما پاکیزهی دلمیل مردان به سوی زنان است نگردید، طوری که این کار برا

تر است، چون اینگونه خطرها از نگاه به چهره زنان هم پاکیزه های زنان پیامبر برای دل

که بر همه مسلمانان برای ابد حرام هستند وجود دارد و خداوند مسلمانان را از آن  پیامبر

ندهد آیا اینگونه خطرها شان صفائیت خود را از دست شان پاک و قلوبدارد تا ارواحبازمی
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پذیر ة دیگر زنان متصور نیست؟ آری، به خداوند قسم که اینگونه خطرها امکانبه چهراز نظر 

دهند و نظر به است و خیلی تعجب است از کسانی که بروی گشادن زنان مسلمان رأی می

ی ی ویژهکنند که سوال از پرده و پوشیدن روشمارند و ادعا میشان را جایز میهایچهره

 باشد.می زنان پیامبر 
 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 آیت را خوب واضح بخوان و تکرار کن تا این که اکثر شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

شرح را جمله جملاه بخاوان و تکارار کان و معنای پوشایدة آن را بیاان کان و نکاات           -5

 پوشیده را واضح گردان.

نجات در پاکی نفس همراه است و زیانش در که رستگاری و  :شنوندگان را آگاه کن -3

آلودگی آن و نگاه عمدی به سوی زن بیگانه در نفس انساان آلاودگی و کادورتی را    

 شود.آورد که به جز طلب آمرزش و توبه از آن پاکی حاصل نمیپدید می

جمعای و اخاتالط   ههاای دسات  ها را از مکر کسانی که زنان مسالمان را باه مساافرت   آن -4

ها قصد دارند که جامعه اسالمی را کنند، هشدار بده، زیرا ایننان دعوت میمردان با ز

هاا را خاوار کنناد تاا از اخاالق و      فاسد گردانند تا بدان سبب برایشان غالب شده و آن

رویة اسالمی دورشان کرده اسیر و بردة خود گردانند، چنانکه عقاید ملات اساالمی را   

شان کاه عمال باه دساتورات قرآنکاریم و      قدرت به فساد کشیدند و ایشان را از چشمة

 است دور کردند. سنت پیامبر
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 رفت و آمد اقوام شوهر حدیث: 92درس 

قول رسول الّله صلى الّله عليه وسلم ِفي 
 َعَلى َوالدُُّخولَ  ِإيَّاُكمْ  حديث الصحيحين:

 َأرَأَْيتَ : األَْنَصارِ  ِمنَ  رَُجلٌ  فَ َقالَ . النَِّساءِ 
 .اْلَمْوتُ  اْلَحْموُ  :قَالَ  اْلَحْمَو؟

در حدیثی که بخاری و  فرمودة پیامبر 

مسلم آن را روایت کرده اند چنین است: 

بپرهیزید از واردشدن بر زنان بیگانه، مردی 

از انصار گفت: برای ما حکم اقوام شوهر 

ها مرگ را بیان کن، آنحضرت گفت: آن

 هستند.

 

: یعنی به شدت حذر کنید از «النَِّساءِ  َعَلى ُخولَ َوالدُّ  ِإيَّاُكمْ »فرمودة رسول خدا:  شرح:

ها، مادران، دختران، خواهران، عمه ها زنانی هستند که گانه و آندرآمدن به نزد زنان بی

ها، دختران خواهر و دختران برادر بر وی حرام نیستند، زیرا مسلمانان از واردشدن بر این خاله

گرفتن این زنان دون حجاب منع نگشته اند، زیرا نکاحها بکردن با اینزنان محرمه و صحبت

عنی مردی انصاری از فقال رجل: ی ها حرام است. این فرمودة پیامبر به طور ابدی بر آن

و دیگر مهاجرین را در مدینه جای  باشند که پیامبر ، انصار اهل مدینه مییاران پیامبر

را که واردشدن بر زنان غیر محرم را  بر دادند و یاری کردند. چون آن مرد این سخن پیام

کرد شنید، به صورت استفهام پرسید: افرأیت الحمو؟ ای رسول خدا ما را از به شدت نهی می

حکم حمو آگاه کن، یعنی افراد نزدیک شوهر مانند: برادر، برادرزاده و پسر عموی شوهر، از 

در جواب او گفت: الحمو الموت،  ر توانند بر زن داخل شوند؟ پیامبها پرسید که آیا میاین

اش وارد شود و فرمان به نابودی خودش و اهلش یعنی کسی دوست دارد که مرگ در خانه

کلمه مرگ را بر مرد بیگانه استعمال نموده، بدین سبب است که  بدهد. این که پیامبر 

ل و رجم زانی و گردد که عمل ناپسند زنا سبب قتشدن مرد بیگانه بر زنان سبب زنا میداخل

شود، چنانچه لفظ زنا به معنی مرگ هم آمده است، و این از قبیل ذکر سبب است به زانیه می

 ارادة مسبب.
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 برای مربی: هاییراهنمائی

 حدیث را بخوان و آن را تکرار کن تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 ست بیان کن.شرح را به آرامی بخوان و آنچه از معنی مراد بر شنوندگان پوشیده ا -5

شان در مقابل مردان بیگانه کردن روی دختران و زنانانگاری در برهنهها را از سهلآن -3

 برحذر دار.

که بارادر، بارادرزاده و پساران عماوی شاوهر، بارای زن محارم شامرده          :به ایشان بگو -4

 شوند.نمی

رساان،  ها را از عواقب و خیم اختالط مردان و زنان بیگانه و فروگذاشتن حجااب بت آن -2

 گردد.زیرا این عمل سبب خرابی و هالکت است و موجب خسران دنیا و آخرت می
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 : آیة مؤمنان برادر یکدیگرند93درس 

 قول اهلل تعالی:
 

 
 

 
 

  
 

  
  

 رگ:فرمودة خداوند بز

( همانا مؤمنان باهم برادرند، در میان 11)

برادران خود صلح را برقرار سازید و از 

 خدا بترسید تا رحم شوید.

 [11]حجرات: 

 

 : ﴿ فرمودة خداوند  شرح:

﴾ این شعاریست از جانب خدای تعالی که با آن برادری اسالمی را میان :

فرموده: مسلمان برادر مسلمان است، لذا بر  سازد، چنانچه رسول اهلل مؤمنان برقرار می

برقرار نموده، پذیرفته و مراعات نمایند، و  مسلمین الزم است این برادری را که خداوند 

کرد، بر هرگاه نزاعی بین دو مسلمان پیش آمد که به این برادری ایمانی زیان وارد می

های اُخوت و برادری را خراب که آنچه روابط و رشتهمسلمانان دیگر تعیین مکلف شده 

شان جاری گردیده و کرده باشد، اصالح نمایند تا روحیة تعاون بر نیکوکاری و تقوی در بین

کند که این نزاع بین دو به وظیفة امر به معروف و نهی از منکر عمل کرده باشند، فرق نمی

ور. و هرگاه مسلمانان از ادای این واجب فرد ایجاد شده باشد یا بین دو گروه یا دو کش

اصالح ذات البین بازماندند در حقیقت از فرمان پروردگار سر پیچیده و از اطاعتش خارج 

 :شده و خویشتن را در معرض عذاب الهی قرار داده اند چنانچه این فرمودة خدای تعالی 

﴿   

 ﴾  :قوای الهی پیشه سازید تا وت» .(52)الحجرات

است. اگر مسلمانان از خدای بزرگ نترسیدند و از  مؤید این مسئله .«مشمول رحمت شوید
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ها جویان، خودداری کردند، خداوند بر آندادن مسلمانان و ایجاد صلح در میان جنگآشتی

قوای خود را ت عذاب نازل کرده زیرا اوشان اهل رحمت نیستند، ازین جاست که خداوند 

که صلح در میان مؤمنان است به رسیدن رحمت خویش در حال و آینده وابسته کرده 

تا این که شما به : ﴾ ﴿فرماید: می

 قرار گیرید. گری و اصالح مورد رحمت شاملة خداوند واسطه این میانجی

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 د مرتبه تکرار کن تا بیشتر شنوندگان آن را یاد بگیرند.آیت را به تجوید بخوان و چن -1

هر جمله از شرح را جدا جدا بخوان و معنی هر جملاه را تفسایر کارده و بیاان کان تاا        -5

 های پوشیدة آن بر شنوندگان واضح گردد.نکته

ها را آگاه کن و هشدار بده که این برادرکشی و جنگ داخلی که اماروز در میاان   آن -3

 دارد به علت فروگذاشتن آشتی و ترک صالح در میان شان است. مسلمانان وجود

 ایشان را از عواقب و خیم تفرقه و اختالف در میان مسلمانان برحذر کن. -4

کند، خوارش مسلمان برادر مسلمان است بر وی ستم نمی»: ها را به فرمودة پیامبر آن -2

، هماه چیاز مسالمان بار     ساپارد گوید و او را به دشمن نمیسازد، به وی دروغ نمینمی

 .«مسلمان حرام است: خون، آبرو و مال او
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 منع از بغض، حسد و دشمنی حدیث: 94درس 

 تَ َباَغُضوا، لَ  قوله صلى الّله عليه وسلم:
 اللَّهِ  ِعَبادَ  وَُكونُوا َتَدابَ ُروا، َولَ  َتَحاَسُدوا، َولَ 

 َخاهُ أَ  يَ ْهُجرَ  َأنْ  ِلُمْسِلم   َيِحلُّ  َولَ  ِإْخَوانًا،
 .َثَلثَ  فَ ْوقَ 

فرموده است: باهم کین  پیامبر خدا 

نورزید و حسد نکنید و بر یکدیگر پُشت 

نگردانید و عالقه برادری را مبرید، بندگان 

خدا و با هم برادر باشید برای یک مسلمان 

حالل نیست تا برادر مسلمانش را زیادتر از 

 سه روز ترک کند.

 )رواه الشیخان(

 

: یعنی بعضی از شما همراه بعض دیگر  کینه نورزد «تَ َباَغُضوا لَ »پیامبر:  فرمودة شرح:

از بغض در میان مسلمانان امر است  زیرا بغض و کینه ضد حُبّ و دوستی است، نهی پیامبر

به ایشان به دوستی با یکدیگر ، باید مؤمن، مؤمن را دوست بدارد و همراهش کین نداشته 

دیگر به هرحالی که باشد از ثروت، نیازمندی، قدرت و ناتوانی،  باشد و مسلمان از مسلمان

زیبایی و زشتی نباید بد ببرد، بلکه الزم است تا او را دوست بدارد زیرا وی برادر اوست و 

اش را تحمل کرده با او دوستی برای پایدارماندن عالقة برادری ایمانی خود باید ناراحتی

یکی از شما بر دیگری حسد نورزد حسد به معنی  «َتَحاَسُدوا لَ وَ »: نماید. این فرموده پیامبر 

آرزوی زوال نعمت از طرف مقابل است و این یکی از گناهان کبیره است، زیرا این عمل 

اعتراض بر خداوند است که چرا نعمت و بخشش خود را به کسی که از بندگانش خواسته 

دشمنی و بدبردن و رسانیدن زیان به ارزانی داشته است. و گاهی حسد شخص را وادار به 

)پُشت بهم نگردانید( یعنی بهم دشمنی نکنید زیرا  «َتَدابَ ُروا َولَ »کند، طرف مقابل می

خواهد روی دیگری را به علت دشمنی ببیند. کردن کنایه از دشمنی است که یکی نمیپُشت

ز برادرش قطع نکند، بلکه یکی از شما پیوستگی خود را ا «ول تقاطعو» این فرموده پیامبر 

الزم است مسلمانان در میان خود رفت و آمد کرده و از هم دیدار کنند و به کردار نیکو و 
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: یعنی ای مسلمانان و ای «ِإْخَوانًا اللَّهِ  ِعَبادَ  وَُكونُوا»تقوا باهم معاونت کنند. این فرمودة پیامبر: 

تار کنید، زیرا مسلمان برادر مسلمان بندگان خداوند! گروهی با گروه دیگری برادرانه رف

جستن از بغض، حسد، و جدائی ثابت است، پس این برادری را به دوستی با یکدیگر و دوری

یعنی حالل نیست که  «َثَلثَ  فَ ْوقَ  َأَخاهُ  يَ ْهُجرَ  َأنْ  ِلُمْسِلم   َيِحلُّ  لَ »گردانید. این فرمودة پیامبر: 

ز باشد. آری، اینطور پیامبر خدا جدایی و ترک مسلمان جدایی مسلمان زیادتر از سه شبانه رو

را نهی کرده است، ولی مسلمان به ترک دیدار برادر مسلمانش تا سه شبانه روز یا کمتر از آن 

شود و اگر این هجران و جدایی زیادتر از سه شبانه روز بود گنهکار است باید گناهکار نمی

زدن زش بخواهد و به سوی محبت و سخناز کردة خود پشیمان شود و از خداوند آمر

 همرای برادرش بازگردد.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان بدانند. -1

شرح را جمله جمله به آرامی بخوان و در هر جمله توقف کن و آن را تفسایر کان تاا     -5

 معنی آن را بدانند.

است که میان سفید و سیاه، بزرگ و کوچک، به دین اسالم چه اسالم دینی  :مژده بده -3

 باشند.ی شان برادران فی اهلل میگذارد، زیرا همهآزاد و بنده فرق نمی

از آن در  ایشان را از نتایج پُشت بهم کردن، جدایی، دشمن، حسد بردن، که پیاامبر   -4

این حدیث نهی کرده است آگاه کن، زیرا این کردار سبب هالکت و ناابودی جامعاه   

 المی است.اس

ایمانی آگاه کن، اگار ایان بارادری در میاان مسالمین باه        تها را از آثار نیک اخوآن -2

صورت کامل اجرا شود به منزلة نردبان ترقی و سعادت در دین و دنیای ایشان خواهاد  

 بود.
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 پوشی از نامحرمان: آیة چشم92درس 

 قول اهلل سبحانه وتعالی:
 

 
  

 
 

  
  
   
  

 
  

 :فرمودة خدای تعالی

( بگااو بااه مؤمنااان کااه فاارو گیرنااد     31)

هاااای خودشاااان را و نگهدارناااد   چشااام

تر اسات  های خویش را. این پاکیزهشرمگاه

بر است بدانچه ها، بیگمان خدا باخبرای آن

 کنند.می

 [31]النور: 

 

 : ﴿ فرمودة خداوند  شرح:

  ﴾ خدای تعالی :

به  هائی که به اهلل آن ,کند که به مؤمنین این امترا امر می رسولش حضرت محمد 

عنوان نبی و رسول ایمان دارند به  به عنوان دین و به محمد  ,عنوان پروردگار و به اسالم

تان را از نظرکردن به زنان بیگانه بپوشید، زیرا از کند چشماند که پروردگار شما امر مییبگوی

شود چون نظر حرام به زنان بیگانه نظرکردن به زنان بیگانه و نامحرم برای شما زیان وارد می

عمل تزکیة نفس و پاکی آن منافات گرداند و این با روح را آلوده نموده و نفس را پلید می

 :دارد در حالی که رستگاری آخرت وابسته به تزکیة نفس است نظر به این گفتة خداوند 
﴿    ﴾ تا آخر ..

فرمودة  . «که نفس را از آالیش نگهداشتحقیقتاً رستگار شد کسی » (.2)الشمس:  آیت

: همچنین ﴾ :﴿ خداوند 

و از زنا و فحشا نگهدارند، چون ارتکاب زنا و  که عورت خود را حفظ نموده :شان بگوبرای

گرداند. و کند طوری شرک آن را نابود میفحشاء طهارت و پاکی روح انسان را نابود می
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یعنی پوشیدن  ﴾ :﴿  فرمودة خداوند 

و حفظ و نگهداشت عورت از فحشاء، برای طهارت و پاکی روح چشم از نظرهای نامشروع 

ای که نفس را تزکیه و پاک انسانی، موثریت بیشتری دارد نسبت به دیگر اعمال صالحه

 : ﴿ این فرموده خداوند «. افعال و عبادات مستحبه»نماید مثل می

   ﴾ یعنی باید :

ها از پوشیدن چشم و نگهداشتن شرمگاه امر دا بترسند و آنچه خداوند به آنمسلمانان از خ

کرده مراعات کنند و از آنچه از نظر به سوی زنان بیگانه و ارتکاب فحشا نهی فرموده، خود 

 را بازدارند.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

حفاظ کارده    آیت را با تجوید بخوان و تکرار کن تا بدانی که بیشتر شانوندگان آن را  -1

 اند.

شرح را جمله جمله بخوان و معنایش را بیان کن و آنچه که فهمش دشوار باشد تفسیر  -5

 کن.

کاه خداوناد اول باه پوشایدن چشام امار کارده ساپس باه محافظاه و            :ها بیااموز به آن -3

باشد، پاس بایاد فرماان    نگهداری فرج، زیرا نظر و نگاه آلوده، قاصد و آغازگر زنا می

 شیدن چشم از نظر به نامحرم مراعات نمود.خداوند را در پو

که از وسایل محافظاه ایان اسات کاه مجاردان زن بگیرناد و ماردم         :ها را آگاه کنآن -4

یکدیگر خود را در امر ازدواج کماک و مسااعدت نمایناد، و از گارفتن مهریاة زیااد       

 پرهیز نمایند و زیاده از قدر ضرورت چیزی طلب نکنند.

واجب است مراقب امر و نهی الهی باشند، زیرا کسای کاه   که  :شان یادآوری کنبرای -2

امر و نهی الهی را حفظ و مراعات نموده، خدا و رسولش را اطاعت کرده و کسی کاه  

 اطاعت خدا و رسول را نموده رستگار و سعادتمند گردیده است.
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 ها: حدیث منع نشستن بر سر راه96درس 

 ِإيَّاُكمْ  سلم:وه عليه اللّ  قوله صلى
وا ،الطُُّرقَاتِ  ِفى ُجُلوسَ َوالْ  ُِ  َرُسولَ  يَا :قَاَل

 .ِفيَها نَ َتَحدَّثُ  بُد   َمَجاِلِسَنا ِمنْ  لََنا َما !اللَّهِ 
 ِإلَّ  أَبَ ْيُتمْ  فَِإَذا :فَ َقاَل َرُسوَل اللَِّه 

وا َحقَّهُ  الطَّرِيقَ  فََأْعُطوا اْلَمْجِلسَ  ُِ  يَا قَاَل
 َغضُّ  :قَالَ  قِ الطَّرِي َحقُّ  َفَما اللَّهِ  َرُسولَ 
 َواأَلْمرُ  السََّلمِ  َورَدُّ  اأَلَذى وََكفُّ  اْلَبَصرِ 

 .اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوالن َّْهىُ  بِاْلَمْعُروفِ 

ها فرمود: از نشستن در راه پیامبر 

بپرهیزید، یاران گفتند: ای رسول خدا! ما 

ها چاره نیست که در را از نشستن در آن

فرمود:  بر گوئیم. پیامآنجا باهم سخن می

اگر از نشستن چاره نداشتید، پس حق راه 

را بدهید، یاران گفتند: حق راه چیست؟ 

فرمود: پوشیدن چشم، و   رسول خدا

دورداشتن آزار از مردم و گفتن جواب 

 سالم، و امر به معروف و نهی از منکر.

 )رواه الشیخان(

 

مسلمانان را از  : آن حضرت «لطُُّرقَاتِ ا ِفى َواْلُجُلوسَ  ِإيَّاُكمْ »: فرمودة پیامبر  شرح:

کند، زیرا این کار برای رهگذرها و عابرین ها منع میها و گذرگاهها کوچهنشستن در خیابان

: یاران به طور «ِفيَها نَ َتَحدَّثُ  بُد   َمَجاِلِسَنا ِمنْ  لََنا َما» رساند و این پرسش یاران:اذیت و آزار می

این ها چاره نداریم، گفتند: ما در مجالس خود از نشستن در راه خواهی برای پیامبرمعذرت

سخن را به طور عذرخواهی گفتند و اظهار داشتند، ما در آنجا راجع به کار دنیای خود 

نمائیم، زیرا ما جای نشست دیگری غیر از سرگذرها نداریم، پس رسول گفتگو و مشوره می

اگر نخواستید از » «َحقَّهُ  الطَّرِيقَ  فََأْعُطوا اْلَمْجِلسَ  ِإلَّ  ُتمْ أَبَ يْ  فَِإَذا»شان فرمود: در جواب  خدا

شود و کدام چیز برایشان واجب می :پرسیدند« نشستن پرهیز کنید پس حق راه را بدهید

در  پیامبر« حق راه چیست؟ ای رسول خدا» «يَا َرُسوَل اللَّه؟ الطَّرِيقِ  َحقُّ  َماوَ »گفتند: 

« پوشیدن چشم است»غض البصر  -را بیان فرمود و آن پنج چیز است اولشان حق راه جواب

اش آشکار گردد چشم خود را فرو بندند. اگر زنی از راه عبور کند و یا از درب یا پنجره خانه
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که هیب رهگذری را از دست و زبان خود اذیت نکنند. سوم: « منع اذیت» «اأَلَذى َكفُّ »دوم: 

 چون کسی برایشان سالم بگوید برایش جواب بگویند« جواب سالم گفتن» «السََّلمِ  َردُّ »

چهارم: « سالمتی و رحمت و برکات خدا بر شما باد»وعلیکم السالم ورحمه اهلل وبرکاته 

وقتی دیدند کار شایسته و معروفی را « فرمودن به کارهای نیک و شایسته» «بِاْلَمْعُروفِ  اأَلْمرُ »

است که وی را بر انجام آن امر کنند و دستور دهند تا آن کند برایشان واجب کسی ترک می

چون مالحظه کردند « منع و بازداشت از ناشایست» «اْلُمْنَكرِ  َعنِ  الن َّْهىُ »پنجم:  را به جا آورد.

 شود، وی را از آن بازدارند.که رهگذری کار ناشایست و زشتی را مرتکب می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ه خوبی بخوان و تکرار کن تا بدانی که اکثراً آن را حفظ کرده اند.عبارت حدیث را ب -1

شرح حدیث را بخوان و معنی پوشیدة آن را بیان کن و تکرار کن تا شنوندگان خوب  -5

 بفهمند.

نشایند بایاد   هاا مای  کسی که سر راه :گانه آگاه کرده و بگوایشان را ازین واجبات پنج -3

 ها را رعایت کند.این

که این واجبات پنجگانه بر مسلمان واجب است چه در سر راه باشد یاا   :وزها بیامبه آن -4

در دیگر جای، آری پوشیدن چشم، دورداشتن آزار، رد سالم، امر به معروف و نهی از 

 ها بر مسلمان واجب است در هرجایی که باشد.منکر همة این



   

  درسهای یومیه اسالمی    226 
  

 

 استغفار در وقت گناهان آیة: 91درس 

 قول اهلل تبارک وتعالی:
  

  
  

 
  

 
 

  
  

  
  

  
  
 

 فرموده خدای تبارک و تعالی:

فحشایی کنند یا بر ( آنان که هرگاه 132)

خود ستم کنند یاد خدا کنند و آمرزش 

که بیامرزد  تگناه خویش خواهند، و کیس

گناهان را جز خدا و اصرار نکنند بر آنچه 

 دانند.کردند و خود می

 [132]آل عمران: 

 

 : ﴿  فرمودة خداوند  شرح:

  ﴾ اوند بزرگ از در اینجا خد

دهد و جنتی به فراخی آسمان و زمین آماده کرده است خبر می شانپرهیزگارانی که برای

باشد، چنانچه صفات دیگری نیز از ایشان قبالً در گوید: این هم از صفات پرهیزگاران میمی

قرآنکریم ذکر شده است و این صفت چنین است که چون از ایشان عمل فاحشة به وسوسة 

سر زند که مثالً زنا کند یا مرتکب گناهی دیگری از گناهان کبیره بگردد یا بر نفس  شیطان

خود به ترک واجبی یا فعل حرامی ستم روا دارد که با قباحت فحشا نرسد، خدای را 

یادآورده و از او تعالی بشرمد و از گناه خود طلب آمرزش کند، خداوند بر او ببخشاید و اثر 

مؤمن اهلیت درآمدن به بهشت را پیدا کرده زیرا این  و دور گرداندظلمت آن را از نفس ا

   ﴿است. و این فرمودة خداوند: 

 ﴾ آمرزد این استفهام برای نفی و انکار است، یعنی: کسی گناه را نمی



   

 221 لثانیدرسهای ماه ربیع ا
 

  

ن را به دانند که گناهاکنند چون میمگر خداوند، بدین جهت از خداوند طلب بخشش می

 : ﴿آمرزد. فرمودة خداوند جز خداوند بزرگ، کسی نمی

   ﴾  یعنی بر گناهان

صغیره و کبیره اصرار نکردند، معنی اصرار بازگشت به گناه است چند مرتبه و عدم توبه از 

 ﴾: ﴿  آن. و این فرمودة خداوند 
انند که گناهی را که انجام دادند حرام است، یا آنچه ترک کردند واجب است، به دیعنی می

 کنند.ها طلب آمرزش نمیخالف کسانی که حرام و واجب را ندانند که آن

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 آیت را بخوان و تکرار کن تا بیشترشان آن را حفظ کنند. -1

عناایش را بیاان کان، تاا بادانی کاه       شرح را بخوان و در هر جملاة آن توقاف کان و م    -5

 شنوندگان آن را فهمیده اند.

که ذکار خادا حصاار     :ها را به فضیلت ذکر خداوند به زبان و قلب آگاه کن و بگوآن -3

کناد نااتوان   محکمی است که شیطان از واردشدن به قلب کسی که خدای را یااد مای  

 است.

کسی که استغفار کند »فرماید: می ایشان را به فضیلت استغفار آگاه کن، چون پیامبر -4

 .«و بر گناه خود آمرزش بخواهد اگر روزی هفتاد بار عود کند اصرار نکرده است
شاود،  که گناه صغیره به واسطه اصرار تبادیل باه گنااه کبیاره مای      :به ایشان آگاهی ده -2

ای همراه اصرار وجاود  ای با استغفار و گناه صغیرهچنانچه گفته شده است، گناه کبیره

 دارد.ن
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 : حدیث بخشش گناهان99درس 

 اْبنَ  يَا اللَّهُ  قَالَ  قوله صلى الّله عليه وسلم:
 َلكَ  َغَفْرتُ  َورََجْوتَِنى َدَعْوتَِنى َما ِإنَّكَ  آَدمَ 
 َلوْ  آَدمَ  اْبنَ  يَا .أُبَاِلى لَ  ِمنك َكانَ  َما َعَلى

 اْستَ ْغَفْرتَِنى ثُمَّ  السََّماءِ  َعَنانَ  ُذنُوُبكَ  بَ َلَغتْ 
 أَتَ ْيَتِنى َلوْ  آَدمَ  اْبنَ  يَا .أُبَاِلى َولَ  َلكَ  َغَفْرتُ 
 ُتْشِركُ  لَ  َلِقيَتِنى ثُمَّ  َخطَايَا اأَلْرضِ  ِبُقَرابِ 

 .َمْغِفَرةً  بُِقَراِبَها ألَتَ ْيُتكَ  َشْيًئا ِبى

که خداوند بزرگ  :فرمایدمی پیامبر 

فرموده است: ای پسر آدم! تا هنگامی که 

و امیدت به من باشد، هر من را بخوانی 

ئی تو را عمل زشتی که انجام داده

بخشم و از آن باکی ندارم، ای پسر می

آدم! اگر گناهانت به چشم انداز آسمان 

برسد و از من آمرزش بخواهی تو را 

آمرزم و از آن باکی ندارم، ای پسر می

آدم اگر در محشر آمدی و گناهانت به 

ه نزدم اندازة پهنای زمین باشد سپس ب

برسی که چیزی را به من شریک 

ای، به اندازة پهنای زمین برایت نیاورده

 کنم.مغفرت خود را عنایت می

 (حسنهرواه الترمذی و )

 

که خداوند فرمود تا آخر حدیث، این حدیث از احادیث قدسی  فرمودة پیامبر  شرح:

داده شده است، پس ، زیرا لفظ آن در قرآن مجید موجود نیست و نسبتش به خداوند تاس

: ای پسر آدم! خطاب به هر فرد انسان شود. این فرمودة خداوند حدیث قدسی گفته می

 «أُبَاِلى لَ وَ  ِمنك َكانَ  َما َعَلى َلكَ  َغَفْرتُ  َورََجْوتَِنى َدَعْوتَِنى َما ِإنَّكَ » :باشد و این فرموده پیامبر می
فرماید: چون مؤمن باشد مین و پیامبران وی میدر این عبارت بیان اکرام خدا به بندگان مؤم

هرگاه گناه کند سپس از خداوند بخواهد که گناهش را بیامرزد و چنین امیدی از او تعالی 

گذرد، به شرطی که این بنده پیوسته داشته باشد، خداوند او را آمرزیده و از تقصیراتش درمی

که او را مورد مغفرت و رحمت خود  توبه کرده و طلب آمرزش کند و از او تعالی بخواهد
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یعنی اگر  «السََّماءِ  َعَنانَ  ُذنُوُبكَ  بَ َلَغتْ  َلوْ  آَدمَ  اْبنَ  يَا»قرار دهد. این فرموده خداوند بزرگ 

ها بعد از آن از من بخواهی که آن «اْستَ ْغَفْرتَِنى ثُمَّ » گناهان تو از بسیاری به بلندی آسمان برسد

خشم از بسیاری و از کمی آن باک بتو می ها را برآن «أُبَاِلى َولَ  َلكَ  َغَفْرتُ »را بر تو ببخشم 

یعنی  «أَتَ ْيَتِنى َلوْ  آَدمَ  اْبنَ  يَا»: ندارم تا آن هنگام که از من مغفرت بخواهی. این فرمودة پیامبر

ای فرزند آدم اگر به روز قیامت بدانچه نزدیک باشد که پهنای زمین از آن گناه و لغزش پُر 

 ِبى ُتْشِركُ  لَ »در صحرای محشر و در مقام حساب « باز مرا مالقات کنی» «َلِقيَتِنى ثُمَّ  »شود 
 «بُِقَراِبَها ألَتَ ْيُتكَ »دهم ی عقیده نکنی مزد تو را میهاکه به من در دنیا شریک یا شریک «َشْيًئا

و مغفرت  میدهم تو را به آنچه نزدیک باشد که پهنای زمین را پر گرداند از آمرزش

 گناهانت.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 حدیث را بخوان و خوب تکرار کن تا بیشتر شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

شرح را به آرامی بخوان و تمام معانی که حدیث شامل آنست برای شنوندگان بیان  -5

 کن.

شود و که دعا خودش عبادت شمرده می :ها را به فضیلت دعا آگاه کن و بگوآن -3

ها عبارت اند از: پوشیده دعاکردن و در میان دعا شان آداب دعا را بیاموز و آنیبرا

شود و داشتن به این که دعایش اجابت مینمودن و امیدواربودن و یقینتضرع و زاری

کردن به دعا و از حد دعا تجاوز نکردن یعنی نخواستن آنچه سنت اصرار و دوام

این که دعا کند که به پیامبری برسد یا این که خداوند به آن جاری نشده باشد، مثل 

 پس از پیری باز جوان گردد.

ترین اسباب ها را از فضیلت طلب مغفرت آگاه کن، زیرا طلب مغفرت از قویآن -4

 خواهند.ایست به آنچه از ثروت و فرزند و دیگر چیزها میگشایش و وسیله
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یرد همچنان مشرک در که هرکس در حالت شرک به خداوند بم :ها بیاموزبه آن -2

 فرماید:شود و بهشت برایش حرام است خداوند میقیامت برانگیخته می

﴿    
    

   
    

 ﴾  :کسی که به خداوند شریک » (.12)المائدة

وزخ  ش دگاههت را برایش حرام کرده است و جایکند به تحقیق که خداوند بشمقرر 

 .«دهندة نیستاست و برای ستمگاران یاری
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 : آیة عدم نماز بر جنازه منافقان91درس 

 قول اهلل جل جال له:
  

  
  
  

  
  

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  

  

 فرموده خداوند بزرگ:

( بر یکی از آنان نماز مخوان و بر سر 84)

گورش مایست چرا که آنان به خدا و 

( و به نماز 24پیامبرش کافر شدند. )

ایستند جز با سستی و تنبلی و انفاق نمی

 کنند جز از روی ناچاری.نمی

 [24و  84]التوبه: 

 

 : ﴿   فرمودة خداوند  شرح:

  ﴾  ای پیامبر! بر هیچیک از منافقین اگر :

: و بر گور ﴾   ﴿ بمیرد نماز مخوان

یست که وی را در لحد بگذاری و برایش طلب مغفرت کرده و به ثبات ایمان او دعا او ما

: یعنی منافقین (انهم)فرماید: کنی. خداوند علت این نهی را بیان کرده می

﴿  ﴾  به خدا و

مؤمن  کنند کهشان کافر هستند گرچه در ظاهر اظهار میرسولش کافر شدند یعنی در باطن

  ﴿ هستند، این نخستین علت نهی است، علت دوم این است که

﴾: آیند، مگر به حالت سستی و به مسجد برای ادای نماز نمی

خوانند اما در باطن از نماز آیند و نماز میشدن برای تظاهر به مسجد میکسالت و از بیم کشته
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انی آخرت و گرفتن پاداش کردار نیک و بد عقیده ندارند. و ها به زندگبرند زیرا اینبد می

علت سوم این است هرگاه از منافقین خواسته شود تا از مال خود در راه جهاد یا رفع 

کنند مگر با کراهت، زیرا ایشان نیازمندی فقرا و یا واجبی دیگر خرج کنند، این کار را نمی

کان شکست خورده و شرک نابود گردد لذا از خواهند که پیامبر نصرت پیدا کند و مشرنمی

لذا وقتی  ا , دهند نه برای ایمان و امید ثواب نزد خدروی تقیه این تکالیف مالی را انجام می

 ﴿های خود انفاق کنند: تا از مال :شودشان دستور داده میاز طرف شارع برای

   ﴾کنند : نفقه می

ها کدام فایدة مرتب نیست، بلکه آن را راهیت و تنفر زیرا در نگاه ایشان بر اینگونه انفاقبا ک

نمایند، چه با آن، دین خدا نصرت پیدا کرده و مشرکین دچار برای خود زیان تصور می

 گردند.شکست می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 نند.آیت را بخوان و تکرار کن تا بیشتر شنوندگان آن را حفظ ک -1

شرح را بخوان و معانی پوشیدة آن را بیان کن تاا بادانی کاه همگاان مفهاوم آیات را        -5

 دانسته اند.

که با نزول این آیه خواندن نماز جنازه بر مردة کافر حرام شاد، پاس    :شان گردانآگاه -3

 مسلمانان نباید بر مردة کافر نماز بخوانند.

شاود و او را باه گورساتان    نمای که ماردة کاافر غسال داده و کفان      :ها را آگاه کنآن -4

 خوانند.کنند و بر وی نماز نمیمسلمین دفن نمی

 کردن در ادای نمازهای پنجگانه عالمة نفاق است.که سستی :ها را آگاه کنآن -2

کنااد ثااواب ناادارد، و کساای کااه در راه خاادا بااه کراهاات انفاااق ماای :بگااو هااا بااه آن -6

به رضا و خلوص در راه خداوناد   گردد، مگر کهدهنده مستحق مُزد و ثواب نمیصدقه

 خرج و انفاق کرده باشد.
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 فضیلت تشییع جنازه مسلمان حدیث: 22درس 

قوله صلى الّله عليه وسلم ِفي رواية 
 ِإيَمانًا ُمْسِلم   َجَنازَةَ  ات ََّبعَ  َمنِ البخاري: 
َها، ُيَصلَّى َحتَّى َمَعهُ  وََكانَ  َواْحِتَسابًا،  َعَلي ْ

 اأَلْجرِ  ِمنَ  يَ ْرِجعُ  فَِإنَّهُ  َها،َدْفنِ  ِمنْ  َويَ ْفُرغَ 
 َصلَّى َوَمنْ  ُأُحد ، ِمْثلُ  ِقيَراط   ُكلُّ  ِبِقيَراطَْيِن،

َها  يَ ْرِجعُ  فَِإنَّهُ  ُتْدَفنَ  َأنْ  قَ ْبلَ  رََجعَ  ثُمَّ  َعَلي ْ
 .ِبِقيَراط  

کند که روایت می بخاری از پیامبر 

فرموده است: کسی که با  آنحضرت 

جنازه مسلمانی برود و ایمان و اخالص به 

همراهش باشد تا بر وی نماز خوانده و 

دفن شود، البته چنین کسی با دو قیراط 

گردد که هر قیراطی به اندازة مزد بازمی

کوه احد است، و کسی که بر جنازه نماز 

بخواند و سپس بازگردد پیش از دفن میت 

 گردد.البته این شخص با یک قیراط بازمی

 

یعنی کسی که همراه جنازه از جای  «ُمْسِلم   َجَنازَةَ  ات ََّبعَ  َمنِ » :امبر فرمودة پی شرح:

 ِإيَمانًا»: وفاتش بیرون شود و در عقب و اطراف آن برود تا آن را تشییع کند و گفته پیامبر 
: این حالت مانند شرطیست در حصول اجر و ثواب، ایمان تصدیق است به وعدة «َواْحِتَسابًا

طلب ثواب خاص از خداوند است که به تشکر و  :دن مزد و احتسابخداوند به دا

: یعنی همراه جنازة «َمَعهُ  وََكانَ »: آمدگویی مردم نظر نداشته باشد. فرموده پیامبر خوش

َها ُيَصلَّى َحتَّى»مسلمان باشد و از وی جدا نشود   ِمنْ  َويَ ْفُرغَ »: تا بر وی نماز خوانده شود «َعَلي ْ
گردد با بازمی «ُأُحد   ِمْثلُ  ِقيَراط   ُكلُّ  ِبِقيَراطَْيِن، اأَلْجرِ  ِمنَ  يَ ْرِجعُ  فَِإنَّهُ »از دفنش فارغ شود و  «َدْفِنَها

دو قیراط هر قیراطی به اندازة احد است مراد کوه احد که در مدینة طیبه است. و این گفتة 

َها َصلَّى َوَمنْ »: پیامبر  ه نماز خوانده و سپس به خانه یا سر کارش : یعنی بر جناز«رََجعَ  ثُمَّ  َعَلي ْ

: پس این شخص «بِِقيَراط   يَ ْرِجعُ  فَِإنَّهُ »: پیش ازین که مرده دفن شود، «ُتْدَفنَ  َأنْ  قَ ْبلَ » بازگردد،

گردد، زیرا او تا فراغت از دفن منتظر نمانده است، و پاداش و مزد به یک قیراط مزد بازمی

 ود.شهمواره به اندازة عمل داده می
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 برای مربی: هاییراهنمائی

 حدیث را بخوان و تکرار کن تا بیشتر شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 شرح را بخوان و به هر جمله توقف کن و کوشش نما که شنوندگان آن را بفهمند. -5

کاه از ایان حادیث صاحیح فضایلت تشاییع و نمااز جناازه ثابات           :ها را آگااه کان  آن -3

 گردد.می

مدار عمل به نیت است و کسی کاه در عمال خاود قصاد طاعات       که :به ایشان بفهمان -4

خداوند و امید ثواب او را داشته باشد، از طرف خداوند باه پااداش کامال عمال خاود      

 رسد.می

که دفن مرده واجب کفایی است ولی تشییع سنتی اسات کاه بادان     :ها را آگاه کنآن -2

ی که ترک کناد عاذاب   ترغیب شده و برای فاعلش اجر و ثواب به همراه دارد، و کس

 شود.نمی

شان نماز جنازه را به ترتیب زیر بیاموز: جنازه به طرف قبله نهاده شاود، اگار مارد    برای -6

باشد امام در برابر سر میت و اگر زن باشد در وسط آن ایستاده شود، بعداً تکبیر بگوید 

راهیمای را  ها را بلند کناد و ساورة فاتحاه را بخواناد، بااز تکبیار گفتاه درود اب       و دست

بخواند سپس تکبیر سوم را بگوید و برای مرده دعا کند و از خداوند برایش رحمت و 

خواهاد دعاا کناد و ساپس ساالم      مغفرت بخواهد، باز تکبیر چهارم را بگوید اگر مای 

خوانند، مگر برای زنان در عقاب جناازه   بگوید، زنان نیز مانند مردان نماز جنازه را می

 ی که از زیارت قبور منع شده اند.رفتن کراهیت دارد طور

این ترتیب نماز جنازه طبق مذهب حنابله است و نماز جنازه طبق مذهب احناف  تذکر:

 معروف است.
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 گانه وحی: آیة اقسام سه29درس 

 قوله تعالی:
   

  
 

  
   

 
  
  
 

  
  
  
  

 فرمودة خداوند بزرگ:

( هیب انسانی را نسزد که خدا با او 21)

سخن گوید، مگر از طریق وحی یا از پس 

« فرشته»ای، یا این که بفرستد رسولی پرده

کند به فرمان پروردگار آنچه را  و او وحی

 مانا او است فرازنده حکیم.خواهد همی

 [21]الشوری: 
 

  :﴿   فرمودة خداوند  شرح:

      
     
   ﴾  این آیه

گفتند: اگر تو پیامبری چرا مانند می کریمه به رد کسانی نازل شده است که برای پیامبر

موسی با خداوند سخن نگوئی و به او نظر نکنی، تا چنین کاری را انجام ندهی ما به تو ایمان 

ها در آوریم. امکان دارد کسانی از یهود این سخنان را به مشرکین تعلیم داده که آننمی

شان ن آیتی را نازل گردانید و برایمقابل پیامبر چنین سخنانی بگویند، خداوند به ردشان چنی

که در توان هیب بشری نیست که با خداوند سخن گوید مگر این که خداوند به وی  :خبر داد

 به صورت خفی در است کردن سریعوحی کند و وحی به چند صورت است: اول آگاه

ید خواب یا بیداری و صورت دوم این است که خداوند با پیامبرش از پس حجاب سخن بگو

شنید ولی خداوند را سخن خدا را می  در کوه طور سخن گفت، موسی چنانکه با موسی 

دید، صورت سوم اینست که خداوند فرشته را به صورت ملک یا به شکل انسانی نمی
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رساند، چنانکه گوید و آنچه را خداوند خواسته به وی میفرستد و او با پیامبر سخن میمی

 ﴿گشت. این فرمودة خداوند: زل مینا بر محمد  جبرئیل 

 ﴾  یعنی خداوند بر همة مخلوقات خود فوقیت دارد. و با

 کند.حکمت خویش امور بندگان را تدبیر می
 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 آیت را بخوان و تکرار کن تا این که بیشتر شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

نمایناد، بارای ایان کاه     گیرند و حفظ میهائی را که درس میآیت :شان تعلیم دهبرای -5

 ها را در نمازهای نفل بخوانند.فراموش نکنند آن

شرح را بخوان و معنی پوشیده آن را بیان کن تاا شانوندگان ماراد خادای تعاالی را از       -3

 آیت بدانند.

کناد تاا   که خداوند از فرشتگان و آدمیان پیامبرانی را انتخااب مای   :ایشان را آگاه کن -4

 شان برسانند.احکام او را که سبب سعادت بندگان است برای

بیناد،  که اگر فرشته به صورت بشاری ظااهر شاود، هارکس او را مای      :ها بفهمانبه آن -2

 شد.دیده می در مسجد به صورت دحیه بن خلیفه الکلبی  چنانکه جبرئیل 

آخرت حق است چنانچاه  دیدار خداوند در دنیا ممکن نیست و در  :ها را آگاه کنآن -6

 ﴿ است: به آیت قرآنکریم ثابت شده است و آن فرمودة خداوند 

    
  ﴾  :(.53 - 55)القیامااة 

کنناده  های از آدمیان روشن و تازه، به سوی پروردگاار خاود نظااره   در آن روزچهره»

 .«هستند
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 وحی مثل سلسله الجرس : حدیث22درس 

قوله صلى الّله عليه وسلم ِفي رواية 
 َصْلَصَلةِ  ِمْثلَ  يَْأتِيِنى َأْحَيانًاالبخاري: 

 َوَقدْ  َعنِّى فَ يُ ْفَصمُ  َعَلىَّ  َأَشدُّهُ  َوُهوَ  اْلَجَرسِ 
 ِلىَ  يَ َتَمثَّلُ  َوَأْحَيانًا قَاَل، َما َعْنهُ  َوَعْيتُ 
. يَ ُقولُ  َما َأِعىفَ  فَ ُيَكلُِّمِنى رَُجلً  اْلَمَلكُ 
 رَأَيْ ُتهُ  َوَلَقدْ  :عنها اهلل رضى َعاِئَشةُ  قَاَلتْ 
 اْلبَ ْرِد، الشَِّديدِ  اْليَ ْومِ  ِفى اْلَوْحىُ  َعَلْيهِ  يَ ْنِزلُ 

 .َعَرقًا لََيتَ َفصَّدُ  َجِبيَنهُ  َوِإنَّ  َعْنهُ  فَ يَ ْفِصمُ 

 بخاری روایت کرده است که پیامبر

ه مانند فرمود: گاهی وحی الهی بر من ب

ترین آید و این سختآواز جرس می

حالت وحی بر من است، چون وحی از من 

قطع شود آنچه گفته است از وی یاد 

ام. و گاهی فرشته به صورت مردی گرفته

شود و با من سخن بر من ظاهر می

دانم و گوید، و آنچه گفته است میمی

گفت: من پیامبر را  لکنم. عایشه حفظ می

سیار سرد بود دیدم که در روزی که ب

آمد چون حالت وحی بر وی فرود می

گشت بر جبین وحی از وی قطع می

 شد.مبارکش عرق جاری می

 

 َصْلَصَلةِ  ِمْثلَ »آید : یعنی گاهی بر من وحی می«يَْأتِيِنى َأْحَيانًا»: فرمودة پیامبر  شرح:
آمدن وحی در این حالت از دیگر حاالت بر  : یعنی«َعَلىَّ  َأَشدُّهُ  َوُهوَ » : مثل آواز زنگ«اْلَجَرسِ 

 َوَقدْ »شود وحی از من : یعنی قطع می«َعنِّى فَ يُ ْفَصمُ »:  تر است. فرموده پیامبرمن سخت
 ِلىَ  يَ َتَمثَّلُ  َوَأْحَيانًا»ام. این فرموده پیامبر: ام و حفظ کرده: یعنی آنچه گفته دانسته«َعْنهُ  َوَعْيتُ 
 َما فََأِعى فَ ُيَكلُِّمِنى»ید آرشتة وحی به صورت مردی بر من مینی گاهی ف: یع«رَُجلً  اْلَمَلكُ 
 َعَلْيهِ  يَ ْنِزلُ  رَأَيْ ُتهُ  َوَلَقدْ »: لکنم. قالت عائشه دانسته و حفظ می :گویدیعنی آنچه می «يَ ُقولُ 

: «َعَرقًا لََيتَ َفصَّدُ  َجِبيَنهُ  َوِإنَّ » شتگیعنی وحی قطع می «َعْنهُ  فَ يَ ْفِصمُ  اْلبَ ْرِد، الشَِّديدِ  اْليَ ْومِ  ِفى اْلَوْحىُ 
کرد، رق سیالن میزدن جاری شود، از جبین مبارک عرگیعنی مانند این که خون از محل 
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گرفت، زیرا و این شدت بدین سبب بود که وحی را از غیر جنس خود که ملک باشد فرا می

ن از انسان یا حیوان از حیوان یا سنت الهی بر این است که تفاهم میان دو هم جنس مانند انسا

جن از جن آسان باشد، مگر وقتی که جنسیت اختالف پیدا کند فراگرفتن حتماً دشوار است 

 مگر آنچه خداوند پاک بخواهد.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 حدیث را بخوان و تکرار کن تا بدانی که بیشتر شنوندگان آن را حفظ کرده اند. -1

 وان و معنی مراد هر جمله را بیان کن.شرح را جمله جمله بخ -5

گیارد، ولای باا    که تفاهم در میان دو همجنس به آسانی صورت می :ها را آگاه کنآن -3

گویاد: وقتای کاه جبرئیال باه      مای  لهمجنس بسیار سخت اسات، چنانکاه عایشاه     غیر

کرد، زیرا در ایان حالات   آن همه سختی را برداشت می آمد پیامبرصورت ملکی می

در آن بود وارد شود تا ساخنش   ت پیامبر در عالم روحانی و نور که جبرئیل بایسمی

 را بفهمد.

آماد و  گاهی به صورت دحیه بن خلیفاه الکلبای مای    که جبرئیل  :ها را آگاه کنآن -4

روایت شده است این  مدیدند چنانکه حدیث جبرئیل که در صحیح مسلیاران او را می

ای بسیار سفید ماوی  یاران گفتند: شخص دارای جامهکند، مطلب را به تفصیل بیان می

شاناخت، مقابال   شد و کسی از ما نیز وی را نمیخوب سیاه و بر وی اثر سفر دیده نمی

هاایش را بار روی   نشست و زانوهایش را برابر زانوهای پیامبر قرار داد و دست پیامبر

داد و به وی جواب می شروع به سوال کرد، پیامبر های خود گذاشت، از پیامبرران

 گفت راست گفتی، اصحاب از سخنانش در تعجب بودند تا پایان حدیث.او می
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 : آیة اقرأ باسم ربک23درس 

 قوله تعالی:
 

 
 
  

  
  

  
 
 

  
  

 
  

  
   

 دة خدای تعالی:فرمو

( بخوان به نام پروردگارت آن که 1)

( آفرید انسان را از خون 5آفریده است )

( بخوان پروردگار تو بزرگوارتر 3بسته )

( همانا خدایی که به وسیله قلم 4است )

( آموخت انسان را آنچه 2آموخت )

 دانست.نمی

 [2 – 1 :]علق

 

  ﴿فرمودة خداوند بزرگ:  شرح:

  ﴾ یعنی ای پیامبر! قرائت خود را به :

 :و فرمودة خداوند  نام پروردگارت آغاز کن یعنی به بسم اهلل الرحمن الرحیم

﴿ ﴾مخلوقات را  همه : یعنی به نام خدائی که آفریده است

: آفرید انسان فرزند آدم ﴾ ﴿ را از گِل آفرید دمو آ

: علق جمع علقه است و آن پارة خون تازه باشد، بدین سبب ﴾ ﴿ را

بعد از چهل روز  چسبد.او را علقه گویند به جهت تری که دارد به هرچه بدان تماس کند می

شود بعداً اگر خداوند به پارة می تر گوشگردد باز پس از چهل روز دیگعلقه می ,منی مرد

گذارد شود و گرنه رحم، آن را فرو میزندگانی و خلقت او امر دهد، روح در وی دمیده می

  ﴿ . فرموده خداوندکندو سقط می

    



   

  درسهای یومیه اسالمی    212 
  

 

﴾مر اول که شود برای تأکید بر ا: بار دوم امر به خواندن می

به خواندن شده است به جهت دشواری فراگرفتن وحی و به سبب وحشتی که از نزول 

عارض شد، یعنی پروردگارت بزرگوارتر از هر بزرگواریست  ناگهانی اولین وحی به پیامبر

تر است از هر مهربانی، اوست که به واسطه قلم به هرکه خواسته است نویسندگی و و مهربان

 ﴿تعلیم داده است. ا آموخته و معارف الهی را دانش بسیاری ر

    ﴾ : یعنی به واسطه قلم

دانست از علوم و معارف آموخته است، ازین سبب است که قلم برای انسان آنچه را نمی

وم و کند، و قلم وسیله علشریف است زیرا هرچیزی به سبب غایه و مرام خود شرافت پیدا می

معارف است و نخستین چیزی که خداوند پس از عرش و آب پیدا کرده قلم است، زیرا 

فرماید: اول چیزی که خداوند آفرید قلم بود برایش گفت: بنویس! پس قلم آنچه می پیامبر

 شود نوشت.تا به روز قیامت پدید می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 اکثراً خوب یاد بگیرند. آیات را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان -1

شرح را به نیکویی جمله جمله بخوان و معانی پوشایدة آن را بیاان کان تاا شانوندگان       -5

 بدانند.

 بودن آغاز کارها به بسم اهلل تذکر ده.ها از مستحببه آن -3

 که همین پنج آیت اولین آیاتیست از قرآن که نازل شده است. :شان گردانآگاه -4

گاذار و  خداوند به نزول قرآنکریم آگاه کن تا بر آن سپاس ها را از بخشش و انعامآن -2

 شاکر باشند.

در غاار حارا کاه در یکای از       که این آیاات بار پیغمبار خادا     :ایشان را آگاه گردان -6

تااکنون باه    های مکه مکرمه است نازل شد، و این کاوه و غاار از زماان پیغمبار     کوه

از مشارکین و کاردار فاساد و     گیاری بارای گوشاه   همان وضع وجاود دارد و پیاامبر  
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نشست که ناگاه آیات حقّه قرآن بر وی فرود آمد، شان، در این غار به عبادت میباطل

اش در مکااه بازگشاات، در حااالی کااه از شاادت وحاای وجااودش پااس از آن بااه خانااه

 لرزید. چنانچه در بخاری آمده است.می
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 نزول وحی در غار حرا حدیث: 24درس 

رضي الّله عنها  ائشةروى البخاري عن عما 
 َغارِ  ِفى َوُهوَ  اْلَحقُّ  َجاَءهُ  َحتَّىنها قالت: أ

 َما :قَالَ . اقْ َرأْ  فَ َقالَ  اْلَمَلكُ  َفَجاَءهُ  ِحَراء ،
 بَ َلغَ  َحتَّى فَ َغطَِّنى فََأَخَذِنى :قَالَ . ِبَقاِرئ   أَنَا

 قُ ْلتُ . اقْ َرأْ  فَ َقالَ  َأْرَسَلِنى ثُمَّ  اْلَجْهَد، ِمنِّى
 َحتَّى الثَّانَِيةَ  فَ َغطَِّنى فََأَخَذِنى. ِبَقاِرئ   نَاأَ  َما

. اقْ َرأْ  فَ َقالَ  َأْرَسَلِنى ثُمَّ  اْلَجْهَد، ِمنِّى بَ َلغَ 
 فَ َغطَِّنى فََأَخَذِنى. بَِقاِرئ   أَنَا َما فَ ُقْلتُ 
 رَبِّكَ  بِاْسمِ  اقْ َرأْ ) :فَ َقالَ  َأْرَسَلِنى ثُمَّ  الثَّالِثََة،
 اقْ َرأْ *  َعَلق   ِمنْ  اإِلْنَسانَ  َلقَ خَ *  َخَلقَ  الَِّذى
 - اللَّهِ  َرُسولُ  ِبَها فَ َرَجعَ (. اأَلْكَرمُ  َورَبُّكَ 
 فُ َؤاُدُه، يَ ْرُجفُ  - وسلم عليه اهلل صلى

 اهلل رضى ُخَويِْلد   بِْنتِ  َخِديَجةَ  َعَلى َفَدَخلَ 
 َحتَّى فَ َزمَُّلوهُ . زَمُِّلوِنى زَمُِّلوِنى :فَ َقالَ  عنها

 .الرَّْوعُ  ْنهُ عَ  َذَهبَ 

آنچه که بخاری روایت کرده حدیثی 

پیامبر »که او گفته است:  لاست از عایشه 

تا این که حق « کرددر غار حرا عبادت می

)وحی الهی( بر وی فرود آمد، و او در 

همان غار حرا بود که ناگاه فرشته بر وی 

گوید: ظاهر شد و گفت: بخوان! پیامبر می

م، پس مرا در بغل من گفتم: خواننده نیست

گرفت و به آغوش خود فشار داد که 

احساس رنج و ماندگی کردم سپس مرا 

رها کرد و گفت: بخوان! گفتم: من 

خواننده نیستم، باز مرا گرفت و برای مرتبه 

دوم فشار داد تا احساس رنج و ماندگی 

کردم، سپس مرا رها کرد و گفت: بخوان! 

م مرا گفتم: من خواننده نیستم، پس بار سو

در آغوش فشرد و باز رها کرد و گفت: 

اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق االنسان من 

علق اقرأ وربک االکرم الذی علم بالقلم 

پیامبر با این آیات که یاد گرفته بود به 

سوی خانه بازگشت و در حالی که قلبش 

لرزید بر خدیجه بن خویلد داخل می

 پیچید، جامهگشت و گفت: جامه بر من به

پیچید، پس بر وی جامه افگندند تا بر من به

 خوف از وی دور شد.
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: روش کالم در اینجا داللت «ِحَراء   َغارِ  ِفى َوُهوَ  اْلَحقُّ  َجاَءهُ  َحتَّى»: لسخن عایشه  شرح:

 دارد که عباراتی از حدیث شریف حذف شده است، و آن عبارات چنین است: پیامبر

بارها برای چند شبانه روز در غار حرا به عبادت داشت و گیری را دوست میگوشه

به این  لپرداخت و در همین حال بود که حق بر وی پدیدار گردید. کلمة حق را عایشه می

: فرشته یعنی جبرئیل بر وی نازل شد و برایش گفت: «اْلَمَلكُ  َفَجاَءهُ »کند: اش تفسیر میگفته

خواننده نیستم، یعنی پیش ازین توانایی جوابش را چنین گفت: من  بخوان، پس پیامبر 

جبرئیل است،  در جواب : قول پیامبر«بَِقاِرئ   أَنَا َماوَ »خواندن نداشتم، اکنون چگونه بخوانم؟ 

: پس مرا در آغوش گرفت و بیفشرد «اْلَجْهدَ  ِمنِّى بَ َلغَ  َحتَّى فَ َغطَِّنى فََأَخَذِنى»گوید: زیرا وی می

هایم کرد مانند این که مادر فرزندش را از روی مهربانی و شفقت تا به زحمتم انداخت باز ر

دهد، فرشته مرا در آغوش خود فشار داد. معنی جهد ماندگی و رنج اش فشار میبه سینه

فشرد و رها انجام داد که او را در آغوش می سه مرتبه با پیامبر  است، این کار را جبرئیل 

 ﴿ و بعد از مرتبه سوم به وی گفت:گفت بخوان، کرد، باز برایش میمی

    ﴾ 
 یعنی همة مخلوقات را آفریده است و آدم  .«که آفریده است بخوان به نام پروردگارت»

پاکیست خدای را آفریدگار »را از خاک آفریده و فرزندانش را از خالصة آب پست منی 

  ﴿ :ر پیامبر تکرار کرد و گفتباز امر قرائت را ب« دانا

    
  ﴾  یعنی از کرم و لطف واسع خود

علوم مختلف و معارف و دانش بسیاری را آموخت.  برای کسانی که از بندگانش خواست

همراه این   : یعنی رسول خدا«موسل عليه اهلل صلى اللَّهِ  َرُسولُ  ِبَها فَ َرَجعَ » لسخن عایشه 

: که از شدت ناگهانی نزول وحی در حالی «فُ َؤاُدهُ  يَ ْرُجفُ »آیات که حفظ کرده بود بازگشت 

که در آنجا بود بازگشت و  بلرزید به منزل نزد همسرش خدیجه بنت خویلدکه دلش می

س فرودآمدن پیچید گویی وی را از تربرایش گفت: جامه بر من بپیچید، جامه بر من به
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: تا خوفی که از «الرَّْوعُ  َعْنهُ  َذَهبَ  َحتَّى»ناگهانی وحی تب لرزه گرفته است، او را پوشیدند، 

 فرودآمدن عجیب وحی بر وی پدید آمده بود، دور شد.
 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 حدیث شریف را به آرامش بخوان تا پیشتر شنوندگان آن را یاد گیرند. -1

 شان بیان کن.با آرامش معانی پوشیده و دشوار آن را برایشرح را بخوان و  -5

 باشد.که خواندن و نوشتن وسیلة دانش و معارف دینی و دنیای می :ها را آگاه کنآن -3

شان روشان گاردد، یکای    ایشان را به آغاز و اطوار آفرینش خبر ده تا دو حقیقت برای -4

ن از خااک و ساپس از   بزرگی و عظمت خداوند در آفرینش، و دیگری آفریدن انساا 

 آب پست منی تا ناتوانی انسان را بدانند.

که یادکردن نام خداوند در آغاز هر کاری مستحب و پسندیده اسات،   :ها بیاموزبه آن -2

 آمده است. چنانکه در گفتار پیامبر
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 صفات مؤمنان مخلص آیة: 22درس 

 قول اهلل جل جال له:
 
 
  

  
  

  
  

 
 

  
 

  
 
  

   
 

   
  

  
   

  
   

 فرمودة خدای بزرگ:

ای مؤمنان هرکس از شما از دین ( 24)

خود بازگردد، به زودی خداوند گروهی 

شان را خواهد آورد که خداوند دوست

دارد و آنان هم خدا را دوست می

دارند، نسبت به مؤمنان نرم و فروتن می

بوده و در برابر کافران سخت و نیرومندند 

زنش کنند و از سردر راه خدا جهاد می

ای هراس ندارند، این کنندههیب سرزنش

هم فضل خدا است خداوند آن را به 

کند، و خداوند هرکس بخواهد عطا می

 دارای فضل فراوان و آگاه است.

 [24مائده: ]

 

  ﴿ فرمودة خداوند: شرح:

﴾  این آیت ندائی است از طرف خداوند برای بندگان مؤمنش که

    ﴿گوید: دهد ایشان را و مییم میب

﴾ اگر کسی از شما بعد از آن که ایمان آورده و به اسالم داخل شد :

   ﴿دوباره به سوی کفر بازگردیده و مرتد شود 

  ﴾ به زودی :

شان ها را به سبب ایمان و تقوا و صالحعجم را پدید آورد که آنخداوند مردمی از عرب و 
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و به سبب  دارد، و ایشان با معرفت و آگاهی به عظمت و کمال ذات خداوند دوست می

 ﴿: دارند. فرموده خداونداش او را دوست میفضل و احسان خداوندی

    
﴾گیر و : یعنی بر مؤمنان نرم و مهربان و بر کافران سخت

  ﴿دُرشت خوی هستند، فرموده خداوند: 

 ﴾  یعنی قدرت و توانایی خود را در پیکار با کافران صرف

شان کامل گردیده و به ها را به طرف اسالم هدایت کنند تا اسالمکنند تا این که آنمی

یا و آخرت فایز گردند و از عذاب آخرت و رسوایی دنیا نجات پیدا کنند. فرمودة سعادت دن

ها یعنی آن ﴾: ﴿   خداوند 

کنند و از ناپسند گویند و عدالت را مراعات کرده به کارهای پسندیده امر میحق را می

د و در این راه از سرزنش و عقاب، و چینی بدگویان در ایشان اثری نداردارند، سخنبازمی

شان به حتی از جنگ کسی باک ندارند، این جرئت از سبب کمال ایمان و قوت معرفت

   ﴿خداوند است فرمودة خداوند: 

  ﴾ یعنی این صفات ستوده شده و فضایل :

به آن رستگار شده  یاران دیگر پیامبر  و بای که سیدنا ابوبکر صدیق و عمر فاروقمتعدده

و توفیق یافتند مانند صفت دوستی با خداوند و دوستی خداوند به ایشان، نرمی و مهربانی بر 

مؤمنان، شدت و دُرشتی بر کافران، فضل و بخشش خداوندی است که به هرکس خواهد 

آن که مستحق کند و خداوند دارای فضل و بخشش فراوان است و از مؤمنان عنایت می

 گردد.بخشد، و آن که مستحق نباشد از آن محروم میفضلش باشد، به وی می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

آیت را با ترتیل بخوان و تکرار کن و شنوندگان با تو بخوانند تا بیشترشان آن را حفظ  -1

 کنند.
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ضیح بده شرح را بخوان و معانی آن را تک تک بیان کن و آنچه الزم توضیح است تو -5

 بینی که مطالب را فهمیده اند.تا به

که آیت مشتمل بر اخبار غیبی است که داللات بار صادق پیاامبر و      :ها را آگاه کنآن -3

وفاات کردناد عادة     کند چاه هماین کاه پیاامبر    این که قرآن کالم خداوند است می

م سرکشی کرده و دیگار احکاا   اعراب از دین اسالم مرتد شدند و عدة از دادن زکات

را قبول داشتند، و عدة به کلی از دین اسالم منکر گردیدند که ابوبکر صادیق   شریعت

ها را در برابر دین الهی وادار به تسالیم نمودناد، و   ها جنگیدند تا آنبا آن  و یارانش

پرچم اسالم را بلند کرده  العرب کافری باقی نگذاشتند، سپس یاران پیامبر ةدر جزیر

ارزه نمودند تا مردم به دین اسالم روی آورده و خادای  بو روم م و با کشورهای فارس

 تعالی اسالم و اهل آن را نیرومند و مکرم گردانید.

در برابار   در باارة رحمات و مهرباانی یااران پیاامبر      برا از ساخن ابان عبااس     هاآن -4

 هاگوید: آنشان در برابر کفار آگاه کن آنجا که میگیریمسلمانان و درشتی و سخت

بر مؤمنان مانند پدر برای فرزند و مولی برای بناده، و در مقابال کفاار مانناد درنادة در      

 برابر شکارش بودند.
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 حالوت ایمان حدیث: 26درس 

 َثَلثٌ  قول الرسول صلى الّله عليه وسلم:
 َيُكونَ  َأنْ  اإِليَمانِ  َحَلَوةَ  َوَجدَ  ِفيهِ  ُكنَّ  َمنْ 
 َوَأنْ  ِسَواُهَما، ِممَّا ْيهِ ِإلَ  َأَحبَّ  َوَرُسولُهُ  اللَّهُ 

 َأنْ  َيْكَرهَ  َوَأنْ  لِلَِّه، ِإلَّ  ُيِحبُّهُ  لَ  اْلَمْرءَ  ُيِحبَّ 
 ِفى يُ ْقَذفَ  َأنْ  َيْكَرهُ  َكَما اْلُكْفرِ  ِفى يَ ُعودَ 
 .النَّارِ 

فرمایند: سه صفت می ترجمه: پیامبر 

است که در هرکس موجود باشد. شیرین 

ابد. این که یو حالوت ایمان را درمی

خداوند و رسولش از دیگران در قلبش 

اشند، این که کسی را دوست تر بمحبوب

نداشته باشد مگر به جهت خدا، این که از 

بازگشتن به کفر متنفر باشد همانطوری که 

 از افتادن در آتش متنفر است.

 )رواه البخاری(

 

سه خصلت است که اگر در کسی : یعنی «ِفيهِ  ُكنَّ  َمنْ  َثَلثٌ » :فرمودة پیامبر  شرح:

 اللَّهُ  َيُكونَ » -1ها عبارتند از: ابد و آنی موجود شد در نفس خود حالوت ایمان را درمی
یعنی خدا و رسول از مخلوقات دیگر ولو که هرگونه عالقه و  «ِسَواُهَما ِممَّا ِإلَْيهِ  َأَحبَّ  َوَرُسولُهُ 

، و این که هرکس «اْلَمْرءَ  ُيِحبَّ  َأنْ » -5باشند. تر نیازی به ایشان داشته باشد به نزدش محبوب

: برای خشنودی و رضای خداوند دوست داشته باشد «لِلَّهِ  ِإلَّ  ُيِحبُّهُ  لَ »دارد، را که دوست می

: بعد این که خداوند او را از کفر و «اْلُكْفرِ  ِفى يَ ُعودَ  َأنْ  َيْكَرهَ  َأنْ » -3نه به جهت چیزی دیگر. 

، همچنان که بد «النَّارِ  ِفى يُ ْقَذفَ  َأنْ  َيْكَرهُ  َكَما»داد بازگشت به کفر را بد بداند. ضاللت نجات 

برد از این که وی را در آتش بیندازند، این سه صفت اگرچه از عطاء و بخشایش خداوند می

کند. ولی برای آن اسبابی وجود روند که به هرکه بخواهد عنایت میبزرگ به حساب می

 -1ها عبارتند از: اید مسلمان این مقام را به واسطه همان اسباب طلب کند و آندارد که ب

ها بد ها را دوست دارد و یا از آنشناخت خداوند و دانابودن به آن چیزهائی که او تعالی آن

ها های در روز آخرت برای دوستان خود و چه عذاببرد و شناخت این که چه نعمتمی
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قدرت ایمان و یقین کامل که انسان را به کثرت اعمال  -5ه است برای دشمنان آماده کرد

شناخت آثار شوم کفر از قبیل جهل، شر و فساد در دنیا و خسران  -3سازد. صالحه وادار می

 فرماید:کند حتی در وجود خودش چنانکه خداوند بزرگ میآخرت که در هرچیز زیان می

﴿    
   

 ﴾  :ای محمد! بگوی البته »(. 12)الزمر

ها و اهل خود در روز قیامت زیان و خساره وارد کرده کاران کسانی اند که بر نفسزیان

 .«اند
 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 د گرفته اند.حدیث را بخوان و تکرار کن تا ببینی که شنوندگان آن را یا -1

 شرح آن را به آرامی بخوان تا بدانی که شنوندگان آن را فهمیده اند. -5

کناد مگار   که ایمان دارای حالوت و شیرین است کاه آن را درک نمای   :ها بگوبه آن -3

 گانة که در این حدیث ذکر شده به دست آورد.کسی که صفات سه

روردگاار خاود   را پ هلل که ایمان عباارت از ایان اسات کاه ا     :به ایشان یادآوری کن -4

دگار و معبودی قرار ندهی و به هرچه خداوند امار کارده مانناد    روبدانی و به جز او پر

شادن در قیامات و آنچاه در آنجاا از     هاا و رساوالن و زناده   ایمان باه مالئکاه و کتااب   

 های دوزخ وجود دارد تصدیق کنی.های بهشت و عذابحساب، میزان صراط، نعمت
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 شودای ستم نمیقیامت به اندازة ذره در آیة: 21درس 

 قال اهلل جل جال له:
   

  
    

 
 

  
 
 
  
  
  
  

 
  

  
  
  
 
 
 
  

  
  

  
  

 خداوند بزرگ فرموده است:

کند به اندازة ( همانا خداوند ستم نمی41)

ذرة و اگر کردار خوبی باشد، مضاعفش 

د خویش پاداش بزرگ کند و بیارد از نز

( پس چگونه است هنگامی که بیاریم 41)

از هر امتی گواهی و بیاریم تو را بر اینان 

( در آن روز دوست دارند آنان 45گواه، )

که کفر ورزیدند و نافرمانی کردند پیامبر 

شدند با زمین و نهان را، کاش یکسان می

 دارند از خداوند داستانی را.نمی

 [45 – 41]النساء: 

 

  ﴿ فرماید:خداوند از عدالت و رحمتش سخن گفته و می شرح:

 ﴾اش انسان باشد و یا جنی به اندازة ذرة : یعنی خداوند بزرگ بر بنده

اش به روز قیامت همراه یک حسنه به حساب کند بازهم با این عدالت کامل اگر بندهستم نمی

گرداند و باشد خداوند پاداش آن حسنه را زیاده میحاضر شود به شرطی که ایمان داشته 

بخشد و بازهم برتر ازین از نزد خود برایش پاداش بزرگ عنایت برایش ثواب مضاعف می

داند، چقدر پاک است خدای دادگر، کند که اندازة بزرگی و کیفیت آن را کسی نمیمی
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   ﴿ فرماید:مهربان و بخشاینده. خداوند می

     
   ﴾ و چگونه باشد :

حال آن روز و کدام کس خواهد بود تا مقدار ترس و وحشت آن را بداند که خداوند از هر 

کند تا بر کردار ایشان از ایمان و کفر، صالح و یا فساد گواهی دهد و امتی گواهی حاضر می

ا ای پیامبر این گروه یعنی بر امت تو گواه بیاوریم. البته ایستگاه قیامت بسیار دشوار هست تو ر

کند و حالت آن رسواکننده است و آنچه بر دشواری و رسوائی موقف قیامت داللت می

پرستان و مشرکین ری، آتشاآنست کسانی که به خدا و پیامبرش کافر شدند مانند یهود، نص

دارند که ها دوست مینمودند این گروه یاطاعت نکرده و نافرمان مد و از رسول خدا مح

درین روز با خاک برابر باشند. یعنی خاک باشند یا دفن شده در خاک تا از ایشان اثری بر 

 ﴿روی زمین باقی نباشد که از حساب قیامت و عذاب الهی نجات پیدا کنند و فرمودة 

   ﴾  :و » (.45)النساء

ها در این روز چنین قدرتی را نخواهند ون آنچ .«توانند هیب سخنی را از اهلل پنهان کنندنمی

 دهد.ها گواهی میگوید و بر کردار ناشایست آنشان سخن میداشت زیرا اعضای

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ندگان آن را یاد گرفته اند.آیات را به تجوید بخوان و تکرار کن تا بدانی که اکثر شنو -1

 شرح آیات را بخوان و معانی پوشیدة آن را بیان کن تا همگان آن را بفهمند. -5

از ابن مسعود خواست تا چیزی از آیات قرآن را   که روزی پیامبر خدا :ها بگوبه آن -3

برایش بخواند، ابن مسعود از سورة نساء شروع به قرائت کرد تا به این آیات رسید، 

﴿     
    
   ﴾ ء)النسا :

گاه که از هر امتی گواهی بیاوریم و تو را به پس چگونه خواهد بود آن» .(65
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کند و گریه می توجه شد که پیامبر م ناگاه  .«عنوان گواهی بر ایشان حاضر نماییم

های شدن از نعمتگوید کافی است، کافیست و سبب گریة پیامبر اوالً آگاهمی برایش

بود که خداوند بر وی عنایت کرده است، و ثانیاً به جهت رحمت و دلسوزی بر امت و 

 ترس ازین که گرفتار عذاب روز قیامت نگردند.

 را اینزی :به ایشان کیفیت عرض کردار بندگان و حساب و جزاء بر آن کردار را بگو -4

آیات بر محاسبه و بازپرسی اعمال داللت دارد تا شنوندگان در راه خدا گام برداشته و 

 از عذاب وی نجات یابند و از بخشش و انعام او سعادتمند شوند.
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 ای از ایمان سبب نجات: حدیث ذره29درس 

 َأْهلُ  يَْدُخلُ قوله صلى الّله عليه وسلم: 
 يَ ُقولُ  ثُمَّ  ، النَّارَ  النَّارِ  َوَأْهلُ  ، اْلَجنَّةَ  اْلَجنَّةِ 

 ِمثْ َقالُ  قَ ْلِبهِ  ِفى َكانَ  َمنْ  َأْخرُِجوا تَ َعاَلى اللَّهُ 
َها فَ ُيْخَرُجونَ .  ِإيَمان   ِمنْ  َخْرَدل   ِمنْ  َحبَّة    ِمن ْ
 فَ يَ ْنبُُتونَ  ةِ اْلَحَيا نَ َهرِ  ِفى فَ يُ ْلَقْونَ  اْسَودُّوا َقدِ 

 أََلمْ  ، السَّْيلِ  ِنبِ َجا ِفى اْلِحبَّةُ  تَ ْنُبتُ  َكَما
 .ُمْلَتِويَةً  َصْفَراءَ  َتْخُرجُ  أَن ََّها تَ رَ 

فرماید: اهل جنت به می  پیامبر اکرم

جنت و اهل آتش به آتش دوزخ داخل 

شوند. بعد از آن خداوند بزرگ برای می

 هرکس که به دهدفرمان میفرشتگانش 

اندازة دانة خردلی در دلش ایمان باشد از 

ها را یرون کنید، فرشتگان آنآتش جهنم ب

در حالی که سوخته و سیاه گشته اند از 

کنند، سپس در نهر حیات آتش بیرون می

شوند پس گوشت تازه در انداخته می

شان روئیده، مانند این که دانه هایبدن

ای که روید مگر ندیدهدرگذر سیل می

گی چگونه زرد و ها در جای سیل زدهدانه

 رویند.درهم پیچیده می

 )رواه البخاری(

 

اهل جنت کسانی هستند که اهلیت  «اْلَجنَّةَ  اْلَجنَّةِ  َأْهلُ  َيْدُخلُ »: فرموده پیامبر خدا  شرح:

شان تزکیه و پاک هایبهشت را به ایمان و کردار پسندیدة خود حاصل کرده اند، چون نفس

الی هفت آسمان بوده و و جنت عبارت از دار سالم و سرای سالمتی است. که با شده است.

: یعنی کسانی در آتش دوزخ «النَّارَ  النَّارِ  َوَأْهلُ »سقف آن عرش الهی است. فرمودة پیامبر: 

های آنان را آلوده ساخته است شوند که اهل شرک و گناه بودند، ظلم و گناه نفسداخل می

طة کائنات قرار ترین نقو دوزخ سرای هالکت و نابودیست و دارای درکات است و در پائین

دارد، این جریانات بروز قیامت است، هنگامی که مردم در صحرای رستاخیز برانگیخته شوند 

گردند فرمودة و به کرداری که در دنیا به اختیار و ارادة خود انجام داده اند محاسبه می
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، مراد از «ِإيَمان   ِمنْ  َخْرَدل   ِمنْ  َحبَّة   ثْ َقالُ مِ  قَ ْلِبهِ  ِفى َكانَ  َمنْ  َأْخرُِجوا تَ َعاَلى اللَّهُ  يَ ُقولُ  ثُمَّ » :پیامبر

باشد و مراد از ، وزن دانة سپند است به جهت این که کوچک و سبک وزن میحبةمثقال 

کسی را از آتش بیرون کنید »ایمان کردار شایسته است، زیرا در حدیث دیگری آمده است 

: . فرمودة پیامبر «ذرة انجام داده استکه کلمة ال اله اال اهلل گفته و کار خیری به وزن 

َها فَ ُيْخَرُجونَ » که از  «اْسَودُّوا َقدِ »آورند ها را از آتش دوزخ بیرون می: یعنی فرشتگان آن«ِمن ْ

 حرارت آتش دوزخ سیاه شده اند.

ن، شوند که به آ: یعنی در جوئی انداخته می«ةِ اْلَحَيا نَ َهرِ  ِفى فَ يُ ْلَقْونَ » :فرمودة پیامبر 

 ِفى اْلِحبَّةُ  تَ ْنُبتُ  َكَما فَ يَ ْنُبُتونَ »شود و به روایتی هم نهر حیا آمده است. جوی حیات گفته می
این  «ُمْلَتوِيَةً  َصْفَراءَ  َتْخُرجُ  أَن ََّها تَ رَ  أََلمْ » ، تخم گیاهان است، فرمودة پیامبر حبة، «السَّْيلِ  َجاِنبِ 

گرداند. یعنی استفهام صورت گرفته است ثابت میاستفهام تقریریست که مطلبی را که از آن 

 روید.، زردرنگ، درهم پیچیده از زمین میحبةآری واقعاً این 

شدن از دوزخ در جوی حیات غُسل داده آری، چنین است حالت کسانی که بعد از بیرون

 شوند.شده و بیرون می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 که اکثر شنوندگان آن را یاد گرفته اند. حدیث را بخوان و تکرار کن تا بدانی -1

شرح را جمله جمله بخوان، معانی پوشیده را بیان کن و مفاهیم دشوار آن را تفسیر کن  -5

 تا خوب دانسته شود.

که سرای آخرت به غیر بهشت و یا دوزخ نیست، بهشت باه کاردار    :ها را آگاه کنآن -3

علت گناه و شارک گرفتاار دوزخ   آید و انسان به نیک و ایمان به خداوند به دست می

 گردد.می

که خداوند در حساب کردار اشخاص باه انادازة یاک ذره هام باه       :ها را آگاه کنآن -4

دارد، پس اگر شخصی با ایمان از دنیا برود و از کردار صالح به جز کسی ستم روا نمی
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یرون وزن ذره انجام نداده باشد، همانا خداوند به فضل و کرم خویش وی را از آتش ب

 گرداند.کرده و به جنت جاویدان داخل می
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 و بازگشت کافران به اسالم توبه: آیة 21درس 

 قول اهلل جل جال له:
  

 
 
 
 

 
   

 
 

 
  

 :خداوند  فرمودة

( پس اگر توبه کردند و به پا داشتند 11)

نماز را و دادند زکات را پس برادرانند 

ها را شما را در دین و تفصیل دهیم آیت

 دانند.برای قومی که می

 [11]التوبه: 

 

: یعنی اگر به سوی ایمان به ﴾ ﴿ فرمودة خداوند: شرح:

 ﴿ن گریخته بودند خدا و رسولش بازگشتند چنانکه از آ

﴾  ،نماز را با شرایط و آدابش که طهارت، پوشیدن عورت

 های آنست در اوقاتش به جماعت ادا نمودندآوردن به قبله با ارکان و سنتروی

﴿ ﴾ شان را هایو زکات مال

ال تجارتی و چهارپایان بعد از گذشت سال که به حد نصاب رسیده باشد مانند طال و نقره، امو

  ﴿ بیرون کردند

﴾شان که بازگشت به ایمانست و نماز ها بعد از توبه: یعنی این

های خود را دادند پس ایشان برادران شما در دین هستند نه در را ادا کردند و زکات مال

اهلل  اری نسبی باالتر است که اگر برادر نسبی نعوذبنسب، چه برادری دینی در اسالم از براد

شود. شود و به کلی از برادر مسلمان خویش بیگانه میمنه مرتد شود صلة برادریش بریده می

 :گردد. فرمودة خداوند ی مسلمانان برادر میاما اگر بیگانة اسالم آورد برای همه

﴿ ﴾یعنی حکم آیات را بیان : 
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کنیم، زیرا هیب کنیم و بعضی از آیات قرآن را به آیات دیگری از قرآنکریم تفسیر میمی

 ﴿ کند. فرمودة خداوند:عبارتی آیات قرآنی را مانند خود قرآن تفسیر نمی

﴾ها کسانی اند که از تفصیل دانند زیرا آن: برای قومی که می

کنند، ولی مردم نادان و ناآگاه حق را به سبب تاریکی میخداوند به معانی آیات استفاده 

شناسند، ازین جهت  است بینند و راهی که ایشان را به حقایق دینی برساند نمیجهل خود نمی

دهد که او تعالی آیات خود را برای مردم عالم و دانا در این آیات خبر می که خداوند 

دان باشند و دانستیم که راه به طرف علم از دو کند نه برای کسانی که جاهل و نابیان می

ها را از روی طریق است یکی ایمان به خدا و رسول او و دیگری پرسش از علما و دانش آن

 عقیده و عمل فراگرفتن.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ها آن را حفظ نمایند.آیه را بخوان و تکرار کن تا بیشتر شنونده -1

 له توقف نموده و معانی آن را بیان کن تا همه بدانند.شرح را بخوان و در هر جم -5

که توبه از هر گناهی همانا قطع گناه و طلاب آمارزش و پشایمانی از     :شان گردانآگاه -3

شاان  گناه است تا مجدداً به آن گناه بازنگردد و اگر گناه حقوق مردم باشد آن را برای

 بازگرداند یا از ایشان طلب بخشایش کند.

هرکاه ایان دو    :دو اساس اسالم که نماز و زکات اسات آگااه کان و بگاو     ها را ازآن -4

 اساس را ویران کند از اسالم خارج است.

ایشان را از برادری اسالمی آگاه کن که این برادری خون، مال و آبروی مسلمان را بر  -2

 دهد.برادر مسلمانش حرام قرار می
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 : حدیث جهاد تا وقتی که اسالم را بپذیرند32درس 

 َأنْ  أُِمْرتُ ول النبي صلى الّله عليه وسلم: ق
 اللَّهُ  ِإلَّ  ِإَلهَ  لَ  َأنْ  َيْشَهُدوا َحتَّى النَّاسَ  ُأقَاتِلَ 
 الصََّلَة، َويُِقيُموا اللَِّه، َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َوَأنَّ 

 ِمنِّى َعَصُموا َذِلكَ  فَ َعُلوا فَِإَذا الزََّكاَة، َويُ ْؤتُوا
 اإِلْسَلِم، ِبَحقِّ  ِإلَّ  َلُهمْ َوَأْمَوا ِدَماَءُهمْ 

 .اللَّهِ  َعَلى َوِحَسابُ ُهمْ 

فرموده است: مأمور شدم که با  پیامبر 

مردم بجنگم تا گواهی دهند که معبودی 

نیست به جز اهلل و این که محمد فرستادة 

خداست و نماز را به پای دارند و زکات را 

بدهند. چون این اعمال را انجام دادند 

و اموال خود را از تعرض من حفظ ها خون

کردند. مگر به حق اسالم و حساب 

 کردارشان با خدا است.

 )رواه البخاری(

 

: یعنی پروردگار بزرگم و صاحب، مالک «النَّاسَ  ُأقَاتِلَ  َأنْ  أُِمْرتُ »: فرموده پیامبر  شرح:

ه ایمان به خدا و و معبود من که جز وی معبودی ندارم، به من فرمان داده است که مردم را ب

 َوَأنَّ  اللَّهُ  ِإلَّ  ِإَلهَ  لَ  َأنْ  َيْشَهُدوا َحتَّى»رسولش دعوت کنم اگر قبول نکردند با ایشان جنگ کنم: 
پیامبر خداست. این  تا گواهی دهند که معبودی به جز اهلل نیست و محمد  «اللَّهِ  َرُسولُ  ُمَحمًَّدا

، نماز را فوراً بعد از اقرار به این شهادت به پای دارند. بعد «َلةَ الصَّ  َويُِقيُموا»به مرتبة اول و بعد 

یعنی هنگامی که شروط وجوب زکات که همانا نصاب و گذشتن سال یا  «الزََّكاةَ  َويُ ْؤُتوا»

: ها است تکمیل شود، زکات را ادا کنند. فرمودة پیامبرها و کوبیدن خرمنشدن میوهپخته

یعنی چون کلمة شهادت را گفتند و نماز را به پا داشتند و زکات را دادند،  «َذِلكَ  فَ َعُلوا ِإَذا»

ها و اموال خود را حفظ از من خون «اإِلْسَلمِ  ِبَحقِّ  ِإلَّ  َوَأْمَواَلُهمْ  ِدَماَءُهمْ  ِمنِّى َعَصُموا»فرماید: می

د که دست ر به حق اسالم مثل این که کسی را بکشد تا کشته شود یا دزدی کنگکرده اند، م

 وی را قطع کنند یا مال مردمان را تلف کند که از وی تاوان آن را بگیرند. باز پیامبر

یعنی در آنچه از عقیده، کردار و گفتاری که پنهان کردند  «اللَّهِ  َعَلى َوِحَسابُ ُهمْ »فرماید: می



   

 291 لثانیدرسهای ماه ربیع ا
 

  

دد تنها گرکند زیرا حکم شرعی به ظاهر، جاری میها محاسبه میخداوند در قیامت به آن

 کند.ها بازرسی میخداوند است که بر امور پوشیده آگاهست و از آن

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 حدیث شریف را بخوان و تکرار کن تا بدانی اکثراً آن را یاد گرفته اند. -1

شرح مطالب را بخوان و به هر جمله توقف کن و معانی آن را بازگو و شرح ده تا  -5

که بر رهبران مسلمانان واجب است تا با کافران  :ها بفهمانآن معنی آن فهمیده شود.به

به .جنگیده است بجنگند زیرا ایشان خلیفه و جانشین پیامبر هستند به آنچه پیامبر

 که ترک نماز مانند ندادن زکات کفر است، اگر چنین نبودی پیامبر :ها تعلیم دهآن

 با مردم بدان سبب جنگ نکردی.

خون و مال مسلمان محفوظ است مگر هنگامی که جنایتی از وی سر  که :به ایشان بگو -3

 زند تا ریختن خون و یا گرفتن مالش واجب گردد.

که حاکم مسلمان باید به ظاهر حکم کند و حق ندارد که از باطن و  :ها را آگاه کنآن -4

اسرار جستجو کند بلکه آن را به خداوند واگذارد چون خداوند عالم به غیب است، 

﴿     
    

   
     
    

     
    ﴾ پیامبر 

 است که بر امور پنهان علم دارد. دمأمورم تا بظاهر حکم برانم و خداون گوید: منمی



 

 ماه جمادی االول هایدرس

 ظاهری منافقان ایمان: آیة 9درس 

:   اهلل تبارک وتعالی قول
 

 
   

 
 

 
 

 
 
 

  
  

 
 

 
  

  
 

   
  

                             

 :فرموده خداوند بزرگ 

( گفتند صحرانشینان ایمان آوردیم، 14)

بگو: ایمان نیاوردید و لیکن گوئید اسالم 

های دیم و هنوز درنیامده ایمان در دلآور

شما، و اگر فرمان برید خدا و پیامبرش را 

نکاهد شما را از کارهای شما چیزی، 

 همانا خدا است آمرزندة مهربان.

 [14]الحجرات: 

 

  ﴿ فرمودة خداوند بزرگ: شرح:

﴾ نیست، محمد  اعراب گفتند: ایمان آوردیم که معبودی به جز اهلل

های شان بدان ایمان نداشت، این ها این اقرار زبانی را گفتند، ولی دلپیامبر خداست، آن

های سلیم، غفار، جهنیه و مزینه به حق و راستی به اعراب از قبیله بنی اسد بودند، زیرا قبیله

شان ه سرزمینها را وادار به این سخنان کرد این بود که باسالم درآمده بودند و چیزی که آن

آمده و اظهار اسالم  سالی آمده بود و گرفتار قحطی شده بودند نزد پیامبر اسالمخشک

ها مؤمن هستند و ها کمک مادی داده شود ادعا کردند که آنکردند به جهت این که به آن
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 شان چیزی خوراکی عنایت کند. فرمودة خداوند بزرگ:برای امیدار بودند که پیامبر

﴿     

﴾که  :کند که به ایشان بگوید: یعنی خداوند به پیامبرش امر می

شما هنوز به دولت ایمان مشرف نگشته اید بلکه بگوئید: تسلیم شدیم و به فرمان اسالم گردن 

 ﴿نهادیم و این اسالم ظاهریست نه ایمان قلبی. فرمودة خداوند:

   ﴾  این

های این گروه بنی اسد داخل نشده است ولی اخبار از خداوند است که ایمان هنوز به دل

ها به دولت ایمان مشرف گردند و به راستی و به حق در شمار مؤمنان نزدیک است که آن

   ﴿ درآیند. فرمودة خداوند:

    
 ﴾برداری کنید خدا و : و اگر فرمان

شود و مزد کردار پسندیدة شما که عبارت تان کاسته نمیرسولش را چیزی از پاداش اعمال

تان شود، بلکه خداوند پاداش کامل آن را برایاز فرمانبرداری خدا و رسول اوست کاسته نمی

    ﴿ ن نباشدکند و چرا چنیعنایت می

﴾ .که همانا خداوند بخشاینده و مهربان است 

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 آیت را با تجوید بخوان و همگان آهسته تکرار کنند تا حفظ شود. -1

شرح را جمله جمله بخوان و معانی پوشیدة هر جمله را واضح نما تاا شانوندگان آن را    -5

 بفهمند.

که ایمان عمل قلبی و امر پوشایده و بااطنی اسات و اساالم اعماال       :ا آگاه کنایشان ر -3

اعضا و جوارح و امر آشکار و ظاهری است کسی که به حق و راستی ایمان آورده در 

شود و کسی که در اساالم بادون ایماان قلبای     اسالم داخل شده و اسالمش صحیح می

 دوزخ است.داخل شود، او منافق و کافر بوده و جایگاهش آتش 
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شود و هر کسی کسی که به طور صحیح اسالم آورد مؤمن گفته می :ها تعلیم دهبه آن -4

که به طور صحیح ایمان آورد مسلمان است، لذا جواز دارد که لفظ مؤمن بار مسالم و   

لفظ مسلم بر مؤمن اطالق و به کار برده شود، مشروط بر این که ایمان و اسالم شخص 

 ورت گرفته باشد.به صورت درست و صحیح ص

هرکسی که به صدق و راستی به اسالم درآیاد، گرچاه قابالً نفااق      :ایشان را آگاه کن -2

داشته و با اسالم مبارزه کرده باشد، خداوند مازد اطااعتش از خادا و رساول را ضاایع      

گرداند، به شرطی که اسالم او به راستی و صداقت باشد همانا خداوند بار بنادگان   نمی

 مهربان است. ,بردارست و بر مؤمنین فرمانخود بخشاینده ا
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 به بعضی افراد  دادن پیامبرهدیه حدیث: 2درس 

بي وقاص أما رواه البخاري عن سعد بن 
 َأْعَطى  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  رضي اهلل عنه قال:

  اللَّهِ  َرُسولُ  فَ تَ َركَ  َجاِلٌس، َوَسْعدٌ  َرْهطًا
 اللَّهِ  َرُسولَ  يَا فَ ُقْلتُ  ِإَلىَّ  َأْعَجبُ ُهمْ  ُهوَ  رَُجلً 

. ُمْؤِمًنا أَلرَاهُ  ِإنِّى فَ َواللَّهِ  ُفَلن   َعنْ  َلكَ  َما
 َغَلَبِنى ثُمَّ  قَِليًل، َفَسَكتُّ . ُمْسِلًما َأوْ  :فَ َقالَ 

 َلكَ  َما فَ ُقْلتُ  ِلَمَقالَِتى فَ ُعْدتُ  ِمْنهُ  َأْعَلمُ  َما
 َأوْ  :فَ َقالَ  ْؤِمًنامُ  أَلرَاهُ  ِإنِّى فَ َواللَّهِ  ُفَلن   َعنْ 

 فَ ُعْدتُ  ِمْنهُ  َأْعَلمُ  َما َغَلَبِنى ثُمَّ . ُمْسِلًما
 يَا :قَالَ  ثُمَّ   اللَّهِ  َرُسولُ  َوَعادَ  ِلَمَقالَِتى

ُرهُ  الرَُّجلَ  أُلْعِطى ِإنِّى َسْعُد،  ِإَلىَّ  َأَحبُّ  َوَغي ْ
 .النَّارِ  ِفى اللَّهُ  َيُكبَّهُ  َأنْ  َخْشَيةَ  ِمْنُه،

روایت   ز سعد بن ابی وقاصبخاری ا

به   کند که وی گفت: پیامبر خدامی

 گروهی از مردم چیزی مال را تقسیم

کردند که من در آنجا نشسته بودم مردی 

را که به نزد من بهترین ایشان بود ترک 

کرد و به وی چیزی نداد، گفتم: ای رسول 

ات در بارة فالنی چیست؟ به خدا نظریه

من وی را مؤمن خداوند قسم است که 

: مسلم، دانم، آن حضرت فرمود: بگومی

باز آنچه در بارة آن  اندکی خاموش ماندم

دانستم مرا بر این داشت که شخص می

ات در بارة فالنی چیست به بگویم نظریه

خداوند قسم است که من او را مؤمن 

مسلم. بار سوم هم  :دانم، باز فرمود: بگومی

  م، پیامبرکه همین مطلب را تکرار کرد

مسلم، پس فرمود: ای  :فرمود: بگومی

دهم در حالی سعد! من به مردی چیزی می

که غیر او به نزدم بهتر است، چون 

ترسم این که به واسطه فقر و ناداریش می

به کفر کشانیده شود و خداوند وی را در 

 آتش دوزخ بیندازد.
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مکه به مدینه مهاجرت نمود،  سعد بن ابی وقاص از نخستین مهاجرانیست که از شرح:

تقسیم « گروهی شامل سه تا نُه نفر»یک مرتبه مالی را در میان رهطی  گوید: رسول اهلل می

کردم و همان مردی که پیامبر برایش کرد به یک مرد از آن گروه چیزی نداد من نظاره می

 َعنْ  َلكَ  َما»خدا!  شد، گفتم: ای رسولتر معلوم میچزی نداد نسبت به دیگران در نظرم خوب
دانم، : چیست که تو به فالنی چیزی ندادی به خداوند قسم که من او را مؤمن می«ُفَلن  

: یعنی بهتر این است که مسلم کرد گفت: اَو مسلمو را تردید میدر حالی که سخن ا پیامبر

ی، سعد بگویی، چون اسالم امر ظاهری و ایمان امر باطنی است، و تو از آن آگاهی ندار

دانست او را بر آن داشت تا دوباره مدت کمی خاموش ماند باز آنچه در بارة آن مرد می

سخنش را تکرار کند و بگوید: تو در بارة فالنی چه نظر داری به خداوند که من او را مؤمن 

 تردید )یعنی مسلمان( «ُمْسِلًما َأوْ » یسخن سعد را به این گفته  دانم. بازهم رسول خدامی

 أُلْعِطى ِإنِّى َسْعُد، يَا»برایش فرمود:  فرمود، چون سعد سخنش را بار سوم تکرار کرد پیامبر
ُرهُ  الرَُّجلَ  ای سعد من برای مردم چیزی » «النَّارِ  ِفى اللَّهُ  َيُكبَّهُ  َأنْ  َخْشَيةَ  ِمْنُه، ِإَلىَّ  َأَحبُّ  َوَغي ْ

رس این که فقر و احتیاجی وی را به کفر بخشم در حالی که غیر او در نظرم بهتر است از تمی

اظهار عدم رضایت او از سخن سعد است که  «ُمْسِلًما َأوْ »گوید: که می گفتة پیامبر« نکشاند

خورد او مؤمن است، زیرا محل ایمان قلب است و کسی از قلب دیگری آگاهی قسم می

دهد که گویا برایش تعلیم میکند، تردید می «ُمْسِلًما َأوْ »ندارد پس سخن سعد را به کلمة 

دانم زیرا اسالم او ظاهر است ولی ایمانش از که مؤمن می :دانم نگوبگو: من او را مسلمان می

توان قطعی به آن حکم کرد، باز فرمود: من برای کسی چیزی از امور باطنی است چگونه می

ترسم است چه میدهم در نظرم بهتر دهم در حالی که شخص دیگری که به وی نمیمال می

ادبی به ساحت رسول خدا هالک شده و یا از اسالم که شخص ضعیف االیمان به جهت بی

 مرتد شود و از اهل دوزخ گردد.
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 برای مربی: هاییراهنمائی

حدیث را بخوان و شنوندگان آهسته با تو تکرار کنند تا ببینی که اکثرشان آن را حفظ  -1

 نمایند.

 معانی پوشیدة آن را بیان کن تا شنوندگان بدانند.شرح را به آرامی بخوان و  -5

کردن شخص به خطایش به لطف و نرمی صورت گیارد،  که متوجه :ها را آگاه کنآن -3

 را به لطف و نرمی برایش اعالن فرمود.  خطای سعد طوری که پیامبر

آنجا که برای شخص ضاعیف   :آگاه نما ها را به ادب و سیاست مدبرانه محمدی آن -4

دهد از خوف این که ضعف ایمان، او را به هالکت نکشاند و شخص قوی مان میاالی

 دهد زیرا از لغزش قلب وی ایمن است.االیمان را چیزی نمی

که ایمان امر باطنی است و اسالم امر ظاهری است از ایان جهات کسای     :ها بگوبه آن -2

ه اسالم صفت کند کند شاید گاهی به خطا برود و اگر بکه دیگر را به ایمان صفت می

 گردد.مرتکب خطایی نمی
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 زنان عادی نیستند  : آیة زنان پیامبر3درس 

 قوله تعالی:
 
 

  
 

  
  
  

 
 
  
  
  

  
  

  
 
 

 
  
 

 
 

 
  

 

 فرمودة خدای تعالی:

( ای زنان پیامبر! نیستید شما مانند 35)

را پس نرمی  یکی از زنان، اگر بترسید خدا

نشان ندهید در گفتار، تا امید بندد آن که 

در دلش بیماری است و بگوئید گفتار 

های خویش ( و بیارمید در خانه33نیکو )

و خودنمایی نکنید مانند خودنمایی 

جاهلیت نخستین و به پا دارید نماز را و 

بدهید زکات را و فرمانبرداری کنید از 

 خدا و پیامبرش.

 [33، 35]احزاب: 

 

  ﴿ فرمودة خدای تعالی: شرح:

   ﴾  خداوند

 در این آیت زنان پیامبر  ها را به را که نه زن بودند مورد خطاب قرار داده است تا آن

ؤمنین ها امهات المشان آگاه گرداند، چرا چنین نباشد که آنبلندی منزلت و رفعت مقام

شان است ولی این بلندی و رفعت مقام مقید به تقوا و پرهیزگاری« مادران مسلمانان هستند»

که اوامر خداوند را به جا آورند و نواهی او را ترک کنند و همچنین از رسول خدا و اوامر و 
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 ﴿نواهی او اطاعت داشته باشند و به این نکته جملة شرطیه در فرمودة خداوند: 

﴾ کند، بنابراین شرافتی که خداوند برای زنان پیامبرداللت می 

 اعالن کرده است در ضمن از ایشان فرمانبرداری در امور ذیل را درخواست کرده است.

گویند کلمات را به زدن نرمی نکنند یعنی چون همراه مردان بیگانه سخن میدر سخن -1

طمع پیدا  ,پرست و منافقشان در دل مردم شهوتخناننرمی ادا نکنند، تا این که از شنیدن س

فرماید: در سخن نرمی نکنید تا کسی که در نشود و همین است معنی سخن خداوند که می

 قلبش بیماریست در شما طمع نکند.

های خود را الزم بگیرند و بدون ضرورت از آن بیرون نشوند زیرا این که خانه -5

در » ﴾  ﴿ د:یفرماخداوند بزرگ می

 «.های خود ساکن شویدخانه

این که از خودنمایی و برآمدن از خانه مانند دورة جاهلیت اُولی پرهیز داشته باشند  -3

طوری که با لباس فاخر و معطر بیرون نشوند و مانند زنان دوران جاهلیت در کوچه و بازارها 

 به گشت و گذار نپردازند.

آداب و شرایط و ارکان آن ادا کنند و زکات اموال خود را بپردازند، در نماز را به  -4

 خواند.آخر نیز ایشان را به اطاعت از اوامر و نواهی خدا و رسول فرا می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

شاان آن  ها را بخوان و تکرار کن و شنوندگان آهسته با تو بخوانند تا که اکثریات آیت -1

 را حفظ کنند.

 ا بخوان و معانی پوشیده را بیان کن تا شنوندگان خوب بفهمند.شرح ر -5

که شارافت مسالمان و بلنادی مقاام روحای و پااکیزگی نفساانیش         :ها را آگاه کنآن -3

 مربوط به تقوای خداست.

گفاتن هماراه   که برای زنان مسلمان جواز ندارد که در هنگاام ساخن   :به ایشان بفهمان -4

به کار برند یا سخنان غیر ضروری به زبان آورناد،   مردان بیگانه، در عبارت خود نرمی
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مثالً اگر از ایشان پرسیده شود که شاوهرت کجاسات؟ بگویاد: در باازار اسات یاا در       

مسجد است یا به سر کار است، یعنی به قدر ضارورت باس کناد و ساخن را باه درازا      

 گمان دارم در فالن جا و فالن جا هم رفته باشد. :نکشاند که بگوید

های خود را در که برای زن مسلمان جواز ندارد که چهره و زیبایی :را آگاه کن هاآن -2

شدن از منزل برهنه نماید، زیارا چناین کااری حارام اسات و مرتکاب آن       هنگام بیرون

 شود.گنهکار می

در قرآنکاریم   نمودن خود به غیر اهل صالح بیم بده زیرا خداوناد  ها را از مشابهآن -6

   ﴿وده: ایااان عمااال را نهااای فرمااا

 ﴾. 



   

 211 دی االولدرسهای ماه جما
 

  

 : حدیث احسان به زیردستان4درس 

ما رواه البخاري عن أبي ذر رضي اهلل قال: 
 النَِّبىُّ  ِلىَ  فَ َقالَ  بُِأمِِّه، فَ َعي َّْرتُهُ  رَُجًل، َسابَ ْبتُ 

: ِفيكَ  اْمُرؤٌ  ِإنَّكَ  بِأُمِّهِ  َأَعي َّْرتَهُ  !َذر   أَبَا يَا 
 اللَّهُ  َجَعَلُهمُ  َخَوُلُكْم، ِإْخَوانُُكمْ  َجاِهِليٌَّة،

 يَِدهِ  َتْحتَ  َأُخوهُ  َكانَ  َفَمنْ  أَْيِديُكْم، َتْحتَ 
 يَ ْلَبُس، ِممَّا َوْليُ ْلِبْسهُ  يَْأُكُل، ِممَّا فَ ْلُيْطِعْمهُ 

 َكلَّْفُتُموُهمْ  فَِإنْ  يَ ْغِلبُ ُهْم، َما ُتَكلُِّفوُهمْ  َولَ 
 .ُنوُهمْ فََأِعي

روایت  در حدیثی بخاری از ابی ذر 

کند که ابی ذر گفت: من مردی را می

دشنام دادم و به مادرش عیبی نسبت کردم، 

برایم فرمود: ای اباذر آیا وی   پیامبر خدا

را به مادرش دشنام دادی؟ البته تو شخصی 

جاهلیت وجود باشی که در تو خصلت می

هستند دگان شما دارد. برادران شما بر

خداوند ایشان را زیر دست شما قرار داده 

است، کسی که برادرش زیر دستش باشد 

خورد او را بخوراند باید از طعامی که می

پوشد او را بپوشاند، و از لباسی که می

ها ایشان را تکلیفی ندهید که در توان آن

ها نباشد و اگر چنین تکلیفی دادید به آن

 یاری نمائید.

 

گوید: ساببتُ یعنی مردی را دشنام دادم و به مادرش عیب که می بی ذرسخن ا شرح:

 أَبَا يَا»برایم گفت:  بود. پیامبر  نسبت کردم و برایش گفتم: ای پسر زن سیاه، آن مرد بالل 
که در تو  او را دشنام مادر دادی؟ تو شخصی هستی «َجاِهِليَّةٌ  ِفيكَ  اْمُرؤٌ  ِإنَّكَ  بُِأمِّهِ  َأَعي َّْرتَهُ  َذر  

های جاهلیت موجود است که آن جاهلیت وجود دارد یعنی در تو خصلتی از خصلت

گرفتن به نقایص مردم است چه این کار از عرف و عادات جاهلیت است، مسلمان را عیب

: «َخَوُلُكمْ  ِإْخَوانُُكمْ »الزم است که از اخالق و عادات اهل جاهلیت بپرهیزد، سپس فرمود: 
ها خداوند شما را مالک آن «أَْيِديُكمْ  َتْحتَ  اللَّهُ  َجَعَلُهمُ » ادران شما هستند،بر تانبندگان

پس آن کسی که برادرش زیر دست وی باشد  «يَِدهِ  َتْحتَ  َأُخوهُ  َكانَ  َفَمنْ »گردانیده است، 
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پس باید در میان او و  «سُ يَ ْلبَ  ِممَّا َوْليُ ْلِبْسهُ  يَْأُكُل، ِممَّا فَ ْلُيْطِعْمهُ » یعنی مالک برادر خود گردد،

خود مساوات را مراعات نماید، و در چیزهایی که گفته شد خود را بر وی فضیلت ندهد، 

ها را کار نفرمائید یعنی کاری بیش از قدرت آن «يَ ْغِلبُ ُهمْ  َما ُتَكلُِّفوُهمْ  َولَ » :فرموده پیامبر

و اگر کار دشوار و سختی را به ایشان  «وُهمْ َكلَّْفُتمُ  فَِإنْ »نگوئید که از انجام آن ناتوان باشند، 

دادن ها را یاری دهید تا کار برایشان آسان شود و توانائی انجامآن «فََأِعيُنوُهمْ »تکلیف کردید 

 آن را پیدا کنند.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 حدیث را خوب بخوان و شنوندگان هم با تو تکرار نمایند تا حدیث حفظ شود. -1

 وان و نکات پوشیدة آن را واضح گردان تا فهمیده شود.شرح را بخ -5

گاویی باه نقاایص ماردم از عاادات جاهلیات اسات بایاد         که عیاب  :ها را آگاه کنآن -3

 مسلمانان آن را ترک نمایند.

 مراعات برابری در خوردن، آشامیدن و پوشاک میان بنده و موال واجب است. -4

کروه است و اگر چنین تکلیفی داده تکلیف خدمتگار به کاری که توان آن را ندارد م -2

 شد باید همراهش کمک شود.

شاود  های دین اساالم را کاه در مسااوات میاان اربااب و خادمتگار متجلای مای        خوبی -6

شان بیان کن تا خداوند بزرگ را که نعمت اسالم را برایشان ارزانی داشته سپاس برای

 گویند.
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 : آیة منافقان باهم شباهت دارند2درس 

 له وعظم سلطانه:جل جالقول اهلل 
 

 
  

   
 

  
 
 
  

  
   

 
 

 
 

 ند بزرگ:دة خداوفرمو

مردان دوروی و زنان دوروی  (62)

شان از آن برخی است، فرمان دهند برخی

به زشتی و بازدارند از نیکی و بسته دارند 

فراموش کردند خدای  ،های خود رادست

شان کرد، همانا دورویان را، پس فراموش

 نافرمانانند.

 [62]التوبه: 

 

 ﴿ فرمودة خدای تعالی: شرح:

   
﴾ دهد که مردان و زنان منافق یعنی کسانی که به خداوند برای ما خبر می

پوشند، در عقیده، سخن و کار باهم کنند و در باطن کفر خود را میظاهر ادعای ایمان می

 روند، فرمودة خداوند:ها از یک جنس به شمار میشباهت دارند پس آن

﴿   

  ﴾ها به کفر که از شدیدترین : یعنی این

ها است کنند و از ایمان به خداوند و پیامبرش که از نیکوترین معروفمنکرات است امر می

از  دهند،شان انجام میهایبودن دلدارند، این کارها را از جهت فساد فطرت و واژگونبازمی

: بریم. فرمودة خداوند چنین حالتی به خدای بزرگ پناه می

﴿ ﴾ یعنی از مصرف در راه :



   

  درسهای یومیه اسالمی    322 
  

 

: بندند. فرمودة خداوندهای خود را میخدا مانند انفاق در جهاد یا برای فقرا و مساکین دست

﴿  ﴾  یعنی ایمان به خداوند و

فراموش کردند و از ذکر خداوند غافل شدند و از فرمانبرداری خدا و رسول  پیامبرش را

ند رون و کردار پسندیده را به یاد نیاشان را از یادشان برد تا ایماهایاعراض کردند، پس نفس

و عمل نکردند تا ایشان را از عذاب خود رهایی داده و در جوار او و به رضای او تعالی 

  ﴿: ده خداوندسعادتمند گردند. فرمو

  ﴾ دهد که خداوند به ما خبر می

شدن از فرمانبرداری خدا و رسول باشند. زیرا فسق به معنی بیرونمنافقان به راستی فاسقان می

است و همین منافقین هستند که طاعت خدا و رسولش را فرو گذاشته و از آن سرباز زدند و 

تکالیف شرعی چیزی را انجام ندادند، ولی در میان مسلمانان تظاهر به اسالم کردند تا مردم  از

ها منافق و از کافر بدتر و شایستة آتش ها مسلمان هستند، در حقیقت اینکه این :بگویند

 های ابدی آن خواهند بود.دوزخ و عذاب

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

یگران هم بخوانناد و تکارار کنناد تاا اکثرشاان حفاظ       آیت را بخوان و تکرار کن و د -1

 کرده باشند.

 شرح را بخوان تا همگان به درستی بفهمند. -5

پوشد، که منافق کسی است که اظهار ایمان کرده و کفر خود را می :ها را آگاه کنآن -3

از این جهت شر او از کافر زیادتر است، پس جایگاه منافقین هم در طبقة تحتانی در 

 ﴿ فرماید:خ قرار دارد، طوری که خداوند میآتش دوز

   
    

   ﴾  :(142)النساء. 
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گیرند و هیب یاوری برایشان ی دوزخ قرار میترین ردهراستی منافقان در پایینبه»

 «.نخواهی یافت

های منافق امر به کارهاای ناپساند و نهای از کاار شایساته      که از نشانه :انبه ایشان بفهم -4

کند و باه ظلام و   خدا و رسول وی دعوت می است، پس کسی که مردم را به معصیت

 دارد منافق است.شر وامی

کاه صااحبش را باه تارک انفااق در راه خادا وادار نمایاد، از         بُخلی : به ایشان بفهمان -2

 گرداند.ها را به لعنت و غضب خداوند گرفتار میآنصفات منافقین است که 
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 خصلت عالمت نفاق است چهار : حدیث6درس 

 َمنْ  َأْربَعٌ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 ِفيهِ  َكاَنتْ  َوَمنْ  َخاِلًصا، ُمَناِفًقا َكانَ  ِفيهِ  ُكنَّ 

ُهنَّ  َخْصَلةٌ   الن َِّفاقِ  ِمنَ  َخْصَلةٌ  ِفيهِ  َكاَنتْ  ِمن ْ
 َحدَّثَ  َوِإَذا َخانَ  اْؤُتِمنَ  ِإَذا َدَعَهايَ  َحتَّى

 .َفَجرَ  َخاَصمَ  َوِإَذا َغَدَر، َعاَهدَ  َوِإَذا َكَذبَ 

فرماید: چهار صفت است می پیامبر خدا

ها را دارد منافق خالص کسی که همة آن

است و کسی که یکی از این صفات در 

وی وجود دارد دارای خصلتی از نفاق 

رک کند، چون امین است تا که آن را ت

گردد خیانت کند، هرگاه سخن بگوید 

دروغ گفته باشد و اگر پیمانی ببندد وفا 

نکند و چون با کسی خصومت کند از حد 

 تجاوز کند.

 )رواه البخاری(

 

کسی که این چهار  «ِفيهِ  ُكنَّ  َمنْ »یعنی چهار صفت است  :«َأْربَعٌ »: فرمودة پیامبر  شرح:

باشد یعنی نفاق او کامل منافق خالص می «َخاِلًصا ُمَناِفًقا َكانَ » صفت در وی موجود باشد

ُهنَّ  َخْصَلةٌ  ِفيهِ  َكاَنتْ  َوَمنْ »باشد است که از ایمان در وجودش اثری نمی  ِمنَ  َخْصَلةٌ  ِفيهِ  َكاَنتْ  ِمن ْ
نفاق است ها باشد در وجودش صفتی از : و کسی که در وی صفتی از این«يََدَعَها َحتَّى الن َِّفاقِ 

 تا این که آن را ترک کند، و رسول خدا این چهار صفت را چنین بیان کردند:

هرگاه امین شود خیانت کند یعنی چون کسی وی را بر مال یا آبرو یا اسرار پوشیده  -1

 خود امین گرداند، خیانت کند.

 پیوسته دروغ بگوید و در سخنش راستی نباشد. :چون سخن گوید -5

 ی عهدی بسته باشد، پیمان را بشکند و به آن وفا نکند.هرگاه با کس -3
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اگر با کسی دعوا و خصومتی داشته باشد تجاوز کند، یعنی از ادب و راستی و  -4

برخورد شایسته بیرون گردد، و این به خاطر تاریکی نفس اوست که از هدایت خداوند 

 محروم شده و اخالق نیکو را کسب نکرده است.

 

 ای مربی:بر هاییراهنمائی

حدیث مبارک را به لحن واضح بخوان و دیگران هم آهسته با تو بخوانند تا حدیث را  -1

 حفظ کنند.

 ها را بفهمانی که به آن عمل کنند.شرح را به آرامی بخوان و بکوش تا آن -5

گفتن در ها را از خطر این چهار صفت زشت که عبارت از خیانت در امانت، دروغآن -3

 و تجاوز در خصومت است آگاه کن. وفایی در عهدسخن، بی

به ایشان یادآوری کن که نفاق دو قسم است، نفاق عملای و دیگاری نفااق اعتقاادی،      -4

نفاق عملی آن است که مسلمانی به خدا و رساول و روز قیامات ایماان دارد، فارایض     

کناد، ولای ایان چهاار صافتی کاه در       آورد و از نواهی خاودداری مای  دینی به جا می

 شود.مه یا بعضی را مرتکب میحدیث آمده ه

که شخص ظاهراً به خدا و رسول ایمان آورده و به خاطر نگهداری  :نفاق اعتقادی آنست

نماید مگر در می ت را انجام داده و بعضی نواهی را ترکمال و نفس خود بعضی عبادا

 حقیقت و باطن خویش به خدا و رسول و روز آخرت ایمان نیاورده است.
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 لول ماه رمضان سبب روزه استح آیة: 1درس 

 قول اهلل سبحانه وتعالی:
  

  
  

  
  

  
  
   
  
 

  
  

 
 

 
 

   
 

 
  

 فرمودة خداوند بزرگ:

کسی که ماه رمضان را دریابد، ( 182)

باید آن ماه را روزه بگیارد و هارکس   

مریض یا مسافر باشاد، بایاد باه تعاداد     

روزهای فوت شده در سایر ایاام روزه  

خواهد، می بدارد. اهلل برای شما آسانی

نااه سااختی و دشااواری. و )رمضااان را  

ی ماااه برایتااان مقاارر نمااوده( تااا روزه 

رمضان را کامل کنید و اهلل را بر اینکه 

هدایتتان کرده، به بزرگی یااد کنیاد و   

 .گزاری نماییدسپاس

 [182]البقره: 

 

   ﴿ فرمودة خداوند: شرح:

﴾ خول ماه را بداند فرمودة حاضر باشد و د یعنی هرکه در این ماه

بر وی واجبست که روزه بدارد زیرا روزه یکی از  ﴾ ﴿ خداوند:

  :﴿ ارکان پنجگانه اسالم است. فرموده خداوند 

﴾  یعنی طوری مریض باشد که توان روزه را نداشته باشد و یا روزه

  ﴿ ، فرموده خداوند گرفتن برایش سخت و دشوار باشد

﴾ او علی سفر یعنی ماه رمضان را دریابد و او مسافر باشد در سفری که نماز

در آن کوتاه خوانده شود، پس روزه را بخورد و بر وی واجب است که به تعداد روزهایی 
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 : ﴿که خورده روزهای دیگری را روزه بدارد. فرمودة خداوند 

     
 ﴾ خواهد نه سختی را آسانی را می خداوند بر شما

شدن ازین جهت برای مریض و مسافر رخصت داده است تا روزه را بخورند و بعد از برطرف

عذر مرض یا سفر آن روزها را قضا بیاورند. فرمودة خداوند: 

﴿ ﴾  قضا برای مریض یعنی

و مسافر به این علت واجب شده است تا شمارة رمضان را که بیست و نه یا سی روز است 

   ﴿ کامل گردانید،

 ﴾  یعنی تکبیرات عید را در هنگام رفتن به نماز عید پیش از

بگوئید، این تکبیرات و ادای نماز ادای نماز در راه و در عیدگاه و در حین بازگشت از مصلی 

 فرماید:عید شکرانة خداوند است که بندگانش را به طرف اسالم هدایت کرده است، لذا می

﴿  ﴾ تا این عبادات شما :

 را آماده شکرگذاری پروردگار شما گرداند.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 کن تا بدانی که شنوندگان آن را حفظ کرده اند را بخوان و تکرار آیت مبارکه -1

 شرح را جمله جمله بخوان و نکاتی که بر شنوندگان دشوار است توضیح بده. -5

تواند روزه داشته باشد یا بخورد مگر این که روزه او را ها را آگاه کن که مسافر میآن -3

 از کارهای ضروریش بازدارد که در این صورت باید بخورد.

دین بخشش و مهربانی خداوند آگاه کن که برای مریض و مسافر رخصت  ها را بهآن -4

 داده است تا در سفر و مریضی روزه را بخورند و باز در هنگامی دیگر قضا بیاورند.

ها را از فضیلت شکرگذاری به خداوند آگاه گردان که رأس شکرها گفاتن کلماه   آن -2

 .آیداست، و تمام عبادات شکر به حساب می «الحمدهلل»
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 دین آسان استحدیث : 9درس 

قول النبي صلى اهلل عليه وسلم في رواية 
 الدِّينَ  ُيَشادَّ  َوَلنْ  ُيْسٌر، الدِّينَ  ِإنَّ  البخاري:

ُدوا َغَلَبُه، ِإلَّ  َأَحدٌ   َوأَْبِشُروا، َوقَارِبُوا َفَسدِّ
 ِمنَ  َوَشْىء   َوالرَّْوَحةِ  بِاْلَغْدَوةِ  َواْسَتِعيُنوا

 .الدُّْلَجةِ 

کند که آن روایت می از پیامبرخاری ب

فرموده است: به تحقیق که بنای  حضرت

دین بر آسانی است، هرگز کسی بر خود 

در امور دینش سخت نگرفته است مگر 

که دین بر او غلبه کرده است. پس به 

راستی گرائید و به سوی کمال بروید مژده 

بگوئید و برای ادای عبادت از صبحگاه و 

زی از سیاهی شب یاری شامگاه و چی

 بجوئید.

 

گوید: تکالیف دینی اسالم از می پیامبر  «ُيْسرٌ  الدِّينَ  ِإنَّ »: فرمودة پیامبر  شرح:

کند نماز مریض باشد. چیزی که این مدعا را ثابت میدشواری و شدت و مشقت خالی می

بخورند و سپس توانند که روزه را خواند و همچنین مسافر و مریض میاست که نشسته می

قضا بیاورند و نیز خوردن گوشت خود مرده برای شخصی که در حالت اضطرار است تا از 

ينَ  ُيَشادَّ  َوَلنْ »: هالکت نجات پیدا کند. فرموده پیامبر  هرگز کسی دین را  «َغَلَبهُ  ِإلَّ  َأَحدٌ  الدِّ

خبر از حقیقتی بر خود سخت نگرفته است مگر که دین بر وی غلبه کرده است این عبارت 

شدنی است، زیرا فرایض، واجبات و فضایل دینی بسیار است اگر کسی دهد که واقعمی

ها عمل کند ناتوان و مغلوب خواهد شد از همین جهت است که بخواهد که به تمام آن

پیروان خود را به راستی و نزدیکی به کمال فرا خوانده و فرموده است: به راستی  پیامبر

ه سوی کمال بروید چون دانستید که هرکس دین را بر خود سخت بگیرد دین بر گرائید و ب

شود پس بر خود تسدید را الزم بگیرید و آن طلب ثواب است و مقاربت را که وی غالب می

خوشحال شوید به ثواب  «أَْبِشُروا»: فرموده پیامبر رفتن به طرف کمال باشد مراعات کنید.
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روی و یا تفریط، تقصیر و سستی انجام غلو، افراط و زیادهخداوند بر عبادتی که بدون 

غدوه، رفتن در اول  .«الدُّْلَجةِ  ِمنَ  َوَشْىء   َوالرَّْوَحةِ  بِاْلَغْدَوةِ  َواْسَتِعيُنوا»: دهید، فرموده پیامبرمی

روز و روحه، رفتن بعد از زوال و دلجه: سیر در آخر شب است. یعنی اوقات اول روز یا اول 

یا آخر شب را به کردار شایسته و نیکو چون نماز و غیره سپری کنید تا اینگونه اعمال شب و 

 نیک سبب رفع درجات و نابودی گناهان بگردد.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 حدیث را به خوبی پیوسته بخوان تا اکثر شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 سته شود.شرح را بخوان و نکات پوشیدة آن را توضیح ده تا دان -5

 ایشان را به فضیلت اسالم و محاسن شریعت اسالم آگاه کن. -3

 بودن مبالغه در تکالیف دینی و ارتکاب بدعت در دین آگاه کن.ها را از حرامآن -4

روی و که در همه امور دینی حد وسط را بگیرند زیارا افاراط، زیااده    :به ایشان بفهمان -2

 تفریط، تقصیر و سستی هردو ناپسند است.

را از بسیاری ثواب کسانی که در روز یا شب برای نماز و یا طلب علم به مساجد  هاآن -6

 رفت و آمد دارند آگاه گردان.
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 : آیة حالل را نباید حرام کرد1درس 

 اهلل جل جال له: قول
 
 
  

 
  

  
  

  
   

 
 

  
  
  

  
 

  
  

  

( ای مؤمنان! 82: )فرمودة خداوند 

های آنچه را حالل کرده حرام نکنید پاک

نا است خدا برای شما و تجاوز نکنید هما

( 88خدا دوست ندارد تجاوزکنندگان را )

و بخورید از آنچه روزی داد شما را خدا 

حالل پاکیزه و بترسید خداوند را که شما 

 بدو ایمان آورندگانید.

 [88، 82]المائده: 

 

  ﴿فرمودة خداوند: شرح:

    
   ﴾  در اینجا خداوند بندگانش را به

دهد، زیرا مؤمن دارای حیات روحی است که اوامر و عنوان مؤمن مورد خطاب قرار می

پذیرد، چون کافر فاقد حیات روحی بوده لذا تا ایمان نیاورده است مورد نواهی خداوند را می

یت کریمه شأن نزولی تواند و نیز برای این آخطاب اوامر و نواهی شرعی قرار گرفته نمی

در جلسة از  ب مانند عبداهلل بن مسعود و عثمان بن مظعون ای از یاران پیامبراست که عده

شان از دنیا کاسته شد و به طرف که در اثر آن رغبت :حضور یافتند های پیامبرموعظه

د سیدة آخرت میل پیدا کرده و عزم کردند تا از دنیا قطع عالقه و عزلت اختیار کنند، نز
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ها را اندک شمردند، یکی را جویا شدند، گویا آن رفتند از وی روزه و نماز پیامبر ل عایشه

از ایشان گفت: من هیچگاه با زنان تماس نخواهم گرفت، دیگری گفت: من تمام سال روزه 

گرفته و هیب روزی را افطار نخواهم کرد، نفر سومی چنین اظهار کرد من همه شب را به 

ها به پیامبر خدا رسید به پا خاست خوابم، چون این سخنان آنام کرده هیچگاه نمیعبادت قی

گویند، البته من و سخنرانی کرد و گفت: چگونه است که جماعتی از شما چنین و چنان می

کنم گاهی روزه دارم و گاهی ندارم و با زنان پیامبر خدا هستم از خوردن گوشت پرهیز نمی

ی که از روش و سنت من اعراض کند از من نیست. پس این آیات کنم کسهم ازدواج می

شان ساختن طیبات که خداوند برایها و تمام مسلمین را از حرامکریمه نازل گشت که آن

کند و ها، پوشاک، خواب، ازدواج با زنان منع میحالل کرده است مانند: غذاها، نوشیدنی

که خداوند بر بندگانش حرام کرده است  همچنین مؤمنان را از تجاوز به طرف چیزهائی

    ﴿فرماید: بازداشته می

﴾باز ایشان را  ،: خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد

کند که از آنچه خداوند از حالل به ایشان روزی مقرر کرده است بخورند طوری که امر می

  ﴿ فرماید:میها را به تقوا و پرهیزگاری ارشاد آن

    ﴾ 
 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 شان آن را حفظ کنند.هردو آیت را بخوان و تکرار کن تا همگان یا اکثریت -1

شاارح را آهسااته و بااا تااأنی بخااوان و بااه هاار جملااه توقااف نمااوده معااانی آن را باارای  -5

 .شنوندگان توضیح ده

کننده تنها ذات باری تعالی است، بارای هایب   کننده و حاللکه حرام :شان بفهمانبرای -3

گردانیدن اشیاء علتی انسانی جواز ندارد که چیزی را حالل یا حرام بگرداند. زیرا حرام

داند و بسا باشد که علت بر انسان داند، چون انسان غیب را نمیدارد و انسان آن را نمی

 پوشیده گردد.
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شود اگر کسی چیزی بدزدد و بخورد پااک  که حرام هیچگاه پاک نمی :ان بگوبه ایش -4

 نیست، بلکه حرام است.

ها را از معنای تقوا که اطاعت از خدا و رساول او در باه جااآوردن اوامار و تارک      آن -2

 شان است آگاه گردان.نواهی
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 : حدیث حالل و حرام واضح است92درس 

 َبِشير   نَ بْ  الن ُّْعَمانَ ما رواه البخاري عن 
 اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  رضي اهلل عنهما قَاَل:

 اْلَحَللُ  :يَ ُقولُ  – وسلم عليه اهلل صلى -
نَ ُهَما بَ يٌِّن، َواْلَحَرامُ  بَ يِّنٌ   ُمَشب ََّهاتٌ  أمور َوبَ ي ْ

 ات ََّقى َفَمنِ  النَّاِس، ِمنَ  َكِثيرٌ  يَ ْعَلُمَها لَ 
َرأَ  فَ َقد َشب ََّهاتِ ال  َوَمنْ  ِديِِنِه،وَ  هِ ِلِعْرضِ  اْسَتب ْ

 َحْولَ  يَ ْرَعى َكَراع   الشُّبُ َهاتِ  ِفى َوَقعَ 
 .يُ َواِقَعهُ  َأنْ  يُوِشكُ  اْلِحَمى،

کند روایت می ب بخاری از نعمان بن بشیر

شاانیدم کااه   کااه گفاات: از پیااامبر خاادا 

فرمااود: حااالل واضااح و آشااکار اساات و   

هااا حاارام هاام واضااح اساات، در میااان ایاان

جااود دارد کااه بیشااتر  چیزهااای مشااابهی و

دانند، کسی که از شابهه  ها را نمیمردم آن

پرهیااز کنااد آباارو و دیاان خااود را پاااک   

نگهداشااته اساات و کساای کااه در شاابهه    

افتد مانند چوپانی است کاه در اطاراف   می

گوسااافندش را « منطقاااه ممنوعاااه »قُااارق 

بسا باشاد کاه داخال قُارق شاود       چراندمی

 یعنی در حرام بیفتد.

 

« حالل و حرام واضح است» «بَ يِّنٌ  َواْلَحَرامُ  بَ يِّنٌ  اْلَحَللُ »: فرمودة پیامبر  بخاری: شرح:

باشد زیرا دالیل قوی و آشکار در ها آشکار مییعنی نزد مردم آگاه به قرآن و حدیث این

ها مانند خرما، بارة حالل و حرام وجود دارد. مثال حالل واضح و آشکار در خوردنی

ها، حرام نیز گوشت، عسل و آب در نوشیدنی ,و سبزیجات، گوشت حاللها حبوبات، میوه

آشکار است مانند گوشت خود مرده، خون، گوشت خوک، حیوانی که به نام غیر خدا به نام 

گردد، همچنان اشیاء دزدی و غصبی یا مانند سود و شراب و هر صالحین و اولیاء ذبح می

ها در میان این»ر مشبهات ال یعلمها کثیر من الناس مسکر دیگری. فرموده پیامبر: وبینهما امو

ازین سبب که در اشیاء مشابهه « دانندها را نمیچیزهای مشابهی وجود دارد که بیشتر مردم آن

بودن وجود دارد که یکی خواهش حلیت و دیگری بودن و هم دلیل حرامهم دلیل حالل

َرأَ  فَ َقد َشب ََّهاتِ ال ات ََّقى َمنِ فَ »: کند. فرمودة پیامبر ها را میخواهش حرمت آن  ِلِعْرِضهِ  اْسَتب ْ



   

  درسهای یومیه اسالمی    394 
  

 

معنی « ها پرهیز کند دین و آبروی خود را پاک نگه کرده استکسی که از شبهه» .«ِديِِنهِ وَ 

گزیدن از آن است، زیرا به این کار آبرو و دین پرهیز از شبهات ترک امور مشابهه و دوری

: ه فالنی چنین و چنان کرده است، فرمودة پیامبر گوید کشود و کسی نمیمسلمان حفظ می

زیرا در « افتدکسی که در شبهه افتاد در حرام می» «َوَقَع ِفى اْلَحرَّامِ  الشُّبُ َهاتِ  ِفى َوَقعَ  َوَمنْ  »

ها وجود ها درآید ناچار در حرامی که در آنها حرام وجود دارد و چون زیاد در شبههشبهه

ل آن مانند چوپانی است که در اطراف زمینی که صاحبش آن را قُرق شود مثادارد گرفتار می

 گردد.چراند که اگر از کنارة آن دور نشود حتماً داخل قرق میکرده گوسفندانش را می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 حدیث را تکرار کن تا ببینی که اکثر و یا همه شنوندگان آن را حفظ کرده اند. -1

 ان نکات پوشیدة آن را بیان کن تا فهمیده شود.شرح را به آرامی بخو -5

که بر مؤمن واجب است که حالل و حرام را به آموختن علم و یا پرسش  :ها بگوبه آن -3

 از دانشمندان بشناسد.

نااک مانناد گوشات اساپ     چیزهای شبهه که سالمت کامل در ترک :به ایشان بفهمان -4

گویناد، پاس بارای    حارام مای  باشاد، زیارا عادة از ماردم آن را حاالل و عادة هام        می

شدن از اخاتالف و گرفتاار نیامادن در حارام، تارک خاوردن آن بهتار و طارف         بیرون

 احتیاط است.

که بر مسلمان الزم است که احتیاط کناد تاا آبارو و دیان خاود را       :ها را آگاه کنآن -2

 حفظ کند.
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 خواهند شما را گمراه کنند: آیة اهل کتاب می99درس 

 قول اهلل عزوجل:
   

 
  
 

  
 

 
  

  
   
  

  
 

 
  
 

  
   

  
  

 گفتة خداوند بزرگ:

( بساری از اهل کتاب دوست دارند 112)

تان به سوی کفر تا شما را بعد از ایمان

شان برگردانند پس از آن که حق برای

آشکار شده است به علت حسدی که از 

شان است، پس درگذرید و هاینفس

گذشت کنید تا خداوند امر خود را پیاده 

 کند خدا بر همه چیز توانا است.

 [112البقره: ]

 

    ﴿: فرمودة خداوند بزرگ شرح:

 ﴾ یعنی بسیاری از اهل کتاب از یهود و نصاری دوست دارند

دارای معنی عمومی  ,گرچه این آیت در بارة یهود مدینه نازل شده ولی آیات قرآن مجید

ن آرزو را دارند چنانکه یهودها منحرف باشند مثالً از نصاری هم کسانی وجود دارد که ایمی

 : ﴿ها هم دوست دارند. فرمودة خداوند این داشتند،شدن مسلمانان را دوست می

    
﴾  تا شما را بعد از ایمان به کفر بازگردانند این چیزیست که بسیاری

خواهند مسلمانان را بعد از ها همیشه میدارند، آنمی اهل کتاب یهود و نصاری آن را دوست
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ها در تاریکی کفر برابر باشند، و در آخرت شان به طرف کفر بکشانند، تا در دنیا با آنایمان

 نیز به عذاب آتش دوزخ گرفتار شوند.

   ﴿ فرمودة خداوند:

﴾ فر مؤمنین وادار یعنی چیزی که اهل کتاب را به آرزوی ک

 شان جای گرفته است. فرمودة خداوند بزرگ:کند همان حسدیست که در نفسمی

﴿     

﴾  یعنی پس از آن که شناختند که اسالم دین حق است و هرکه آن را

که به شود و گروهی از ایشان به صدق و اخالص قبول کند در دنیا و آخرت رستگار می

 ها را به سوی کفر تمنا کردند.مسلمانان حسد بردند بازگشت آن

 : ﴿ فرمودة خداوند 

   ﴾  یعنی ای

ها را مسلمانان! با این گروهی که آرزوی کفر شما را دارند به عفو پیش آمد کنید و آن

تا  و ایشان را به زبان سرزنش مکنید و صبر داشته باشید،مؤاخذه نکرده و گذشت کنید 

خداوند امر پیکار با ایشان را بر شما نازل کند و خداوند به همه چیز تواناست پس به وعدة 

 خدا اعتماد کنید و مطمئین باشید.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 آیت را به خوبی بخوان و تکررا کن تا اکثراً آن را حفظ کنند. -1

 شان را بیان کن تا شنوندگان بدانند.را بخوان و به هر جمله توقف کن و معنی شرح -5

بسیاری از یهاود و نصااری خواساتار باه فسادکشاانیدن عقایاد مسالمانان         :ها بگوبه آن -3

شان اسات دور  باشند تا ایشان را از اسالم که مصدر قدرت و سعادت دنیا و آخرتمی

شان هایکند آتش حسدیست که سینهکار وادار میها را به این بگردانند چیزی که آن

 را فرا گرفته است.
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دانند که اسالم دین حق خداوند اسات  که بسیاری از اهل کتاب می :ها را آگاه کنآن -4

هاا را باه عادم قباول اساالم      و کمال سعادت انسان در غیر اسالم نیست، چیزی کاه آن 

 است. کشاند تنها و تنها اختیار دنیا بر نعیم آخرتمی

تا به آن خاوی بگیرناد،    :ها را به فضایل عفو و گذشت از خطای دیگران آگاه کنآن -2

 رود.زیرا این کار از جمله عبادت به شمار می
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 چشمی نیست مگر در دو چیزهم حدیث: 92درس 

قول النبي صلى اهلل عليه وسلم في صحيح 
 آتَاهُ  رَُجلٌ  اثْ َنتَ ْينِ  ِفى ِإلَّ  َحَسدَ  لَ البخاري: 

 اْلَحقِّ، ِفى َهَلَكِتهِ  َعَلى ُسلِّطَ فَ  َمالً  اللَّهُ 
 ِبَها يَ ْقِضى فَ ْهوَ  اْلِحْكَمَة، اللَّهُ  آتَاهُ  َورَُجلٌ 

 .َويُ َعلُِّمَها

کند که روایت می بخاری از رسول خدا

آن حضرت فرمود: نیست همچشمی و 

رقابت مگر به دو کس مردی که خداوند 

توانا کرده به وی مالی بخشیده و او را 

است تا آن مال را در راه حق به مصرف 

برساند و مردی که خداوند به وی حکمت 

ارزانی داشته و او به واسطة آن در میان 

کند و دانش مردم داوری و قضاوت می

 دهد.خود را به دیگران تعلیم می

 

 پیامبر « مگر به دو کس حسد برده نشود،» «اثْ َنتَ ْينِ  ِفى ِإلَّ  َحَسدَ  لَ »فرمودة پیامبر:  شرح:

جا حسد حرام را که آن تمنای زوال نعمت غیر است تا برای خودش حاصل شود، و یا در این

تمنای زوال نعمت غیر گرچه به خودش حاصل نشود اراده ندارد، این دو نوع حسد هردو شرّ 

ی به شود و سودجوئیم و صاحب چنین حسدی رستگار نمیپناه می است که به خدا از آن

به سروری و حسود » «سوديالحسود ل »است که: آید، چنانکه ضرب المثل دستش نمی

اراده دارد،  «اثْ َنتَ ْينِ  ِفى ِإلَّ  َحَسدَ  لَ »در این گفتار   ولی آنچه پیامبر خدا« ریاست نمی رسد

غبطه است و آن آرزوی شخص است که خداوند نعمتی مانند آن نعمتی که به برادر 

نایت کرده به وی عطا فرماید و آن نعمت را از خداوند درخواست کند بدون این مسلمانش ع

در  که آرزوی سلب نعمت را از طرف مقابل خود داشته باشد، به این معنی فرموده پیامبر 

مردی » «َهَلَكِتهِ  َعَلى ُسلِّطَ فَ  َمالً  اللَّهُ  آتَاهُ  رَُجلٌ »فرماید: که می ,دهدحدیث صحیح گواهی می

کردن آن مال در راه خدا توفیق بخشیده است، است و او را به خرج خدا به وی مالی داده که

ه غبطه به آن رواست مردی است که خداوند به وی توفیق داده تا مال یعنی یکی از کسانی ک
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خود را در راه حق و خیر به مصرف برساند، اگر کسی تمنا کند که مانند این مرد باشد تا 

شد و توفیق یابد که آن را در راه خداوند خرج کند و این را از خداوند بدعا مالی داشته با

خورنده طلب کند، اگرچه به ظاهر این شخص حاسد است ولی در باطن و حقیقتاً غبطه

باشد، زیرا امید دارد که آنچه به برادرش داده شده برای او هم داده شود بدون این که می

مردی  «اْلِحْكَمةَ  اللَّهُ  آتَاهُ  رَُجلٌ »:  اشته باشد. فرموده پیامبرآرزوی سلب نعمت آن برادر را د

که خداوند برایش حکمت و دانش ارزانی داشته است، این دومین شخصی است که کسی 

گویند، مراد از حکمت شود، بلکه آن را غبطه میآرزو کند تا مثل او باشد حاسد گفته نمی

آتاه اهلل »و سنت اراده شده است زیرا به روایتی هم  در اینجا علم شریعت است و علم کتاب
یعنی به آن علم در میان مردم  «َويُ َعلُِّمَها ِبَها يَ ْقِضى فَ ْهوَ »:  آمده است و فرموده پیامبر «علما

کند و آن آموزد و به حکمت خود میان مردم قضاوت میکند و آن را بدیشان میداوری می

 خوردن جواز دارد.دهد چنین مردی بر حالش غبطهحکمت را برای مردم تعلیم می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 حدیث را به طور واضح بخوان و تکرار کن تا شنوندگان آن را یاد بگیرند. -1

 شرح را بخوان و به هر جمله توقف کن و معنی آن را برای شنوندگان توضیح ده. -5

نادی کاه آتاش هیازم را     خاورد مان ها هشادار ده کاه حساادت، حسانات را مای     به آن -3

 تر نیست.سوزد و هیب مرضی از حسد خطرناکمی

که اگر چیزی در چشم کسی خوب آمد ما شا اهلل و بارک اهلل بگوید از  :به ایشان بگو -4

 رسد.زخم چشم به آن آسیبی نمی

که غبطه غیر از حسد است و بهترین چیزی که از حسد بدان پناه برده  :ها بفهمانبه آن -2

 ندن سورة قل اعوذ برب الفلق است.شود خوامی
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 کشندکافران انتظار قیامت را می آیة: 93درس 

 قول تعالى:
  

  
  

   
 

  
  
 

 
 

 

 :فرمودة خداوند 

نتظرند جز قیامت را که ( آیا م18)

های بیایدشان ناگاه پس همانا بیامد نشانه

آن پس کجا برای ایشانست گاهی که 

 شان.بیایدشان یادآوری

 [18]محمد: 

 

   ﴿ فرمودة خدای بزرگ: شرح:

﴾ نیاوردن اهل مکه را به خدا و پیامبرش و خداوند بزرگ ایمان

ن به دیدار خداوند و آنچه را به رسول خود از هدایت و نور فرستاده است شاباورنداشتن

کند گویا اهل مکه به سبب روگردانیدن از خدا و پیامبر انتظار ندارند مگر قیامت نکوهش می

ها که ناگهانی پدیدار شود و آن ﴾  ﴿ را

 : ﴿ آگاه نباشند، فرمودة خداوند 

﴾ کند ظاهر یعنی عالماتی که بر نزدیکی قیامت داللت می

فرموده  است زیرا آن حضرت  ها یکی بعثت محمد ها بسیار است از آنشده است و آن

است: من به طرف مردم فرستاده شدم در حالی که با قیامت دو انگشت فاصله دارم و اشاره 

شدن ماه هست که بر کوه ابوقبیس ازین عالمات شقبه دو انگشت سبابه و وسطی نمودند. و 

چنین معجزة خواستند او از خداوند درخواست  دو لخته شد، چون کفار قریش از محمد 

کرد خداوند دعایش را اجابت فرمود و ماه را دو شق نمود که آن را اهل مکه و غیرشان 

وفیق داد. فرمودة خداوند بزرگ: دیدند و ایمان نیاوردند، مگر آن که خداوند او را به ایمان ت
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﴿  

  ﴾  :قیامت » .(5)القمر

  ﴿ و فرمودة خداوند:« نزدیک شد و ماه دوپاره گشت

   ﴾  یعنی

وقتی به ایمان و عمل صالح دعوت  ای نگرفتند چهاز نصایحی که به ایشان داده شد هیب فایده

ها در میدان حساب شدند از آن رو گردانیده تکبر نمودند، و همانا قیامت آمده است و آن

 ﴿ اعمال حاضر آمده اند. در حالی که

   
     

      
    

شود: معبودانی و به آنان گفته مى دوزخ برای سرکشان آشکار شد» (.23 - 21)الشعراء:  ﴾

توانند رسانند یا مىکردید، کجایند؟ آیا به شما یارى مىکه جز اهلل عبادت و پرستش مى

 .«؟عذاب را از خود دور کنند
 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 آیت را به تجوید بخوان و شنوندگان آهسته تکرار کنند تا ببینی آن را حفظ کرده اند. -1

 شرح را بخوان و آنچه محتاج تفسیر باشد تفسیر نما تا همه بفهمند. -5

که عقیده به بعثت در آخارت و حسااب روز قیامات از ارکاان ایماان       :ها بفهمانبه آن -3

باشد زیارا  شود و امین نمیاعتماد نمی است و اگر قلبی از ایمان تهی باشد بر صاحبش

تواند وی به محاسبة کردارش باور ندارد و تا هنگامی که چنین باشد وی را چگونه می

 بر چیزی امین شمرد.

گویند که ها را عالمات قیامت میکه برای قیامت شرایطی است که آن :شان بگوبرای -4

تاکنون بسیاری از باشد، شامل عالمات صغری )کوچک( و کبری )بزرگ( می

عالمات کوچک ظاهر شده است، مگر از عالمات بزرگ هنوز چیزی آشکار نشده 
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ها طلوع خورشید از مغرب است که چون است عالمات کبری ده عالمه است اول آن

 گردد، درین هنگام کسی که مؤمن استخورشید از مغرب برآید دروازة توبه بسته می

ماند و کسی که صالح است صالح شد کافر میماند و کسی که کافر بامی مؤمن

 فرماید:ماند، چون خداوند بزرگ میماند و کسی که فاسق است فاسق میمی

﴿    
    

     
     

﴾ های پروردگارت پدید روزی که بعضی نشانه» (.518ام: نع)األ

آید برای هیچکس که قبالً ایمان نداشته و یا در ایمان خود عمل نیکی انجام نداده 

 .«باشد ایمان وی فایده ندارد
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 : حدیث عالمات قیامت94درس 

قول النبي عليه الصلة والسلم في رواية 
 اهللأنس رضي اهلل عنه إذ قال: قال رسول 

شراط صلى اهلل عليه وسلم: إن من أ
الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر 

كثر النساء، حتى يكون لخمسين الزنا، وت
 ة القيم الواحد.امرأ

کند که روایت می  از رسول خدا انس 

های آن حضرت فرمود: به تحقیق از نشانه

قیامت است این که علم کم شود و جهل 

ها ار گردد. زنپدیدار شود و زنا آشک

بسیار شوند تا این که برای پنجاه زن یک 

 سرپرست مرد باشد.

 

های که قیامت برپا یعنی از نشانه :«إن من اشراط الساعة»: مبر افرموده پی شرح:

گردد مگر این که آن نشانها آشکار شوند و این عالمات را شروط قیامت گویند، زیرا نمی

ت آن آشکار شود، مراد از قیامت روز رستاخیز و محاسبة شود تا عالماقیامت آشکار نمی

اهل علم که دانشمندان باشند کم شوند،  یعنی «أن يقل العلم»:  اعمال است. فرمودة پیامبر

 ,در اینجا مراد از علم علم شریعت و علم به کتاب و سنت است که سرچشمة همه علوم

یعنی  «ويظهر الجهل»:  فرمودة پیامبر عقاید، عبادات، احکام، آداب و اخالق اسالمی است.

جاهالن بسیار شوند و بر مردم غلبه کنند و این حالت وقتی ظهور کند که علما اندک باشند و 

کسی به اسماء و صفات خداوند دانا نباشد و از کرداری که خداوند به آن خشنود یا ناراضی 

وزنا آشکار گردد این  «يظهر الزناو »:  شود جز گروهی اندک آگاه نباشند. فرمودة پیامبرمی

عالمت چهارم است، ظهور زنا و شیوع آن نتیجة جهالت مردم است به خداوند و ندانستن 

هایی ها یا عذابآنچه را خداوند دوست دارد یا از آن خشنود نیست و عدم اطالع از نعمت

هور زنا به در آخرت برای دوستان و یا دشمنان خود آماده ساخته است، ظ که خداوند 

وتكثر النساء، حتى »: معنی پدیدآمدن و بسیارشدن آن در میان مردم است، فرمودة پیامبر
ها بسیار شوند تا برای پنجاه زن یک مرد سرپرست : زن«يكون لخمسين امرإة القيم الواحد

کند، مانند شوهر که بر بماند قیم کسی است که به احوال غیر خود سرپرستی و رسیدگی می
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ها و قلت مردان داناتر است، کند و خداوند به سبب کثرت زنو فرزندانش سرپرستی میزن 

 این نشانه تا هنوز آشکار نشده است، عالمات دیگر در بیشتر شهرهای مسلمانان موجود است.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

حفظ حدیث را بخوان و تکرار کن و شنوندگان هم آهسته بخوانند تا بدانی که آن را  -1

 کرده اند.

 شرح را جمله، جمله بخوان و معنی مطلوب آن را شرح کن تا همه بفهمند. -5

ها ظاهر شاود قیامات هام برپاا     که قیامت عالماتی دارد که چون همة آن :ها بگوبه آن -3

 گردد.

ها را از خطر نادانی و قلت علم آگاه کن و به آموزش علوم دینی تشویق و ترغیاب  آن -4

 نما.

ر بروز زنا و انتشار آن در میان مسلمانان آگاه کن زیارا سابب آن عادم    ها را از خطآن -2

شناخت خدا و ندانستن کرداری که موجب خشنودی و یا قهر خداوند است و غفلات  

هائی که خداوند در جهان آخارت بارای دوساتان و یاا دشامنانش      ها و عذاباز نعمت

 باشد.آماده کرده است می
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 مادران شیرده آیة: 92درس 

 اهلل جل جال له: لقو
 

 
 
 

 
 

 فرمودة خداوند بزرگ:

( و مادران شما آنان که شیر دادند 53)

 شما را و خواهران شما در شیر.

 [53]نساء: 

 

 ﴿ فرمودة خداوند تعالی: شرح:

 ﴾  امهات جمع ام است

﴿ ﴾نه  ,: یعنی مادران رضاعی شما

مادرانی که شما را زائیده اند، زیرا حکم مادر نسبی در اول آیت بیان شد آنجا که خداوند 

   ﴿: فرمود

  
   

  ﴾ «،ندخترا مادران ،

 .«دختران برادر و دختران خواهر بر شما حرام گردیده است ها،ها، خالهخواهران، عمه
  ﴿ فرماید:خداوند می

﴾ بوده ها بر شما حرامیعنی از جمله زنانی که نکاح آن 

 ضاعی شما است.مادران ر

  ﴿ فرمودة خداوند:

﴾ «ها دخترانی هستند که از و آن« وخواهران رضاعی شما

تان به دنیا آمده اند فرق ندارد که پیش از شیرخواری شما بوده اند یا بعد شکم مادر رضاعی

شته باشد همه خواهران ، همچنین دختران شوهر مادر رضاعی که از زن دیگر خود دااز آن
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گویند: شیر زن از شوهر اوست، باید روند، زیرا طوری که فقها میبه حساب می رضاعی شما

شان به واسطة ها نکاحشان به واسطه نسب حرام است، همان زنهائی که نکاحبدانید که زن

رضاعی باشد، پس دختر خواهر رضاعی برای شما حالل نیست، مادر پدر رضاع نیز حرام می

ی شماست خواهران پدر و مادر رضاعی تان حرام است، چون او جدههم مانند مادر پدر نسبی

 باشند و همه این احکام ازین حدیث پیغمبرتان حالل نمیچون خاله و عمة شما هستند برای

شود از رضاع م میآنچه به نسب حرا» «النََّسبِ  ِمنَ  َيْحُرمُ  َما الرََّضاِع، ِمنَ  َيْحُرمُ » فرماید:که می

 شود.ثابت می« شودنیز حرام می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 آیت را واضح بخوان و همچنان شنوندگان نیز تکرار نماید تا حفظ شود. -1

 های محرمه شناخته شوند.تا همه زن :های فقهی آن را بگوشرح را بخوان و نکته -5

کننده است ایان کاه بایاد    که حرام رضاعی« ی گروهی از فقهابه عقیده»ها بگو: به آن -3

پنج بار یا زیادتر شیر داده شود، ولی مذهب گروه دیگر و احتیااط در اماور دیان ایان     

باشاد   گرچاه یاک مرتباه    است که چون کودکی از پستان زنی شیر خورد و سیر شاود 

ولی به یک مکیدن یا دو مکیدن طاوری کاه    گردد،کودک فرزند رضاعی آن زن می

 ُتَح رِّمُ  ل»فرماوده اسات:    شود، زیرا پیاامبر حرمت رضاع ثابت نمی اجماع شده است
: یعنای حرمات رضااع باه یاک چوشایدن و یاا دو چوشایدن         «اإِلْملَجَتانِ  َول اإِلْملَجُة،

شود. تبصره: از نظر مذهب حنفی بایاد در ایان جاا توضایحاتی داده     کودک ثابت نمی

 شود:

شدن دو سال کاه مادت رضااع    بعد از سپریکه حرمت شیرخوارگی  :به ایشان بفهمان -4

گردد. بلکه رضاع در همان دو سال که موعد شایرخواری طفال اسات    است ثابت نمی

 باید صورت گرفته باشد تا حرمت رضاع ثابت گردد.
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که مسلمانان مکلف هستند که صله رحم را در رضاع نیز مانند صلة رحم  :به ایشان بگو -2

و احسان و جوانمردی با وابساتگان رضااعی خاود    در نسب مراعات کنند و از دوستی 

 دریغ نکنند.
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 داری: حدیث چگونه آن زن را نگه می96درس 

َكْيَف َوَقْد  قول النبي صلى اهلل عليه وسلم:
َرهُ  ؟ِقيلَ  ا ذَ هَ لِ  ،فَ َفارَقَ َها َوَنَكَحْت َزْوًجا َغي ْ

 اْلَحاِرثِ  ْبنِ  ُعْقَبةَ  وهو أن ٌب،بَ سَ  القولِ 
 ْبنِ  ِإَهابِ  ألَِبى ابْ َنةً  َزوَّجَ ت َ  رضي اهلل عنه

 ُعْقَبةَ  َأْرَضْعتُ  ِإنِّى فَ َقاَلتْ  اْمَرَأةٌ  فَأَتَ ْتهُ  َعزِيز ،
 َأْعَلمُ  َما :ُعْقَبةُ  َلَها فَ َقالَ . ِبَها تَ َزوَّجَ  َوالَِّتى
 ِإَلى فَ رَِكبَ . َأْخبَ ْرتِِنى َولَ  َأْرَضْعِتِنى أَنَّكِ 
 َرُسولُ  فَ َقالَ  َسأََلُه،فَ  بِاْلَمِديَنةِ   النَِّبىِّ 
 .ِقيلَ  َوَقدْ  َكْيفَ  :اللَّهِ 

برای عقبه  : پیامبر ترجمة گفته پیامبر 

گفت: چگونه این زن را در نکاحت نگاه 

با وی داری و این سخن که تو می

، گفته شده است. بعد از آن شیرخواریی

جدا شد و شوهر دیگری عقبه  آن زن از

نی دارد و آن این سخن داستا اختیار کرد.

با دختر ابی   چنین بود که عقبه بن حارث

اهاب بن عزیز ازدواج کرد. زنی به نزدش 

آمد و گفت: من عقبه و زنی که با وی 

ازدواج کرده است از پستان خود شیر 

ام. عقبه برایش گفت: من خبر ندارم داده

که مرا از پستان خود شیر داده باشی و 

ی، ر ندادتاکنون ازین موضوع برایم خب

سپس عقبه روانه مدینه شد و نزد رسول 

آمد و در این باره از او سوال کرد.   خدا

فرمود: چگونه این زن را نگه  پیامبر

داری در حالی که چنین سخنی گفته می

 شده است.

 )رواه البخاری(

 

ی دار: یعنی چگونه این زن را به نکاحت نگه می«كيف وقد قيل»: فرمودة پیامبر  شرح:

که وی خواهر رضاعی تو است. این حدیث شریف قاعدة  :و چنین سخنی گفته شده است

تا آبرو و دین مسلمان به آن حفظ شود.  ,آمیز و رعایت تقواشبهه یاساسیست در ترک اشیا
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ام، و زیرا به مجردی که آن زن گفت: من عقبه و زنی را که به نکاح گرفته است شیر داده

داری، در حالی که برایش فرمود: چگونه او را نگاه می  ید، پیامبرپرس عقبه از رسول خدا

قسم بده یا از  را زن که برو و آن :برای عقبه نفرمود  چنین حرفی گفته شده. آری، پیامبر

 :به قول آن زن که گفت  بلکه پیامبر وی شاهدی طلب کن که آیا زنت را شیر داده است؟

نماید که فاء کرد. و این حدیث را حدیث دیگر تأیید میعقبه و زنش را شیر داده است اکت

نَ ُهَما بَ يِّنٌ  اْلَحَرامَ  َوِإنَّ  بَ يِّنٌ  اْلَحَللَ » فرماید:می  َفَمنِ  النَّاسِ  ِمنَ  َكِثيرٌ  ايَ ْعَلُمهُ  لَ  ِبَهاتٌ ُمشْ  أمور َوبَ ي ْ
َرأَ  الشُّبُ َهاتِ  ات ََّقى حالل آشکار است »: «اْلَحَرامِ  ِفى َوَقعَ  الشُّبُ َهاتِ  ىفِ  َوَقعَ  َوَمنْ  َوِديْ َنهُ  ِلِعْرِضهِ  اْسَتب ْ

ها چیزهای مشابه وجود دارد که بسیاری از مردم آن را و حرام آشکار است در میان آن

دانند و کسی که از شبهه پرهیز کند به تحقیق که آبروی و دین خود را پاک نگاه کرده نمی

 .«دافتاست و کسی که در شبهه افتاد در حرام می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 های شرح را واضح بخوان تا معانی آن را شنوندگان بدانند.جمله -5

ها تذکر ده، هرگاه مسلمان صالح در کاری مشتبه واقع شود و جهت حق را نداند به آن -3

فیاه را تارک نمایاد تاا وارد گنااه      کند که کار مختلاف  تقوا و پرهیزگاری ایجاب می

 اش نزد پروردگار کاسته نشود.و از مرتبه هنگردید

شاود و رأی کسای   که خبر واحد مورد قبول است و به آن عمل مای  :ها تعلیم دهبه آن -4

شود اعتباری ندارد، زیارا حسان ظان باه مسالمان      به خبر واحد عمل نمی :گویدکه می

 باشد.الزم می

در نازد خداوناد اجار دارد و صااحبش دارای حسان       شابهات  رککه تا  :به ایشان بگو -2

کسی که چیازی را بارای خادا تارک کناد      »گوید: می باشد. چون پیامبر عاقبت می

 .«دهدمیعوض  خداوند برایش
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 : آیة مسابقه برای ورود به بهشت91درس 

 له:قول اهلل جل جال
 

  
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
   

  
 

 
 

 :فرمودة خدای بزرگ 

( پیشی جوئید بر همدیگر به سوی 51)

بهشتی  آمرزشی از پروردگار خویش و

که پهنایش چون پهنای آسمان و زمین 

است، آماده شده برای آنان که ایمان 

آوردند به خدا و پیامبرانش، اینست فضل 

خدا دهدش بهر که خواهد و خداست 

 دارای فضل بزرگ.

 [51]الحدید: 

 

  :﴿ فرمودة خدای بزرگ  شرح:

  ﴾ باید هریکی از شما :ًیعنی اوال 

دهند در طلب مغفرت پروردگار خود بکوشید و مسلمانان مانند کسانی که باهم مسابقه می

ها نصوح که عبارت است از ترک گناهان کبیره و صغیره و صبرکردن بر آن توبة این کار به

 ها و زمین استبه سوی جنتی که پهنای آن مانند پهنای آسمان :گیرد و ثانیاًصورت می

شود، و به سبب توبه پاک و بشتابید، زیرا کسی که توبة نصوح کند گناهانش محو می

کند. فرمودة آالیش گردیده و همانا اهلیت ورود به دارالسالم بهشت را حاصل میبی

   ﴿ خداوند:
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﴾ نشین کردن مطلب برای شنوندگان است،این عبارت برای ذهن 

  ﴿ مثلی که در سورة آل عمران آمده است:

 ﴾ (566عمران:  آل). « پهنای

ورنه عرض و طول جنت را غیر آفریدگارش کسی  «ها و زمین استجنت به پهنای آسمان

دارد: بر این مطلب داللت  کند و فرمودة رسول اهلل داند و عقل بشری این را درک نمینمی

برای مؤمن در جنت ده برابر مانند دنیا » «مثل الدنیا عشر مرات لجنةن المؤمن یعطی فی اإ»

  ﴿: و فرمودة خداوند «شودداده می

  ﴾  خداوند یعنی

دانستند و بهشت را مهیا و آماده نموده برای کسانی که خدای را پروردگار و آفریدگار خود 

از ایشان کفر  یکیتنها او را عبادت و پرستش کرده و به پیامبرانش ایمان آوردند و به هیچ

نورزیدند و به کردار نیک و ایمان از ایشان پیروی کردند و به همین رویه جهان را وداع 

: خداوند  شان حاضر و آماده کرده است. و فرمودهگفتند، همانا چنین جنتی را برای

﴿﴾ یعنی آنچه از توفیق به ایمان و دخول بهشت است، فضل و بخشش :

 کند و خداوند دارای فضل بزرگ است.خداوندیست برای کسانی که بخواهد عنایت می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ها آن را حفظ نمایند.آیت را بخوان و تکرار کن تا شنونده -1

 چه را که پوشیده مانده باشد بیان کن.شرح را جمله جمله بخوان و معنی مطلوب و آن -5

که این چند روز زندگانی دنیا روزهای عمال نیاک و مساابقه     :شان یادآوری کنبرای -3

طلبی و کسالت نیست پس کار، گذاری و باطل و راحتدر خیر است، روزهای بیهوده

 برای سرای آخرت است. کارکردن

نندة جنات، هماناا ایماان    دهناده و مسااعدک  کاه عمال نجاات    :شان یادآوری کنبرای -4

 به آن امر نموده و تشویق فرموده است. ایست که خداوند صحیح و عمل صالحی
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این که عمل صالح آنست که سه شرط در آن باشد: اول: ایان کاه عمال     :شان دهتعلیم -2

صالح از اعمالی باشد که خدا و رسول مشروع نموده اند و دوم: تنها و تنها رضای خدا 

گرفته شود. سوم: این که از نگاه کمیت و کیفیت و زمان و مکان مطاابق  به آن در نظر 

 شریعت الهی باشد.
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 گفته پیامبر برای معاذ حدیث: 99درس 

َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُمعاٌذ َرِديُفُه 
 :قَالَ  !يَا ُمَعاَذ ْبَن َجَبل   :َعَلى الرَّْحِل قَالَ 

يَا  :قَالَ  ،َرُسوَل اللَِّه َوَسْعَدْيكَ لَب َّْيَك يَا 
لَب َّْيَك يَا َرُسوَل اللَِّه َوَسْعَدْيَك  :قَالَ  !ُمَعاذُ 
َما ِمْن َأَحد  َيْشَهُد َأْن َل ِإَلَه ِإلَّ  :قَالَ  ،َثَلثًا

ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّه ِصْدقًا ِمْن قَ ْلِبِه  اللَُّه َوَأنَّ 
يَا َرُسوَل  :قَالَ  ،َلى النَّارِ ِإلَّ َحرََّمُه اللَُّه عَ 

 :قَالَ  ؟َأَفَل ُأْخِبُر ِبِه النَّاَس فَ َيْسَتْبِشُروا !اللَّهِ 
 .ِإًذا يَ تَِّكُلوا َوَأْخبَ َر ِبَها ُمَعاٌذ ِعْنَد َمْوتِِه تَأَثًُّما

 

در  برای معاذ بن جبل فرمودة رسول اهلل 

حالی که پشت سر رسول اهلل بر شتر سوار بود، 

معاذ! معاذ گفت: لبیک یا رسول اهلل و یا 

سعدیک فرمود: یا معاذ! معاذ گفت: لبیک یا 

فرمود:   رسول اهلل وسعدیک سه بار، پیامبر

و  کسی که از صدق دل به یگانگی خداوند 

رسالت محمد رسول اهلل گواهی دهد خداوند 

نماید. معاذ گفت: بر او آتش دوزخ را حرام می

م را آگاه نمایم تا خوشحال یا رسول اهلل آیا مرد

کنند، و معاذ از شوند؟ فرمود: آنگاه اتکاء می

ترس پوشیدن علم این حدیث را در هنگام 

 مرگ خود بیان کرد.

 ]متفق علیه[

یا معاذ! او را به اسمش یاد کردند، برای این که نظر و قلب  :فرمودة رسول خدا  شرح:

لبيك يا رسول اهلل »معاذ با این گفته خود جواب داد: فرمایند بنمایند. و او را متوجه آنچه می
لبيك يا رسول اهلل »معاذ گفت:  او را یاد نموده و فرمودند یا معاذ! ، باز رسول اهلل «وسعديك
ما من احد يشهد »و این جواب خود را سه بار تکرار نمود، سپس رسول اهلل فرمود:  «وسعديك

آنچه که رسول  «اهلل صدقًا من قلبه ال حرمه اهلل علي النارأن ل إله إل اهلل وأن محمدًا رسول 

دل شهادت دهد به  خدا به خاطرش سه بار ندا نمود بیان امر بزرگیست، که هرکس از صدق

خداوند  ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل و به آنچه شهادت داده یقین و ایمان داشته باشد،

ماند، شود و یا این که در آتش جاوید نمینمی ل آتشآتش را بر او حرام کرده که اصالً داخ

شود و اگر ندرتاً زیرا او با ایمان و یقینش به گناهی که او را به آتش داخل کند نزدیک نمی
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آتش را  گردد و به فرمودة رسول اهلل گناهی را مرتکب شود از آن توبه نموده و بازمی

آیا مردم را آگاه  «افل اخبر الناس فيستبشرون؟»کند، سپس معاذ گفت: خداوند بر او حرام می

: آنگاه بر این وعده «اذَا يتكلوا»گفتند:  در جوابش  نمایم تا خوشحال شوند؟ رسول اهلل

شوند زیرا کنند و مرتکب محرمات گردیده و هالک میتکیه نموده و فرائض را ترک می

ست که تمامی امت اسالمی کنند چون این کار دشواریاین وعده را طور صحیح درک نمی

این  پس از وفات رسول اهلل  هر فرد عالم و آگاه باشد، و این یک واقعیت است. بعداً معاذ 

 حدیث را بیان کرد به خاطر نجات از گناه پوشیدن علم.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 حدیث را بخوان و شنوندگان با تو تکرار کنند تا حفظ نمایند. -1

هاا بیاان و   له بخوان و آنچه پوشیده و مشکل مانده برای فهم شانونده شرح را جمله جم -5

 توضیح نما!

هرگاه شخص محترم و با فضایلتی صادا زناد در جاوابش گفاتن       :شان یادآور شوبرای -3

 لبیک وسعدیک جواز دارد.

 دانستن سخن تکرار کالم مشروع است.که برای خوب :شان تذکر دهبرای -4

هاا را  که هرگاه بناده از روی یقاین آن   :تین آگاه گردانها را به فضیلت کلمه شهادآن -2

نمایاد از  از جاویدماندن در آتش نجات یافته و اگر مطابق این کلمه عمال مای   :بگوید

 یابد.دخول در آتش نجات می

احتیااط فرمودناد و    چنانچاه رساول اهلل    :شاان گاردان  از احتیاط در امور مهام آگااه   -6

م ندانستند کاه ماردم تکیاه نماوده و در نتیجاه هاالک       رساندن این خبر را به مردم الز

 گردند.

که هرگاه کسی نباشد که علم را تبلیاغ کارده،    :تبلیغ علم آگاه کن ها را به وجوبآن -2

 واجب است که به دیگران برساند.
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 آیة آمدن دختر شعیب نزد موسی : 91درس 

 قول اهلل تبارک وتعالی:
 
 

  
 

  
  

 
  

   
 

  
 

  
   

  
 

 
 

 فرمودة خدای تعالی:

( پس بیامدش یکای از آن دو زن کاه   52)

هماناا پادرم تاو را     :د بار حیاا گفات   آممی

خواند تاا بپاردازدت مازد آنچاه را آب     می

دادی برای ما، آنگااه کاه آماد نازد وی و     

ها را، گفات: بایم مادار    خواند بر او داستان

 رها شدی از گروه ستمکاران.

 [52]قصص: 

 

 : یعنی دختر نزد موسی ﴾﴿فرمودة خدای تعالی:  شرح:

  ﴿ اش:را در اطراف چاه ترک گفته بود و فرمودهآمد آنجا که او 

﴾از جانب پدرش نزد موسی :  آمد تا پیام او را به

آمد مگر از بسیاری شرم و حیاء، گویا از حیا مرکبی ساخته و موسی برساند، گرچه پیاده می

روایت است  حضرت عمر آمد بر آن سوار شده است، و از در راهی که به سوی موسی می

شونده نبوده است. و فرموده خدای تعالی: که آن دختر سبک سر و زیاد بیرن شونده و داخل

﴿   ﴾ یعنی حضور تو را :

شود که دختر عبارت گفتة طلبد تا مزد آبی را که برای ما دادی بپردازدت مالحظه میمی
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یک کلمة ال و نعم را بر این گفتة خود زیاد ننموده است، خود را مختصر نمود طوری که 

 کلمات برای زنان بدون حاجت جهت خوف فتنه درست نیست. نمودنزیرا زیاد

  ﴿ :فرمایدمی خدای تعالی برای زنان پیامبر 

 ﴾ (:62 األحزاب.) «ی گفته .«وسخن شایسته بگویید

 شما را برساند بدون زیادت. را بگوئید که مقصود 

یعنی موسی نزد شعیب  ﴾ ﴿ فرمودة خدای تعالی:

علیهما السالم آمد و داستان فرار خود از مصر را از ترس این که فرعون او را بکشد و اسباب 

این داستان را از موسی شنید او را مژده  حکایت نمود و شعیب  این واقعه را برای شعیب 

     ﴿ ه و با این گفتة خود مطمئن ساخت:داد

  ﴾ « مترس که از

 .«گروه ستمکاران رهایی یافتی
 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ها آن را حفظ نموده اند.آیه را بخوان و تکرار کن تا ببینی که شنونده -1

یده و نامفهوم است توضیح نما تا شنوندگان آن شرح را جمله جمله بخوان و آنچه پوش -5

 را بدانند.

 هرگاه خطر فتنه نباشد خدمت زن جواز دارد. :شان گردانآگاه -3

ها حیا است و زیبااترین خُلاق ماردان شاجاعت     که زیباترین خُلق زن :شان گردانآگاه -4

 است.

که همیشاه   زنان خراجه و والجه را تذکر بده و آن زنیست شان از بدگفتن عمر برای -2

 برد.ها در رفت و آمد به سر میبین خانه

را به عنوان پناهنده سیاسی دانسات و او   که حضرت شعیب موسی  :شان گردانآگاه -6

 را اطمینان داد که نترسد.
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 برای موسای   همانا شعیب  .که شرک ظلم است و مشرکان ظالم اند :شان دهتعلیم -2

   ﴿ گفاااااااااااااااااااااااااااات:

﴾.و فرعون و قومش مشرک بودند : 
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 گرفتن در حلقه درس: حدیث جای22درس 

قول النبي صلى اهلل عليه وسلم في حديث 
 اهلل صلى - اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  اللَّْيِثىِّ  َواِقد   أَِبى

َنَما - وسلم عليه  ِفى َجاِلسٌ  ُهوَ  بَ ي ْ
 نَ َفر ، لَثَةُ ثَ  َأقْ َبلَ  ِإذْ  َمَعُه، َوالنَّاسُ  اْلَمْسِجدِ 

 اهلل صلى - اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى اثْ َنانِ  فََأقْ َبلَ 
 فَ َوقَ َفا قَالَ  َواِحٌد، َوَذَهبَ  - وسلم عليه
 - وسلم عليه اهلل صلى - اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى
 اْلَحْلَقةِ  ِفى فُ ْرَجةً  فَ َرَأى َأَحُدُهَما فََأمَّا

 َخْلَفُهْم، َفَجَلسَ  اآلَخرُ  َوَأمَّا ِفيَها، َفَجَلسَ 
 َرُسولُ  فَ َرغَ  فَ َلمَّا َذاِهًبا، فََأْدبَ رَ  الثَّاِلثُ  َوَأمَّا
 َألَ  :قَالَ  – وسلم عليه اهلل صلى - اللَّهِ 

 فََأَوى َأَحُدُهمْ  َأمَّا الثَّلَثَةِ  الن ََّفرِ  َعنِ  ُأْخِبرُُكمْ 
 فَاْسَتْحَيا، اآلَخرُ  َوَأمَّا اللَُّه، َفآَواهُ  اللَِّه، ِإَلى

 فََأْعَرَض، اآلَخرُ  َوَأمَّا ِمْنُه، اللَّهُ  اْسَتْحَيافَ 
 .َعْنهُ  اللَّهُ  فََأْعَرضَ 

ر از ابی واقد لیثی در حدیثی که از پیامب

روایت کرده آمده است که روزی   خدا

در مسجد با مردم نشسته   رسول خدا

شان قرار داشتند بودند و مردم در اطراف

دو  .دنددر آن هنگام سه نفر به مسجد آم

ها به سوی پیامبر آمده و نفر نفر از آن

گوید: از آن سومی بازگشت، ابی واقد می

دو نفری که به طرف پیغمبر آمده بودند 

گی را در حلقة ها گشادهیکی از آن

مجلس دید و در آن نشست و نفر دومی به 

پشت حلقه جای گرفت و نفر سومی 

بازگشته و از مسجد بیرون شد. چون پیامبر 

از تعلیمات خود فارغ شد فرمود: آیا شما 

را از ین سه نفر خبر ندهم، یکی از ایشان 

به سوی خدا پناه برد خداوند نیز وی را 

جای داد، نفر دیگر حیا کرد از این که در 

حلقه داخل شود خداوند نیز از این که او 

را از ثواب حلقة علم محروم کند حیاء 

ردانید کرد و نفر آخر از مجلس علم رو گ

 خداوند هم او را از آن ثواب بهرة نداد.

 )رواه البخاری(
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َنَما - وسلم عليه اهلل صلى - اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ »گفته ابی واقد لیثی:  شرح:  ِفى َجاِلسٌ  ُهوَ  بَ ي ْ
نشسته بودند مراد از مسجد اینجا   : یعنی مردم در اطراف رسول اهلل«حوله َوالنَّاسُ  اْلَمْسِجدِ 

شود، مگر به معروف پیامبر است و آن یکی از سه مسجدیست که بار سفر بسته نمی مسجد

شود به ها و نماز در مسجد نبی برابر هزار نمازیست که در غیر آن مسجد خوانده میسوی آن

یعنی  :«نَ َفر   َثلَثَةُ  َأقْ َبلَ  ِإذْ »جز مسجدالحرام که فضیلت نماز در آن بیشتر است. گفته ابی واقد 

 فَ َوقَ َفا»گفته ابی واقد:  .آمده و یکی از آن سه بازگشتمرد که دو تن به سوی پیامبر سه
رفته بودند باالی  : یعنی آن دو نفری که طرف پیامبر«وسلم عليه اهلل صلى اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى

ها در حلقة مجلس گشادگی مشاهده نمود و در آن نشست و سرشان ایستاده شدند یکی از آن

از تعلیم یارانش  دومی در پُشت حلقه نشست و نفر سوم بازگشت  و رفت. چون پیامبرنفر 

فراغت یافت فرمود: آیا شما را ازین سه مرد آگاه نکنم؟ یکی از ایشان به خدا پناه بُرد خدا 

هم او را جای داد، یکی دیگر حیا کرد خداوند نیز از وی حیا کرد که او را از ثواب حلقه 

اید نفر آخری که از مجلس علم اعراض کرد خدا هم از او اعراض کرد یعنی علم محروم نم

 ثواب جلسه علم را برایش عنایت نکرد.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 آن را حفظ کرده اند. اًحدیث را بخوان و تکرار کن تا بدانی که اکثر -1

 شرح را به آرامش بخوان و معنای هر جمله را بیان کن تا بفهمند. -5

هاای  ای علوم دینی آگااه کان و ایشاان را بار مالزمات حلقاه      را از فضیلت حلقه هاآن -3

 علمی تشویق نموده و از ترک آن بیم ده.

اش خیر است و کسی کاه حیاا نادارد    که حیا همه :ایشان را از فضیلت حیا خبردار کن -4

 تر است.در آن خیری نیست خصوصاً در زنان که حیا در ایشان پسندیده

از دو  که ستایش صاحبان خیر و نیکویی پسندیده است، زیارا پیاامبر    :وزها بیامبه آن -2

 ستایش فرمود. :نفری که در حلقة درس علم نشسته و آن را ترک نگفتند
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 : آیة ایجاد تفرقه در دین29درس 

 قول اهلل جل جال له:
  

 
 

 
  
  
  

 
  

  
 

  
 

   
 

  
  

  
 

   
  

  
 

 گفتة خداوند بزرگ:

گمان با کسانی که در دینشان یب( 122)

تفرقه ورزیدند و دسته دسته شدند، هیب 

پیوندی نداری. کارِ آنان با پروردگار 

گاه آنان را از کردارشان آگاه است و آن

هر کس کار نیکی   ( 161)کند.می

یابد و انجام دهد، ده برابرش پاداش می

هر کس کار بدی انجام دهد، تنها به 

مجازات خواهد شد.  ی کارِ بدشاندازه

 .و بر آنها ستمی نخواهد رفت

 [161 – 122نعام: ]األ

 

   ﴿ فرمودة خداوند: شرح:

  ﴾ یعنی یهودان و :

ها پراکنده شدند. یهود به هفتاد و یک فرقه و نصاری به هفتاد و ها و حزبنصرانیان به گروه

شوند که کنده گشتند و به زودی ملت اسالم به هفتاد و سه فرقه از هم جدا میدو فرقه پرا

ها سؤال شد که آن روند به جز یک فرقه که در جنت باشند از پیامبرشان در آتش میهمة

ها بر طریقة باشند که امروز من و یارانم بر همان طریقه ایم. مراد چه کسانی هستند، فرمود: آن

یابند و ایشان همان کسانیند جا فرقة ناجیه است که از آتش دوزخ نجات میدر این  پیامبر
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ها و تغییر نداده و به فرقهو  و یارانش باشند، و آن را تبدیل که بر دین حق و سنت پیامبر

  ﴿ ها پراکنده نشدن. فرموده خداوند:ها و طایفهحزب

 ﴾ .را به خداوند واگذار که سنت  هاکار آن: یعنی تو از ایشان بیزاری

شان در آخرت اجرا کند. آری، در قیامت خداوند شان در دنیا و عذابخود را به هالکت

  ﴿دهد. ها جزا میها را به کردارشان آگاه کرده سپس به اعمال آنآن

   
﴾ ام دهد خداوند از رحمت ای انجیعنی کسی که حسنه

گرداند. و کسی که به عمل خود وی را مورد اکرام قرار داده و پاداش وی را چند برابر می

 بیند. فرمودة خداوند:ناشایستة اقدام کند، از عدالت و رحمت خداوند به مثل آن جزا می

﴿  ﴾ها را به : یعنی طوری که بیان شد خداوند آن

 شود.دهد در حالی که بر ایشان به کاستن حسنه و یا زیادت سیئه ستم نمیان جزا میکردارش

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 به تجوید بخوان و تکرار کن تا بدانی که همه آن را حفظ کرده اند. هردو آیت را -1

 شرح را به آرامی بخوان و به هر جمله توقف کرده معنی آن را بیان کن. -5

ق در دین آگاه کن زیارا نتیجاه آن هالکات در دنیاا و آخارت      مت تفرها را از حرآن -3

 است.

 شان محکوم کرده است.که خداوند تفرقه اهل کتاب را در دین :ها بگوبه آن -4

هاای دیگار ایان امات در     که به غیر از اهال سانت و جماعات فرقاه     :به ایشان تذکر ده -2

وع کنناد. و باه راهای    هالکت هستند، مگر این که توبه کنند و به کتااب و سانت رجا   

 بروند که گذشتگان نیکوکار این امت از عقیده، داوری، ادب و حسن خلق.
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 : حدیث قصد گناه22درس 

 اللَّهُ  يَ ُقولُ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 َتْكتُُبوَها َفلَ  َسيَِّئةً  يَ ْعَملَ  َأنْ  َعْبِدى َأرَادَ  ِإَذا

 فَاْكُتُبوَها ِمَلَهاعَ  فَِإنْ  ، يَ ْعَمَلَها َحتَّى َعَلْيهِ 
 َلهُ  فَاْكُتُبوَها َأْجِلى ِمنْ  تَ رََكَها َوِإنْ  ِبِمْثِلَها
 فَ َلمْ  َحَسَنةً  يَ ْعَملَ  َأنْ  َأرَادَ  َوِإَذا َحَسَنةً 
 َعِمَلَها فَِإنْ  ، َحَسَنةً  َلهُ  فَاْكُتُبوَها يَ ْعَمْلَها

 .ة  َسْبِعِمائَ  ِإَلى َأْمثَاِلَها ِبَعْشرِ  َلهُ  فَاْكُتُبوَها

فرمود که خداوند بزرگ فرموده  پیامبر

ام بخواهد کاری زشت انجام چون بنده

دهد آن را به دفتر اعمالش ننویسید تا آن 

را انجام دهد و اگر آن را انجام داد 

جزایش به مثل بنویسید و اگر آن را به 

جهت من ترک کرد آن را هم برایش 

خواست عمل حسنة بنویسید و اگر می

دهد و سپس انجام نداد آن را  حسنة انجام

هم برایش حسنة نوشته کرده و اگر انجام 

داد آن را برایش از ده چند تا هفتصد چند 

 بنویسید.

 )رواه البخاری(

 

کند که این حدیث قدسی فرماید، داللت میکه خداوند بزرگ می گفتة پیامبر شرح:

 َأرَادَ  ِإَذا»فرمودة خداوند:  فرا گرفته است، آن را از طرف پروردگارش است که پیامبر
ام بخواهد عمل زشتی انجام دهد سخنی گفته یا کاری یعنی هرگاه بنده «َسيَِّئةً  يَ ْعَملَ  َأنْ  َعْبِدى

کند که اثر سوئی بر نفس وی بگذارد و او را به پلیدی و ظلمت بکشاند، زیرا کار زشت از 

نچه را که خدا و رسول حرام کرده اموری هست که خدا و رسولش آن را حرام کرده اند و آ

گذارد مشروط بر این که از روی قصد و اند انجام آن اثری زشت بر نفس انسانی به جای می

آن را ننویسد تا انجام » «يَ ْعَمَلَها َحتَّى َعَلْيهِ  َتْكُتُبوَها َفلَ »اراده انجام گرفته باشد. فرمودة خداوند: 

آن را » «يَ ْعَمَلَها َحتَّى َعَلْيهِ  َتْكُتُبوَها َفلَ »د. فرمودة خداوند: زیرا گناه تا انجام گرفته باش« دهد

شود. فرمودة زیرا گناه تا انجام نگیرد در نفس انسان مؤثر واقع نمی« ننویسد تا انجام دهد
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ویسید یعنی اگر آن گناه را انجام داد جزایش به مثل بن «ِبِمْثِلَها فَاْكُتُبوَها َعِمَلَها فَِإنْ »خداوند:

 بدون زیادت تا عدل و رحمت خداوند شامل حالش گردد.

یعنی اگر به سبب خوف و یا حیا از من خود را از گناه  «تَ رََكَها َوِإنْ »خداوند: فرمودة 

زیرا ترک کردار ناشایست به « آن را برایش حسنه بنویسید» «َحَسَنةً  َلهُ  فَاْكتُُبوَها» بازداشت:

آورد که به مقدار اثری نیک نورانیتی را در نفس به وجود می سبب خوف و یا حیا از خداوند

 فَ َلمْ  َحَسَنةً  يَ ْعَملَ  َأنْ  َأرَادَ  َوِإَذا»شود. فرمودة خداوند: ته میآن در نفس، برایش حسنه نوش
 فَاْكتُُبوَها»یعنی اگر نتوانست عمل نیک را انجام دهد و یا به علتی از انجام آن بازماند.  «يَ ْعَمْلَها

چه در ارادة او میل و رغبت به عمل خیر موجود بوده « آن را برایش حسنه بنویسید» «َحَسَنةً  هُ لَ 

شود. به خالف این که هرگاه به و چنین میل و رغبتی خیر است و لذا برایش حسنة نوشته می

سبب کراهیت از حسنه آن را ترک کند درین صورت هیچگاه برایش حسنة نوشته نخواهد 

اگر حسنه را جامة » «َسْبِعِمائَة   ِإَلى َأْمثَاِلَها بَِعْشرِ  َلهُ  فَاْكتُُبوَها َعِمَلَها فَِإنْ » خداوند:شد. فرموده 

شدن ده حسنه عمل پوشانید از ده چند تا هفتصد چند جزای آن را برایش بنویسید. مضاعف

صدف شدن دوم بر حسب دهد، اما مضاعفدر عموم حسناتی است که هر مسلمان انجام می

زیرا درهمی کند و همچنین به اندازة اثری که آن حسنه دارد و اخالص مؤمن تفاوت پیدا می

 شود.که در راه جهاد صرف شود تا هفتصد چند مضاعف می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 تا حفظ شود. ،و شنوندگان هم آن را آهسته بخوانند ،حدیث را بخوان -1

 آن را بفهمند. اًپوشیدة آن را توضیح ده تا اکثر بخوان و نکات جمله به جمله شرح را -5

هاا را  شود، مگار در کارهاائی کاه خداوناد آن    اعمال حسنه موجود نمی :به ایشان بگو -3

ها امر کرده مانند طاعت خداوند و دیگر کردار پساندیده سایئه   مشروع ساخته و به آن

 ده اند.نیست، مگر در آنچه خدا و رسول آن را حرام قرار داده و منع نمو
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شود طوری که باه نیات   که مسلمان به نیت در کار خیر ثواب داده می :ها بفهمانبه آن -4

کار شر اگر آن را از خوف خداوند ترک نکند گاهی در همین دنیا جزا داده خواهاد  

 شد و نیت بد برایش مشکالتی فراهم خواهد کرد.
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 کشتن مسلمان به عمد آیة: 23درس 

 قول اهلل تبارک وتعالی:
  

 
 
 

 
 

  
  

 
  

 
  

 فرمودة خدای تعالی:

( کسی که بکشاد ماؤمنی را دانساته و    23)

خواسته پس کیفرش دوزخ اسات جااودان   

بر او دورش کند  در آن و خشم آورد خدا

 و آماده کند برای او عذابی بزرگ.

 [23]النساء: 

 

   ﴿ فرمودة خداوند بزرگ: شرح:

﴾دهد و بر مرد و زن اطالق ن معنی عموم را می: لفظ مؤم

ز شود و در استعمال خود بر بنده و آزاد، بزرگ و کوچک، فقیر و غنی برابر است، و امی

عمومیت آن به جز اشخاص غیر مکلف مانند کودک و دیوانه کسی بیرون نیست، فرمودة 

پروردگار اوست و  یعنی آن که ایمان دارد که اهلل  ﴾ :﴿خداوند 

پیامبر خداست و به مالقات پروردگار به روز قیامت و حساب اعمال و پاداش آن  محمد 

یعنی به صورت تجاوز  ﴾ :﴿روز یقین دارد. فرمودة خداوند 

و ستم به این که کشتن طرف را از روی ظلم و قصد اراده کند و این قتل را در جایش انجام 

نشده که به واسطة آن جرم کشته  نداده باشد که مثالً شخص مقتول مرتکب زنا و یا ارتداد

خود به قتل برساند، پس شود و یا اراده کشتن قاتل را نکرده تا او را جهت دفاع از نفس 

 شودهرآن که چنین مسلمانی را بکشد مطابق دستورات خداوند جزا داده می

﴿   
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﴾ که از آتش بیرون آورده نشود ﴿  

﴾و بر هرکه خداوند خشم گیرد هیچگاه رستگار نشود : 

﴿﴾ رحمتش دور گرداند و او را از ساحة ﴿ 

﴾و برایش حاضر و آماده کرد : ﴿ ﴾ 
بنماید شاید که « بدون بازگشت»عذاب را در قبر و هم بروز قیامت، مگر این که توبه نصوح 

 ن گرداند.وخداوند بر وی ببخشاید و به رحمت خود او را از آتش دوزخ بیر

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ها بخوان و تکرار کن تا حفظ نمایند.ت را به تجوید با شنوندهآی -1

 شرح را بخوان و در هر جمله توقف نموده و معنی آن را بیان کن. -5

رسااند زیارا   که مؤمن حقیقی مؤمنی را باه تجااوز و ساتم باه قتال نمای       :شان بگوبرای -3

 «.ور خطامناسب مؤمن نیست که شخص مؤمنی را بکشد مگر به ط»فرماید: خداوند می

خواهاد  رسد و مای گذرد و بدر بهشت میها هشدار ده که مسلمانی از صراط میبه آن -4

تا با دیگران به بهشت درآید، مگر از آنجا که دستهایش به خونی که از ستم و تجااوز  

 شود. می باشد از در بهشت بازگردانیدهریخته است آلوده می

ن به خداوند در مقام دوم و زنا به مرتبة آوردکه قتل نفس بعد از شریک :به ایشان بگو -2

از گناهان بزرگ پرسیده شد شرک و کفار و   سوم بعد از شرک است چون از پیامبر

 زنا را نام بردند.
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 ریاکاری حدیث: 24درس 

قول النبي صلى اهلل عليه وسلم في 
 يَ ْومَ  بِهِ  اللَّهُ  َسمَّعَ  َسمَّعَ  َمنْ البخاري: 

 يَ ْومَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َيْشُققِ  اِققْ ُيشَ  َوَمنْ  اْلِقَياَمةِ 
 َما َأوَّلَ  ِإنَّ  فَ َقالَ . َأْوِصَنا فَ َقاُلوا. اْلِقَياَمةِ 

 لَ  َأنْ  اْسَتطَاعَ  َفَمنِ  َبْطُنُه، اإِلْنَسانِ  ِمنَ  يُ ْنِتنُ 
 لَ  َأنْ  اْسَتطَاعَ  َوَمنِ  فَ ْليَ ْفَعْل، طَيًِّبا ِإلَّ  يَْأُكلَ 
َنهُ  ُيَحالَ   َدم   ِمنْ  َكفِّهِ  ِبِمْلءِ  ْلَجنَّةِ ا َوبَ ْينَ  بَ ي ْ
 .فَ ْليَ ْفَعلْ  َأْهَراَقهُ 

روایت  بخاری حدیثی از رسول خدا 

کند که آن حضرت فرمود: کسی که می

انجام « ریا و اشتهار»عملی را برای سمعه 

دهد خداوند او را در روز قیامت رسوا 

کند. و کسی که نافرمانی خدا را بکند می

قیامت از رحمت خود  خداوند او را بروز

گرداند. یاران گفتند: برای ما دور می

وصیتی کن، فرمود: اول چیزی که از 

گیرد شکم اوست. کسی انسان بوی بد می

که بتواند تا به جز حالل نخورد، آن کار را 

بکند و کسی که توانائی دارد تا میان او و 

های پرخونش که خون ناحق جنت دست

 کار را بکند. ریخته است مانع نشود آن

 

: کسی که عملی را برای ریا و «اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  بِهِ  اللَّهُ  َسمَّعَ  َسمَّعَ  َمنْ »:  فرمودة پیامبر شرح:

کند و خداوند او را در میان انبوه مردم اشتهار انجام دهد خداوند او را در روز قیامت رسوا می

را برای این انجام داده بود که به گوش کند زیرا او در دنیا کار دینی در محشر فضیحت می

مردم برساند و ایشان وی را برای آن کار ستایش کنند. چون از اعمال خود به جز این قصدی 

دهد و اهل عرصات نداشته است، پس خداوند پاداش او را هم در آخرت از همین سمعه می

ماند تش اجری باقی نمیگرداند. پس برایش از عبادارا از حقیقت و نیت زشت او خبردار می

: یعنی کسی که «ُيَشاِققْ  َوَمنْ »: رود. فرمودة پیامبرتا داخل جنت شود ناچار به دوزخ می

: پس «اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َيْشُققِ »خدا و رسولش را به سبب کفر و فسق خود مخالفت کند. 

ش که به خدا و رسول دشمنی وی را از ساحت رحمت خویش دور ساخته و همراه دشمنان
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 ﴿ گرداند چنانکه فرموده است:کردند به آتش دوزخ داخل می

    
   ﴾ (.56نفال: )األ 

ها را عصیان و نافرمانی کند، هرآئینه کسی که خدا و رسولش را مخالفت کند، یعنی آن»

از موعظه فراغت یافت یارانش به وی گفتند:  چون جناب پیامبر  .«است عذاب خدا سخت

نخست چیزی که از » «َبْطُنهُ  اإِلْنَسانِ  ِمنَ  يُ ْنِتنُ  َما َأوَّلَ »فرمود:   ما را وصیتی کن، آنحضرت

 لَ  َأنْ  اْسَتطَاعَ  َفَمنِ »انسان بدبوی شود شکم او است و در واقع همچنین است، باز فرموده: 
چون خوردن « کسی که توانائی دارد تا به جز پاک نخورد آن را بکند» «فَ ْليَ ْفَعلْ  طَيًِّبا ِإلَّ  ُكلَ يَأْ 

شود و وقتی که دانستند اولی چیزی که بعد از حرام سبب غضب خدا و آتش دوزخ می

 عَ اْسَتطَا  َوَمنِ »: شوند فرمودة پیامبر خوردن متنفر میشود شکم است لذا حراممرگ بدبو می
َنهُ  ُيَحالَ  لَ  َأنْ  از دو گناه  در این حدیث پیامبر . «فَ ْليَ ْفَعلْ  َأْهَراَقهُ  َدم   ِمنْ  َكفِّهِ  ِبِمْلءِ  اْلَجنَّةِ  َوبَ ْينَ  بَ ي ْ

 دهد یکی از خوردن حرام و دیگری از قتل نفس.بزرگ هشدار می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 ن را حفظ کنند.حدیث را به آرامی با شنوندگان بخوان تا آ -1

 شرح مطالب را جمله جمله بخوان تا آن را به درستی بفهمند. -5

مردم انجاام   : که انسان فعلی را برای شنیدنها را از سمعه و ریا بیم ده. سمعه آنستآن -3

کاه کاار    :دهد تا وی را به واسطة آن ستایش و سپاس بگویند انجام دهد و ریاء آنست

 د تا وی را ثنا گویند یا مشقتی را از وی دفع کنند.دین را برای دیدن مردم انجام ده

عبارت از دشمنی خدا و رسول اوسات و پااداش باه مثال     « مشاقه»که  :به ایشان بفهمان -4

است و آن دشمنی خدا و رسول او در عقب دارد و کسی که خدا به وی دشمن باشاد  

 گرداند.بر وی غضب کرده و به لعنت خود و عذابی بزرگ گرفتار می

شاان و ریخاتن   ها را از دو گناه بزرگ ستم بر مردم اسات باه واساطه خاوردن ماال     آن -2

 شان بیم ده.خون
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 خدا، رسول و اولیاء امور اطاعت: آیة 22درس 

 عزوجل: قول اهلل
 
 

 
 

 
 

 
 
  

  
  

  
  

 
  

 
 

 
  

  
 

  

 گفته خداوند بزرگ:

( ای آنان که ایمان آوردید! فرمانبرید 22)

خدا و رسول خدا را و اولیاء امر را 

ز شما. پس اگر در چیزی ا« کارداران»

باهم ستیزه کردید بازگردانیدش به خدا و 

آورنده به خدا و رسولش، اگر هستید ایمان

روز آخر این بهتر است و نیکوتر در 

 فرجام.

 [22]النساء: 

 

  ﴿ فرمودة خدای بزرگ: شرح:

﴾ ه عنوان این ندای خداوند است که بندگان مؤمن خود را ب

تواند به وظایف زندگی روحی دهد زیرا بندة مؤمن است که میایمان مورد خطاب قرار می

خود قیام کند و به معراج روحانیت ارتقاء یابد اما غیر مؤمن چون روحاً مرده است توانائی به 

ات و زبان آوردن کلمه ال اله اال اهلل را ندارد تا چه رسد به دیگر تکالیف شرعی از نماز، زک

  ﴿جهاد. فرمودة خداوند: 

 ﴾خدا و رسول را فرمان برید : »
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این فرمانبرداری عبارت از به کاربستن امر و ترک نهی است در اموری که واجب یا حرام 

است اما آنچه مستحب یا مکروه است فرمانبرداری در آن بهتر است و اگر فرمانبرداری نکرد 

نباشد. فرموده  ر سرپیچی از فرمان خدا و پیامبرودر آن گناهی نیست به شرطی که به منظ

: یعنی ﴾  ﴿ :خداوند بزرگ

فرماندهان خود را که مسلمان باشند فرمان برید به شرط این که به کارهای معروف امر کرده 

کردند کردند یا از منکری نهی میباحی امر میو از امور منکر بازدارند. همچنین اگر به کار م

که در آن برای مسلمانان منفعتی باشد اطاعت از ایشان واجب است. ولی به ترک واجب یا 

همانا فرمانبرداری در کار »فرماید: می فعل حرام از ایشان فرمانبرداری نشود، زیرا پیامبر

: فرمانبرداری از مخلوق «اْلَخاِلقِ  َمْعِصَيةِ  ِفي وق  ِلَمْخلُ  طَاَعةَ  ل»فرماید: و نیز می «معروف است

 ﴿ که به نافرمانی خالق بیانجامد جواز ندارد. فرمودة خداوند:

  ﴾ «اگر در چیزی اختالف کردید» 
﴿   ﴾ یعنی آن :

گردد، فرمودة ها اختالف حل میر اینرا به کتاب خدا و حدیث پیامبر پیش کنید که د

    ﴿ خداوند:

 ﴾ زیرا کسی که به خدا و روز :

 قیامت ایمان دارد مستعد پذیرفتن امر خدا و توجه به سوی خداوند است. فرمودة خداوند:

﴿  ﴾ بازگشت به امر : این کار برای شما بهتر است، یعنی

 ﴿خدا و رسول در دنیا و آخرت به مفاد شما است. 

﴾ یعنی بازگشت به فرمان خدا و رسول در فرجام برای شما بهتر است :

 ازین که باز نگردید.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان به خوبی آن را حفظ کنند. -1
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ان و به هر جمله آن توقف کن و معنی آن را شرح ده تا شنوندگان معنای  شرح را بخو -5

 آن را بفهمند.

ها را به وجوب اطاعت از دستورات خدا و رسول در حالت آسانی و ساختی آگااه   آن -3

کن، همچنین اطاعت از حاکم مسلمان در آنچه که منعی از طرف خدا و رسول نباشد 

 واجب است.

سلمانان در حکم چیزی اختالف داشتند واجب اسات کاه باه    که اگر م :ها بیاموزبه آن -4

تاا آن حکام را بدانناد و بادان گاردن نهااده        کنناد, مراجعه خدا و سنت پیامبر کتاب

تسلیم شوند زیرا ایمانی که به خدا و پیامبر دارند ایشان را به این کار فرا خواناده و بار   

برایشان خیر است چه در دنیا در سازد. و عاقبت این کار در دنیا و آخرت آن وادار می

شود و در امار آخارت نیاز باه     صف واحدی قرار گرفته و وحدت کلمة شان حفظ می

 بینند.فرمانبرداری خدا و پیامبرش ثواب می
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 : حدیث اطاعت از امیر26درس 

قول النبي صلى اهلل عليه وسلم في صحيح 
 اْستُ ْعِملَ  َوِإنِ  َوَأِطيُعوا، اْسَمُعوا البخاري:

 .زَبِيَبةٌ  رَْأَسهُ  َكَأنَّ  َحَبِشى   ِلْيُكْم ِعْبدُ عَ 

 در کتاب صحیح البخاری از پیامبر 

روایت شده است که آن حضرت 

فرمودند: بشنوید و فرمان برید اگرچه بر 

شما غالم حبشی مقرر شود که سرش مانند 

 کشمش باشد.

 

ر بارة امر و نهی یا اخبار و تان دیعنی بشنوید آنچه فرماندهان مسلمان «اْسَمُعوا» شرح:

یعنی از فرماندهان مسلمان خود در  «َأِطيُعوا»دهند. هشداری، شما را مورد خطاب قرار می

های کنند اطاعت کنید و عمومیت این حدیث را حدیثدهند یا نهی میآنچه دستور می

کارهای  نماید، به این که اطاعت و فرمانبرداری تنها درصحیح دیگری محدود و خاص می

معروف است و هیچگاه فرمانبرداری از مخلوق در کارهائی که در آن نافرمانی خالق باشد 

جایز نیست پس فرمانبرداری به معنی عام خود در اینجا مراد نیست، بلکه مخصوص کارهائی 

ائی به ترک واجبی یا کار است که در آن نافرمانی خدا و پیامبرش نباشد و اگر فرمانرو

اگرچه بر شما  «َحَبِشى   َعِلْيُكْم ِعْبدُ  اْستُ ْعِملَ  َوِإنِ »شود. ر دهد از وی اطاعت نمیوتسحرامی د

غالم حبشی مقرر شود یعنی اگر رهبر مسلمانان بر شما فرمانرداری مقرر کند که از نژاد عرب 

زاده نباشد از امر و نهی او تا جائی که در آن نافرمانی خدا و پیامبرش نباشد یا بزرگ

که سر او مانند دانه  «زَبِيَبةٌ  رَْأَسهُ  َكَأنَّ »ه این فرمانده غالم زنگی باشد، مانبرداری کنید اگرچفر

کشمش باشد که موی سرش سیاه و درهم پیچیده باشد. هدف از این حدیث آنست که از 

فرمانده مسلمان خود در هر حال اطاعت و فرمانبرداری کنید و بر وی عصیان نورزیده و 

 ها است.ها و خونریزیزیرا در این کار صالح جامعة اسالمی و سالمتی از فتنه نشورید،
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 برای مربی: هاییراهنمائی

 حدیث را بخوان تا دیگران همراهتان آهسته بخوانند و آن را یاد کنند. -1

شرح را به آراماش بخاوان و در هار جملاه توقاف کارده و معنای آن را بیاان کان تاا            -5

 شنوندگان آن را بفهمند.

که اطاعت از اولی االمر به قرآن و سنت ثابت شده است و به ایشان  :ها را آگاه کنآن -3

هشدار ده که ترک این واجب و بغی بر امیر مسلمان حکومت اسالمی را به هم ریخته 

 گردد.و سبب فتنه و هالکت مسلمانان می

پیامبر است زیارا  که فرمانبرداری از امیران مسلمان در غیر معصیه خدا و  :به ایشان بگو -4

 اطاعت از خدا و پیامبر بر اطاعت امیران مسلمان و اطاعت والدین مقدم است.

باشد تفاخر باه  که اعتبار مسلمان به فرمانبرداری از خدا و پیامبرش می :ن بفهمانابه ایش -2

 آباء و اجداد و جاه و مقام در اسالم اعتبار ندارد.
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 داستان تولد حضرت عیسی آیة: 21درس 

 :ه تعالیقول
  
  

  
  
  

  
  

 
 
  
  
 

 
  

 فرمودة خداوند بزرگ:

ندایش گاه از فرودستش آن (544))5)

داد که اندوهگین مباش. پروردگارت 

 ی آبی پدید آوردهزیر پایت چشمه

ی خرما را به سوی و تنه( 52)است.  

خودت تکان بده تا برایت خرمای تازه 

خور و بنوش و و ب  (56)بریزد.

 و  .چشمانت روشن  باد

  

 [56 – 54]مریم: 

 

    ﴿ شرح:

﴾ داوند از احوال مریم دوشیزة باکره در هنگام زادن عیسی خ  برای ما

کند که او با کمال تأسف و حسرت آرزوی مرگ را پیش از پدیدآمدن چنین حکایت می

واقعة بزرگی که زادن فرزندی بدون پدر است برای خود کرد. زیرا وی از خبردارشدن و 

ترسید و ازین آن سکونت داشت می سرزنش مردم قریة خود )بیت اللحم فلسطین( که در

یعنی  ﴾   ﴿جهت گفت: 

یعنی آنچه را که اگر از روی  :بودم کلمه نسی از نسیان و فراموشی گرفته شدهچیز حقیری می

شوند مانند ریسمان، میخ و غیره و شدن آن اندوهگین نمیعادت فراموش کنند و از گم

کنند. و آرزوی مرگ یض است که به آن پلیدی را از خود دور میهمچنین نسئ پارچة ح

طلبی و استراحت نفس نبود، زیرا چنین آرزوی جواز ندارد بلکه حضرت مریم برای راحت

که مردم بدین  :ترسیدکرد مثالً میاین خواهش برای ضرری بود که با دین او ارتباط پیدا می
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و در فتنه بیفتد، و یا این که مردم به وی نسبت زنا  او بدگمان شوند و مورد سرزنش قرار گیرد

  ﴿ بدهند و این گمان ناروا سبب هالکت ایشان گردد.

﴾  پس آواز داد او را عیسی :از زیرش و برای وی گفت 

﴿      

 ﴾ زیر پای تو جوئی آماده کرده  اندوهگین مباش همانا خداوند

 ﴿ :گوینداست یعنی جوی آبی که آن را )سری( می

  ﴾ شاخة خرما را به  و

تولد شده بود تا بر تو  سوی خود به جنبان مراد همان تنة خرما است که نزد آن عیسی 

  ﴿ خرمای رطب تازه چیده بریزد

 ﴾ .بخور و بیاشام و به فرزندی چون عیسی شادمانی کن 

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیات را بخوان تا شنوندگان نیز با تو تکرار کنند و یاد گیرند. -1

 ها را بیان کن تا همگان بدانند.شرح مطالب را بخوان و معنی جمله -5

اسات کاه    کیفیات آفارینش آدم   مانناد   که کیفیت خلقت عیسی  :برایشان بفهمان -3

 چون خداوند خواست وی را بیافریند به او فرمان داد موجود باش فوراً بوجود آمد.

که تمنای مرگ اگر برای امر دینی باشد جاواز دارد و اگار بارای     :مانهفبرای ایشان ب -4

 ز نیست.یخالصی از درد و غم دنیوی باشد جا

زدن او در گهاواره از آیاات   و ساخن بادون پادر    کاه والدت عیسای    :ها بگاو به آن -2

 رود.خداوند است و برای پند گرفتن مردم به حساب می
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 : حدیث آرزوی مرگ را نکنید29درس 

 يَ َتَمن ََّينَّ  لَ  صلى اهلل عليه وسلم: قول النبي
 يَ ْزَدادُ  ،فَ َلَعلَّهُ  ُمْحِسنٌ  ِإمَّا اْلَمْوتَ  َأَحدُُكمُ 

  .تَ ْعِتبُ َيسْ  َلَعلَّهُ ف َ   ُمِسىءٌ  َوِإمَّا

فرمود: هیچگاه یکی از شما مرگ  پیامبر 

را آرزو نکند یا نیکوکار است که شاید 

کردار نیکویش زیاد شود و یا بدکار که 

 شاید قصد بازگشت از گناه را بکند.

 )رواه البخاری(

 

ن که طلب داللت واضحیست بر ای در این نهی پیامبر «اْلَمْوتَ  َأَحدُُكمُ  يَ َتَمن ََّينَّ  لَ » شرح:

مرگ حرام است، زیرا برای مسلمان حالل نیست که مرگ را آرزو کند و بگوید: ای کاش 

مُردم و یا بمیرم و یا این که دعا کند خداوندا! مرا در حال بمیران گرچه حضرت مریم می

مُردم این آرزو برای مرگ را آرزو کرد و گفت: ایکاش پیش از این می« ی عیسی والده»

 ،فَ َلَعلَّهُ  ُمْحِسنٌ  ِإمَّا»خودش نبود، بلکه چنانکه بیان شد برای خدا و دینش بود. راحت نفس 
کند، زیرا شخص مسلمان هرقدر این عبارت، علت نهی از درخواست مرگ را بیان می «يَ ْزَدادُ 

شود پس درخواست مرگ اش زیاد میزندگیش دراز شود نیکوکاری و کردار پسندیده

ای برای مسلمان جواز ندارد. فرمودة شایستة اوست و چنین خواسته طلب قطع کردار نیکو و

یعنی از پروردگار خود رجوع از گناه را طلب کند توبه  «َيْستَ ْعِتبُ  َلَعلَّهُ ف َ  ُمِسىءٌ  َوِإمَّا»: پیامبر 

ای مانند نماز، روزه و صدقات انجام دهد تا پروردگار و آمرزش بخواهد و کردارهای شایسته

ضی شود و گناهانش را ببخشاید چه این اعمال دارای خیر بزرگی است و اگر مرگ از وی را

 گردد.را طلب کند و بمیرد ازین فضایل محروم می

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1
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کن تا دانساته   شرح مطالب را جمله جمله بخوان و آنچه را الزم است توضیح و تفسیر -5

 شود.

که اگر مسلمان در روزگاران فتنه برای سالمت دینش آرزوی مارگ   :ها بفهمانبه آن -3

را کند باکی نیست زیرا این خواسته برای حفاظت دیان اسات ناه بارای آراماش بادن       

چون در حدیث آمده است که قیامت نشود تا این که کسای باه قبار بارادر مسالمانش      

 مُردم.گوید: ای کاش من به جای او میبگذرد برای سالمت دینش ب

هاایش بیفزایاد کاه    تا نیکوکار بار حسانات و نیکای    :ها را به نیکی و بدی آگاه کنآن -4

برایش خیر است و همچنین اگر بدکار از کردار بدش باز ایستد برایش خیار اسات تاا    

 توبه کند و خداوند از وی راضی شده و گناهانش را ببخشاید.

شود و ناامیدی که امید داشتن به رحمت خداوند عبادت محسوب می :به ایشان بفهمان -2

 شود.و یأس از آن نعوذ باهلل کفر گفته می
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 و مرزهای الهی حدود: آیة 21درس 

 قول اهلل عزوجل:
  
   
  

 
 

  
  

 
 

  
 

 
 

   
 

 
 
 
 

 
 

  
  

 

 فرمودة خداوند بزرگ:

( این است مرزهای خداوند، کسی 13)

اش را اطاعت کند که خدا و فرستاده

هایی که جاری رآورد او را به بهشتد

ها جاودان در آن، است از زیر آن جویی

( و هرکس 14این است پیروزی بزرگ )

نافرمانی کند خدا و رسولش را و از 

مرزهای او تجاوز کند فرو برد او را در 

آتش که جاویدان است در آن و برای او 

 عذاب خوارکننده است.

 [14 – 13]النساء: 

 

این آیه اشاره به سوی تقسیم  ﴾  ﴿ شرح:

ها را حدود و مرزهای خود نامیده است زیرا خداوند متروکات و وصایا است و خداوند آن

تا از آن تجاوز نکنند.  :دهدها را محدود و معین کرده و به بندگانش فرمان میاست که آن

    ﴿ :فرمایدسپس می

     
  ﴾  خداوند از وعدة

دهد و آن عبارت از این است که هر کس از امر و نهی خدا و پیامبرش صادق خود خبر می



   

 321 دی االولدرسهای ماه جما
 

  

هائی درآورد که دارای چنین صفتی است که فرمانبرداری کند خداوند او را در باغ

باشند و از آنجا ها روان است و همیشه در آن میهای آنختان و کاخهای آب از زیر درجوی

شوند. حکمت آن این است که اطاعت خدا و رسول به انجام واجبات و بیرون نمی

دارد و با کند و از گناهان و معاصی بازمیکردارهای شایسته نفس را پاک و پاکیزه می

دارای نفسی پاک باشد در این حال  کند و چون بمیرد وطهارت و تزکیه نفس زندگی می

 فرماید:سزاوار ورود به بهشت خواهد بود که این خود رستگاری بزرگی است. باز می
﴿    

    
     

﴾ه نافرمانی او و پیامبرش را کرده و از . این وعده به عذاب است برای کسی ک

کند پس نفس او پلید و ناپاک شده و شباهت به ارواح مرزهای معین شده او تجاوز می

کند آنگاه سزاوار ورود به آتش و عذاب خوارکننده خواهد بود و کافران و شیاطین پیدا می

حرام پاک نکرده  علت آن هم پلیدی نفس است که آن را به اطاعت خداوند و خودداری از

 است.

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 ها را حفظ کنند.هردو آیت را واضح بخوان و شنوندگان هم تکرار کنند تا آن -1

های دشاوار  شرح مطالب را جمله جمله بخوان و نکات پوشیدة آن را بیان کن و جمله -5

 آن را شرح ده تا دانسته شود.

معین کرده است کاه از آن تجااوز حارام     که خداوند حدود و مرزهای :شان بگوبرای -3

ها را انجام دهایم و کسای   هائی را به ما تکلیف کرده که واجب است آناست و فرض

دهد و او را در بهشت کاه  ها از خداوند اطاعت کند برایش پاداش نیکو میکه در این

 آورد و کسی که نافرماانی خادا و پیاامبرش را   های جاویدانی است درمیدارای نعمت

آورد تاا عاذاب خوارکنناده را    کرده و از حدودش تجاوز کند وی را در آتش درمای 

 بچشد.
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که شناخت حدود خدا و شناخت آنچه خداوند از اطاعت خاود و   :از ایشان سؤال کن -4

 گردد؟دارد به چه چیز حاصل میپیامبرش دوست می

مانی خدا را بداند؟ آیا برای جاهل امکان دارد که حدود خدا و کیفیت فرمانبرداری و نافر

پس بر مسلمان طلب دانش دینی واجب است و درست نیست که مسلمان در بارة امور دین 

 خود جاهل باقی بماند.
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 : حدیث دخول بهشت مشروط به...32درس 

 أُمَِّتى ُكلُّ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم:  
 يَا :قَاُلوا .أََبى َمنْ  ِإلَّ  اْلَجنََّة، َيْدُخُلونَ 

 َأطَاَعِنى َمنْ  :قَالَ  ؟يَْأَبى َوَمنْ  اللَّهِ  ولَ َرسُ 
 .أََبى فَ َقدْ  َعَصاِنى َوَمنْ  اْلَجنََّة، َدَخلَ 

فرمایند: تمام است که می فرمودة پیامبر 

روند به جز کسی که پیروانم در بهشت می

سرباز زند. )یاران( گفتند: ای رسول خدا 

زند فرمودند: هرکه کیست که سرباز می

رود و هرکه مان برد به جنت میمرا فر

 نافرمانی از من کرد همانا سرباز زده است.

 )رواه البخاری(

 

در اینجا مراد از امت کسانی هستند که به  «أََبى َمنْ  ِإلَّ  اْلَجنََّة، يَْدُخُلونَ  أُمَِّتى ُكلُّ » شرح:

ول در بهشت بعد رسول اهلل و به شریعت وی از توحید و عبادات و احکام ایمان آوردند و دخ

گیرد. زیرا ارواح مؤمنان در بهشت و ارواح کافران در از مرگ و بروز قیامت صورت می

گیرند، اهل بهشت با ارواح و شان جای میآتش است و در روز قیامت ارواح به پیکرهای

روند و اهل دوزخ همچنین با پیکرها و ارواح خود. فرمودة پیکرهای خود به بهشت می

فرمود:  بهشت سرباز زند؟ پیامبر مگر کسی که سرباز زند از ورود به «أََبى َمنْ  ِإلَّ » پیامبر

، هرکه فرمان برد مرا به بهشت درآید و هرکه «أََبى فَ َقدْ  َعَصاِنى َوَمنْ  اْلَجنََّة، َدَخلَ  َأطَاَعِنى َمنْ »

است که نافرمانی کرد مرا همانا از واردشدن به بهشت سرباز زده است و حکمتش آن 

همانا به اسالم و ایمان و اخالص است و این اخالص نفس  فرمانبرداری و اطاعت از پیامبر 

 چون خداوند  دگردانکند و او را شایسته ورود به بهشت میبشری را پاک و تزکیه می

 ﴾    ﴿ فرماید:می
 ، اما کسی که پیامبر«اک کرده استهمانا رستگار شد کسی که نفس را پ» (.9)الشمس: 

را نافرمانی کند و دعوت او را به سوی ایمان و اسالم و کردار شایسته نپذیرد و بر گناه و کفر 

گردد و در همین حالت زندگانی خود را به سر برد البته نفس وی مانند ارواح شیاطین پلید می
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: فرمایددد، زیرا خداوند میگراست که سزاوار دخول دوزخ که بدبختی و زیان است می

﴿    ﴾ الشمس( :

 .«زیانکار شده است کسی که نفس را به کفر و گناه آلوده کرده است البته»(. 11
 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان آن را یاد بگیرند. -1

توقف کن و مفهوم آن را واضح کن تا دانسته  شرح را با آرامش بخوان و به هر جمله -5

 شود

که دخول جنت وابسته به پذیرفتن اسالم است و آن عبارت است از  :ها بفهمانبه آن -3

 عمل به شریعت و احکام آن از روی عقیده، کردار، عبادت، قضاوت، اخالق و آداب.

 فرماید:میکه اطاعت از پیامبر اطاعت از خداست، زیرا او تعالی  :به ایشان بگو -4

﴿    

 ﴾  :هرکه از پیامبر اطاعت کرده در » (.82)النساء

 .«حقیقت از خداوند اطاعت کرده است
کند و نفس را پاک و تزکیه می که فرمانبرداری خدا و پیامبر :ها بفهمانبه آن -2

 ﴿ فرماید:ند میگرداند چون خداوشان آن را آلوده و پلید مینافرمانی

     
  ﴾  :ق به تحقی»  .(52 - 9)الشمس

رستگار شد کسی که نفس را پاکیزه کرد و زیانکار گشت کسی که آن را آلوده 

 .«کرده است



 

 درسهای ماه جمادی الثانی

 همسرشوهر و مردان بیزنان بی ازدواج: آیة 9درس 

 اهلل تعالی:قول 
 
 

 
 

 
 

  
  

 
  

   
  
  

 فرماید:خداوند بزرگ می

شوهر را از ( و همسر دهید زنان بی35)

ا از بندگان و کنیزان شما و شایستگان ر

نیازشان سازد خویش اگر باشند بینوایان بی

خدا از فضل خود و خدا است گشایشمند 

 و توانا.

 [35]نور: 

 

 : ﴿فرمودة خداوند  شرح:

 ﴾  این ارشاد خداوندی است برای قاطبة

سازد که پاکی، صالح، توجه میشان و آنان را به چیزی مهایمسلمین در شهرها و قریه

گرداند، تا کسانی که از مردان و ها را حفظ کند ایشان را متوجه میوحدت و توانائی آن

شان همسری ندارند همسر بدهند. به نحوی باشد که مرد و زنی که توان همسرگرفتن را زنان

 «ایم»شود چه میدارد نگذارند بدون همسر بماند لفظ ایامی شامل دوشیزه و بیوه هردو را 
 زن یا مردی است که همسر نداشته باشد. فرمودة خداوند:

﴿   

﴾  یعنی همچنان بندگان و کنیزان را همسر بدهید و آنان را

شدن بدون همسر رها نکنید، زیرا در این کار خطر بروز فحشاء در شهرها و به فساد کشیده

 ﴿ گردند. فرمودة خداوند:است که آنگاه مستحق عذاب خداوند میجامعه 

    
 ﴾ ها را به یعنی خود را گرفتار حرج و دشواری نسازید که آن
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گرداند و نیاز میبهانة که فقیر هستند همسر ندهید، زیرا خداوند آنان را به مرحمت خود بی

  ﴿کند و چرا چنین نباشد کهشان را رفع میزمندینیا

 ﴾  خداوند دارای فضل و رحمت گسترده است و بر احوال

 بندگانش از ثروتمندی و ناداری و فرمانبرداری و سرکشی آگاه است.
 

 هایی برای مربی:راهنمائی

شود که بیشاتری از شانوندگان    آیات را به تجوید بخوان و پیوسته تکرار کن تا دانسته -1

 آن را یاد گرفته اند.

 در هر جمله توقف کن، و آن را توضیح ده تا اصل مطلب را درک کنند. -5

 شاود، زیارا فرماودة خداوناد:    کاه نکااح بادون ولای زن درسات نمای       :هاا بگاو  به آن -3

﴿  ﴾ 
امیر مسلمین است و در صورتی که نه  اولیای زنان اند و اگر ولی نباشد ,مخاطب کلمه

 تواند ولی باشد.ولی و نه امیر موجود شود شخصی صاحب رأی از قبیلة زن می

شاء زیاد است که همانا سبب خرابی و ویرانی شهرها حف: که خطر و زیان به ایشان بگو -4

شود و اگر ازدواج به صورت همگانی پیش برود غالباً از فحشاء جلوگیری خواهاد  می

 ، لذا خداوند به آن فرمان داده است.شد

که حرمت زنا در میان آزاد و بنده یکسان است اگرچه در حکم جازا   :ها بفهمانبه آن -2

شاود و آزاد ثیاب رجام    اختالف دارند، طوری که بناده پنجااه ضاربه شاالق زده مای     

 شود و بنده پنجاه تازیانه.گردد و آزاد بکر بک صد تازیانه زده میمی

که همکاری میان اهل قریه و قبیله در شهرها در امور ازدواج نظر به ایان   :گوها ببه آن -6

  ﴾  ﴿ :آیه
 واجب است.
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 : حدیث جوانان ازدواج کنند یا...2درس 

 !الشََّبابِ  َمْعَشرَ  يَاقول النبي عليه السلم: 
 فَِإنَّهُ  ،جْ فَ ْلَيتَ َزوَّ  اْلَباَءةَ  ِمْنُكمُ  اْسَتطَاعَ  َمنِ 

 َلمْ  َوَمنْ  ،لِْلَفْرجِ  َوَأْحَصنُ  لِْلَبَصرِ  َأَغضُّ 
 .ِوَجاءٌ  َلهُ  فَِإنَّهُ  بِالصَّْومِ  فَ َعَلْيهِ  َيْسَتِطعْ 

: ای گاروه جواناان! کسای    فرمودة پیامبر 

کااه از شااما توانااائی برداشااتن تکااالیف     

ازدواج را دارد بایاااد ازدواج کناااد. زیااارا 

چشاااام را و ازدواج بازدارناااادةتر اساااات 

تر است شرمگاه را و کسی کاه  کنندهحفظ

توانااائی ناادارد، پااس الزم اساات باار وی    

کننادة  گرفتن، زیرا روزه برایش قطاع روزه

 شهوت است.

 )رواه ابوداود(

 

جوانان امت اسالمی را در  : پیامبر بزرگوار «الشََّبابِ  َمْعَشرَ  يَا»: فرمودة پیامبر  شرح:

د مورد خطاب قرار داده و به عنوان یک اندرزدهنده و راهنما به هر مکان و زمانی که باشن

کسی که از شما توانائی برداشتن تکالیف ازدواج از  «اْلَباَءةَ  ِمْنُكمُ  اْسَتطَاعَ  َمنِ »گوید: ایشان می

باید ازدواج کند چه با دوشیزة باشد یا بیوه،  «فَ ْلَيتَ َزوَّجْ »قبیل مهر، سرپرستی و مسکن را دارد 

 «لِْلَبَصرِ  َأَغضُّ  فَِإنَّهُ »فرماید: ره باشد یا کبیره سپس علت امر به ازدواج را چنین بیان میصغی
کند چه همسرش او را کفایت زیرا شخص متأهل عادتاً به طرف غیر همسرش نظر نمی

کند و چون پوشیدن چشم از نامحرم واجب است، لذا کاری که این واجب را یاری می

یعنی ازدواج از ذکر و نماز و صبر  «لِْلَفْرجِ  َوَأْحَصنُ »: و فرموده پیامبر  کند ازدواج استمی

کسی که  «َيْسَتِطعْ  َلمْ  َوَمنْ »:  جلوگیری بیشتری از ارتکاب فحشاء دارد. فرمودة پیامبر

پس بر وی روزه  «بِالصَّْومِ  فَ َعَلْيهِ »توانائی ازدواج را نسبت به مصارف و هزینه آن نداشته باشد 

آفتاب.  یدن و شهوتست از طلوع صبح تا غروبالزم است و آن امتناع از خوردن و آشام

کردن است زیرا همین روزه برای انسان به منزلة خصی «ِوَجاءٌ  لَهُ  فَِإنَّهُ » : فرمودة پیامبر
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برد کند و مادة شهوت را از بین میکردن میل جنسی را در حیوان نابود میهمانطور که خصی

وانان مجرد الزم است که روزه بدارند و بدون عذر سفر یا بیماری آن را ترک پس بر ج

دار در کماالت روحی سیر کند، آری شخص روزهنکنند زیرا روزه رغبت جنسی را منع می

 کرده و به نواقص بدنی التفاتی ندارد.

 

 هائی برای مربی:راهنمائی

 رده اند.حدیث را واضح بخوان و تکرار کن تا بدانی که حفظ ک -1

 شرح را بخوان و معنی مراد را به شنوندگان بفهمان. -5

از اشاخاص میاان ساال و     که جوانان در عمل به این نصیحت پیامبر :به ایشان بفهمان -3

هاا بیشاتر اسات و از    ترند زیرا قدرت و فساد جنسی در جوانان نسبت باه آن پیر شایسته

تر انجام داده اناد  و عبادت زیادهطرف دیگر میانساالن و پیران نسبت به جوانان طاعت 

و خطر شهوت در ایشان کمتر اسات اماا جواناان هناوز باه عباادت و طاعات خداوناد         

 نوعادت اند.

به ایشان فایده ازدواج را گوشزد کن که ازدواج عالوه بر این که باه انساان احصاان و     -4

د بوجاود  گرداناد. از وی اوال پاکدامنی بخشیده سعادت دنیا و آخرت وی را آماده می

 شود.شان ثواب داده میپرستند و بر عبادتآمده که خدا را می

که بزرگترین مفاد روزه وجود  :ایشان را از فواید روحی و بدنی روزه آگاه کن و بگو -2

 پاکدامنی مطلوب در جوان مسلمان است.



   

 361 دی الثانیدرسهای ماه جما
 

  

 را از مراجعه به شوهرش بازندارید مطلقه: آیة 3درس 

 قول اهلل تعالی:
  

 
 

  
 

  
 

  
 

 
   

   
  

 
 

  
 
  

  
  

  
  

 فرمودة خداوند بزرگ:

هنگامی که زنان را طالق دادید ( 535)

ی آنها به پایان رسید، اگر سازش و عده

ای بااین آنهااا و شوهرانشااان   پسااندیده

برقرار شد، مانع ازدواجشان با یکادیگر  

نشوید. آن دسته از شما از این حکم پند 

گیرناد کاه باه اهلل و رساتاخیز ایماان      می

 تار تار و پااکیزه  دارند. این برای شاما به 

 دانید.داند و شما نمیاست. و اهلل می

 [535]البقره: 

 

 : ﴿ فرمودة خداوند  شرح:

﴾  یعنی عقد و گروه نکاح را باز کردید و پیوند عصمت آن

 را برداشتید که لفظ انت طالق )تو طالق هستی( و یا طلقتک )تو را طالق دادم( را به زبان

یعنی زنی که  ﴾ ﴿ آوردید و فرمودة خداوند

طالق شده و به انتهای عدة خود رسیده باشد و به جهت گذشتن عده، شوهر نتواند به سوی او 

    ﴿ رجوع کند

   
 ﴾ شدة که یعنی زن طالق
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اش را گذرانده است منع نکنید که شوهر سابق را برای بار دوم به نکاح بگیرد در صورتی عده

که هردو قصد دارند تا به طور شایستة زندگی تازه را آغاز کنند ولی سرپرست زن حق ندارد 

 تا ازین کارشان مانع شود چه معنی تراضی به معروف همین است. فرمودة خداوند:

﴿﴾ کردن زن طالق شده که عدة را گذرانیده و به سبب عنی همین منعی

. گذشتن عده، نکاح او با شوهرش قطع شده و شوهرش حق رجوع را از دست داده است

﴿﴾ شود:شود. و از جانب خداوند به آن امر میپند داده می ﴿ 

    
 ﴾ صی مؤمن است که امر زیرا شخ

  ﴿ خداوند را اطاعت و آن را قبول دارد

 ﴾  یعنی این کار یعنی عدم ممانعت زن طالق شده

آید چه به حساب می در مراجعه به شوهر قبلی به نکاح جدید سبب اطاعت بیشتر خداوند 

ما را بهتر به طرف پاکی و راستکاری شود و جامعة شهای شما میبیشتر سبب تزکیه نفس

سازد. زیرا امکان دارد اگر از ازدواج چنین زن و شوهری که همدیگر را دوست رهنمون می

 دارند ممانعت شود به گناه گرفتار شوند.می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 یت شریفه را به تجوید قرائت کن تا شنوندگان آن را حفظ کنند.آ -1

به خوان و نکات پوشیده را بیاان و آنچاه محتااج باه شارح اسات        شرح را جمله جمله -5

 شرح ده.

تواناد باه وی   اش بگاذرد شاوهرش نمای   زنی که طالق شد چون عده :ها بفهمانبه آن -3

هاا را از  تواناد آن رجوع کند و اگر با یکدیگر تمایل داشتند ولی و سرپرست زن نمای 

 نکاح جدید منع کند.

ردن اوامار خداوناد طهاارت و پااکی را در جامعاه پدیاد       که به جاآو :به ایشان بفهمان -4

 گرداند.ها را فاسد و جامعه را به ناپاکی گرفتار میآورد و نافرمانی خداوند دلمی
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که ایمان به خدا و روز آخرت بنده را آماده برای اطاعت از فرماان   :به ایشان تذکر ده -2

 گرداند.می خدا و پیامبر
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 معقل: حدیث مراجعه خواهر 4درس 

 ِلى ُأْخًتا َزوَّْجتُ : قول معقل ابن يسار 
تُ َها انْ َقَضتْ  ِإَذا َحتَّى َفطَلََّقَها، رَُجل   ِمنْ   ِعدَّ

 َوفَ َرْشُتكَ  َزوَّْجُتكَ  َلهُ  فَ ُقْلتُ  َيْخطُبُ َها، َجاءَ 
 لَ  َتْخطُبُ َها، ِجْئتَ  ثُمَّ  َفطَلَّْقتَ َها، َوَأْكَرْمُتَك،

 لَ  رَُجلً  وََكانَ  أَبًَدا، كَ ِإلَيْ  تَ ُعودُ  لَ  َواللَّهِ 
 ِإلَْيهِ  تَ ْرِجعَ  َأنَّ  تُرِيدُ  اْلَمْرَأةُ  وََكاَنتِ  بِهِ  بَْأسَ 

( تَ ْعُضُلوُهنَّ  َفلَ ) اآليَةَ  َهِذهِ  اللَّهُ  فَأَنْ َزلَ 
 قَالَ . اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َأفْ َعلُ  اآلنَ  فَ ُقْلتُ 

 .ِإيَّاهُ  فَ َزوََّجَها

که گفت:  روایت است از معقل بن یسار 

خواهرم را به ازدواج ماردی درآوردم کاه   

اش گذشات  بعداً او را طالق داد چون عده

کارد  نزدم آماد و از وی خواساتگاری مای   

او را باه تاو نکااح دادم و باه      برایش گفتم:

 تحت امر تو قرار دادم و تو را به آن اکارام 

نمودم و تو او را طالق دادی باز نزدم آمده 

کنی نه خیر به خادا  از وی خواستگاری می

قسم خواهرم هیچگاه به سویت باز نخواهد 

گشت او مرد نیکای باود و زن هام باه وی     

تمایل داشت. در این باره ایان آیات ناازل    

شد )فال تعضلوهن( پس گفاتم: ای رساول   

خدا! اآلن که خدا دستور داده پس دساتور  

کنم و خواهر خود را ساپس باه   را اجرا می

 او نکاح داد.

 بخاری()رواه ال

 

خواهرم را به نکاح دادم مراد در اینجا  «ِلى ُأْخًتا َزوَّْجتُ »گفته معقل بن یسار:  شرح:

برای مردی که بعداً وی را طالق داد و رجوع نکرد تا  «َفطَلََّقَها رَُجل   ِمنْ »خواهر نسبی است 

ه اختالف اش سپری شد و عده در قرآنکریم به سه قرء تعبیر شده است که مراد از آن بعده

و آمد او را خواستگاری از معقل کرد  «َيْخطُبُ َها َجاءَ »، باشدمذاهب سه طهر یا سه حیض می

 َوفَ َرْشُتكَ  َزوَّْجُتكَ » پس برای اثبات مدعا برایش گفتم: «َلهُ  فَ ُقْلتُ »زیرا وی ولی خواهرش بود 
ان او را همسر تو و تحت فرم «أََبًدا ِإلَْيكَ  تَ ُعودُ  لَ  للَّهِ َوا لَ  َتْخطُبُ َها، ِجْئتَ  ثُمَّ  َفطَلَّْقتَ َها، َوَأْكَرْمُتَك،
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یشاوندی مورد اکرام قرار دادم تو او را طالق دادی سپس نزدم تو درآوردم و تو را با این خو

کنی؟ نه خیر به خداوند قسم هیب گاه خواهرم به سویت آمده از وی خواستگاری می

ند و لفظ ابداً مؤکد ساخت، زیرا عزم جدی داشت گردد سخنش را به کلمة ال وسوگبازنمی

اش: حرمتی که به او و خواهرش شده بود گفتهکه خواهرش را به وی بازنگرداند به علت بی

و آن مرد عیبی نداشت مراد از آن مرد شوهر خواهر معقل است که او  «بِهِ  بَْأسَ  لَ  رَُجلً  وََكانَ »

وآن زن  «ِإلَْيهِ  تَ ْرِجعَ  َأنَّ  تُرِيدُ  اْلَمْرَأةُ  وََكاَنتِ »کرد ق داده و سپس خواستگاری میرا طال

خواست که به طرف شوهرش بازگردد و برای رجوع به شوهر اولی دو شرط الزم است: می

یکی این که مرد، شخص صالح بوده دوم این که زن به او رغبت داشته باشد پس خداوند این 

ها را بازندارید از این که به شوهر اولی خود یعنی زن «تَ ْعُضُلوُهنَّ  َفلَ » آیه را نازل فرمود:

کنم، سپس خواهر خود بازگردند گفتم: ای رسول خدا! اآلن که آیه نازل شد این کار را می

 را به نکاح شوهر نخستین او درآورد.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 اد گرفته اند.تا بدانی که بیشتر شنوندگان آن را ی ،تکرار کن بار بار حدیث را -1

 شرح را به آرامش و جمله به جمله بخوان و جای که نیاز به توضیح دارد واضح کن. -5

اش به ماه یا به حیض یا وضع حمل ساپری گاردد،   که مطلقه اگر عده :ها بفهمانبه آن -3

تواند بدون تجدید نکاح به شوهرش بازگردد، البته باید ارکان چهارگانه نکاح که نمی

مهر، شهود و صیغة عقد است انجام شود صیغة عقد آن است که ناکح عبارت از ولی، 

برای ولی بگوید: فالنه را برایم به همسری بده، ولی در جواب بگوید: او را برای تو به 

 که این واقعه را گواه باشید. :فالن اندازه مهر به زنی دادم و برای شاهدان بگوید

رادر جواز ندارد که مطلقه را از بازگشاتن باه   که برای ولی، زن باشد یا ب :به ایشان بگو -4

شخص صالح باشد، نظر باه ایان حادیث     ,شوهرش منع کند، مشروط بر این که شوهر

اش ایان آیات   که چون معقل خواهرش را از پیوستن به شوهر وی بازداشات، در بااره  
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نازل شد و جلوگیری از پیوستن زن به شوهر در صورت عالقة زن و صالحیت شاوهر  

 گردید.حرام 
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 زنان بر مردان حقوق: آیة 2درس 

 ل اهلل جل جال له:قا
  
 

 
 

  
 
  
  
  

 فرمودة خدای بزرگ است:

( برای زنان است مثل آنچه بار آناان   558)

را است بار زناان    است به متعارف و مردان

 درجة و خدا است عزتمند و با حکمت.

 [558]بقره: 

 

   ﴿ فرمودة خداوند بزرگ: شرح:

 ﴾  یعنی برای زنان بر

شوهران حقوق و واجباتی است، همانطوری که زنان بر شوهران حقوق و واجباتی دارند 

معروف چیزی است که  ﴾﴿ فرمودة خداوند:

شریعت آن را به عنوان حق در میان زن و شوهر شناخته باشد، زیرا آنچه را شریعت منکر قرار 

داده و حق نشناخته باشد در آن هیچگونه خیری وجود ندارد نه در آینده و نه در حال، بلکه 

 ﴿ همة آن سبب اذیت و شر است

 ﴾  مردان را بر زنان برتری است این برتری

بودن مردان در شئون زندگی و سرپرستی زنان است که شوهران از آب و غذا لباس درجة قیم

ها را از و مسکن گرفته تا وسیلة حمل و نقل و تداوی زنان شان را باید فراهم کنند و آن

درجة مردان را نسبت به  ها است کههرگونه گزند و آسیبی حفظ کنند و این همه مسئولیت

زنان بلندتر کرده است، لذا زن تحت فرمان، و مرد فوق آن قرار گرفته است، چنانکه خداوند 

  ﴿ فرماید:در بارة زن نوح و زن لوط علیهما السالم می

   ﴾ 



   

  درسهای یومیه اسالمی    314 
  

 

، از اینجاست که «اشتند نیکوکار ما قرار د این دو زن تحت دو تن از بندگان»( 52)التحریم: 

گوئیم: ادعای مساوات مرد و زن خطای فاحش است، چنانچه این ادعا، شعار عدة از مردم می

 ﴿ باشد فرمودة خداوند:تقوی میدین و بیزده بینادان غرب

  ﴾ .خداوند توانا و با حکمت است 

ارها مسلط است و بر بندگان خود تسلط دارد و در امور تشریعی یعنی خداوند بر تمام ک

خود دارای حکمت است که اگر چیزی را حالل و یا حرام کرده و یا عملی را واجب و یا 

نهی نموده همانا در آن حکمت عالیة وجود داشته است پس بر ما واجب است که در مقابل 

ض کنیم و در قانون و شریعت خداوندی خدای بزرگ تسلیم شده و همه کارها را به وی مفو

 و دستورات و منهیات او نزاع نداشته باشیم.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت را به تجوید بخوان و شنوندگان تکرار کنند تا حفظ شود. -1

 تا شنوندگان بفهمند. :آیت را جمله جمله بخوان و معانی پوشیدة آن را بیان کن -5

ا بر مردان حقوقی است چنانکاه ماردان بار ایشاان حقاوقی      که زنان ر :به ایشان بفهمان -3

دارند و واجب است هریک از زن و مرد بدین حقوق اعتراف کنناد و آن را باه طاور    

 و گرنه گنهکاراند. ،کامل و بدون نقص برای طرق مقابل خود اداء کنند

آب، که حقوق زن بر مرد عبارت از نفقاة زن اسات یعنای غاذا،      :ها را بفهمانو نیز آن -4

مسکن و لباس به طور پسندیده و رایج در عرف و حد اقل در مادت چهاار مااه یاک     

 کردن است.آمیزش و از هر چهار شب یک شب در نزد او شب سپری

که حقوق مرد بر زن عبارت از فرمانبرداری شوهر در کاار پساندیده و    :ها بیاموزبه آن -2

د و وقتای کاه شاوهر میال     حفظ مال و آبروی او است که بدون اجازة وی بیرون نشاو 

 داشت، نفس خود را به وی تسلیم کند.
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 شوهر بر زن الزم است احترام: حدیث 6درس 

 َفلَ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 َيْسُجدَ  َأنْ  َأَحًدا آِمًرا ُكْنتُ  َلوْ  فَِإنِّى تَ ْفَعُلوا

 ِلَزْوِجَها َتْسُجدَ  َأنْ  اْلَمْرَأةَ  أَلَمْرتُ  اللَّهِ  ِلَغْيرِ 
 اْلَمْرأَةُ  تُ َؤدِّى لَ  بَِيِدهِ  ُمَحمَّد   نَ ْفسُ  َوالَِّذى

 َسأََلَها َوَلوْ  َزْوِجَها َحقَّ  تُ َؤدِّىَ  َحتَّى رَب َِّها َحقَّ 
 .َتْمنَ ْعهُ  َلمْ  قَ َتب   َعَلى َوِهىَ  نَ ْفَسَها

فرمود: این کار را نکنید، اگر  پیامبر خدا 

کردم کسی را کاه بارای غیار خادا     امر می

کاردم تاا   کند، همانا زن را امار مای  سجده 

برای شوهرش ساجده کناد، قسام باه ذات     

کااه نفااس محمااد بااه دساات او اساات زن   

تواند حق پروردگارش ادا کناد، مگار   نمی

این کاه حاق شاوهرش را ادا کارده باشاد،      

اگر شوهر او را طلب کرده و او بار شاتری   

 سوار بود باید وی را از خود منع نکند.

 )صحیح ابن ماجه(

 

است برای یارانش آنگاه که خواستند برسم  این گفتة پیامبر  «تَ ْفَعُلوا َفلَ »جملة  رح:ش

کردند، در برابرش سجده کنند، فرمود: این مردم عجم که در مقابل بزرگان خود سجده می

 اللَّهِ  ِلَغْيرِ  َيْسُجدَ  َأنْ  َأَحًدا آِمًرا ُكْنتُ  َلوْ »کار یعنی سجده در برابر غیر خدا را انجام ندهید، فقال: 
اگر کسی را به سجده برای غیر خدا امر »فرمودند:  پیامبر  «ِلَزْوِجَها َتْسُجدَ  َأنْ  اْلَمْرَأةَ  أَلَمْرتُ 

چون تعظیم و احترام شوهر  «.کردم تا برای شوهرش سجده کندامر می کردم، همانا به زنمی

این سوگندی است که برای  «بَِيِدهِ  َحمَّد  مُ  نَ ْفسُ  َوالَِّذى»: بر زن الزم است فرمودة پیامبر 

تأکید صحت و درستی سخنی خود یاد کرده و الزم دانسته که آن را به عمل آورند و تطبیق 

 تُ َؤدِّى لَ »گوید: کند و میکنند، سپس چیزی را که به جهت آن سوگند یاد کرده بیان می
تواند اداء کند تا حق زن حق پروردگارش را نمی «ْوِجَهازَ  َحقَّ  تُ َؤدِّىَ  َحتَّى رَب َِّها َحقَّ  اْلَمْرَأةُ 

نماز و صدقات نافله باشد  ,روزه نافله :شوهرش را اداء کند یعنی حقوق اهلل که عبارت از

کند، مگر این که حق شوهرش را اداء کرده باشد لذا بدون اجازة شوهر صحت پیدا نمی
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یعنی اگر شوهر برای استفاده  «نَ ْفَسَها َسأََلَها َوَلوْ »  پیامبرتواند روزه نافله بگیرد. فرمودة نمی

و زن سوار شتری باشد لم تمنعه یعنی برای زن  «قَ َتب   َعَلى َوِهىَ »جنسی نفس زن را بخواهد 

جایز نیست که شوهر را در همین صورت هم از خود منع کند و این عبارت برای تمثیل 

هیب صورت شوهرش را از خود منع کند،  گوید که برای زن حالل نیست که بهاست، می

 دیگر. ر به عذر شرعی مانند مریضی و علتمگ

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را بخوان و شنوندگان آن را تکرار کنند تا حفظ کنند. -1

 ها را بفهمند.شرح مطالب را بخوان و هر جمله را توضیح ده تا معانی آن -5

رابر غیر خداوند آگاه کن زیرا رکوع و ساجده  ایشان را به حرمت رکوع و سجده در ب -3

 یک چیز است.

 که حقوق زن بر شوهر و بالعکس بسیار بزرگ و باید مراعات شود. :ها پند دهبه آن -4

شاود  و شاوهر پیادا مای   که بیشتر نزاع و کشیدگی که در میاان زن   :به ایشان هشدار ده -2

همین علت است کاه  یم زن در مقابل خواهش جنسی مرد است و از لسعلت آن عدم ت

اگر زن سوار شتر هام باشاد    «َتْمنَ ْعهُ  َلمْ  قَ َتب   َعَلى َوِهىَ »آن را به طور مثال  پیامبر خدا

 نباید شوهر را از خود منع کند ذکر فرموده است.

تا این که به  :تعلیم ده «بِيَ ِدهِ  ُمَحمَّ د   نَ ْف سُ  َوالَِّذى»را به عبارت:  ها سوگند پیامبر به آن -6

خورناد باه ایان عباارت     عادت کنند و اگر قسم می گند به پیروی پیامبر خدا آن سو

 سوگند یاد کنند.
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 با دختران شعیب  : آیة ازدواج موسی 1درس 

 قول اهلل عزوجل:
  

  
 

 
 

  
  

 
   

 
  
   
  
   

  
  

 
 

 

 فرمودة خداوند بزرگ:

خواهم که همسر تاو  ( گفت: همانا می52)

ر آن گاردانم یکای از دختارانم را ایناان, باا    

ال سال و اگر ده س که مزدورم باشی هشت

دی پس از نازد تاو اسات و    رورا به پایان آ

خاواهم ساختی بار تاو آرم زود اسات      نمی

 بیابی مرا اگر خدا بخواهد از شایستگان.

 [52]قصص: 

 

   ﴿ فرمودة خدای بزرگ: شرح:

   ﴾ :
نگاه که کند، آحکایت می عیب این عبارتی است که از زبان بندة نیکوکار خداوند ش

تا او را بیاورد وقتی آمد برای پدر  :فرستاد دخترش را نزد پیامبر خدا موسی  شعیب 

گفت: ای پدر او را اجیر کن، زیراه بهترین اجیر کسی است که دارای قوت و امانت باشد، 

دادن بکشیدن و آاین حقایق را در ضمن آب بود، زیرا دختر شعیب  مرادش موسی 

جامة دختر را از  ,گوسفندان و در مسیر راه به سوی خانه دانسته بود چون در مسیر راه باد

برایش گفت: تو در عقبم بیا و راه را به من نشان بده  کرد، حضرت موسیبدنش بلند می

 برای موسی گفت: زمانی که دختر این رفتار نیک موسی را برای پدرش قصه کرد شعیب 
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﴿     
    
   ﴾«خواهم یکی از همانا می

مهر  ,و این کار «دخترانم را همسر تو گردانم تا این که هشت سال گوسفندانم را بچرانی

 : ﴿گردانم، فرمودة شعیبدختر جوانی است که آن را همسرت می

 ﴾ اگر ده سال را تمام کردی ﴿ 

﴾  پس از فضل و احسان تو خواهد بود نه این که بر تو واجب باشد که

   ﴿اش: حتماً آن را انجام بدهی و فرموده

 ﴾ خواهم تو را به مشقت بیفکنم یعنی تو را به من نمی

 نم که در آن به مشقت بیفتی پس برای آرامش خاطر و اطمینان او گفت:کاری تکلیف ک

﴿     

 ﴾  زود باشد که به خواست خداوند مرا در این

 خویشاوندی از صالحین و نیکوکاران بیابی.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 نوندگان آن را حفظ کنند.آیت را بخوان و تکرار کن تا بیشتر ش -1

 ها را بیان کن تا شنوندگان بفهمند.شرح مطالب را جمله جمله بخوان و معانی آن -5

که حضور ولی شرط صحت نکاح است چنانکه مالحظه شد شعیب  :ها بفهمانبه آن -3

 نکاح  «ِبَوِلي   ِإل ِنَكاحَ  ل»: متولی نکاح دخترش بود و در حدیث شریف آمده است

البته در مذهب احناف حضور ولی در نکاح  ,لیکند، مگر به حضور ونمیصحت پیدا 

 شرط نیست بلکه امری مستحب است.

: فرمایاد مای  که وجود مهر نیز شرط صحت نکاح است، زیرا شعیب  :ها بیاموزبه آن -4

﴿     

﴾ «هشت سال برایم مزدور باشی ,تا به جهت مهر». 
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که بندگان نیکوکار کسانی هستند که حقوق خدا و بندگانش را به طور  :یشان بگوبه ا -2

 در دعاااای خاااود گفااات:   کنناااد، یوساااف  کامااال و بااادون نقصاااان ادا مااای   

﴿  

﴾  :خداونادا! مارا باه بنادگان نیکوکاار خاود ملحاق        » .(525)یوسف

 ﴿ :گویاااااادماااااای . ساااااالیمان «گااااااردان

   
 ﴾  :پروردگااارا ماارا بااه » .(59)النماال

گویناد:  و مسلمین مای  .«رحمت خود در جملة بندگان نیکوکار خویش داخل گردان

ن به خدایا! ما را مسلمان بمیران و ملحق گردا» «بِالصَّاِلِحينَ  َوأَْلِحْقَنا ُمْسِلِمينَ  تَ َوف ََّنا اللَُّهمَّ »

 .«نیکوکاران
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 اجازه ولی در نکاح زن حدیث: 9درس 

 اْمَرأَة   أَيَُّما قول النبي صلى اهلل عليه وسلم:
 فَِنَكاُحَها بَاِطلٌ  فَِنَكاُحَها اْلَوِلىُّ  يُ ْنِكْحَها َلمْ 

 فَ َلَها َأَصابَ َها فَِإنْ  بَاِطلٌ  فَِنَكاُحَها بَاِطلٌ 
َها َأَصابَ  ِبَما َمْهُرَها  اْشَتَجُروا فَِإنِ  ِمن ْ

 .َلهُ  َوِلىَّ  لَ  َمنْ  َوِلىُّ  فَالسُّْلطَانُ 

گوید: هر زنی را که او را ولی می پیامبر 

وی بااه نکاااح نااداده باشااد نکاااحش باطاال 

است، نکاحش باطل است نکااحش باطال   

است اگر مرد در این نکاح باطل از وی باه  

چیزی برسد پس برای زن مهر او اسات در  

ه گرفته است و اگار  مقابل آنچه از وی بهر

اختالفی پدید آمد پس ولای امار مسالمین    

 ولی کسی است که برایش ولی نباشد.

 )صحیح ابن ماجه(

 

هر زنی این کلمه از کلمات عمومی است یعنی هر زنی  «اْمَرَأة   أَيَُّما»فرمودة پیامبر:  شرح:

یا فقیر خواه تندرست باشد خواه از خانواده شرافتمند باشد یا از طبقة پائین خواه ثروتمند باشد 

که وی را ولی به نکاح نداده باشد  «اْلَوِلىُّ  يُ ْنِكْحَها َلمْ » یا بیمار خواه عربی باشد یا عجمی

پس نکاحش باطل است، تکرار این جمله برای تأکید است و معنی باطل  «بَاِطلٌ  فَِنَكاُحَها»

جود نشده است و عدم صحت نکاح است، زیرا یک رکن نکاح که شرکت ولی است مو

 «َمْهُرَها فَ َلَها»اگر مرد به همین عقد فاسد با زن جماع کرد،  «َأَصابَ َها فَِإنْ »: فرمودة پیامبر 
برای زن مهر اوست و برای مرد حالل نیست که مهر را از زن پس بگیرد، زیرا این مهر در 

فان اشتجروا اگر  مقابل آنچه که استفاده کرده است از وی به جماع و فرمودة پیامبر 

اختالف کردند یعنی اگر در کار ازدواج اختالف و نزاع کردند، پس بر ولی امر مسلمین 

یعنی امیر  «َلهُ  َوِلىَّ  لَ  َمنْ  َوِلىُّ  السُّْلطَانُ »فرماید: می است که زن را به نکاح بدهد، زیرا پیامبر

در مواردی امر نکاح به و دولت اسالمی  .مسلمین ولی کسی است که ولی و سرپرست ندارد

در میان خود اختالف دارند و یا زن را به  ,گیرد که زن ولی ندارد و یا اولیاء زندست می
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دهند پس قاضی که نمایندة امیر مسلمین است باید ازدواوج زن را به عهده بگیرد تا نکاح نمی

 سرپرست باقی نماند.زن بدون تکلیف و بی

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 یث را تکراراً بخوان تا اکثر شنوندگان آن را حفظ کنند.حد -1

 تا شنوندگان بدانند. :شرح را جمله جمله بخوان و آنچه نیاز به توضیح دارد واضح ساز -5

کند که در نکاح شرکت ولی واجاب اسات و   که این حدیث بیان می :ها بفهمانبه آن -3

 اه شریعت باطل است.اگر نکاح بدون شرکت ولی صورت گرفته باشد آن نکاح از نگ

که اگر در نکاح فاسد جماع صورت گرفت تماام مهار زن واجاب     :ها هشدار دهبه آن -4

کند چون نکاح فاسد است زیرا یکای از ارکاان آن   شود و قاضی نکاح را فسخ میمی

 که حضور ولی است موجود نشده است.

د و یاا باه عادم    که اگار اولیااء زن در امار ازدواج وی اخاتالف کردنا      :ها بیاموزبه آن -2

ازدواج زن اصرار داشتند زن حق دارد تاا قضایه را باه قاضای شاکایت کناد و قاضای        

 تواند به والیتی که بر عامة مسلمین دارد وی را به نکاح کسی درآورد.می
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 مهر زنان پرداخت: آیة 1درس 

 جل جال له: قول اهلل
 

 
 

   
   

  
  

 
  

 فرمودة خدای بزرگ:

را بدهیااد کااه  مهرهایشااان ( و بااه زنااان4)

ها به رغبت خود عطیة الهی است و اگر آن

چیزی از آن را به شما بخشیدند پس آن را 

 بخورید. یبه گوارایی و سازگار

 [4]نساء: 

 

 ﴿ خداوند بزرگ: فرمودة شرح:

  ﴾ 
 :﴾﴿ و ضم آن به معنی مهر زن است صدقات جمع صدقه است به فتح صاد

یعنی مهر بخشش خدا است بر زنان که آن به منزلة فریضه بر ذمة مردان است، زیرا آنچه 

ا در ادای آن سُستی از خود نشان دهد. خداوند ببخشد جواز ندارد کسی آن را منع کند و ی

     ﴿ :فرمودة خداوند بزرگ

 ﴾برای  : اگر زن به طیب خاطر چیزی را از مهر خود

شوهرش فرو گذاشت که به اختیار خود صرف نظر کرد، پس باکی نیست بر شوهر که آن را 

فکلوه پس  ﴾﴿ د. فرمودة خداوند:بگیرد به شرطی که به رضای زن باش

بخورید آن را سازگار و خوشگوار اگر زوجه آن را به خوشی فرو گذاشته باشد و از استفادة 

شود و در محاورة مالی تعبیر به اکل شده زیرا که اموال غالباً به طعام و خوراکی مصرف می

ه است چون خداوند در اینجا عرب از گرفتن مال و تصرف در آن تعبیر به خوردن مال شد

 ﴿ لفظ )کلوه( بخورید، آن را ذکر کرده لذا به تناسب اکل الفاظ
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 ﴾ دن مناسبت گوارا و سازگار آورده است تا به کلمة خور

 به معنی گوارا آمده است. «مرئ»ن را گویند: که گلوگیر نباشد و آ «هنیئ»داشته باشد، زیرا 

 

 ی برای مربی:هایراهنمائی

 آیت را واضح بخوان و تکرار کن تا بدانی که شنوندگان آن را یاد گرفته اند. -1

 تا فهمیده شود. :شرح مطالب را جمله جمله بخوان و معانی پوشیدة آن را بیان کن -5

یکی از ارکان نکاح است، زیرا خداوند  ,مانند شهود و ولیکه مهر هم :ها بفهمانبه آن -3

  ﴿ فرمایاااااااد:مااااااای

 ﴾. 
بعد از این که مقدار مهر معین شد جاواز دارد کاه ادای هماة آن یاا      :ها تعلیم دهبه آن -4

 بعضی آن را به تأخیر بیاندازیم.

شدن مهر خود قسمتی از آن را به برای زن جواز دارد که بعد از تسلیم :ها بفهمانبه آن -2

باشاد، زیارا خداوناد در    ر تصرف در ملک خاودش مای  شوهرش ببخشد چون این کا

     ﴿ فرمایاد: قرآنکریم مای 

    
 ﴾ « ،اگر به رضای نفس خود از آن چیزی کم کردند

 .«پس آن را گوارا و سازگار بخورید
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 هریهتعلیم قرآن به عنوان م حدیث: 92درس 

 َأْعِطَها قول النبي صلى اهلل عليه وسلم:
. َمِعى لَْيسَ  فَ َقالَ . َحِديد   ِمنْ  َخاَتًما َوَلوْ 
 .اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َمَعكَ  َما َعَلى َزوَّْجُتَكَها َقدْ  قَالَ 

برای یکی از یارانش که  پیامبر اسالم 

ارادة ازدواج داشت فرمود: برای همسرت 

باشد، آن مرد مهر بده اگرچه انگشتر آهنی 

فرمود:  گفت: نزدم آنهم نیست پیامبر

وی را برای تو در مقابل آنچه از قرآنکریم 

 حفظ داری به نکاح دادم.

 )صحیح ابن ماجه(

 

: یعنی اگر هیب چیزی نداری که مهر بدهی پس اگر «َحِديد   ِمنْ  َخاَتًما َوَلوْ  َأْعِطَها»شرح: 

یعنی از دادن انگشتر آهنی هم عاجزم  «َمِعى لَْيسَ » انگشتر آهنی باشد مهر بده. آن مرد گفت:

 ِمنَ  َمَعكَ  َما َعَلى َزوَّْجُتَكَها َقدْ »فرمود:  ولی چند سوره از قرآنکریم را حفظ دارم، پیامبر
ها را به زن او را در مقابل آنچه از قرآن کریم حفظ داری نکاح دادم، یعنی آن سوره «اْلُقْرآنِ 

د که زحمت تو در این راه به منزلة ادای مهر خواهد بود چنانکه شعیب تا حفظ کن :تعلیم بده

  مَهر دخترش را بر موسی  چرانیدن گوسفندان به مدت هشت سال قرار داده بود، زیرا در

و مزد  ةچرانیدن گوسفندان تحمل زحمت و صرف نیرو است و لذا چوپان مستحق اجر

ها را حفظ ندارد رآنی برای کسی که آنگردد همچنان که در حفظ گردانیدن آیات قمی

 گردد.تکلیف و زحمتیست که معلم بر آن مستحق پاداش می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را بخوان و شنوندگان آن را به آهستگی بخوانند تا همة آن را حفظ کنند. -1

 شرح را به آهستگی بخوان و هر جمله که به تفسیر نیاز دارد تفسیر کن. -5

 شود.که از این حدیث احکام ذیل دانسته می :ها بگوبه آن -3



   

 392 دی الثانیدرسهای ماه جما
 

  

شاود و نکااح بادون آن جاواز     الف: وجوب مهر زن بر مرد که به هیب حال ساقط نمی

 ندارد.

ب: باالترین مقدار مهر حد معین ندارد چه جواز دارد که مهر زن باغ یا منزل و یا رماة  

)ساکة طاال    رر یک چهارم دیناا ترین حد مهگوسفند، و یا مقداری از طال باشد و پائین

است( یا چیزی که معادل آن باشد از انگشتر و یا انجام کاری که صااحب آن مساتحق   

 مُزدی بشود.

زیرا نکاح بدون حضور ولی جواز ندارد و هر زنی  ,ج: لزوم حضور ولی در عقد نکاح

نطور رود، زیرا اینفس خود را به نکاح دهد زناکار به حساب می ,که بدون حضور ولی

حضور ولی در »از حدیث ثابت شده است و همین است مذهب مالک شافعی و احمد. 

 «مذهب احناف برای نکاح مستحب است نه شرط

 شود تشویق کن.ها را به حفظ این حدیث و احکامی که از وی دانسته میآن -4
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 طالق و عده آن: آیة 99درس 

 قول اهلل تعالی:
 
  
 

 
 
 
 
  

 
   

  
 

  
  

  
 
  

  
   

  
   

   
  
  

  
  
  

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
  

  
   

 فرماید:خدای بزرگ می

( ای پیامبر! هرگاه زنان را طالق دادیاد،  1)

شاان گوئیاد بارای عادة آناان و      پس طالق

بشمارید عده را و بترسید خدا را پروردگار 

هااای خانااهشااان نرانیااد از  خااود و بیاارون 

خویش و بیرون نروند مگار آن کاه بیارناد    

فحشاء آشکار و این است مرزهاای خادا و   

آن که تجاوز کند از مرزهاای خادا هماناا    

ساتم کارده اساات خاویش را نادانی شاااید     

 خاادا پدیااد آورد پااس از ایاان کاااری را.  

و چون عدّه آنها سر آمد، آنهاا را باه      (5)

 ای نگااه داریااد، یااا بااه طاارز طاارز شایسااته

ای از آناان جاادا شاوید، و )هنگااام   شایساته 

طاااالق و جااادائی و همچناااین رجاااوع از  

طالق( دو مارد عاادل از خودتاان را گاواه     

گیرید، و شهادت را برای خدا برپا داریاد،  

این چیزی است که مؤمنان باه خادا و روز   

شااوند، و قیاماات بااه آن اناادرز داده ماای   

هرکس از خدا بپرهیزد و ترک گناه کناد،  

   دهد.برای او راه نجاتی قرار میخداوند 
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 [5-1]طالق: 

 

این  ﴾ ﴿ند: فرمودة خداو شرح:

ندای خداوند است برای پیامبرش که وی را به جهت شرافت به عنوان پیامبر مورد خطاب 

قرار داده است تا به او و پیروانش چگونگی طالق نیکو فرجام را بیان کند و آن چنین است 

که در آن با زن جماع « ایام پاکی»که عزم دارد زنش را طالق دهد باید آن را در طهر  کسی

نکرده باشد طالق دهد و طالق را به یک لفظ بیان کند به این که بگوید: تو طالق هستی و 

دو شاهد عادل را بر آن گواه بگیرد و بر مرد الزم است که شمار عده را  داشته باشد تا از 

اش را باید از خانه بیرون نکند مگر این که زن مرتکب ل نشود و زن مطلقهگذشتن آن غاف

که شروط طالق حدود خداوندیست  :کار زشت یا سخن ناپسندی گردد و ایشان را آگاه کن

که آن را تعیین نموده، لذا جواز ندارد که از آن تجاوز شود و آن که تجاوز کند همانا بر 

 :عرض عذاب الهی قرار داده است. فرمودة خداوندخود ستم کرده و خویشتن را در م

﴿     

 ﴾  یعنی علت عدّه و نگهداری زن در خانه برای این است که

دهنده پشیمان گردد و بخواهد با رجوع مجدد این پیوند را کامل گرداند، پس در شاید طالق

  ﴿ شمارش عده خیر نهفته است

﴾  چون زنان به انتهای عده خود که سه طُهر و یا سه حیض است

برسند اگر شوهر بخواهد رجوع کند و زن را نگه دارد و اگر خواست رهایش کند که به 

سوی خانوادة خود بازگردد تا خداوند برایش شوهری دیگر نصیب کند و او مهربان و آگاه 

 هست.
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 ای مربی:هایی برراهنمائی

 هردو آیت را به تجوید بخوان تا شنوندگان تکرار کرده و آن را حفظ کنند. -1

 شرح را جمله جمله بخوان و آنچه محتاج تفسیر است بیان کن. -5

طالقی را که خداوند در این آیت بیان کرده طالق سنت است و غیر آن  :ها بگوبه آن -3

 طالق بدعت است.

سات کاه زن در حالات پااکی کاه در آن جمااع       که طالق سانت آن  :ها تعلیم دهبه آن -4

صورت نگرفته باشد طالق شود و یک طالق بگوید و زن در منزلش تا به انتهای عاده  

خواهاد رجاوع کناد و بار آن دو شااهد      بماند چون عده نزدیک به اتمام برسد اگر می

 بگیرد و یا او را رها سازد.
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 طالق در حال حیض بدعت است حدیث: 92درس 

صلى اهلل عليه وسلم لعمر رضي  النبيقول 
 ثُمَّ  َتْطُهرَ  َحتَّى فَ ْليُ َراِجْعَها ُمْرهُ اهلل عليه: 

 َأنْ  قَ ْبلَ  طَلََّقَها َشاءَ  ِإنْ  ثُمَّ  َتْطُهرَ  ثُمَّ  َتِحيضَ 
 الَِّتى اْلِعدَّةُ  فَِإن ََّها َأْمَسَكَها َشاءَ  َوِإنْ  ُيَجاِمَعَها

  ِبَها. اللَّهُ  َأَمرَ 

گفت: فرزندت را امر  ر برای عم پیامبر 

کن تا به زنش رجوع کند تا پاک شود بااز  

حیض شود و باز پاک شود بعد از آن اگار  

خواست طالق دهاد البتاه پایش از ایان     می

که با وی مقاربت کند و اگر خواست او را 

ایسات کاه   نگه دارد زیارا ایان هماان عاده    

 خداوند به آن امر کرده است.

 )صحیح ابن ماجه و غیره(

 

برای عبداهلل ابن  این سخن را پیامبر «فَ ْليُ َراِجْعَها ُمْرهُ »: برای عمر  سخن پیامبر  شرح:

این موضوع را به  که همسرش را در حالت حیض طالق داده بود و عمر :فرمودند بعمر

 یعنی پسرت عبداهلل را امر کن تا به «هُ رْ مُ »برای عمر فرمود:  رسانیده، پیامبر اطالع پیامبر

سپس حیض شود و  «َتِحيضَ  ثُمَّ » تا از حیض خود پاک شود «َتْطُهرَ  َحتَّى»زنش رجوع کند 

ا نماید و یخواست طالق دهد پیش از آن که با او آمیزش دیگر پاک شود، بعداً اگر میبار 

اش به آن امر کرده است که ایست که خداوند در این گفتههمان عده طالق ندهد و این

   ﴿ فرمود:

   
﴾ «شان هرگاه طالق گفتید زنان را پس طالق ،ای پیامبر

شان درست حساب شود و در طهری که یعنی برای این که عده «گوئید برای عدة آنان

 َأَمرَ  الَِّتى اْلِعدَّةُ  فَِإن ََّها» :جماعی صورت نگرفته باشد طالق دهید نه در حیض و فرمودة پیامبر
که آن را در دورة پاکی بعد از حیض  :دستور داده ایست که خدا آن رازیرا آن عده «ِبَها اللَّهُ 

که مقاربت جنسی نکرده باشد طالق گوید و بر آن دو شاهد عادل بگیرد و چون طالق داد از 

ه اتمام رسد سپس اگر رجوع کرد اش نزدیک بوی در همان منزل نگهداری کند تا عده
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رسیدن عده به طرف خانوادة خود بازگردد و خوب و اگر رجوع نکرد زن به مجرد پایان

 تواند با هرکه بخواهد ازدواج کند.می

 

 هائی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را به طور واضح بخوان و شنوندگان آن را تکرار کنند تا حفظ شود. -1

 و نکات پوشیدة آن را توضیح ده تا دانسته شود. شرح را جمله بجمله بخوان -5

که طالق شرعی همان طالق سنت است که خداوند تعلیم داده اسات   :به ایشان بفهمان -3

و طالق بدعی آنست که زن را در هنگام حیض یاا طهاری کاه باا وی آمیازش کارده       

 است طالق دهد و یا سه طالق را به یکبار بگوید.

دعت را عدة از اهل علم قبول ندارند و شوهر را بدان ملزم که طالق ب :ها بفهمانبه آن -4

 شناسند و منشأ خالف گفتة پیاامبر  دانند، ولی بیشتر دانشمندان شوهر را ملزم مینمی

تا به زنش رجاوع کناد یعنای طاالق واقاع       :است که فرمود: به پسرت بگو برای عمر

خاود درآورده و بار آن    شده است و باید رجوع کند و مجدداً او را به عصامت نکااح  

اش آورده و طاالق را  شاهد بگیرد یا مراد از رجعت این است که زن را دوباره به خانه

به تأخیر اندازد تا پاک شده و بعد حیض گردد و باز پاک شود و ساپس وی را طاالق   

 شد چرا فرمود: سپس اگر خواست طالقش دهد.دهد و اگر طالق اول واقع می

های بدعت است کاه  نچه امروز در میان مسلمین جریان دارد طالقکه آ :به ایشان بگو -2

سبب آن جهل و نادانی و اعراض از قانون شرعی است و همانا الزم است که به ساوی  

 ها سالم بمانیم.علم و عمل به شریعت بازگردیم تا از فتنه



   

 319 دی الثانیدرسهای ماه جما
 

  

 : آیة عده زن حامله وضع حمل است93درس 

 قول اهلل سبحانه:
 
 
  

 
  

  
  
  

 
  

  
  

 
 

  
  

  
 

 
  

 
 

  
 

 
 

  
  
   

  
  

 
 
 

  
   

  
   

  
  

 فرمودة خدای بزرگ:

( و زنان باردار عدة شاان آن اسات کاه    4)

بنهند باار خاود را و هرکاه بترساد خادا را      

( 6قرار دهد خدا برای او از کار گشایشی )

و اگاار باشااند بااارداران پااس نفقااه کنیااد    

برایشان تا بنهند بار خود را پاس اگار شایر    

دادند برای شما بپردازید بدیشاان مزدهاای   

ن را و بسازید با همدیگر باه خوشای و   ایشا

اگاار سااخت باشااد شااما را زود اساات شاایر 

( بایااد نفقااه کنااد  2دهااد او را دیگااری. ) 

گشایشاامند از گشااایش خااویش و آن کااه 

تنااگ شااده اساات باار او روزی پااس بایااد  

لیف نکند بدهد از آنچه خدا داده است تک

داده اسات او را  خدا کسی را به جز آنچاه  

 از تنگی گشایش.زود است نهد خدا پس 
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 [2-4]طالق: 

 

  ﴿ فرمودة خداوند: شرح:

   ﴾  در اینجا

فرماید: عدة زن باردار نهادن بار اوست و چون زن خداوند عدة زن حامله را بیان کرده می

هرش فوت کرده است، شود و همچنین زنی که شواش تمام میمطلقه وضع حمل کند عده

   ﴿ اش تمام استاگر حمل خود را بگذارد عده

    ﴾  این

فرماید: هرکه در طالق، عده یا دهد و میایست که خداوند به بندگان مؤمنش وعده میوعده

کرده و در طالق و یا  رجوع تقوای خداوند را رعایت کند خداوند کارها را بر وی آسان

 ﴾   ﴿ بیندرجوع خود زیان نمی
نفقه بدهید تا این که بار  ها یعنی اگر زنان در عدة طالق و یا عدة وفات باردار باشند بر آن

، زیرا زنان متحمل مشقت و رنج بارداری هستند و پس از خود را بنهند این امر الزامی است

 ﴿ ل شد و کودک از شیر مادر نوشیدآن که وضع حم

 ﴾ ،اگر مادرها فرزند شما را شیر دادند 

﴿ ﴾  پس مزدشان را بپردازید و

شیردادن باهم اختالف کردید باید برای فرزند شیردهی دیگری بگیرد،  ةاگر در مورد اجر

  ﴿ ف است.شیرده مکل ةالبته پدر در پرداخت اجر

  ﴾  تا آن که گشایش و توانایی مالی دارد الزم

   ﴿ است که با وسعت نفقه بپردازد

﴾ وآن که تنگ دست است ﴿ 
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  ﴾به اندازة توان خود خرج کند ، ﴿ 
     
﴾  خداوند هیب کسی را جز آنچه به وی داده از وسعت یا تنگی رزق

 سازد.مکلف نمی

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیات را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان آن را یاد کنند. -1

 ها را تفسیر کن تا شنوندگان بفهمند.شرح را جمله جمله بخوان و معانی آن -5

 شود.عدة زن باردار وضع حمل او است و چون بار نهاد عده تمام میکه  :ها بگوبه آن -3

 که نفقة زن مطلقه تا هنگام وضع حمل بر شوهر واجب است. :ها بفهمانبه آن -4

شیرده را بدهد اگر باه  ة که شیردادن کودک بر ذمة پدر است و باید اجر :ها بگوبه آن -2

 شیر دهد. ةاجر

دازة توان پدر است دارا و فقیر باه انادازة تاوان خاود     که مُزد شیرِده به ان :ها بگوبه آن -6

 را بپردازند. ةاجر
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 حدیث داستان عده زن زبیر بن عوام: 94درس 

 َسَبقَ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
َها َأَجَلهُ  اْلِكَتابُ   قَاَل َهَذا نَ ْفِسَها ِإَلى اْخطُب ْ

 ُكْلُثوم   مُّ أُ  َلمَّا قَاَلت امرأته اْلَعوَّامِ  ْبنِ  لزُّبَ ْيرِ ل
 بَِتْطِليَقة   نَ ْفِسى طَيِّبْ  َحاِملٌ  َوِهىَ  ُعْقَبةَ  بِْنتُ 

 رََجعَ وَ  الصََّلةِ  ِإَلى َخَرجَ  ثُمَّ  َتْطِليَقةً  َفطَلََّقَها
 َخَدَعَها َخَدَعْتِنى َماَلَها فَ َقالَ . َوَضَعتْ  َوَقدْ 
 -وسلم عليه اهلل صلى- النَِّبىَّ  أََتى ثُمَّ  اللَّهُ 

 -صلى اهلل عليه وسلم–َلُه النَِّبىَّ  فَ َقالَ 
 َسَبَق الخ

فرمایاد: مادت   است که می سخن پیامبر 

گذشاات او را از ناازد « عااده»معااین کتاااب 

خودش خواستگاری کن این داساتان زبیار   

بن عوام است که زنش ام کلثوم بنت عقباه  

که حامله بود، برایش گفات: مارا باه یاک     

باه  طالق از خود خوشحال کن زبیر وی را 

یک طالق مطلقه کرد و برای نماز از خاناه  

ن شد چون بازآمد زناش وضاع حمال    وبیر

کاارده بااود، زبیاار گفاات: چقاادر ایاان زن   

فریبکااار اساات و ماارا فریااب داد خداونااد  

 سزای فریبش را بدهاد، پاس نازد پیاامبر    

آمااد حکایاات را باااز گفاات، پیااامبر در     

 جوابش فرمود: مدت معین عده سپری شد.

 ()صحیح ابن ماجه

 

فرماید: که مدت عدة زن به وضع می پیامبر  «َأَجَلهُ  اْلِكَتابُ  َسَبقَ »: سخن پیامبر  شرح:

 ﴿ حمل سپری شده است، به دلیل فرمودة خداوند:

     

﴾ ند لذا برایت ارشان این است که حمل خود را بگذهزنان باردار عد

َهافَ »رجعت باقی نمانده زیرا وقت عده به وضع حمل تمام شده است  حق  «نَ ْفِسَها ِإَلى اْخطُب ْ
توانی او را به نکاحت وی را از خودش خواستگاری کن اگر به ازدواج با تو موافقت کرد می

گوید: این زن این سخن زبیر است که می «َخَدَعْتِنى»توانی. درآوری و اگر موافقت نکرد نمی

کند و شوهرش را اغفال کرده دانست که به زودی وضع حمل میا فریب داد، چون زن میمر
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برای خوشی او یک طالق داد و بعد به نماز  و گفت: مرا به یک طالق راحت کن و زبیر

اش رفت چون از ادای نماز بازگشت ناگهان متوجه شد که زن وضع حمل کرده است و عده

باشد مگر به عقد تازه و آنهم به این شرط که زن بیوه باید به یتمام شده و زن برایش حالل نم

گردد و این سخن ازدواج موافقت داشته باشد و گرنه عقد جدید بدون رضای زن صحیح نمی

نفرین است بر زن که خداوند به مثل فریبی که شوهرش را داده سزا  «اللَّهُ  َخَدَعَها» زبیر

ند بود اما کسی که ببخشد و صلح کند پاداش وی بر دهد، زیرا در نظر او این کار ناپس

 خداوند است.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 تا شنوندگان آن را درک کنند. :شرح را جمله جمله توضیح ده -5

که عدة زن بااردار وضاع حمال او اسات گرچاه باین وضاع حمال و          :به ایشان بفهمان -3

 پیش آمد. قش ساعتی پیش نباشد طوری که برای زن زبیر طال

که باید فرماان خداوناد را اطاعات کنایم و در برابارش تسالیم شاویم         :ها بفهمانبه آن -4

 تسلیم شد. چنانچه زبیر 

که مظلوم حق دارد بر ظالم دعا کناد و اگار صابر کارده و دعاای باد        :ها بفهمانبه آن -2

 نکند برایش بهتر است.
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 آیة عده وفات: 92درس 

 عزوجل: قول اهلل
 
 

 
 
 

 
 

 
 
   
 

  
 

  
  

 
 

   
 

  

 فرماید:سخن خداوند بزرگ که می

( و کسااانی کااه از شااما بمیرنااد و    534)

همسرانی به جا بگذارند باید چهار ماه و ده 

روز انتظار بکشند و چاون باه پایاان مادت     

خویش رسیدند گناهی بار شاما نیسات در    

آنچااه بااه شایسااتگی و نیکااوئی بااه خااود    

کنیااد آگاااه ه مای بپردازناد و خاادا باه آنچاا  

 است.

 [534]بقره: 

 

  ﴿ فرمودة خداوند: شرح:

  ﴾  یعنی مردانی از

گذارند، این میراند و همسرانی در عقب خود میبرادران مسلمان شما که خداوند ایشان را می

 ﴿شان نتهای عده انتظار بکشند و عدهزنان تا ا

   
﴾ های آن و فرمودة خداوندچهار ماه و ده روز است با شب: 

﴿  ﴾  یعنی چون عده را به

پس گناهی و حرجی بر  ﴾  ﴿ آخر رسانیدند

 ﴾   ﴿ شما نیست،
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کشیدن و آمادگی برای پذیرفتن دهند از تجمالت و آرایش و سرمهدر آنچه انجام می

که شریعت آن را  :معروف آنست ﴾﴿ خواستگار

که در آن حرج و گناه است و فرمودة  مجاز شمرده باشد و منکر نافرمانی خدا و پیامبر

    ﴿ خداوند:

﴾دهید آگاه است، لذا از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید ، خدا به آنچه انجام می

تان بر وی پوشیده نیست، پس مواظب باشید که به سبب نافرمانی به معصیت و که احوال

 عذابش گرفتار نشوید.

 هایی برای مربی:راهنمائی

 شود.آیات را بخوان و تکرار کن و شنوندگان نیز تکرار کنند تا حفظ  -1

 تا همگان بدانند. :شرح را جمله جمله بخوان و معانی پوشیدة آن را توضیح ده -5

که عدة وفات اگر زن حامله نباشد چهار ماه ده روز اسات و اگار حاملاه     :ها بگوبه آن -3

تار را بگذراناد بهتار    باشد و اگر بخواهاد عادة طاوالنی   اش وضع حملش میباشد عده

 است.

گذراناد و  برای زنیسات کاه در وفاات شاوهر عاده مای      که ترک زینت  :ها بگوبه آن -4

 را ترک کند. و ابریشم خرمعنایش آنست که انواع زینت از قبیل سرمه، عطر، لباس فا

که در جاواب کسای کاه گفات: آیاا زن در عاده        :آگاه کن ها را از سخن پیامبرآن -2

: زن در تواند بکشد؟ فرمود: سرمه نکشد و از دوران جاهلیت یاد کرده گفتسرمه می

شاد پاس   کرد و چون یک سال ساپری مای  ها سپری میها و بدترین خانهبدترین جامه

اش بود. پس این قضای عدهگذشت زن سرگینی میانداخت که این عالمت انسگی می

 کنید تا چهار ماه سپری شود.ن کار را 
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 ابقاء زن معتده در خانه شوهر حدیث: 96درس 

وسلم: قول النبي صلى اهلل عليه وآله 
 نَ ْعىُ  ِفيهِ  َجاءَ  الَِّذى بَ ْيِتكِ  ِفى اْمُكِثى
ُلغَ  َحتَّى َزْوِجكِ   َقاَلتْ . ف َ َأَجَلهُ  اْلِكَتابُ  يَ ب ْ

 .َوَعْشًرا َأْشُهر   َأْربَ َعةَ  ِفيهِ  فَاْعَتَدْدتُ 
 فَاِطَمةُ  قَاَلتْ  ا:رضي الّله عنه َعاِئَشةَ ْول َوق َ 

 َأنْ  َأَخافُ  ِإنِّى !اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :قَ ْيس   بِْنتُ 
 .تَ َتَحوَّلَ  َأنْ  فََأَمَرَها. َعَلىَّ  يُ ْقَتَحمَ 

که برای زن معتده فرمودناد: در   سخن پیامبر 

همان خانه که خبر وفات شوهرت به تو رسیده 

است زندگی کن تا مدت عده سپری شود، آن 

هار ماه و ده روز عاده  زن گفت: در آن خانه چ

 به سر بردم.

ده که فاطمه بنت قایس  روایت ش لو از عایشه 

پرسااید کااه ای رسااول خاادا! ماان    از پیااامبر

ام کسی داخل شود و مان  ترسم که در خانهمی

برایش امر کرد تاا باه    در آن تنها باشم، پیامبر

 منزلی دیگر جای بگیرد.

 )صحیح ابن ماجه وغیره(

 

است  این سخن پیامبر «َزْوِجك ىُ نَ عْ  ِفيهِ  َجاءَ  الَِّذى بَ ْيِتكِ  ِفى اْمُكِثى»: فرمودة پیامبر  شرح:

فرماید: در همان خانة که شوهرت وفات کرده برد میبرای زنی که در عدة وفات به سر می

ُلغَ  َحتَّى» :اشاقامت کن و فرموده یعنی تا این که عدة تو بگذرد و آن چهار  «َأَجَلهُ  اْلِكَتابُ  يَ ب ْ

 َأْشُهر   َأْربَ َعةَ  ِفيهِ  فَاْعَتَدْدتُ »رد گفت: کماه و ده روز است. زنی که در بارة عده صحبت می
روایت شده که  لشمردم و از خانه بیرون نشدم و از عایشه  چهار ماه و ده روز عده «َوَعْشًرا

ترسم کسی در یعنی می «َعَلىَّ  يُ ْقَتَحمَ  َأنْ  َأَخافُ  ِإنِّى !اللَّهِ  َرُسولَ  يَا»طمه بنت قیس گفت: فا

امر کرد تا به خانة دیگری  تنها باشم و مورد اذیت قرار بگیرم، پیامبرمنزلم داخل شود و من 

که امن باشد منتقل گردد و نظر به این حدیث هرگاه معتده بر نفس یا مالش ترس داشته باشد 

 تر باشد اقامت نموده و عده بگذراند.جواز دارد تا به خانة دیگری که ایمن
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 هایی برای مربی:راهنمائی

 وان و تکرار کن تا بدانی که شنوندگان آن را یاد گرفته اند.حدیث را بخ -1

 شرح را جمله جمله بخوان تا معانی پوشیدة آن فهمیده شود. -5

اش را در آن ها بگو: زنی که شوهرش وفات کرده واجب اسات بار او کاه عاده    به آن -3

 ایخانه بگذراند که خبر مرگ شوهر را در آن شنیده باشد و بهتر آنسات در آن خاناه  

 که شوهرش فوت کرده عده را بگذراند.

اش باه  که عدة وفات چهار ماه و ده روز است و اگر زن حامله باشد عده :ها بگوبه آن -4

 تر است.ها عده بگذراند بهتر و کاملشود و اگر به شمارش ماهوضع حمل تمام می

یاورات  که زن در هنگام عده نبایاد از خوشابوئی، سُارمه آرایاش و ز     :ها بفهمانبه آن -2

 تواند خواستگاران را بپذیرد.استفاده کند و همچنین در مدت عده نمی
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 : آیة طالق قبل از آمیزش جنسی91درس 

 قول اهلل عزوجل:
 
 

 
  

 
 

 
   

  
  
  

  
 
 

  
 

 گفتة خداوند بزرگ:

( ای مؤمنان! هرگاه باه نکااح گرفتیاد    42)

شان دادید پیش زنان مؤمنه را، سپس طالق

از ایاان کااه بدیشااان نزدیکاای کنیااد، پااس  

ای کااه در نیساات شااما را برایشااان عااده   

ینید پس متعه بدیشان بدهیاد و  انتظارش بنش

 و.یکرهائیشان کنید رهائی ن

 [42]احزاب: 

 

  ﴿فرمودة خداوند بزرگ:  شرح:

  ﴾  یعنی هرگاه زنان مؤمنه را

نکاح گرفتید در اینجا به مؤمنه قید شده زیرا نکاح زنان کافره برای مسلمین جواز ندارد 

    ﴿ ودة خداوند:فرم

 ﴾ پس بر شما عده  :ها را قبل از جماع طالق گفتیدیعنی آن

واجب نیست، زیرا عده از جهت پاکی رحم است و رحم زنی که به او آمیزش یا خلوت 

 ﴿ فرماید:ماند، لذا خداوند مینشده پاک است و دلیلی بر عده باقی نمی

    
﴾  یعنی شما را بر این زنان حق عده نیست که آن را به

یعنی برای این نوع  ﴾﴿ انتظار بنشینید و فرمودة خداوند:

های پیش از خلوت و جماع متعه بدهید. متعه چیزی است که برای زن داده شود مانند مطلقه
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د، مرکب و یا چیزی دیگر و دادن این متعه واجب است، زیرا اینگونه زنان لباس، پول نق

مطلقه مهر ندارند و در هنگام عقد مهر تعیین نکرده اند، اما در صورتی که مهر تعیین شده 

باشد باید نصف آن برای زن پرداخت گردد، مگر این که زن ببخشد و از حق خود به رضا و 

  ﴿ رغبت گذشت کند

﴾  یعنی زنان را بعد از طالق ببدی یاد نکنید نه به زبان و نه به دست به ایشان

 ضرری نرسانید.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

آیت را بخوان و شنوندگان نیز آهسته بخوانند تا آن را حفظ کنند یا نزدیک به حفاظ   -1

 گردند.

 دانسته شود. شرح را واضح بخوان و تفسیر کن تا معانی آن -5

که برای زن بعد از خلوت مهار کامال اسات و پایش از خلاوت اگار        :ها بفهمانبه آن -3

 مهری تعیین شده باشد نصف مهر و اگر مهر تعیین نشده باشد متعه است.

که از تربیت مسلمان آنست که دیگری را به بدی یاد نکند، گرچه به  :ها تعلیم دهبه آن -4

ونااااد در بااااارة زنااااان مطلقااااه فرمااااود:  او باااادی کاااارده باشااااد، چنانکااااه خدا 

﴿  ﴾ ها را باه  آن

طور پسندیده رها کنید، یعنی ایشان را بگذارید تا به خانوادة خود بپیوندند و هیب ضرر 

 و زیانی به ایشان نرسانید.
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 : حدیث اقدام پیامبر به طالق یکی از همسران99درس 

 َلَقدْ : وسلمقول النبي صلى اهلل عليه 
َعْمَرَة بِْنَت  قَاَل َهَذا ِلَزوِجهِ  ،ِبَمَعاذ   ُعْذتِ 
تَ َعوََّذْت ِمْن َرُسول اللَِّه َصلَّى  لَماَّ  اْلَجْونِ 

 اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِحيَن ُأْدِخَلْت َعَلْيِه فَ َقالَ 
يداً سَ أُ  رَ مَ أَ وَ  َلَقْد ُعْذِت ِبُمَعاذ  َفطَلََّقَها َلَها:

ا هَ قَ حِ لْ ي ُ وَ  ينِ بَ وْ ا ث َ سوهَ كْ يَ ا وَ هَ زَ هِّ جَ يُ  نْ أَ 
 ا.هَ لَ هْ أَ 

 

: تو به پناهگاهی بزرگ فرمودة پیامبر 

پناه بُردی، این )سخن را( برای همسرش 

عمره بنت جون گفت که او را در شب 

آوردند و او گفت: از  عروسی نزد پیامبر 

برم. پیامبر فرمود: تو به تو به خدا پناه می

رگ پناه بردی، بعد او را پناهگاهی بز

تا دو  :طالق داد و برای اسید امر فرمود

برایش بدهد و آمادة سفر کند و او  جامه

 اش برساند.را به خانواده

 )صحیح ابن ماجه(

 

 ,یعنی به پناهگاهی بزرگ پناه بردی که مراد «ِبَمَعاذ   ُعْذتِ  َلَقدْ »: فرمودة پیامبر  شرح:

بنت جون گفت، زیرا وقتی که او را در شب  ةاش عمرای زوجهخداوند است این سخن را بر

برم، و علتش از تو به خدا پناه می «اعوذ باهلل منک»آوردند بر زبان آورد  عروسی نزد پیامبر

که نفست را به من هبه کن، او گفت: آیا ملکه نفس خود  :برایش فرمود این بود که پیامبر 

خواست تا با دستش او را نوازش کرده و آرام می مبربخشد، پیارا برای شخص بازاری می

قبل از این که دستش به وی رسد  برم از تو پس پیامبرکند، او گفت: به خداوند پناه می

طالقش داد و چون برایش مهری تعیین نکرده بود برای وی چیزی به طور مهریه نداد، بلکه 

آماده کن و دو جامه بر وی بپوشان تا به که او را برای سفر  :متعه داد و برای اسید فرمود

 را اجرا کرد. هم دستور پیامبر   اش برسانی اسیدخانواده
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 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را واضح بخوان و شنوندگان همراهتان بخوانند. -1

 شرح را به خوبی بخوان و لغات مفرد را معنی کن و اجمال آن را تفصیل ده. -5

برد بایاد  گرفتن را قبول کنند یعنی کسی که به خداوند پناه میپناه که :ها بفهمانبه آن -3

از وی قبول کنند، زیرا این کار حکم سؤال به نام خداوند را دارد که درین هنگام باید 

 خواستة او داده شود، مگر این که آن چیز در قدرتش نبوده یا موجود نباشد.

خاوابی  ر مدخوله یعنی زنی کاه باا او هام   که دادن متعه برای مطلقه غی :ها بفهمانبه آن -4

 نشده واجب است، حتی برای مطلقة که برایش مهری تعیین نشده است.

ه باشاد زیارا   ولا دادن برای زن مطلقه مستحب اسات اگار مدخ  که متعه :ها بفهمانبه آن -2

فرماید: برای زنان مطلقه دادن متعه به طور شایسته الزم است این بار ماردم   خداوند می

 ار ثابت است.پرهیزگ

که امروز مسلمانان از دادن متعه به زن مطلقه غفلت دارند در حالی که  :ها بفهمانبه آن -6

 ﴿ .قرآن بدان حکم کرده است

    
  ﴾ (265: هالبقر.) « ،و برای زنان مطلقه

 .«ی مردان پرهیزکار استی مناسبی است که بر عهدهبهره
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 : آیة تکلیف به اندازه توان است91درس 

 قوله سبحانه وتعالی:
   

  
  

  
 

  
  

  
 

  
  

 سخن خدای پاک و بزرگ:

سازد خدا هیچکس را ( مکلف نمی586)

جُز به اندازه توانش به سود او است آنچه 

ها به دست آورد و به زیان اوست از نیکی

ها کسب کرده، پروردگار ما هرچه از بدی

مگیر بر ما اگر فراموش کردیم یا خطا 

 کردیم.

 [586]بقره: 

 

    ﴿ :فرمودة خداوند شرح:

 ﴾ دهد موجودی را که نفس داشته باشد خداوند خبر می

کند، چه آن تکلیف عقیدتی باشد جز به اندازة توانش مکلف نمی« مراد انسان مسلمان است»

یا قولی و عملی و این لطف و رحمت خداوند است بر بندگان مؤمنش. مراد از )وسع( در 

چون  ,کندروایت می بز ابن عباساینجا توانایی و قدرت برداشتن تکلیف است. مسلم ا

     ﴿ :آیت

    ﴾ 
اگر آنچه در نفس شما است بپوشید و یا آشکار کنید خداوند »نازل شد یعنی  .(286: هالبقر)

حساس دشواری کرده و اصحاب از نزول این آیه ا« دهدشما را به آن مورد محاسبه قرار می

 ﴿ گویید:ب فرمودند:  شکایت کردند، آن حضرت نزد پیامبر

    
   ﴾ 

فرمان پروردگار را شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا! ما خواهان » (.582: ه)البقر

خداوند این آیه را نازل  :، وقتی چنان گفتند«به سوی توستآمرزشت هستیم و بازگشت 
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     ﴿ فرمود:

    ﴾  یعنی آن که

شود و آن که کاری اعمال صالح و کاری نیکو انجام دهد بر آن عمل پاداش و ثواب داده می

شود مگر که خداوند بر وی فته و جزا داده میشر و گناه انجام دهد مورد بازپرس قرار گر

ببخشاید و او بخشنده و مهربان است، سپس خداوند به ایشان آنچه را که الزم است بگویند: 

   ﴿ فرماید بگوئیددهد و میتعلیم می

   ﴾ و چون این کلمات را :

وند فرمود: آنچه خواست شماست برآوردم و بازخواست از سهو و از روی یقین گفتند، خدا

 نسیان را از دوش شما برداشت.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت را بخوان و تکرار کن تا بدانی که شنوندگان آن را یاد گرفته اند. -1

 تا فهمیده شود. :شرح را بخوان و آنچه که پوشیده است توضیح کن -5

و خداوند در کاری که انجامش از توان و قدرت بنده نباشد ایشان را از گذشت و عف -3

  ﴿ فرماید:آگاه کن چون خداوند می

  ﴾ «ز به اندازة خدا نفسی را ج

 .«دهدتوانش تکلیف نمی
که خداوند بازخواست از کاری را که به فراموشی و خطا انجام گیرد  :ها بفهمانبه آن -4

    ﴿ این آیه:نظر به 

  ﴾  برداشته است. مثال خطا

کند و مثال نسیان آن آن که تیری به سوی آهوی پرتاب شود و به انسانی تصادف می

 شود.آشامد که با این کردار بازخواست نمیخورد یا میداری به فراموشی میکه روزه
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که مسلمان باید خود را برای تکالیف و اوامر خدا و رسول آماده کند  :به ایشان بفهمان -2

چه آن تکلیف عقیدتی باشد یا عملی یا زبانی سپس اگر قدرت بر انجام آن پیدا کرد 

 چه خوب و اگر نتوانست بر او حرجی نیست، زیرا تکلیف به اندازة توان است.
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 : حدیث خطاء و نسیان مؤاخذه ندارد22درس 

 اللَّهَ  ِإنَّ بي صلى اهلل عليه وسلم: قول الن
 أَنْ ُفَسَها ِبهِ  َحدََّثتْ  َعمَّا ُأمَِّتى ِلى َعنْ  َتَجاَوزَ 

 اللَّهَ  ِإنَّ  :. َوقَ ْولهَتَكلَّمْ  َأوْ  بِهِ  تَ ْعَملْ  َلمْ  َما
 َوَما َوالنِّْسَيانَ  اْلَخطَأَ  ُأمَِّتى َعنْ  َتَجاَوزَ 

 َثلَثَة   َعنْ  اْلَقَلمُ  رُِفعَ  :َوقَ ْوله َعَلْيهِ  اْسُتْكرُِهوا
 َحتَّى الصَِّغيرِ  َوَعنِ  َيْستَ ْيِقظَ  َحتَّى النَّائِمِ  َعنِ 

 َأوْ  يَ ْعِقلَ  َحتَّى اْلَمْجُنونِ  َوَعنِ  - َيْكبَ رَ 
 .يُِفيقَ 

که فرمود: همانا خداوناد باه    سخن پیامبر

جهت احسان که به من دارد از امتم بدانچه 

شان سخن گویاد گذشات کارده    هاینفس

است تا وقتی که آن را به کاار نبندناد و یاا    

فرماید: از کاری نزد کسی نگویند و نیز می

که امتانم به خطا و یا فراموشی انجام دهناد  

هاا را باه کااری جباراً وادار     و یا کسای آن 

 کند گذشت کرده است.

و نیز فرموده است: قلام بازخواسات از ساه    

کااس برداشااته شااده اساات: از خوابیااده تااا 

ود، از کودک تا بازرگ شاود و از   بیدار ش

 دیوانه تا عاقل شود و به هوش آید.

 )سنن ابن ماجه(

 

 َأوْ  بِهِ  تَ ْعَملْ  َلمْ  َما أَنْ ُفَسَها بِهِ  َحدََّثتْ  َعمَّا ُأمَِّتى ِلى َعنْ  َتَجاَوزَ  اللَّهَ  ِإنَّ »: فرمودة پیامبر شرح:
کرده است حکایت  امت محمد  این حدیث خبر از احسان بزرگی که خداوند به «َتَكلَّمْ 

کند، تا کند که خداوند مسلمان را به وسوسة که در نفسش پیدا شود بازخواست نمیمی

آنگاه که به وسوسة نفس عمل نکند و یا آن را به زبان نیاورد، ولی هنگامی که به آن عمل 

زخواست کرد و یا آن را به زبان آورد و یا نزد کسی گفت: درین حالت است که مورد با

توانست که آن را عملی نکند و یا آن را به زبان نیاورد و چون آن را گیرد چه او میقرار می

 ِإنَّ »: شود و این فرمودة پیامبرعملی کرده مستحق مجازات در حال و یا آینده شناخته می
این الطاف و انعام دیگریست بر مؤمنان  «َلْيهِ عَ  اْسُتْكرُِهوا َوَما َوالنِّْسَيانَ  اْلَخطَأَ  ُأمَِّتى َعنْ  َتَجاَوزَ  اللَّهَ 
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حالت  -3فراموشی.  -5بر خطاء.  -1کند: ها را در سه حالت بازخواست نمیکه خداوند آن

مسلمانی را به سخن حرام یا کار حرام و یا ترک  ,که شخص ظالم :اکراه و اکراه آنست

 الصَِّغيرِ  َوَعنِ  َيْستَ ْيِقظَ  َحتَّى النَّائِمِ  َعنِ  َثلَثَة   َعنْ  اْلَقَلمُ  رُِفعَ »: واجبی مجبور نماید. و فرمودة پیامبر
. قلم از سه کس برداشته شده است از خوابیده تا بیدار «يَ ْعِقلَ  َحتَّى اْلَمْجُنونِ  َوَعنِ  - َيْكبَ رَ  َحتَّى

شود، از کودک تا بزرگ گردد، از دیوانه تا عاقل شود پس کسی که زنش را جبراً طالق 

 گردد.شود، و آن که جبراً وادار شود تا شخصی را بکشد مؤاخذه نمیالقش واقع نمیدهد ط

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را به آرامش بخوان و تکرار کن تا بدانی که آن را شنوندگان حفظ کرده اند. -1

شرح را بخوان و به هر جمله توقف کرده و معناای آن را توضایح داده و بیاان کان تاا       -5

 همیده شود.خوب ف

که در خور شاکرگذاری اسات    :از فضل و احسان خداوندی بر مسلمین یادآوری کن -3

 همانا الزم است از شکر نعمت غفلت نورزیم.

شود و این شود همچنانکه طالق مکره واقع نمیکه به وسوسه طالق نمی :ها بگوبه آن -4

 احسان خداوندیست.

ه شده در هفت سالگی به نماز امر شده و که از اطفال قلم مؤاخذه برداشت :ها بگوبه آن -2

های باالتر از آن بارای نمااز زده شاود و اگار بازرگ شاد و نمااز        به ده سالگی و سال

 جاری شود. ةنخواند بر وی حد تارک الصلو
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 : آیه سوگند لغو29درس 

 له:جل جال قول اهلل
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 فرمودة خداوند بزرگ:

( خداوناااد شاااما را باااه ساااوگندهای 82)

کند و لیکن شما بیهودةتان بازخواست نمی

را باااه ساااوگندانی کاااه بااادل بساااته ایاااد  

 کند.بازخواست می

 [82]مائده: 

 

   ﴿ فرمودة خدای بزرگ: شرح:

  ﴾ سوگند لغو :

خورد و عقیده دارد که چنین است، ولی است یکی این که بر چیزی سوگند می دوگونه

گوئی ندارم شود، میشود، مثالً از تو چیزی خواسته میعکس گمان و سوگندش آشکار می

ات خوری که موجود نیست بعد که به خانهکند تو سوگند میو او سؤالش را تکرار می

یابی این سوگند را لغو گویند که نه کفاره کنی، آن را میو یا جیبت را جستجو می آئیمی

آری به خدا و یا  :گوئیگردد. دوم این که به زبان خود میدارد و نه گناهی بر آن مرتب می

شود، این سوگند نه به خدا که ارادة سوگند را نداشته باشی ولی نام خدا به زبانت جاری می

که در آیت شریفه ذکر شده است که خداوند شما را به سوگندهای لغوتان هم لغو است 

  ﴿کند و این فرمودة خداوند: ست نمیبازخوا

  ﴾  ،یعنی وقتی که به زبان

سوگند یاد کردید و بدل نیز قصد انجام کاری یا ترک آن را داشتید و سپس حانث شدید 

زنید کند مگر شما فراموش کردید یا خود را به نادانی میوند شما را به آن مؤاخذه میخدا

 :گفتیدتوانید و اگر انشاء اهلل میکه اگر خداوند شما را قدرت ندهد کاری انجام داده نمی
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گرفت ولی شیطان شما را از گفتن کلمة استثناء بازداشت که آن را خداوند شما را به آن نمی

لذا حانث شدید و مؤاخذه و بازخواست شما الزم گردید و مؤاخذه جز با ادای کفاره  :نگفتید

گردد. و سوگندی که کفاره دارد دو گونه است اول چنین است که و توبه شما ساقط نمی

کند و خود را حانث کنم بعداً آن کار را میقصداً بگوید: واهلل یا باهلل یا تا اهلل این کار را نمی

کنم بعداً نتواند د. صورت دوم این که قصداً بگوید، واهلل، باهلل، تاهلل این کار را میگردانمی

 حانث گردیده است.دهد  آن کار را انجام

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت را به تجوید بخوان و تکرار کن تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

تااا شاانوندگان آن را  :هشاارح را جملااه جملااه بخااوان و آنچااه را الزم اساات توضاایح د -5

 بفهمند.

کاه در اینجاا قسام دیگاری نیاز هسات کاه آن را ساوگند غماوس           :شان گاردان آگاه -3

خاورد و در آتاش   گویند و آن سوگندی است که صاحب آن در گنااه غوطاه مای   می

شود و آن سوگندی است که به دروغ سوگند یاد کند تا به وسیلة آن دوزخ داخل می

گوید: به خدا سوگند که ایان ماال را باه    ند مثالً تاجری میمال مسلمانی را تصاحب ک

اش را تصدیق کرده و به آن قیمت دروغی از ام و برادر مسلمان گفتهفالن قیمت گرفته

خورد که به خدا طلب مارا  کند و یا برای طرف معاملة خود قسم میداری مییوی خر

کاه عادة از اهال علام      ای و در سوگند خود دروغگو باشد همین قسام اسات  نپرداخته

ای شود مگر این که حق طارف را اداء کناد و عاده   که جبران و کفاره نمی :گویندمی

 شود.نیز مانند دیگر سوگندها به کفاره ساقط می دکه این سوگن :گویندمی
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 هابه نام بت سوگند: حدیث 22درس 

 َحَلفَ  َمنْ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 لَ  فَ ْليَ ُقلْ  َواْلُعزَّى بِاللَّتِ  يَِميِنهِ  ِفى فَ َقالَ 

 .اللَّهُ  ِإلَّ  ِإَلهَ 

فرماید: کسی که سوگند می پیامبر خدا 

یاد کند و در قسم خود نام الت و عزی را 

 بیاورد پس باید ال اله اال اهلل بگوید.

 )صحیح ابن ماجه(

 

این در ابتدای اسالم بود  «َواْلُعزَّى تِ بِاللَّ  يَِميِنهِ  ِفى فَ َقالَ  َحَلفَ  َمنْ »: فرمودة پیامبر  شرح:

که مردم روزگار درازی در جاهلیت سپری کرده بودند و به نام الت و عزی و منات سوگند 

کردند که از ها را به گمان خود برای تقرب به خداوند تعظیم میکردند و این بتیاد می

شد و در ه دین خدا داخل میاعتقادات باطل جاهلیت بود و هرگاه شخصی اسالم آورده و ب

اختیار نام الت و عزی و یا یکی دیگر از خدایان باطل خواست سوگند خورد بیموردی می

در بعضی از افراد تازه مسلمان  های زبانی را پیامبر شد چون این لغزشبر زبانش جاری می

ه که بعد از مشاهده فرمودند و برای جبران و حل آن راه سالم و آسانی را پیشنهاد کرد

سوگند به نام یکی از بُتان، کلمة توحید ال اله اال اهلل را بر زبان آورد تا کلمة برحق توحید 

 جملة باطل شرک را کفاره کند.

کسی »: «تصدقيقامرک فلأه تعال يخمن قال أل»و در حدیثی به روایت مسلم آمده است: 

ری ، زیرا مردم، روزگا«ید صدقه بدهدبیا تا باهم قماربازی کنیم، با :که برای برادرش بگوید

ها بدون قصد جاری زی سپری کرده بودند و بر زبان آناباز عمر خود را در مکه به قمار

باید صدقه بدهد. چه  :شد که بیائید تا باهم قماربازی کنیم، لذا آن که چنین سخنی بگویدمی

 ی حرام است خواهد بود.زیاد باشد یا اندک و این صدقه کفارة سخنش که دعوت به قمارباز

 

 ارشادات برای مربی:

 حدیث را به طور واضح بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1
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 شرح را جمله جمله بخوان و آنچه الزم به توضیح است توضیح ده تا دانسته شود. -5

رود، نظار باه حادیثی کاه     ها بگو: سوگند به نام غیر خدا شارک باه حسااب مای    به آن -3

هرکس به نام غیر خدا سوگند یاد کند همانا شارک  »روایت کرده:  ترمذی از پیامبر 

 .«آورده است

که قسم به نام غیر خدا مانند سوگند به پیامبر یا به فرزند یا بسر تاو یاا    :به ایشان بفهمان -4

به حق فالنی جواز ندارد و در آن حال بر مسلمان الزم است تا کلمة توحیاد ال الاه اال   

 تا عمل زشت خود را به کار شایستة جبران کرده باشد.اهلل را بر زبان آورد 

ایشان را از سوگند غماوس بترساان، زیارا صااحب آن یکای از ساه نفاری اسات کاه           -2

گرداناد و  هاا را پااک نمای   بیناد و آن خداوند بروز قیامت به ایشان به نظر رحمت نمی

ة آن است که به وسیل« فاجر»شان غذاب دردناک است و سوگند غموس سوگند برای

 گیرد.حق برادر مسلمان خود را می
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 : آیة کفاره سوگند23درس 

 قول اهلل تعالی:
 

 
 

  
 

 
  
 

  
 

 
 
  

 فرمودة خدای بزرگ:

کفااره ساوگندهای شاما اسات،      نی( ا82)

هنگامی که سوگند خوردید و حفظ کنیاد  

سوگندان خویش را خداوند بدینسان بیاان  

کند آیات خاود را بارای شاما تاا مگار      می

 سپاسگزارید.

 [82]مائده: 

 

 : ﴿ فرمودة خداوند  شرح:

﴾ ه قصداً اشاره به آیات سابقه است که در آن حکم کسی ک

کنم و انشاء اهلل نگفته حانث کنم یا نمیکند که چنین کاری میبه نام خدا سوگند یاد می

 شود بیان شد و کفارة که خداوند در آیات سابقه بیان کرده است قرار ذیل است:می

دادن برای ده مسکین است که به هر مسکین یک مُدّ از طعام رایج شهرش را طعام -1

 کنیم.درین روزها به یک کیلوگرام تخمین می بدهد و ما آن را

ای بدهد و اگر مسکین زنی باشد پوشانیدن ده نفر مسکین که به هریک از ایشان جامه -5

 پیراهن و چادری به وی داده که سرش را بپوشاند.

کند صغیر باشد یا کبیر غالم باشد یا کنیز به آزادی بندة اگر پیدا شد و فرق نمی -3

 مان باشد.شرطی که مسل

طعام، لباس و آزادسازی بنده  ,مشروط بر این که از سه چیز ,گرفتن سه روزروزه -4

: تواند این روزه را پیوسته و یا جدا جدا بگیرد و فرمودة خدای بزرگعاجز باشد و می
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﴿ ﴾ یعنی خود را از :

ن نیاورید و نیز از سوگندهای لغو و سوگند نگهداری کنید و بدون ضرورت آن را بر زبا

باطل خودداری کنید و اگر قسم یاد کردید و حانث شدید کفاره را فراموش نکنید، زیرا 

کند چنانکه خداوند شدن را که موجب بازخواست است محو میکفاره، گناه حانث

   ﴿ فرماید:می

 ﴾ کند شما را به است میولیکن بازخو

 سوگندهای که دل بسته اید.

 

 ارشادات برای مربی:

 آیت را به تجوید بخوان و تکرار کن تا شنوندگان آن را حفظ کرده باشند. -1

 شرح را جمله جمله بخوان و معانی آن را تکرار کن تا شنوندگان آن را یاد بگیرند. -5

گذاری کرده حماد و ثناایش را   که مسلمانان باید خدای را شکر :ها سفارش کنبه آن -3

بگوینااد و از اواماار و نااواهی وی اطاعاات کننااد، زیاارا اسااالم مااا را بااه راه و شااریعتی  

 راهنمائی کرده که در آن سعادت دنیا و آخرت مسلمین نهفته است.

 ها را به رعایت کفارات چهارگانة که بیان شده تشویق کن.آن -4
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 سوگند به غیر خدا  حدیث: 24درس 

 َتْحِلُفوا لَ  ي صلى اهلل عليه وسلم:قول النب
 َوَمنْ  فَ ْلَيْصُدقْ  بِاللَّهِ  َحَلفَ  َمنْ  بِآبَاِئُكمْ 

 بِاللَّهِ  يَ ْرضَ  َلمْ  َوَمنْ  فَ ْليَ ْرضَ  بِاللَّهِ  َلهُ  ُحِلفَ 
 .اللَّهِ  ِمنَ  فَ َلْيسَ 

: به پدران خاود ساوگند   گفتة پیامبر خدا 

یاااد نکنیااد آن کااه بااه نااام خاادا سااوگند    

باید راسات بگویاد و کسای کاه     خورد می

برایش به نام خادا ساوگند یااد شاود بایاد      

قبول کند و کسی به ساوگندی کاه باه ناام     

خدا گفته شد راضی نباشد ایمانش به خادا  

 درست نباشد.

 )صحیح ابن ماجه(

 

درینجا تنها پدران ذکر شده چون سوگند به  «بِآبَاِئُكمْ  َتْحِلُفوا لَ »:  فرمودة پیامبر شرح:

ر در میان اعراب شایع بود و گرنه هر سوگندی که به نام غیر خدا یاد شود حرام و شرک پد

فرموده است: )کسی که به جز نام خدا سوگند یاد کند مسلمّاً به  شود، زیرا پیامبر گفته می

خداوند شریک آورده است( این حدیث را ترمذی در صحیح خود روایت کرده است و 

یعنی نباید به نام خدا سوگند دروغ یاد کند، زیرا  «فَ ْلَيْصُدقْ  بِاللَّهِ  َحَلفَ  َمنْ » پیامبر:فرمودة 

کنند و در چنین قسم خورد قبول میمسلمانان سوگند کسی را که به نام خدا سوگند می

 «فَ ْليَ ْرضَ  بِاللَّهِ  َلهُ  ُحِلفَ  َوَمنْ »: شوند. و فرمودة پیامبر دروغی مسلمانان زیانمند و متأذی می
یعنی هرگاه برای مسلمان در کاری به نام خدا سوگند یاد شود باید بدان راضی شده و 

سوگند دیگری را طلب نکند و این بر مسلمانی که به خدا و رسولش ایمان دارد واجب است. 

شود یعنی کسی که به سوگندی که به نام خدا یاد می «بِاللَّهِ  يَ ْرضَ  َلمْ  َوَمنْ »: فرمودة پیامبر 

یعنی در هیب مرتبه  «اللَّهِ  ِمنَ  فَ َلْيسَ »نشود و سوگند دیگری غیر نام خدا را طلب کند  راضی

 گردد.از ایمان به خداوند نیست و هیچگونه دوستی به خدا ندارد و نعوذ باهلل کافر می

 



   

  درسهای یومیه اسالمی    496 
  

 

 راهنمائی برای مربی:

 حدیث را بخوان و تکرار کن تا بدانی که اکثر شنوندگان آن را حفظ کرده اند. -1

 شرح را جمله جمله بخوان و مطالب آن را شرح ده و معانی پوشیدة آن را بیان کن. -5

که قسم یادکردن به نام غیر خداوناد کفار و شارک اسات و اگار کسای        :ها بگوبه آن -3

 بدون قصد به نام غیر خداوند سوگند یاد کند باید ال اله اال اهلل بگوید.

شاود بایاد بادان    نام خدا ساوگند یااد مای   که اگر برای مسلمان به  :ها توصیه کنبه آن -4

 کند باید راست گفته باشد.راضی باشد و همچنین اگر به نام خدا سوگند یاد می

ها از سنگینی گناه آن کاه بارایش باه ناام خداوناد ساوگند خورناد و او راضای         به آن -2

نگردیده و طالب سوگند به غیر نام خدا شود، چناان کاه بعاض ماردم جاهال ساوگند       

 مانند به سر تو یا به زندگانیت یادآور شو. خورندمی
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 : آیة گفتن انشاء اهلل در کارها22درس 

 تعالی: قول اهلل
  

 
  
  

   
   

 
  
 

 فرماید:خداوند بزرگ می

ه منم انجام دهندة ( و نگو: به چیزی ک53)

( و 54آن فوراً مگر آن که بخواهاد خادا )  

یااد کان پروردگاار خاویش را آنگااه کاه       

 فراموش کردی.

 [54 – 53]کهف: 

 

 : ﴿  فرمودة خداوند  شرح:

       
 ﴾  که قصد انجام آن را یعنی در بارة چیزی یا برای کاری

دهم، مگر این که ان شاء اهلل بگوئید، این راهنمائی که آن را انجام می :دیدرآینده دارید نگوی

و تمام مسلمانان و علت آن چنین است که مشرکین  است از طرف خداوند برای پیامبر

ین را سؤال سه مسئلة، روح، اصحاب کهف، و ذی القرن قریش به تعلیم یهود مدینه از پیامبر 

دهم و منتظر وحی به جواب شخص سائل فرمود. برایتان فردا پاسخ می کردند، جناب پیامبر

زل نگشت، پس این آیت نازل شد و برایش تعلیم الهی گردید، ولی حدود نصف ماه وحی نا

 ﴿ د باید انشاء اهلل بگوید. فرمودة خداوند:داد: که در چنین موار

  ﴾ این ارشاد دیگری است که هرگاه شخص ،

را فراموش کرد همین که به یادش آن را بگوید، مثالً: « انشاء اهلل»مسلمان کلمة استثناء 

سپس به  :گویدروم و انشاء اهلل را فراموش کرده سخن دیگری میگوید: فردا به سفر میمی

سوگند یاد نکرده باشد ولی اگر که آید باید انشاء اهلل بگوید و این در صورتیست یادش می
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ند خورد و بعد از قطع کالم و گذشت زمان انشاء اهلل بر زبان آورد درین صورت باید سوگ

 کفاره بپردازد زیرا استثناء را متصل با سوگند ادا نکرده است.

 

 

 راهنمائی برای مربی:

 هردو آیت را بخوان تا شنوندگان و یا اکثرشان آن را حفظ کنند. -1

را جمله جمله بخاوان و نکاات پوشایدة آن را توضایح ده کاه شانوندگان آن را       شرح  -5

 بدانند.

کانم و یاا   که برای مسلمان الزم است که هرگاه بگوید: این کار را می :ها بیاموزبه آن -3

کنم باید انشاء اهلل بگوید و اگر فراموش کرد و بعد از مدتی باه یاادش   این کار را نمی

 گوید، گرچه بعد از مدتی باشد.آمد بازهم انشاء اهلل ب

که هرکس به ناام خادا ساوگند یااد کناد و انشااء اهلل بگویاد: حاناث          :ها بفهمانبه آن -4

 شود فرق ندارد که آن کار را انجام دهد یا ندهد.نمی

که گفتن انشاء اهلل باید متصل با قسم باشد ولی اگر فاصلة اندک که به  :ها بیاموزبه آن -2

باشد ضرری ندارد، مثل این که در حین سوگند، عطسه زند و سبب عذری ایجاد شده 

یا سرفه و خمیازه بر وی عارض شود و بعد از آن انشاء اهلل بگوید اشکالی نادارد زیارا   

 شود.در این صورت معذور گفته می
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 شودشاء اهلل گفتن شخص حانث نمیبا ان حدیث: 26درس 

 َحَلفَ  َمنْ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 .َيْحَنثْ  فَ َلمْ  َواْسَتثْ َنى

 َحَلفَ  َمنْ َوقَ ْوله صلى اهلل عليه وسلم: 
رُ  تَ َركَ  َشاءَ  َوِإنْ  رََجعَ  َشاءَ  ِإنْ  َواْسَتثْ َنى  َغي ْ

 .َحاِنث  

فرمود: کسی که سوگند یاد  پیامبر خدا 

کرد و استثناء آورد یعنی انشاء اهلل گفت، 

 گردد.هیچگاه حانث نمی

کسی که سوگند یاد : اش و این فرموده

کرد و استنثاء کرد اگر خواست آن را 

انجام دهد و اگر خواست ترکش کند 

 بدون این که حانث شود.

 (صحیح ابن ماجه)

 

یعنی کسی که به اسماء و صفات خداوند سوگند یاد  «َحَلفَ  َمنْ »: پیامبر فرمودة شرح:

گردد و بر وی کفاره الزم نث نمیکند و استنثاء آورد یعنی انشاء اهلل بگوید، درین حالت حا

شود، اگرچه کاری را که به آن سوگند یاد کرده است، به جا نیاورد یا کاری که سوگند نمی

یاد کرده که نکند انجام دهد، زیرا وی درین هنگام کار را به خداوند واگذار کرده و خود را 

اوند بزرگ است که به همة به انجام آن مستقل ندانسته است، چون او بندة ناتوان است و خد

 َمنْ »: آید. فرمودة پیامبر کارها توانائی دارد و هیب کاری بدون فرمان وی به وجود نمی
یعنی کسی که به نام اهلل یا به اسماء و صفات خداوند سوگند یاد کند مثالً بگوید: قسم  «َحَلفَ 

برافراشته است و یا قسم به به ذاتی که نفس من به دست او است یا قسم به ذاتی که آسمان را 

کنم پروردگار آسمان و زمین. و استثنی )انشاء اهلل بگوید( مثالً بگوید به خدا این کار را نمی

یعنی چون بنده قسم یاد کرد و گفت:  «تَ َركَ  َشاءَ  َوِإنْ  رََجعَ  َشاءَ  ِإنْ » :فرمودة پیامبر  . انشاء اهلل

خواهد موافق سوگند خود عمل کند و اگر می انشاء اهلل در آن صورت اختیار دارد، اگر

 گردد.خواست آن را ترک کند و حانث نمینمی
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 راهنمائی برای مربی:

 هردو حدیث را بخوان و تکرار کن تا شوندنگان حفظ کنند. -1

هاا را شارح ده تاا دانساته     شرح را جمله جمله بخوان و موارد پوشیده را بیان کن و آن -5

 شود.

ها پسندیده است که گویندة آن پشیمان ه گفتن انشاء اهلل در قسمک :ها توصیه کنبه آن -3

 گردد.نمی

ها را از سوگندهای دروغ بترسان و آن سوگندیست که گویناده در آنچاه ساوگند    آن -4

 یاد کرده راستگویی نباشد.

گویند: که توریه یعنی سخنی که دو معنی دارد جواز دارد، چنانچه می :ها بفهمانبه آن -2

ده و مبهم از دروغ برکنار است. روایت شده است که وائل بان حجار در   سخنان پوشی

گروهی به دست دشمنان گرفتار شد و بر مردم دشوار بود که سوگند یاد کنند تاا ایان   

باشاد دشامنان وی را رهاا    که سوید بن حنظله سوگند خاورد کاه وائال بارادرش مای     

م که مردم سوگند را آمدم عرض کرد گوید: به خدمت رسول خداکردند. سوید می

فرمودناد:   پنداشتند من قسم یاد کاردم کاه وائال بارادر مان اسات پیاامبر        دشوار می

 .«راست گفتی مسلمان برادر مسلمان است»
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 خویشاوندان را فراموش نکنند توانمندان: آیة 21درس 

 قول اهلل جل جال له:
  

 
  

  
  

 
 

 
    

 
  

   
   

 فرماید:می خداوند 

( و سوگند نخورند توانگران و 55)

دارندگان گشایش که ندهند خویشاوندان 

ان و مهاجرین را در راه خدا و باید و بینوای

خواهید که عفو کنند و درگذرند آیا نمی

 بیامرزد خدا برای شما.

 [55]نور: 

 

)سوگند یاد نکنند(  ﴾ ﴿ فرمودة خدای بزرگ: شرح:

﴿  ﴾  یعنی کسانی که

 ﴿ و فراخی رزق ﴾﴿دارای کمال فضیلت هستند 

  ﴾  این که ندهند

 این آیت در شأن ابوبکر صدیق  ,به خویشاوندان خود و مساکین و مهاجرین در راه خدا

 شرکت کرد و مسطح پسر خالة ابوبکر نازل شد، هنگامی که مسطح با دیگران در حادثة افک

کرد کمک وری که قبالً کمک میسوگند یاد کرده بود که برای مسطح ط  بود و ابوبکر

 نکند و برایش چیزی ندهد پس خداوند این آیت را نازل فرمود و گفت:
﴿ ﴾  باید

را به سوی بخشایش و گذشت دعوت کرد و   این آیت ابوبکر .ببخشند و گذشت کنند

وی بازندارد چون ابوبکر این  کرده ازاش کمک میفرمان داد تا آنچه را قبالً به پسر خاله

   ﴿ آیت را شنید که در شأن وی این عبارت
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  ﴾  نازل شد، گفت: به خداوند قسم دوست

 که خداوند مرا بیامرزد، سپس مسطح را عفو نمود و بخشید و از سوگند خود از پیامبر ,دارم

دادی ود کفاره بده و آنچه را قبالً به مسطح میسؤال کرد آن حضرت فرمود: برای قسم خ

نیز آن را انجام داد و جائزه خداوند که کمتر کسی بدان مشرف  برایش بپرداز، ابوبکر

گردد نائل شد )که آن وعدة غفران و بخشش خداوند است( این آیت کریمه اگرچه شأن می

نه به  موم لفظ استست و اعتبار، هم به عنزول آن خاص است، ولی مفهوم آن عام ا

ر نسبی و ادبره لذا برای مسلمان حالل نیست که هرگاه خیری از وی ب , خصوص سبب نزول

آن را منع کند گرچه از طرفش اذیت و آزاری دیده  ,رسید با سوگند خوداش مییا اسالمی

باشد و باید وی را عفو کرده و گذشت کند و اگر سوگند خورده بود کفاره دهد و خیر و 

 سان خود را از آن بازندارد.اح

 

 راهنمائی برای مربی:

 یت را بخوان و تکرار کن تا تمام شنوندگان آن را یاد کنند.آ -1

شرح را به درستی بخوان و معاانی آن را شارح ده تاا شانوندگان آن را باه خاوبی یااد         -5

 بگیرند.

ده شا به ایشان توصیه کن که مسلمان نباید بر منع کار خیری کاه باه دساتش اجارا مای      -3

است قسم بخورد و اگر فرضاً چنین ساوگندی یااد کارد بایاد کفاارة آن را بپاردازد و       

 کند.داده انجام دهد، زیرا قرآنکریم ما را اینطور راهنمائی میخیری را که انجام می

 در نزد خداوند و پیامبرش آگاه کن. ایشان را از فضیلت ابوبکر  -4
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 دشو: حدیث در جایی که سوگند نقض می29 درس

 َحَلفَ  َمنْ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
َرَها فَ َرَأى يَِمين   َعَلى ًرا َغي ْ َها َخي ْ  فَ ْلَيْأتِ  ِمن ْ

ٌر، ُهوَ  الَِّذي  .يَِميِنهِ  َعنْ  َوْلُيَكفِّرْ  َخي ْ

فرماید: کسی کاه  سخن پیامبر است که می

بر چیزی سوگند یاد کند و بعاد بداناد کاه    

ر را غیاار آن بهتاار اساات پااس آن کااار بهتاا 

 انجام دهد و از قسم خود کفاره بدهد.

 )صحیح ابن ماجه(

 

یعنی ای مسلمانان! اگر کسی از شما بر  «يَِمين   َعَلى َحَلفَ  َمنْ »: فرمودة پیامبر  شرح:

َرَها»که  کاری سوگند یاد کند و بعد از قسم ببیند ًرا َغي ْ َها َخي ْ غیر آن بهتر است از آن باید  «ِمن ْ

 َيْأتِ َوالْ »رة قسم خود را بپردازد جام کار نیک بازندارد، بلکه الزم است کفاقسمش او را از ان
رٌ  ُهوَ  الَِّذي سوگند یاد کرده بود   و آن عمل نیکوتر را انجام دهد چنانکه ابوبکر صدیق «َخي ْ

کفارة  اش را قطع کند و نظر بارشاد خداوند و پیامبرکه نفقة مسطح بن أثاثه بچه خاله

داد مجدداً مقرر نمود لذا اش میرا پرداخت کرد و آنچه قبالً برای پسر خالهسوگند خویش 

داده و سوگند یاد بر مسلمان الزم است که هرگاه به قطع کار خیر یا منع معروفی که انجام می

از قسم خود کفاره داده و آن کار پسندیده را انجام دهد تا  «يَِميِنهِ  َعنْ  يَُكفِّرْ َأْن »کرده باشد 

 ین که به واسطة سوگند از اعمال شایسته و ادامه ثواب آن بازنماند.ا

 

 راهنمائی برای مربی:

 حدیث را به تکرار بخوان تا اکثر شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 شرح را بخوان و در هر جمله توقف نموده و معنای پوشیدة آن را بیان کن. -5

دهد و بعد متوجه شد که غیر که هرکس قسم خورد که کاری را انجام ن :ها بگوبه آن -3

 آن بهتر است باید از سوگند خود کفاره بدهد و آن کار بهتر را انجام دهد.

 گیرد.کفارة تعلق نمی ,که به سوگند لغو مسلمان :برای ایشان بگو -4
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پوشانیدن دادن ده مسکین و یا لباسها از وجوب کفارة یمین تذکر ده و آن طعامبه آن -2

ک برده است و اگر به یکی ازین سه چیز توانائی نداشات پاس   ها و یا آزادکردن یآن

 هم پیوسته باشد و یا جدا جدا.روزه الزم است فرق ندارد که روز پیبر وی سه روز 
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 وفاء به نذر آیة: 21درس 

 قول الحق تبارک وتعالی:
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 
  

 
 

   
  

  
  

 فرماید:خداوند بزرگ می

کنناد، و از  آنها به نذر خاود وفاا مای      (2)

روزی کااه شاار و عااذابش گسااترده اساات  

خوراننااد طعااام را بااا ( و ماای8)  .بیمناکنااد

داشااتنش بااه بینااوائی و یتیماای و    دوساات

خاورانیم  ( جز این نیست که می2ای )برده

شما را برای رضای خدا و نخواهیم از شاما  

 پاداش و نه سپاسی.

 [2 – 2]انسان: 

 

، یعنی ﴾ ﴿: فرمودة خداوند شرح:

ها در آیات سابق گذشت به نذر خود که ذکر آنکسانی که در نعمت جنت هستند، چنانکه 

کنند، مثالً اگر یکی از ایشان نذر کرد که یک ماه روزه برای خداوند کرده اند پایداری می

گیرد و اگر نذر کرد فالن مبلغ را در راه خدا صدقه بدهد آن را به بگیرد، حتماً روزه می

 ﴿دهد، فرمودة خداوند: جهت تقرب به خداوند صدقه می

    ﴾ 
 ترسند، زیرا شر و بدی روز قیامت پراگنده استیعنی از روز قیامت می

﴿   

﴾  با این که به طعام میل و نیاز دارند به فقیری که او را فقر ناتوان کرده
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از دست داده است و اسیری که به دست مسلمانان گرفتار شده و یتیمی که پدر و مادرش را 

 ﴿ خورانندتواند از نفس خود فدیه دهد میو نمی

     
    ﴾  این صفات

ان را سزاوار کسانی است که در دار نیکوکاران به نعمت رسیدند و همین صفات بود که ایش

دهند و برایشان ها برای فقیران و مساکین طعام میدخول بهشت گردانیده است. زیرا آن

گویند: ما شما را برای این طعام ندادیم که برای ما مُزدی و پاداشی بدهید و یا از ما می

 سپساسگزاری کنید، بلکه برای تقرب به خداوند بزرگ این کار را انجام دادیم.

 

 برای مربی: راهنمائی

آیات را به تجوید بخوان و تکرار کن تا بدانی که اکثر شنوندگان آن را حفاظ کارده    -1

 اند.شرح را بخوان و به هر جملة توقف کن و معانی آن را شرح ده.

رساند سه چیز اسات: اول وفاا باه ناذر. دوم:     صفاتی که مسلمان را به نعمت بهشت می -5

 اکین.دادن به مسترس روز قیامت. سوم: طعام

که بهترین صدقه آنست که در حالات ثاروت و دارائای باشاد اماا باا        :به ایشان بفهمان -3

دادن چیازی کاه بادان نیااز داریام دارای پااداش بزرگتار اسات، زیارا خداوناد           صدقه

  ﴿ فرمایاااااااد:مااااااای

 ﴾ آن را  ,داشتن طعام و نیاز باه آن با وصف دوست

 هند.دصدقه می

 به ایشان بگو: نذرکردن به نام غیر خداوند جواز ندارد. -4
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 نذر به گناه حدیث: 32درس 

 َنْذرَ  لَ بي صلى اهلل عليه وسلم: قول الن
 .آَدمَ  اْبنُ  يَْمِلكُ  لَ  ِفيَما َنْذرَ  َولَ  َمْعِصَية   ِفى

 َكفَّارَةُ  وََكفَّارَتُهُ  َمْعِصَية   ِفى نَْذرَ  لَ َوقَاَل: 
 .يَِمين  

. يَ ْعِصهِ  َفلَ  اللَّهَ  يَ ْعِصىَ  َأنْ  َنَذرَ  َمنْ قَاَل: وَ 
 أَي َُّها ارَْكبْ ى يَْمشِ  ىْ أَ َوقَاَل لَِلذِّي نَْذَر 

 .نَْذِركَ  َوَعنْ  َعْنكَ  َغِنى   اللَّهَ  فَِإنَّ  الشَّْيخُ 

فرموده است: در گناه و در  رسول خدا 

 آنچه فرزند آدم مالکش نیست نذر نیست.

د: در گناه نذر درست نیست فرمایو نیز می

 و کفارة آن کفارة قسم است

فرماید: کسی که نذر کند که در و نیز می

آن طاعت خدا باشد پس خدای را اطاعت 

کند و کسی که به معصیت خدا نذر کرد 

برای کسی  باید معصیت نکند. و پیامبر 

که نذر کرده بود که پیاده برود، 

د از که خداون ,ای شیخ سوار شو:فرموده

 نیاز است.تو و نذرت بی

 )صحیح ابن ماجه(

 

 آن حضرت  «آَدمَ  اْبنُ  يَْمِلكُ  لَ  ِفيَما نَْذرَ  َولَ  َمْعِصَية   ِفى نَْذرَ  لَ »: فرمودة پیامبر  شرح:

که از نظر شریعت نذر در گناه جواز ندارد، به طور مثال: اگر کسی نذر کرد که  :دهدخبر می

یا واجب را ترک کند، این نذر او درست نیست و چنین نذر را انجام انجام دهد و  فعل حرام

ندهد، بلکه کفاره دهد و کفارة این نذر نزد بعضی فقهاء مانند کفارة قسم است و این فرمودة 

یعنی نذر جواز ندارد در چیزی که انسان مالک آن  «آَدمَ  اْبنُ  يَْمِلكُ  لَ  ِفيَما نَْذرَ  َولَ »: پیامبر 

کند که خانه و یا باغ فالنی را بفروشد، در حالی که او مالک آن باغ ثالً کسی نذر مینباشد، م

یا بر وی کفاره خواهد بود؟ در این مسئله کند، آاشد گرچه نذر صحت پیدا نمییا خانه نب

 َفلَ  اللَّهَ  يَ ْعِصىَ  َأنْ  نََذرَ  َمنْ » مانند مسئلة قبل که بیان شد، نیز اختالف است و فرمودة پیامبر 
 ,واجب است و در نذر گناه ,در این حدیث تصریح شده است که انجام نذر طاعت «يَ ْعِصهِ 
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وفاء به آن واجب نیست و به هیب حال چنین نذری درست نیست، پس کسی که در طاعت 

کند پس باید آن را انجام دهد و کسی که به معصیت خدا نذر کند، خدا مانند روزه نذر می

کند که فالن عالم را دشنام دهد نباید آن را انجام دهد. چنانکه این موضوع  مانند این که نذر

کند که برای کسی که نذر کرده بود که پیاده برود فرمود: ای شیخ تأیید می را گفته پیامبر

 نیاز است.سوار شو! زیرا خداوند از تو و از نذر تو بی

 

 راهنمائی برای مربی:

 بدانی که اکثر خوانندگان آن را یاد گرفته اند. حدیث را بخوان و تکرار کن تا -1

 شرح را یکی بعد از دیگری به آرامی بخوان تا بدانی که شنوندگان آن را فهمیده اند. -5

که نذر عبارت است الزم گرفتن بنده نفس خود را در طاعت خداوند  :ها بفهمانبه آن -3

مان از طارف خادا ناذر      مثل این که بگوید: نذر کردم که تا یک ماه روزه بگیرم یا بر

 باشد که یک سوم مال خود را صدقه کنم.



 

 رجب ماهدرسهای 

 مسکینان، یتیمان و اسیران اطعام: 9درس 

 قول اهلل تعالی:
 
 

  
 
 
  

 
 

   
  

  
  

  
  

  
 

  
   

 
 

 
  
 

 
 

 
  

 فرمودة خداوند بزرگ:

عااام را بااا دوساات   خوراننااد ط( و ماای8)

 ای.داشااتنش بااه بینااوائی و یتیماای و باارده  

خاورانیم شاما را   ( جز این نیست که می2)

برای رضای خدا نخواهیم از شما پااداش و  

ترسااایم از ( هماناااا مااای11ناااه سپاسااای. )

پروردگار خاویش روز تارش و آشافته را.    

( پااس نگاااه داشاات ایشااان را خاادا از 11)

شااان بااالی آن روز و ارزاناای داشاات بدی  

( و پاداش شاان داد  15خرمی و شادمانی. )

 بدانچه صبر کردند بهشتی و حریری.

 [15 – 8]انسان: 

 

 ﴿ فرمودة خداوند: شرح:

﴾  این یکی از صفات نیکوکاران است و خداوند قبل از این آیه

 ﴿فرماید: دهد خبر داده و میاز نعمتی که در بهشت بدیشان می

    
   ﴾ (. 1نسان: )اإل
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و به مساکین طعام  .«نوشند که آمیزش آن کافور استهمانا نیکوکاران از جامی می»

دهند با این که به آن نیازمنداند چون از ثروت زیادی برخوردار نیستند، خداوند افرادی را می

یاد کرده است، فرموده: مسکین و آن فقیری است که فقر او را بخواری  دهندکه طعام می

کشانیده است و نیازمندی وی را زمین گیر ساخته است و یتیم کسی است که پدر یا پدر و 

مادرش هردو را از دست داده باشد و اسیر کسی است که در جنگ گرفتار شده و نیکوکاران 

دهند و ان و اسیران را طعام میبا نیازمندی که دارند مساکین و یتیم

   ﴿گویند:می

﴾ دهیمجز این نیست که ما شما را به جهت رضای خدا طعام می :﴿ 
    ﴾  از

ن شان که رضای خداوند باشد به ایخواهیم و به علت اطعامشما پاداش بر اطعام خود نمی

    ا﴿ عبارت اشارت کرده

  ﴾ ترسیم از همانا می

پروردگار خود روز ترش و بسیار سخت را و آن روزی است که خداوند مردم را مورد 

   ﴿ دهدمحاسبه قرار داده و جزا می

 ﴾ خواستة شان را اجابت  ,هو خداوند بخشند

 ﴿کرده و ایشان را از شر و خوف آن روز حفظ کرد 

 ﴾ و ایشان را بر فرمانبرداری خدا و رسول   و آنچه

بر فقر و نیازمندی صبر کردند پاداش داد و در بهشت جاودان وارد شده و پارچة حریر در آن 

 گیرند.جوار خداوند بزرگ قرار میپوشند و در سرای نیکوکاران در می

 

 راهنمائی برای مربی:

 آیت را به تجوید بخوان و تکرار کن تا بدانی که شنوندگان آن را حفظ کرده اند. -1

 شرح مطالب را جمله جمله بخوان و معانی پوشیدة آن را بیان کن تا فهمیده شود. -5
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م تذکر بده و آنچه اطعام از ها از فضیلت اطعام در حالی که به آن نیاز داشته باشیبه آن -3

 کند آگاه کن.محبت و دوستی در میان مسلمانان ایجاد می

ها را از فضیلت اخالص در انجام کار خیر و ارادة رضاای خداوناد آگااه کان و از     آن -4

 نتیجة آن که سعادت دنیا و آخرتست مطلع ساز.

صاالحه روی   های آخرت توضیح ده و تشویق کن تا به طرف اعماال ها از نعمتبه آن -2

 آورده و بدان رغبت کنند.
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 با پیامبر   اولین مالقات عبداهلل بن سالم حدیث: 2درس 

قدم النبي صلى اهلل  :قال عبد اهلل بن سلم
عليه وسلم فانجفل الناس قبله وقيل قدم 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثلثاً 

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 السلم وأطعموا الطعام أ ،الناس

وصلوا األرحام وصلوا بالليل والناس نيام 
 تدخلوا الجنة بسلم.

 روایتاای اساات کااه عبااداهلل باان سااالم     

باه مدیناه تشاریف      گوید: پیامبر خدامی

شااان هجااوم  آوردنااد و مااردم بااه طاارف  

ر ایاان هنگااام کساای باارای سااه  آوردنااد د

مرتبه گفت: رسول خدا تشاریف آوردناد،   

شاان  من هم در میان مردم آمدم تا به طرف

نگاااه کاانم، چااون روی مبااارک را دیاادم  

شااناختم کااه ساایمای وی ساایمای شااخص 

دروغگوی نیست، پس نخستین چیزی کاه  

از وی شنیدم، این بود که گفت: ای مردم! 

اطعاام   بر همه کس سالم کنیاد و باه ماردم   

دهید و با خویشاوندان خود صالة رحام باه    

جا آورید و نماز بخوانیاد در شاب هنگاام    

که مردم در خاواب اناد تاا باا ساالمتی در      

 بهشت وارد شوید.

 )صحیح ابن ماجه(

 

یکی از علمای یهود مدینه قبل از بعثت بود، و طوری که   عبداهلل بن سالم شرح:

گوید: آن را ندیده بود، وی می نیاورده بود پیامبر گوید: تا هنگامی که اسالم خودش می

یعنی  «انجفل الناس قبله»برای هجرت از مکه به مدینه تشریف آوردند، این گفته:   حضرت

تشریف  شان مردم هجوم آوردند کسی برای سه مرتبه گفت که آنحضرت به طرف

بینم و بدانم که آیا شمائل او گوید: در میان مردم آمدم تا آن حضرت را به دقت بآوردند، می

گوید: چون روی مبارک را دیدم دانستم که این که در تورات آمده وجود دارد یا خیر؟ می
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سیما سیمای شخص دروغگوی نیست، پس نخستین چیزی که شنیدم که به آن تکلم فرمود، 

رحم را این بود که گفت: ای مردم بر همه کس سالم گوئید، و به مردم طعام بدهید و صلة 

ها نماز بخوانید، در حالی که مردم خفته اند تا در جنت پروردگار خود با به جا آرید و شب

راه اهل جنت را ترسیم فرمود  ,به این چهار خصلت سالمتی وارد شوید. پس حضرت پیامبر

وطنان وضع فرمود و آنچه از طهارت و صفا به آن و قواعد برادری و همکاری را در میان هم

 گیرد واضح گردانید. پس بار دیگر بر وی سالم و درود خداوند باد.می تعلق

 

 راهنمائی برای مربی:

 حدیث را مکرراً بخوان تا حفظ شود به خصوص صفات چهارگانة مذکور. -1

 شرح مطالب را بخوان و آنچه محتاج به بیان است توضیح ده تا دانسته شود. -5

و هرکس مسلمان و متقی باشاد خداوناد    کاوت عبداهلل بن سالم آگاه کنذها را از آن -3

 فرماید.برایش این چنین زکاوت و فراست عنایت می

که این حدیث اولین ارشادیست که  :ها را به امتیاز این صفات چهارگانه آگاهی دهآن -4

در هنگام هجرت به مدینه شریف ایراد فرموده است و آن افشااء ساالم     آن حضرت

میم آنست که بار آشانا و ناشاناس ساالم بگاوئی، دوم      است که مراد از آن اظهار و تع

اطعام فقراء و مهمانان و خویشاوندان است، زیرا که در این صافات بارادری محبات و    

 آید.همکاری در میان هموطنان به وجود می
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 از گوشت که به نام خدا ذبح شود خوردن: آیة 3درس 

 عزوجل: قول اهلل
   

  
  
  
   

  
   

 
   

 
 

 
   

   
 

 
 

 :فرمودة خداوند 

ا کاه نخوریاد از   ( و چه شده شاما ر 112)

آنچه نام خدا بر آن برده شده است، حاالی  

که تفصیل داده اسات بارای شاما آنچاه را     

حرام کرده است جز آنچاه نااگزیر شاوید    

کنناد باه   بدان و هماناا بسایاری گماراه مای    

هااای خااود بااه نااادانی و هرآینااه     هااوس

 پروردگار تو داناتر است به تجاوزکنندگان

 [112]االنعام: 

 

یت شأن نزولی دارد که به جهت آن نازل شده است، و آن چنین است که این آ شرح:

کُشید و مسلمانان گفتند: چگونه است که آنچه شما می بعضی از مشرکین برای پیامبر

پس خورید مرادشان خود مرده بود، کُشد نمیخورید و آنچه را خدای میگوشت آن را می

   ﴿خداوند این آیت را نازل فرمود: 

     
  ﴾  :(. 118)األنعام

پس بخورید از آنچه برده شده است نام خدا بر آن اگر هستید که به آیات خدا ایمان »

و خدا به مسلمانان امر کرد تا از سخن مشرکین پیروی نکنند و ارشاد فرمود:  «دارید

﴿     

   ﴾  یعنی چه چیز شما را از
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   ﴿کند؟ خوردن گوشت که به نام خدا ذبح شده منع می

  ﴾  حالی که تفصیل داده است برای شما آنچه

آنچه به نام غیر خدا ذبح شده  که حرام کرده است و آن خود مُرده، خون، گوشت خوک و

یعنی  ﴾   ﴿ باشد

آنچه ضرورت، شما را به خوردن آن وادار کند مثل ترس هالکت از گرسنگی. بعداً خبر 

کنند، سپس آن ای خود بدون علم گمراه میدهد که بسیاری از مردم دیگران را به خواستهمی

   ﴿ فرماید:عید قرار داده میکنندگان را مورد وگمراه

  ﴾  هرآئینه

اش این است که خداوند به زودی کسانی که پروردگارت به تجاوزکاران داناتر است و نتیجه

دهد، چون این کار را به پیروی از خواهش خود کنند جزا میدیگران را بدون علم گمراه می

 دهند.یاطین به ایشان مزین ساخته انجام میو آنچه ش

 

 راهنمائی برای مربی:

 آیت را به تکرار بخوان تا اکثراً آن را حفظ کرده باشند. -1

 شرح مطالب را همراه آنچه از معانی پوشیدة است بیان کن تا شنوندگان آن را بدانند. -5

ت و هیب حیاوانی  که گفتن بسم اهلل در هنگام کشتار حیوان واجب اس :ها بفهمانبه آن -3

 شود مگر این که در هنگام ذبح یا نحر آن بسم اهلل و اهلل اکبر گفته شود.حالل نمی

که بسم اهلل گفتن در آغاز طعام سنت است و مناسب نیسات کاه باه     :به ایشان تعلیم ده -4

، واردشادن  نهیب وقتی ترک شود، همان طوری که در وقت سوارشدن، لباس پوشاید 

 باشد.بسم اهلل گفتن مشروع و مسنون می شدن از مسجدو بیرون

گفتن چیزی بدون اصل شرعی از کتااب خادا، سانت    گفتن و یا حرامها را از حاللآن -2

ها را گوشزد کن که اگر کسی بدون اصل شرعی و یا اجماع امت بیم ده و آن پیامبر
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گویاد عاقبات بادی در    و به نادانی به خواهش نفس خود چیزی را حالل و حارام مای  

 انتظار او خواهد بود.
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 در ابتدای غذا بسم اهلل بگویید حدیث: 4درس 

 يَْأُكلُ النبي صلى اهلل عليه وسلم:  کان
 َفَجاءَ  َأْصَحاِبهِ  ِمنْ  نَ َفر   ِستَّةِ  ِفى َطَعاًما

 اللَّهِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  بُِلْقَمتَ ْينِ  فََأَكَلهُ  َأْعَراِبى  
 قَالَ  َكانَ  َلوْ  أَنَّهُ  َأَما: وسلم عليه اهلل صلى
 َطَعاًما َأَحدُُكمْ  َأَكلَ  فَِإَذا َلَكَفاُكمْ  اللَّهِ  ِبْسمِ 

 ِبْسمِ  يَ ُقولَ  َأنْ  َنِسىَ  فَِإنْ  اللَّهِ  ِبْسمِ  فَ ْليَ ُقلْ 
 َأوَّلِهِ  ِفى اللَّهِ  ِبْسمِ  فَ ْليَ ُقلْ  َأوَِّلهِ  ِفى اللَّهِ 

 .َوآِخرِهِ 

هماراه شاش نفار از یاارانش غاذا       پیامبر 

ناگااه اعرابای وارد شاد و آن    خوردند، می

 غذا را به دو لقمه تمام خورد، پس پیاامبر 

فرمااود: بدانیااد همانااا اگاار وی در ابتاادای  

گفت، این غذا هماة شاما   طعام بسم اهلل می

کارد، پاس هرگااه یکای از     را کفایت مای 

خاورد بایاد بسام اهلل بگویاد و     شما غذا می

اگاار فرامااوش کاارد کااه در آغاااز بساام اهلل 

 د بگوید: بسم اهلل فی اوله وآخره.بگوید بای

 )صحیح ابن ماجه(

 

 َكانَ  َلوْ »: یعنی در دو لقمه آن غذا را تمام کرد، فرمودة پیامبر  «بُِلْقَمتَ ْينِ  فََأَكَلهُ » شرح:
آن غذا گرسنگی همة  «َلَكَفاُكمْ » گفت:یعنی در ابتدای غذا اگر بسم اهلل می «اللَّهِ  ِبْسمِ  قَالَ 

چون یکی از  «طََعاًما َأَحدُُكمْ  َأَكلَ  فَِإَذا»: کرد و فرمودة پیامبر برطرف می شما شش نفر را

پیش از این که به خوردن  :بسم اهلل بگوید «اللَّهِ  ِبْسمِ  فَ ْليَ ُقلْ »خواهد طعامی بخورد شما می

 َأنْ  ىَ َنسِ  فَِإنْ »: آغاز کند، زیرا این روش مسنونه در خوردن و آشامیدن است. فرمودة پیامبر 
که  ,یعنی اگر در اول غذا فراموش کرد «َوآِخرِهِ  َأوَِّلهِ  ِفى اللَّهِ  ِبْسمِ  فَ ْليَ ُقلْ  َأوَِّلهِ  ِفى اللَّهِ  ِبْسمِ  يَ ُقولَ 

یعنی بسم اهلل در آغاز و  «َوآِخرِهِ  َأوَِّلهِ  ِفى اللَّهِ  ِبْسمِ »به یادش آمد بگوید: بسم اهلل بگوید، هرگاه 

گرداند و مورد ین گفتن کفایت کرده و او را از برکت غذا محروم نمیآخر این غذا، زیرا ا

ها از خداوند است و برای بنده مناسب نیست طعامی را بدون گیرد، زیرا طعاممالمتی قرار نمی

اجازة صاحبش صرف کند از همین جا است که اگر بنده بخواهد غذای حرام و یا آبی 

ها را اهلل بگوید، زیرا خداوند اینگونه خوردنی حرامی را صرف کند جواز ندارد که بسم
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برایش اجازه نداده است بلکه حرام کرده است، همانطوری که ذکر بسم اهلل در ابتدا خوردن 

 شود.شود و اگر اسم خدا یاد نشود آن برکت حاصل نمیو نوشیدن سبب برکت می

 

 راهنمائی برای مربی:

 بخوانند تا یاد بگیرند.حدیث را واضح بخوان و شنوندگان با شما  -1

شرح مطالب را جمله جمله بخوان و معانی پوشیدة آن را بیان کن تا شانوندگان آن را   -5

 بدانند.

که خوردن طعام به صورت دست جمعی سبب برکت یا ازدیاد برکات   :ها بیاموزبه آن -3

 شود.می

و سابب  که گفتن بسم اهلل در آغاز خوردنی یا نوشیدنی واجاب اسات    :ها بیاموزبه آن -4

از ایان برکات محاروم     :«بسام اهلل نگویاد  »برکت است و کسی که در آغاز خاوردن  

 ماند.می

را فراماوش کناد بااز باه      «بسام اهلل »کسی که در آغاز صرف طعام  :به ایشان تذکر ده -2

 بگوید. «َوآِخرِهِ  َأوَِّلهِ  ِفى اللَّهِ  ِبْسمِ » یادش آید باید طبق دستور پیامبر 
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 یمین: آیة اصحاب 2درس 

 قول اهلل عزوجل:
  

  
 

 
  
  

 
 

 

 گفتة خداوند جل جالله:

 ( و امااا اگاار باشااد از یاااران راساات   21)

 ( پس سالمتی تو را از یاران راست.21)

 [21 – 21]واقعه: 

 

    ﴿ فرمودة خدای بزرگ: شرح:

  ﴾  مراد از این مسلمانی است

که در حالت نزع قرار گرفته است و نفس به حلقوم او رسیده باشد، زیرا سیاق آیت پیوسته به 

   ﴿ این آیه است:

   
    
     

     
    

      
     

    
     

 ﴾ (21 - 83: الواقعه .)  « پس چرا هنگامی که رسد

بینید، پس چرا و ما نزدیکتریم به او از شما ولی نمی گاه و شمائید در آن هنگام نگرانبه گلو

اگر هستید شما ناکیفرشدگان بازش گردانید، اگر هستید راستگویان پس اگر باشد از مقربان 

 اآلیه. . «روزیی و بهشت نعمت و اما اگر بود از یاران راست پس آرامشی و
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دهند ها کسانی هستند که بروز قیامت ایشان را در عرصات به طرف راست قرار میو این

ها در عبادت و کردار نیک از مقربین تر هستند، زیرا اینو ایشان به مرتبة خود از مقربین پائین

   ﴿ باشند. فرمودة خداوند:کمتر می

  ﴾  این سخنی است که

دهند که او از اصحاب یمین و گویند و او را بشارت میفرشتگان در هنگام مرگ برای او می

 اهل دارالسالم بهشت است.

 

 ی برای مربی:راهنمائ

کنند تا حفظ هردو آیت را به آرامش بخوان و تکرار کن و شنوندگان نیز با تو تکرار  -1

 کنند.

حبات را که مقربین کسانی اند که واجبات و مست :شرح را بخوان و به ایشان تذکر ده -5

کنند و اصحاب وهات حتی بعضی مباحات را ترک میرکانجام داده و محرمات و م

 تر اند و به درجة ایشان در عبادت نرسیدند.یمین به مرتبة خود از مقربین پائین

انجام کار را به دست راست خویش دوست   که پیامبر اسالم :به ایشان تذکر ده -3

آشامیدند و به دست خوردند و میبه دست راست می  داشتند، زیرا آن حضرت

کردند دادند و همچنان در وضوء هم از طرف راست شروع میگرفتند و میراست می

ن به را به کار بندد شک نیست که از اصحاب یمی و کسی که این روش پیامبر

 رود.حساب می

که هرگاه کسی از مقربین و اصحاب یمین نباشد، پس وی از اصحاب  :به ایشان بیاموز -4

 ﴿ :شمال است که خداوند در بارة شان فرموده است

   
    

     
     ﴾ (هالواقع :

آنها در میان بادهاى کشنده و آب سوزان جهنم قرار  اصحاب شمالى » (.66 - 65
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اى که نه خنک است و سایه  و در سایه دودهاى سیاه متراکم و آتشزاى جهنم!  دارند.

 .«بخش!نه آرام
 خداوند از این گروه و احوال و عاقبت بد ایشان پناه دهد.
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 حدیث انجام هر کار خیر به دست راست :6درس 

 لَِيْأُكلْ  قال النبي صلى اهلل عليه وسلم:
 َوْلَيْأُخذْ ، بَِيِميِنهِ  َوَيْشَربْ  بَِيِميِنِه، َأَحدُُكمْ 
 يَْأُكلُ  الشَّْيطَانَ  فَِإنَّ  بَِيِميِنهِ  َوْليُ ْعطِ  ،بَِيِميِنهِ 

 هِ ِبِشَمالِ  َويُ ْعِطى ِبِشَمالِهِ  َوَيْشَربُ  ِبِشَماِلهِ 
 .ِبِشَماِلهِ  َويَْأُخذُ 

فرمود: باید هریکی از شما با  پیامبر خدا 

دست راست خود بخورد و با دست راست 

بیاشامد و با دست راست خود بگیرد و با 

دست راست خود بدهد. زیرا شیطان است 

خورد و با دست چپ که با دست چپ می

دهد و با دست نوشد و با دست چپ میمی

 گیرد.چپ می

 صحیح ابن ماجه()

 

این امر در اینجا برای وجوبست، پس برای  «َأَحدُُكمْ  لَِيْأُكلْ »: فرمودة پیامبر  شرح:

مسلمانی روا نباشد که قصداً با دست چپ خود چیزی بخورد و آشامیدن نیز مانند خوردن 

 است، پس برای کسی که توانائی دارد جائز نیست که با دست چپ خود بخورد و یا بیاشامد

دهد آنچه را و همچنان دادن و گرفتن مانند خوردن و آشامیدن است، پس مسلمان نمی

گیرد، مگر با دست راست گیرد آنچه را از برادر خود میدهد مگر با دست راست و نمیمی

این  «ِبِشَماِلهِ  َويَْأُخذُ  اِلهِ ِبِشمَ  َويُ ْعِطى ِبِشَماِلهِ  َوَيْشَربُ  ِبِشَماِلهِ  يَْأُكلُ  الشَّْيطَانَ  فَِإنَّ »: و فرمودة پیامبر 

کند به خوردن، آشامیدن، دادن و گرفتن با دست راست را بیان می عبارت، علت امر پیامبر 

گوید: این تشبیه به شیطان است و خود را شبیه شیطان ساختن حرام است و در حدیث و می

ُهمْ  فَ ُهوَ  بَِقْوم   َتَشبَّهَ  َمنْ »فرماید: آمده است که می صحیح از پیامبر خدا  کسی که خود » .«ِمن ْ

، آیا فرد مسلمان راضی است که در جملة شیطان «را به قومی تشبیه کند او از ایشانست

 محسوب شود.

 راهنمائی برای مربی:

 حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند. -1
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ان کن تاا فهمیاده   شرح مطالب را با آرامش و جمله جمله بخوان و معانی پوشیده را بی -5

 شود.

روش ماردان و زناان    کاه تمساک باه هادایات و دساتورات پیاامبر       :هاا بیااموز  به آن -3

 باشد.نیکوکار این امت می

که با دست راست بخوریم  :در اینجا امر فرموده که آنچه را پیامبر :به ایشان تعلیم ده -4

مسالمان عمال باه آن    و بیاشامیم و یا به دست راست بدهیم و بگیریم بر مردان و زناان  

 واجب است مگر در صورت داشتن عذری چون فراموشی یا جراحت و مانند آن.

کردن برای مسلمان حرام است، که خود را به کفار و مفسدین تشبیه :به ایشان تذکر ده -2

ها تشابیه کارده   شود تا در آخرت با کفار باشد که خود را به آنزیرا این کار سبب می

 است.
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 جمعی و تنهاخوردن مشکلی نداردسته: آیة د1درس 

 قوله تبارک وتعالی:
  

  
 
  

  
  

 
 

 
 

  
  

 
  
 
  

  
 

  

 فرمودة خداوند بزرگ:

( نیساات باار شااما باااکی کااه بخوریااد  61)

همگاای یااا جاادا جاادا، پااس هنگااامی کااه  

ها ساالم کنیاد بار خویشاتن     درآئید به خانه

. درودی از ناازد خاادا فرخنااده و پاااکیزه    
سااان اهلل آیااات را برایتااان بیااان   باادین

 . کند تا بیندیشیدمی

 [61]نور: 

 

یعنی  ﴾  ﴿فرمودة خداوند:  شرح:

  ﴿بر شما از این کار، دشواری و تنگی و یا گناهی نیست، 

﴾  که بر یک سفره جمع آمده و طعام را صرف کنید و از یک کاسه

ا به ی ﴾ ﴿ که در آن برنج و یا آب گوشت باشد بخورید

طور جداگانه بخورید و این آیة کریمه متضمن اباحت است که کسی بخواهد تنها طعام 

خواهد با جماعت غذا را صرف کند و خداوند این آیت را نازل فرمود و بخورد و کسی می

دور کرد، ولی در سنت، غذاخوردن با  ,خورد و یا با جماعتحرج را از کسی که تنها می

 َعَلى فَاْجَتِمُعوا»فرماید: می فضیلت دارد و آن حضرت  ,هائیجماعت بر غذاخوردن تن
برای خوردن غذا جمع شوید و نام خدا را یاد  . «ِفيهِ  َلُكمْ  يُ َباَركْ  َعَلْيهِ  اللَّهِ  اْسمَ  َواذُْكُروا َطَعاِمُكمْ 
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 ﴿ فرماید:کنید تا در غذای شما برکت داده شود. و خداوند بزرگ می

    
     
 ﴾  این ارشاد و تعلیم خداوند برای بندگان

مؤمنست که هرگاه کسی به خانة خود یا به خانة دیگری داخل گردد بر وی الزم است سالم 

 السَّلمُ »و اگر کسی به خانه نباشد بگوید:  «َوبَ رََكاتُهُ  هِ اللَّ  َورَْحَمةُ  َعَلْيُكمْ  السَّلمُ »کرده و بگوید: 
َنا و درود از طرف خداوند است، زیرا که خداوند  تحیةاین  «الصَّاِلِحينَ  اللَّهِ  ِعَبادِ  َوَعَلى َعَلي ْ

چنین فرمان داده است و آن را سبب برکت معرفی کرده است که به تعمیل آن در خانه 

  ﴿: مودة خداوندگردد و فربرکت حاصل می

  ﴾ یعنی این بیان احکام، عبادات و اخالق 

﴿  ﴾  برای این است که شما را آماده کند

تا مردم عاقلی باشید و منافع خود را دانسته و آن را طلب کنید و ضررها را درک کرده و 

 خود را از آن بازدارید.

 

 راهنمائی برای مربی:

 آیه را به تجوید بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند یا نزدیک به حفظ یاد گیرند. -1

شرح مطالب را جمله جمله بخوان و آنچه فهم آن دشاوار باشاد و یاا پوشایدگی دارد      -5

 بیان کن تا دانسته شود.

لات دارد  که آیت با حدیثی که به فضیلت صرف غذا باا جماعات دال   :ها بفهمانبه آن -3

 منافات ندارد.

که گفتن سالم سنت مؤکده است به خصاوص در هنگاام واردشادن باه      :ها بگوبه آن -4

 خانه.

که شخص عاقل کسی است که ایمان و تقوی داشته و بر طریق راستین  :ها بیاموزبه آن -2

 اسالم در عقیده، عبادات، احکام، آداب و اخالق استوار باشد.
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 جمعیطور دسته خوردن غذا به حدیث: 9درس 

 َلَما قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم:
 ِإنَّا ى اهلل عليه وسلمصل اللَّهِ  َرُسولَ  يَا قَاُلوا
 تَْأُكُلونَ  فَ َلَعلَُّكمْ  :قَالَ . َنْشَبعُ  َولَ  نَْأُكلُ 

 َعَلى فَاْجَتِمُعوا: قَالَ . نَ َعمْ  :قَاُلوا. ُمتَ َفرِِّقينَ 
 َلُكمْ  يُ َباَركْ  َعَلْيهِ  لَّهِ ال اْسمَ  َواذُْكُروا َطَعاِمُكمْ 

 .ِفيهِ 

: هرگااه یااران گفتناد: ای    فرمودة پیامبر 

شویم، خوریم و سیر نمیرسول خدا! ما می

فرمااود: شاااید شااما تنهااا جاادا جاادا غااذا    

د؟ گفتند: آری، فرمود: با هم غذا خوریمی

بخورید و اسم خدا را یاد کنید تا در طعاام  

 شما برکت داده شود.

 ن ماجه()صحیح اب

 

خوریم و سیر از وحشی بن حرب روایت شده است که یاران گفتند: ما غذا می شرح:

ها را به طریقی راهنمائی کند کردند، تا آن شویم، این شکایتی بود که به حضور پیامبرنمی

شدند، آن خوردند و سیر نمیکه از این حالت عجیب بیرون آیند و آن حالتی بود که غذا می

کنید در شاید غذا را صبح یا شب یا افطار صرف می «تَْأُكُلونَ  فَ َلَعلَُّكمْ »رمود: ف حضرت 

 خوریم آن حضرتخورید؟ گفتند: آری، جدا جدا میحالی که متفرق هستید و تنها می

شان گردد و سیر گردند، فرمود: فاجتمعوا که سبب برکت طعام :ایشان را به چیزی دستور داد

و نام خدا را بر آن  «َعَلْيهِ  اللَّهِ  اْسمَ  َواذُْكُروا»ا را به یک سفره بگذارید علی طعامکم یعنی غذ

تا خداوند در طعامی که در آن  «ِفيهِ  َلُكمْ  يُ َباَركْ »یاد کنید و هریکی از شما )بسم اهلل( بگوید، 

با جماعت غذا »برید برکت دهد و در جای دیگر فرمود: شوید و نام خدا را میجمع می

 .«ید و پراگنده نشوید، زیرا برکت در جماعت استبخور

 

 راهنمائی برای مربی:

 حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 ها به درستی فهمیده شود.شرح مطالب را به خوبی بخوان تا معانی آن -5
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 ها فضیلت خوردن طعام با اجتماع و یادکردن نام خدا را تذکر ده.به آن -3

که حمد خداوند بعد از صرف غذا مانند یادکردن نام خدا در آغاز طعام  :به ایشان بگو -4

 اْلَحْمدُ »فرمود: داشتند، میبرمی اهمیت دارد، زیرا هنگامی که طعام را از نزد پیامبر
رَ  ِفيهِ  ُمَبارًَكا طَيًِّبا َكِثيًرا، َحْمًدا ِللَّهِ  ، َغي ْ ، َول َمْكِفي  ستایش  «رَب ََّنا َعْنهُ  ُمْستَ ْغًنى َول ُمَودَّع 

خدای را ستایش بسیار پاکیزه برکت داده شده در آن غیر رد شده و نه وداع شده و نه 

 نیاز از آن ای پروردگار ما.بی

که خوردن طعام از کنار کاسه نه وسط آن مستحب است، زیارا وقتای    :ها بیاموزبه آن -2

وریاد و وساط آن را   آوردناد فرماود: از کناار ایان کاساه بخ     می که کاسة نزد پیامبر

 بگذارید تا در آن برکت داده شود.
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 : آیة لباس خود را نزد هر مسجدی بگیرید1درس 

 قول اهلل عزوجل:
  

  
 

  
 

 
 

  
    

 
 

 ودة خدای بزرگ:فرم

( ای فرزندان آدم! بگیرید زینت خاود  31)

را نزد هر مسجدی و بخورید و بیاشاامید و  

اسااراف نکنیااد کااه خاادا دوساات ناادارد    

 کنان را.اسراف

 [31]اعراف: 

 

  ﴿ فرمودة خداوند در سورة اعراف: شرح:

    
﴾ ها ن نداء خداوند است و مراد از بنی آدم در اینجا عربیا بنی آدم ای

گفتند: با جامة که کردند، و میباشند، زیرا آنان به خانه کعبه عریان و برهنه طواف میمی

یافتند و کنیم، ازین جهت اگر جامة جدید نمیاش طواف نمیخدای را عصیان کردیم به خانه

کردند، پس عاریت کنند برهنه و لُخت طواف می اییافتند که از وی جامهیا کسی را نمی

شان امر فرمود و دستور داد تا در ها را به پوشیدن عورتخداوند این آیه را نازل فرمود و آن

شود و از وقتی نزد هر مسجدی لباس بپوشند و این لفظ عام است، شامل همة مسملین را می

مساجد بنا گردیده زن و مرد مسلمان در  که نماز فرض شده و اسالم انتشار یافته و به هرجا

پوشند، زیرا پوشیدن عورت شرط نماز است. خوانند عورت خود را میجایی که نماز می

   ﴿ فرمودة خداوند:

﴾  این صیغة امر است و ارشادیست که متوجه مسلمین به طور

د که هرگاه خوردن و آشامیدن برای حفظ حیات شوخصوص و همة مردم به طور عموم می
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آید پس در وقت حاجت که گرسنگی ضروری است و یکی از واجبات زندگی به شمار می

نوشند حالل خورند و میو تشنگی است باید در خوردن و نوشیدن اسراف نکنند و آنچه می

، گوشت خوک و دن آنچه که خداوند حرام کرده مانند خود مرده، خونروو مباح باشد و خ

شود حرامست، مگر در حالت اضطراری که ترس از مرگ به نام غیر خدا ذبح میحیوانی که 

کنندة که عقل را از بین های حرام مانند شراب و هر مستاست و همچنین استفاده از نوشیدنی

برد حالل نیست، مگر در حالت استثنائی که خوف هالکت باشد و چون اسراف و می

شود، لذا خداوند در خوردن و نوشیدن مضر است و بسا باشد که سبب هالکت میروی زیاده

  ﴿ فرماید:آن را حرام کرده و برای تأکید بر تحریم آن می

  ﴾ روان را خداوند زیاده

 دوست ندارد تا مردم از اسراف به طور کامل دوری کنند.

 

 راهنمائی برای مربی:

 یت را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان یاد بگیرند.آ -1

 شرح مطالب را بخوان و نکات پوشیدة آن را توضیح ده تا دانسته شود. -5

پوشیدن عورت را که از واجبات است به ایشان بیاموز و کسی که برهنه نماز بخواند و  -3

 یا طواف کند نماز و طواف او باطل است.

دن و نوشیدن که اضاافه بار انادازة ضارورت باشاد      که اسراف در خور :ها بیاموزبه آن -4

یعنی همان اندازه که پشت انسان را استوار بدارد و زندگیش را حفظ کند به حکم این 

 آیت حرام است.

که یک سوم معاده بارای غاذا و     :فرمایندکه می :تذکر ده ایشان را به فرمودة پیامبر  -2

 ت.کشیدن اسیک سوم آن برای آب و یک سوم برای تنفس

که خداوند اماور بهداشاتی را در آیات فاوق جماع فرماوده اسات،         :به ایشان تذکر ده -6

گویند که هارون الرشید پزشاک نصارانی داشات بارای هاارون الرشاید گفات: در        می

کتاب شما )قرآنکریم( چیزی از بهداشت وجود ندارد، حال آن که علم در علم اسات  
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حاضر بود، فرمود: خداوند تمام اماور    حضرت زین العابدین .علم ابدان و علم ادیان

فرمایااد: مربااوط بااه علاام اباادان را در نصااف آیاات جمااع کاارده اساات کااه ماای        

﴿   
     

 ﴾. 
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 : حدیث ظرفی بدتر از شکم نیست92درس 

 َملَ  َماقول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 اآلَدِمىِّ  َحْسبُ  بَْطن   ِمنْ  َشرًّا ِوَعاءً  آَدِمى  

 اآلَدِمىَّ  َغَلَبتِ  فَِإنْ  ُصْلَبهُ  يُِقْمنَ  ُلَقْيَماتٌ 
 َوثُ ُلثٌ  ِللشََّرابِ  َوثُ ُلثٌ  لِلطََّعامِ  فَ ثُ ُلثٌ  نَ ْفُسهُ 

 .ِللن ََّفسِ 

: فرزند آدم ظرفی را بدتر فرمودة پیامبر 

چند از شکم پر نکرده است، برای انسان 

لقمه که پشت وی را استوار بدارد کافی 

است. اگر بر آدمی نفس او غلبه کند، پس 

یک سوم معده را از غذا پر کند و یک 

سوم آن را از آب و یک سوم آن را برای 

 کشیدن نگه دارد.نفس

 )صحیح ابن ماجه(

 

عاء به معنی ظرف کلمه مفرد و «َبْطن   ِمنْ  َشرًّا ِوَعاءً  آَدِمى   َملَ  َما»: فرمودة پیامبر  شرح:

است جمع آن اوعیه است ظروف بسیارند و ظرف آنست که در آن آب و طعام نگهداری 

کند خویش ظرفهائی را به سبب نیازی که دارد پر می زندگانی بخاطرهمیشه شود و انسان می

ین ولی ظرفی را بدتر از شکم پر نکرده است، زیرا که در پرکردن شکم خطر هالکت است، ا

شود بترسانند مه میمردم را از پرخوری که سبب سوء هاضگفتند، تا سخن را پیامبر خدا 

یعنی برای آدمی کافیست آنچه وی را از غائلة مرگ و  «اآلَدِمىِّ  َحْسبُ »: فرمودة پیامبر

دهان خود : جمع لقمه و آن چیزی است که آدم آن را به «ُلَقْيَماتٌ »دارد. گرسنگی نگه می

 بودن لقمه را افاده کند.ة تصغیر ذکر شده است تا مفهوم کمغیرد و لقیمات به صگذامی

یعنی پشت وی را محکم بگرداند تا بر ایستادن و نشستن  «ُصْلَبهُ  يُِقْمنَ »: فرمودة پیامبر 

اگر نفس  «نَ ْفُسهُ  اآلَدِمىَّ  َغَلَبتِ  فَِإنْ » اش حفظ شود، و فرمودة پیامبر توانا گردد و زندگی

انسان بر وی غلبه کند و او را وادار کند زیادتر از آنچه مورد نیاز او است بخورد، پس یک 

سوم شکم خود را برای غذا و یک سوم آن را برای آب یا شیر و یک سوم دیگر را برای 

تنفس باقی بگذارد تا حیات خود را حفظ کند و پروردگار خود را عبادت کند، زیرا نعمت 
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 ﴿ فرماید:جهت عبادت به ما داده شده خداوند میزندگی و اسباب آن 

    
 ﴾ ( :13الذاریات.) « ما جن و انس را

 .«پدید نیاوردیم، مگر به جهت عبادت
 

 راهنمائی برای مربی:

 حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

با آرامش بخوان و آنچه به تفسایر احتیااج دارد تفسایر کان تاا دانساته       شرح مطالب را  -5

 شود.

که اگر انسان به سبب خوردن زیاد سوء هاضمه پیدا کارده و هاالک    :ها بفهمانبه آن -3

روایات شاده    آید، چون از سامره بان جنادب    گردد قاتل نفس خود به شمار میمی

یشب بدهضم شده بود. گفات:  که د :است که از حال پسرش سؤال کرد برایش گفتند

 خواندم.مرد من بر وی نماز نمیبدهضمی؟ گفتند: آری، گفت: اگر می

طعاام یاک نفار    »فرماید: حدیثی روایت شده است که می که از پیامبر :به ایشان بگو -4

کند و طعام دو نفر چهار نفار را و طعاام چهاار نفار هشات نفار را       دو نفر را کفایت می

کند که خوردن و آشامیدن زیاد درست نیست حدیث داللت می. این «کندکفایت می

 ﴿فرمایاد:  و این آیاه کریماه نیاز دلیال کاافی اسات کاه مای        

    
    

﴾. 
 ها تذکر ده که اکثر مردمی که در دنیا سیر اند در آخرت گرسنه اند.به آن -2
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 : آیة شراب و قمار پلید است99 درس

 قول اهلل تعالی:
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

 
  

 فرمودة خدای تعالی:

مانا که شراب و قمار و ( ای مؤمنان ه21)

بتان و تیرها پلیدی است از کردار شیطان 

است پس دوری گزینید از آن تا رستگار 

 شوید.

 [21]مائده: 

 

  ﴿فرمودة خداوند:  شرح:

﴾  ای کسانی ایمان آوردید، این عبارت ندای خداوندیست که

دهد، زیرا ایمان برای انسان به منزلة روح خطاب قرار میبندگان خود را به عنوان ایمان مورد 

گیرد، و بر امتثال امر از جسد است و مؤمن زنده است، لذا مورد خطاب امر و نهی قرار می

تواند خدا و اجتناب از نهی او توانائی دارد به خالف کافر که مُرده است، مُرده چگونه می

 : ﴿رمودة خداوند امری به جا آورد یا نهی را ترک کند و ف

 ﴾ چیزی است که عقل  ,خمر

شود که بین خیر و شر یا معروف را از کار بیندازد و او را بپوشاند و خورندة شراب چنان می

گویند، چون که مال به عبارت از قمار است و آن را میسر می ,گذارد. میسرو منکر فرق نمی

ب: تمثال و جمع نُص ﴾﴿آید. ی به دست میآسان

شود. پیکرهائیست از سنگ و غیره که برای عبادت و پرستش نصب می
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﴿﴾ ها در جاهلیت فال جمع زلم و آن چوبهائی بود که با آن

ها شود به واسطة آنشان از خیر و یا شر میگرفتند و به عقیدة خود به آنچه قسمتمی

 : ﴿  فرمودة خداوند دانستند. و می

﴾  شیطان داده  به آنو نسبت رجس به معنی نجس و پلیدی

ها را به گمراهی و دهد تا آنشد، زیرا شیطان است که این کردار را در نظر مردم زینت می

  :﴿سرکشی وادار کند و فرمودة خداوند 

﴾ جستن از آن چون داوند است به ترک این اعمال و دوریاین امر خ

 در اینگونه اعمال شر و فساد نهفته است.

 

 راهنمائی برای مربی:

 آیت را به تجوید بخوان و تکرار کن تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

شرح مطالب را به صورت واضح بخوان و نکات پوشیده را تفسیر کن تا شنوندگان آن  -5

 را بدانند.

هار  » :صاراحتاً فرماوده   کننده باشد حرام اسات زیارا پیاامبر   آنچه مست :ایشان بگوبه  -3

 .«کند کم و زیاد آن، یکسانستکننده حرام است و آنچه انسان را مست میمست

که بازی قمار اگرچه برای سرگرمی باشد، حرام است، زیرا خداوند  :به ایشان بیاموز -4

  ﴿ :در علت حرمت آن فرموده است

    
  

   
     
    

 ﴾ (95: المائده.) «خواهد به واسطة که شیطان می

ت و دشمنی ایجاد کند و شما را از یاد خداوند و نماز شراب و قمار در میان شما عداو

 .«داریدبازدارد. آیا شما از این اعمال دست برمی
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گرفتن به ازالم باشاد آن هام حارام اسات     که هرچیزی که مانند فال :ها تذکر دهبه آن -2

هاا و گذاشاتن   هاا و تصاویر آن  ها و خرید و فروش مجسامه مانند خط رمل، قرعة بچه

 ها حرام است.نهها در خاآن
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 هاست: حدیث شراب کلید همه بدی92درس 

ْرَداءِ  أَِبى َعنْ   وَل اللَّهَرسُ  َأْوَصاِنى قَالَ  :الدَّ
 اْلَخْمرَ  َتْشَربِ  لَ  -وسلم عليه اهلل صلى-

 .َشر   ُكلِّ  ِمْفَتاحُ  فَِإن ََّها
نْ َيا ِفى اْلَخْمرَ  َشِربَ  َمنْ َوقَاَل   َلمْ  الدُّ
 .يَ ُتوبَ  َأنْ  ِإلَّ  ِخَرةِ اآل ِفى َيْشَربْ َها

روایتست که گفت: مرا پیاامبر    از ابی درداء

خاادا وصاایت کاارد کااه شااراب مخااور، زیاارا 

 ها است.شراب کلید همه بدی

و نیز فرمود: کسی که از شراب دنیا بخورد از 

شراب آخرت محروم است، مگر این که توبه 

 کند.

 )صحیح ابن ماجه(

 

ْرَداء:قَ »: فرمودة پیامبر  شرح: : پیامبر «وسلم عليه اهلل صلى وَل اللَّهَرسُ  َأْوَصاِنى اَل أَِبى الدَّ

فرمود، زیرا در سفارش پخش یارانش را گاهی به طور جداگانه وصیت و سفارش می خدا 

دعوت اسالم و نشر آن در میان امت اسالمی است و شخص عاقل برای وصیت و سفارش 

بیشتر حفظ و ضبط کرده که آن اهمیت را به سخنان  اهمیت بیشتری قائل است که آن را

وَل َرسُ  َأْوَصاِنى »که گفت:  شود قائل نیست. سخن ابی درداءدیگری که به وی خطاب می
وصیت فرمود، سپس سفارش را چنین ذکر   مرا رسول خدا «وسلم عليه اهلل صلى اللَّه

ها ، شراب را مخور، زیرا شراب کلید همه بدی«َشر   ُكلِّ  ِمْفَتاحُ  فَِإن ََّها اْلَخْمرَ  َتْشَربِ  لَ »کند، می

شود و کسی که شراب خورد به تحقیق که است همه کارهای بد از خوردن شراب پیدا می

ها را کوبیده و آن درها به رویش باز شده است، اگر خدا او را حفظ نکند و این درهای بدی

نْ َيا ِفى اْلَخْمرَ  َشِربَ  َمنْ »: فرمودة پیامبر  این سخن از  «يَ ُتوبَ  َأنْ  ِإلَّ  اآلِخَرةِ  ِفى َيْشَربْ َها َلمْ  الدُّ

مهمترین اخطارها است، زیرا در این خبر توضیح داشده شده کسی که دائم الخمر در دنیا 

باشد از شراب آخرت محروم است، و الزمة آن، محرومیت از ورود در بهشت است، زیرا 

خورد و در بهشت نهری از شراب است پس اب آن میکسی که وارد بهشت شود، از شر

 «يَ ُتوبَ  َأنْ  ِإلَّ »از ورود در بهشت هم محروم است،  کسی که از شراب بهشت محروم باشد
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گرداند و نفس را تزکیه کرده و پاک می ,مگر این که پیش از مرگ خود توبه کند، زیرا توبه

 فرماید:کشاند، خداوند میبه پستی مینفس آدمی را آلوده و  ,دادن بر خوردن شرابادامه

﴿    ﴾  :(.52)الشمس 

 .«زیان کار شد کسی که نفسش را آلوده کرد»
 

 راهنمائی برای مربی:

 حدیث را بخوان و تکرار کن تا که شنوندگان به خوبی حفظ کنند. -1

 دانسته شود. شرح مطالب را به آرامش بخوان و معانی پوشیده را شرح کن تا -5

کاه باه    :هاا دساتور ده  به ناخوردن شراب آگاه کن و به آن ها را از سفارش پیامبرآن -3

 عمل کنند. این سفارش پیامبر

 که دائم الخمر اگر توبه نکند از بهشت محروم است. :ها تذکر دهبه آن -4

که نوشیدن شاراب از بزرگتارین گناهاان اسات، کسای کاه شاراب         :ها تذکر دهبه آن -2

ترین و بدترین اعمال را مرتکاب  شود و گاهی در هنگام مستی زشتید مست میبنوش

زناد در حاالی کاه خاودش     کناد و گناهاان کبیاره از وی سار مای     شود و کفار مای  می

 داند.نمی
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 کنید: آیة از ثمرات خرما و انگور استفاده می93درس 

 قول اهلل تبارک وتعالی:
  

 
 

 
  

 
    
  

 
  

 فرمودة خداوند متعال:

و از محصااوالت درختااان خرمااا و    ( 62)

 دیریگیکننده مشراب مست یانگور، گاه

بااه دساات   کااویرزق پاااک و ن یو گاااه

 یامار نشاانه   نیا در ا گماان ی. با دیا آوریم

 خردمندان وجود دارد. یبرا یآشکار

 [62]نحل: 

 

   ﴿ فرمودة خداوند: شرح:

﴾ سازید، کننده مییعنی از انگور و خرما شراب مست

فرمودة  گذاری دارد، پیش از حرمت شراب نزول این آیت که داللت بر امتنان و منت

رزق نیکو و آن عبارت از کشمش،  ﴾ ﴿ خداوند:

ها از شود، اینآید و از خرمای تازه تولید میخرما، سرکه، شیرة که از شهد نخل به دست می

ها موادی کند، زیرا در اینروزی نیکو، پاکیزه و مفید برای انسانست که حیات او را حفظ می

برای خداوند است. اما وجود دارد که برای تغذیة انسان ضروری است، پس ستایش و منت 

خمر )شراب( حرمت قطعی دارد و کسی وی را بیاشامد بر او حد شرعی که هشتاد شالق 

شود، بلکه از انگور، خرما و غیر شود، شراب تنها از انگور و خرما درست نمیاست جاری می

ام گوید: ای مردم! خداوند شراب را حرمی شود و سیدنا عمر ابن الخطاب ها درست میآن

کرده است و آن از پنج چیز است: انگور، خرما، عسل، گندم، جو ولی علماء اجماع کرده اند 

 کنندة حرام است.که هر مست
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یعنی در آنچه ذکر شد  ﴾  ﴿ و فرمودة خداوند:

ها است که موجب یکتاپرستی ائی است بر قدرت و علم و حکمت ما و این نشانهنشانه

 کنند.ها درک میقایق را دانشمندان و اهل خرد از انسانشود و این حمی
 

 راهنمائی برای مربی:

 آیت شریفه را بخوان تا بدانی که شنوندگان آن را حفظ کرده اند. -1

 شرح مطالب را جمله جمله بخوان و مطالب پوشیدة آن را بیان کن تا دانسته شود. -5

ها شکر و خداوند را بر آنهای خداوند را یاد کنند که نعمت :به ایشان تذکر ده -3

 های الهی شوند.بگویند تا مستحق مزید نعمت

که شراب به اجماع امت حرام است، اگرچه درین آیت از حرمت  :به ایشان تذکر ده -4

یه سورة مائده که ر شده است، ولی حرمت قطعی آن در آشراب به صورت خبر ذک

 مؤخر است ثابت شده.

دة کم باشد یا زیاد حرام است و حرمت مواد کننکه هر مست :ها تذکر دهبه آن -2

های ای که در زمان ما پدید آمده شدیدتر است، زیرا اثر آن از شرابکنندهمست

 اصلی بیشتر است.
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 شوداز گندم و غیره شراب گرفته می حدیث: 94درس 

 َعنْ  قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم:
 اللَّهِ  ولُ َرسُ  قَالَ  :يَ ُقولُ  َبِشير   ْبنَ  الن ُّْعَمانَ 

 َخْمًرا اْلِحْنطَةِ  ِمنَ  ِإنَّ  :وسلم عليه اهلل صلى
 َوِمنَ  َخْمًرا الزَّبِيبِ  َوِمنَ  َخْمًرا الشَِّعيرِ  َوِمنَ 

 .َخْمًرا اْلَعَسلِ  َوِمنَ  َخْمًرا التَّْمرِ 

 : از نعمان بان بشایر  فرمودة رسول اکرم 

خادا   کاه پیاامبر   :گویاد روایت است می

گناادم شااراب گرفتااه   فرمودنااد: همانااا از 

شاود از  شود از جاو شاراب گرفتاه مای    می

شاود از خرمااا  کشامش شااراب گرفتاه ماای  

شاود و از عسال شاراب    شراب درست مای 

 آید.به دست می

 )صحیح ابن ماجه(

 

 ِإنَّ »: است و گفته پیامبر خدا  : یکی از انصار و صحابة پیامبرنعمان بن بشیر شرح:
شود و همچنین از جو، کشمش، خرما و نی از گندم شراب گرفته مییع «َخْمًرا اْلِحْنطَةِ  ِمنَ 

شود که شراب مخصوص به انگور و خرما نیست، عسل در این حدیث این حقیقت بیان می

شود و معتبر در شراب ها گرفته میبلکه مواد دیگری نیز وجود دارد که شراب از آن

سان را مست کند و عقل را از بین شدن عقل است، پس هرچیزی که انپیداشدن مستی و زائل

 رود، گرچه از عسل و یا شیر باشد.ببرد شراب به حساب می

 

 راهنمائی برای مربی:

 حدیث را به تکرار بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 شرح مطالب را بخوان و نکات مبهم را بیان کن تا دانسته شود. -5

ها خطرناکترین چیزهائی است کاه  اینبه ایشان از آثار سوء مسکرات تذکر ده و بگو:  -3

ها هروئین، کوکائین و بشر درین روزگاران به آن گرفتار شده است و مشهورترین آن

 چرس است.
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که بایاد راه و روش شاخص مسالمان بارخالف کفاار باشاد مسالمان         :ها بفهمانبه آن -4

این  پیشوای پسندیده و رهبر شایسته است، پس بر هر مسلمان واجب است که به وجود

ها مبارزه کند و اگار مسالمانان   مخدرات در جامعه اسالمی راضی نباشد و در برابر آن

کردند، هیچگااه ایان هماه ماواد مخادر در میاان       در این مورد به واجب خود عمل می

کارد، و پساران و دختاران جامعاة اساالمی ماا باه آن آلاوده         مسلمانان رواج پیادا نمای  

 بریم.می ها به خدا پناهشدند از ایننمی

خیرخاواه جامعاه اساالمی باوده و از طریاق امار باه         ,که بایاد مسالمان   :به ایشان بیاموز -2

ها را باه ماردم بفهماناد تاا     معروف و نهی از منکر با مواد مخدر مبارزه کند و ضرر آن

کان  ها را از سرزمین اسالمی خود ریشاه همگان در برابر این مواد فاسد قیام کنند و آن

 کنند.
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 لباس بهشتیان آیة: 92درس 

 سبحانه وتعالی: قول اهلل
 

  
 

  
 
  

 
 

 
 
  

های ابریشم نازک سبز ( برایشان جامه51)

و ابریشم دُرُشت است و زینت داده شدند 

ای از نقره و نوشانیدشان با دستبنده

 کننده.پروردگارشان نوشابه پاک

 [51: انسان]

 

ها گروه ابرار هستند که خداوند در این ،﴾﴿قوله تعالی:  شرح:

   ﴿ فرماید:بارةشان می

     

﴾ جامی که آمیزش آن کافور آشامند از می )و نیکان( به یقین ابرار» (.2نسان: )اإل

ها های جاوید آماده برای ابرار را بیان کرد، خاتمه نعمتبعد از آن که خداوند نعمت. «است

هایی از ابریشم یعنی برایشان جامه ﴾﴿ فرماید،را در این آیه بیان می

ر و زیور داده شده اساو ﴾﴿باشد نازک سبز و ابریشمی درشت می

که در  :پوشانند فرشتگانی هستنداند، به دستبندهایی از نقره و کسانی که به ایشان زیور می

 ﴿ های آن موظفند، فرمودة خداوند:خدمت بهشت و نعمت

   ﴾  این شراب غیر

وند آن را به خود نسبت داده از شراب عمومی است که ذکر آن گذشت و ازین جهت خدا

این  نوشاند، حضرت علی کننده میاست و فرموده: ایشان را پروردگارشان شرابی پاک

گوید: چون بهشتیان به بهشت درآیند به درختی گذر کند و میشراب را چنین توصیف می
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نوشند ها میشود، چون از یکی از آنکنند که از زیر ساق آن دو چشمه بیرون می

کند، و هایشان هیچگاه تغییر پیدا نمیهایشان تازگی و بشاشت پیدا کرده و صورترهچه

نوشند، هرگونه مرض و هایشان هیچگاه ژولیده نمی شود و چون از چشمة دیگر میموی

کنند و شود سپس خادمان بهشت ازیشان استقبال میشانست بیرون میمیکروبی که در بدن

   ﴿ :گویندمی

  ﴾  :الزمر(

ن ما را از ایشا. «سالم بر شما خوش آمدید وارد شوید به جنت جاویدان )خداوندا!»(. 23

 .ها ملحق بگردانبگردان و به آن

 

 راهنمائی برای مربی:

 آیت را به تکرار بخوان تا بدانی که اکثر شنوندگان آن را حفظ کرده اند. -1

مطالب را باه آراماش بخاوان و نکاات پوشایدة آن را توضایح ده تاا شانوندگان          شرح -5

 بدانند.

شاان حاالل اسات، زیارا     که ابریشم بر مردان مسلمان حرام و بار زناان   :به ایشان بیاموز -3

فرموده است: کسی که ابریشم را در دنیا بپوشد در آخرت محرومست و   پیامبر خدا

 شان حرام است.این دو بر زنان امتم حالل و بر مردان فرماید:در بارة طال و ابریشم می

شود به خاالف آب طااهر   وضوئی رفع میکه طهور آن است به آن بی :ها بیاموزبه آن -4

کند، زیرا طهور آنست که چیزی دیگر با وی مخلوط نشاده  وضوئی را رفع نمیکه بی

مانناد روغان و   و بر اصل خلقت خود باقی باشد و طاهر آنست که با وی چیزی پااک  

کننده که وضوء یا غسل به آن غیره مخلوط شده باشد و چنین آبی پاک است نه پاک

 درست نیست.
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 نوشیدن در ظرف طال و نقره حرام است حدیث: 96درس 

 الَِّذى ِإنَّ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 بَْطِنهِ  ِفى ُيَجْرِجرُ  ِإنََّما اْلِفضَّةِ  ِإنَاءِ  ِفى َيْشَربُ 

َوَعْن ُحَذيْ َفَة قَاَل: نَِهى َرُسوَل  َجَهنَّمَ  ارَ نَ 
 ِفى الشُّْربِ  َعنِ اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم 

 ِفى َلُهمْ  ِهىَ : َوقَالَ  َواْلِفضَّةِ  الذََّهبِ  آنَِيةِ 
نْ َيا  .اآلِخَرةِ  ِفى َلُكمْ  َوِهىَ  الدُّ

: همانا کسی که در ظارف  فرمودة پیامبر 

تش دوزخ فارو  نوشد در شکم او آنقره می

ریزد و نیز از حذیفه روایات اسات کاه    می

گفت: رسول خادا از نوشایدن در ظاروف    

طال و نقره منع کردند و گفتند: این ظروف 

در دنیا برای کفار است و در آخرت بارای  

 شما.

 )صحیح ابن ماجه(

 

دلیل قاطعی است بر   «اْلِفضَّةِ  ِإنَاءِ  ِفى َيْشَربُ  الَِّذى ِإنَّ »این حدیث  فرمودة پیامبر  شرح:

 ِفى ُيَجْرِجرُ  ِإنََّما»:  ای برای امت اسالمی، زیرا این وعید پیامبرحرمت استعمال ظروف نقره
کند، زیرا که برای آن ای داللت میبه صورت قطعی بر تحریم ظروف نقره  «َجَهنَّمَ  نَارَ  َبْطِنهِ 

آنچه در ظروف طال و نقره نوشیده یعنی  «ُيِجْرِجرُ »آتش دوزخ را ثابت کرده است، و معنی 

َوَعْن ُحَذيْ َفَة قَاَل: نَِهى َرُسوَل اللَِّه صلى » لریزد و روایت حذیفه است در شکم او آتش فرو می
از آشامیدن در ظروف طال و  رسول خدا  «َواْلِفضَّةِ  الذََّهبِ  آنَِيةِ  ِفى الشُّْربِ  َعنِ اهلل عليه وسلم 

نْ َيا ِفى َلُهمْ  ِهىَ نَ »ند: نقره نهی فرموده اند و گفت یعنی این ظروف طال و  «اآلِخَرةِ  ِفى َلُكمْ  َوِهىَ  الدُّ

اما مؤمنان پرهیزگار در آخرت  ،کنند در دنیا برای ایشانستنقره که اکنون کفار استعمال می

خدمة جنت با  شوندکنند، زیرا وقتی مسلمانان به بهشت داخل میاز این ظروف استفاده می

 کنند.از طال و نقره از ایشان پذیرائی می ایکاسه

 

 راهنمائی برای مربی:

 حدیث را به خوبی بخوان و تکرار کن تا اکثر شنوندگان آن را حفظ کنند. -1
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شرح مطالب را با آرامش بخوان و مطالب پوشیده را طوری توضیح ده که برای عموم  -5

 قابل فهم باشد.

ظاروف حارام مثال لیاوان طاال یاا نقاره         که هرکس آب یا شیر را در :به ایشان بفهمان -3

 ریزد.نوشد گویا در شکم خود آتش میمی

که مال دنیا اندک و ناپایدار است، و مال آخرت بسیار و جاویدان، بایاد   :به ایشان بگو -4

شخص عاقل آنچه بسیار و همیشه است بر انادک و ناپایادار اختیاار کناد، دانشامندی      

ز گِل و یا چوپ باشد شخص عاقل آنچاه بااقی   گفته است: اگر دنیا از طال و آخرت ا

 کند.است بر دنیای فانی اختیار می

ها حارام  که ساختن، خرید و فروش ظروف طال و نقره مانند استفاده آن :به ایشان بگو -2

 گردد.و ممنوع است و سبب محرومیت از بهشت می
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 های پاکیزه بخوریدمؤمنان از روزی ای: آیة 91درس 

 وتعالی:قول اهلل تبارک 
 
 
 

  
  

 
 

   
 

 
  
  

 
 

 
 

  
  
   

  
   

  
   

  
  

 :فرمودة خداوند 

هاای  ( ای مؤمنان! بخورید از پااکیزه 125)

آنچه روزی دادیم شاما را و سپاساگذارید   

کنیاد  خدا را اگر هستید او را پرساتش مای  

( جز این نیسات کاه حارام کارد بار      123)

خااون و گوشاات خااوک و  شااما مااردار و 

آنچه نام غیر خدا بارده شاده اسات بار آن     

کنناده و  پس اگر کسی ناچار شود نه ساتم 

ناه تجاوزکنناده پاس نیسات گنااهی بار او       

 همانا خداوند آمرزنده و مهربان است.

 [123 – 125]بقره: 

 

  ﴿ فرمودة خداوند: شرح:

﴾رای بندگان مؤمنش که ایشان را به ، این ندای خداوندی است ب

کند گرداند، و اشاره میها را بدین عنوان مشرف میعنوان ایمان مورد خطاب قرار داده و آن

توانند تکالیف الهی را که ایشان به واسطه ایمان صالحیت این ندا را پیدا کردند و می

 : ﴿  برداشت کنند. فرمودة خداوند 

 ﴾  این امری است که خداوند هدف این خطاب را
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های حالل و پاکیزة که به ایشان عنایت کرده است شرح داده به این که از طیبات و طعام

    ﴿ بخورند و فرمودة خداوند:

   ﴾ یعنی ،

فرموده شکرگذار باشید، و این سپاسگزاری به حمد  های پاکیزه که عنایتخدای را بر نعمت

ها در جائی که خداوند راضی هایش و صرف آن نعمتو ثناء خداوند و اعتراف به نعمت

پرستید. و فرمودة باشد، و این سپاسگزاری عبادت پروردگار است اگر وی را میاست می

   ﴿ خداوند بزرگ:

   
    

 ﴾  خداوند بعد از این که بیان کرد که طیبات را برای

ها را به ایشان اجازه داده است و از ایشان خواسته تا در مسلمین حالل کرده و خوردن آن

ین چهار چیز را حرام فرماید: به جز اها سپاسگزار باشند، در این آیه میمقابل این نعمت

خود مُرده و آن حیوانی  ﴾﴿ها عبارت اند از نکرده است. و آن

یعنی خون جاری و روان نه  ﴾﴿است که خودش بدون ذبح مرده باشد 

)گوشت  ﴾ ﴿خونی که به گوشت متصل باشد. 

گانه بهداشتی و آن زیانیست ء سهخوک( و آن حیوان معروفی است، و سبب حرمت این اشیا

شود، سازد و اما آنچه به نام غیر خداوند )خدایان باطل( ذبح میکه به جسم انسان وارد می

ماند. شود، و در آتش دوزخ جاوید میاین عمل همان شرکی است که صاحبش بخشیده نمی

پس کسی که ناچار شود به خوردن  ﴾ ﴿ فرمودة خداوند:

 ﴿ننده نیست آنچه برایش حالل نیست کدر حالی که )غیر باغ( طلبآن 

﴾  و نه تجاوزگر است به آنچه بر وی حرام است و به خوردن این محرمات

مجبور شود، برای این که نفس خود را از هالکت و گرسنگی نجات دهد خداوند وی را 

بخشد، زیرا او تعالی آمرزگار و می دهد، بلکه به رحمت خود او رامورد بازخواست قرار نمی

 مهربان است.
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 راهنمائی برای مربی:

 ها را حفظ کنند.هردو آیت را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان آن -1

 شرح مطالب را با آرامش بخوان و معانی پوشیدة آن را بیان کن تا دانسته شود. -5

یگر چیزهای حرام است که خوردنی و آشامیدنی حرام مانند لباس و د :ها بفهمانبه آن -3

ها را نداده ها چیزهایی است که خداوند اجازه خوردن و نوشیدن و یا استعمال آنو آن

 رسانند.چون به جسم و روح انسان زیان می

 های خداوند تذکر ده، زیرا سپاسگزاری عبادت است.به ایشان از شکر نعمت -4
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 : حدیث خداوند پاک است و به جز...99درس 

 أَي َُّها يَالى اهلل عليه وسلم: قول النبي ص
 ِإنَّ وَ  ،ايِّبً طَ  ِإلَّ  يَ ْقَبلُ  لَ  طَيِّبٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  النَّاسُ 

 اْلُمْرَسِلينَ  بِهِ  َأَمرَ  ِبَما اْلُمْؤِمِنينَ  َأَمرَ  اللَّهَ 
  ﴿ :َقالَ ف َ 

 
  

 
 

  
  

 
 ﴾ 

 :َوقَالَ  [15]المؤمنون: 
﴿ 

 
 

  
  

 
 

   
 

 
﴾.  :ثُمَّ [ 271]البقرة 

 يَُمدُّ  بَ رَ َأغْ  َأْشَعثَ  السََّفرَ  يُِطيلُ  الرَُّجلَ  ذََكرَ 
 َوَمْطَعُمهُ  َربِّ  يَا َربِّ  يَا السََّماءِ  ِإَلى َيَديْهِ 
 فَأَنَّى بِاْلَحَرامِ  َوُغذِّىَ  َحَرامٌ  َوَمْلَبُسهُ  َحَرامٌ 

 َلُه. ُيْسَتَجابُ 

فرمااود: ای مااردم! همانااا    پیااامبر خاادا  

خداوند پاک اسات باه جاز چیاز پااک را      

باه   کند، و البته خداوند مؤمنین راقبول نمی

کاری امر کرده کاه پیاامبران را بادان امار     

نموده است. فرموده اسات: ای پیاامبران! از   

هاای پااکیزه بخوریاد و کاار شایساته      طعام

 کنید آگاهم.انجام دهید من به آنچه می

های و نیز فرمود: ای مؤمنان! از طعام

پاکیزة که به شما روزی کردیم بخورید و 

ستید که شکر خدای را به جا آورید اگر ه

کنید، سپس مردی را وی را پرستش می

بیان کرد که سفری طوالنی کرده است، 

زده هردو دست خود ژولیده موی و خاک

گوید: را به سوی آسمان بلند کرده می

پروردگارا! پروردگارا. در حالی که طعام 

و شرابش حرام بوده و به حرام پرورش 

یافته است پس چگونه دعوتش اجابت 

 شود.

 (اه مسلمرو)
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ای مردم! این ندای عام است که کافر و مسلمان را  «النَّاسُ  أَي َُّها يَا»: فرمودة پیامبر شرح:

ایشان را مورد خطاب قرار داده تا از امر بزرگی خبر دهد و آن این  گردد، پیامبرشامل می

تاری که کند و هیب کردار، عقیده و گفاست به جز پاک را قبول نمی است که خداوند پاک

پاک نباشد در نزد خداوند مقبول نیست، پس به کردار ناپاک و فاسد به حضور خداوند 

گوید که خداوند مؤمنان را ها را به خبر دیگری آگاه کرده و میشود، سپس آنتقرب نمی

کند که پیامبران را به آن امر کرده است برای پیامبران فرموده است: ای به چیزی امر می

کنید آگاهم و های پاکیزه بخورید و کارهای نیکو انجام دهید من بدانچه میاز طعامپیامبران! 

های پاکیزه که به شما روزی دادیم در فرمان به مؤمنین گفته است: ای مؤمنان! از طعام

کنید بعد پیامبر از مرد مسلمانی بخورید و خدای را سپاسگزار باشید اگر وی را پرستش می

ر طاعت خداوند سفری طوالنی مانند سفر جهاد، حج و یا عمره متحمل که د :گویدسخن می

هایش را به سوی آلود است دستموی و خاکشده است و به علت درازی سفر ژولیده

گوید: پروردگارا! پروردگارا! از کند و میآسمان چنانکه در هنگام دعا سنت است دراز می

شرابش و لباسش حرام است به حرام  خواهد در حالی که طعامش،پروردگارش حاجت می

شود یعنی از کجا و چطور این دعای او مورد پرورده شده است، چگونه دعایش اجابت می

 قبول خداوند واقع خواهد شد.

 

 راهنمائی برای مربی:

 حدیث را به آرامی بخوان و برای شنوندگان تکرار کن تا حفظ کنند. -1

یدة آن را توضیح ده تا شانوندگان آن را  شرح مطالب را جمله جمله بخوان معانی پوش -5

 یاد بگیرند.

 شود.جز گفتار و کردار شایسته مورد قبول خداوند واقع نمی :به ایشان بگو -3
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که خوردن حالل مخصوص پیامبران، اولیای خدا و علمااء نیسات، بلکاه     :ها بگوبه آن -4

 الزم هر زن و مرد مسلمانست.

و تندرستی را بر بندگان خود ارزانی داشاته  که خداوند نعمت روزی  :به ایشان بفهمان -2

ها را به جای آورند و کسی که از مال حرام ماثالً از دزدی و غیار آن   است تا شکر آن

شود در حقیقت شکر خداوند را به جای نیاورده است، شکر عبارت است از تغذیه می

اضای  اعتراف به نعمت خدا و ستایش آن و صرف نعمت در جائی که خداوند از آن ر

 باشد.

که خاوردن حارام ماانع بازرگ اجابات دعاا اسات و کسای کاه حارام            :به ایشان بگو -6

 شود.خورد دعایش به طرف آسمان بلند نمیمی
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 : آیة زنبور عسل91درس 

 قول اهلل تبارک وتعالی:
 

  
  
  

 
  

 
 

  
   

 
 
 

  
   
 

 
 

 
 

  
   

  
  

 
 

 گفتة خداوند بزرگ:

پروردگااارت بااه زنبااور عساال   و ( 68)

هاا و درختاان و   الهام کرد کاه در کاوه  

ساازی  سازند، الناه هایی که میداربست

ها بخاور  (  سپس از انواع میوه62کن. )

هایی را کاه برایات هماوار شاده،     و راه

بپیمای. از شکم زنبورهای عسل شهدی 

آیاد  های گونااگون بیارون مای   با رنگ

. کااه شاافا و بهبااود مااردم در آن اساات 

هاایی بارای   راستی در ایان امار نشاانه   به

  «.اندیشمندان وجود دارد

 [62 – 68]نحل: 

 

   ﴿ فرمودة خداوند: شرح:

﴾ که مورد درک او باشد و آنچه  :خداوند طوری به وی وحی فرمود

سازد و همچنین می هائیها و درختان خانهوظیفة او است درک کند و این زنبور عسل از کوه

سازند و باز این زنبور برای های از موم میکنند خانهاز داربستهائی که مالکانش درست می

خورد بیند میها و گیاهانی که در اطراف خود میفرمانبرداری از امر خداوند از هرگونه گل
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رود تا می شود و از یک جای به جای دیگرشود که به وی الهام میو پس به راهی روان می

 گردد. فرمودة خداوند:غذای مناسب برای خود به دست آورد سپس به آشیانه باز می

﴿    

 ﴾  یعنی از شکم زنبورها نوشیدنی

 شود. فرمودة خداوند:رنگارنگ سفید، سرخ، سیاه یا سفید مایل به سرخی یا زردی بیرون می

﴿  ﴾  یعنی در عسل برای مردم از

کنند و کسی را خداوند بخواهد شفا کافر و مؤمن شفاء وجود دارد که به آن تداوی می

گرداند و این موافق حکمت و تدبیر خداوند در دهد و کسی را نخواهد از شفا محروم میمی

 مخلوقات او است.

    ﴿ فرمودة خداوند:

  ﴾  یعنی در آفرینش زنبور

های که به آن اشتغال دارد تا از نتیجة کارش عسلی به وجود آید که عسل و الهام وظیفه

ای روشن است که بر باشد، نشانههای گوناگون و متضمن دواء و شفاء میدارای رنگ

دارد که تنها وی را . و بندگان را وامیکندقدرت، علم، حکمت و رحمت خداوند داللت می

 پرستش کنند و از عبادت غیر وی خودداری کنند.

 

 راهنمائی برای مربی:

 هردو آیت را به تجوید بخوان و تکرار کن تا اکثر شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

شاارح مطالااب را جملااه جملااه بخااوان و معااانی پوشاایده را تفساایر کاان و آنچااه باارای  -5

 دارد توضیح ده.شنوندگان اشکال 

ها از وجوب عبادت خداوند یگانه اطاالع ده زیارا او اسات خداوناد برحاق و از      به آن -3

کند وحی او است باه ساوی زبناور عسال تاا از      هائی که بر یگانگی او داللت مینشانه

 شکمش عسلی بیرون شود که در آن شفاء برای مردم باشد.
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است بلکه به آن مأمور شده ایم و ایان   که تداوی جواز دارد و مشروع :به ایشان بیاموز -4

کنایم و پیوساته از   که شفادهنده تنها خداوند اسات ناه دواء بلکاه دواء را اساتفاده مای     

خواهیم و در قلب خود یقین داریم که به جز شافای خداوناد شافای    خداوند شفاء می

 دیگری وجود ندارد.
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 خداوند برای هر دردی دوایی قرار داده حدیث: 22درس 

  النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم. لقو 
 َشِهْدتُ  :قَالَ  َشرِيك   ْبنِ  ُأَساَمةَ  َعنْ 

 اهلل صلى- النَِّبىَّ  َعنْ  َيْسأَُلونَ  اأَلْعَرابَ 
َنا -وسلم عليه َنا ؟َكَذا ِفى َحَرجٌ  َأَعَلي ْ  َأَعَلي ْ
 اللَّهِ  ِعَبادَ  نَ َعم َلُهمْ  فَ َقالَ  ؟َكَذا ِفى َحَرجٌ 
 َأِخيهِ  ِمنْ  اقْ تَ َرضَ  َمنِ  ِإلَّ  جَ اْلَحرَ  اللَّهُ  َوَضعَ 
 َرُسولَ  يَا :فَ َقاُلوا .َحَرجٌ  الَِّذى َفَذاكَ  َشْيًئا
َنا َهلْ  !اللَّهِ   :قَالَ  نَ َتَداَوى ال ُجَناحٌ  َعَلي ْ

 َيَضعْ  َلمْ  ُسْبَحانَهُ  اللَّهَ  فَِإنَّ  اللَّهِ  ِعَبادَ  َتَداَوْوا
 يَا قَاُلوا. اْلَهَرمَ  ِإلَّ  ِشَفاءً  َمَعهُ  َوَضعَ  ِإلَّ  َداءً 

رُ  َما اللَّهِ  َرُسولَ   :قَالَ  اْلَعْبدُ  ُأْعِطىَ  َما َخي ْ
 .َحَسنٌ  ُخُلقٌ 

: از اسامه بان  فرمودة پیامبر گرامی اسالم 

 :گویاد شریک روایت شده اسات کاه مای   

هااای کااه ماان حاضاار بااودم کااه عاارب    

کردناد،  ساؤال مای   صحرانشین از پیاامبر  

هی هست. آیا در آیا در فالن کار بر ما گنا

فالن کار بر ما گناهی هسات. آن حضارت   

فرمود: آری خداوند حرج را برداشته است 

مگاار از کساای کااه از آبااروی باارادر خااود 

کناد، پاس   له غیبت قطاع مای  یچیزی به وس

این کاس اسات کاه در گنااه داخال شاده       

ساؤال کردناد: ای پیغمبار خادا!      بعد .است

آیا بر ما گناهی هسات کاه تاداوی نکنایم     

رمود: ای بندگان خداوناد! تاداوی کنیاد    ف

زیرا خداوند دردی را پدید نیاورده اسات،  

مگر بارایش شافائی آفریاده اسات باه جاز       

پیری. گفتند: ای رسول خدا بهترین چیزی 

کااه باارای بنااده داده شااده اساات چیساات،  

 فرمود: خلق پسندیده.

 )صحیح ابن ماجه(

 

های د اعراب حاضر بودم یعنی عربنز «اأَلْعَرابَ  َشِهْدتُ »: سخن اسامه  شرح:

دانستند، کردند تا آنچه از امور دین یا دنیای خود را نمیسؤال می صحرانشین، از پیامبر

َنا»گفتند: و از آن جمله گفتند: تعلیم بگیرند و سخنانی می َنا ؟َكَذا ِفى َحَرجٌ  َأَعَلي ْ  ِفى َحَرجٌ  َأَعَلي ْ
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هست؟ آیا در فالن کار بر ما گناهی هست؟ یعنی در  آیا در فالن کار بر ما گناهی «؟َكَذا

 ِعَبادَ  نَ َعم»شان فرمود: در جواب چنین کار، و یا چنین سخنی بر ما گناه خواهد بود. پیامبر 
و گناه را برداشته است مگر . آری، ای بندگان خدا! خداوند حرج «اْلَحَرجَ  اللَّهُ  َوَضعَ  اللَّهِ 

پس این  «َحَرجٌ  الَِّذى َفَذاكَ » برادر خود چیزی کاسته باشد کسی که به سبب غیبت از آبروی

غتب بعضکم يل »شود زیرا نظر به فرمودة خداوند: عمل گناه است و شخص بدان گناهکار می
نباید گروهی از شما گروهی دیگر را غیبت کند. غیبت حرام است پس گفتند: ای  «بعضا

َنا َهلْ »رسول خدا!  د: وآیا بر ما گناهی هست؟ اگر تداوی نکنیم فرم «َتَداَوىن َ  ال ُجَناحٌ  َعَلي ْ

ای بندگان خدا!  «اْلَهَرمَ  ِإلَّ  ِشَفاءً  َمَعهُ  َوَضعَ  ِإلَّ  َداءً  َيَضعْ  َلمْ  ُسْبَحانَهُ  اللَّهَ  فَِإنَّ  اللَّهِ  ِعَبادَ  َتَداَوْوا»

ورده است به جز تداوی کنید زیرا خداوند دردی نیافریده است مگر که با آن شفائی پدید آ

 شویم اگر تداوی را ترک کنیم، پیامبرپیری و بزرگسالی چون پرسیدند: آیا گناهکار نمی

رُ  َما»ها را به تداوی امر فرمود، سپس سوال کردند آن یعنی بهترین چیزی  «اْلَعْبدُ  ُأْعِطىَ  َما َخي ْ

خلق  «َحَسنٌ  ُخُلقٌ »فرمود:  که خداوند در این دنیا به مردم بخشیده است چیست؟ پیامبر 

 نیکو و حقیقت هم این است.

 

 راهنمائی برای مربی:

 حدیث را به آرامی بخوان تا بدانی که اکثر شنوندگان آن را حفظ کرده اند. -1

 شرح مطالب را جمله جمله توضیح ده و آنچه پوشیده است بیان کن تا دانسته شود. -5

غیبات کاه عباارت از یاادکردن     که در امور مباحاه گناهاان نیسات و     :ها بفهمانبه آن -3

شود از گناهان بزرگ به مسلمان است در غیاب او به چیزی که اگر بشنود ناراحت می

 رود.حساب می

کردن از ترک آن بهتر است به شرط این که تاداوی باه چیاز    که تداوی :به ایشان بگو -4

ب یاا  حالل باشد و عرفًا روا شناخته شده باشاد و اماا تاداوی باه محرماات مانناد شارا       

 گوشت خوک و غیره درست نیست.
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شاود از ماال، ثاروت، وساائل     بهترین چیزی که بنده در این دنیا داده می :ها بگوبه آن -2

 زندگی، جاه و مقام همانا خلق نیکو است.
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 ها سالم کنید: آیة هنگام دخول به خانه29درس 

 قال اهلل عزوجل:
  

 
 

 
 

  
  

 
  
 
  

  
 

  

 خداوند بزرگ فرمود:

هائی ( پس هنگامی که درآئید به خانه61)

سالم کنید بر خویشتن، درودی از نزد خدا 

کند می فرخنده و پاکیزه، بدینسان روشن

 ها را تا بخرد آئید.خدا برای شما آیت

 [61]نور: 

 

  ﴿ فرمودة خداوند: شرح:

  ﴾  درین آیت

دهد که چون یکی از شما به خانة خود یا خانة خداوند به بندگان مؤمنش تعلیم می ,کریمه

وید و اگر در خانه کسی نباشد چنین بگوید: برادر مسلمانش داخل شود بر وی سالم بگ

َنا السَّلمُ » خداوند و چون در  سالم بر ما و بر بندگان نیکوکار  «الصَّاِلِحينَ  اللَّهِ  ِعَبادِ  َوَعَلى َعَلي ْ

سالم و رحمت خدا بر شما باد و جواب  «اهلل حمةالسالم علیکم ور»خانه کسی باشد بگوید: 

سالم و رحمت و برکات خدا بر شما باد. فرمودة  «هلل وبرکاتها حمةوعلیکم السالم ور»سالم 

ای است از جاب تحیه ﴾   ﴿ خداوند:

خدا که خداوند به سالم گفتن امر کرده و آن را مشروع گردانیده است، و خداوند سالم 

ر هر چیزی است و هر سالمتی از طرف او است و سالم مبارک است زیرا خداوند است که د

گرداند، سالم طیبه است، زیرا آثار آن پاکیزه است، زیرا نهد و آن را مبارک میبرکت می
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گرداند و مسلمانان همدیگر را سالم محبت و برادری اسالمی را در میان مسلمین برقرار می

 :را به این تحیه مورد خطاب قرار داد و گفت فرستند و خداوند آدم به این تحیه درود می

 این تحیة تو و تحیة فرزندان بعد از تو است.

    ﴿فرمودة خداوند: 

﴾  یعنی چنانکه خداوند احکام و آدابی را در ضمن آیات بیان

گوید: همچنین خداوند برای شما کند و میفرموده، این ادب بزرگ و شایسته را نیز بیان می

کند تا شما را به سوی عقل و رشد م شرعی و آداب است بیان میآیاتی که شامل احکا

آور را شناخته و از رهنمون سازد و کارهای مفید را بشناسید و به کار بندید و کارهای زیان

 آن دوری بجوئید.

 

 راهنمائی برای مربی:

 آیت را به تجوید بخوان و تکرار کن تا تمام شنوندگان حفظ کنند. -1

 جمله بخوان و نکاتی که بر شنوندگان پوشیده است بیان کن. شرح مطالب را جمله -5

که سالم و جواب آن سنتی از سنن اسالم است، به دلیل فرمودة  :به ایشان بیاموز -3

   ﴿ خداوند:

    
      

   ﴾ ( :83النساء .)

و فرمودة » .«گویند، بهتر یا همانند آن پاسخ دهیدهنگامی که به شما سالم می»

 .«خدای را بپرستید و بر همگان سالم کنید» «فشوا السلمأاعبدوا الرحمن »:  پیامبر
 )از مرویات صحیح ابن ماجه(.

سالم  ,گروه کم بر گروه زیاد –ایستاده بر نشسته  –که سواره بر پیاده  :به ایشان بیاموز -4

 بگویند.
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 : حدیث مسلمانان هنگام مالقات مصافحه کنند22درس 

 اللَّهِ  َرُسولَ  يَا قُ ْلَنا :قَالَ  َماِلك   ْبنِ  أََنسِ  َعنْ 
 قُ ْلَنا. لَ  :قَالَ  .لِبَ ْعض   بَ ْعُضَنا أَيَ ْنَحِنى
 َوَلِكنْ  لَ  :قَالَ  .بَ ْعًضا بَ ْعُضَنا أَيُ َعاِنقُ 

 .واَتَصاَفحُ 
َوَعْن اْلبَ َرآء قَاَل: قَاَل َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل 

 يَ ْلَتِقَيانِ  ُمْسِلَمْينِ  ِمنْ  َما :عليه وسلم
 .يَ تَ َفرَّقَا َأنْ  قَ ْبلَ  َلُهَما ُغِفرَ  ِإلَّ  فَ َيَتَصاَفَحانِ 

روایت است کاه گفات: گفتایم:     ز انس ا

ای رسول خدا! آیا بعضی از ماا بار بعضای    

فرمود: نه خیار. گفتایم:    دیگر سر خم کند،

بعضی از ما با بعضی دیگر دست به گاردن  

 کند، فرمودند: نه خیر، ولی مصافحه کنید.

روایت است که گفات: رساول     و از براء

فرمودند: نیستند دو مسلمان کاه در    خدا

کنند، مگار ایان   هنگام مالقات مصافحه می

شان پیش از این که جادا شاوند   که گناهان

 ود.شبخشیده می

 )ابن ماجه(

 

یعنی آیا جواز دارد که مسلمان در هنگام  «لِبَ ْعض   بَ ْعُضَنا أَيَ ْنَحِنى» : سؤال از پیامبر شرح:

به این سؤال جواب  مالقات با مسلمان دیگر برای احترام به وی سر خود را خم کند؟ پیامبر 

 منع داد و فرمود: نه خیر.

ود را با بعضی از بدنش مانند رکوع خم کند، انحناء: عبارت از این است که شخص سر خ

آیا بعضی از ما با بعضی دیگر دست به گردن کند؟  «بَ ْعًضا بَ ْعُضَنا أَيُ َعاِنقُ »: و این گفته پیامبر

ها را به کار بهتری پس جواب دادند: نه خیر، عدة با عدة دست به گردن نکنند. سپس آن

هم مصافحه کنید. مصافحه: نهادن کف دست به کف با «َتَصاَفُحوا»راهنمائی کرده و فرمود: 

 دست طرف است.
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یعنی دو مسلمان نیستند که باهم دیدار و  «يَ ْلَتِقَيانِ  ُمْسِلَمْينِ  ِمنْ  َما»: این فرمودة پیامبر 

یعنی برای پاداش مصافحة  «َلُهَما ُغِفرَ  ِإلَّ »و دستش را به دست دیگری بگذارد  مصافحه کنند

 شود پیش از آن که از هم جدا شوند.ها بخشیده میشان گناهان آن

 

 راهنمائی برای مربی:

 ها را حفظ کنند.هردو حدیث را جدا جدا بخوان تا آن -1

 شرح مطالب را جمله جمله بخوان و معانی پوشیده را واضح گردان تا دانسته شود. -5

ی کردن ممنوع باشاد رکاوع و ساجود باه صاورت اولا      به ایشان بگو: وقتی که سر خم -3

 ممنوع است.

که معانقه کراهیت دارد، مگر این که بعد از سفر طوالنی یا جدائی به  :ها بفهمانبه آن -4

 کند.اندازة سه روز باشد ولی بازهم ترک آن بهتر است، زیرا مصافحه کفایت می

کاه باه مجارد     :که مغفرت گناهان به فضل خداوند است تاا گفتاه نشاود   :به ایشان بگو -2

کناد کاه مغفارت شاامل     شود و ظاهر حدیث داللت مای یده میمصافحه، گناهان بخش

 همراه باشد. ,دقهاشود به خصوص که با توبة صگناهان صغیره و کبیره را می
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 گانهحقوق ده آیة: 23درس 

 قول اهلل تعالی:
  
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 فرمودة خدای تعالی:

احسااان کنیااد بااا همسااایه خویشاااوند و     

همسایه بیگانه و یاار هام پلهاو. و راهگاذر     

های شاما  نیازمند و آنچه مالک شده دست

 از بردگان.

 [36]نساء: 

 

  ﴿ فرمودة خدای بزرگ: شرح:

﴾ احب حقی است که پنج تای همسایة خویشاوند این ص

 دیگر از نظر حقوق بر وی تقدم دارند.

اول: خداوند است و حقش این است که به یگانگی پرستش شده و به وی چیزی را 

 شریک نگردانند.

دوم: پدر و مادر اند و حقشان این است که به ایشان به خوبی رفتار شود و تا بتوانند به 

 ها دور کنند و در حد معروف از ایشان اطاعت کنند.نها خیر برسانند و زیان را از آآن

شان نکردن صلة رحمها و قطعشان نیکوئی و پیوند به آنسوم: صاحبان قرابت اند و حقوق

 است.

شان بدهند که با ایشان به نیکوئی رفتار شود اگر گرسنه باشند طعام :چهارم: یتیمان هستند

شان نگهداری کنند و به بهداشت جسمی و ل و دارائیو اگر برهنه باشند بپوشانندشان و از ما

 ها توجه کنند.پرورش روحی آن
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ها است که اگر گرسنه اند اطعام شوند شان احسان به آنکه حقوق :پنجم: مساکین هستند

 و اگر سرپناهی ندارند جای داده شوند و مورد اذیت و آزار دست و زبان قرار نگیرند.

همسایة بیگانه  –آن بر سه قسم است: همسایة قوم و خویش )همسایه( است و  ششم: جار

گاهی مسلمانست و زمانی کافر برای  ,دهد و این نوع همسایهکه قسم هفتم را تشکیل می

شان احسان، همسایه اول سه حق است برای دوم دو حق و برای سومی یک حق و حق همه

 شان و دورکردن اذیت از ایشانست.دلجوئی، برآوردن حاجت

هشتم: یار هم پهلو که بر همسر و کسانی که با تو اختالط و مالزمت دارند مانند برادران و 

گردد و حقوق همه ایشان احسان و خیرخواهی و دورکردن اذیت و آزار شاگردان اطالق می

 ها است.از آن

مسافری که صاحب قرابت است و حقش احسان به او است که از مال،  «ابن السبیل»نهم: 

و آبرویش محافظت شود و اگر راه را گم کرده راهنمائیش کنند و اگر گرسنه باشد خون 

 طعامش دهند و اگر پیاده بماند سوارش کنند.

ها این است که از دهم: آنچه در ملک شما است از بردگان و غالمان و احسان به این

شان کار نفرمائید و وانپوشید به ایشان بخورانید و بپوشانید و بیشتر از تخورید و میآنچه می

 ها را یاری دهید.اگر چنین کردید آن

 

 راهنمائی برای مربی:

 آیت را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند. -1

گاان  شرح مطالب را جمله جمله بخوان و آنچه محتاج به تفسیر است بیان کن تاا هماه   -5

 بفهمند.

و حاق والادین و ساپس حاق     حق خداوناد   ,که بزرگترین این حقوق :به ایشان بفهمان -3

 صاحبان قرابت و هریک به ترتیبی که ذکر شده است.

حاق خداوناد   کاه وفااداری باه     :گانه تشویق کن و بیااموز ایشان را بر ادای این حق ده -4

 عبادت و یکتاپرستی او است.
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 : حدیث احترام به همسایه و اکرام مهمان24درس 

 َكانَ  َمنْ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 ِإَلى فَ ْلُيْحِسنْ  اآلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاللَّهِ  ْؤِمنُ ي ُ 

 اآلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاللَّهِ  يُ ْؤِمنُ  َكانَ  َوَمنْ  َجارِهِ 
َفهُ  فَ ْلُيْكرِمْ   َواْليَ ْومِ  بِاللَّهِ  يُ ْؤِمنُ  َكانَ  َوَمنْ  َضي ْ
ًرا فَ ْليَ ُقلْ  اآلِخرِ   .لَِيْسُكتْ  َأوْ  َخي ْ

دا و روز : آن که به خا فرمودة رسول اهلل 

اش نیکی آخرت ایمان دارد باید به همسایه

کند، و آن که به خدا و روز آخرت ایماان  

دارد بایااد مهمااانش را احتاارام نمایااد و آن 

که به خدا و روز آخارت ایماان دارد بایاد    

 سخنی خیر بگوید و یا ساکت شود.

 )صحیح ابن ماجه(

 

: یعنی کسی که ایمان داشته «اآلِخرِ  َواْليَ ْومِ  هِ بِاللَّ  يُ ْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ »: فرمودة پیامبر  شرح:

شدن در باشد که خداوند پروردگار و معبود برحق است و غیر او پروردگاری نیست و به زنده

ایمان داشته باشد، و آن که دارای چنین ایمانی  ,آخرت و حساب آن روز از پاداش و کیفر

ورزد و در رساندن خیر و احسان به همسایه اش نیکی میبه همسایه «َجارِهِ  ِإَلى فَ ْلُيْحِسنْ » باشد

 بِاللَّهِ  يُ ْؤِمنُ  َكانَ  َوَمنْ »اش: طلبد. و فرمودهو دفع آزار و اذیت از آن اجر و ثواب خداوند را می
َفهُ  فَ ْلُيْكرِمْ  اآلِخرِ  َواْليَ ْومِ  عبارت است از پذیرش مهمان به جایگاه مناسب و  :یف: اکرام ض«َضي ْ

 يُ ْؤِمنُ  َكانَ  َوَمنْ »اش: ذا و نوشیدنی و پذیرائی از او به مدت سه شبانه روز و فرمودهتقدیم غ
ًرا فَ ْليَ ُقلْ  اآلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاللَّهِ  : یعنی مسلمان کامل االیمان که به خدا و روز «لَِيْسُكتْ  َأوْ  َخي ْ

کند که ارزیابی می هایش راگفتن داشته باشد گفتهآخرت ایمان دارد هرگاه که ارادة سخن

کند و در غیر آن اگر سخنش متضمن فایده بود و زیانی را در بر نداشته باشد آن را بیان می

 :را برای صالح جامعة اسالمی ارشاد فرمودند وشاین راه و ر ماند، و رسول اهلل ساکت می

و از شر و  خویشتن را پای بند گردانیده ,که اگر مسلمانان به پیروی از این سیرت و روش

 د.نآورشان را به بار میجویی کنند سعادت و خوشبختی دین و دنیایبدی کناره
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 راهنمائی برای مربی:

 ها آن را حفظ کنند.حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنونده -1

هاا توضایح   هائی که دانسته نشده برای شنوندهشرح را به آرامش بخوان و معنای کلمه -5

 کن.

شدن در روز آخرت را تذکر بده، چه این عقیاده باه   عقیده به زندهشان از اهمیت برای -3

منزلة قوة بازدارنده ایست برای آن که به پاداش چنین روزی آگاهی و ایماان داشاته و   

 شود که به کار خیر رو آورده و از شر و بدی اجتناب نماید.سبب می

 حقوقی دارند. که هریک از ایشان :ایشان را به حقوق همسایه و مهمان آشنا ساز -4

که خموشی و سکوت کلید سالمتی است، هرکه زبانش را کنترل و  :به ایشان تذکر ده -2

اش را به اداره کند مالک امور خود است و آن که زبانش را حفظ نکرد زندگی

کف عنک »در حدیثی فرمودند:  خساره و زیان روبرو کرده است، چنانکه پیامبر 
گفت: آیا در  اشاره به زبان خود نمودند، معاذ این را از خود بازدار، و  «هذا

 يف کب الناسيوهل »فرمود:   شویم؟ رسول اهللزنیم مؤاخذه میهائی که میسخن
هایشان در آتش سرنگون آیا مردم را به روی «لسنتهم؟النار علی وجوههم إل حصائد أ

 شان؟هایاندازد به جز حاصل زبانمی
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 وستان یکدیگرندمؤمنین و... د: آیة 22درس 

 قول اهلل تبارک وتعالی:
 
 

 
 

 

 :گفته خداوند 

( مردان مؤمن و زنان مؤمنه بعضی از 21)

 ایشانند دوستان بعضی.

 [21]توبه: 

 

 ﴿فرمودة خدای بزرگ:  شرح:

﴾ کسانی که به خدا و رسول و مالقات با  یعنی

خداوند ایمان دارند و در ایمان خود صادق و از کمال ایمان برخوردار هستند این گروه 

بعضی ایشان دوستان بعضی دیگر اند. والیت بر دو اصل استوار است: اول محبت، دوم 

د و وی را به که به دوست خود ستم نکن :دادن آنستدادن و از مظاهر یارینصرت و یاری

دشمنش تسلیم نکند و در جائی که محتاج به نصرت و یاری است تنها نگذارد و چون او را 

بر معصیت خداوند ببیند به آن حالت وانگذارد بلکه به وسیلة امر به معروف و نهی از منکر او 

ر و را از شر شیطان نجات داده تا توبه کند و به طرف خداوند بازگردد، خدائی که پروردگا

بگوید  «یرحمک اهلل»مالک زندگی او است. و از مظاهر محبت آنست که هرگاه عطسه زند 

و اگر بیمار شد به عیادتش برود و اگر از راه منحرف شد وی را راهنمائی کند و چون از وی 

نظر خواهی کند، خیرخواهی خود را از او دریغ ندارد، اگر خسته باشد سوارش کند و چون 

دارد برای او هم دوست بدارد کند خالصه هرچه که برای خود دوست می نادار شد کمکش

شمارد برای او هم بد بشمارد. و مصداق این جمالت سخن پیامبر و هرچه را برای خود بد می

 هیچیکی از شما ایمان ندارد تا این که برای برادرش چیزی بپسندد »فرماید: است که می

خواهد برای برادرش هم اش آنست آنچه برای خود نمیهو الزم . «پسنددکه برای خود می

 نخواهد.
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 راهنمائی برای مربی:

 آیت را به تکرار بخوان تا حفظ کنند. -1

شرح مطالب را جمله جمله بخوان و نکات پوشیده را توضیح ده تا به درستی فهمیده  -5

 شود.

دوستند و با کافران که والیت و برائت از ایمان است مؤمنان با مؤمنان  :ها بیاموزبه آن -3

   ﴿ فرماید:خداوند می ,دشمن

   
    

    
   

   
﴾  :ی گروهی را که ایمان آرند به نیاب» (.22)المجادلة

خدا و روز بازپسین دوستی کنند با آن که دشمنی کند با خدا و پیامبرش و هرچند 

  .«شانشان یا خویشاوندانشان یا برادرانشان یا پسرانباشند پدران
گیر و درشت خوی و در میان که مسلمانان در مقابل کفار سخت :به ایشان بفهمان -4

 باشند.ان میخوی و مهربخود نرم

حقیقت دوستی را در میان مردان و زنان مسلمان بیاموز که باید باهم محبت و  -2

صمیمیت داشته و همدیگر را یار و مددکار باشند و اگر خدای ناکرده نصرت و 

شان نباشد و عالیق برادری و خواهری اسالمی مراعات نگردد، پس محبت در بین

 آید.نعوذ باهلل برائت و دشمنی بوجود می
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 : حدیث هنگام عصر الحمد هلل بگوید26درس 

 َعَطسَ  ِإَذاقول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 َمنْ  َعَلْيهِ  َوْليَ ُردَّ  لِلَّهِ  اْلَحْمدُ  فَ ْليَ ُقلِ  َأَحدُُكمْ 

 يَ ْهِديُكمُ  َعَلْيِهمْ  َوْليَ ُردَّ . اللَّهُ  يَ ْرَحُمكَ  َحْوَلهُ 
 .بَاَلُكمْ  َوُيْصِلحُ  اللَّهُ 

فرمایناد: هرگااه یکای از شاما     می پیامبر 

عطسااه زنااد پااس بایااد الحماادهلل بگویااد و 

کسانی که در اطرافش هستند در جواب او 

یرحماااک اهلل بگویناااد بااااز او در پاساااخ  

 یهدیکم اهلل ویصلح بالکم بگوید.

 )صحیح ابن ماجه(

 

ا است به شدن هوعطسه عبارت از بیرون «َأَحدُُكمْ  َعَطسَ  ِإَذا»: فرمودة پیامبر  شرح:

عطاساً  –یعطس  –عطس  ,شود و در محاورة اعرابشدت از بینی که از آن آوازی شنیده می

شود که هوا به شدت از بینی شخص همراه آواز بیرون شود و هرگاه مسلمان عطسه گفته می

زند بر وی الزم است که خدای را ستایش کند و الحمد هلل بگوید و اگر کسی از مسلمانان 

بگوید یعنی خدا بر تو رحم کند. این دعای رحمت  «اللَّهُ  يَ ْرَحُمكَ »د، الزم است همراهش بو

از مقتضیات محبت و دوستی مسلمین است و باید آن طرف نیز این دعا را پاسخ دهد و 

در  .«یعنی خدا تو را هدایت کرده و حالت را اصالح کند» «بَاَلك َوُيْصِلحُ  اللَّهُ  يَ ْهِديك»بگوید: 

به صیغة جمع بگوید  «بَاَلُكمْ  َوُيْصِلحُ  اللَّهُ  يَ ْهِديُكمُ »یک نفر باشد و اگر بیشتر بودند  صورتی که

و این عبارت از بهترین دعاها است، زیرا در آن طلب هدایت برای مسلمان و اصالح حال 

که انسان در دنیا و  :ها و شامل سعادت دنیا و آخرت است، چون سعادت کامل آنستآن

مند باشد و در حدیث آمده است که هرگاه بار دوم تا سوم عطسه تکرار شود آخرت سعادت

 جواب بگوید و در مرتبة چهار الزم نیست زیرا این تکرار عطسه به علت زکام خواهد بود.

 

 راهنمائی برای مربی:

 شنوندگان هم تکرار و حفظ کنند. یث را به خوبی بخوان و تکرار کن: عبارت حد -1
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بازگفتن سنت و   «اللَّ هُ  يَ ْرَحُم كَ »گفتن و جواب آن را به  «ِللَّ هِ  َحْمدُ الْ »ه سدر هنگام عط -5

 باشد.از مظاهر اسالم می

 اللَّهُ  يَ ْهِديك»زننده در جوابش گفت، عطسه «اللَّهُ  يَ ْرَحُمكَ » –چون در جواب الحمد هلل  -3
 بگوید. «ميولک وهو الغفور الرح ييغفر اهلل ل»یا  «بَاَلك َوُيْصِلحُ 

بدبینی را از وی دور  «اللَّهُ  يَ ْرَحُمكَ »که جواب عطسه به عبارت  :یشان بیاموزبه ا -4

 گرداند.می

شود باید خدای را بار  که این آداب به جز در مکتب اسالم دیده نمی :به ایشان بفهمان -2

نعمت اسالم شکر بگوئیم و به این مزایا افتخار کرده و بدان عمل کنیم و سیاه و سافید  

 ت کنیم.را بر آن دعو
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 : آیة به گناه و دشمنی باهم راز مگویید21درس 

 قول اهلل جل جال له:
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
  
 

  
 

  

 :گفتة خداوند 

گوئیاد  ( ای مؤمنان هرگاه با هم راز مای 2)

راز نگوئیاد باه گنااه و دشامنی و نافرمااانی     

پیاااامبر و راز گوئیاااد باااه نیکوکااااری و    

پرهیزگاااری و بترسااید خاادای را کااه بااه   

 شوید.سویش جمع می

 [2]مجادله: 

 

  ﴿ فرمودة خداوند: شرح:

﴾  خداوند بندگان مؤمنش را مخاطب قرار داده و ایشان را تربیة

گرداند زیرا خداوند دوست مؤمنان و ایشان نیز شان را پاکیزه میاخالقی کرده و ارواح

یعنی هرگاه باهم  ﴾ ﴿ باشنددوستان او تعالی می

تا کسی آن را نشنود و  –گوشی کردن و رازگفتن است مناجات گوئید مناجات یعنی باهم در

   ﴿ نداند

﴾  پس مانند منافقین و یهود به گناه و تجاوز راز

گفتند: همان و مسلمانان راز می کردن پیامبرنگوئید، زیرا منافقین و یهود باهم به سرزنش

کردند، پس خداوند بندگان مسلمان خود را پیامبر سفارش میطوری که گروهی به نافرمانی 

منافقین نباشند، فرمودة خداوند: کند تا مانند یهود و نهی می
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﴿  

﴾  ،یعنی طاعات را انجام دهید، کردار شایسه را به جا آرید

 و فرمودة خداوند:کنید محرمات را فرو گذارید و از اعمال ناپسند دوری 

﴿    

 ﴾ عنی از خداوند بترسید و او را در اوامر و نواهی ی

گردید و از شما حساب گرفته و به نافرمانی نکنید، زیرا شما به زودی به سویش برمی

یابید، زیرا یدهد و اگر پرهیزگار باشید در دنیا و آخرت نجات مکردارتان جزا می

فرمانبرداری خداوند، نظام کاملی است که کسی که به آن چنگ بزند به اذن خداوند 

 گردد.سعادتمند می

 

 راهنمائی برای مربی:

 آیت را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 شرح مطالب را جمله جمله بخوان و آنچه بر شنوندگان مشکل است بیان کن. -5

که برای دو نفر جواز ندارد که نازد نفار ساومی بااهم پوشایده ساخن        :به ایشان بیاموز -3

 گرداند.گویند، زیرا مناجات و راز گفتن او را بدگمان و اندوهگین می

ایشان را به تقوی و پرهیزگاری تشویق کان چاون تقاوی و پرهیزگااری سارآمد هماه        -4

 کارها است.

و حاضرشادن در صاحنة    شدن بعد از مرگ و جزای کردار نیک و باد ها را از زندهآن -2

 قیامت بیم ده.
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 : حدیث چون سه نفر هستید، دو نفر باهم...29 درس

 َفلَ  َثلَثَةً  ُكْنُتمْ  ِإَذاقول النبي عليه السلم: 
 َذِلكَ  فَِإنَّ  َصاِحِبِهَما ُدونَ  اثْ َنانِ  يَ تَ َناَجى

 .ُيْحزِنُهُ 
 نَ َهى قَالَ َوَعْن اْبن ُعَمر رضي اهلل عنهما: 

 َأنْ  -وسلم عليه اهلل صلى- لَّهِ ال َرُسولُ 
 .الثَّاِلثِ  ُدونَ  اثْ َنانِ  يَ تَ َناَجى

: چاون ساه نفار باشاید دو     فرمودة پیاامبر  

نفرتااان باااهم سرگوشاای نکننااد باادون نفاار 

تاان را غمگاین   سومی زیرا ایان کاار رفیاق   

 گرداند.می

روایت شده که پیاامبر   بو نیز از این عمر 

ق ساومی  خدا از این که دو نفار بادون رفیا   

خااود باااهم رازگااوئی کننااد نهاای فرمااوده  

 است.

 )صحیح ابن ماجه(

 

 «يَ تَ َناَجى َفلَ »: یعنی چون سه نفر مرد یا زن باشید «َثلَثَةً  ُكْنُتمْ  ِإَذا»: فرمودة پیامبر  شرح:
این جمله  «ُيْحزِنُهُ  َذِلكَ  نَّ إلِ » پس سرگوشی نکنند دو نفر بدون رفیق سومی، فرمودة پیامبر 

گیری از نفر سوم وی را فرماید: این گوشهکند و میلت نهی از سرگوشی دو نفر را بیان میع

کنند و گمان داند که این دو نفر در چه مورد سرگوشی میسازد، چون نمیغمگین می

کند شاید با سخن خود قصد سوئی به وی دارند و هرگاه فروگذاشتن مسلمان مانند می

اینگونه سرگوشی را نیز حرام کرد تا مسلمانان  است، لذا پیامبر  ترسانیدن و اذیت او حرام

 بر صمیمیت، محبت و دوستی خود باقی بمانند.

 «الثَّاِلثِ  ُدونَ  اثْ َنانِ  يَ تَ َناَجى َأنْ  -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  َرُسولُ  نَ َهى» و حدیث ابن عمر 
اهم رازگوئی کنند نهی فرموده است. از این که دو نفر بدون رفیق سوم خود ب  پیامبر خدا

مانند حدیث اول داللت دارد که سرگوشی دو تن از رفیقان بدون نفر سومی حرام است، زیرا 

 گرداند.این کار در مسلمان ترس ایجاده کرده و غمگینش می
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 راهنمائی برای مربی:

 هردو حدیث را واضح بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند. -1

را جمله بخوان و آنچه به تفسایر احتیااج دارد تفسایر کان تاا شانوندگان       شرح مطالب  -5

 بفهمند.

مسالمان بارادر مسالمان اسات بار وی ساتم       »فرمایاد:  که می ایشان را از سخن پیامبر -3

گرداناد، وی را باه دشامن تسالیم     گویاد، او را ذلیال نمای   کند، برایش دروغ نمینمی

 .«است خون و آبروی او و مال اوکند. همه چیز مسلمان بر مسلمان حرام نمی
کاردن( مسالمان و   کاه هجاران )تارک    :آگااه کان   اساالم  ایشان را از محاسن مکتاب  -4

 شود حرام کرده است.هرآنچه سبب رنج و اندوه یا ترس مسلمان می

ها را از علت نهی سرگوشی دو نفر بدون سومی آگاه کن، زیرا این کار سبب بقای آن -2

د و نتیجة آن همکاری و تعاون در بار و تقاوی در باین    شومحبت و دوستی اسالمی می

 مسلمانان است.
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 قرآنی پند است آیات: 21درس 

 قول اهلل سبحانه وتعالی:
  

  
  

  
  

  
 
  
 
  
 
  

 فرمودة خداوند متعال:

( ناااه چناااان اسااات هماناااا آن اسااات 11)

( هرکه بخواهد یادآورد آن 15یادآوری )

( 14هااااای گراماااای ) ( در نامااااه13را )

هاای  ( باه دسات  12برافراشته پاک شاده ) 

 ( گرامیانی نیکانی.16آورانی )پیام

 [16 – 11]عبس: 

 

یامبر! این کار را بار دیگر انجام مده، : یعنی ای پ﴾﴿ فرمودة خداوند: شرح:

روزی به دعوت و تبلیغ عدة از مردان قریش مشغول بود و امید داشت که  زیرا پیامبر 

که صحابی نابینا بود آمد و   هدایت شوند و بدینوسیله اسالم پیشرفت کند ابن ام مکتوم

را نداد و روی درهم جوابش  مشغول دعوت اند، سؤالی کرد پیامبر دید که پیامبرنمی

  ﴿ کشید خداوند وی را از این کارش به این فرمودة خود

    ﴾  :( 2ا  5)عبس

 .«از این که نابینائی به سراغ او آمده بود  .چهره در هم کشید و روى گردانید»
کار را بار دیگر تکرار مکن و  یعنی این «کال»مورد عتاب قرار داد تا این که فرمود: 

 فرمود:

﴿ ﴾ دوست به  یعنی آیاتی که در آن عتاب

 ﴾  ﴿دوستش هست سبب پندگرفتن است 
خواهد که ازین وحی و تنزیل که متضمن عتاب و تأدیب است یعنی کسی که از مسلمانان می
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 ای گرامی نزد خداونددر نامه ﴾   ﴿پند پذیرد 

﴿﴾ برافراشته در آسمان ﴿﴾  پاک شده

های کاتبانی ه دستب ﴾ ﴿ پاک از تماس شیاطین

  ﴿ کنندبرداری میکه از لوح محفوظ نسخه

﴾ ها فرشتگان هستندیعنی گرامیانی فرمانبردار برای خداوند و راستگویانی و آن, 

 کنند.برداری میخواهد نسخهکه از لوح محفوظ آنچه را خداوند می

 

 راهنمائی برای مربی:

 یات را به تکرار بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند.آ -1

تاا   :شرح مطالب را جمله جمله بخاوان و نکااتی کاه محتااج باه بیاان دارد توضایح ده        -5

 شنوندگان بدانند.

خداوند پیامبرش را به واسطة توجه باهل جااه و ثاروت و اعاراض از     به ایشان از آنچه -3

 فقراء مورد عتاب قرار داده آگاه گردان.

که مسلمان در هماة اوقااتش باه یااد خداوناد بازرگ مؤماور اسات و          :به ایشان بیاموز -4

رود و بیشترین فوایاد را بارای   خواندن قرآنکریم از بزرگترین انواع ذکر به حساب می

 بردارد. مؤمنین در

مانناد فرشاتگان نویسانده نیکوکاار و      ,کاه بایاد ماؤمن قااری قارآن      :هاا بفهماان  به آن -2

 بزرگوار، بخشنده نیکوکار و فرمانبردار خدا باشد.

به جهت پاذیرفتن تربیات و عتااب خداونادی و       که پیامبر اسالم :ها را آگاه کنآن -6

مباارکش باه زیار پاای او     دیاد چاادر   اطاعتش از امر خدا، هرگاه ابن ام مکتوم را مای 

آفرین بر کسی که خداوند مرا به واساطة وی ماورد عتااب    »فرمود: گسترانید و میمی

 .«فرمود: آیا کاری داری تا انجام دهم؟قرار داده و برایش می
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 خواند...: حدیث کسی که قرآن را به سختی می32درس 

 أَُيِحبُّ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 ِفيهِ  َيِجدَ  َأنْ  َأْهِلهِ  ِإَلى رََجعَ  اِإذَ  َأَحدُُكمْ 
. نَ َعمْ  :قُ ْلَنا. ِسَمان   ِعظَام   َخِلَفات   َثَلثَ 

 ِفى َأَحدُُكمْ  يَ ْقَرُؤُهنَّ  آيَات   فَ َثَلثُ  :قَالَ 
رٌ  َصلَتِهِ   ِسَمان   َخِلَفات   َثَلثِ  ِمنْ  َلهُ  َخي ْ
 .ِعظَام  

 اْلِكَرامِ  ةِ السََّفرَ  َمعَ  بِاْلُقْرآنِ  اْلَماِهرُ َوقَاَل 
 َعَلْيهِ  َوُهوَ  ِفيهِ  يَ َتتَ ْعَتعُ  يَ ْقَرُؤهُ  َوالَِّذى اْلبَ َررَةِ 
 .اثْ َنانِ  َأْجَرانِ  َلهُ  َشاق  

: آیا یکای از شاما دوسات    فرمودة پیامبر 

دارد که چون به اهلاش باازگردد در خاناه    

خود سه شاتر بااردار بازرگ و فرباه بیاباد.      

 گفتاایم: آری، فرمااود: پااس سااه آیتاای کااه

خواناد از ساه   یکی از شما در نماازش مای  

 شتر باردار بزرگ و فربه بهتر است.

و نیااز فرمااود: کساای کااه در قرائاات قاارآن 

مهارت دارد با فرشتگان نویسنده بازرگ و  

خواناد  نیکوکار است و آن که قرآن را می

کناد بارایش   و به سختی کلمات را اداء می

 دو اجر و مُزد است.

 )صحیح ابن ماجه(

 

آیا دوست دارد یکی از شما که  «َأْهِلهِ  ِإَلى رََجعَ  ِإَذا َأَحدُُكمْ  أَيُِحبُّ »:  فرمودة پیامبر شرح:

، خلفات جمع «َخِلَفات   َثَلثَ  ِفيهِ  َيِجدَ  َأنْ »از مسجد یا از سر کار بازگردد،  چون به خانه خود

بیند بزرگ و می خلفه و آن شتر حامله را گویند عظام سمان یعنی آن شترانی که نزد اهلش

در  گفتیم: آری دوست داریم، چنین چیزی را داشته باشیم پیامبر  «نَ َعمْ  :قُ ْلَنا»چاق اند 

رٌ  َصلَتِهِ  ِفى َأَحدُُكمْ  يَ ْقَرُؤُهنَّ  آيَات   فَ َثَلثُ »شان گفتند: جواب  ِسَمان   َخِلَفات   َثَلثِ  ِمنْ  َلهُ  َخي ْ
خواند برایش از سه شتر حاملة فربه و چاق مازش میپس سه آیتی که یکی از شما در ن «ِعظَام  

یعنی کسی که به خوبی قرآن را آموخته و  «بِاْلُقْرآنِ  اْلَماِهرُ »: بهتر است و فرمودة پیامبر

با فرشتگان نویسندة بزرگوار و نیکوکار است در  «اْلبَ َررَةِ  اْلِكَرامِ  السََّفَرةِ  َمعَ » حفظ کرده است

 َأْجَرانِ  َلهُ  َشاق   َعَلْيهِ  َوُهوَ  ِفيهِ  يَ َتتَ ْعَتعُ  يَ ْقَرُؤهُ  َوالَِّذى»و قداست رتبه  لو صالحیت حا جةعلو در
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کند و دو اجر بدین و معنی یتتعتع این است که کلمات را به تردد و تکرار اداء می «اثْ َنانِ 

ن سبب دارد که اجر اول برای قرائت او و اجر دوم برای رنج و مشقتی که در قرائت قرآ

 شود.متحمل می

 

 راهنمائی برای مربی:

 ها را حفظ کنند.هردو حدیث را واضح بخوان و تکرار کن تا شنوندگان آن -1

 شرح مطالب را جمله جمله بخوان تا شنوندگان حفظ کنند. -5

هاا باا فرشاتگان نویسانده     کاه آن  :ایشان را از مقام و منزلت حافظین قارآن آگااه کان    -3

 بزرگوار و نیکوکار هستند.

کاه آن   :باه حفاظ قرآنکاریم آگااه کان      ها را از نحاوة دعاوت و تشاویق پیاامبر     آن -4

آیاا یکای از شاما دوسات دارد کاه البتاه ایان         «َأَح دُُكمْ  أَُيِح بُّ »می فرماید:  حضرت 

عبارت ایشان را به حفظ قرآنکریم بروش که در آن مشاقت و رنجای احسااس نشاود     

گفت: قرآن را بیاموزید و حفظ کنید کند به خالف عبارتی که اگر مثال میتشویق می

 آمد.که از آن چنین نتیجة به دست نمی



 

 درسهای ماه شعبان

 های پاکیزهانفاق از مال آیة: 9درس 

 قول اهلل تبارک وتعالی:
 
 

 
  
  
 
 

  
   
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 فرمودة خداوند بزرگ:

( ای مؤمنان! انفاق کنید از 562)

پاکیزهای آنچه فراهم کردید و از آنچه 

بیرون آوردیم از زمین و قصد نکنید پلید 

نیستید گیرندة آن کنید و را از آن انفاق می

 جز با فروخواباندن چشم در آن.

 [562]بقره: 

 

  ﴿ فرمودة خدای بزرگ: شرح:

﴾  خداوند در این آیت بندگان مؤمن به خدا و رسولش را

کند، چون ایمان است که به ایشان نیرو بخشیده و بدینوسیله برای تکلیف و خطاب می

که  :دهدکند و دستور میکنند. ایشان را ندا مییت پیدا میخطاب الهی اهل

﴿    

﴾  یعنی از انواع چیزهائی که کسب کردید مثل طال، نقره، اموال

تجارتی، چارپایان مانند شتر، گاو، گوسفند انفاق کنید، و در این آیت نسبت کسب به 

یشان به کارهای تجارتی و صنعتی و غیره اشتغال دارند و فرمودة بندگان داده شده است چه ا

    ﴿ :خدای بزرگ

﴾ ها مثل ها مانند گندم، جو، جواری و اقسام میوهیعنی از انواع دانه
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 ﴾  ﴿خرما و انگور و خداوند جمله 
دیگری قدرت رویانیدن درختان و  ,ی خود داده چون غیر خداوندکردن را به سونسبت بیرون

 فرماید:می  64ا  63: آیة گیاهان را ندارد چنانکه در سوره واقعه

﴿    
    

 ﴾ «کارید آیا شما دیدید آنچه را می آیا

کننده حقیقی جواب این است که خدا یگانه کشت . «آوران؟کنید یا مائیم کشتکشتش می

شود و انفاق در اینجا همه نوع انفاق را شامل می« پاک و بلند است خداوند»و رویانندة آنست 

انفاقی که بر نفسش، خانواده، مهمان و برادران نیازمند مسلمان اوست و باید زکات نخستین 

کند به شرطی که دارای نصاب بوده و سال بر آن بگذرد و زمان چیدن ق مینفقة باشد که انفا

  ﴿ ها و درو فرا رسد. فرمودة خدای بزرگ:میوه

  ﴾ جات و یعنی میوه

کنید از نوع پست انتخاب نکنید چنانکه اگر برای شما داده شود حبوباتی را که صدقه می

تان چنان پیش به پذیرفتن آن جز با فروبستن چشم نیستید، لذا با برادران فقیر و مسکین حاضر

 نمائید.آمد کنید که با خویشتن می

 

 راهنمائی برای مربی:

 آیت فوق را با ترتیل تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 های شرح را یکی پس از دیگری بیان کن تا دانسته شود.جمله -5

زناان و محتاجاان دارای   که کسب از راه مشروع برای رفاع احتیااج بیاوه    :به ایشان بگو -3

 ثواب و پاداش بسیار بزرگ است.

ایشان را به آداب عالیه اسالم آگاه کن، باید مسلمان با دیگران چنان معامله کند که به  -4

 کند.نفس خود می
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و مانناد آن  ها، حیوانات و در طال و نقاره  جات، میوهایشان را از وجوب زکات در غله -2

 های تجارتی آگاه کن.از کارها و مال
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 : حدیث انفاق به خود و خانواده صدقه است2درس 

 َكَسبَ  َماقول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 أَنْ َفقَ  َوَما يَِدهِ  َعَملِ  ِمنْ  َأْطَيبَ  َكْسًبا الرَُّجلُ 
 َوَخاِدِمهِ  َوَوَلِدهِ  َوَأْهِلهِ  نَ ْفِسهِ  َعَلى الرَُّجلُ 

  .َصَدَقةٌ  وَ فَ هُ 
 والمساكين، األرملة على الساعيَوقَاَل: 

 يصوم وكالذي اهلل، سبيل في كالمجاهد
 .الليل ويقوم النهار

علیه: مرد  وسالمه فرمودة پیامبر صلوات اهلل

تااری از دساات ماازد خااود چیاازی پاااکیزه  

کسب نکرده است و هرآنچه مرد بر نفاس  

کناد  و اهل و فرزندان و خادمش نفقاه مای  

گاردد. و نیاز فرماوده    محساوب مای  صدقه 

اساات: کساای کااه رساایدگی ماای کنااد باار  

زنان و مسااکین، مانناد جهادکنناده در    بیوه

راه خدا ست، و مانند کسی است که شاب  

 گذراند.را به عبادت و روز را به روزه می

 )صحیح ابن ماجه(

 

دو  ازین خبر پیامبر  «يَِدهِ  َملِ عَ  ِمنْ  َأْطَيبَ  َكْسًبا الرَُّجلُ  َكَسبَ  َما»: فرمودة پیامبر  شرح:

بودن کار از طریق مجاز مانند صنعت، تجارت و کشاورزی، شود اول مشروعچیز دانسته می

آورد و در راه تحصیل آن سعی و کوشش دوم این که هرچه انسان از راه کسب به دست می

 الرَُّجلُ  أَنْ َفقَ  َوَما»: کند، بهترین چیزی است که انسان به دست آورده است. فرمودة پیامبر می
است بعد از اول که حاصل  این خبر دوم نبی  «َصَدَقةٌ  فَ ُهوَ  َوَخاِدِمهِ  َوَوَلِدهِ  َوَأْهِلهِ  نَ ْفِسهِ  َعَلى

مضمونش چنین است، آن مالی را که فرد مؤمن بر خود، زن، فرزند و خادم خویش از غذا، 

کند برایش صدقه محسوب ها صرف میلباس، خانه، وسیله سواری و دارو و مانند این

شود. این گردد و مانند صدقات دیگر اجر و ثواب دارد و اجر آن تا ده برابر مضاعف میمی

حدیث مرد مسلمان را به طرف کسب و کار تشویق کرده است و او را از کسالت و تنبلی 

ود که سوال شباشد راضی نمیدارد، زیرا مسلمان دارای عزت و کرامت نفس میبرحذر می

: چرک اموال مردم است که کند و از چرک مال مردم بخورد، زیرا صدقه به فرمودة پیامبر 
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دهند که صدقه مردم به این صدقات نفس خود را پاک کرده و آن را به کسانی می

 خورند.می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 ظ کنند.کرار کن تا شنوندگان حفتهردو حدیث را به نحو احسن چندین بار -1

شرح حدیث را به طور واضح و روان به صورتی که الزم است بخوان تا شنوندگان آن  -5

 را بفهمند.

 ایشان را از فضیلت کار و کسب و پستی کسالت و تنبلی آگاه کن. -3

کوشاد در اجار خاود    زنان و مساکین میکسی که برای رفع حاجت بیوه :به ایشان بگو -4

داری است که روز را به روزه و شب را باه قیاام   زهمانند مجاهد در راه خدا و مانند رو

 کند.سپری می

که انفاق بر نفس، زن، فرزند و خدمتکار واجب است و کسی کاه آن   :فهمانبها به آن -2

 باشد.کند مستحق عذاب میدهد اجر دارد و آن که ترک میرا انجام می
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 : آیة رفتن به سوی تجارت و سود و ترک خطبه3درس 

 وجل:قول اهلل عز
 

 
  
 

 
 

 
   

   
  

 
 

  
  

 
 

 فرمودة خداوند بزرگ:

 ,ساارانیرتی یااا هوبیننااد تجااا)و هرگاااه بااه

سویش و بگذارناد تاو را ایساتاده    بروند به 

آنچاه نازد خادا اسات بهتار اسات از        :بگو

هوسااارانی و از تجاااارت و خااادا بهتااارین 

 دهندگان است.روزی

 [11]جمعه: 

 

  ﴿ فرمودة خدای تعالی: شرح:

  ﴾  آن دسته مسلمانی که در نماز جمعه با

ها کاروانی را به پا خواستی و آن« برایشان»رای ایراد خطبه تو در مسجد بودند، هنگامی که ب

که حامل کاالهای تجارتی و غذایی بوده و اطفال و بردگان پیرامون آن با شور و شعف جمع 

شان پیش از اسالم بود، آن را زنی چنانکه رسم دیرین جاهلیتشده و با آوازخوانی و دف

 ﴿نمودند مشاهده کردند استقبال می

﴾ به طرف کاروان رفته و تو را در حال خطبه با گروهی که ده الی :

این خبر را  دوازده نفر به شمول خلفای راشدین چهارگانه بود ترک نمودند و خداوند 

برای سرزنش آن گروه بیان کرد، چه ایشان در حالی به سوی هوا و هوس و تجات به بیرون 

مشغول ایراد خطبه بودند، لذا خداوند به پیامبرش دستور  اهلل مسجد رو آوردند که رسول 
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های تا اوشان را آگاه سازد که مزد و پاداش و روزی که نزد او تعالی است از هوس :داد

بیهوده و از تجارت بهتر است، تا اهمیت آن را درک نموده و چنان عملی را بار دیگر انجام 

دهندگان است و با عبادت است که بهترین روزی اهلل ندهند و همچنین بدانند که تنها ذات 

 و نزدیکی به او و با دعا و توسل به حضرتش آن همه روزی با خیر و برکت را طلب نمایند.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حفظ کنند.ن را آیت را به طور زیبا بخوان تا شنوندگان آ -1

 ضیح باشد بیان کن.شرح را با آرامش جمله جمله بخوان و آنچه محتاج تو -5

تجاارت آخارت.    -5تجاارت دنیاا.    -1که تجارت دوگوناه اسات:    :ها تعلیم دهبه آن -3

تجارت دنیا نباید انسان را از عبادت خداوند که هدف زندگی و سرّ این وجاود اسات   

کناد چاه   اگار انساان را از دنیاا باازدارد انساان ضارر نمای        آخرت بازدارد، اما تجارت

که آخرت از دنیا بهتر است و آنچه را کاه خداوناد خیار گفتاه      :فرمایدمی خداوند 

 کند.کند که آن بهتر است و شخص عاقل چیز بهتر را طلب میهیب عاقلی شک نمی

که دروازة لهاو و لعاب در اساالم بساته شاده و بنیاان و اساساش ویاران          :به ایشان بگو -4

دواناای و  گردیااده اساات مگاار ساارگرمی و بااازی بااا همساار و اطفااال و مسااابقه اسااب 

 تیراندازی و آموزش اسلحه و وسایل جهاد که جواز دارد.
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 خیار بیع درست است حدیث: 4درس 

 تَ َبايَعَ  ِإَذاقول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
ُهَما َواِحد   َفُكلُّ  الرَُّجَلنِ   َلمْ  َما بِاْلِخَيارِ  ِمن ْ

 اآلَخرَ  َأَحُدُهَما ُيَخي ِّرْ  َأوْ  َجِميًعا وََكانَا يَ تَ َفرَّقَا
 َذِلكَ  َعَلى فَ َتَبايَ َعا اآلَخرَ  َأَحُدُهَما َخي َّرَ  فَِإنْ 
 تَ َبايَ َعا َأنْ  بَ ْعدَ  تَ َفرَّقَا َوِإنْ . اْلبَ ْيعُ  َوَجبَ  فَ َقدْ 
ُركْ  َوَلمْ  ُهَما َواِحدٌ  يَ ت ْ  َوَجبَ  فَ َقدْ  اْلبَ ْيعَ  ِمن ْ

 .اْلبَ ْيعُ 

: هرگاه دو مرد بیعی را دة پیامبر فرمو

س هریک از ایشان به خیار انجام دادند، پ

هستند تا هنگامی که باهم باشند و جدا 

نگردند یا یکی ازیشان دیگری را مخیر 

کند، اما اگر یکی دیگری را مخیر کرد و 

بیع را منعقد کردند، در این  ,بر این شرط

شود و اگر پس از صورت بیع واجب می

چنین بیعی از هم جدا شدند و یکی از 

گفت، البته بیع واجب ایشان بیع را ترک ن

 شده است.

 )صحیح ابن ماجه(

 

ُهَما َواِحد   َفُكلُّ  الرَُّجَلنِ  تَ َباَيعَ  ِإَذا»: فرموده پیامبر  شرح: یعنی  «يَ تَ َفرَّقَا َلمْ  َما بِاْلِخَيارِ  ِمن ْ

برای هریک از خریدار و فروشنده اختیار است که معامله را قبول یا رد کند و این تا وقتی 

هردو ایشان در محلی که معامله را انجام داده قرار داشته باشند و اگر بعد از معامله است که 

 جدا گشتند و هیچیک از ایشان بیع را رد نکرد در اینصورت بیع ثابت شده است.

و اگر بیعی صورت گرفت و هریک از طرفین به طرف مقابل خود خیار داد، بیع منعقد 

ست و اگر یکی از ایشان برگشت کرده و فسخ معامله را گردیده و خیار برای ایشان ثابت ا

گردد. مگر این که زمانی را برای خیار معین کرده باشند که خیارشان طلب کرد بیع فسخ می

 تا آن زمان پابرجاست و اگر زمان گذشت خیار باقی نیست و بیع انجام شده است.
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 هایی برای مربی:راهنمائی

 ا شنوندگان حفظ کنند.حدیث را بخوان و تکرار کن ت -1

 شرح را جمله جمله بخوان و آنچه احتیاج به بیان دارد توضیح بده. -5

ها را از تسهیالتی که در این حدیث راجع به احکام بیع است آگاه کن، زیرا امکان آن -3

دارد کسی معاملة را انجام دهد و باز متوجاه شاده از آن پشایمان گاردد. ساپس بارای       

گران بخیار هساتند تاا هنگاامی کاه از هام جادا       فرماید: معاملهمی چنین معاملة پیامبر

نشوند و اگر جدا شدند و هریکی به راه خود رفت بیع ثابات اسات و رجاوعی وجاود     

 ندارد.

گاران  که بیع به خیار جواز دارد و آن چنین است کاه یکای از معاملاه    :ها بفهمانبه آن -4

که اگار یکای از ایشاان قبال از      کننددهد و زمان آن را معین میبرای طرف مهلت می

شدن مدت، رجوع کرد برایش جایز است که خرید یا فروش خود را رد کناد و  سپری

 است. این مسئله نیز از محاسن شریعت اسالم و کماالت محمدی 

هاا و  ها را به روابودن خرید و فروش آگاه کن، زیارا معاملاه در تماام اناواع جانس     آن -2

که در چیزهای حارام مانناد شاراب و مساکرات و خاود      کاالها حالل است، مگر این 

 مرده و یا گوشت خوک صورت گیرد که در این هنگام از نگاه اسالم صحت ندارد.
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 : آیة عهدشکنی و خیانت2درس 

 قول اهلل سبحانه وتعالی:
  

 
  

 
  

  
   

  
 

   
  

 
  

  
  

 فرمودة خداوند متعال:

( همانا آنان که بفروشند پیمان خادا و  22)

 ,سااوگندهای خااویش را بااه بهااای اناادک 

ر آخاارت و سااخن آنااان را نیساات بهاارة د

شاان روز  ینگوید ایشان را خدا و ننگارد بد 

قیاماات و نااه پاکسازدشااان و باارای ایشااان  

 عذاب دردناک است.

 [22]آل عمران: 

 

  ﴿ فرمودة خداوند بزرگ: شرح:

   
  ﴾  یعنی کسانی

خورند و کنند سوگند میهای خود فریب و خیانت میر پیمانکنند و دکه پیمان بسته می

 ﴿: گویندآوردن سرمایة پست دنیائی، دروغ میبرای به دست

    ﴾ ها یعنی برای این

 ﴾  ﴿بهره و نصیبی در آخرت نیست 
کند و ایشان را ها را تزکیه نمیگوید و آنریف سخن نمیها به طریق احترام و تشیعنی با آن

  ﴿ گرداندشان نمیها پاکگوید و از گناهان و زشتیثنا نمی

  ﴾  خداوند به

  ﴿کند شان در روز قیامت نظر نمیسوی
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 ﴾ آید که لذت زندگی را یشان مو عذاب دردناک به سراغ

گردد، چنانکه ها از زندگی گواراتر میبرایشان حرام کرده به نحوی که مرگ برای آن

 فرماید:ها در سورة زخرف حکایت کرده میخداوند از احوال آن

﴿   
     
 ﴾ ( :11الزخرف.) نگهبان جهنم»ای مالک »ی یعن »

دهد: به راستی شما )در پاسخ می کاش بمیراند ما را پروردگارت تا از عذاب راحت گردیم.

 .«این عذاب( جاوید و ماندگارید
 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت را مکرر بخوان تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 شرح را جمله جمله بخوان و آنچه ابهام دارد توضیح ده. -5

 شکنی آگاه گردان که از گناهان کبیره است.ها را از حرمت پیمانآن -3

ها را از صحت عقیدة اهال سانت در مسائله ر یات خداوناد واقاف گاردان، زیارا         آن -4

شان خداوند به سوی ﴾  ﴿ فرماید:می

هاا کاافر هساتند ولای باه مؤمناان خداوناد در روز قیامات نظار          کند، چون آننظر نمی

 کنند.ها نیز به او نظر میکند و آنیم

 که به حکم این آیت خرید و فروش جواز دارد. :ها بیاموزبه آن -2

که اگرچه این آیت در بارة یهود نازل شده است، ولای در اینجاا عماوم     :به ایشان بگو -6

 لفظ معتبر است نه خصوص مورد.

کنی و سوگند دروغ که شکه باید از هر عمل زشتی مانند پیمان :ها یادآوری کنبه آن -2

 گرداند پرهیز شود.مسلمان را شبیه یهود می
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 گوید: حدیث خداوند با سه کس سخن نمی6درس 

 لَ  َثلَثَةٌ  قول النبي صلى اهلل عليه وسلم:
 َولَ  ِإلَْيِهمْ  يَ ْنظُرُ  َولَ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اللَّهُ  ُيَكلُِّمُهمُ 
 ُهمْ  َمنْ  :فَ ُقْلتُ . مٌ أَلِي َعَذابٌ  َوَلُهمْ  يُ زَكِّيِهمْ 

 :قَالَ . َوَخِسُروا َخابُوا فَ َقدْ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا
 َواْلُمنَ فِّقُ  َعطَاَءهُ  َواْلَمنَّانُ  ِإزَارَهُ  اْلُمْسِبلُ 

 .اْلَكاِذبِ  بِاْلَحِلفِ  ِسْلَعَتهُ 

: ساه نفرناد کاه خداوناد     فرمودة پیغمبار  

گویاد و  بروز قیامت باا ایشاان ساخن نمای    

هاا را پااک   افکناد و آن نمای  برایشان نظار 

گردانااد و برایشااان عااذاب دردناااک  نماای

است. پاس گفاتم: ای پیاامبر خادا! ایشاان      

کیاننااد بااه تحقیااق کااه باادبخت و زیانکااار 

شااادند. فرماااود: درازکننااادة ازار خاااود و 

گذار بر عطای خود و فروشنده جنس منت

 خود را به سوگند دروغ.

 )صحیح ابن ماجه(

 

یعنی خداوند این سه نفر را به صورت  «اللَّهُ  ُيَكلُِّمُهمُ  لَ  َثلَثَةٌ »:  فرمودة پیامبر شرح:

شان از خشم و غضبی و به سوی «ِإلَْيِهمْ  يَ ْنظُرُ  َولَ »دهد اکرام و تشریف مورد خطاب قرار نمی

داند، گرشان نمیها را ستایش نکرده و از گناه پاکآن «يُ زَكِّيِهمْ  َولَ »افکند که دارد نظر نمی

 و ایشان را عذابی دردناک است. «أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َوَلُهمْ »

گوید: گفتم: ایشان کیانند ای رسول خدا! شنید، می این سخنان را از پیامبر چون ابوذر

یعنی کسی که ازار  «ِإزَارَهُ  اْلُمْسِبلُ »فرمود:  به تحقیق که خوار و زیانکار شدند. آن حضرت

آن که چون به کسی چیزی دهد بر  «َعطَاَءهُ  َواْلَمنَّانُ »کشد قدمش مییا شلوارش از تکبر زیر 

وی منت گذارد و چون در قرآن آمده است که مسلمانان کسانی هستند که صدقه و بخشش 

 َواْلُمنَ فِّقُ »: گردانند و فرمودة پیامبراجر نمیبی ,کردن طرفگذاری و اذیتخود را به منت
های جنس خود این قدر یا آن قدر پرداخته است و خورد که دربیکسی که قسم م «ِسْلَعَتهُ 
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ام و نخریده است حال آن که آن مقدار را نپرداخته است یا بگوید: به فالن و فالن مبلغ خریده

 یا این مال به اینقدر برابر است و ارزش دارد در صورتی که ارزش را ندارد.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 بخوان تا شنوندگان حفظ کنند. حدیث را چند بار -1

 شرح را با آرامش جمله جمله بخوان تا بدانی که شنوندگان یاد گرفته اند. -5

 که جامة مسلمان باید بین کعبین و نصف ساق باشد. :به ایشان بفهمان -3

گاذاری عباارت از   کند و منتنهادن، ثواب صدقات را باطل میکه منت :به ایشان بگو -4

گوید: فالن چیز را برایت خریدم و یاا فاالن چیاز را برایات     این است که برای طرف ب

 دادم.

دانناد ساؤال کنناد    دانند واجب است از کسانی که میکسانی که نمی :به ایشان بفهمان -2

ها کیانند و بار  سوال کرد و گفت: آن همچنان که راوی این حدیث )ابوذر( از پیامبر

 ه جواب گوید.م است که اگر از وی چیزی پرسیده شود باید کلعا
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 بودن ربابیع و حرام مشروعیت: آیة 1درس 

 قول اهلل جل وعال:
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
  

  
  
 

 
  
 

 
   
  

 
 
   

 
 

 

 :فرمودة خداوند 

داد و سااتد »گفتنااد: زیاارا ماای .  (522)

؛ حاال آنکاه اهلل خریاد و    «مانند رباست

فروش را حاالل، و رباا را حارام کارده     

رسایدن  است. بنابراین کسی که پس از 

ی ربااا( از فرماان پروردگااارش )درباااره 

این عمل باز آماد، آنچاه پیشاتر کساب     

کرده، از اوست و کسانی که دوباره باه  

اند و بارای  رباخواری بپردازند، دوزخی

 همیشه در دوزخ خواهند ماند

 [522: بقره]

 

  :﴿ فرمودة خداوند  شرح:

    
﴾ که به رباخواران عذابی  :در آیات قبل خداوند فرمود

افتد مانند کسی که وی را شود بر زمین میسختی برسد که هرگاه رباخوار از قبرش بلند می

شمردنشان لشیطان بر زمین افکنده که حرکاتش غیر منظم باشد، این عذاب به سبب حال

هم  ر ابتدا زیادتی و فائده دارد ربااست چنانکه بیع د مانند ربارا که گفته بودند: بیع  است، ربا
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شدن مدت دارد. لذا خداوند این قیاس فاسدشان را با این سخنش رد این زیادتی بعد از سپری

    ﴿ کرد

﴾ است.  خدا بیع را حالل و ربا را حرام کرده

﴿     

﴾  یعنی کسی که تحریم الهی از ربا برایش رسید و خود را

پس برای او است  ﴾   ﴿ بازداشت و آن را ترک نمود

ه و یا قبل از توب است، پیش از علم او به حرمت رب آنچه گذشته

﴿  ﴾ ند و کارش بعد از آن به خداو

دهد و اگر بخواهد به علت دارد و نجاتش میاست که اگر بخواهد وی را بر توبه پایدار می

فرماید: ، از اینجا است که خداوند میگرداندنیت و بدی عملش هالکش می فساد

﴿ ﴾ کسی که به طرف سود خواری بازگردد 

﴿     

 ﴾ ها اصحاب آتشند و در آن جاویدان و این آن

 بریم.کند از آن به خدا پناه میبزرگترین وعیدیست که خداوند رباخواران را بدان تهدید می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت را مکرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

شامردند در حاالی کاه    بیاع مای  را همچون  اشتباه قیاس ربا خواران را تذکر بده که ربا -5

خداوند بیع را حالل و ساود را حارام قارار داده، پاس چگوناه حارام باا حاالل قیااس          

 شود.می

برد، مثالً اگر ساودخوار توباه کناد    که توبه گناه ماقبل خود را از بین می :به ایشان بگو -3

آورده به دست  شدن به حرمت ربا,که پیش از آگاه بخشد و مالی راخداوند وی را می

 از آن بخورد و صدقه دهد.
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ها را از وعید شدید خداوند در بارة کسانی که از سودخواری توبه کنند و سپس به آن -4

پنااه باه خادا از عاذاب جهانم و       :آن بازگردند کاه خلاود در آتاش اسات آگااه کان      

 جاویدماندن در آن.
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 سود هفتاد گناه دارد حدیث: 9درس 

ُعونَ  الرِّبَا قول النبي عليه السلم:  ُحوبًا َسب ْ
 .أُمَّهُ  الرَُّجلُ  يَ ْنِكحَ  َأنْ  أَْيَسُرَها

- اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َمْسُعود   ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ 
 الرِّبَا آِكلَ  َلَعنَ  -وسلم عليه اهلل صلى

 .وََكاتَِبهُ  َوَشاِهَدْيهِ  َوُموِكَلهُ 
 َعاِقَبةُ  َكانَ  ِإلَّ  الرِّبَا ِمنَ  َأْكثَ رَ  َأَحدٌ  َماَوقَاَل 

 .ِقلَّة   ِإَلى َأْمرِهِ 

: ربا را هفتاد گناهست فرمودة پیامبر 

آسانترش آن است که مرد با مادرش زنا 

 کند.

روایت شده که گفت: به  از ابن مسعود 

تحقیق که پیامبر خدا رباخوار و کسی که 

آن را به دیگری بخوراند و شاهدان و 

 نویسنده آن را لعنت کرده است.

فراهم  ی از ربامود: کسی مال زیادو نیز فر

نیاورد، مگر که در آخر گرفتار فقر و 

 گردد.ناداری می

 )صحیح ابن ماجه(

 

ُعونَ  الرِّبَا»: فرمودة پیامبر  شرح: تر آسان «أَْيَسُرَها» سود را هفتاد گناه است «ُحوبًا َسب ْ

با مادرش نعوذ باهلل زنا کرده باشد، لذا از مانند این است که مرد  «أُمَّهُ  الرَُّجلُ  يَ ْنِكحَ  َأنْ »ها آن

بندة مسلمان عجیب است که چنین وعید شدید را بشنود، بازهم به سودخواری ادامه دهد و یا 

 بعد از توبه به آن رجوع کند.

پیامبر خدا رباخوار را لعنت کرده و بر وی نفرین  «الرِّبَا آِكلَ  َلَعنَ »: سخن ابن مسعود 

مت خدا محروم باشد، لفظ خوردن شامل آشامیدن، پوشیدن، کرده است که از رح

شود ولی لفظ )اکل( گرفتن، سوارشدن و هرگونه تصرف در مال سود را شامل میسکنی

را که به دیگری سود  یعنی خورانندة ربا «َوُموِكَلهُ »رود یخوردن غالباً در تصرفات به کار م

نظارت نموده و  ی دو شاهدیکه بر نوشته و سند ربانیع «َوَشاِهَدْيهِ »دهد نیز لعنت گفته است می

دور هستند، که از رحمت خداوند  :نویسندة آن و اینها پنج نفرند «وََكاتَِبهُ »به آن شهادت دهند 
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جوئیم. و فرمودة کنند به خدا ازین کار پناه میخورند و به آن معامله میمیها ربا زیرا این

ودخوار که گرچه در به عاقبت بد س ن اخباریست از طرف پیامبرای ..الخ «َأَحدٌ  َما» :پیامبر 

شود گردد، ولی در پایان زندگیش به فقر و درویشی گرفتار میابتدای مرحله مالش زیاد می

 بریم.به خدا از آن پناه می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 هرسه حدیث را چند مرتبه تکرار کن تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 را جمله جمله بخوان و آنچه احتیاج به تفسیر دارد توضیح ده تا دانسته شود.شرح  -5

خواسااتن و مساالمانان را از قاارض هااا را از علاات حرماات ربااا آگاااه کاان: کااه ربااا آن -3

 گرداند.ها محروم میدادن و اجر و ثواب آنسلف

گیرد ای که از برادرش قرض میوفائی به وعدهکه عدم صداقت و بی :به ایشان بفهمان -4

موقع را مساعد ساخته است که کسی به برادر مسلمانش قرض و یا نسیه ندهد. و از این 

ها گرفتار شده اناد و ازیان باال نجاات     علت است که مردم به فتنة سودخواری و بانک

نداشته تا از آن توبه کنند و باید طوری باشد که شخص مسلمان به برادرش قرض و یا 

 ش وفاء کرده پول او را در موعد معین ادا کند.نسیه بدهد و او به پیمان
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 که به خدا قرض نیکو دهد کیست: آیة 1درس 

 قول اهلل جل جالله:
   

  
  

 
  

  
 

 :فرمودة خداوند 

دهد خدا را وام ( کیست آن که وامی11)

پس چند برابرش کند برایش و او  نکو،

 راست پاداش گرامی.

 [11]حدید: 

 

    ﴿ فرمودة خداوند بزرگ: شرح:

﴾ این بازگشائی دروازة بزرگی از رحمت است که خداوند آن را به روی :

از از بندگان مؤمنش باز کرده است آنجا که به فضل و کرم خود به ایشان مالی داده است و 

ایشان قرضه درخواست کرده تا پاداش آن را از یک درهم تا هفتصد درهم بلکه تا هزار هزار 

 ﴾ ﴿ یعنی یک ملیون زیاده گرداند، فرمودة خداوند:
پسندیده که در آن آلودگی شرک نباشد و از مدرک حالل به دست آمده و با  یعنی وامی

آن را ادا کند و فرمودة خداوند: طیب خاطر و بدون اکراه و اجبار 

﴿﴾  پس زیاده گرداند آن را. این پاداش کسی است که از مالی

اهلل است،  کلمةدهد. یعنی در راه خدا که جهاد برای اعالی که خدا به وی بخشیده قرض می

 : رساند، و فرموده خداوندو در نصرت دین خدا و بندگانش به مصرف می

﴿﴾  پس چند برابرش کند و مضاعفه به معنی دوبرابر که اقل

گوید: آن که نکوئی آورد برای رود، زیرا خداوند میاست و گاهی تا ده برابر باال می ةزیاد

شود و بلکه تا هزار هزار برابر که این اوست ده برابر آن و گاهی تا هفت صد چند نیز زیاد می

 ﴿ :سورة بقره آمده استپاداش نفقة جهاد است چنانکه در 
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  ﴾  :ه مال مثال کسانی ک» (.235)البقرة

ئی است که برویاند هفت خوشه و در هر خوشه کنند مانند دانهخود را در راه خدا نفقه می

و فرمودة  .«صد دانه و خداوند چند برابر کند برای هرکه بخواهد و خدا گشایشمند داناست

و او راست پاداش  ﴾  ﴿ خداوند:

 نیکوکاران و نعمت جاویدان است. گرامی و آن پاداش بزرگ جنت است که سرای

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت را با ترتیل و مکرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 شرح را جمله جمله بخوان و نکات پوشیده را توضیح ده تا همگان حفظ کنند. -5

که آن بزرگترین عامل الفت و محبت مسلمانان  :ها را از مشروعیت قرض آگاه کنآن -3

 است.

ها از فضیلت نفقة مال در راه خدا تذکر ده، زیرا یک درهام تاا هفتصاد برابار و     به آن -4

 تر از ان اجر دارد.زیاده

شاود،  که سبب دشمنی در بین مسلمانان مای  :ها را از حرمت سودخواری آگاه کنآن -2

کناد و سابب فقار و    دادن و مضااربت محاروم مای   هاا را از قارض  خواری آندزیرا سو

 گردد.دشمنی می اختالف و
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 کسی که گره از مشکل برادرش باز کند حدیث: 92درس 

 َمنْ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
نْ َيا ُكَربِ  ِمنْ  ُكْربَةً  َأِخيهِ  َعنْ  نَ فَّسَ   الدُّ
 يَ ْومِ  ُكَربِ  ِمنْ  ُكْربَةً  َعْنهُ  اللَّهُ  نَ فَّسَ 

 .اْلِقَياَمةِ 

 «رواه مسلم»
 َأَداَءَها يُرِيدُ  النَّاسِ  لَ أَْمَوا َأَخذَ  َمنْ َوقَاَل 

 ِإْتَلفَ َها يُرِيدُ  َهاَأَخذَ  َوَمنْ  َعْنُه، اللَّهُ  َأدَّى
 .اللَّهُ  أَتْ َلَفهُ 

: کسی که گشایش دهد غمی را از فرمودة پیامبر 

هاای  های دنیائی برادرش خداوناد غمای از غام   غم

روز قیامت وی را گشایش دهد. و نیز فرمود: کسی 

م را بگیاارد و ارادة ادای آن را هااای مااردکااه مااال

داشااته باشااد خداونااد وی را باار ادای آن توفیااق    

دهد و کسای کاه ماال ماردم را بگیارد و قصاد       می

کااردن را داشااته باشااد خداونااد آن را تلااف  تلااف

 کند.می

 )رواه البخاری(

 

نْ َيا ُكَربِ  ِمنْ  ُكْربَةً  َأِخيهِ  َعنْ  نَ فَّسَ  َمنْ »: فرمودة پیامبر  شرح: کسی که دور کند از  «الدُّ

های دنیا لفظ برادر در عبارت حدیث شامل برادر نسبی و دینی غمی را از غم برادر خود

رسد، گاهی به غذا و غم و اندوهی است که برای بندة مسلمان می ,شود و کربةهردو را می

ای رفع لباس احتیاج دارد و گاهی برای انجام کار دینی خود نیازی به چیزی دارد و چارة بر

گردانیدن وی از آن مشکل تنفیس یعنی دورکردن آن غم و بیرون . یابدحاجت خود نمی

این که خداوند  «اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  ُكَربِ  ِمنْ  ُكْربَةً  َعْنهُ  اللَّهُ  نَ فَّسَ »است و جزایش در نزد خدا آنست 

دوه دنیا بزرگتر که غم آخرت از غم و ان دارد,های روز قیامت را از وی برمیغمی از غم

های این جهان قابل مقایسه نیست و ها و اندوهاست، بلکه یک غم و اندوه قیامت با تمام غم

در این حدیث ترغیب بزرگی است برای مؤمنینی که با یکدیگر کمک و همکاری داشته 

دادن و صدقه و یا همکاری در کسب و کار برآورده باشند نیازهای یکدیگر را به قرض

کسی که مال مردم را بگیرد و قصد  «َأَداَءَها يُرِيدُ  النَّاسِ  أَْمَوالَ  َأَخذَ  َمنْ » فرمودة پیامبر سازند، 

اش را خالص ادای آن را داشته باشد، خداوند آن را برای ادای دین او توفیق دهد و ذمه
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کند، تا گرداند این مژدة صادقی است برای آن مسلمان که طلب وام از برادر خود می

حتیاجش را رفع گرداند و عزم و اندیشة صادقی برای ادای دینش داشته باشد تا آنچه را از ا

کند و مالی را روزیش برادرش گرفته به وی رد کند، همانا خداوند کار را بر وی آسان می

 َوَمنْ »: گرداند، تا پیش از این که جهان را ترک گوید، دینش را ادا نماید. فرمودة پیامبرمی
و حال آن که قصد  «ِإْتَلفَ َها يُرِيدُ  َوُهوَ »یعنی کسی که از مال مردم قرض بگیرد  «َهاذَ َأخَ 

خداوند وی  «اللَّهُ  أَتْ َلَفهُ »نخواهد آن را به صاحبش رد کند،  کردن آن را داشته باشد کهتلف

را هالک کرده و کارش را مشکل کرده و خاطرش را نا آرام سازد و بخسران گرفتارش 

 د، پناه به خدا و باید که ازین وعید برحذر باشید.کنمی

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را چند مرتبه بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 شرح را بخوان و نکات پوشیده و مشکل را توضیح ده. -5

دادن ترغیااب کاان کااه بااه یکاادیگر قاارض بدهنااد و باارای     مساالمانان را بااه قاارض  -3

که نیت و اندیشة خود را اصالح کنند و عازم جادی داشاته     :نگیرندگان توصیه کوام

باشند، مالی را که قرض گرفته مسترد کنند، البته خداوناد ایشاان را بار آن کاار یااری      

 دهد.می

گرفتن به نیت این که دین را ادا نکنند برحذر دار، زیرا این عمال  مسلمانان را از قرض -4

 گردد.سبب هالکت و ویرانی ایشان می
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 : آیة آنچه پیامبر برای شما آورده بگیرید99 درس

 قول اهلل تعالی:
  

 
  
  

  
 

   
  

 
 

 فرمودة خداوند متعال:

( و آنچه داد به شما پیامبر، پس بگیرید 2)

و آنچه بازداشت شما را از آن، پس آن را 

بازایستید و بترسید خدا را که خدا سخت 

 است. کننده عقوبت

 [2]حشر: 

 

مراد از   ﴾  ﴿ شرح:

باشد و مراد از آنچه پیامبر داده همه چیزهایی است که می رسول در این جا پیامبر ما محمد 

وی صحبت داشته اند داده است و همه چیزهائی است که برای به یاران خود که با  پیامبر 

آن دستوراتی است از شریعت  افراد امت خود داده تا بروز قیامت داده و مراد به دادن پیامبر 

و احکام و آداب و اخالق که برای امتش آورده است، زیرا آنچه آورده عطا )بخشش( گفته 

ر کرده عمل کنند و رد نکنند و آنچه را نهی کرده شود، پس بر امت الزم است به آنچه اممی

از آن خودداری کنند چه از اعتقادات باشد و چه گفتار و چه رفتار، زیرا آنچه خداوند امر 

شان کرده از اعتقاد، فعل و قول همه عامل تزکیة نفوس و پاکی ارواح مسلمین بوده و اخالق

نهی کرده است عامل پستی و آلودگی گرداند، همچنانکه اموری که از آن یل میمرا تک

نفس بشری است از اینجا است که خداوند به دنبال امر به اطاعت از او امر پیامبر و خودداری 

دهد و تقوی نیز فرمانبرداری از اوامر و نواهی او تعالی است از نواهی وی به تقوی دستور می

آن نهی کرده واجب است که آنچه امر کرده است واجب است که انجام شود و آنچه از 

خودداری شود آنگاه سعادت دنیا و آخرت بشر تکمیل می شود. سپس بر این امر تأکید 
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   ﴿گوید: فرموده: می

  ﴾  خداوند دارای عذاب دردناک است آن کس که

 بشدیدترین عذاب سزا دهد. عاصیان را عذاب کند

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت را با ترتیل تکرار کن تا بیشتر شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 شرح را جمله جمله بخوان و نکات مبهم و مجمل آن را واضح کن تا فهمیده شود. -5

اسات   ها از عموم اطاعت رسول که همانا پذیرفتن تمام اوامر و منهیاات پیاامبر  به آن -3

 تذکر ده.

کاه عباداهلل بان     :یادآوری کن :کرده اند ها از حدیثی که بخاری و مسلم روایتبه آن -4

هاا بارای   کنناده دنادان  کنناده و گشااده  کوبنده، ناخ گفت: لعنت بر زنان خال مسعود 

دهند، این سخن عبداهلل ابن مسعود نمایاندن حسن و جمال که آفرینش خدا را تغییر می

 خوانی باود  قرآنگفتند، و زن به زنی از قبیلة بنی اسد رسید که او را مادر یعقوب می

برای ابن مسعود گفت: برایم رسیده است کاه تاو چناین و چناان را لعنات کاردی، در       

لعنت کارده اسات و ایان امار در      جوابش گفت: چرا لعنت نکنم، کسی را که پیامبر

جلد قرآن  ینکتاب بزرگی خداوند آمده است: زن گفت: به تحقیق آنچه در میان تدو

خواندی آن گفت: اگر قرآن را می آن نیافتم، ابن مسعود ام و این را در است خوانده

 ﴿ فرمایااد:یااافتی، آیااا گفتااة خداونااد را ندیاادی کااه ماای      را ماای

    
  ﴾  :زن گفاااااات ،

کاوبی  عنی خالها نهی کرده است، یآری خواندم، ابن مسعود گفت: البته پیامبر از این

 تا آخر.
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 : حدیث آنچه برای شما آوردم بگیرید92درس 

ذروني قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
وما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم 
بسؤالهم واختلفهم على أنبيائهم فإذا 
أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا 

 نهيتكم عن شيء فانتهوا.

مرا به آنچه  گذاریدفرماید: بمی پیامبر 

برای شما گذاشتم، همانا کسانی که پیش 

از شما بودند به علت پرسش و اختالف 

شان به هالکت رسیدند، ها بر پیامبرانآن

پس هنگامی که شما را به چیزی امر کردم 

آن را به اندازة توان خود انجام دهید و 

آنگاه که شما را از چیزی بازداشتم 

 بازبمانید.

 )رواه الشیخان(

 

یعنی به آنچه برای شما گذاشتم اکتفا ورزید و تا وقتی که شما  «ذروني وما تركتكم» شرح:

را به چیزی امر و نهی نکردم از من چیزی نپرسید، در این حدیث منع کسانی است که 

 کنند، چون زمان پیامبرهای دشواری که به آن احتیاج نباشد مطرح میها و پرسشسؤال

شود که به جاآوردن آن ها باعث بروز امری میگاهی این سؤالوقت نزول وحی است، 

شود که ترک آن سخت باشد و یا اخبار و حقایقی روشن دشوار باشد یا نهی از کاری می

گردد. سپس پیامبر بزرگوار علت ترک گردد که برای عدة سبب غم و اندوه میمی

ان قبلكم بسؤالهم واختلفهم على إنما هلك من ك»کند: مورد را چنین بیان میهای بیپرسش
شان ها بر پیامبرانهمانا کسانی که پیش از شما بودند به علت پرسش و اختالف آن  «أنبيائهم

های به هالکت رسیدند. این فرمودة پیامبر دلیل است بر این که لجبازی و تکلف در پرسش

 :. فرمودة پیامبر گردد و اختالف سبب نابودی و هالکت استمورد موجب اختالف میبی

یعنی چون شما را به انجام کاری و یا گفتن سخنی  «فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم»

فرمان دادم آن را به قدر توان خود انجام دهید، زیرا خداوند کسی را جز به اندازة توانش 
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وإذا »: گرداند. فرمودة پیامبر سازد وزیاده بر گنجایش قدرتش مأمور نمیمکلف نمی
یعنی هرگاه شما را از انجام کاری و یا گفتن سخنی منع کردم، خود  «نهيتكم عن شيء فانتهوا

را از آن بازدارید، در اینجا استطاعت و توان شرط نگشته، زیرا نهی ترک است و در ترک 

 راحت است.نگفتن د، بلکه در نکردن و سخنغالباً مشقت وجود ندار

 

 ی:هایی برای مربراهنمائی

 تا شنوندگان آن را حفظ کنند. :حدیث را مکررا بخوان -1

 شرح را جمله جمله توضیح ده و مطالب مشکل را بیان کن تا دانسته شود. -5

که سوال و پرسش زیاد کراهات دارد و سابب باروز اخاتالف شاده و       :به ایشان بیاموز -3

 عمال  بدون اشکالی ندارد، اما سوال کردن باشد رساند، اگر سوالی برای عملزیان می

درست نیست. در حدیث صحیح آمده است که از خاوبی اساالم شاخص، آن     نکردن

 است که چیزهائی را که بدان نیاز نیست ترک کند.

بر مسلمان الزم است تا برای به جاآوردن امر خدا قیام کند، پاس اگار خاود را آمااده      -4

نهای عاذری   شاود، اماا در   کرد ولی به علت عذری نتوانست انجام دهد گنهکاار نمای  

نیست، مگر در صورتی کاه ضارورت باشاد مانناد خاوردن گوشات خاود مارده و یاا          

 گوشت خوک برای کسی که خوف هالکت باشد.
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 : آیة پیروزی اسالم بر ادیان دیگر93درس 

 قول اهلل تعالی:
  

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 

 فرماید:خدای بزرگ می

( اوساات آن کااه فرسااتاد پیااامبر را بااه    2)

رهبری و دین حق تا غالاب گرداناد آن را   

پسااندند هااای همگاای اگرچااه نااهباار کاایش

 مشرکان.

 [2]صف: 

 

 : ﴿  فرمودة خداوند  شرح:

   
 ﴾  یعنی محمد دهندة راه سعادت و کمال و دین را راهنما و نشان

 : ﴿حق که آئین اسالم است فرستاد. فرمودة خداوند 

  ﴾  تا چیره گرداند آن را بر همه

از دیگر ادیان که مردم ها پرستی و غیر اینهای یهودیت، نصرانیت، مجوسیت و ستارهدین

 کنند. و فرمودة خداوند:کنند و به آن عبادت میشناسند و به عنوان دین تعبیر میها را میآن

﴿   ﴾  یعنی

در چندین  گرچه این یاری و نصرت الهی بر کافران و مشرکان دشوار باشد و همانا پیامبر 

اسالم خبر داده است که از آن احادیث، این روایت است که آن  حدیث به ظهور و غلبة دین

رسد خداوند هیب فرماید: این امر )دین اسالم( تا جائی که شب و روز باشد میحضرت می

گذارد مگر این که دین را به عزت شخص عزیز و ذلت شخص خانة از گل یا موی فرو نمی

کند و ذلتی که به سبب آن عزیز می گرداند. عزتی که خداوند اسالم راذلیل روشن می
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کند این حدیث به روایت امام احمد است، و در روایت خداوند کفر را به سبب آن خوار می

ماند، مگر که فرماید: بر روی زمین خانة گلی یا موئی باقی نمیدیگر آمده است که می

د و شخص ذلیل دهگرداند، شخص عزیز را عزت میخداوند کلمة اسالم را در آن داخل می

گرداند و کسانی را که دهد به کیش اسالم داخل میدهد. کسانی را که عزت میرا ذلت می

 کند.کند به کفر تسلیم میخوار می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت شریفه را به تجوید بخوان تا شنوندگان تکرار و حفظ کنند. -1

 شنوندگان بفهمند.شرح را جمله جمله بخوان و اشکال آن واضح ساز تا  -5

بارای هادایت و    و احسان خدا بر بندگان که همانا فرساتادن حضارت محماد     منّةاز  -3

 سعادت ایشان است تذکر ده.

که هرچند دشمنان اسالم در مقابل کیش مقدس اسالم مقاومت و مبارزه  :به ایشان بگو -4

 رسد که دین اسالم در همه جا غالب و آشکار باشد.کنند روزی می

خواهند کاه ناور خداوناد    که اهل کتاب یهود و نصاری و مشرکان می :ا بیاموزهبه آن -2

خواهد و به زودی این یعنی شریعت و احکام اسالم را خاموش کنند ولی خداوند نمی

 گرداند، اگرچه بر دشمنان اسالم دشوار باشد.دین را بر تمامی ادیان پیروز و غالب می
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 پیروز هستند: حدیث همیشه گروهی از امتم 94 درس

 ِمنْ  طَائَِفةٌ  تَ َزالُ  لَ قول النبي عليه السلم: 
 َحتَّى َخَذَلُهمْ  َمنْ  َيُضرُُّهمْ  لَ  َمْنُصورِينَ  ُأمَِّتى
 .السَّاَعةُ  تَ ُقومَ 

 قَ وَّاَمةً َوِفى ِرَوايِة َل تَ َزاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَِّتى 
 .َخاَلَفَها َمنْ  َيُضرَُّها لَ  اللَّهِ  َأْمرِ  َعَلى

فرمایند: پیوسته گروهی از می پیامبر 

امتانم پیروز هستند، کسی که به ضررشان 

رساند که تا قیامت باشد به ایشان زیان نمی

 شود.برپا می

و به روایت دیگری آمده است: پیوسته 

گروهی از پیروانم به فرمان خداوند پایدار 

اند، کسی که به ایشان مخالفت کند 

 اند.رسضرری به ایشان نمی

 )صحیح ابن ماجه(

 

و  ئفة، طا«َخَذَلُهمْ  َمنْ  َيُضرُُّهمْ  لَ  َمْنُصورِينَ  ُأمَِّتى ِمنْ  طَائَِفةٌ  تَ َزالُ  لَ »: فرمودة پیامبر  شرح:

گروهی از مردم هستند که در مذهب و یا مفکوره باهم اشتراک دارند که به سبب آن از 

لمانان همیشه بر دیگران پیروز اند، کسانی که از کنند، این گروه از مسدیگران امتیاز پیدا می

 َحتَّى»: رسانند و فرمودة پیامبر ها ضرر نمیشان باشند به آنمسلمین و یا غیر مسلمین علیه
ها همیشه پیروز اند تا حجت خداوند به وجودشان در روز قیامت برپای یعنی این «السَّاَعةُ  تَ ُقومَ 

ی نباشد که به اسالم درست عمل کنند، به پیامبر جدیدی نیاز باشد، زیرا اگر از مسلمین گروه

گویند: خداوندا! کسانی را نیافتیم که تو را به ما معرفی شد یا مردم در روز قیامت میپیدا می

یافتیم حتماً تو را پرستش کند و آداب عبادت را عمالً به ما بیاموزد، اگر چنین کسی را درمی

همین حجت است که خداوند پیوسته در هر زمان و مکانی کردیم، پس برای اتمام می

کند تا خدای را موافق دستور شرع بپرستند و دیگران را نیز گروهی از امت اسالمی حفظ می

 قَ وَّاَمةً َل تَ َزاُل طَائَِفٌة ِمْن ُأمَِّتى »به طرف حق دعوت کنند و به روایت دیگری چنین آمده است: 
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پیوسته گروهی از امت اجابت من به فرمان خدا پایدارند  «َخاَلَفَها َمنْ  َيُضرَُّها لَ  اللَّهِ  َأْمرِ  َعَلى

 رساند.کسی که به ایشان مخالفت کند ضرری نمی

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را به طور مکرر بخوان تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 شرح را جمله جمله بخوان و نکات پوشیده را توضیح ده. -5

گو: وقتی که خداوند گروهی پیروز و پایدار دیان حاق را حفاظ کناد بارای      به ایشان ب -3

 ماند.هیچکس عذری در مخالفت با اسالم باقی نمی

که این گروه کسانی اند که در عمل، عقیده، ادب، اخالق، قضااوت   :به ایشان بفهمان -4

د: کدام کنند، زیرا وقتی که از پیامبر پرسیدنو یارانش پیروی می و دادرسی از پیامبر

فرمودند: کسانی که بار سانت مان و     گروه از عذاب خدا نجات دارند، آن حضرت 

 یارانم باشند.

 ای که پیاامبر که خداوند دولت اسالمی را به وجود آورد تا طائفه :به ایشان تذکر ده -2

فرمود، تمثیل کنند چون گمراهی در عالم اسالم عمومیت پیدا کرد، و احکام شاریعت  

اوند به وجود ایان دولات دیان اساالم را اساتوار کارد و زماین را از        معطل گشت، خد

شرک و گمراهی پاک کرد تا شاریعت اساالم را حااکم سااخته و پیوساته در پیاروی       

 شریعت نمونة برجسته در عالم اسالم باشند.
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 : آیة خداوند فواحش و گناه را حرام کرده92درس 

 قول اهلل عزوجل:
  

  
 

  
  
 

 
 

 
 

 
 

   
  

  
  

   
  

 فرمودة خداوند بزرگ:

بگو: پروردگارم، کارهای زشت ( 33)

و گناه و  –چه آشکار و چه پنهانش  –

تجاوز بناحق را حرام کرده است؛ و نیز 

اینکه چیزی را با او شریک سازید که 

دلیلی بر درستی آن نازل نکرده است و 

-چیزی را به اهلل نسبت دهید که نمی

 .دانید

 [33]اعراف: 

 

   ﴿ فرمودة خدای بزرگ: شرح:

    
  ﴾  چون مشرکین نادانسته چیزهایی را حرام

کرده بودند، مثالً طواف خانة کعبه را بر مردان و زنان به جز در حالت برهنگی حرام 

دانستند، و همچنین حیواناتی را به نام سائبة، وصیلة، بحیرة و حام از نوع شتر برای نذر بتان می

تا این تحریم باطل و بدون آگاهی را  :خداوند به رسولش فرمان داد حرام کرده بودند،

 ﴾  ﴿ برایشان رد کند، پس برای پیامبرش گفت:
بگو: همانا پروردگارم حرام کرده است... سپس اشیاء حرام را که اصول مفاسد اند بیان کرده 

ری و باطنی و فواحش جمع که قرار ذیل تفصیل داده شده است. اول و دوم: فواحش ظاه

فاحشه بوده و آن خصلت و کاری پست بوده که بسیار زشت باشد و مراد درین جا زناکاری 



   

 221 درسهای ماه شعبان
 

  

آور است مانند مواد )گناه( است و آن هرچیز فاسد و زیان «اثم»آشکار و پنهان است. سوم: 

 دم و لفظیعنی ستم و تجاوز بر حقوق مر «بغی» مخدر و مسکرات و یا گناهان دیگر. چهارم:

﴿ ﴾  بغیر حق قید شده برای این که قصاص و

 گرفتن حق از ستمکاران تجاوزگر بیرون شود.

پنجم: )شرک( به خدا، خواه شرک در عبادت باشد یا در اسماء و صفات و یا در ربوبیت 

    ﴿و خدائی. و فرمودة خداوند: 

﴾ اده است بر آن دلیلی یعنی هیب دلیل و حجتی که بر آنچه نفرست

 ﴿خدا داللت کند وجود ندارد. ششم: جواز عبادت غیر 

      
﴾دادن چیزی به خدا به دانید یعنی نسبت: این که بر خدا سخنی بگوئید که نمی

 ین گناهانست.بستن بر خدا از بزرگتردروغ و البته دروغ

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت را خوب و مکرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

هائی که در آیت کریمه بیان شده اسات خاوب   شرح را جمله جمله بخوان تا رهنمائی -5

 بفهمند.

هاا عباارت اناد از    که در این آیت اصول فسادها برای ما بیان شاده و آن  :به ایشان بگو -3

 بستن بر خدا.نهانی یا آشکار، گناه، تجاوز، شرک و دروغفحشاء پ

کاه فاواحش، ساخنان و کارهاائی اسات کاه بسایار زشات باشاد و           :هاا بفهماان  باه آن  -4

 ها زنا و لواط است.ترین آنزشت

خداوند فالن چیز را حالل  :بستن بر خدا آن است که بگوئیمکه دروغ :ها بفهمانبه آن -2

 که چنین نباشد.یا حرام کرده است، در حالی 
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 دادن حدیث دروغ به پیامبر: حدیث نسبت96درس 

 َكِذبًا ِإنَّ  قول النبي صلى اهلل عليه وسلم:
 َكَذبَ  َفَمنْ  َأَحد   َعَلى َكَكِذب   لَْيسَ  َعَلىَّ 
َوَقوله:  النَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فَ ْلَيَتبَ وَّأْ  ُمتَ َعمًِّدا َعَلىَّ 
 َكِذبٌ  أَنَّهُ  يُ َرى ُهوَ وَ  َحِديثًا َعنِّى َحدَّثَ  َمنْ 

 .اْلَكاِذبَ ْينِ  َأَحدُ  فَ ُهوَ 

گفاتن از  فرمایاد: هماناا دروغ  مای  پیامبر 

گفتن از زباان یکای از   زبان من مانند دروغ

شااما نیساات، کساای قصااداً باار ماان دروغ   

در آتاش   را بندد، پاس نشایمنگاه خاود   می

فرمایاد: کسای   دوزخ آماده بداند. و نیز می

داناد کاه آن   بندد و مای که بر من سخنی به

سااخن دروغ اساات پااس وی نیااز یکاای از  

 دروغگویان است.

 )صحیح مسلم(

 

پیامبر بزرگوار و پیروایش را  «ُكمْ َأَحدُ  َعَلى َكَكِذب   لَْيسَ  َعَلىَّ  َكِذبًا ِإنَّ »فرماید: می شرح:

 ترساند، زیرا دروغ سببمی عموماً از هر دروغی و خصوصاً از دروغ بر شخص پیامبر

یافتن به هرگونه شر و فساد است، از این های انسانی و وسیلة دستشدن حقوق و ارزشپایمال

فرماید: کیست ستمکارتر از کسی جهت است که خداوند در چندین جای از قرآنکریم می

بستن بر خدا و پیامبر معنایش این است که به کار که بر خدا دروغ و افتراء بندد. البته دروغ

ور دهد، و آن را به خدا و پیامبر نسبت دهد تا مردم به آن عمل کنند، چون در باطلی دست

ای معین کرد که اگر ها اندازهتوان برای آناینگونه سخنان آنقدر فسادها نهفته است که نمی

هائی مورد پرستش قرار گرفتند، از دین تراشی همین دروغگویان بوده است. و طاغوت

به صورت غیر واقع حالل یا حرام شده به افتراء همین  همچنین بسیار چیزهایی که

ًدا َعَلىَّ  َكَذبَ  َمنْ »فرماید: افتراءکنندگان بوده است. می یعنی کسی که آگاهانه از  «ُمتَ َعمِّ

های آوردن خواستهطرف من به دروغ سخن گوید به جهت خواهش نفسانی یا برای به دست

خود را در آتش جهنم آماده بداند، زیرا چنین که حتماً جای  :مادی خود پس جزایش آنست



   

 239 درسهای ماه شعبان
 

  

یعنی بگوید  «َحِديثًا َعنِّى َحدَّثَ  َمنْ »فرماید: کسی گناه بزرگی را مرتکب شده است. و باز می

 أَنَّهُ  يُ َرى َوُهوَ »آن را نگفته باشد  چنین و چنان گفته است: در حالی که پیامبر که پیامبر 
پس  «اْلَكاِذبَ ْينِ  َأَحدُ  فَ ُهوَ » غ به پیامبر نسبت داده شده،ا به دروداند که حدیث رو او می «َكِذبٌ 

او نیز یکی از دروغگویان است، دروغگوی نخست کسی است که حدیث را ساخته، و 

 داند که نسبت حدیث به پیامبرکند و میدروغگوی دوم کسی است که آن را روایت می

داند و مجرد گمان دارد به نادرستی حدیث صحت ندارد، یا به یقین نادرستی حدیث را نمی

 بندند داخل است.دروغ می در اینصورت نیز به شمار کسانی که بر پیامبر

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را چند بار تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 شرح را به صورت واضح بخوان و تکرار کن تا شنوندگان مطالب را یاد گیرند. -5

گفتن به خصوص دروغ به خداوند و پیامبرش آگاه کن، زیارا  از زشتی دروغ ایشان را -3

دادن و چیزهائی را به طور غیر واقع حالل و سخنی را به دروغ به خدا و پیامبرش نسبت

کردن و یا کارهائی را مشروع وانمودکردن گناه بزرگ است. چنانکه خداوناد  یا حرام

  ﴿ کند:های فساد را بیان میدر قرآنکریم ریشه

     ﴾  و بااااااااار

 خداوند چیزی نسبت دهید که به آن علم ندارید.

داند و یاا غالاب گماانش    کند که میاگر کسی حدیثی را روایت می :به ایشان بفهمان -4

ر صحت ندارد او نیز یکی از دروغگویان بر پیاامب  آن باشد که نسبت حدیث به پیامبر

کسای کاه قصاداً از طارفم ساخنی باه دروغ        فرمایدمی رود و پیامبرخدا به شمار می

 گوید، باید در آتش داخل شود.
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 و گفتار استوار تقوی: آیة 91درس 

 قول اهلل تعالی:
 
 
 
  
 

  
  
 

 
  
  

  
 

 
  

  
 

 فرموده خداوند متعال:

( ای مؤمنان! بترسید از خدا و بگوئید 21)

( تا ساز آورد برای شما 21گفتار استوار )

کارهای شما و بیامرزد گناهان شما را و 

خدا و رسولش را همانا آن که فرمان برد 

 رستگار شده است به رستگاری بزرگ.

 [21 – 21]احزاب: 

 

ش متضمن دو امر و دو پاداش بزرگ است. این ندای خداوند بزرگ برای بندگان شرح:

گفتن است، معنی تقوا که مسلمانان در این نخست: امر به تقوای خداوند است، دوم: به راست

د، این است که مسلمان باید از عذاب پروردگار که بر اثر آیت شریفه به آن مأمور شده ان

گناه به وی خواهد رسید، ترس داشته باشد و از اوامر خدا سرپیچی نکند و همچنین از 

ارتکاب نواهی خداوند خود را بازدارد و در طول زندگی بر این کار استقامت داشته و اگر 

بی را ترک کند و یا مرتکب عمل حرامی احیاناً شیطان و یا نفس او را فریب دهند که واج

توبه نصوح کند و این توبه چنان است که  ,شود، باید به سوی خداوند بازگردد و از گناه

برای گناه خود از پروردگار طلب بخشایش کند و دست از گناه بردارد و قصد کند که در 

 ﴿ فرماید:هیب زمان و مکانی دوباره مرتکب آن نشود، می

 ﴾ خواهد سخنی را به زبان یعنی هنگامی که مسلمان می
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که این  ,شود، اگر دیدبیند که چه نتیجة ازین سخن پیدا میآورد به عاقبت آن بنگرد و به

شود، آن را به زبان سخن خیر است و عاقبت آن خوبست و خداوند از گفتن آن راضی می

کسی »فرماید: می  خن خودداری کند رسول خداآورد و اگر چنین نباشد از گفتن آن س

زیرا قول  «.که به خدا و روز آخرت ایمان دارد باید به خیر سخن بگوید و یا خاموش باشد

سدید به معنی سخن استوار و راست است که هدف آن خیر و حق بوده و از باطل و شر دور 

اول اصالح اعمال است که همه  باشد اما آن دو جایزه و پاداش که بر این دو امر مرتب است،

گردد. جائزه دوم بخشایش کردار بنده در راه خیر بوده و موجب خوشنودی خداوند می

 ﴿ فرماید:گناهانی است که بنده از روی سهو و غفلت مرتکب شده است. می

     
  ﴾ ده بزرگ و این آیت الهی متضمن مژ

آوریست و آن این که به مسلمانی که از اوامر و نواهی خدا و رسولش اطاعت کند و مسرت

شان باشد و در چنان حالتی بمیرد به رستگاری بزرگ که در طول زندگانی مطیع امر و نهی

 گردد.جنت و رضای خداوند است نایل می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 ن تا شنوندگان آن را حفظ کنند.هردو آیت را به تکرار بخوا -1

 که فهمیده شود. :شرح را جمله جمله بخوان و شرح آن را خوب بیان کن -5

که تقوای خداوند رکن دوم دوساتی خداوناد اسات و رکان اول آن      :به ایشان بفهمان -3

 باشند.باشد، زیرا اولیای خدا مسلمانان پرهیزگار میایمان کامل می

سخن مسلمان همیشاه راسات و درسات باشاد، زیارا       که واجب است که :ها بگوبه آن -4

دهد، پس مسلمان دانا و حکیم است و شخص حکیم هرچیز را در جایگاهش قرار می

 ای را بگوید، مگر این که بداند که در گفتن آن صالح و فائده باشد.نباید کلمه
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 اطاعت از سنت پیامبر و سنت خلفا حدیث: 99درس 

 َعَلْيُكمْ سلم: قول الرسول صلى اهلل عليه و 
 َحَبِشيًّا َعْبًدا َوِإنْ  َوالطَّاَعةِ  َوالسَّْمعِ  اللَّهِ  بِتَ ْقَوى

 فَ َعَلْيُكمْ  َشِديًدا اْخِتَلفًا بَ ْعِدى ِمنْ  َوَستَ َرْونَ 
 اْلَمْهِديِّينَ  الرَّاِشِدينَ  اْلُخَلَفاءِ  َوُسنَّةِ  ِبُسنَِّتى
َها َعضُّوا  األُُمورَ وَ  َوِإيَّاُكمْ  بِالن ََّواِجذِ  َعَلي ْ

 .َضلََلةٌ  ِبْدَعة   ُكلَّ  فَِإنَّ  اْلُمْحَدثَاتِ 

فرمایند: بر تقوی خداوند پایدار می پیامبر 

باشید و از امیر مسلمان خود بشنوید و 

اطاعت کنید، اگرچه بندة زنگی باشد زود 

باشد که پس از من اختالف سختی ببینید، 

پس بر شما است که سنت من و سنت 

شده را الزم بگیرید و با تجانشینان هدای

ها آن را محکم بگیرید و خود را از دندان

ها دور بدارید، زیرا هر پدیدة نوی بدعت

 رود.در دین گمراهی به شمار می

 )ابن ماجه(

 

در اینجا پیامبر اکرم تمام امت  «َوالطَّاَعةِ  َوالسَّْمعِ  اللَّهِ  بِتَ ْقَوى َعَلْيُكمْ »: فرمودة پیامبر شرح:

گرداند. اول تقوای را تا قیامت مورد خطاب قرار داده و برای دو کار بزرگ بسیج می خود

خداوند در نهان و آشکار. )تقوا( عبارت از خوف خداوند است که بنده را بر اطاعت او 

کند تا اوامر وی را به جای آورد و نواهی او را ترک کند و نیز فرمانبرداری تعالی وادار می

فرماید: کسی که رسول را رود، چون که خداوند میبرداری از خدا به شمار میفرمان ,پیامبر

برد به تحقیق که خدای را فرمان برده است. دوم: اطاعت و فرمانبرداری است از امیر فرمان می

کند، گرچه آن امیر بندة زنگی بوده و از اشراف و کسی که امور مسلمین را سرپرستی می

برداری در امور معروف از امیر شی باشد و نه از نژاد سامی، زیرا فرماننباشد و در نسب نه قری

شان و تحکیم قدرت ی و مادیمسلمان سبب بقای وحدت مسلمانان و استحکام زندگی روح

شود و احکام و ارشادات کند و پیروز میگردد، زیرا امیر مسلمان جهاد میاسالم می و شکوه

شدن سازد و نافرمانی از امیر مسلمانان و بیرونن منتشر میاسالمی را در اطراف و اکناف جها
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ها و موجب فتنه و شکاف در صفوف مسلمین است که از اطاعت وی سبب تمام شرارت

: کشاند، این فرمودة پیامبر ود میکرره گردانیده و دعوت اسالم را به دشمنان را بر ایشان چی

بینید، یعنی زود باشد که بعد از من اختالف سختی می «يًداَشدِ  اْخِتَلفًا بَ ْعِدى ِمنْ  َستَ َرْونَ »

گردد این اختالفات واقع شده است، و این پیشگوئی از معجزات طوری که امروز مشاهده می

 الرَّاِشِدينَ  اْلُخَلَفاءِ  َوُسنَّةِ  ِبُسنَِّتى فَ َعَلْيُكمْ »: رود. فرمودة پیامبر پیامبر اسالم به شمار می
یعنی در کارهای دینی و دنیایی خود از سنت من و سنت خلفای راشدین پیروی  «نَ اْلَمْهِديِّي

کنایه از شدت تمسک به « های پسین خود بگیریده دندانب»فرماید کنید، این عبارت که می

به علت این که  هاست که راه دین را گم نکنید و به هالکت نیفتید در آخر پیامبر روش آن

شود پیروانش را از هرگونه بدعت )نوآوری در دین( ین میبدعت سبب گمراهی مسلم

 دارد.برحذر می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را به تکرار بخوان تا این که بیشتر سامعین حفظ نمایند. -1

 شرح را بخوان و نکات مشکل را توضیح ده. -5

امیار   شاود و اطاعات از  ها را به تقوای خداوند که ازین حدیث شریف دانساته مای  آن -3

مسلمین تا وقتی که به گناه امر نکند، توصیه کن، زیرا اطاعت مخلاوق در اماوری کاه    

 سبب نافرمانی آفریدگار است جواز ندارد.

و جانشینان او و یا بزرگاان مسالمانان    هایی که مخالف سنت پیامبرایشان را از بدعت -4

 باشد برحذر دار.
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 کنندکسانی که کتاب خدا را کتمان می آیة: 91درس 

 قول اهلل جل جالله:
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

 
  

 
  

  
  

 فرمودة خدای بزرگ:

کنناد  ( همانا کسانی کاه کتماان مای   124)

آنچه را فرستاده است خداوناد از کتااب و   

آناااان  ,بفروشاااند او را باااه بهاااای کااام   

های خویش جز آتش خورند در شکمنمی

و نه سخن گوید با ایشان خادا روز قیامات   

و نه پاک سازدشان و ایشان راست عاذاب  

 دردناک.

 [124البقره: ]

 

اگرچه این آیت شریفه در بارة اهل کتاب و بخصوص در مورد یهود نازل شده  شرح:

است، ولی اعتبار به عموم لفظ است نه بخصوص سبب نزول. آری، علمای یهود، صفات 

کردند، تا این که کسی پوشیدند و آن را تغییر و تأویل میرا در تورات و انجیل می پیامبر 

ایمان نیاورد و ریاست دینی خود را در میان عوام قوم خود حفظ کنند، و همین است به پیامبر 

آوردن منافع فروش آیات خداوند به بهای اندک یعنی عمل به آیات خدا را برای به دست

کردند، ازینجاست که اگر مسلمانی حکمی واضحی از شریعت را که اندک دنیائی تبادله می

د در حقیقت به روش تحریم است در عوض منافع دنیوی بفروش امتضمن امر یا نهی تحلیل ی

اهل کتاب رفته است که آیت شریفه در بارة وعیدشان نازل شده است. آری، قرآنکریم 

کند باید عالم اینگونه اهل کتاب و پیروانشان را که از راه حق دور شدند به عذاب، تهدید می

وی واجب است که حق را بیان کند اگرچه مسلمان از رفتار اهل کتاب برحذر باشد و بر 
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های خیر را برای مسلمین بیان گردنش را بزنند عالم باید تا اندازة که توان دارد حقایق و راه

   ﴿کند. فرمودة خداوند: 

   ﴾ ها آنچه امروز از این

کشاند و فرمودة خداوند: ان را به آتش دوزخ میخورند به زودی ایشطعام حرام می

﴿    
   

  ﴾ خداوند در روز قیامت با  یعنی

ها را از بخشد و آنشان را نمیگناهان آنها سخن نگوید وازین اکرام خداوندی محرومند و

ستاید، زیرا صالحیت این نعمت را ندارند و از همین گرداند و آنان را نمیگناه پاک نمی

 عذاب دردناکی را برایشان آماده کرده است. ,سبب است که در آخرت

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت را به تکرار بخوان تا این که بیشتر سامعین حفظ کنند. -1

 ن آن را بفهمند.تا شنوندگا :شرح را جمله جمله بخوان و توضیح ده -5

که انسان برای گفتن سخن باطل و یا پوشیدن حق هرقدر مال گرفته  :برایشان تذکر بده -3

ارزش ها دوالر باشد بازهم انادک اسات و نسابت باه آخارت بای      باشد ولو که میلیون

 است.

آوردن مادیاات و یاا رابطاة    شنوندگان را از انکار حق و یا پوشیدن آن برای باه دسات   -4

 ار و مسلمان باید حقیقت را بگوید، اگرچه به ضرر او باشد.قومی برحذر د

گردناد و  که مسلمانان نیکوکار در روز قیامت به دیدار خداوند فائز مای  :به ایشان بگو -2

 شود.این نعمت بزرگی برای مسلمان شمرده می
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 علم آخرت به جهت دنیا تعلیم: حدیث 22درس 

ْلًما َمْن تَ َعلََّم عِ » قول النبي عليه السلم:
ِممَّا يُ ْبتَ َغى بِِه َوْجُه اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َل يَ تَ َعلَُّمُه 
نْ َيا َلْم َيِجْد  ِإلَّ لُِيِصيَب بِِه َعَرًضا ِمَن الدُّ

 يَ ْعِنى رِيَحَها.«. اْلَجنَِّة يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  َعْرفَ 
 ]أبوداود[

 ِإلَّ  فَ َيْكُتُمهُ  ِعْلًما َيْحَفظُ  رَُجل   ِمنْ  َماَوقَ ْوله  
 .النَّارِ  ِمنَ  بِِلَجام   ُمْلَجًما اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  بِهِ  أُِتىَ 

فرماید: کسی که علمی را که می پیامبر 

آید، به آن معرفت خداوند به دست می

آوردن منافع دنیا بیاموزد دست برای به

 یابد.جنت را نمی بوی

فرماید: کسی که علمی را حفظ و نیز می 

وز قیامت پوشد ررا می کند سپس آنمی

لجامی از آتش وی را احضار کرده که ب

 دوزخ لجام شده است.

 )ابن ماجه(

 

یعنی علم را طلب کند و یاد بگیرد، مراد از این  «اهلل وجه به يبتغي علما تعلم من» شرح:

باشد که علم کتاب خدا و حدیث پیامبر است، زیرا علم کتاب و سنت علم، علم دین می

پسندد تا به آن عمل کنند و ای شناخت خداوند و شناخت آنچه را که او تعالی میاست که بر

پسندد پسندد تا آن را ترک کنند، رهنما است چه انجام کارهای که خداوند میآنچه را نمی

کند و او را به رضای خداوند و در جوار رحمت او به نفس بشری را پاک و تزکیه می

 «الدنيا من غرضا ليصيب إل يتعلمه ل»فرماید: رساند. میم میملکوت اعلی در جنت دارالسال
پسندد تا به پسندد یا نمییعنی علم بشریت را برای معرفت خداوند و شناخت آنچه را خدا می

گیرد، بلکه علم شریعت را آموخته تا به واسطة آن مال و منصب ها عمل کند فرا نمیآن

بوی بهشت »فرماید: می . چنین انسانی وقتی که بمیرد پیامبردنیائی به دست بیاورد العیاذ باهلل

 .«شودگردد و نه به آن نزدیک مییابد یعنی در جنت داخل نمیرا نمی

. یعنی کسی که علم دین را که به آن معرفت «ِعْلًما َيْحَفظُ  رَُجل   ِمنْ  َما»فرماید: و نیز می

دهد، یا اگر از آن نپوشد و به کسی تعلیم شود بیاموزد سپس آن را دریغ کرده بخدا طلب می
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علم پرسیده شود، جواب مسئله را ندهد تا کسی به آن اطالع پیدا نکند، او را بروز قیامت 

لجام از آتش دوزخ لجام کرده شده است. از چنین عذابی به خداوند مهربان آورند که بمی

 برم.پناه می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 ح بخوان تا شنوندگان حفظ کنند.هردو حدیث را واض -1

شرح را به آرامی بخوان و نکات مهم آن را تفسیر کن و موارد پوشیدة آن را توضایح   -5

 ده تا فهمیده شود.

که پوشیدن علم شریعت حرام است، زیرا بر عالم الزم است که به  :ها بفهمانبرای آن -3

ه شاود بخال کناد و    دیگران تعلیم دهد، پس چگونه جواز دارد وقتی که از وی پرسید

 جواب مسئله شرعی را ندهد.

نیست که دنیا را به واسطة دیان طلاب کناد تاا دیان       لبه ایشان بگو: برای مسلمان حال -4

 خود را به منفعت اندک دنیائی بفروشد.

کند مانند کسی است که علام دیان را   عذاب کسی که علم دین را برای دنیا طلب می -2

دهد، زیرا اول از بوی بهشات محاروم اسات و    پوشد و جواب مسائل شرعی را نمیمی

 شود نعوذ باهلل منه.دوم بلجامی از آتش دوزخ لجام کرده می
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 مراحل خلقت انسان در شکم مادر: آیة 29درس 

 قول اهلل تعالی:
 

 
  
  

   
 

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

   
  

 
 

 

 فرمودة خداوند بزرگ:

آفریااادیم انساااان را از گااال  ( هماناااا15)

( سپس گردانیدیمش نطفاه در  13خالص )

( پس آفریادیم نطفاه   14آرامگاه جایدار )

را خااونی بسااته، پااس آفریاادیم خااون را    

گوشاات پااارة پااس آفریاادیم گوشاات را   

هاا را  ها پس پوشاانیدیم اساتخوان  استخوان

گوشتی سپس پدیاد آوردیماش آفارینش    

دیگاار پااس خجسااته یاااد خاادا بهتاارین      

 ندگان.آفرین

 [14 – 15]مؤمنون: 

 

  ﴿ فرمودة خداوند: شرح:

     ﴾ این آیات ،

که خلق و تدبیر براساس قدرت، علم و  :دهداز مظاهر قدرت پروردگار است و نشان می

 خداوند است رفته است و این از مقتضیات الوهیتحکمت الهی صورت گ

﴿    
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  ﴾ ها آدم مراد از انسان در اینجا پدر انسان 

آدم را از گل چسبناک، بودار خشکی مانند  باشد، چنانکه در تفاسیر آمده خداوند می

داد آفریده است که خاک را گل کرد تا گل مانند لوش بوی گرفت سفال پخته که آواز می

گل خشکیده که مانند سفال پخته بود تبدیل کرد بعد از آن فرزندان وی را از سپس به 

اش که در قرار گاه رحم جای داد بیافرید، چنانکه آن نطفه را خون بسته باز خون را نطفه

ها مانند پارة گوشتی که به دهان جویده شود باز گوشت پاره را استخوان و باز بر استخوان

 فرماید:ا به دمیدن روح در پیکر، موجودی زنده ساخت. میگوشت پوشانید باز وی ر

﴿   

﴾  یعنی قدرت آشکار، علم و حکمت او تعالی بر همه

داشت برتری وفوقیت دارد، آفریدگاران که اگر فرضاً غیر از خداوند آفریدگاری وجود می

ار دیگر موجود نیست، بلند است ذات او و بزرگ ولی غیر از خداوند بزرگ خالق و آفریدگ

 است قدرت او.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت را به تجوید خوان و تکرار کن تا این که حفظ شود. -1

 شرح را جمله جمله واضح بخوان و نکات پوشیده را توضیح ده تا دانسته شود. -5

ن، زیارا تنهاا خداوناد    ها را از علت پرستش خداوند و عدم پرستش غیر او آگاه کا آن -3

دهنده و گرداننادة جهاان اسات و باه جاز وی دیگاری ایان        است که آفریدگار روزی

 تواند انجام دهد.کارها را نمی

فرموده که آفرینش یکای   چنانکه پیامبر  :ها را از تحوالت جنین در رحم خبر دهآن -4

)خون بسته( از شما در شکم مادر وی چنین است که چهل روز نطفه و چهل روز علقه 

و چهل روز مضغه )گوشت پاره( تا آخر حادیث کاه دانشامندان عصار را باه حیارت       

 افکند.می
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 طول قد آدم  حدیث: 22درس 

 َوُطولُهُ  آَدمَ  اللَّهُ  َخَلقَ  قوله عليه السلم:
 َعَلى َفَسلِّمْ  اْذَهبْ  قَالَ  ثُمَّ  ِذرَاًعا، ِستُّونَ 
 ُيَحيُّوَنَك، َما ِمعْ فَاْستَ  اْلَملَِئَكِة، ِمنَ  ُأولَِئكَ 
 السَّلَمُ  :فَ َقالَ . ُذرِّيَِّتكَ  َوَتِحيَّةُ  َتِحيَُّتكَ فَِإنَُّه 

. اللَّهِ  َورَْحَمةُ  َعَلْيكَ  السََّلمُ  :فَ َقاُلوا. َعَلْيُكمْ 
 اْلَجنَّةَ  يَْدُخلُ  َمنْ  َفُكلُّ . اللَّهِ  َورَْحَمةُ  فَ َزاُدوهُ 

 يَ َزلِ  فَ َلمْ  ،َعِلْيِه الَسَلم آَدمَ  ُصورَةِ  َعَلى
ُقصُ  اْلَخْلقُ   .اآلنَ  َحتَّى يَ ن ْ

را  فرماینااد: خداونااد آدم  ماای پیااامبر 

بیافریااد و طااولش شصاات گااز بااود. بعااد   

باارایش گفاات: باارو و باار ایاان گااروه از     

فرشااتگان سااالم بگااوی و گااوش کاان،     

گویند که آن تحیه چگونه تو را جواب می

 تو و فرزندانت خواهاد باود. ساپس آدم    

هاا در جاواب او   ساالم علایکم آن  گفت: ال

اهلل. پااس  حمةةةگفتنااد: السااالم علاایکم ور

اهلل را زیاد کردند، پس  حمةایشان جملة ور

شاود بار   هرکسی که باه جنات داخال مای    

اساات کااه پیوسااته قاماات   صااورت آدم 

 رود.مردم از آن روز به طرف نقصان می

 )صحیح ابن ماجه(

 

از ابتدای آفرینش از روزی که خداوند  پیامبر  .«ِذرَاًعا تُّونَ سِ  َوطُوُلهُ  آَدمَ  اللَّهُ  َخَلقَ » شرح:

دهد که طولش شصت گز شرعی بود، چون گز شرعی اندازة نیم را پیدا کرد خبر می آدم 

امت مردم به طرف نقصان متر خواهد شد، از آغاز آفرینش یمتر است، پس شصت گز هم س

 قَالَ  ثُمَّ »فرماید: کند. میز پنج گز تجاوز نمیرفته که اکنون هرقدر کسی بلند قامت باشد ا
را  یعنی هنگامی که خداوند آدم  «ُيَحيُّوَنكَ  َما فَاْسَتِمعْ  اْلَملَِئَكِة، ِمنَ  ُأولَِئكَ  َعَلى َفَسلِّمْ  اْذَهبْ 

گفتن را پیدا کرد برایش گفت: برو و بر بیافرید و روح خود را در وی دمید و توانایی سخن

فرماید: می گویند.تا چگونه تو را جواب می :از فرشتگان سالم کن و گوش کناین گروه 

ها در جوابش آن «َعَلْيُكمْ  السََّلمُ »پس بلند شد و رفت و گفت:  «ُذرِّيَِّتكَ  َوَتِحيَّةُ  َتِحيَُّتكَ فَِإنَُّه »
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 َمنْ  َفُكلُّ »فرماید: د کردند. میرا زیا «اهلل حمةر»که جملة  «اللَّهِ  َورَْحَمةُ  َعَلْيكَ  السََّلمُ »گفتند: 
پس هرکه به جنت داخل شود از فرزندان آدم  به طول قامت و   «آَدمَ  ُصورَةِ  َعَلى اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُ 

باشد، پیش از این که قامت مردم به نقصان برود که قد آدم شصت گز  زیبایی صورت آدم 

کند که به چه هیأت بوده است که را بیان می شرعی بود، این حدیث حقیقت خلقت آدم 

داشتیم که هر مسلمانی که به شد، ما از آن آگاهی نمیاگر در این حدیث به آن اشاره نمی

را خواهد داشت، چنانکه خداوند وی را به همان  قامت و صورت آدم  شودجنت داخل می

ل و هیأت اولی صورت خلق کرد و به زمین فرستاد و در قیامت نیز فرزندانش را به همان شک

از اهل دوزخ به ما خبر داده است که پیکر دوزخی   فرماید، و نیز پیامبربه جنت داخل می

کند و دندان دوزخی مانند شود که مساحت بین مدینه و مکه را اشغال میآنقدر بزرگ می

کوه احد خواهد بود، زیرا هرقدر پیکرش بزرگتر باشد باید تحمل عذاب بیشتری را بکند و 

 این احادیث هم به صحت رسیده است.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان آن را حفظ نمایند. -1

 شرح را به آرامی بخوان و نکات پوشیده و مشکل را توضیح ده. -5

 شان از مظاهر علم، قدرت و حکمت خداوند در آفرینش انسان بیان کن.برای -3

البته اگر جمله برکاته را زیاد کند ده  «اللَّهِ  َورَْحَمةُ  َعَلْيكَ  سََّلمُ ال»که  :به ایشان بگو -4

 کند.حسنه به اجرش زیاد می

های باشند و امتکه این مسلمانان هستند که ممتاز به چنین تحیه می :ها بگوبه آن -2

 دیگر از این امتیاز محرومند.

 السَّلمُ » در آن کسی نباشد بایدکه اگر مسلمانی به منزلی داخل شود که  :ها بگوبه آن -6
َنا  و تحیت برای خودش بگوید. «الصَّاِلِحينَ  اللَّهِ  ِعَبادِ  َوَعَلى َعَلي ْ
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 و فدیه در روز قیامت ظالمان: آیة 23درس 

 قول اهلل تعالی:
  

 
   
 
 

 
 

 
   

 
 

  
  

   
  

 
  

 
  
  

  
  

 
 

 گفتة خداوند بزرگ:

ن ی چیزهایی که در زمیاگر همه (42)

اسااات و همانناااد آن، یکجاااا از آنِ   

طااور قطااع روز سااتمکاران باشااد، بااه 

قیامت همه را برای رهاایی خاویش از   

دهناااد. و از ساااوی عاااذابِ باااد مااای

هایی برایشان نمایاان  پروردگار عذاب

و  (48)بردناد.  شود که گمان نمای می

ساازای کردارشااان باارای آنااان نمایااان 

شود و آنچه که آن را باه ریشاخند   می

 .گرددفتند، دامنگیرشان میگرمی

 [48 – 42]الزمر: 

 

   ﴿ قوله تعالی: شرح:

﴾ یعنی اگر برای کسانی که بر نفس خود ستم کرده و به خدا شرک :

 ﴿: فرمایدآوردند، زیرا شرک مطلقاً از بزرگترین گناهانست، زیرا خداوند می

   ﴾ ( :56لقمان.) 

رود، این و علت این که شرک، ظلمی بزرگ به شمار می .  «همانا شرک ظلم بزرگی است»

شود، ت برای غیر خدا از مخلوقات او داده میه حق خداوند را که توحید در عباداست ک
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را مالک نیستند و نه توانائی  همان مخلوقاتی که برای خود و غیر خود فائده و ضرری

کردن یا برانگیختن را دارند، پس این گروه اگر بروز قیامت تمام دارائی روی یدن و زندهرانمی

 زمین از نقدینه و جنس و چند برابر آن دارا باشند و از ایشان برای فدیه قبول شود،

﴿    

  ﴾ :
تی عذاب روز قیامت خود را بازخرند، آن عذابی که قرار هرآئینه آن را فدا کنند و از سخ

فرماید: که آن عذاب را خواهند چشید و می ددانناست در آن روز به ایشان برسد و خود می

﴿      

  ﴾  از جانب خداوند به

 ﴿ فرماید:شته و میایشان چیزی نمایان شود که چنین گمانی ندا

   ﴾ یعنی به آنچه از :

گرفتن دین اسالم و گناهان بزرگ مانند شرک، خون ناحق، زنا، سودخواری و به مسخره

 ﴿ فرماید:دوستان خودا مرتکب شده بودند در نظرشان نمودار شود. می

    
 ﴾ فرا گیرد به آنان آنچه را که استهزاء :

کند. خندیدند یعنی عذابی که نتیجه استهزاء شان است، آنان را احاطه میکرده و به آن می

ترسانیدند، آن چنانچه اگر کسی به عذاب آخرت باور نداشت و هنگامی که وی را از آن می

پوشاند و در آتش دوزخ گیرد و میا فرا میگرفت، امروز همان عذاب او ررا به استهزاء می

 گردد.های گوناگون گرفتار و دچار زیان و خسران میبه عذاب

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

آیه را به ترتیل بخوان و شنوندگان با خویشتن تالوت نمایند تا ببینی که بیشترشاان آن   -1

 را حفظ کرده اند.

 شنوندگان بفهمند.شرح را جمله جمله بخوان و توضیح ده تا  -5
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تارین  ت آنان را از هرگونه ظلم بترسان، چه ظلم به نفس باشد و چه ظلم به غیر و زشا  -3

انواع ظلم صرف عبادت خدا به غیار او از مخلوقاتسات کاه آن را شارک در عباادت      

 گویند.می

که اگر برای یک مجرم تمام ثروت دنیا و چند برابر  :ها را از عذاب آخرت بترسانآن -4

کناد، ولای   دادن آن به جهت نجات خود از عذاب تردد نمیداده شود، در فدیهآن نیز 

 شود.فدیه از وی قبول نمی

واری، نافرمانی والدین، خزنا، سودها را از گناهان بزرگ مانند، شرک،  قتل نفس، آن -2

شهادت به دروغ، خوردن مال یتیم، دشنام زنان پاکدامن، استهزاء به اساالم و مسالمین   

 بیم ده.
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 : حدیث آسانترین عذاب و فدیه در روز قیامت24درس 

 اللَّهَ  َأنَّ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 َما َلكَ  َأنَّ  َلوْ  َعَذابًا النَّارِ  َأْهلِ  أَلْهَونِ  يَ ُقولُ 

 قَالَ  بِهِ  تَ ْفَتِدى ُكْنتَ  َشْىء   ِمنْ  اأَلْرضِ  ِفى
 ِفى أَْنتَ وَ  َهَذا ِمنْ  َأْهَونُ  ُهوَ  َما َسأَْلُتكَ  فَ َقدْ 

 ِإلَّ  فَأَبَ ْيتَ . ِبى ُتْشِركَ  لَ  َأنْ  آَدمَ  ُصْلبِ 
 .الشِّْركَ 

فرماید: همانا خداوند به می  پیامبر خدا

کسانی که گرفتار آسانترین عذاب دوزخ 

گوید: اگر آنچه در زمین از اموال هستند می

ها را فدای بود تو آنوجود دارد از تو می

خداوند  : آری.گویدکردی؟ وی میخود می

سانتری از تو آفرماید: من ازین کار می

خواستم که تو در پشت پدرم آدم بودی از 

تو خواستم که به من شریک نیاوری و تو به 

 جز از شرک چیزی را قبول نکردی.

 )صحیح ابن ماجه(

 

: یعنی به کسانی که به عذاب «َعَذابًا النَّارِ  َأْهلِ  أَلْهَونِ  يَ ُقولُ  اللَّهَ  َأنَّ »فرماید: پیامبر می شرح:

 َشْىء   ِمنْ  اأَلْرضِ  ِفى َما َلكَ  َأنَّ  َلوْ »فرماید: کند، میتری گرفتارند خطاب میتر و سادهسبک
بود، تو آن را فدای . اگر آنچه در زمین از اموال و اشیاء وجود دارد از تو می«بِهِ  تَ ْفَتِدى ُكْنتَ 

ا که تو مالک آن بودی و در تصرف خود داشتی کردی و همه آن اموال و متاعی رخود می

دادی تا نفس خود را ازین عذاب که گرفتار آن هستی نجات دهی؟ ها را فدیه میتو آن

: یعنی چیزی خواستم که از فداکردن اموالت «َهَذا ِمنْ  َأْهَونُ  ُهوَ  َما َسأَْلُتكَ  فَ َقدْ » :فرمایدمی

: و این خواسته من وقتی «الشِّْركَ  ِإلَّ  فَأَبَ ْيتَ . ِبى ُتْشِركَ  لَ  َأنْ  آَدمَ  ُصْلبِ  ِفى َوأَْنتَ »آسانتر بود. 

بود که تو در پشت آدم  بودی که به من شرک نیاوری، ولی تو به جز شرک چیزی را قبول 

 نکردی و چون شرک آوردی به دوزخ داخل شو و تلخی عذاب آن را تحمل کن.

 ﴿ این آیه است: : وأنت فی صلب آدم اشاره به گفتة پیامبر
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﴾  :و زمانی )را یاد کن( که پروردگارت از » (.512)األعراف

پشت فرزندان آدم، نسلشان را در آورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت )و فرمود:( آیا من 

پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری؛ گواهی دادیم. )این گواهی را گرفتیم( تا روز قیامت 

وز بود که به وحدانیت خداوند اقرار آن ر .«خبر بودیمنگویید: ما از این حقیقت غافل و بی

 کردند.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را به آرامش بخوان و تکرار کن. -1

 شرح را جمله به جمله بخوان و آنچه که توضیح الزم است توضیح ده. -5

ها را از شدت عذاب آخرت بترسان و هشدار ده که مرتکب گناهان بزرگ مانناد،  آن -3

 و نافرمانی والدین نگردند. ری، شهادت به دروغتل، زنا، سودخواشرک، ق

ها را از حقارت متاع دنیا آگاه کن، زیرا کسی که به کمترین عذاب آخرت گرفتار آن -4

 ها را بدهد و نفس خود را نجات دهد.باشد حاضر است تا همه آن

ها را از شرک بترسان و بعضی انواع شرک را مانند خواندن غیر خدا، نذر و ذبح به آن -2

 نام غیر خدا، قسم به غیر نام خدا، برایشان معرفی کن.
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 بر پیامبر فرشتگاندرود  آیة: 22درس 

 قول اهلل تبارک وتعالی:
  

 
  

  
 
 
 

  
 

  

 ی بزرگ:فرمودة خدا

( همانااااا خاااادا و فرشااااتگان درود   26)

فرساتند بار پیاامبر، ای آناان کاه ایماان       می

آوردید درود بفرستید بار او و ساالم کنیاد    

 کردنی.سالم

 [26]احزاب: 

 

   ﴿ فرماید:می شرح:

  ﴾  درین آیت کریمه خداوند

فرستند، درود از جانب درود می س او و فرشتگان بر پیامبردهد که ذات مقدخبر می

 خداوند، ثنا و رضای او تعالی است و از جانب فرشتگان، دعا و طلب بخشایش برای پیامبر

 فرماید:است. می و از طرف مؤمنین تکریم و تعظیم شأن پیامبر 

﴿   
   

 ﴾  چون خداوند بزرگ و فرشتگان وی بر پیامبر درود

 فرستند، پس شما ای مؤمنین بر پیامبر درود و سالم بفرستید، زیرا درودگفتن بر پیامبرمی

سبب اصالح حال و هدایت شماست و راه کمال و سعادت را برایتان در دنیا و آخرت آماده 

مؤمنین بر پیامبر نمایانگر زیادتی شرف و بلندی مقام و علو کند و درود خدا، فرشتگان و می

در نزد پروردگار است. از همین سبب است که خداوند بزرگ بندگان مؤمن  مرتبت پیامبر 

بگویند و کمترین  درود گرداند تا بر پیامبرش دهد و برایشان واجب میخود را فرمان می

اللهم صل علی محمد »بار در عمر خود بگوید: ادای این واجب این است که مسلمان برای یک
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ً مانند حج که آن هم در عمر یک مرتبه فرض است و آنچه از یک مرتبه «مايوسلم تسل

 باشد.زیادتر به جا آورد مستحب و سبب زیادتی ثواب برای مسلمین می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیه را به ترتیل بخوان تا شنوندگان حفظ نمایند. -1

 ا جمله جمله بخوان و نکات توضیح طلب را واضح ساز.شرح ر -5

دارای ثواب زیاد و از برترین اعمال گفتاه   که درودگفتن بر پیامبر :ها تذکر دهبه آن -3

 شود.می

 ها درود ابراهیمیه است:های درود بسیار است، ولی افضل آنکه صیغه :ها بفهمانبه آن -4

 ُمَحمَّد   َعَلى بَاِركْ وَ  ِإبْ َراِهيمَ  آلِ  َعَلى َصلَّْيتَ  َكَما ُمَحمَّد ، آلِ  ىَوَعلَ  ُمَحمَّد   َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ »
 .«َمِجيدٌ  َحِميدٌ  ِإنَّكَ  ِإبْ َراِهيمَ  آلِ  َعَلى بَارَْكتَ  َكَما ُمَحمَّد   آلِ  َوَعَلى

خداوند ده چند بارای   :درود بگوید که هرکس یک مرتبه بر پیامبر :ایشان را بفهمان -2

 دهد.وی ثواب می
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 بر پیامبر آموزش درود و صلوه حدیث: 26درس 

 قَاُلوا َلَما قول النبي صلى اهلل عليه وسلم:
 فَ َقالَ  .َعَلْيكَ  ُنَصلِّى َكْيفَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا

 :ُقوُلوا -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  َرُسولُ 
 َوُذرِّيَِّتِه، َوَأْزَواِجهِ  ُمَحمَّد   َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ 

 َعَلى َوبَاِركْ  ِإبْ َراِهيَم، آلِ  َعَلى َصلَّْيتَ  َماكَ 
 َعَلى بَارَْكتَ  َكَما َوُذرِّيَِّتِه، َوَأْزَواِجهِ  ُمَحمَّد  

 .َمِجيدٌ  َحِميدٌ  ِإنَّكَ  ِإبْ َراِهيَم، آلِ 

 :یث پیامبر ح

کااه ای  :پرساایدند چاون یاااران از پیاامبر   

بر تو درود بگوئیم، آن  رسول خدا! چگونه

فرمود: بگوئید: اللهم صل علای    حضرت

محمااد... خاادایا باار محمااد و همسااران و   

فرزندان او رحمت کان، چنانکاه بار اوالد    

ابااراهیم رحماات فرسااتادی و باار محمااد و  

همسران و فرزندان او برکات باده چنانکاه    

باار اوالد ابااراهیم برکاات دادی. همانااا تااو  

 ستودة و برتر هستی.

 )رواه البخاری(

 

طلب کردند تا به ایشان بیاموزد که چگونه  : در اینجا یاران از پیامبر«َلهُ  واقَالُ  َلَما» شرح:

 ای بر وی درود بگویند؟و به چه صیغه

زیرا آن  «وآل ُمَحمِّد ... ُمَحمَّد   َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ » شان فرمود، بگوئید:در جواب رسول اهلل 

که بر شرافت و مرتبة پیامبر طوری که  کندفرستد از خداوند طلب میکه بر پیامبر درود می

اهلیتش را دارد بیفزاید، زیرا خدای بزرگ او را برگزیده و برای برداشت بار نبوت انتخاب 

کرده تا آن را به بندگانش برساند که او تعالی را به یگانگی پرستش کنند و در پرتو عبادت 

چه پرستش خدای یگانه به جسم خداوند تکامل پیدا کرده و به سعادت دنیا و آخرت برسند، 

 گرداند.بخشد و او را کامل میو جان انسان قدرت و نیرو می
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 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را بخوان و بیشترشان آن را حفظ کنند. -1

 شرح را جمله جمله واضح بخوان تا بدانی آن را دانسته اند. -5

باه ایشاان توضایح ده و     امبربه طور خالصه از شرافت فرزندان یا همسران و یاران پیا  -3

 که اوالد عقیل و عبدالمطلب نیز در شمار آل پیامبر داخل هستند. :بگو

آنقدر فضیلت دارد که اگر کسای   که درودگفتن بر پیامبر اسالم  :ایشان را آگاه کن -4

 کند.یک بار درود بگوید، خداوند ثواب ده چند برایش عنایت می

 ارد شده است که هرکس درودگفتن به پیامبر که در حدیث صحیح و :به ایشان بگو -2

 کند.مشکالت دنیا و آخرت او را کفایت می او را از کارهایش بازدارد، خداوند 
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 : آیة داستان داوود و سلیمان21درس 

 قول اهلل تبارک وتعالی:
 

 
  
  

  
  

 
 

 
  

 
  

 
 

  

 گفتة خداوند:

( و داوود و سلیمان هنگامی که 28)

هنگامی که  ,کردند در کشتزارداوری می

پراکنده شدند در آن گوسفندان قوم و 

پس  بودیم داوری آنان را گواهان،

فهماندیمش به سلیمان و هریک را دادیم 

 حکمی و دانشی.

 [28]انبیاء: 

 

: یعنی ای محمد! ﴾  ﴿ شرح:

داستان داوود و سلیمان را که هردو پدر و پسر از پیامبران بنی اسرائیل بودند به یاد آور. 

 ﴾    ﴿فرماید: می
   ﴿قضاوت کردند هردو در بارة کشتزار:  آنگاه که

 ﴾  یعنی شب هنگام گوسفندان بدون چوپان آن را

  ﴿ فرماید:چریده و تلف ساخته بودند می

﴾شان گواه هستیم، یعنی حاضر بودیم و چیزی از . ما در بارة حکم

که گوسفندان را صاحب کشتزار  :فرمان داد وشیده نبود. وقتی که داوود شان بر ما پحکم

حکم کرد که صاحب  در مقابل خسارتی که به زراعتش وارد آمده تصاحب کند و سلیمان 

گوسفندان کشت را بگیرد و در آن نظارت داشته تا به حالت اولی بازگردد و صاحب مزرعه 

های ها استفاده کند تا هنگامی که خوشهنتایج آنگوسفندان را بگیرد و از شیر و پشم و 
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کشت باز گردد، آنگاه گوسفندان را به صاحبش برگرداند و چیزی از گوسفندان را کم 

به عدالت  ندهد. این داوریست که سلیمان داشت و داوری او از داوری پدرش داوود 

 ﴿ نزدیکتر است که این معنی فرمودة خداوند است:

﴾  پس فهماندیمش سلیمان، یعنی حکم درست در این قضیه یا

نیز در این داوریش مورد مؤاخذه قرار نگرفت،  این فتوی را به وی الهام کردیم. داوود 

شود. و چون او نیز اجتهاد کرده ولی به حق نرسیده پس برای او هم ثواب اجتهادش داده می

   ﴿ از همین سبب خداوند فرمود:

﴾  ما به هردویشان مقام فرمان روائی و حکم را داده ایم و در هردوی

 ایشان حکمت و دانائی وجود دارد.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت را به تجوید بخوان و تکرار حفظ شود. -1

 تا فهمیده شود. :شرح را جمله جمله بخوان و مشکالت را توضیح ده -5

کاه الزم اسات از او تارس     :را از وسعت علم خدا و احاطه او تعاالی آگااه کان   ایشان  -3

 داشته، شرم بدارند.

 آید.به شمار می مانند این داستان از جملة اخبار به غیب و معجزه محمد  -4

تا از خداوند بخواهند که برایشان فقاهت را در دین روزی کناد و   :برایشان توصیه کن -2

ها تعلیم دهد، زیرا تنهاا ذات بااری تعاالی    خود را به آن احکام و دانش شریعت و دین

 معلم و آموزگار حقیقی است و بس.
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 : حدیث داستان دو زن و داوری سلیمان29درس 

 َكاَنتِ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم:  
 َفَذَهبَ  الذِّْئبُ  َجاءَ  ابْ َناُهَما َمَعُهَما اْمَرأَتَانِ 

 َذَهبَ  ِإنََّما َصاِحَبتُ َها فَ َقاَلتْ  ِإْحَداُهَما، بِاْبنِ 
. بِابِْنكِ  َذَهبَ  ِإنََّما اأُلْخَرى َوقَاَلتِ . بِابِْنكِ 

َرى بِهِ  فَ َقَضى َداُوَد، ِإَلى فَ َتَحاَكَمَتا  لِْلُكب ْ
. فََأْخبَ َرتَاهُ  َداُودَ  ْبنِ  ُسَلْيَمانَ  َعَلى َفَخَرَجَتا

نَ ُهَما َأُشقُّهُ  بِالسِّكِّينِ  ائْ ُتوِنى فَ َقالَ   .بَ ي ْ
 ُهوَ  اللَُّه، يَ ْرَحُمكَ  تَ ْفَعلْ  لَ  الصُّْغَرى فَ َقاَلتِ 

 .لِلصُّْغَرى بِهِ  فَ َقَضى. ابْ نُ َها

فرمود: دو زن در صحرائی   پیامبر خدا

دو کودک خود را همراه داشتند، گرگی 

آمد کودک یکی ازیشان را برد، رفیقه او 

گفت: گرگ کودک تو را برده است، زن 

را برده است،  دیگر گفت: نه کودک تو

بردند، آن  پس شکایت نزد داود 

حضرت به مفاد زن بزرگتر حکم کرد، 

بیرون شدند، سلیمان  چون از نزد داوود 

  را مالقات کردند، حکم پدرشان را با

وی در میان گذاشتند، ایشان گفتند: 

کاردی بیاورید تا کودک را در میان شما 

دو تقسیم کنم، زن بزرگتر خاموش بود، 

لی زن کوچکتر گفت: خدا بر تو رحمت و

کند، این کار را نکن، این بچه فرزند او 

فرمان داد تا طفل را  است، بعداً سلیمان 

 به زن کوچک بدهند.

 )رواه البخاری(

 

شود و دشوار است تا کسی ، مثل این خبر بزرگ به عقل گفته نمی«اْمَرأَتَانِ  َكاَنتِ » شرح:

های نبوت است، زیرا این اخبار را پس مثل این قصه از نشانه آن را بدون مدرکی خبر دهد.

شود. و وقوع این گیرد که از طرف خداوند به او وحی میبه صورت وحی فرا می پیامبر

طوری آن را  ها گذشته و رسول خدابوده است که از آن قرن داستان در عصر داوود 

پیش روی او پدید آمده است که این  نماید و درکند که گویا آن را مشاهده میقصه می
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باشد به شمار داشته و یکی از معجزات نبوت که اخبار به غیب  داللت بر پیامبری محمد 

َرى بِهِ  فَ َقَضى َداُوَد، ِإَلى فَ َتَحاَكَمَتا» فرماید:آید، میمی که در آن روز پادشاهی و  . داود «ِلْلُكب ْ

او را  ,چون به علت بزرگسالیش احتمال صدقنبوت داشت به مفاد زن بزرگ حکم کرد، 

بیرون شدند،  . چون از نزد داوود «فََأْخبَ َرتَاهُ  َداُودَ  ْبنِ  ُسَلْيَمانَ  َعَلى َفَخَرَجَتا»فرماید: شت. میدا

 فَ َقالَ »فرماید: را مالقات کردند و حکم پدرش را با وی در میان گذاشتند، می سلیمان 
نَ ُهَما ُشقُّهُ أَ  بِالسِّكِّينِ  ائْ ُتوِنى ، گفت: چاقویی حاضر کنید تا بچه را به دو نیم تقسیم کنم، زیرا «بَ ي ْ

تقسیم  خواهد بچه را دومی  هریکی ادعای طفل را دارد، چون مادر طفل دید که سلیمان

 فَ َقَضى»فرماید: کند، فریاد زد مکن مکن دست نگهدار، این کودک فرزند آن زن باشد، می
فرمان داد تا طفل را به زن کوچک بدهند، زیرا او راضی نشد که  ، پس سلیمان «ىلِلصُّْغرَ  بِهِ 

دانست که کودک از اوست و فرزند زن   فرزندش به قتل برسد و تقسیم گردد. پس سلیمان

داده شده بود. چنانکه خداوند   باشد، این دانش از طرف خداوند برای سلیمانبزرگتر نمی

 ﴿ :گویدمی بداستان داوری گوسفندان

     
﴾   :ی این موضوع را به سلیمان پس فهم داوری درباره»  (.19)األنبیاء

خداوند ذاتی است که به هرکه بخواهد  .«دادیم و به هر یک حکمت و دانش بخشیدیم

 کند.هدایت و حقیقت را در کارها الهام می

 

 هایی برای مربی:اهنمائیر

 حدیث را به خوبی بخوان و تکرار کن تا حفظ کنند. -1

 شرح را جمله جمله بخوان و پوشیدگی آن را توضیح ده تا همه بدانند. -5

برایشان از عاطفه و احساس مادر نسبت به فرزند گوشزد کن که در چنین حاالتی  -3

 کند.تجلی می

 ارزانی داشته بود صحبت کن. لیمان به ایشان از فقاهت و دانش که خداوند به س -4
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 های یکدیگر به ناحقخوردن مال آیة: 21درس 

 قول اهلل تبارک وتعالی:
 
 
  
 
 

 
 

   
  

   
  

  
   

  
 

 فرماید:داوند بزرگ میخ

( ای کساااانی کاااه ایماااان آوردیاااد!  52)

های خاود را در میاان خاویش    نخورید مال

ر آن کاه داد و ساتدی باشاد بار     بناحق، مگ

همادیگر را   رضایت میاان شاما و نکشاید,   

 همانا خداوند به شما مهربان است.

 [52]نساء: 

 

  ﴿ شرح:

﴾ یعنی ای کسانی که خدا را پروردگار، اسالم را دین و شریعت و :

دهد تا احکام و ها را به این صفات مورد خطاب قرار میرا نبی و پیامبر شناختید، آن محمد 

طل های خود در میان خویش به بامال فرماید:ها گرداند، میتکالیف شرعی را متوجه آن

 ,کند مانند دادن عوض یا به رضامندیمی نی بدون حقی که گرفتن مال را حاللنخورید. یع

     ﴿ ,نمودنبخشش

 ﴾ خوردن مال به ناحق و  این استثنائیست که از نهی عموم

ت و معامله به دست بدون عوض استثناء شده است، زیرا نفعی که شخص مسلمان از راه تجار

آورد حالل است و برایش ایرادی نیست و خرید و فروش به رضامندی هردو طرف می

خریدار و فروشنده تا هنگامی که از هم جدا نشده اند »فرماید: می گیرد، پیامبر صورت می

 و نیز آن حضرت  .«در بیع خود دارای اختیار هستند که آن را ثابت بدانند یا فسخ کنند
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مشروعیت بیع در صورتی است که هردو طرف به رضا و رغبت آن را انجام »موده است: فر

  ﴿. و فرمودة خدای تعالی: «داده باشند

﴾ها منع های خود را نکشید، خداوند مسلمان را از قتل نفس: نفس

باشد که هردو میکند که آن شامل قتل نفس خود شخص و قتل نفس برادر مسلمانش می

ید، خداوند در این آیت شریفه علت آت و از گناهان کبیره به شمار میقتل حرام اس

  ﴿ فرماید:کند و میبودن قتل نفس را چنین بیان میحرام

   ﴾ هرآئینه خداوند بر شما :

تا از  های خود را بکشیدد نفسخواهمهربان است، یعنی از مهربانی و شفقتی که دارد نمی

یکطرف از نعمت حیات که بسیار گرانقیمت است محروم نشوید و از طرف دیگر به عذاب 

 همیشگی آخرت گرفتار نگردید.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت کریمه را به تجوید و آرامش تکرار کن تا شنوندگان آن را حفظ نمایند. -1

 گی آن را توضیح ده تا همه بدانند.شرح را جمله جمله بخوان و پوشید -5

شدن از رحمات  که خوردن مال مردم به ناحق سبب عذاب و محروم :شان گردانآگاه -3

 گیرد.خداوند می

منفعتی را که شخص از راه تجاارت موافاق باا ماوازین شارعی باه        :برایشان توضیح ده -4

 یه کریمه:آورد برایش حالل است گرچه هزارها در هزار باشد نظر به این آدست می

شان تذکر ده خودکشی مانند کشتن دیگران اسات کاه سازایش جاویدمانادن در     برای -2

 ب الهی است.ا غضآتش دوزخ ب
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 انتحار و خودکشی حدیث: 32درس 

 ِفيَمنْ  َكانَ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم:  
َلُكمْ  َكانَ   فََأَخذَ  َفَجزِعَ  ُجْرٌح، بِهِ  رَُجلٌ  قَ ب ْ

يًنا  َحتَّى الدَّمُ  َرقَأَ  َفَما يََدُه، اِبهَ  َفَحزَّ  ِسكِّ
 َعْبِدى بَاَدرَِنى تَ َعاَلى اللَّهُ  قَالَ  َماَت،

 .اْلَجنَّةَ  َعَلْيهِ  َحرَّْمتُ  بِنَ ْفِسِه،

فرمود: در کسانی که پیش از شما  پیامبر 

بودند، مردی دستش جراحتی داشات او را  

ی را گرفات و  دناآرام کرده بود، پس کار

د. خون بند نیامد تا ایان  بدان دستش را بری

که او را هاالک سااخت، خداوناد گفات:     

ام در هاالک نفاس خاود پیشدساتی و     بنده

 عجله کرد، من بهشت را بر او حرام کردم.

 

َلُكمْ  َكانَ  ِفيَمنْ  َكانَ » شرح: دهد که در ای خبر میدر اینجا از حادثه ، پیامبر «رَُجلٌ  قَ ب ْ

داستان از سخنانی است که به رأی و فکر گفته زمان گذشته واقع شده است. مثل این 

شود، دانش پیامبران کسبی نیست بلکه به واسطة شود، بلکه از روی علم و دانش بیان مینمی

گردد، پس حقیقت قصه چنین است که مردی دستش مجروح شده وحی خداوند حاصل می

را گرفت و بدان دستی را  و به درد آمد، تا او را ناآرام گردانید و او صبر نکرده پس چاقوی

ام در کرد برید، خون جاری شد تا که او را هالک ساخت، خداوند گفت: بندهکه درد می

هالکت نفس خود پیشدستی کرده، من بهشت را بر وی حرام کردم. یعنی فرمان دادم که به 

آن جنت داخل نشود و کسی که در آخرت به بهشت داخل نشود باید به دوزخ برود، زیرا در 

روز به جز بهشت و دوزخ جایگاهی برای اهل محشر وجود ندارد. آری، خداوند بزرگ در 

بارة کسانی که در ایستگاه قیامت حضور دارند، فرموده است: گروهی باید به جنت و 

نیز پدید آمده است که  گروهی به دوزخ بروند و مانند همین داستان در زمان آن حضرت 

که مانند شیر  :تشریف داشتند، صحابه مردی را دیدند پیامبر  ها که خوددر یکی از جنگ

کرد و از شجاعت و جرأت او بسیار تعجب غران در میدان جوالن کرده و بر دشمن حمله می

اش بشگفت در باره فرمود: او در آتش است یاران از گفته آن حضرت  کردند، پیامبر 
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ها دند، دیدند که در جنگ زخم برداشت و زخمکرآمدند و متوجه او بوده و او را تعقیب می

اش را در باره او را ناراحت کرد تا این که خود را به قتل رسانید. صحابه، گفته پیامبر 

 تصدیق کردند.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را با آرامش بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ نمایند. -1

 ه را واضح کن.شرح را با آرامش بخوان و نکات پوشید -5

شان است، چه طاعت باشد و چه معصایت، حاافظ   اعبتار کردار مردم به خاتمه زندگی -3

 گوید:علیه الرحمه می
 

 حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت اسات 
 

 کس ندانست که بآخر چه حالات بارود  
 

 ش گرفته نشود.شود، اگر جلوخون سبب قتل می شدنجاری -4

کم آیات شاریفه و حادیث شاریف مانناد کسای       کشد به حکسی که نفس خود را می -2

 .رودکشد و به دوزخ میاست که دیگری را می



 

 ماه رمضان المبارک درسهای

 دار: آیة مهاجرین و انصار سابقه9درس 

 قول اهلل تعالی:
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
  
  

 
 
 

   
 

 
 

 

 گفتة خداوند بزرگ:

( و پیشااینیان نخسااتین از مهاااجرین و 111)

شااان کردنااد بااه انصاار و آنااان کااه پیااروی 

خشنود اسات خادا از ایشاان و     نیکوکاری،

و آماده کرده اسات بارای    ,خشنودند از او

هاا  هائی کاه روان اسات زیار آن   ایشان باغ

هااا، جاویداننااد در آن همیشااه، ایاان جااوی

 است رستگاری بزرگ.

 [111]توبه: 

 

 ﴿ فرماید:می شرح:

﴾ بقت یعنی کسانی که در ایمان، هجرت، فطرت و جهاد س

  ﴿ فرماید:دارند. می

﴾ مهاجرین کسانی هستند که از دیار خود مکة معظمه به :

زرج هستند، ازین نه از قبیلة اوس و خیدره هجرت کردند، انصار، مردم مجانب مدینه منو

و یاری کردند. و مسلمانان همراهش را نصرت  مفتخِر شده اند که پیامبر سبب به لقب انصار

  ﴿ فرماید:می

﴾های مهاجرین و انصار را در ایمان و : یعنی آنانی که کارنامه
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نصرت و هجرت و جهاد به صورت پسندیدة پیروی کردند، طوری که از حدود دستورات 

ارج نشدند. از نگاه کمی و کیفی و زمانی و مکانی خ  خدا و فرمایشات رسول اهلل

از سابقان  : یعنی خداوند ﴾   ﴿ فرماید:می

نخستین از مهاجران و کسانی که از آنان به نیکوکاری پیروی کردند خوشنود است، چون 

 ﴿ فرماید:ایمانی درست و کرداری پسندیده دارند. می

﴾ها و تعارفاتی که به متها هم از خداوند خوشنود شدند. به سبب نع: آن

 ایشان ارزانی شده است.

    ﴿فرماید: می

   
  ﴾ هائی ها بهشتبرای آن

هائی ها روانند و برخورداری از چنین نعمتها از زیر درختان آنآماده کرده که جوی

 گاری بزرگ است.برایشان رست

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت کریمه را به طور واضح تالوت کن تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 شرح را جمله به جمله به آرامش بخوان و اگر محتاج به توضیح بود آن را واضح ساز. -5

شاان  آگاه کن و بگو: دوستی ایشان را از فضیلت مهاجرین و انصار از صحابه پیامبر  -3

 نشانة ایمان و دشمنی آنان سبب نفاق است.

راه نجات برای مسلمین پیروی از سلف صاالحین اسات کاه در عقیاده،      :به ایشان بگو -4

 عبادات، اخالق و آداب از آنان متابعت کنند.

کنناد از  را در کاردار شایساته پیاروی مای     کسانی که یاران پیامبر  :به ایشان تعلیم ده -2

ة کریمه به آن وعده کرده مانند خوشنودی و رضای الهای  آنچه که خداوند در این آی

 شوند.برخوردار می ,های جاویدانی بهشتو نعمت
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 داردمؤمن انصار را دوست می حدیث: 2درس 

 األَْنَصارُ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 ِإلَّ  يُ ْبِغُضُهمْ  َولَ  ُمْؤِمٌن، ِإلَّ  ُيِحب ُُّهمْ  لَ 

 َوَمنْ  اللَُّه، َأَحبَّهُ  ب َُّهمْ َأحَ  َفَمنْ  ُمَناِفٌق،
 .اللَّهُ  أَبْ َغَضهُ  أَبْ َغَضُهمْ 

 «رواه البخاري»
 

 .األَْنَصارِ  ِمنَ  َلُكْنتُ  اْلِهْجَرةُ  َلْولَ َوقوله: 

فرمایااد: انصااار را دوساات   ماای  پیااامبر

دارد مگاار شااخص مااؤمن و دشاامن   نماای

دارد ایشان را مگر شخص منافق، پاس  نمی

ست دارد، خداوند او کسی که ایشان را دو

دارد و کساای کااه آنااان را  را دوساات ماای

دارد، خداونااد وی را دشاامن  دشاامن ماای 

فرمایااد: اگاار برتااری  دارد. و نیااز ماایماای

بود مان یاک فاردی از انصاار     هجرت نمی

 بودم.می

 )صحیح البخاری(

 

مراد از ایشان  ، انصار جمع ناصر و یا نصیر است و«ُيِحب ُُّهمْ  لَ  األَْنَصارُ »فرماید: می شرح:

شوند دو قبیلة اوس و خزرج است که در مدینه سکونت داشتند، به این سبب انصار نامیده می

و اصحاب شان را نصرت دادند و دین مقدس اسالم را تقویت کردند و جز  که پیامبر 

دارد، لذا آن که دارد، زیرا خداوند انصار را دوست میشخص مؤمن انصار را دوست نمی

اشته باشد آنچه را که خداوند دوست دارد، همانا مؤمن است و اگر دشمنی داشت دوست د

 َفَمنْ »فرماید: به آنچه خدا دوست دارد کافر است و اگر کفر خود را بپوشد منافق است. می
دارد، زیرا . پس کسی که ایشان را دوست دارد خداوند او را دوست می«اللَّهُ  َأَحبَّهُ  َأَحب َُّهمْ 

لیاء و دوستان خدا هستند و کسی که آنان را دشمن دارد خداوند او را دشمن انصار او

 اْلِهْجَرةُ  َلْولَ »فرماید: باشند. میدارد، زیرا چنین کسانی دشمن خدا و دشمن دوستان او میمی
های خداوند و . اگر فضایل هجرت و ثوابی که مهاجر در آخرت از نعمت«األَْنَصارِ  ِمنَ  َلُكْنتُ 

بودم یعنی خود را آورد نبودی من شخصی از انصار میدی او تعالی به دست میرضامن
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باشم. این حدیث گفتم: من مردی انصاری و از جملة ایشان میدادم و میبدیشان نسبت می

 کند.مبارک بلندی منزلت و درجات هجرت و نصرت و مهاجرین و انصار را بیان می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 ث را به نحو احسن چندین بار تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند.هردو حدی -1

شرح را جمله جمله بعد از جمله دیگر بخوان و هرجا کاه توضایح الزم اسات واضاح      -5

 ساز.

ایشان را به شرافت مهاجرین و انصار آگاه کن تا بدانناد کاه محبات ایشاان واجاب و       -3

 ها حرام است.دشمنی آن

به یکی از صحابه مهاجر باشد یا انصار گناه کبیره است،  زدنکه طعنه :به ایشان بفهمان -4

 رود.شان نفاق به شمار میزیرا دوستی این حضرات نشانة ایمان و دشمنی

زند، قصد ویرانای اساالم را دارد و   که هرکس به سلف صالحین طعن می :به آنان بگو -2

ه خادا پنااه   باشد که از این کردار زشت بچنین اعمال روش خوارج و مردم گمراه می

 بریم.می
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 قیامت نزد خداست علم: آیة 3درس 

 قول اهلل عزوجل:
 
  

  
  

  
   

  
 

  
 

 گفتة خداوند بزرگ:

کنناد.  ( مردم تو را از قیامت سؤال می63)

گااوی: همانااا دانااش پدیدارشاادن آن ناازد ب

کند، خداوند است، چه چیز تو را آگاه می

 شاید رستاخیز نزدیک باشد.

 [63]احزاب: 

 

   ﴿ شرح:

 ﴾کنندگان مشرکین و یهود بودند. و این سؤال به علت : سؤال

دیدآمدن قیامت را مورد سؤال قرار جوئی، پانکار و کفرشان بود که از غایت جهل و ستیزه

فرماید: زمان واقع خواهد شد. میپرسیدند: قیامت کی و چه می دادند و از پیامبر می

﴿    ﴾ این :

آموزاند که به این کافران پاسخ دهد و ایشان را پیامبرش را می عبارتی است که خداوند 

تن قیامت و زمان پدیدآمدن نزد خدای یگانه است و برای هیچیک از آگاه سازد که علم دانس

مخلوقات نه برای پیامبران و نه فرشتگان و غیرشان چنین علمی و آگاهی نیست و پوشیدن آن 

برای حکمت بزرگی است که از جمله یکی ادامة این حیات گذرنده است تا انتهای مدتی 

فرماید: ل دارد و بر غیر او پوشیده است. میکه خداوند آن را تعیین نموده و به آن عم

﴿    

  ﴾  یعنی ای پیامبر! تو به وقت قیامت چه

آگاهی داری، شاید پدیدآمدن آن نزدیک باشد و در واقع نیز چنین است، زیرا خداوند 

  ﴿ فرموده است:
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  ﴾ ( :5القمر.) « نزدیک رستاخیز

من فرستاده » :«نينا والساعة کهاتبعثت أ»فرماید: نیز می و پیامبر  .«و ماه از هم شکافت شد

. لذا «باشدام در حالی که فاصلة من و قیامت مانند فاصلة دو انگشت دست میشده

بر همه کس غیر از خدای بزرگ  بودن قیامت معلوم است، ولی هنگام پدیدآمدن آننزدیک

 پوشیده است و تعیین وقت آن تنها در نزد خداست و بس.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 شرح مطالب را به خوبی بخوان و آنچه توضیح الزم دارد واضح ساز. -1

 آیت کریمه را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -5

پنداشتن قیامات  علت ناباوری و تمسخر و دروغ که پرسش مشرکین به :به ایشان بیاموز -3

را آزماایش کنناد کاه آیاا دریان بااره        پرسیدند تا پیامبر بود و یهود به این سبب می

 چیزی خواهد گفت، و یا مانند انبیاء گذشته آن را به خداوند موکول خواهد ساخت.

ماردم  های عالی پوشایدن وقات قیامات ایان اسات کاه       یکی از حکمت :به ایشان بگو -4

همواره خویشتن را با کردار نیک و دوری از گناهان آماده مارگ و قیامات ساازند. و    

 شود.قیامت هر فرد که مرگ است حتماً به زودی واقع می

که بر بنده مسلمان الزم و ضروریست کاه باا ایماان و انجاام اعماال       :برایشان تذکر ده -2

مرگ سازد، چون  رسیدن وقتفرا  خویشتن را آماده  ,گزیدن از گناهشایسته و دوری

از مرگ گریزگاهی نیست، گرچه عمر انسان باه درازا بکشاد کاه هار نفسای چشانده       

 موت است.
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 باشی که...با کسانی می حدیث: 4درس 

للذي سئل  قول النبي صلى اهلل عليه وسلم
 َوَماَذا ؟:السَّاَعةُ  َمَتى عن الساعة قائل

 ُأِحبُّ  أَنِّى لَّ إِ  َشْىءَ  لَ  :قَالَ  ؟َلَها َأْعَدْدتَ 
. - وسلم عليه اهلل لىص - َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ 

 َفَما :أََنسٌ  قَالَ . َأْحَبْبتَ  َمنْ  َمعَ  أَْنتَ  :فَ َقالَ 
 اهلل صلى- النَِّبىِّ  بَِقْولِ  فَ َرَحَنا ِبَشْىء   َفرِْحَنا
 قَالَ . َأْحَبْبتَ  َمنْ  َمعَ  أَْنتَ  -وسلم عليه
 عليه اهلل صلى- ِبىَّ النَّ  ُأِحبُّ  فَأَنَا :أََنسٌ 

 َأُكونَ  َأنْ  َوَأْرُجو َوُعَمَر، َبْكر   َوأَبَا -وسلم
 ِبِمْثلِ  َأْعَملْ  َلمْ  َوِإنْ  ِإيَّاُهْم، ِبُحبِّى َمَعُهمْ 

 .َأْعَماِلِهمْ 

برای کسی که از  گفتة پیامبر: پیامبر 

قیامت پرسید و گفت: رستاخیز چه وقت 

خواهد بود؟ گفت: چه چیزی برای آن 

اده کردی؟ گفت: چیزی آماده آم

ام، مگر این که خدا و رسولش را نکرده

گفت: تو   دوست دارم، آن حضرت

باشی که ایشان را دوست همراه کسانی می

داری، انس گفت: پس ما به چیزی می

خوشحال نشدیم، مانندی که به این سخن 

پیامبر خوشحال شدیم، انس گفت: من 

بکر و عمر دارم و ابوپیامبر  را دوست می

دارم، امیدوارم تا به سبب را دوست می

شان باشم اگرچه مانند دوستی خود همراه

 ایشان کردار نیکوی انجام ندادم.

 )رواه البخاری(

 

که از  :گوینداین سخن را در جواب کسی می . پیامبر «؟َلَها َأْعَدْدتَ  َذا َوَما» شرح:

پرسد، قاعدتاً باید خود را برای دن چیزی میپرسد، زیرا کسی که از آمپدیدآمدن قیامت می

آن آماده کرده باشد تا خیری به جهت آن انجام دهد و یا زیانی را از او دور کند، سائل 

دارم، ام مگر این که خدا و رسولش را دوست میدهد: هیب چیزی آماده نکردهجواب می

چیز  ام. و اگر مفید نباشدردهآماده ک اگر دوستی خدا و رسول در قیامت مفید باشد من آن را

که با کسانی هستی که ایشان  :برایش چنین جواب داد دیگری را آماده نکردم، سپس پیامبر 

داری، و همانا کامیاب و رستگار گردیده اگر راست گفته باشد. و قطعاً چنین را دوست می
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گوید: نیز در اینجا می بینیم که انس گفتند، و میسخن دروغ نمی است، زیرا یاران پیامبر 

دارم و به سبب محتبی که به را دوست دارم و ابوبکر و عمر را هم دوست می من پیامبر 

شان باشم، اگرچه مانند کردار نیک ایشان عملی انجام ها دارم امیدوارم تا در جنت همراهآن

را  بعمر جه محبت ابوبکر وواز این   خادم رسول خدا  ندادم. انس بن مالک انصاری

ها را شناسد، لذا با رسول اهلل آنمی شان را در نزد پیامبر کرد که موقعیت و منزلتذکر می

 دارد.نیز دوست می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 شرح را بخوان و نکات مبهم آن را توضیح ده تا دانسته شود. -5

ساائل را   سؤال از پدیدآمدن قیامت شایسته و مفیاد نیسات، لاذا پیاامبر     به ایشان بگو: -3

متوجه نمود که از خودش سؤال کند، چه کردار شایستة را برای قیامات آمااده کارده    

 است.

باشد، اگر مؤمنی را دوست که کسی را دوست بدارد با او یکجا می :به ایشان تعلیم ده -4

باشاد بایاد مسالمان در    د هم باا وی مای  رست داباشد و اگر کافری را دودارد با او می

محبت خود فکر کند تا با صالحین و مردم نیکوکار دوست باشد که با ایشان باه جنات   

 داخل شود.

که محبت خدا و رسولش بر بندگان واجب است، همچنین دوستی  :ایشان را آگاه کن -2

نفااق باه شامار     هاا عالقاة  چون محبت یاران نشان ایماان و دشامنی آن  ,  یاران پیامبر

 رود.می
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 : آیة در کار دین اجبار نیست2درس 

 تعالی: قول اهلل
   

   
 

  
   

 
 

 
  

 
 

  
 

   
  
 

 گفتة خداوند بزرگ:

( کار دین به اجبار نیست، هدایت از 526)

گمراهی روشن شده است، پس هرکسی 

که به معبود باطل کافر شود و به خدای 

یکتا ایمان آورد بیشک بدستگیرة محکم 

چنگ زده است که در آن گسستنی نیست 

ند کنو خداوند به هرچه مردم گویند و می

 دانا و شنوا است.

 [526]بقره: 

 

: ﴾   ﴿ فرماید:می شرح:
یعنی کسی را به جبر و اکراه و بدون اراده و خواستة او به پذیرفتن اسالم وادار نکنید. این 

فرماید: دهد. میلة انشائیه را میجمله به صورت خبر وارد شده است. ولی در معنی فایدة جم

﴿    ﴾ با :

و نزول قرآنکریم هدایت از گمراهی نمودار شده است که رفتن به راه اسالم  بعثت پیامبر

  ﴿ فرماید:هدایت و به راه باطل گمراهی است، می

﴾ منکر پرستش بتان بوده و باور : یعنی پس کسی که

 ﴿ فرماید:رسانند میا فایده و ضرری میهشته باشد که آنندا

﴾  ویؤمن باهلل و به خدای یکتا ایمان آورده و قبول کند اهلل  پروردگار و

 سود و زیان به دست اوست.



   

  درسهای یومیه اسالمی    212 
  

 

  ﴿فرماید: می

 ﴾ یعنی به :

مه ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل است و آن که ترین دستگیره از دین چنگ زده که کلمحکم

تر از تار عنکبوت چنگ زده است. به طاغوت بگرود و به خدا کافر شود، به رشتة سست

یعنی خداوند سخنان  ﴾  ﴿ فرماید:می

ابر شنود و به نیت و کارهای پنهانی آنان آگاهی دارد و به زودی هریکی را بربندگان را می

 دهد.کردارش اگر نیک باشد جزای نیک و اگر بد باشد جزای بد کیفر می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت را به تجوید بخوان تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 مل است توضیح نما.اشرح را به صورت واضح بخوان و آنچه ش -5

ی را بدون اراده و که اجبار در عبادت جواز ندارد، زیرا وقتی بنده کار :به ایشان بیاموز -3

دارد، چنانکاه  شود و نفس او را پااکیزه نمای  اش انجام دهد از وی پذیرفته نمیخواسته

اگر مسلمانی باه انجاام عمال کفار مجباور گاردد، گنهکاار نشاده و نفساش را آلاوده           

 گرداند.نمی

 بودناد و پرستیدند نام طاغوت را گذاشته که اعراب کافر بر بتانی که می :به ایشان بگو -4

 ود باطل است.بعکلمة طاغوت به معنی م

اگر کسی به حقیقت کلمة ال الاه اال اهلل محماد رساول اهلل     :به ایشان توضیح و تعلیم ده -2

برسد، این که به خدا و رسولش ایمان آرد و او را به یگانگی پرستش کرده و شاریک  

گردیده نیاورد، همانا به دستگیرة محکمی چنگ زده است که در خور ورود به بهشت 

 یابد و این هدف عالی است برای صاحبان عقل و دانش.و از دوزخ رهایی می
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 تعبیر خواب عبداهلل بن سالم حدیث: 6درس 

قول النبي صلى اهلل عليه وسلم لعبد اهلل 
 َرْوَضةُ  الرَّْوَضةُ  تِْلكَ  بن سلم رضي اهلل عنه

 اإِلْسَلِم، َعُمودُ  اْلَعُمودُ  َوَذِلكَ  اإِلْسَلِم،
 َعَلى فَأَْنتَ  اْلُوثْ َقى، ُعْرَوةُ  اْلُعْرَوةُ  َوتِْلكَ 

 .َتُموتَ  َحتَّى اإِلْسَلمِ 

گفات: آن   برای عبداهلل بن سالم پیامبر 

باغ باغ اساالم و آن ساتون ساتون اساالم و     

آن دستگیره دستگیره استوار است، پس تو 

تااا هنگااام ماارگ باار کاایش اسااالم پایاادار  

 خواهی بود.

 ()رواه البخاری

 

یکی از دانشمندان  ، عبداهلل بن سالم«لعبد اهلل بن سلم رضي اهلل عنه»فرماید: می شرح:

ایمان آورد و بر اسالم خویش پایدار ماند و  یهود مدینه است که به مجرد مالقات با پیامبر 

در خوابی که دیده بود برایش بشارت بهشت داده شد، خداوند از او خشنود و او به احسان 

گوید: گویا در خواب خود باغی دیدم فراخ و می  وند راضی باد. عبداهلل بن سالمخدا

ستونی از آهن قرار داشت که انتهایش در زمین و سرش به آسمان  ,سرسبز که در میان آن باغ

افراشته بود و باالیش دستگیرة قرار داشت برایم گفته شد که به آن باال برو و بر فرازش جای 

هایم را گرفت و توانم پس خدمتکاری به کمکم آمد و از پشت سر چامه: نمیبگیر، من گفتم

بلندم کرد، پس باال رفم تا بلندی آن عمود رسیدم و دستگیره را به دست گرفتم باز برایم 

توانم، باز خدمتکاری آمد و از عقب گفت: باال برو و بر فراز آن جای بگیر، گفتم: نمی

که این  :گفته شد مر باالی عمود رفتم و دستگیره را گرفتم، برایهایم را بلند کرد پس بلباس

را محکم نگهدار در حالی که دستگیره به دستم بود از خواب بیدار شدم و آن خواب را بر 

باغ اسالم و آن ستون ستون اسالم است و  ,فرمود: آن باغ  قصه کردم، آن حضرت پیامبر 

 تا هنگام مرگ بر کیش اسالم پایدار خواهی ماند. آن دستگیره دستگیره استواره است و تو
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  بودن عبداهلل بن سالمبه بهشتی گوئی این حدیث مبارک بشارتی است به زبان پیامبر 

که در واقع چنان بود، پس خدای بزرگ از وی راضی باد و او را خشنود گرداند. و بهشت را 

 که این گوید. جایگاه او گرداند و همچنین برای هرخواننده و شنونده

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 شرح را به آرامی بخوان تا شنوندگان آن را یاد گیرند. -5

که دین اسالم دین خداست و هرکس به آن ایمان آورد و در آن داخال   :برایشان بگو -3

شود از هر گروهی که ائل میشود و به دستوراتش عمل کند به سعادت دنیا و آخرت ن

 باشد از مشرکین یا اهل کتاب.

به  ةنبو جزو 46ند وحی است بلکه یک جزء از که ر یای صالحه مان :به ایشان بفهمان -4

 آید.حساب می

باشاد و  ها تعلیم ده که دستگیره محکم کلمه ال الاه اال اهلل محماد رساول اهلل مای    به آن -2

 شود.و هرکه از آن روی بگرداند زیانکار می یابدکسی که به آن چنگ زند نجات می
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 : آیة مؤمن آل فرعون1درس 

 قول سبحانه وتعالی:
  

   
  

 
 

   
   

 
 

   
  

  
   

  
  
 

   
    
  

  

 گفتة خداوند بزرگ:

مااردی مااؤمن از بسااتگان   :( و گفاات58)

کارد، آیاا   فرعون که ایمانش را پنهاان مای  

گویاااد: مااایکشاااید ماااردی را کاااه مااای

پروردگارم خدا است، در حالی که آورده 

هااا از پروردگااار اساات شااما را بااه نشااانی 

خویش و اگار دروغگاو باشاد پاس بار او      

است دروغش و اگر راساتگو باشاد برساد    

 ,شما را بعضای آنچاه وعاده دهاد باه شاما      

هماناااا خااادا هااادایت نکناااد اسااارافکار و 

 دروغگو را.

 [58]غافر: 

 

    ﴿ فرماید:می شرح:

 ﴾ شمعان است که پسر  :نام مردی که این سخن را گفت

یعنی به  ﴾ ﴿ فرماید:عموی فرعون بود. می

و آنچه از توحید آورده بود  ایمان خود را به موسی  ,علت ترس از فرعون و طرفدارانش

آیا مردی را  ﴾ ﴿ فرماید:کرد. میپنهان می

که بر ضد موسی برای کشتن او  فیصله ایگوید: پروردگارم خدا است و برکشید که میمی

 گوید: پروردگارم اهلل گوید: آیا او را برای این که میکند و میبسته بودند اعتراض می

  ﴿ کشید، یعنی این عمل را نکنید.است می
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  ﴾  در حالی که

های آشکار و روشنی آورده که به جز خدای یکتا دیگر خدائی برای شما دالیل و معجزه

ها عصا و آورده که به جز خدای نیست و این که موسی پیامبر او است و از جملة معجزه

عصا و بد  هایکتا دیگر خدائی نیست و این که موسی پیامبر او است و از جملة معجزه

ها را برای شما از طرف خدای برحق آورده که جز او دیگر خدائی نیست. بیضاست که آن

    ﴿فرماید: می

﴾ رسد نه به شما. ودش میو اگر دروغ بگوید زیان دروغ به خ

اگر راستگو باشد که البته  ﴾  ﴿ :فرمایدمی

گوست، این عبارت از راه تلطف و نرمش با طرف کافر است مانند این فرمودة خداوند راست

   ﴿ :فرمایدکه از طرف پیامبر کفار را مورد خطاب قرار داده می

    
     ﴾  :سبأ(

فرموده  . «ا، بر هدایت یا در گمراهی آشکاری هستیمبگو: اهلل. و به راستی ما یا شم» (.26

   ﴿ داوند:خ

﴾   اگر موسی در ادعایش راستگو باشد به شما بخشی از عذاب را

   ﴿ رسد و آن عذاب عاجل دنیاست.که وعده کرده است می

    ﴾  یعنی

ه در کفر و ستم و تجاوز و شرارت پیشقدم بوده دروغگو است که بر دروغ کسی ک

شناسد، خداوند او را هدایت نکرده و موفق به گذراند و راستی را نمیاش را میزندگی

 گرداند.نصرت و رستگاری نمی

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 یت را مکرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند.آ -1

 مله بخوان و اگر پوشیدگی دارد توضیح ده.شرح را جمله ج -5
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که در حالت ترس شدید جواز دارد که دین خاود را بپوشاند، زیارا     :به ایشان تعلیم ده -3

 ایمان خود را در مکه ظاهر نکند. ,امر کرد که از ترس کفار برای ابوذر  پیامبر 

 .که نرمش در کالم به امید هدایت گمراهان جواز دارد :به ایشان بفهمان -4

 روی و زشتی دروغگوئی و اسراف آگاه کن.ها را از فضیلت راستی و میانهآن -2
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 شدنششدن ابوذر و شکنجهمسلمان حدیث: 9درس 

 ِإَلى اْرِجعْ النبي صلى اهلل عليه وسلم:  قول
 قَالَ . َأْمِرى يَْأتَِيكَ  َحتَّى فََأْخِبْرُهمْ  قَ ْوِمَك،

 بَِيِدهِ  ىنَ ْفسِ  َوالَِّذى َهَذا ألَِبى َذر قَاَل:
 َحتَّى َفَخَرجَ  َظْهَرانَ ْيِهْم، بَ ْينَ  ِبَها أَلْصُرَخنَّ 

 َأنْ  َأْشَهدُ  َصْوتِهِ  بَِأْعَلى فَ َناَدى اْلَمْسِجدَ  أََتى
 ثُمَّ . اللَّهِ  َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َوَأنَّ  اللَُّه، ِإلَّ  ِإَلهَ  لَ 

 َوأََتى َأْضَجُعوُه، َحتَّى َفَضَربُوهُ  اْلَقْومُ  قَامَ 
 أََلْسُتمْ  َويْ َلُكمْ  قَالَ  َعَلْيهِ  فََأَكبَّ  ْلَعبَّاسُ ا

 ِإَلى ِتَجارُِكمْ  طَرِيقَ  َوَأنَّ  ِغَفار   ِمنْ  أَنَّهُ  تَ ْعَلُمونَ 
ُهْم، فَأَنْ َقَذهُ  الشَّْأمِ   اْلَغدِ  ِمنَ  َعادَ  ثُمَّ  ِمن ْ

 اْلَعبَّاسُ  فََأَكبَّ  ِإلَْيِه، َوثَاُروا َفَضَربُوهُ  ِلِمْثِلَها،
 .هِ َعَليْ 

گفاات: بااه سااوی قوماات بااازگرد  پیااامبر

ایشان را از ایمان خبر بده تا خبر من باه تاو   

برسااد. ایاان سااخن را پیااامبر باارای ابااوذر   

گفات:   غفاری گفت، ابوذر برای پیاامبر  

قسم به ذاتای کاه نفاس مان در تصارف او      

شاان باه آواز بلناد    است به این کار در میان

کاه   س بیرون شد تا اینفریاد خواهم زد، پ

، سپس باه آواز بلناد گفات:    دبه مسجد آم

دهام کااه محماد رساول خاادا    گاواهی مای  

است تا این که کفار قریش برخاساتند و او  

را آنقدر زدند که بر زمینش انداختند. بعاد  

ازین عباس بن عبدالمطلب آماد و خاود را   

رویش افکند و گفت: وای بار شاما، خاود    

آگاهید که او از قبیلاه غفاار اسات کاه راه     

جااارتی شااما بااه شااام از ساارزمین ایشااان  ت

گذرد، پس او را از دست ایشان نجاات  می

داد. باز بروز دوم اباوذر بازگشات و هماان    

کلمااه شااهادت را در مسااجد حاارام تکاارار 

کرد، این بارهم کفار قاریش او را زدناد و   

به اطرافش جمع شدند، بازهم عباس خاود  

 را باالیش افکند...

 )رواه البخاری(
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این راهنمائی از طرف رسول خدا برای  «فََأْخِبْرُهمْ  قَ ْوِمَك، ِإَلى اْرِجعْ »فرماید: می شرح:

ات بازگرد تا به تو ترسید، فرمود: به قبیلهاست، چون از ستم و اذیت کفار بر وی می ابوذر

ام آنگه به سوی ما بازگرد. و اسالم خود را آشکار خبر برسد که من بر مشرکین پیروزی یافته

ن ولی ابوذر در محضر پایبندی وی به دین اسالم آشکار و عزم او را تا خبر ظهور اسالم ک

گردانم تا کافران را به خشم آورم، سپس به محکم بگرداند، ازین سبب گفت: آشکار می

 هَ ِإلَ  لَ  َأنْ  َأْشَهدُ  َصْوتِهِ  بَِأْعَلى فَ َناَدى»مسجد در جائی که مردان قریش حضور داشتند وارد شد. 
و با بلندترین صدا آواز کرد: که ای قوم قریش: من گواهی  «اللَّهِ  َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َوَأنَّ  اللَُّه، ِإلَّ 

 ثُمَّ »که محمد رسول خدا است.  :دهمکه به جز خداوند معبودی نیست و گواهی می :دهممی
برخواستند و او را آنقدر زدندکه از  . تا این که قوم قریش«َأْضَجُعوهُ  َحتَّى َفَضَربُوهُ  اْلَقْومُ  قَامَ 

 أَنَّهُ  تَ ْعَلُمونَ  أََلْسُتمْ  َويْ َلُكمْ  قَالَ  َعَلْيهِ  فََأَكبَّ  اْلَعبَّاسُ  فجاء»فرماید: افتاد. میشدت ضربه بر زمین 
االیش در آن لحظه عباس بن عبدالمطلب آمد و خود را ب «الشَّْأمِ  ِإَلى ِتَجارُِكمْ  َطرِيقَ  َوَأنَّ  ِغَفار   ِمنْ 

افکند و گفت: وای بر شما! خود آگاهید که او از قبیلة غفار است که راه تجارت شما به 

هنوز به دین اسالم مشرف   عباس ,گذرد و او را نجات دادطرف شام از سرزمین ایشان می

ُهْم، فَأَنْ َقَذهُ »نشده بود.  . باز «َعَلْيهِ  اْلَعبَّاسُ  فََأَكبَّ  ِإلَْيِه، واَوثَارُ  َفَضَربُوهُ  ِلِمْثِلَها، اْلَغدِ  ِمنَ  َعادَ  ثُمَّ  ِمن ْ

ابوذر روز دوم بازگشت مانند روز گذشته ایمان خود را اعالن کرد و کفار او را زدند و باز 

عباس خود را باالیش انداخت و او را نجات داد. این کار را سه روز انجام داد، بعداً به طرف 

 د و او را خوشنود بدارد.اش بازگشت خداوند از او خوشنوخانواده

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را به آرامی بخوان و تکرار کن تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 شرح را بخوان و آنچه را که پوشیده است توضیح ده تا دانسته شود. -5
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آگاه کن که برای ابوذر گفتند: ایماان خاود را    ها را از مرحمت و مهربانی پیامبر آن -3

د تا کار رسول اهلل با مشرکین معلوم شود. طوری که شمعان پسار عماوی فرعاون    بپوش

 داشت.کرد و ایمان خود را پوشیده میدر قصر شاهی با فرعونیان زندگی می

ت کار نکند و عذاب و اذیت دشمنان اسالم را : که اگر کسی به رخصبه ایشان بفهمان -4

دهد، ولی در چنین حاالتی پاداش میتحمل کند جواز دارد و خداوند او را در مقابل، 

 گرفتن رخصت و گذاشتن عزیمت بهتر است.

کاه چطاور در کناار اباوذر      :ها را از کمال فضیلت عباس بن عبدالمطلب آگاه کان آن -2

ایستاد و او را از دست دشمنان نجات داد در حالی کاه هناوز ایماان نیااورده باود و از      

دولات اساالم مشارف سااخت و از بزرگاان      همین جوانمردی او بوده خداوند او را به 

 قرار گرفت، خداوند از او خشنود باد.  اصحاب رسول خدا
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 و قربانی فرزندش ابراهیم  خواب: آیة 1درس 

 قول اهلل عزوجل:
  
 

  
  

  
 

 
 
  

   
 
  
  

  
   

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

  
 

 
   
 

 
 

 
 

  
 

 گفتة خداوند بزرگ:

( گفت ابراهیم: ای پسرکم! من 115)

همانا دیدم در خواب که تو را ذبح 

بینی، گفت: کنم، پس بنگر تا چه میمی

ود شوی زای پدرم! بکن آنچه را فرمان می

اگر خدا خواهد از  رام است بیابی

( تا هرگاه تسلیم شدند 113شکیبایان )

( و 114هردو افکندش به پیشانی )

( همانا 112خواندیمش ای ابراهیم )

راست آوردی خواب را ما بدنیسان پاداش 

( هرآئینه آن 116دهیم نیکوکاران را )

( و 112آزمایش آشکار است )

 دادیمش به کشتنی بزرگ.فدیه

 [112الی  115صافات: ]
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   ﴿فرماید: می شرح:

  ﴾  این سخن

گوید، و از آنچه در خواب دیده ابراهیم خلیل است که به فرزند خود اسماعیل در مکه می

د بینم که تو را جهت قربانی برای خداونفرماید: من در خواب میکند و میبرایش قصه می

بنگر تا چه  ﴾  ﴿ فرماید:بریم. میسر می

  ﴿ بینی؟ او در پاسخش چنین گفت:می

 ﴾ کند انجام ده چنین یعنی آنچه را پروردگارت به تو امر می

 شود و پدرش ابراهیم راکه خواب پیامبران وحی شمرده می :پاسخی را برای این گفت

 فرماید:کند. میدهد که او در هنگام کشتن نافرمانی نکرده و فرار نمیاطمینان می

﴿     

﴾ انشاء اهلل مرا از بندگان باصبر و شکیبا خواهی یافت، 

﴿ ﴾  چون هردو تسلیم گشتند، یعنی کار خود را

 به قضائی که او تعالی در بارة شان فرمان داده راضی شدند. به خدا واگذاشتند و

﴿ ﴾ پیشانی او را بر زمین  ,و جهت کشتن

افکند تا سرش را ببرد در حالی که کارد به دستش بود، پیش ازین که بر گردن اسماعیل 

گفت: او را ه میبگذارد. به چیزی متوجه شد ناگاه گوسفندی ابلق را دید و آواز هاتفی ک

بگذار و این را بگیر، پس فرزند را رها کرد و گوسفند را قربانی کرد. روش آیات قرآنکریم 

  ﴿ بر همین داللت دارد.

    
﴾  یعنی به اراده ذبح فرزند خود به نحو احسن از ما اطاعت

دهیم، سپس خداوند داش دهیم و همچنین نیکوکاران را پاداش میکردی و تو را پا

    ﴿: فرمایدمی

 ﴾ یعنی آنچه ابراهیم :  ،بدان آزمایش گردید
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 ﴿فرماید: امتحانی واضح و آشکار بود. می

 ﴾ زرگ و آن قوچی ابلق و فدیه دادیمش به کشتنی ب

و از  سر برید و این قربانی در منی بود آن قوچ را در عوض اسماعیل  بود، پس ابراهیم 

 :شروع گردیده است و آن مکان را از این سبب منی گویند همین جهت ذبح قربانی در منی

 شود.های قربانی در آنجا ریخته میکه خون

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 تجوید و مکرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند.آیات را با  -1

 شرح را به آرامی بخوان و آنچه را توضیح الزم دارد توضیح ده. -5

که فرمانبرداری والدین در کارهای مشروع واجاب اسات، ولای در     :ایشان را تعلیم ده -3

لق در جائی که نافرمانی خا»فرماید: می کارهای غیر مشروع جواز ندارد، زیرا پیامبر 

 .«باشد اطاعت از مخلوق نیست
 46هام جزئای از    ,مسالمان ب امبران وحی است و خاوا که خواب پی :به ایشان بفهمان -4

 جزء نبوتست.

 که در کارهای آینده باید انشاء اهلل گفت. :به ایشان توصیه کن -2

خداوند ما را از  :به ایشان از فضیلت صبر و شکیبائی و عاقبت شایسته آن تذکر ده -6

 رداند.صابران بگ
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 لدر بارة عایشه  : حدیث خواب پیامبر 92درس 

لعائشة قول النبي صلى اهلل عليه وسلم 
 َمرَّتَ ْيِن، اْلَمَنامِ  ِفى ُأرِيُتكِ رضي اهلل عنها: 

 َهِذهِ  لاَويَق َحرِير   ِمنْ  َسَرَقة   ِفى أَنَّكِ  َأَرى
َها فَاْكِشفْ  اْمَرأَُتكَ   فََأُقولُ  أَْنتِ  ِهىَ  فَِإَذا َعن ْ

 .يُْمِضهِ  اللَّهِ  ِعْندِ  ِمنْ  َهَذا َيكُ  نْ إِ 

گفت: پروردگارم  لبرای عایشه  پیامبر 

دو مرتبه تو را در خواب برایم نشان داد. 

دیدم که تو در پارچة از ابریشم هستی. 

که این زن همسر تو است.  :برایم گفته شد

پرده را از صورتش دور کن، هنگامی که 

خود  نظر کردم آن صورت تو بود به

گفتم، اگر این خواب از طرف خداوند 

 گرداند.باشد آن را جاری می

 )رواه البخاری(

 

: به عایشه «َمرَّتَ ْينِ  اْلَمَنامِ  ِفى أُرِيُتكِ لعائشة رضي اهلل عنها: »: فرموده رسول اهلل  شرح:

د را گفت: پروردگارم تو را دو مرتبه در خواب برایم نشان داد. سپس چگونگی خواب خو

: دیدم که صورتت در پارچة از ابریشم رسم «َسَرَقة   ِفى أَنَّكِ »فرماید: کند و میعریف میت

َها فَاْكِشفْ »فرماید: باشد، میات میشود: این همسر آیندهشده است و برایم گفته می  فَِإَذا َعن ْ
ردم : یعنی پردة را که در آن صورت رسم شده است، باز کن چون آن را باز ک«أَْنتِ  ِهىَ 

 صورت عایشه را دیدم که در آن رسم شده است.

: هنگامی که در آن صورت «يُْمِضهِ  اللَّهِ  ِعْندِ  ِمنْ  َهَذا َيكُ  ِإنْ  فََأُقولُ  أَْنتِ  ِهىَ  فَِإَذا»فرماید: می

تی اسکند. و به رنظر کردم. با خود گفتم: اگر این ر یا از طرف خداوند باشد آن را جاری می

همسر پیامبر اکرم و  لطرف خداوند بود که آن را تحقق بخشیده و عایشه  آن ر یا، حق و از

 مادر مسلمانان گشت.

فضیلت و شرافتی است که  ل و خواب پیامبران وحی است، پس این خواب برای عایشه

 برای هیچیک از زنان مؤمنه چنین برتری نصیب نشده است.
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شنودی برای کسانی باد که او را خداوند از وی خشنود و او را خشنود بدارد. و نیز خو

 دارند و از او خوشنود هستند.دوست می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را به خوبی قرائت کن تا آن را حفظ کنند. -1

 شرح را به خوبی بخوان و توضیح الزم را بیان کن. -5

که خواب پیامبران وحی است و خاواب ماؤمنین نیاز جزئای از آن باه       ز:به ایشان بیامو -3

 رود.شمار می

باود   و محبتی که در میاان او و پیاامبر    ل ایشان را از فضیلت و شرافت سیدتنا عایشه -4

 آگاه کن.

طوری که ازین حدیث دانسته شاد کاه صاورت عایشاه را در پاردة       :به ایشان تعلیم ده -2

نمودند و دلیلی بر جواز اساتعمال ابریشام بارای ماردان نیسات، چاون        حریر به پیامبر

ن بود. و ابریشم مخصوص به زنان است با این که دالیال شارعی دیگار بار     ز لعایشه 

 بودنش به زنان وجود دارد.بودن ابریشم به مردان و حاللحرام
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 : آیة سوره قدر99درس 

 تعالی: قول اهلل
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
  

  
  

 
 

  
  

   
  
  

  

 فرمودة خداوند بزرگ:

( همانااا مااا فاارو فرسااتادیم قاارآن عظاایم 1)

تاو چاه دانای    ( و 5ر شب قادر ) الشان را د

( شاب قادر بهتار    3ت شاب قادر )  که چیس

( فرود آیناد فرشاتگان   4است از هزار ماه )

در آن بااااااه دسااااااتور   و جبرئیاااااال 

( 2پروردگارشااان باارای تقاادیر هرکااار )  

 سالمی است آن شب تا برآمدن بامداد.

 

    ﴿ شرح:

 ﴾ وردگار و صاحب عزت و فرماید: ما که پرخداوند می

جالل هستیم، تمام قرآن را به یک مرتبه از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل کردیم، شب قدر 

گردد، چون خداوند یعنی شب حکم و تقدیر که در آن شب، حکم تمام سال فیصله می

    ﴿ :فرمایدمی

     
      
﴾  :عظیم الشان را در شب مبارک نازل کردیم، همانا  ما قرآن» (.6و  6)الدخان

 ﴿ .«گردددهنده هستیم در آن شب تمام کارها به حکمت الهی فیصله میبیم

   ﴾  در این
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کند و چرا نباشد در حالی که در این شب به ب را بیان میعبارت بزرگی و منزلت این ش

 فرماید:گردد. میآید فیصله صادر میحکم الهی در مورد کارهائی که در تمام سال پدید می

﴿     

 ﴾  یعنی عباداتی که در این شب مانند نماز و تالوت قرآنکریم و

شود ثوابش از عباداتی که در هزار شب دیگر دیگر کارهای خیر که انجام میدعای خیر و 

 فرماید:شود. میماه می 4سال و  83انجام شود بیشتر است و هزار شب به مقدار 

﴿   
     
﴾  یعنی مالئکه و جبرئیل دا با تمام اوامر الهی که در این سال به دستور خ

 فرماید:گردند، میها تقدیر رفته و به لوح محفوظ نوشته شده است نازل میبه پدیدآمدن آن

﴿     

﴾ : یعنی در آن شب از غروب آفتاب تا برآمدن صبح صادق سالمتی است از هر

شوند و ن و زنان مسلمان که به عبادت مشغول باشند وارد میفرشتگان بر تمام مردا ,شری

 گویند.سالم می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 سوره مبارکه را به تجوید بخوان تا حفظ کنند. -1

 شرح را جمله جمله واضح بخوان تا یاد گیرند. -5

و پیامبری آن حضارت   که این سوره، نزول وحی الهی را بر محمد  :به ایشان بفهمان -3

 کند.را ثابت می

هاای طااق از دة   ایشان را از فضیلت شب قدر آگاه کن و تشویق نما تا آن را در شاب  -4

 اخیر ماه مبارک رمضان طلب کنند.



   

  درسهای یومیه اسالمی    296 
  

 

 شبی بهتر از هزار ماه حدیث: 92درس 

 َهَذا ِإنَّ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
َلةٌ  َوِفيهِ  َحَضرَُكمْ  َقدْ  الشَّْهرَ  رٌ  لَي ْ  فِ أَلْ  ِمنْ  َخي ْ

رَ  ُحرِمَ  فَ َقدْ  ُحرَِمَها َمنْ  َشْهر    َولَ  ُكلَّهُ  اْلَخي ْ
َرَها ُيْحَرمُ   .َمْحُرومٌ  ِإلَّ  َخي ْ

گفت: همانا این ماه نزد شما  پیامبر 

رسیده است، در وی شبی است که از هزار 

بهره ماه بهتر است. کسی که از آن بی

بهره است و بماند بیشک از تمام خیرها بی

نصیب بی ,به جز شخص محروم از خیر آن

 شود.نمی

 )صحیح ابن ماجه(

 

: نزد شما «َحَضرَُكمْ  َقدْ »: یعنی ماه مبارک رمضان، «الشَّْهرَ  َهَذا ِإنَّ »فرماید: می شرح:

فرماید: رسیده است و پیش روی شماست و فردا به خواستة خداوند روزه خواهید داشت. می

َلةٌ  َوِفيهِ » رٌ  لَي ْ : در ماه رمضان شب قدریست که از هزار ماهی که در آن شب «َشْهر   فِ أَلْ  ِمنْ  َخي ْ

شود. و فضیلت این ماه به قول قدر نباشد بهتر است. و هزار ماه هشتاد و سه سال و چهارماه می

فرماید: شب قدر از هزار ماه بهتر است به اثبات رسیده است، خدای بزرگ می خدا و پیامبر

کند فرودآمدن فرشتگانست که روح االمین ت این ماه را افزون میو از آن چیزهائی که خیری

کند و فرشتگان از غروب آفتاب تا طلوع صبح به همه جا با ایشان همراهی می جبرئیل 

گویند: و از تمام گردند. و بر هر مسلمانی که به عبادت خداوند مشغول است سالم میمی

رَ  ُحرِمَ  فَ َقدْ  ُحرَِمَها َمنْ »فرماید: شب سالمتی است. می ها درینآفت : هرکه از چنین «ُكلَّهُ  اْلَخي ْ

خیر و  ,در این بخش از حدیث .بهره مانده استبهره ماند، بیشک از تمام خیرها بیخیری بی

شرف و برتری این شب بیان شده تا مؤمنان در طلب آن با رغبت بکوشند و آن را دریابند و 

َرَها ُيْحَرمُ  َولَ »فرماید: اه مبارک رمضان جستجو کرد. میاین شب را باید در ده شب اخیر م  َخي ْ
باشد. آری، چنین است، زیرا شبی نصیب نمی: از خیر آن به جز شخص محروم بی«َمْحُرومٌ  ِإلَّ 

که عبادت در آن برابر هزار ماه باشد بازهم اگر کسی باشد که او را طلب نکند و به آن 
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بهره است و از چنین مصیبتی سوگند چنین بندة از هر خیری بی رغبت نداشته باشد به خداوند

 بریم.به خداوند پناه می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را مکرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 شرح را جمله جمله توضیح ده و مطالب مشکل را بیان کن تا دانسته شود. -5

 صالح و رستگاری کارهای امت عالقمند است.خیلی به  که پیامبر  :به ایشان بفهمان -3

ایشان را به طلب و جستجوی شب قدر توصیه کان، زیارا خیار و برکات در آن نهفتاه       -4

 های طاق دهة اخیر طلب شود.است و باید در شب

های طاق دهاة اخیار   که شب قدر را در شب که از فرمودة پیامبر  :ایشان را آگاه کن -2

آید، چنانچه بعضی و هفتم قدر باشد به دست نمی جستجو کنید، دلیلی که شب بیست

کنناد  پندارند و در آن شب بیدار مانده، در مساجد، محافل برپای میاز مردم چنین می

ی از شارع به ما نرسیده و سالف  پردازند، چنین چیزآشامیدن میو در آن به خوردن و 

 صالحین نیز چنین روشی نکرده اند.
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 ول قرآنرمضان ماه نز آیة: 93درس 

 قول اهلل تبارک وتعالی:
  

  
 

 
  

 
  

 
   

  
  

  
  

  
  
   
  
 

  
  

 
 

 
 

   
 

 
  

 فرمودة خدای بزرگ:

ماه مبارک رمضان ماهی است که نازل 

ردم شده است در آن قرآن برای هدایت م

با دالیل روشن برای رهنمائی و جدائی 

حق از باطل، پس هرکه دریابد ماه رمضان 

را آن را روزه بدارد و هرکه بیمار یا در 

سفر باشد، پس چندی از روزهای دیگر 

خواهد برای شما روزه دارد خداوند می

خواهد دشواری را که آسانی را و نمی

ها را و تکبیر بگوئید کامل بگیرید روزه

تان کرده و دا را برای این که هدایتخ

 باشد که سپاس دارید.

 [182]بقره: 

 

ماه رمضان ماه نهم از  ﴾ ﴿ فرماید:می شرح:

های سال قمری است. لفظ شهر از ماده شهرت گرفته شده است، و رمضان از رمض ماه

شود. ار از تشنگی داغ میدشود که شکم روزهالصائم گرفته شده، این جمله وقتی گفته می

   ﴿ فرماید:می
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﴾ حفوظ به مکریم در شب قدر از لوح نیعنی قرآ

  ﴿ فرماید:یکبارگی به آسمان دنیا نازل شده است. می

  ﴾  یعنی قرآنکریمی

مایی مردم برای خوشبختی و کمال فرود آمده و همة که در ماه رمضان نازل شده جهت رهن

ها به کمال رسیده و ها با پیمودن آن راهنمایاند تا انسانهای هدایت را برایشان میراه

سعادتمند شوند و چنین خوشبختی با ایمان صحیح و عمل شایسته و خالص و پیروی از 

   ﴿ فرماید:آید. میبه دست می پیامبر

 ﴾  خطاب برای مسلمانان است که هرگاه

اعالن ر یت ماه رمضان را بشنوند باید روزه بدارند و ر یت ماه به دیدن یک مسلمان عادل 

    ﴿ فرماید:گردد. میثابت می

 ﴾ و بر او  و آن که بیمار یا در سفر باشد بخورد و روزه نگیرد

الزم است تا به شمارة روزهائی که به سبب بیماری یا سفر، خورده روزه قضائی بگیرد و این 

که خداوند برای مریض و مسافر، خوردن روزه را اجازه داده، ارادة آسانی امور بندگان مؤمن 

 :فرمایدخواهد که گرفتار دشواری گردند، زیرا مسلمین دوستان خدایند. میرا دارد و نمی

﴿ ﴾  تا این که شماره روزه

را را کامل گردانید، خداوند مسافر و بیمار را به گرفتن قضائی امر کرده است تا شمارة ماه 

ها تکبیر بگویند و کلماتی که به و بازگشتن به سوی خانه که سی روز یا رفتن به طرف مصلی

 اکبر، اهلل اکبر ال اله اال اهلل واهلل اکبر اهلل اکبر وهلل شود چنین است: اهللصورت تکبیر گفته می

الحمد تا بدین سبب آمادة شکرگزاری خدای بزرگ شده و در جمله شاکرین که در 

 شود، داخل شوند، پس ستایش و شکر مر خدای راست.های ایشان افزوده مینعمت

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 شنوندگان حفظ کنند.آیت شریف را به تجوید بخوان تا  -1
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 شرح را جمله جمله بخوان و آنچه الزم دارد توضیح ده. -5

اللت ق و باطل است، خیر و شر هدایت و ضا که قرآن جداکننده ح :ها را آگاه کنآن -3

کند، پس باید آن را بخوانند و در معنایش اندیشه کنند تا بدانند که به را از هم جدا می

به سوی هدایت و حقیقت نیست مگر به قرآنکریم خواند، زیرا راهی طرف چه چیز می

 و به سنت آن که قرآن بر وی نازل شده، ثابت شده است.

 کردن شب قدر که از هزار ماه بهتر است تشویق کن.ها را به طلبآن -4

ایشان را آگاه کن، اجازة خوردن برای مریض و مسافر از رحمت و مهرباانی خداوناد    -2

د از آن استفاده کند و اگر نیازی نباشد گرفتن روزه است که اگر کسی احتیاج پیدا کن

 بهتر است.
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 : حدیث روزه رمضان و محو گناهان گذشته94درس 

 ِإيَمانًا رََمَضانَ  َصامَ  َمنْ قوله عليه السلم: 
 . وقوله:َذنِْبهِ  ِمنْ  تَ َقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا

 ُكلِّ  ِفى َوَذِلكَ  ُعتَ َقاءَ  ِفْطر   ُكلِّ  ِعْندَ  لِلَّهِ  ِإنَّ 
َلة    َكُجنَّةِ  النَّارِ  ِمنَ  ُجنَّةٌ  الصَِّيامُ . وقوله: لَي ْ

 .اْلِقَتالِ  ِمنَ  َأَحدُِكمْ 

فرماید: کسی که ماه مبارک می پیامبر 

رمضان را به انگیزه ایمان و امید ثواب الهی 

اش را روزه بگیرد، خداوند گناهان گذشته

ا خداوند در فرماید: همانآمرزد و نیز میمی

هنگام افطار آزادگانی را از آتش جهنم 

فرماید: و نیز می واین در هر شب, دارد

روزه سپرست از آتش دوزخ مانند سپر 

 یکی از شما در هنگام جنگ.

 )صحیح ابن ماجه(

 

: یعنی کسی که ماه مبارک رمضان را «َواْحِتَسابًا ِإيَمانًا رََمَضانَ  َصامَ  َمنْ »فرماید: می شرح:

های مؤمنش واجب کرده است روزه بدارد و در با ایمان به خداوند و به عباداتی که بر بنده

این عبادت صیام تنها و تنها امید ثواب را از خداوند داشته و به غیر او در عبادت خود نیتی 

نداشته باشد که وی را ستایش کنند و یا از ترس سرزنش مردم روزه گرفته باشد. پاداش او 

شود. مراد گناهان صغیره که گناهان گذشته او آمرزیده می «َذنِْبهِ  ِمنْ  تَ َقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ »آنست 

 َوَذِلكَ  ُعتَ َقاءَ  ِفْطر   ُكلِّ  ِعْندَ  لِلَّهِ  ِإنَّ »فرماید: ها توبه کند. میه نیز اگر از آناست و گناهان کبیر
َلة   ُكلِّ  ِفى گوید و هرگاه که مؤذن اذان مغرب را میهای ماه مبارک رمضان یعنی در شب «لَي ْ

کنند، خداوند مهربان تعدادی از مؤمنان را از آتش جهنم گشادن آغاز میمسلمانان به روزه

ها به جز خودش کسی آگاهی ندارد. و این بشارتی بزرگ است کند که از شمار آنآزاد می

: یعنی روزه «اْلِقَتالِ  ِمنَ  َأَحدُِكمْ  َكُجنَّةِ  النَّارِ  ِمنَ  ُجنَّةٌ  الصَِّيامُ »فرماید: دار. میبرای مؤمنین روزه

کند و سپر چیزیست که شخص مبارز آن را سپر است که شما را از آتش دوزخ نگهداری می

دهد تا وی را از گزند شمشیرها و تیرها و دیگر چیزها در ها قرار میبر سر یا دیگر اندام
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 ما»بارت نیز در متن حدیث اضافه شده است. جنگ نگهداری کند در بعضی روایات این ع
 اش را به واسطة غیبت باطل نکرده باشد.تا هنگامی که روزه «بةيلغخرقها با ايلم 

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 عبارت حدیث را به آرامی بخوان و تکرار کن تا یاد بگیرند. -1

 رند.شرح را جمله جمله بخوان و آنچه الزم دارد توضیح ده تا یاد بگی -5

که برای صحت عبادت و قبول آن باه درگااه الهای و اثار آن در تزکیاة       :به ایشان بگو -3

نفس شرط است که توأم با اخالص و پیروی از رساول خادا باشاد از نگااه کیفیات و      

 کمیت و زمان و مکان و از خود چیزی بر آن نیفزوده و یا نکاهد.

 شود تذکر ده.داران ارزانی میبه ایشان از فضیلت روزه و پاداش بزرگی که به روزه -4

بارد ازیان   چینی ثواب روزه را از بین میکه غیبت، جنگ، دشنام، سخن :به ایشان بگو -2

 کار باید درین ماه پرهیز شود.
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 : آیة صفات زنان و مردان مؤمن92درس 

 قول اهلل تعالی:
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

 
 

   
  
  

 فرمودة خداوند بزرگ:

( همانا مردان مسلمان و زنان مسالمان  32)

و مااردان مااؤمن و زنااان مااؤمن و مااردان   

فروتن و زنان فاروتن و ماردان راساتگو و    

زنان شاکیبا   زنان راستگو و مردان شکیبا و

دان دل و مااردل و زنااان ناارمو مااردان ناارم

دار روزه بخشنده و زنان بخشنده و ماردان 

هااای دار و مرداناای کااه فاارجو زنااان روزه

خااود را نگهدارنااد و زنااان نگهدارنااده و  

مردانی کاه یااد خادا بسایار کنناد و زناان       

یادکننده. آمااده کارده اسات خادا بارای      

 ایشان آمرزش و پاداش بزرگ را.

 [32]احزاب: 

 

این آیت کریمه شامل ده صفت از بزرگترین صفات مردان و زنان مؤمن است که  شرح:

صبر و شکیبائی در  -2راستی.  -4فرمانبرداری.  -3ایمان.  -5اسالم.  -1ها عبارتند از: آن

نرم دلی و  -6داشتن. برابر انجام طاعات، و ترک گناهان، رضا بر مصیبت و بالء و حوصله

یادکردن خدا بسیار؛  -11پاکدامنی.  -2داشتن. روزه -8دادن. صدقه -2ع در نمازها. خشو

که او تعالی برای آنانی که دارای چنین صفاتی هستند  :دهددر این آیت کریمه خبر می

مغفرت گناهان و پاداش بزرگ را مهیا ساخته که بهشت جاوید و خوشنودی و رضای او 
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ها راضی شدی ها حشر کن و چنانکه از آنز ایشان بگردان و با آنباشد، پروردگارا ما را امی

 از ما نیز راضی شو.
 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت را خوب و مکرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 دار را توضیح ده.شرح را به آرامی بخوان و نکات توضیح -5

ه خداوند است، چنانکه فرمانش به جا شدن بکه اسالم به معنی تسلیم :به ایشان تعلیم ده -3

 آریم و نهی او را ترک کنیم.

کاه ایماان عباارت از تصادیق و باورداشاتن کامال باه چیزهائیسات کاه           :به ایشان بگو -4

ها، پیاامبران و  ها فرمان داده است مانند ایمان به فرشتگان، کتابخداوند به تصدیق آن

 عمال و جنت و دوزخ.زندگی بعد از مرگ، قضا و قدر، پل صراط، وزن ا

که راستی شامل درستی در سخن و کردار است که انسان را به طارف   :به ایشان بیاموز -2

ساازد و نیکوکااری، وی را باه جاناب بهشات خادا راهنماایی        نیکوکاری رهنمون می

 کند.می

ت و که پاکدامنی و حفاظ شارمگاه، عباارت از پوشایدن عاورت اسا       :ها بفهمانبه آن -6

 حاق و استمناء خودداری کرد.نا، لواط و سهمچنین باید از ز
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 دارافطاردادن روزه حدیث: 96درس 

 يَ ْوًما َصامَ  َمنْ وقوله صلى اهلل عليه وسلم: 
 النَّارَ  اْليَ ْومِ  ِبَذِلكَ  اللَّهُ  بَاَعدَ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفى
 َفطَّرَ  َمنْ . وقوله: َخرِيًفا َسْبِعينَ  َوْجِههِ  َعنْ 

 َأنْ  َغْيرِ  ِمنْ  َأْجرِِهمْ  ْثلُ مِ  لَهُ  َكانَ  َصائًِما
ُقصَ   يَ ْومِ  ِصَيامُ  . وقوله:َشْيًئا ُأُجورِِهمْ  ِمنْ  يَ ن ْ

 السََّنةَ  يَُكفِّرَ  َأنْ  اللَّهِ  َعَلى َأْحَتِسبُ  ِإنِّى َعَرَفةَ 
َلهُ  الَِّتى  ِصَيامِ  ِفى. وقوله: بَ ْعَدهُ  َوالَِّتى قَ ب ْ
 ُيَكفِّرَ  َأنْ  اللَّهِ  َعَلى َأْحَتِسبُ  َعاُشورَاءَ  يَ ْومِ 

َلهُ  الَِّتى السََّنةَ   .قَ ب ْ

فرماید: کسی که یک روز در می پیامبر 

راه خدا روزه بگیرد، خداوند به سبب 

روزة آن روز هفتاد سال رویش را از آتش 

فرمود:  گرداند. پیامبر دوزخ دور می

داری را بگشاید، کسی که روزة روزه

 اندارمانند ثواب روزه است برایش ثوابی

ثواب شان کاسته  زا چیزی ون انکهدب

داشتن روز روزه فرماید:شود. و نیز می

روزة آن را عرفه، امیدوارم که خداوند 

کفاره سال پیش و سال پسین قرار دهد نیز 

فرماید: من در بارة روز دهم محرم می

امیدوارم که خداوند آن را کفارة سال 

 پیش او را بگرداند.

 )صحیح ابن ماجه(

 

این حدیث  «فا من النارين خر يل اهلل باعد اهلل بذلک وجهه سبعيسب ييومًا فمن صام » ح:شر

کند و این بخشایش و فضل مبارک بزرگترین جایزه را در برابر کمترین کاری بیان می

رحمت خدا است تا به هرکه خواهد بدهد و او تعالی دارای بخشایش بزرگ است و آن کار 

دار هفتاد در راه خداست و جایزة آن دورگردانیدن روی روزه داشتن یک روزکوچک روزه

 يَ ن ُْقصَ  َأنْ  َغْيرِ  ِمنْ  َأْجرِِهمْ  ِمْثلُ  َلهُ  َكانَ  َصائًِما َفطَّرَ  َمنْ »فرماید: سال از آتش دوزخ است. و نیز می
طار کند عمل، افاین حدیث مبارک نیز عمل و جایزة بزرگ را بیان می «َشْيًئا ُأُجورِِهمْ  ِمنْ 

دار به غیر این که از داری به غذا جایزه و پاداش آن، دریافت مزدی مثل مزد آن روزهروزه

 الَِّتى السََّنةَ  ُيَكفِّرَ  َأنْ  اللَّهِ  َعَلى َأْحَتِسبُ  ِإنِّى َعَرَفةَ  يَ ْومِ  ِصَيامُ » دار چیزی کاسته گردد.مزد روزه
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َلهُ  زرگ در برابر عمل کوچک قرار دارد. عمل روزة روز این جا نیز جایزه ب  «بَ ْعَدهُ  َوالَِّتى قَ ب ْ

باشد و نیز عرفه و جایزه آن، کفاره گناهان سال پیش از روزه و سال بعد از روزه می

َلهُ  الَِّتى السََّنةَ  يَُكفِّرَ  َأنْ  اللَّهِ  َعَلى َأْحَتِسبُ  َعاُشورَاءَ  يَ ْومِ  ِصَيامِ  ِفى»فرماید: می : بازهم این «قَ ب ْ

داشتن روز عمل، روزه . در برگیرندة عمل اندک و ثوابی بزرگ است حدیث مبارک

عاشورا است و جایزه آن کفارة گناهان آن سالی که پیش از روزه است. هریک از این جوایز 

 تر است ستایش خدای را که صاحب احسان و بخشایش است.از دیگری بزرگ

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 خوان تا شنوندگان حفظ نمایند.هرچهار حدیث را به تکرار ب -1

 شرح را به آرامی بخوان و آنچه الزم دارد توضیح ده. -5

که تمام جوائزی که درین احادیث وعده شده است مشروط بار ایان    :به ایشان بفهمان -3

نگهاداری از  است که عمل به اخالص انجام شاود و تماام ارکاان روزه مانناد نیات و      

صبح صادق تا غروب آفتاب و خاودداری   ت جنسی از طلوعخوردن و آشامیدن و لذ

 کند رعایت شود.از جنگ، غیبت، و گناهی که روزه را باطل می



   

 211 درسهای ماه رمضان المبارک
 

  

 اعتکاف در مسجد آیة: 91درس 

 قول اهلل تعالی:
 

 
 
  

 

 [ 182: ة]البقر

 وقول اهلل تعالی:
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 

 فرماید:خداوند بزرگ می

و در حالی که در مسجدها ( 182)

  معتکفید، با همسرانتان آمیزش نکنید

 فرماید:در جای دیگر می

( و سپردیم به ابراهیم و اسماعیل 152)

ید خانه مرا برای که پاک دار

کنندگنان و معتکفان و طواف

 کنان.گذاران و سجدهرکوع

 [152: ةبقرال]

 

   ﴿ شرح:

  ﴾ خداوند بزرگ به :

گوید که هرگاه به نیت اعتکاف در مسجدی که نماز جمعه اداء بندگان مؤمن خود می

دهد که به منزل با همسران خود آمیزش کنند و به ایشان اجازه نمینباید  شود وارد شدندمی

شان جماع کنند، چون معتکف کسیست که بر خود الزم گرفته همسران خود بازگردیده و با

تا حداقل مدت یک شبانه روز را در مسجد مشغول عبادت باشد و اگر این دستور الهی را 

شود و اگر ود، اعتکافش باطل و ثواب آن نابود میمخالفت کرده و با همسرش نزدیکی نم
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اعتکافش به نیت نذر بود الزم است تا اعتکاف خود را از سر بگیرد تا نذرش اداء شود اگر 

 نذر نبود اجر و ثواب اعتکافش باطل ولی از سرگرفتن اعتکاف و قضای آن الزم نیست.

  ﴿ فرماید:می

   
   

  
 ﴾ که  :دهدخداوند بزرگ در کتاب خود خبر می

به پیامبر خود ابراهیم و فرزندش اسماعیل امر فرموده که مسجد وی را واقع در مکه که در 

ت معنوی مانند بتان و آنچه به جز خدای یگانه آن خانة عتیق قرار دارد پاک گردانند از نجاسا

ها برای کسانی که به ها و ناپاکیشود و از نجاسات ظاهری مانند پلیدیمورد پرستش واقع می

کنند و کسانی که اقامت مسجد را برای عبادت به نیت نزدیکی به خداوند بر طواف می ,خانه

 کنندگان.کوع و سجدهخود الزم گرفته اند و همینطور برای نمازگزاران ر

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیات را به تجوید بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ نمایند. -1

 شرح را بخوان و نکات پوشیده را توضیح ده. -5

نشادن از مساجد بارای جناازه، عیاادت      ایشان را به بعضی احکام اعتکاف مانند بیارون  -3

صااحبت در امااور دنیااا و غیباات و  بیمااار، خریااد و فااروش و همچنااین خااودداری از  

کااه چنااین کاارداری اعتکاااف را باطاال  :هااا آگاااه کاانچیناای و مباشاارت بااا زنسااخن

 گرداند.می

شدن است برای به ایشان از فضیلت اعتکاف و ثواب آن تذکر ده، چون اعتکاف فارغ -4

عبادت و ذکر خدا و خواندن قرآنکریم و ادای نمااز و روزه باه جهات رضاای بااری      

 تعالی.

شدن از مسجد برای رفاع ضارورت، وضاو، غسال و خریاد      که بیرون :ایشان بفهمان به -2

 خوراک ضروری، جواز دارد.
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 مسجد خانه هر پرهیزگار حدیث: 99درس 

اْلَمْسِجُد  وقول النبي صلى اهلل عليه وسلم:
، َوَقْد َضِمَن اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلَمْن   بَ ْيُت ُكلِّ َتِقي 

ُيوتَُه الرَّْوَح، َوالرَّْحَمَة، َواْلَجَواَز َكاَن اْلَمَساِجُد ب ُ 
 .ةِ نَّ جَ الْ  ىلَ إِ  اهللِ  انِ وَ ضْ رِ  ىلَ عَ  الصَِّراطِ  ِإَلى

مسجد خانة هر مسلمان  :فرمودة پیامبر 

پرهیزگار است. خداوند برای کسی که 

اش قرار دهد به آرامش بعد مسجد را خانه

کند از مرگ و رحمت خود ضمانت می

صراط عبور داده به رضامندی که او را از 

 گرداند.خود به جنت داخل می

 )رواه الطبرانی و البزار(

 

شود. ولی : مسجد جائی که در آن سجده می«تقي كل بيت المسجد»فرماید: می شرح:

شود. زیرا اعتکاف باید در مسجد اینجا مراد مسجد جامع است که در آن نماز جمعه ادا می

ناچار نگردد که برای ادای جمعه از آن خارج گردد، چه برای جامع ادا شود تا معتکف 

معتکف جایز نیست که قبل از اتمام اعتکاف از مسجد بیرون شود. مگر برای ضرورت مانند 

 شدن برای این کارها جواز دارد.غسل، قضای حاجت و وضو که خارج

شود جواز وقت اداء می)در مذهب احناف اعتکاف در مسجدی که در آن نمازهای پنج

تواند برای ادای نماز جمعه خارج شود و به اعتکافش هم زیانی وارد دارد و معتکف می

 .شود(نمی

و تقی شخص پرهیزگار است چه مرد باشد یا زن و آن کسی است که ترس و تقوای 

َوَقْد  » فرمایدشان وادار سازد. میو ترک نواهی خداوند او را به فرمانبرداری خدا و پیامبر
: خداوند برای آن که مسجد را «َوالرَّْحَمةَ  َضِمَن اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلَمْن َكاَن اْلَمَساِجُد بُ ُيوتَُه الرَّْوحَ 

کند و به رحمت خود از عذاب دوزخ اش قرار دهد به آسایش بعد از مرگ ضمانت میخانه

: و او را از صراط عبور داده و به «ةِ نَّ جَ الْ  ىلَ إِ  اهللِ  انِ وَ ضْ رِ  ىلَ عَ  الصَِّراطِ  ِإَلىَواْلَجَواَز »رهاندش. می
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گرداند و در آنجا همنشین پیامبران، صدیقان، شهیدان و رضامندی خود به جنت داخل می

 ها نیکو رفیقانی هستند.باشد و ایننیکوکاران می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 فظ نمایند.حدیث را به تکرار بخوان تا این که بیشتر سامعین آن را ح -1

 شرح را بخوان و آنچه مشکل است توضیح ده تا دانسته شود. -5

که این عمال   :ایشان را از فضیلت خلوت گزینی برای ذکر و طاعت خداوند آگاه کن -3

 با کشاورزی صنعتگری یا معماری و یا خرید و فروش منافات ندارد.

 از فضیلت اعتکاف و شروط آن به ایشان توضیح ده. -4

کناد، زیارا خداوناد    کاه همبساتری باا زناان، اعتکااف را باطال مای        :به ایشاان بیااموز   -2

   ﴿ فرمایااااد:ماااای

  ﴾ [  182: ة]البقااار

 .«جد با زنان همبستر نشویدااف در مسدر حالت اعتک»
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 کنند: آیة فرشتگان بدون اذن خدا شفاعت نمی91درس 

 قول اهلل تعالی:
  
  

  
 

 
  

  
  
  

 
 
 
  

 
 

 
 

 گفته خداوند بزرگ:

جز برای هرکه  ت نکنندعو شفا( 58)

 د و ایشانند از ترس او هراسانواهخ

( و هرآنکه بگوید ازیشان منم خدائی 52)

دوزخ  او را به جز او، پس جزا دهیم

 بدینگونه کیفر دهیم ستمکاران را.

 [52 – 58]انبیاء: 

 

    ﴿ شرح:

﴾ کنند، مگر کسی را که یعنی فرشتگان برای کسی شفاعت نمی

راضی باشد که در جوار او به دارالسالم جنت قرار گیرد. چنین کسی بعد این که از  خداوند

فرماید: کنند. میکند فرشتگان برای ورودش به بهشت شفاعت میدوزخ نجات پیدا می

﴿   ﴾  یعنی

پندارند و به اوشان ها را پرستش کرده و دختران خدا میهمان فرشتگان که جاهالن عرب آن

ها به امید شفاعت ها خود از خداوند ترسگارند، پس چگونه عبادت آنامید شفاعت دارند آن

     ﴿ فرماید:جواز دارد می

  ﴾ یعنی هرکه از فرشتگان فرضاً ادعا کند که :

  ﴿من خدا هستم و مرا پرستش کنید، 
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﴾ سزای او دوزخ است برای ادعای خدائیش و رضا به عبادت دیگران :

  ﴿ فرماید:او را می

﴾  یعنی چنانکه فرشتگانی را که ادعای خدائی دارند جزا

گر دهیم، همچنین ستمکاران مشرک را که به عبادت فرشتگان، پیامبران، صالحین و دیمی

رزوهای نفس بر خود ستم کرده اند، نیز ها و آها، شهوت, درختان، سنگچیزها از قبیل بتان

 جزا خواهیم داد.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 هردو آیت کریمه را بخوان و تکرار کن تا حفظ نمایند. -1

 شرح را جمله جمله بخوان و آنچه را الزم است تفسیر کن. -5

تواند در بارة کسای شافاعت کناد، مگار     ز مخلوقات نمیکه هیب یکی ا :به ایشان بگو -3

 هنگامی که خداوند از شفاعتش راضی باشد و برایش اجازه شفاعت داده باشد.

کناد، زیارا او محکاوم باه خلاود در      که برای مشرک کسی شفاعت نمی :به ایشان بگو -4

فرماید: کسی که به خدا شاریک آرد باه تحقیاق جنات بار او      آتش است، خداوند می

 دهندة نیست.رام است و جایگاهش آتش و ستمکاران را یاریح

گویند: ای رسول خدا! برای ما شفیع بااش و  که درخواست عوام که می :به ایشان بگو -2

ام شفیع بگرداناد، جاواز نادارد طریقاة درسات      ای پیامبر! از خدا بخواه تا تو را در باره

 ای ما شفیع بگرداند.چنین است که از خداوند طلب کنیم تا رسول خود را بر
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 شفاعت روزه و قیام اللیل حدیث: 22درس 

الصيام  قول النبي صلى اهلل عليه وسلم:
عان للعبد يوم القيامة يقول يفوالقيام ش

الصوم: رب منعته الطعام والشراب بالنهار 
ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعنا 

 فيه.

فرماید: روزه و خواندن می  پیامبر خدا

رآن در نماز شب برای بنده در روز ق

گوید: کنند، روزه میقیامت شفاعت می

پروردگارا! من او را از خوردن غذا و آب 

گوید: من او در روز بازداشتم و قرآن می

را از خوابیدن در شب بازداشتم، ما را 

 شفیع او بگردان.

 )رواه أحمد و النسائی(

 

اری از خوراک و میل جنسی از طلوع صبح تا : روزه یعنی خودد«الصيام والقيام» شرح:

غروب آفتاب که به نیت فرمانبرداری و طلب ثواب از خداوند انجام گرفته باشد. مراد از قیام 

: برای بنده در نجات «شفيعان للعبد يوم القيامة»فرماید: نمازهای شبانه در ماه رمضان است. می

ها را چنین بیان شفاعت آن  خدا کنند و رسولاز دوزخ و ورود به بهشت شفاعت می

گوید: : روزه می«يقول الصوم: رب منعته الطعام والشراب بالنهار»فرماید: کند و میمی

پروردگارا! من او را از خوردن غذا و آب در روز بازداشتم که بروزهای رمضان برای 

نجام رزش تو اخوشنودی تو گرسنه و تشنه بود و این کار را به علت خوف تو و امید به آم

گوید: من او را از خوابیدن شب می قرآن «منعته النوم بالليل» فرماید: ویقول القرآنداد. می

بازداشتتم. در هنگامی که مردم خوابیده بودند، او برای رضای تو نخوابید و امیدوار به رحمت 

ش را ببخشائی و او ما را شیفع او بگردان تا گناهان «فشفعنا فيه»فرماید: و آمرزش تو بود. می

ها را شفیع را با دوستان و بندگان نیکوکار و شایسته خود به جنت درآوری، پس خداوند آن

کند، زیرا اوست که این سخنان و طلب شفاعت را به ها را قبول میگرداند و شفاعت آنمی
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قاضا ایشان آموخته و توانائی بخشیده تا چنین خواستة عالی و گرانقدری را از درگاهش ت

 نمایند.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را به خوبی بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ نمایند. -1

 شرح را جمله جمله بخوان و آنچه برایشان اشکال دارد توضیح ده. -5

 های ماه مبارک رمضان آگاه کن.ها را از فضیلت روزه و نماز در شبآن -3

ندگان مؤمنش آگاه کن، زیرا به ایشان چناین  ها را از فضل و بخشایش خداوند بر بآن -4

عباداتی مشروع گردانیده و آنان را برای ادای آن توفیاق داده اسات، تاا ازایشاان ایان      

 عبادات را قبول کند و در پاداش آن رضامندی خود و جنت را برایشان عنایت کند.

ز او تعالی از که شفاعت را نباید به غیر از خدا طلب کرد، کسی که به ج :به ایشان بگو -2

کننده چه فرشاته باشاد   شود هیب شفاعتدیگری طلب کند، گمراه و از آن محروم می

تواند شفاعت کناد، مگار ایان کاه خداوناد بارایش       یا پیامبر و یا شخص نیکوکار نمی

 گیرد راضی باشد.چنین اجازة بدهد و از شخصی که مورد شفاعت قرار می



   

 622 درسهای ماه رمضان المبارک
 

  

 باشندپایبند می: آیة نیکوکاران به نذر خود 29درس 

 قول اهلل تعالی:
 

 
 

  
 

  
 [2]انسان: 

 وقول اهلل تعالی:
 

  
  
  

  
 

  
 

 
  

 

 فرموده خدای بزرگ:

( پایدار مانند بر نذر و ترسند روزی را 2)

 است. , گسترده بدی آن شر و که

 (2)سورة انسان: آیة 

 

 و فرمودة خدای بزرگ:

( و آنچه انفاق کرده اید از نفقه یا 521)

نذر کردید از نذر همانا میداندش خدا و 

 نیست ستمکاران را یاران.

 [521]البقره: 

 

یعنی هنگامی  ﴾ ﴿ ماید:فرمی شرح:

گوید: بر من نذر باشد که چند روز روزه که برای خداوند نذری کنند، مانند این که می

بدارم، یا آن مقدار صدقه کنم، یا چند رکعت نماز بخوانم و یا جهاد کنم، همانا به نذرشان 

آن کامالً ناتوان گردد که در چنین گذارند. مگر که از انجام کنند و آن را فرو نمیوفا می

حالتی از نذر خود کفارة مانند کفارة سوگند بپردازد و از خدای بزرگ طلب مغفرت و 

 فرماید:پوزش بخواهد که نتوانسته عبادت مطلوبه را انجام دهد. می

﴿    

 ﴾نده باشد زیان : مستطیر آن است که طوالنی و پراک
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  ﴿ فرماید:آن به همه کس و همه جا برسد. می

 ﴾ : یعنی اگر صدقة شما اندک یا بسیار باشد خداوند به آن

 ﴿ :فرمایددهد. میآگاهی کامل دارد و شما را به انجام آن جزای موافق می

     
﴾ تان را عنایت و خداوند به نذرتان نیز آگاهی دارد پاداش

   ﴿ فرماید:کند. میمی

 ﴾ .دهد ازین که در صدقات خداوند مؤمنین را بیم می

خود تقصیر نموده و ستم روا دارند، مانند این که در نیت خود ارادة غیر خدا را داشته باشند 

به کسی که مستحق نیست بدهند و یا حقداران را محروم نمایند یا نذر کرده و به آن  یا آن را

شوند و گار محسوب میها، ستموفا نکنند و یا به نام غیر خداوند نذر کنند که در این صورت

 ها را نجات بخشد.دهندة نیست که آنروز قیامت برای ستمکاران یاری

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت کریمه را تکرار کن تا شنوندگان حفظ نمایند.هردو  -1

 شرح را جمله به جمله واضح بخوان و آنچه را الزم است تفسیر کن. -5

که نذرکردن به نام غیر خدا گناه است، لذا برای مسالمان حاالل نیسات     :به ایشان بگو -3

 که چنین کاری انجام دهد.

ده باشد الزم است که آن را ست و آن که برای خدا نذری کرتبه ایشان بگو: نذر عباد -4

انجام دهد و هرگاه از ادای نذرش به سببی عاجز ماند باید کفارة یمین را که غذادادن 

 به ده نفر مسکین است بپردازد و اگر قدرت اطعام نداشت سه روز روزه بدارد.

اگر نذر نمود که گناهی انجام دهد چنین نذری را نباید وفا نماید  :به ایشان یادآور شو -2

ولی کفاره آن را که کفارة سوگند است باید بپردازد و اگر چیزی را نذر کرد کاه در  

 اش نبود، ادای آن نذر واجب نیست، ولی کفاره یمین را باید بپردازد.قدرت و توانایی
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 : حدیث نذری در گناه نیست22درس 

 َنْذرَ  لَ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
. آَدمَ  اْبنُ  يَْمِلكُ  لَ  ِفيَما نَْذرَ  َولَ  َمْعِصَية   ِفى

 َكفَّارَةُ  وََكفَّارَتُهُ  َمْعِصَية   ِفى نَْذرَ  لَ وقوله: 
 .يَِمين  

: نیست نذری در گناه و گفتة پیامبر 

نیست نذری در آنچه انسان مالک آن 

: نیست نذری در نیست. و گفتة پیامبر 

 گناه و کفارة آن کفاره قسم است.

 )رواه ابن ماجه(

 

این جمله خبری است و معنای آن انشائی است  «َمْعِصَية   ِفى َنْذرَ  لَ »:  گفته پیامبر :شرح

یعنی جواز ندارد که مرد و زن مسلمان به کار گناهی نذر کند، مثل این که بگوید: بر من نذر 

باشد که امروز نماز نخوانم یا نذر باشد که فالنی را بزنم یا دشنام دهم. پس کسی که به 

کند جواز ندارد که به نذر خود وفاء کند، بلکه کفارة مانند مانی خدا و رسولش نذر مینافر

 کفاره قسم بپردازد.

، این جمله نیز مانند جمله اول لفظاً خبر «آَدمَ  اْبنُ  يَْمِلكُ  لَ  ِفيَما نَْذرَ  َولَ »: گفتة پیامبر 

ه مسجدی بنا کنم یا طبقی از است و معنا انشاء است یعنی جواز ندارد که مرد یا زن باشد ک

طال صدقه بدهم. در حالی که مالک یک درهم و دینار نباشد و آن که چنین نذر کند، الزم 

 َكفَّارَةُ  وََكفَّارَتُهُ  َمْعِصَية   ِفى َنْذرَ  لَ »: ای مانند کفارة قسم بپردازد و گفتة پیامبر است که کفاره
کند که به نماز صبح اه نذر کند. مثل این که نذر مینگ: یعنی جواز ندارد که مسلمان به «يَِمين  

شرکت نکند یا فالنی را بزند در اینصورت الزم است که نذر خود را انجام ندهد و مانند 

ده مسکین است و اگر « شام و نهار»شکند کفاره بپردازد و کفاره آن اطعام سوگندی که می

 قدرت نداشته، سه روز روزه بگیرد.

 

 یی برای مربی:هاراهنمائی

 آن دو حدیث باال را تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند. -1
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 شرح را جمله به جمله بخوان و آنچه نیازی به توضیح دارد بیان کن. -5

که نذر به نام صالحین حرام است و کسی کاه چناین ناذری نماوده      :به ایشان تعلیم ده -3

 باشد نباید به آن وفاء کند و مانند سوگند کفاره بدهد.

میارد،  کناد روزه بگیارد و قبال از انجاام روزه مای     کسی که نذر می :یشان تذکر دهبه ا -4

در جواب کسی که ساؤال کارد کاه زنای      ولیش از جای او روزه بگیرد، زیرا پیامبر 

مرده و بر او روزة نذر بوده، فرمودناد کاه ولایش از جاای او روزه بگیارد. و همچناین       

 مارده و بار او روزه الزم باوده، پیاامبر      سؤال کارد کاه ماادرم    کسی آمد از پیامبر 

 روزه بگیر. : که  تو عوضشفرمودند

کناد کاه چاه ناذر کارده بار او الزم       کسی که نذر کرده و بیان نمی :به ایشان تعلیم ده -2

کند و فرمودند، کسی که نذر می است، مانند کفارة سوگند کفاره بدهد، زیرا پیامبر 

 او الزم است که کفاره قسم بپردازد. کند که چه نذر کرده برتعیین نمی



   

 621 درسهای ماه رمضان المبارک
 

  

 آیه با ندای آذان جمعه به یاد خدا بشتابید: 23درس 

 قول اهلل تبارک وتعالی:
 
 

 
  

  
 

 
 

  
  

  
  

  
 

  

 گفته خداوند:

( ای کسانی که ایمان آوریده اید! 2)

هرگاه بانگ داده شود برای نماز از روز 

جمعه، پس بشتابید به سوی یاد خدا و رها 

کنید معامله را این بهتر است برای شما اگر 

 بدانید.

 [2]جمعه: 

 

  ﴿ فرماید:می شرح:

﴾ یعنی ای کسانی که خدا را به پروردگاری و دین اسالم را به :

  ﴿ فرماید:را به پیامبری قبول کردید، می حقانیت و محمد 

﴾مراد ذان گویدهنگامی که مؤذن برای نماز جمعه آ : یعنی :

 فرماید:شود. میبه بر منبر داده میذانی است که پیش روی امام در هنگام خطدرین جا آ

﴿  ﴾: هنگامی که مؤذن برای  یعنی

دهد که آن قید شده نشان می «یوم الجمعه»یه لفظ نماز جمعه آذان گوید و این که در این آ

 فرماید:شود. مینماز جمعه است نه نمازی که به دیگر روزها خوانده می

﴿   ﴾  یعنی به

فرماید: سوی یاد خدا بروید که شنیدن خطبه و ادای نماز جمعه است. می

﴿ ﴾یعنی خرید و فروش را بگذارید : ،



   

  درسهای یومیه اسالمی    692 
  

 

شود، زیرا هیب فروشی بدون گرچه در آیت لفظ بیع یاد شده، ولی شامل شراء را نیز می

برای وجوب است، پس فروش مانند خرید  گیرد. و چون امر در اینجاخرید صورت نمی

 گردد.حرام می ,ذان خطبهم آمشمول دیگر معامالت از هنگا

     ﴿فرماید: می

 ﴾ یعنی رفتن به طرف نماز و ترک خرید و فروش برای :

کنید ز جانب خدا دریافت میتان مفیدتر است، اگر ارزش خیر و پاداشی را که احال و آینده

 بدانید.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت کریمه را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ نمایند. -1

 شرح را جمله جمله بخوان و آنچه الزم است توضیح ده. -5

 مریض و مسافر. ,که نماز جمعه بر همه فرض است، بغیر زن، برده :به ایشان بگو -3

فرمایاد: بایاد ماردم از تارک     می جمعه برحذر دار، زیرا پیامبر از ترک نماز  را هاآن -4

نهاد کاه از جملاة    هایشاان مهار مای   نمازهای جمعه خودداری نمایند، یا این که بار دل 

 غافالن باشند.

به ایشان آداب رفتن به نماز جمعه که عبارت است از غسل و پوشیدن بهترین لبااس و   -2

 تعلیم ده. ,شدن وقتقبل از داخل ,امعاستعمال خوشبوئی و زودرفتن به مسجد ج
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 فضیلت روز جمعه حدیث: 24درس 

 ِمنْ  ِإنَّ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 آَدمُ  ُخِلقَ  ِفيهِ  اْلُجُمَعةِ  يَ ْومَ  أَيَّاِمُكمْ  َأْفَضلِ 

 ِمنَ  َعَلىَّ  فََأْكِثُروا الصَّْعَقةُ  َوِفيهِ  الن َّْفَخةُ  َوِفيهِ 
. َعَلىَّ  َمْعُروَضةٌ  َصلََتُكمْ  فَِإنَّ  ِفيهِ  الصََّلةِ 

 تُ ْعَرضُ  َكْيفَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا رَُجلٌ  فَ َقالَ 
 ؟بَِليتَ  يَ ْعِنى َأرَْمتَ  َوَقدْ  َعَلْيكَ  َصلَتُ َنا

 َأنْ  اأَلْرضِ  َعَلى َحرَّمَ  َقدْ  اللَّهَ  ِإنَّ  :فَ َقالَ 
 .األَنِْبَياءِ  َأْجَسادَ  تَْأُكلَ 

روزهای هترین فرمود: بیشک ب پیامبر 

در آن روز  دم شما روز جمعه است، آ

آفریده شد و در آن دمیدن صور است. و 

در آن فنای موجوداتست. پس شما درین 

روز بر من درود بسیار بگوئید، البته درود 

شود. مردی گفت: یا شما بر من عرضه می

شود رسول خدا! چگونه بر تو عرضه می

که جسد مبارکت از هم پاشیده است. 

د: به تحقیق که خداوند خوردن فرمو

اجساد پیامبران را بر زمین حرام ساخته 

 است.

 )صحیح ابن ماجه(

 

 پیامبر اکرم ,در این حدیث مبارک «اْلُجُمَعةِ  يَ ْومَ  أَيَّاِمُكمْ  َأْفَضلِ  ِمنْ  ِإنَّ »فرماید: می شرح:

را چنین بیان که بهترین روزها روز جمعه است و سبب فضیلت آن  :دهدبرای امتش خبر می

در آن روز آفریده شد و در آن دمیدن صور  : آدم «الن َّْفَخةُ  َوِفيهِ  آَدمُ  ُخِلقَ  ِفيهِ »کند، می

ت. سا : و در آن روز فنای موجودات«الصَّْعَقةُ  َوِفيهِ »فرماید: است برای فنای عالم می

 روز بر من درود بسیار بگویید. اینچنین و شما درین «ِفيهِ  الصََّلةِ  ِمنَ  َعَلىَّ  فََأْكِثُروا»فرماید: می

 َوَأْزَواِجهِ  ُمَحمَّد   َعَلى َوبَاِركْ  ِإبْ َراِهيَم، آلِ  َعَلى َصلَّْيتَ  َكَما َوُذرِّيَِّتِه، َوَأْزَواِجهِ  ُمَحمَّد   َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ »
خدایا بر محمد! همسران و اوالدش » «ِجيدٌ مَ  َحِميدٌ  ِإنَّكَ  ِإبْ َراِهيَم، آلِ  َعَلى بَارَْكتَ  َكَما َوُذرِّيَِّتِه،

رحمت کن، چنانکه بر ابراهیم و اوالد ابراهیم رحمت فرمودی، و بر محمد، همسران و 

 َمْعُروَضةٌ  َصلََتُكمْ  فَِإنَّ »فرماید: . می«اوالدش برکت بده، چنانکه بر اوالد ابراهیم برکت دادی
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، چنانکه کنممن طوری که آن را مشاهده میه شود ب: همانا درود شما پیش کرده می«َعَلىَّ 

 تَْأُكلَ  َأنْ  اأَلْرضِ  َعَلى َحرَّمَ  َقدْ  اللَّهَ  ِإنَّ »فرماید: شود. میمیر نامة در تلویزیون نشان داده امروز ب
: البته خداوند خوردن اجساد پاک پیامبران را بر زمین حرام کرده است. این «األَنِْبَياءِ  َأْجَسادَ 

شود ردیست بر مردی که گفت: یا رسول اهلل چگونه درود ما بر تو عرضه می سخن پیامبر

که جسد مبارکت فرو پاشیده است؟ و این فرمودة رسول اهلل داللت دارد، هیب مسلمانی نباشد 

بر وی سالم گوید، مگر که خداوند روح مبارکش را به جسد آن  که در کنار قبر پیامبر 

 بدهد.بازگرداند تا جواب سالم را 

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

حدیث مبارک را به خوبی بخوان و تکرار کن تاا بادانی کاه شانوندگان آن را حفاظ       -1

 کرده اند.

 شرح را جمله به جمله بخوان و آنچه فهمش دشوار است توضیح ده. -5

 تا آن را تعظیم کنند. :فضیلت روز جمعه و سبب فضیلتش را برایشان بگو -3

و ثواب بزرگ آن آگاه کان و بگاو: آن کاه     درود بر پیامبر  بودنها را از واجبآن -4

 فرستد.خداوند ده بار بر او درود می :بگوید  یک بار درود بر رسول اهلل

که حد بیشتر درود سیصد مرتبه است و کسی که سیصد مرتبه بر رساول   :به ایشان بگو -2

 فته است.اهلل صلوات بفرستد بسیار گفته و اگر سیصد بار نگفته باشد کم گ
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 : آیة آن که پاکی جست، رستگار شد22درس 

 قول اهلل تبارک وتعالی:
   

  
  
  

  
 

 
 

 
 

 
  

 گفتة خداوند بزرگ:

گار شد آن که پاکی ( همانا رست14)

ام پروردگار ( و یاد کرد ن12جست )

( بله 16) خویش را، پس نماز گذارد

( و 12گزینید زندگانی دنیا را )برمی

 آخرت بهتر است و پایدارتر.

 [12 – 14علی: ]األ

 

یعنی با  ﴾   ﴿ فرماید:می شرح:

خود را از پستی  سفنو : «تزکی»ر شد شدن به جنت رستگانجات از آتش دوزخ و داخل

  ﴿ فرماید:ها پاک نگهداشت. میگناهان و لغزش

  ﴾ یعنی پیوسته ذکر خداوند را دوام داده :

و نمازهای پنجگانه را اداء کرد، زیرا ذکر خداوند وقت معینی ندارد که به گذشتن وقت تمام 

تواند به ذکر خداوند دوام دهد. نماز هم شامل ه انسان حیات دارد میشود، بلکه تا وقتی ک

تواند بسیاری از اوقات شبانه روزی یک مسلمان را در بر نمازهای فرض و نفل است که می

گیرد. در این آیت اشاره واضح به صدقه فطر و نماز عید است. صدقة فطر یک صاع از گندم 

اع باید گنجایش چهار مشت را داشته باشد که باید پیش یا جو یا خرما و یا برنج است که ص

کند شدن به طرف نماز عید پراخته شود. هر مسلمان، نخست صدقة فطر را ادا میاز بیرون

شود. لذا بسیاری از مفسرین سپس به طرف مصلی عید با گفتن تکبیر و یاد خداوند بیرون می

 ﴿ فرماید:د. میگذشته این آیات را به همینگونه تأویلی کرده ان
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﴾دهید، به دلیل این که عبادت یک شخص : یعنی دنیا را بر آخرت ترجیح می

شود و بقیه نوزده ساعت دیگر برای هرقدر باشد در شبانه روز از پنج ساعت زیاد نمی

 ﴿فرماید: گردد. میکارهای دنیائی مصرف می

  ﴾:  و آخرت در نعمت و سعادت و

رفاهیت خود از دنیا بهتر است. زیرا دنیا به هرحال ناپایدار و آخرت باقی و پایدار است، و 

آنچه پایدار باشد بر آنچه فانی و ناپایدار است برتری دارد، پس باید به یاد آخرت بود و آن 

 را فراموش نکرد.

 

 ی مربی:هایی براراهنمائی

 آیات را به تجوید قرائت و تکرار کن تا شنوندگان حفظ نمایند. -1

 شرح را به آرامی بخوان و آنچه الزم است توضیح ده. -5

که صادقة فطار پایش از     :ها تعلیم ده و بگوبودن نماز عید و صدقة فطر را به آنواجب -3

 رفتن به عیدگاه باید ادا شود.

که انسان از آتش دوزخ نجات پیدا کند، و به که کامیابی حقیقی آنست  :به ایشان بگو -4

بهشت جاودان داخل شود. و این نعمت نصیب کسی است که نفس خود را باه اعماال   

 شایسته تزکیه و از گناهان دور نگهدارد.

گویند: اگار آخارت از سافال و دنیاا از طاال باشاد       ها را از سخن دانشمندان که میآن -2

ند، تا آنچه را که پایدار و باقی است برآنچاه کاه   کنبازهم عاقالن آخرت را اختیار می

 ناپایدار است ترجیح داده باشند.فناشونده و 
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 حضور دختران و زنان در نماز عید حدیث : 26درس 

 َأْخرُِجواقول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 اْلِعيدَ  لَِيْشَهْدنَ  اْلُخُدورِ  َوَذَواتِ  اْلَعَواِتقَ 
 اْلُحيَّضُ  َولَِيْجَتِنَبنَّ . اْلُمْسِلِمينَ  َوَدْعَوةَ 
َنا َقدْ . وقوله: النَّاسِ  ُمَصلَّى  الصََّلةَ  َقَضي ْ

 فَ ْلَيْجِلسْ  لِْلُخْطَبةِ  َيْجِلسَ  َأنْ  َأَحبَّ  َفَمنْ 
 .فَ ْلَيْذَهبْ  َيْذَهبَ  َأنْ  َأَحبَّ  َوَمنْ 

فرماید: دختران دوشیزه و زنان می پیامبر 

ا در نشین را از خانه بیرون آورید تپرده

نماز عید و دعای مسلمانان حاضر باشند، و 

باید زنان حایض از جای نماز مردم برکنار 

فرماید: به تحقیق که نماز شوند. و نیز می

را ادا کردیم، کسی که دوست دارد، برای 

نشیند. بنشیند و کسی که شنیدن خطبه می

 دوست دارد که برود پس برود.

 )صحیح ابن ماجه(

 

نشینان را : یعنی دختران دوشیزه و پرده«اْلُخُدورِ  َوَذَواتِ  اْلَعَواِتقَ  َأْخرُِجوا»: فرمایدمی شرح:

جمع عاتق است و آن دختر دوشیزه و نورسیده « عواتق»از خانه برای نماز عید بیرون کنید 

نشین باشند. و هائی هستند که پردهزن« ذوات الخدور»نشین گردد. است پیش ازین که پرده

 دارند.بندند و دختران بالغه خود را به آن در حجاب میایست که در خانه میآن پرده

: در نماز عید و دعای مسلمانان حاضر شوند و «اْلُمْسِلِمينَ  َوَدْعَوةَ  اْلِعيدَ  لَِيْشَهْدنَ »فرماید: می

مسلمانان را به سوی کارهائی که موجب  ,آن را اداء کنند و خطبه را بشنوند، زیرا خطیب

 کند.است رهنمائی می شان در فرمانبرداری از اوامر خدا و پیامبرال و سعادتکم

: باید زنان حایض از جای نماز مردم برکنار «النَّاسِ  ُمَصلَّى اْلُحيَّضُ  َولَِيْجَتِنَبنَّ » فرماید:می

 نشین در روز عیدکردن دختران نورسیده و زنان پردهمردم را به بیرون شوند. چون پیامبر 

تا از مصلی خارج شده و  :برای ادای نماز و استماع خطبه امر کرد، زنان حایض را فرمان داد

 در جائی دورتر به شنیدن خطبه مشغول گردند.
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َنا َقدْ »فرماید: و نیز می  َأنْ  َأَحبَّ  َوَمنْ  فَ ْلَيْجِلسْ  لِْلُخْطَبةِ  َيْجِلسَ  َأنْ  َأَحبَّ  َفَمنْ  الصََّلةَ  َقَضي ْ
کند که حضور در خطبه واجب نیست، ولی بیان می ، در این حدیث، پیامبر«ْلَيْذَهبْ ف َ  َيْذَهبَ 

کند برایش کاری شایسته و گوش مینشیند و خطبه را کاری مشروع است، کسی که می

احناف استماع  رود بر او باکی نیست. در مذهبمی خوبست و کسی که ضرورتی دارد و

 باشد.ست، چنانچه در کتب فقه مذکور میخطبه واجب و از جمله اعمال نماز ا

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را تکرار کن تا شنوندگان حفظ نمایند. -1

 شرح را جمله جمله بخوان و نکات پوشیده را توضیح و تفسیر کن. -5

روند بار  که نماز عید به غیر از کسانی که در شرع معذور به شمار می :به ایشان بفهمان -3

 ت.همه کس واجب اس

شاوند از مصالی   که هرگاه زنان حایض در نماز عیاد حاضار مای    :به ایشان توصیه کن -4

دورتر نشسته و استماع کنند، این در جائیست که نماز در صحرا و خارج شهر خواناده  

 شود و اگر به داخل مسجد است از مسجد بیرون بنشینند، و خطبه را استماع نمایند.

که زنان مسن، دختران نورسیده و زنان محجباه  که مستحب است  :به ایشان توصیه کن -2

 در نماز عید حاضر شوند و خطبه را بشنوند و به دعای مسلمانان شرکت نمایند.
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 : آیة پیدایش جانشینان ناشایست21درس 

 قول اهلل تبارک وتعالی:
  

 
 

 
 

 
  

  
  

 گفتة خداوند بزرگ:

گاه نسلی جایگزینشان شد که آن (22)

های نماز را رها کردند و از خواسته

نفسانی پیروی نمودند؛ پس سزای 

   گمراهی )خویش( را خواهند یافت.

 [22]مریم: 

 

    ﴿فرماید: می شرح:

 ﴾ یعنی از مردمان نیکوکار که :

شان این است، نماز را ها بودند. مردم ناشایستی بوجود آمدند که وصفپیامبران و ذریة آن

 ﴿ فرماید:ضایع ساخته و آن را به جا نیاوردند. می

﴾  و بعد از پدران خود به تاریکی و لجن زار رذائل و پستی

شراب نوشیدند، شهادت به دروغ دادند، حرام خوردند، زنا کردند، و به  فرو رفتند که

 مشغول شدند. ههای بیهودسرگرمی

: یعنی بعد این که ﴾  ﴿ فرماید:می

گرفتار آیند. وغی اسم چاه و یا درة دوزخ است، و به « غی»شوند به عذاب به جهنم داخل می

باشد. این آیت کریمه اگرچه ها موجود می، زیرا چاه غالباً در درهشودهردو تعبیر درست می

دهد، ولی مسلمانان را نیز از از احوال اهل کتاب و گناهانی که مرتکب شدند خبر می

ها از ادای نماز غفلت دهد. تا مانند آنهای پیشینه پدید آمده بیم میخطاهائی که در امت

 دند.نورزند و به شهوات نفس گرفتار نگر
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هائی که اقوام گذشته گرفتار بودند آلوده متأسفانه امروز بسیاری از مسلمانان به خطاکاری

خوانند و نه کنند نه خود نماز میکنند و هم از شهوات پیروی میشدند، هم نماز را ضایع می

ر کنند، دمی رککه نماز را ت را اندرز می دهند کنند و نه کسانیدیگران را به آن دعوت می

پرستی از زنا و شراب در پی هرگونه شهوت افراد زیادی را سراغ داریم کهممالک اسالمی 

گیها روانند و ازین گروه آن که پیش از مرگش توبه کند و به کردار گرفته تا انواع هرزه

گردد و آن که در پسندیده رو آورد نجات یافته و با بندگان صالح خداوند داخل بهشت می

به خدا شود.در جهنم انداخته می« غی»ز و فرورفتن در شهوات بمیرد به چاه حالت ترک نما

 پناه می طلبیم ازآن.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت را بخوان و تکرار کن تا از طرف شنوندگان حفظ شود. -1

 شرح را به آرامی بخوان و آنچه را الزم است توضیح ده. -5

خوانند ویا بدون نماز که آن را به وقتش نمیانگاری در مسلمانان را از ترک و یا سهل -3

 کنند، چنانکه اکثر مسلمانان گرفتار آنند بیم ده.جماعت اداء می

ایشان را از فرورفتن در شهوات بیم ده، زیرا اگر به شاهوات عاادت کردناد تارک آن      -4

 شوند.شود و مانند گذشتگان هالک مییشان مشکل میابر

اهان و اقامه نماز را در وقتش با جماعات و رعایات   ایشان را به توبه نصوح و ترک گن -2

 شان تزکیه شده و از فحشاء و منکرات دست بردارند.هایتا نفس :خشوع توصیه کن
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 ادای نمازهای پنجگانه به طور کامل حدیث: 29درس 

 َخْمسُ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 نْ َفمَ  ِعَباِدهِ  َعَلى اللَّهُ  افْ تَ َرَضُهنَّ  َصَلَوات  

ُهنَّ  يَ ْنَتِقصْ  َلمْ  ِبِهنَّ  َجاءَ   اْسِتْخَفافًا َشْيًئا ِمن ْ
 َعْهًدا اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َلهُ  َجاِعلٌ  اللَّهَ  فَِإنَّ  ِبَحقِِّهنَّ 

 انْ تَ َقصَ  َقدِ  ِبِهنَّ  َجاءَ  َوَمنْ  اْلَجنَّةَ  يُْدِخَلهُ  َأنْ 
ُهنَّ   هُ لَ  َيُكنْ  َلمْ  ِبَحقِِّهنَّ  اْسِتْخَفافًا َشْيًئا ِمن ْ
 َغَفرَ  َشاءَ  َوِإنْ  َعذَّبَهُ  َشاءَ  ِإنْ  َعْهدٌ  اللَّهِ  ِعْندَ 

 .َلهُ 

: پنج نماز است که خداوند گفتة پیامبر 

آن را بر بندگانش فرض گردانیده است. 

ها ها را بیاورد که از آنکسی که آن

شان داشتن حقوقچیزی به جهت سبک

نکاسته باشد من برایش در روز قیامت 

بندم که وی را به جنت داخل پیمانی می

ها را بیاورد که به گرداند و کسی که آن

ها شان از آنداشتن حقوقجهت سبک

چیزی کاسته باشد، برایش در نزد خدا 

پیمانی نیست، اگر بخواهد وی را عذاب 

 بخشاید.کند و اگر بخواهد به

 )صحیح ابن ماجه(

 

بر بندگان  خداوند : یعنی«ِعَباِدهِ  َعَلى اللَّهُ  نَّ افْ تَ َرَضهُ  َصَلَوات   َخْمسُ »فرماید: می شرح:

فرض گردانیده  که عبارت از صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء باشد. وقت نماز  مؤمنش پنج

ُهنَّ  يَ ْنَتِقصْ  َلمْ  بِِهنَّ  َجاءَ  َفَمنْ »فرماید: می است. ها را ادا کرده و از شرایط، : یعنی آن«َشْيًئا ِمن ْ

: «ِبَحقِِّهنَّ  اْسِتْخَفافًا»فرماید: ها چیزی فرو نگذاشته باشد. میهای آننتارکان، واجبات و س
فرماید: شان را کم ادا نکند. میشماری حقوق احترامی و سبکباکی و بییعنی به صورت بی

بندم ر روز قیامت پیمانی میمن برایش د :«اْلَجنَّةَ  يُْدِخَلهُ  َأنْ  َعْهًدا اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َلهُ  َجاِعلٌ  اللَّهَ  فَِإنَّ »

که وی را به جنت داخل کند و برایش آن عهد را آشکار سازم که خداوند او را به جنت 

ُهنَّ  انْ تَ َقصَ  َقدِ  ِبِهنَّ  َجاءَ  َوَمنْ »فرماید: کند. میداخل می و آن که  «ِبَحقِِّهنَّ  اْسِتْخَفافًا َشْيًئا ِمن ْ

ط، ارکان، واجبات، و سنن آن به طور استخفاف یرانمازهای پنجگانه را ادا کرده، ولی از ش
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بَهُ  َشاءَ  ِإنْ  َعْهدٌ  اللَّهِ  ِعْندَ  َلهُ  َيُكنْ  َلمْ »فرماید: کاسته باشد. می : برایش در نزد «َلهُ  َغَفرَ  َشاءَ  َوِإنْ  َعذَّ

 خدا عهد و پیمانی نیست، اگر بخواهد او را عذاب کند و اگر بخواهد بر وی ببخشاید.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را به خوبی بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 شرح را بخوان و آنچه را الزم است توضیح ده. -5

 که ترک نماز کفر است نعوذ باهلل. :ها را به اهمیت نماز آگاه کن و بگوآن -3

 :فرمایداعتنائی به نماز مانند ترک نماز است که خداوند میکه بی :به ایشان تذکر ده -4

﴿   
    

 ﴾  :در  پس وای بر نمازگزارانی که.» (.1و  6)الماعون

 .«کنندنماز خود سهل انگاری می

باه کفار    ,کننده به عبادت چه فرض باشد یا واجب و سنتکه استخفاف :به ایشان بگو -2

 نزدیکتر است تا ایمان.

کاه   :انگاری نکردن از آن آگاه کن و بگورا به وجوب امرنمودن به نماز و سهلایشان  -6

 بر دولت الزم است تا افرادی را برای امر به معروف و نهی از منکر بگمارد.



   

 629 درسهای ماه رمضان المبارک
 

  

 : آیة نماز را به پا دار که حسناتش سیئات...21درس 

 
 

 
 

  
   

 
 

  
  

 
 

 
   

  
 

 

 فرموده خداوند بزرگ:

و نیز در  ( نماز را در دوطرف روز114)

به پا دار که البته  های از شبساعت

( این 112ها را )یبرد بدها میخوبی

یادآوری است برای یادآورندگان و صبر 

کن که خدا هرگز اجر نیکوکاران را ضایع 

 نگذارد.

 [112 – 114]هود: 

 

   ﴿ فرماید:می شرح:

﴾ مراد از دو طرف روز طرف اول آن، نماز صبح و طرف :

  ﴿ :ایدفرمن نماز ظهر و عصر است. میآخر آ

﴾ های اولی شب که هنگام نمازهای مغرب و عشاء و نیز در ساعت

   ﴿ فرماید:است. می

﴾ یعنی آن که گناه کوچکی مانند نظر به زن بیگانة را :

بر این موضوع، شأن نزول شود. و محو می ,مرتکب شده باشد، چنین سیئه به عمل حسنة نماز

همین آیت کریمه داللت دارد و داستانش چنین است که مردی صحابی در مدینه 

کرد. یک زنی شوهرش به جبهه رفته بود ناچار برای خرید غذا به بازار بیرون خرمافروشی می

 شد و نزد خرمافروش آمد تا از او خرما بخرد. دست خود را درآورد تا پولش را داده و خرما

اختیار خود را زیبائی دست زن را برای خرمافروش جلوه داد و او بی ,را تسلیم شود. شیطان
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باالی دستش خم نمود و بر آن بوسه زد، پس به گناهیش متوجه شد و به آواز بلند استغفار 

کشید، تا به کوه احد رسید و ها فریاد میگفت و از ندامت و پشیمانی مانند دیوانة در خیابان

ذان مغرب گفته شد و به مسجد داخل شد و , آریختالی که بر سر خود خاک میدر ح

عرض کرد، پیامبر بزرگوار همین آیه کریمه را برایش تالوت   موضوع را به رسول اهلل

فرمود: برای   کردند، مرد گفت: یا رسول اهلل آیا این امتیاز تنها برای من است؟ آن حضرت

: یعنی این آیه امر به اقامة نماز  ﴾﴿ اید:فرمهرکسی که به آن کند. می

: در ﴾﴿ فرماید:گیرند. میموعظه است برای آنانی که پند می

اینجا امر به صبر برای پیامبر و افراد امت اوست و صبرکردن شامل صبر بر انجام طاعت و 

و آن را به وجه شایسته شود و آن که در انجام طاعتی صبر کند تحمل رنج در راه خدا را می

     ﴿ انجام دهد:

 ﴾ همانا در نزد خداوند پاداش او ضایع :

کند که عبارت از نجات دوزخ و نیست. بلکه مزدش را کامالً و چندبرابر برایش عنایت می

 درآوردن به بهشت و رضای خداوند است.

 

 مربی: هایی برایراهنمائی

 هردو آیت را واضح بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 شرح را به آرامش بخوان و آنچه الزم است برای خوانندگان تفسیر کن. -5

هرکه کار ناپسندی مرتکاب شاود و ساپس کاار شایساتة انجاام دهاد         :به ایشان بیاموز -3

 کند.گناهش را محو می

یک نماز تا نماز دیگر کفاره اند گناهاان  که  :آگاه کن ها را به این فرمودة پیامبرآن -4

بین شان را تا هنگامی که گناه کبیرة را مرتکب نشده باشد، زیرا گناهان کبیره جاز باه   

 شود.توبة نصوح بخشیده نمی
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اش ها را از فضیلت صحابه آگاه کن، زیرا همین مرد که این آیه کریمه در بارة توبهآن -2

ر دست زنی نامحرم بوسه زده بود، انجام نداده و نازل شد. کاری زیادتری جز این که ب

وار در عقلاش را از دسات بدهاد چاه دیواناه      ,نزدیک بود که از خوف خدا و نادامت 

 گردید.ها میخیابان
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 کندنماز گناهان را محو می حدیث: 32درس 

 َلوْ  َأرَأَْيتَ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 ِفيهِ  يَ ْغَتِسلُ  ْجِرىيَ  نَ ْهرٌ  َأَحدُِكمْ  ِبِفَناءِ  َكانَ 
َقى َكانَ  َما َمرَّات   َخْمسَ  يَ ْوم   ُكلَّ   ِمنْ  يَ ب ْ
 الصَّلَةَ  فَِإنَّ  قَالَ . َشْىءَ  لَ  قَالَ  .َدرَنِهِ 

 .الدََّرنَ  اْلَماءُ  يُْذِهبُ  َكَما الذُّنُوبَ  ُتْذِهبُ 

 :فرماید: به من بگو: پیامبر میگفتة پیامبر 

شما  اگر در اطراف صحن خانة یکی از

جویی روان باشد و او هرروز پنج بار در 

آن تمام بدن خود را بشوید، آیا چیزی از 

ماند؟ مخاطب چرک بدن او باقی می

گفت:  ماند پیامبرگفت: چیزی باقی نمی

برد همچنانکه آب البته نماز گناهان را می

 برد.چرک را می

 )صحیح ابن ماجه(

 

: این حدیث مبارک خطاب به مسلمانان «َأَحدُِكمْ  بِِفَناءِ  انَ كَ  َلوْ  َأرَأَْيتَ »فرماید: می شرح:

 يَ ْوم   ُكلَّ  ِفيهِ  يَ ْغَتِسلُ  َيْجِرى نَ ْهرٌ »فرماید: است که اگر به کنار صحن منزل شما جویی باشد. می
َقى َكانَ  َما َمرَّات   َخْمسَ  و صاحب خانه هرروز پنج بار در آن غسل نماید، چه   «َدرَنِهِ  ِمنْ  يَ ب ْ

ماند، چنانکه عین ماند؟ جواب آن است که چیزی باقی نمیقدار از چرک بدنش باقی میم

سؤال  جواب را کسی که در حدیث مورد خطاب قرار دارد و از گناهان صغیره از پیامبر

 َكَما الذُّنُوبَ  ُتْذِهبُ  الصََّلةَ  فَِإنَّ » :فرمایدماند. میکه چیزی باقی نمی :کرد، در پاسخ گفت
شود. و این . چه شخص نمازگزار به سبب نماز از گناهان صغیره پاک می«الدََّرنَ  اْلَماءُ  ِهبُ يُذْ 

کفاره برای کسی است که نماز را اقامه کند. یعنی به طور کامل ادا کرده و مراعات همة 

حقوق آن را بکند نه برای کسی که در ادای آن اهتمام نورزد رکوع و سجده را به درستی 

و بدون حضور قلب و بدون خشوع نماز بخواند یا در جماعت شرکت نکند، چه د. بجا نیاور

بیان نموده انجام  برای حسن ادای عبادت ناگزیر است، چنانکه مشروع گردیده و پیامبر 
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شود و در غیر آن نمازش اثری در تهذیب نفس و پاکی از گناه نخواهد گذاشت، زیرا 

 فرماید:خداوند می
﴿     

   
 ﴾  :(.42)العنکبوت 

در این  .«داردکنید زیرا نماز از کارهای زشت و ناپسند بازمی نماز را به صورت کامل ادا»

کند تزکیة روحی که نماز برای کسی که آن را به تمام حقوق ادا می :دهدآیه کریمه خبر می

کند و صاحب چنین زندگی می ,آید که گوئی در میان نورپاکی نفس را به وجود میو 

افتد. و آن که های معصیت فرو نمیخورد و در گودالها غوطه نمیزار ناپاکینوری در لجن

 شود.نماز را صحیح ادا کند مرتکب گناهان کبیره نمی

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 تا شنوندگان حفظ نمایند.حدیث را بخوان و تکرار کن  -1

 شرح را جمله جمله بخوان و آنچه را الزم دارد توضیح ده. -5

ها را به طریق شاایان  ایشان را از فضیلت نمازهای پنجگانه آگاه کن و ارشاد نما که آن -3

 ادا کنند تا ثمرة تهذیب نفس و پاکی از گناهان را به دست آورند.

قیاام کنناد و    , ن بخواه که به شکر این نعمات ها از نعمت اسالم تذکر ده و ازیشابه آن -4

همانا عزیزداشتن اسالم و پاسبانی آن و دعوت دیگران به ایان دیان    ,ادای شکر اسالم

 مقدس و صبرکردن بر این مجاهدت است.



 

 شوال ماهدرسهای 

 : آیة اطاعت از خدا و رسول و امیران9 درس

 قوله تعالی:
 
 

 
 

 
 

 
 
  

  
  

  
  

 
  

 
 

 
  

  
 

  

 فرمودة خداوند بزرگ:

ید خدا و رسول را و اولیاء امر را )فرمانبر

، و اگر در چیزی باهم ستیزه «فرماندهان»

کردید، پس به خدا و رسولش بازگردانید 

آورنده به خدا و روز اگر هستید ایمان

 آخرت. این بهتر است و نیکوتر در فرجام.

 [22]النساء: 

 

  ﴿ شرح:

﴾کسانی که به خدا و رسولش ایمان دارید  : ای مؤمنان! یعنی ای

: فرمانبرید خدا را، در آنچه ﴾ ﴿ فرماید:میخداوند 

و نیز فرمان برید از رسولش در آنچه شما را امر  دکندهد یا از چیزی نهی میشما را فرمان می

کند. دا و نهی نمیکند، مگر به فرمان خدارد، زیرا پیامبر امر نمیکند یا از چیزی بازمیمی

  ﴿فرماید: مگر آنچه را خدا نهی کرده است. می

﴾ و فرمانبرید فرماندهان را از خود شما، فرماندهان عبارت از علما و امیران :
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شود که هستند وقید منکم، یعنی از خود شما مسلمانان باشند که حاکم کافر از آن بیرون می

به اختیار جایز نیست، مگر که از روی مجبوری باشد. و فرمانبرداری از غیر  بردن ازوفرمان

خدا و رسول مشروط به آن است که در آن گناه و معصیت نباشد و به نافرمانی خدا و رسول 

گرفتار نشود، زیرا اطاعت از مخلوق در حالی که معصیت خالق بود جایز نیست. بلکه اطاعت 

: اگر ﴾ ﴿ رماید:فدر کارهای معروف است. می

شود. اختالف کردید این خطاب عام است، شامل امیران، علماء و تمام افراد امت اسالمی می

کند که اگر در چیزی اختالف پیدا کردید در جواز، منع، نفع و خداوند ما را راهنمائی می

نت پیامبر رد کنید و به زیان چیزی نزاع کردید واجب است که آن را به سوی کتاب خدا و س

 فرماید:رود. میاین کار، خالف و نزاع شما که سبب سستی و تباهی است از میان می

﴿    

 ﴾ اگر ایمان دارید به خدا و روز :

مان به آخرت یعنی چیزی که در آن اختالف دارید به سوی خدا و پیامبر رد کنید، چون ای

خدا و روز آخرت الزم دارد که به حکم خدا و پیامبر تسلیم باشید و آن را قبول کنید. 

 اش نزاع داریدنی بازگرداندن چیزی که در بارهعی ﴾﴿ فرماید:می

﴿   ﴾ برای شما :

آینده سبب اتفاق و اتحاد شما بهترست و نیکوتر در انجام که نزاع شما را از میان برده و در 

 گردد.می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت کریمه را به طور واضح تالوت کن تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 شرح را جمله جمله بخوان و آنچه را الزم دارد توضیح ده. -5

 ایشان را از وجیبة اطاعت از خدا و رسول و امیر مسلمین آگاه کن. -3

اطاعت از امیر در کارهاای معاروف اسات ناه در کارهاای منکار، و       که  :به ایشان بگو -4

 منکر آن است که از طرف خدا یا پیامبر حرام شده باشد.
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که بر مسلمانان واجب اسات کاه اگار در چیازی اخاتالف کردناد و        :به ایشان بفهمان -2

شاان را  دانست آن را نزد حاکم مسلمان رفع کنناد تاا نازاع   هرکدام خود را حقدار می

 کند و محبت و برادری اسالمی و فضیلت تقوی از میان نرود.قطع 



   

 621 شوالهای ماه درس
 

  

 از فرمان امیر شدنبیرون: حدیث 2درس 

 َكرِهَ  َمنْ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 ِمنَ  َخَرجَ  َمنْ  فَِإنَّهُ  فَ ْلَيْصِبْر، َشْيًئا َأِميرِهِ  ِمنْ 

ًرا السُّْلطَانِ  . َوِفى َجاِهِليَّةً  ِميَتةً  َماتَ  ِشب ْ
 َيْكَرُههُ  َشْيًئا َأِميرِهِ  ِمنْ  رََأى َمنْ خرى: ايَة أِروَ 

ًرا اْلَجَماَعةَ  فَاَرقَ  َمنْ  فَِإنَّهُ  َعَلْيِه، فَ ْلَيْصِبرْ   ِشب ْ
 .َجاِهِليَّةً  ِميَتةً  َماتَ  ِإلَّ  َفَماَت،

: کسی که از امیر خود فرموده رسول اهلل 

چیزی را بد بداناد، بایاد بار آن صابر کناد      

وجاب از اطاعات سالطان    زیرا هرکه یاک  

میرد. و در بیرون شود به مرگ جاهلیت می

فرمایاد: کسای کاه از    روایت دیگاری مای  

امیرش چیزی ببیند که خوشش نیاید، بایاد  

که بر آن صبر کند، زیرا هرکه از جماعات  

مسلمین یک وجب جدا شود هرگاه بمیرد 

 به مرگ در جاهلیت مرده است.

 البخاری( ما)رواه

 

رسید : یعنی به سبب اذیتی که به وی می«َشْيًئا َأِميرِهِ  ِمنْ  َكرِهَ  َمنْ »: رسول فرموده  شرح:

صبر و شکیبائی کند و از اطاعت امیر بیرون نگردد، زیرا در  , برد، باید بر آن اذیتاز او بد می

شود. به همین سبب فتنه، جنگ، شرارت و فساد واقع می ,شدن از اطاعت امیربیرون

هد را الزم است که در چنین حالتی به دامن ع: یعنی شخص مسلمان و مت«فَ ْلَيْصِبرْ »فرماید: می

کردن آتش جنگ صبر و شکیبایی چنگ زده و متوسل به تفرقه در جماعت مسلمین و روشن

ًرا السُّْلطَانِ  ِمنَ  َخَرجَ  َمنْ  فَِإنَّهُ »اش: شان نگردد. و گفتهو فساد در میان  :«ِليَّةً َجاهِ  ِميَتةً  َماتَ  ِشب ْ
سبب  , درین حدیث تهدید سختی است برای مسلمانان در سرپیچی از امیر، زیرا عدم اطاعت

ایجاد رخنه در صف وحدت مسلمانان گردیده و موجب شر و فساد در جامعه اسالمی 

گردد. و این اطاعت مقید به دو شرط است: یکی این که مسلمانان را به گناه فرمان ندهد، می

یت پروردگار فرمانبرداری از هیب مخلوقی جواز ندارد، شرط دوم: آنست که از زیرا در معص

اش اختالف و نزاعی وجود نداشته باشد، دیده نشود اگر چنین امیر، کفری واضح که در باره
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اعمالی ازو آشکار شد واجب است تا در برابر امیر بیرون شده و امارت مسلمانان را از دستش 

را از مسلمین اهل علم و دانش که عادل و دادگر باشد بر جایش امیر بیرون کنند تا دیگری 

گردانند، و کسی که از چنین قیام و قدرتی عاجز و مغلوب شود واجب است تا از سرزمینی 

کند بیرون شده و هجرت نماید. روایت که در آن کافر یا ملحدی نغوذ باهلل فرمانروایی می

به صبر و شکیبایی در جور سلطان مسلمان امر  دوم این حدیث نیز مانند روایت نخست

دارد، زیرا گوید: و از چنین کاری برحذر میکند و سرکشی و خروج بر وی را حرام میمی

ًرا اْلَجَماَعةَ  فَاَرقَ  َمنْ  فَِإنَّهُ »فرماید: چنین ارشاد می  پیامبر بزرگوار  ِميَتةً  َماتَ  ِإلَّ  َفَماَت، ِشب ْ
یت لهشود، هرگاه بمیرد به مرگی در جا از جماعت مسلمانان یک وجب جدا: هرکه «َجاِهِليَّةً 

 مرده یعنی مرگ او از ساحة ملت اسالم خارج است.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 ها آن را حفظ نمایند.حدیث را به خوبی قرائت و تکرار نما تا شنونده -1

 شرح را به آرامش بخوان تا شنوندگان آگاه شوند. -5

تا زمانی که بر گناهی مانند فعل  :صبر و شکیبایی در مقابل امیرشان امر کن ایشان را به -3

 حرام یا ترک واجبی دستور نداده باشد.

آمدن از فرمان امراء مسلمانان برحاذر دار، مگار در یاک    ایشان را از سرکشی و بیرون -4

حالت و آن هنگامیست که سلطان، کفر خود را آشکار نماید. و کفرش بر همه واضح 

اشد در این وقت است که فرمانبرداری از وی جواز ندارد، بلکه واجب است تاا او را  ب

 خلع نموده و امارت مسلمین را به دیگری از اهل ایمان و دانش و تقوا بسپارند.

ایشان را از سرپیچی اطاعت امیر مسلمان آگاه کن، زیرا این کار سبب جنگ و فساد و  -2

هاا مسالط   طلاب اساالم را بار آن   شامنان فرصات  شر گردیده و مسلمانان را ضعیف و د

 گرداند.می
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 ها به جهت یاد خدا: آیة نرمی دل3درس 

 قول اهلل تعالی:
   

 
  

 
 

  
   

  
 

 
 

  
  

 
  

  
 
 
  

 فرموده خداوند بزرگ:

آیا وقت آن نرسیده است که دلهااى  ( 16)

مؤمنان در برابار ذکار خادا و آنچاه از حاق      

گااردد؟ و ماننااد  فااروتننااازل شااده اساات 

نها کتااب  کسانى نباشند که پیش از این به آ

داده شد و پس از زمانى طوالنى که بر آنهاا  

گذشت قلبهایشان ساخت شاد و بیشترشاان    

 .فاسق شدند

 [16]حدید: 

 

: آیا زمان آن فرا نرسیده تا ﴾ ﴿فرموده خدای تعالی:  شرح:

 ﴿روی کرده و وقت صرف کرده اند آنانی که در مزاح و شوخی زیاده

   ﴾  که

شان با یاد خدا نرم شده و اطمینان گیرد و به وعده و وعید خداوندی فروتنی و هایدل

     ﴿ آرامش پذیرد.

   
  ﴾ یعنی به آنچه از وعد و وعیدیکه که در :

گردان نباشند. و ورود و نصارا از ذکر خدا توجه کنند و مانند یهقرآنکریم نازل شده 

و در نتیجة ترک موعظه و ارشاد  ﴾ ﴿ اش:فرموده
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باری  ,ها فاسق شده و از اطاعت و فرمانشان سخت شده و زنگ گرفت و بسیاری آنهایدل

حرمات را حالل دانستند که تعالی بیرون گشتند، پس واجبات دینی خود را ترک نموده و م

کند تا بریم و این حقایق را خداوند تعالی در قرآنکریم یاد میاز چنین کاری به خدا پناه می

مردان و زنان مؤمن را از غفلت و دوری از شنیدن موعظه علما و افراط در شوخی و مزاح و 

کردارهاست که سبب های بیهوده برحذر دارد، زیرا چنین ها و بازیشدن به سرگرمیمشغول

ها زار زشتیدهد و در لجنها گردیده و انسان را به طرف گناهان کبیره سوق میقساوت قلب

 گرداند.ور میو رذائل غوطه

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت مبارکه را به ترتیل بخوان و تکرار کن تا بیشتر شنوندگان آن را حفظ نمایند. -1

 ها واضح نشده واضح نما.چه را که بر شنوندهشرح را جمله جمله بخوان و آن -5

که فروتنی و خشاوع از راه ذکار او    :شان گردانایشان را به فروتنی تشویق کن و آگاه -3

های دینای و حضاور در مجاالس علماا باه      تعالی و خواندن قرآنکریم و شنیدن موعظه

 آید.دست می

شان از ذر دار تا سبب غفلتهای ناپسند برحها و سرگرمیآنان را از ناآگاهی و بازیچه -4

هاای  ها را از وعدة خداوند برای دوساتانش باه جنات و نعمات    ذکر خدا نگردد، و آن

 همیشگی آن و وعید او به دشمنانش به آتش دوزخ و عذاب دردناک آگاه گردان.

هاا را از نافرماان خداوناد و رساولش برحاذر دار کاه اگار از آن بااز نیابناد، ماننااد          آن -2

 کتاب، به عذاب الهی گرفتار و هالک خواهند شد. هلاز ا های گذشتهامت
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 های گذشتهپیروی گام به گام از امت حدیث: 4درس 

 تَ ُقومُ  لَ ي صلى اهلل عليه وسلم: قول النب
 اْلُقُرونِ  بَِأْخذِ  ُأمَِّتى تَْأُخذَ  َحتَّى السَّاَعةُ 
َلَها، ًرا قَ ب ْ  ايَ  َفِقيلَ . ِبِذرَاع   َوِذرَاًعا ِبِشْبر   ِشب ْ
 َوَمنِ : فَ َقالَ . َوالرُّومِ  َكَفاِرسَ  اللَّهِ  َرُسولَ 
 .ُأولَِئكَ  ِإلَّ  النَّاسُ 

فرمود: قیامت برپا نشود تا این که  پیامبر 

امتان پیشینه وجب به پیروانم به کردار 

که  :رفتار کنند گفته شد زگوجب، گز به 

یا رسول خدا! مانند مردم فارس و روم؟ 

 تند، مگر ایشان؟!پس فرمود: مردمان کیس

 )رواه البخاری(

 

: قیامت برپای نشود، یعنی زندگی این جهان به آخر «السَّاَعةُ  تَ ُقومُ  لَ »فرماید: می شرح:

َلَها اْلُقُرونِ  بَِأْخذِ  ُأمَِّتى تَْأُخذَ  َحتَّى»فرماید: نرسد آخرت و جهان دیگر آغاز نشود. می : تا این «قَ ب ْ

پیش از خود رفتار کنند. یعنی کسانی که دعوتم را قبول کردند و با که پیروانم به کردار امتان 

سالم داخل شدند از سیرت و رفتار امم گذشته در کارهای دینی و دنیائی خود تقلید کنند 

 گوید: )فالن اخذ فالناً( یعنی فالنی به فعل و عمل فالنی کار کرد.عرب می

وهی از مردم اینجا به معنی گر قرون که در عبارت حدیث آمده، جمع قرن است و در

ًرا» فرماید:مراد است. می وجب به وجب و گز به گز، یعنی امتم از  «ِبِذرَاع   َوِذرَاًعا ِبِشْبر   ِشب ْ

های پیشین و از کردارشان در بیشتر کارهای شر و تباهکاری در امور دین و دنیا متابعت امت

کند ی دیگری ارشاد کرده اند تأیید میکه در جا کنند. و این حقیقت را سخن دیگر پیغمبر

فرماید: روید. میها در سوراخ سوسماری درآیند، شما در پی ایشان میکه فرمودند: اگر آن

: مردمان کیستند، مگر ایشان. این فرمایش به اعتبار مردم همان عصر «ُأولَِئكَ  ِإلَّ  النَّاسُ  َوَمنِ »

شان ها بودند و نفوسوزگار از بزرگترین دولتها در آن رها و رومیبوده است، چون فارسی

 نیز از دیگر مردمان زیادتر بوده است.

در روایت دیگری آمده است: گفتیم: یا رسول خدا! مراد یهود و نصارا هستند؟ فرمود: 

پس کیستند؟ در میان این دو عبارت تناقض وجود ندارد، زیرا یهودیان و نصرانیان و 
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باشند، پیوسته در پیکار علیه اسالم باهم مددکار و معاون بودند و پرستان که مردم فارس آتش

 آیند.ها بزرگترین دشمنان مسلمین به شمار میتا امروز هم این

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند. -1

یح ده تاا  شرح مطالب را به آهستگی بخوان و آنچه بر شنوندگان پوشایده اسات توضا    -5

 دانسته شود.

کنناده از  اماتش را از تقلیاد کورکوراناه و هاالک      که پیامبر اسالم :به ایشان بفهمان -3

هاا در تماام حیاات    دارد و باید مسلمین در همه قرنیهود و نصارا و مجوس برحذر می

 خود از ایشان حذر داشته باشند.

ی برحااذر دار تااا هیااأت و ایشااان را از تقلیااد و پیااروی کااافران در لباااس و از مدپرساات -4

 هاست از دست ندهند.شان را که نشانه و صبغه و رنگ مسلمانی آنشخصیت اسالمی
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 داند: آیة خداوند رازها را می2درس 

 قوله تعالی:
   
   

 
 

  
   

  
  

  
 

   
 

  
  
  
   
  

   
  

 
  

  
  

  
  

 گفته خداوند بزرگ:

داند آنچه دانی که خداوند میی( آیا نم2)

هاست و آنچه در زمین است و در آسمان

باشد با یکدیگر رازگفتن سه کس، نمی

باشد ست و نمیا شانمگر که خدا چهارم

راز گفتن پنج کس مگر که خدا ششم 

ایشانست، و نه کمتر از این و نه زیادتر، 

مگر خدا با ایشانست، هرجا که باشند. 

ها ه آنچه کرده اند آنسپس بروز قیامت ب

سازد. البته خدا بر همه چیز دانا را آگاه می

 است.

 [2]مجادله: 

 

     ﴿ فرماید:می شرح:

     
﴾هاست و آنچه در داند آنچه در آسماندانی که خدا می: آیا نمی

دانی این و سؤال برای ثبوت مدعاست و مراد از عبارت آیا نمیزمین است، و این استفهام 

ها و زمین است آگاه دانی و خبرداری که خدا بر آنچه در آسماناست که تو ای پیغمبر می

باشد و خداوند بر همة چیزها احاطة علمی دارد و بر کردار مخالفین آگاهست و اعمال می
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 ﴿فرماید: دهد. میشان را میها بر وی معلوم و به زودی جزای کردارآن

      
     
     

    ﴾ یعنی نه کمتر از سه :

مام کائنات احاطة علمی دارد و نه بیشتر از شش مگر که خدا همراهشانست، زیرا خداوند بر ت

و بر هر حرکتی دانا و بر هر آوازی شنواست و توانائی دارد که به هرکس هرچه بخواهد 

بدهد و از هرکه بخواهد بگیرد و او به همه چیزها و کارها آگاهست. پس بندة مسلمان باید از 

 فرماید:تقرب جوید. می او بترسد و بیم داشته باشد و به وسیلة ادای عبادات واجبه به او تعالی

﴿    

 ﴾شان آگاه ها را به کرده: بروز قیامت آن

کند، سپس موافق سازد، یعنی بر همة کردارشان آگاه کرده و تمام اعمالشان را معرفی میمی

ی بر وی پوشیده نیست، زیرا او دهد و از کردار بندگان چیزکردار به ایشان جزا و پاداش می

 تعالی بر همه چیز دانا است.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت کریمه را مکرر بخوان و تکرار کن تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 شرح را جمله جمله بخوان و آنچه الزم توضیح است بیان کن. -5

اخبر است. بلکه باه  که خداوند به هرچه در عالم موجودات است ب :ایشان را آگاه کن -3

آگاهی کامل دارد. لذا شخص مسلمان کامالً مراقب باشد که چیزی را  ,هر ذره وجود

رد و یا قبول نکند، مگر موافق به فرمان خدا، و از خداوند حیا کند تا گناهی آشکار از 

 شدن عورتش در خلوت باشد.او سر نزند، اگرچه برهنه

اب گرفتاه خواهاد شاد و باه جازای کاردارش       که از بنده به زودی حسا  :به ایشان بگو -4

 رسد.خواهد رسید. اگر کردارش نیک جزای نیک و اگر بد باشد به جزای بد می
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که اگر سه کس حضور دارند برای دو نفر جواز ندارد که به سرگوشای   :به ایشان بگو -2

 گردد.شان میباهم سخن گویند، زیرا این کار سبب اذیت برادر مسلمان
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 ادکردن خدا در نفسی حدیث: 6درس 

 اللَّهُ  يَ ُقولُ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 ِإَذا َمَعهُ  َوأَنَا ِبى، َعْبِدى َظنِّ  ِعْندَ  أَنَا تَ َعاَلى

 ِفى ذََكْرتُهُ  نَ ْفِسهِ  ِفى ذََكَرِنى فَِإنْ  ذََكَرِنى،
 َمل   ِفى ذََكْرتُهُ  َمل   ِفى ذََكَرِنى َوِإنْ  نَ ْفِسى،

ُهْم، َخْير    تَ َقرَّْبتُ  ِبِشْبر   ِإَلىَّ  تَ َقرَّبَ  َوِإنْ  ِمن ْ
 تَ َقرَّْبتُ  ِذرَاًعا ِإَلىَّ  تَ َقرَّبَ  َوِإنْ  ِذرَاًعا، ِإلَْيهِ 
 .َهْرَوَلةً  أَتَ ْيُتهُ  يَْمِشى أَتَاِنى َوِإنْ  بَاًعا، ِإلَْيهِ 

گویاد: مان   : که خداوند مای گفتة پیامبر 

و با اویم هرگاه  ،ام هستمدر نزد گمان بنده

اگار مارا در نفاس خاود یااد       ،ا یاد کناد مر

ماان هاام او را در نفااس خااود یاااد    ،کاارد

 ،و اگر او مرا در جمعی یااد کارد   ،کنممی

ماان او را در جمعیتاای برتاار از ایشااان یاااد   

و کسی که به اندازه وجبی به مان   ،کنممی

من به اندازه یاک گاز باه او     ،نزدیک شود

باه انادازه    کسای  و اگار  ،شاوم نزدیک می

مان باه انادازه     ،من نزدیاک شاود  گزی به 

و اگار کسای    ،شومبیش از آن نزدیک می

مان بااه   ،آیاد باه نازدم باا رفتاار عاادی مای      

 آیم.سرعت نزد وی می

 )رواه البخاری(

 

ام هستم. یعنی اگر به من گمان من در نزد گمان بنده  :(1)«ِبى َعْبِدى َظنِّ  ِعْندَ  أَنَا» شرح:

شوم و اگر گمان شری داشت، همانسان با وی مالقات خیر داشت به او به خیر روبرو می

از  : ومن همراهش هستم، آنگاه که مرا بخواند یعنی«ذََكَرِنى ِإَذا َمَعهُ  َوأَنَا»اش: کنم. فرمودهمی

س خود بدون تکلم یاد کند من هم او را در نفس خود بدون این او دور نیستم، اگر مرا در نف

ُهمْ  َخْير   َمل   ِفى ذََكْرتُهُ  َمل   ِفى ذََكَرِنى َوِإنْ »اش: و گفته کنم.بگویم یاد میکه نامش را  : اگر مرا در «ِمن ْ

                                           
گوید: معنای ظن عبدی بی: یعنی گمان اجابت داشته باشد در وقت توبه و گمان مغفرت عالمه قرطبی می -1

 داشته باشد در حین استغفار و گمان پاداش در مقابل انجام عبادت با شرایط آن.
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کنم. یعنی او را در گروه میان گروهی یاد کند او را در گروهی که ازیشان بهتر باشد یاد می

 ِإنْ وَ »فرماید: لت دارند. میکنم، چه گروه فرشتگان در مجموع از آدمیان فضیمالئکه یاد می
 تَ َقرَّْبتُ »فرماید: : یعنی اگر یک وجب از طریق طاعت به من نزدیک شود می«ِبِشْبر   ِإَلىَّ  تَ َقرَّبَ 

 تَ َقرَّبَ  َوِإنْ »فرماید: شوم. می: من یک گز به احسان و بخشش خود به او نزدیک می«ِذرَاًعا ِإلَْيهِ 
من زیادتر از آن نزدیک  ,نزدیک شود گزی ی به اندازه: و اگر کس«بَاًعا ِإلَْيهِ  تَ َقرَّْبتُ  ِذرَاًعا ِإَلىَّ 

نگشتان تا آرنج. شوم. باع به اندازه بازبودن هردو دست و ذراع اندازه ایست از سر امی

ید، یعنی فرمانم را به سرعت اجابت : اگر به سویم به رفتار قدم آ«يَْمِشى أَتَاِنى َوِإنْ »فرماید: می

آیم. ، من به سویش سریعتر می«َهْرَوَلةً  أَتَ ْيُتهُ »فرماید: دهد. میرا بسیار انجام کند و عبادتم 

یعنی از اندازة که او عبادت و فرمانبرداری کرده است من زیادتر به وی رحمت و بخشایش و 

دهم. خداوندا! شکر و کنم و بیشتر از آنچه از وی خواستار اطاعت شدم به وی میاحسان می

 پایانست.زرگواری و چقدر احسان تو بیچقدر ب ,ستایش سزاوار توست

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 شرح را جمله به جمله بخوان و آنچه که اشکال دارد توضیح ده. -5

 که واجب است بنده به خداوند تعالی گمان نیک داشته باشند. :شان گردانآگاه -3

گناهانی را آشکارا مرتکب شویم و امیدوار باشیم که خداوند  که هرگاه :به ایشان بگو -4

شود، و همچناین اگار طاعات بااری     بخشد چنین روشی گمان نیک گفته نمیما را می

 آید.تعالی را به جا آریم و بترسیم که ما را عذاب کند بازهم حسن ظن به شمار نمی

 زبان باشد آگاه کن.ایشان را از فضیلت ذکر قلبی و همچنین ذکری که به قلب و  -2

طوری که بنده در مقابل خداوند عمل طاعات یاا معصایت انجاام      :به ایشان یادآور شو -6

مگر ایان کاه او را عفاو     ،دهدنیز همان طور در مقابل برایش جزا می دهد. خداوندمی

 است. و مهربان نموده ببخشاید، زیرا او تعالی عفوکننده و بخشاینده
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 شودپاداش داده می ای خیر: آیة به ذره1درس 

 قول اهلل تعالی:
  

  
  

  
 
  

  
 

 فرمودة خداوند بزرگ:

اى کار نیک پس هر کس به قدر ذره   (2)

 کرده باشد )پاداش( آن را خواهد دید.

 بدیکار اى و هر کس به قدر ذره ( 8)

آن را خواهد دید   (آن هم)مرتکب شده 

  .(به کیفرش خواهد رسید)و 

 [8 – 2]زلزال: 

 

    ﴿ فرماید:می شرح:

  ﴾  که به وزن ذرة بدی کند سزای خود را

لی کفر، مانع گویند. وبیند. مگر که خدای تعالی عفو کند. ذره: مورچة کوچک را میمی

شود، زیرا شخص کافر هراندازه که در دنیا کارهای نیک انجام داده باشد ورود به بهشت می

ماند. از حضرت عایشه ام بیند و برایش در آخرت چیزی باقی نمیها را در دنیا میپاداش آن

به عبداهلل بن جدعان که در دنیا  :پرسیدم روایت است که از جانب پیامبر  ل المؤمنین

داد، آیا در آخرت برایش پاداشی را در برخواهد داشت؟ فرمود: نه، حاجیان غذا و لباس می

زیرا او یک روز در عمر خود نگفت که خدایا گناهانم را ببخش و نیز روایت شده که روزی 

 ﴿ خوردند، آیت کریمهغذا می همراه پیامبر   حضرت ابوبکر صدیق

    ﴾ 
بینم که اعمال نیک و که من می :از طعام دست کشیدند و گفتند نازل شد. حضرت ابوبکر

بینی آن برایشان گفتند: اگر چیزهائی که خوش نداری می  ام، آنحضرتبدی را انجام داده

به کند تا های خیر را ذخیره میپاداش ذرة شریست که از تو سرزده است و خداوند مثقال

ها را برایت عنایت کند و موافق فرموده رسول اکرم این آیت قرآنکریم است روز قیامت آن
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   ﴿ فرماید:که خداوند می

    
   ﴾  :(. 31)الشوری

است که به دست شما انجام گرفته و آنچه  رسد به علت کارهائیآنچه برایتان از مصیبت می»

 .«بخشد بسیار استرا خداوند می
 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت کریمه را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ نمایند. -1

 شرح مطالب را جمله به جمله بخوان و مطالب مشکل را توضیح ده. -5

بیناد،  رنجی کاه در دنیاا مای   که مسلمان از کردار زشت خود به سبب و  :به ایشان بگو -3

 ماند.شود و پاداش کردار نیک او در آخرت برایش ذخیره میجزا داده می

شان انگور بود بارای یکای از   که در پیش روی :آگاه کن لایشان را از حدیث عایشه  -4

ها به تعجب نظار  ر را بگیر و برای این سائل بده و سائل در آنوحاضرین فرمودند: انگ

کنی که چه مقدار ذره در ایان  برایش گفت: آیا تعجب می ل عایشهکرد. حضرت می

گوید: کسی که به اندازة ذرة کار نیک انجام دهد بینی و خداوند بزرگ میانگور می

 بیند.پاداش آن را می

کاه فرماود: از آتاش گرچاه باه نایم        :آگااه کان   ها را ازین حدیث صحیح پیامبرآن -2

 خرمائی باشد خود را حفظ کنید.

شود، در آخرت مند میکه شخص کافر از کردار نیک خود در دنیا بهره :ایشان بگو به -6

 ماند.برایش چیزی باقی نمی
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 رودبه بهشت می  مومن به شفاعت پیامبر حدیث: 9درس 

 َكانَ  ِإَذاقول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 َأْدِخلِ  َربِّ  يَا :فَ ُقْلتُ  ُشفِّْعُت، اْلِقَياَمةِ  يَ ْومُ 

 فَ َيْدُخُلوَن،. َخْرَدَلةٌ  قَ ْلِبهِ  ِفى َكانَ  َمنْ  َجنَّةَ الْ 
 قَ ْلِبهِ  ِفى َكانَ  َمنْ  اْلَجنَّةَ  َأْدِخلِ  :َأُقولُ  ثُمَّ 

 .َشْىء   َأْدَنى

: وقتی کاه قیامات برپاا شاود     گفتة پیامبر 

بااه ماان اجااازه شاافاعت داده شااود، پااس    

گااویم: پروردگااارا! بااه جناات داخاال   ماای

به اندازه خردلی گردان کسی که در قلبش 

شاوند. بااز   از ایمان باشد، پاس داخال مای   

گویم: وارد جنت گردان کسای کاه در   می

 قلبش به اندازه کمتر از این نیکی باشد.

 )رواه البخاری(

 

: چون روز قیامت برپا شود و مردم به صحرای محشر ایستاده «اْلِقَياَمةِ  يَ ْومُ  َكانَ  ِإَذا» شرح:

د که در حضور خداوند سخن بگوید و ازیشان شفاعت کند تا به شوند و خواستار کسی هستن

شان رسیدگی و از انتظار طوالنی محشر نجات پیدا کنند، پس به سوی آدم، نوح، حساب

شان عذر کنند، همهروند و خواهش شفاعت میابراهیم، موسی و عیسی علیهم السالم می

دارد تا در پیشگاه پروردگار لب به ها را ازین مقام بازمیکه مانعی آن :گویندکرده می

است که گاهی چنین خشم نکرده  خشم هتعالی چنان بشفاعت گشایند، چه حضرت باری 

ام، من برای این کار گویند: من برای این کار آمادهآیند میمی است. سپس به نزد محمد 

ر سوره اسراء وعده ام، زیرا خداوند این شفاعت را برایش دام، من برای این کار آمدهآماده

   ﴿ :فرمایدکرده است که می

     
    

﴾  :در پارة از شب نماز تهجد بخوان این برایت نافله است زود »(. 22)اإلسراء

این همان ایستگاهیست که تمام  .«یت کنداست که پروردگارت به تو مقام ستوده شدة عنا

افتد و در زیر عرش به سجده می کنند. سپس رسول اهلل اهل محشر پروردگار را ستایش می
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ستاید و به حمد و ستایشی که از طرف پروردگار به وی الهام شود خدای تعالی را می

فاعت تو قبول گوید: سرت را بلند کن و به شفاعت بپرداز که شپروردگارش به وی می

داستان شفاعت خود را در   شود، این همان حالتی است که در عبارت حدیث، پیامبرمی

گویم: فرماید: چون روز قیامت شود برایم اجازة شفاعت دهند میکند و میمحشر بیان می

پرورگارا داخل جنت گردان کسی که در دلش به اندازة خردلی نیکی باشد. یعنی به وزن 

ها داخل شوند باز بگویم: به جنت ی در دلش ایمان و کردار نیک باشد. پس آندانة سپند

داخل گردان کسی که در دلش به مقداری کمتر ازین نیکی باشد. یعنی از مقدار دانة سپند 

 هم کمتر.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت کریمه را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ نمایند. -1

 جمله بخوان تا از طرف شنوندگان دانسته شود. شرح مطالب را جمله -5

بروز قیامت غیر از کسی که خداوند مهرباان بارایش اجاازة شافاعت      :به ایشان بفهمان -3

 تواند.دهد دیگری شفاعت کرده نمیمی

به ایشان فضیلت ایمان به خداوند را بفهماان، زیارا انادازة کمای از ایماان انساان را از        -4

 کند.حداقل از خلود در آتش دوزخ حفظ میواردشدن به آتش دوزخ و یا 

ا وادار باه توحیاد الهای و    به ایشان بگو: هرگاه چیزی از ایمان موجود شود صاحبش ر -2

 رهاند.به خدا کرده و او را از جاویدماندن در آتش می عدم شرک

که سرای آخرت به جز دوزخ یا جنت نیسات. جنات در آسامان و باه      :به ایشان بیاموز -6

ترین حصه از جهان واقاع شاده. جنات دارای    قرار دارد و دوزخ پائین زیر عرش مجید

رسد و دوزخ هم درکااتی  درجاتی است که یکی باالی دیگری تا به فردوس اعلی می

تر نعوذ تر است و دارای عذابی سختدارد یکی زیر دیگری تا سجین که از همه پائین

 باهلل منه.
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 ف : آیة خواب ملک و تعبیر حضرت یوس1 درس

 قول اهلل جل جالله:
 

 
  
  
 

 
  

 
 

  
  
 

 
  
  
 

 
  
 
 
   

  
 

 
 

 گفته خداوند بزرگ:

( و گفاات پادشاااه! دیاادم در خااواب   43)

خوردندشاان هفات   هفت گاو فربه که مای 

گاو الغار و هفات خوشاة سابز و دیگاری      

خشک. ای گروه فتوا دهید در خوابم اگار  

تناد: پاارة   ( گف44خواب را تعبیار توانیاد )  

های بیهوده است و نیساتیم ماا تعبیار    خواب

 های بیهوده را دانایان.خواب

 [44 – 43]یوسف: 

 

: او پادشاه مصر بود ﴾  ﴿ فرماید:می شرح:

نیز نسبت داده  شد و این اسم را بر فرعون موسی که به نام ملک ریان بن ولید خوانده می

 یش بود.اند و عزیز یکی از وزرا

    ﴿ فرماید:می

﴾فرماید:بینم هفت گاو فربه، می: هرآئینه من به خواب می 

﴿   ﴾ ها را خورند آنکه می
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خورند. هفت گاو الغر. یعنی گاوهایی که در نهایت الغری هستند گاوهای فربه را می

   ﴿فرماید: می

  ﴾ :شة بینم هفت خوشة سبز و هفت خوو می

روید. شود و میهای گندم یا جو چنانکه در مزرعه کشت میدیگر را خشک، از خوشه

یعنی خوابم را تعبیر  ﴾  ﴿ فرماید:می

 ها برایش اینگونه جواب دادند:ت، پس آنکنید، هرآئینه اندیشة آن مرا غمناک کرده اس

﴿     
   

 ﴾ های شوریده است که تعبیر این خواب

باشد این سخنان را به طور ها قابل اعتنا نمیدانیم و چنین خوابه نمیدهای شوریخواب

بازگفتند، او  ه ازیشان خواسته بود گفتند و چون خواب را به یوسف معذرت از کاری ک

ها را تعبیر کرد و چنانکه تعبیر کرد همانطور واقع شد. زیرا خداوند برای او علم تأویل خواب

 عنایت کرده بود.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 هردو آیت را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ نمایند. -1

 جمله بخوان و آنچه را که مشکل است توضیح ده. شرح را جمله -5

هاای شایطانی   هاا رحماانی و پاارة دیگار خاواب     که بعضی خاواب  :ایشان را آگاه کن -3

 هستند.

که ر یای حقه را گاهی شخص غیر مسلمان به جهات مصالحتی کاه     :به ایشان بفهمان -4

آن را  ف بیند، چنانکه همین پادشاه این خواب را دیاد و یوسا  خداوند اراده کند می

 تعبیر کرد و آن امر بزرگ پدید آمد.

آیاد بار   بیند که از آن خوشاش نمای  اگر کسی در خواب چیزی می :به ایشان تعلیم ده -2

وی الزم است تا به خداوند پناه جوید و بارای کسای قصاه نکناد و اگار چیزهاائی در       
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کناد،   شود آن را به دیگاران قصاه  خواب بیند که او را خوش آید و از آن خرسند می

دهد. ستایش و حمد مر خدای زیرا اگر خواب تعبیر شود طوری که تعبیر شد نتیجه می

 را و نیست هیب معبودی سزاوار پرستش مگر خدای یگانه و خداوند بزرگوار.
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 خواب بد را نباید به کسی تعریف کرد حدیث: 92درس 

 رََأى ِإَذاقول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 اللَِّه، ِمنَ  ِهىَ  فَِإنََّما ُيِحب َُّها ُرْؤيَا َأَحدُُكمْ 

َها، اللَّهَ  فَ ْلَيْحَمدِ   َوِإَذا ِبَها، َوْلُيَحدِّثْ  َعَلي ْ
رَ  رََأى  ِمنَ  ِهىَ  فَِإنََّما َيْكَرُه، ِممَّا َذِلكَ  َغي ْ

 يَْذُكْرَها َولَ  َشرَِّها، ِمنْ  فَ ْلَيْسَتِعذْ  الشَّْيطَاِن،
 ِمنَ  يَ ْبقَ  َلمْ وَ  . َوقَاَل:َتُضرُّهُ  لَ  فَِإن ََّها ، أَلَحد  
 َوَما :قَاُلوا. اْلُمَبشَِّراتُ  ِإلَّ  النُّبُ وَّةِ 

 .الصَّاِلَحةُ  الرُّْؤيَا: قَالَ  ؟اْلُمَبشَِّراتُ 

بینید یکی از : آنگاه که میگفته پیامبر 

شما خوابی را که دوستش دارد، همانا آن 

از جانب خدا است، پس خدا را بر آن 

ه دیگران هم تعریف کند سپاس گوید، و ب

آید بیند که خوشش نمیو اگر خوابی می

همانا آن از شیطان است، پس به خدا از 

شر آن پناه برد و به هیچکس تعریف نکند 

 رساند و پیامبرو آن، به وی ضرری نمی

فرمودند: از پیامبری چیزی به جز مبشرات 

باقی نمانده است. گفتند: « هادهندهمزده»

 مبشرات چیست؟ فرمودند: یا رسول اهلل

 خواب نیک.

 )رواهما البخاری(

 

َها اللَّهَ  فَ ْلَيْحَمدِ  اللَِّه، ِمنَ  ِهىَ  فَِإنََّما ُيِحب َُّها ُرْؤيَا َأَحدُُكمْ  رََأى ِإَذا»فرماید: می شرح: . مراد «َعَلي ْ

را  آنست که در خوابش چیزی ببیند که آن را دوست دارد به سبب آن که چیزی دیده که او

خوشحال و خرسند نموده، بداند که آن خواب از طرف خداوند است که به واسطة فرشتة که 

یش کند که دار ر یای صالحه است آن را به وی نشان داده است و همانا خدای را ستاوظیفه

 که خوشحالی و اطمینان خاطر او را فراهم ساخته است. چیزی را به وی نمو دار ساخته

: وآن را به دیگران باز گوید: یعنی به هرکسی که از برادران و «ِبَها ُيَحدِّثْ َولْ »فرماید: می

گردد تا نتیجة خواب آن در خواهد قصه کند، زیرا بازگفتن آن سبب میدوستان خود که می

رَ  رََأى َوِإَذا»فرماید: در آینده واقع شود. میحال یا   الشَّْيطَاِن، نَ مِ  ِهىَ  فَِإنََّما َيْكَرُه، ِممَّا َذِلكَ  َغي ْ
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پنداشت همانا آن خواب از طرف : اگر غیر ازین خوابی دید که او را بد می«َشرَِّها ِمنْ  فَ ْلَيْسَتِعذْ 

شیطان است که باید از شر آن پناه بجوید، چه شیطان خواسته تا به این خواب او را اندوهگین 

سه بار چنین بگوید: خداوندا! و غمناک بگرداند، پس باید به خداوند از شر آن پناه بجوید و 

برم از این که در دین و دنیا برایم ضرری برساند. چون از شر خوابی که دیدم به تو پناه می

 گردد.به فرمان خداوند ضرری متوجه حالش نمی :این کلمات را گفت

 الرُّْؤيَا: قَالَ  ؟اْلُمَبشَِّراتُ  َوَما :واقَالُ . اْلُمَبشَِّراتُ  ِإلَّ  النُّبُ وَّةِ  ِمنَ  يَ ْبقَ  َلمْ وَ »فرمود:  و نیز پیامبر 
ها چیزی باقی نمانده است. یاران گفتند: دهندهاز پیامبری به جز بشارت «الصَّاِلَحةُ 

زیرا خواب برای کسانی که آن را دیده اند یا  ,ها چیست؟ فرمود: خوابدهندهبشارت

 برایشان دیده شده است مژده نیکی را با خود دارد.

 

 هایی برای مربی:ائیراهنم

 هردو حدیث را به درستی بخوان و تکرار کن تا شنوندگان یاد بگیرند. -1

شرح را به آرامش بخوان و آنچه را که معنی آن پوشیده است بار شانوندگان توضایح     -5

 نما.

که ر یای صالحه جزئی از چهل و شش جازء نباوت اسات، زیارا آغااز       :به ایشان بگو -3

الحه بود و آن مدت ششماه دوام کرد و بعد از آن در بر  یای ص  پیامبری آنحضرت

، ناازل و تماام   «سورة اقرأ باسم رباک »غار حراء حق برایش آشکار گردید، و ابتدای 

 سال است که ششماه آن خواب صالحه بود. 53مدت نبوتش 

گاردد و گااهی   ترین وقتی واقع مای که تعبیر خواب گاهی به نزدیک :به ایشان بفهمان -4

که یازده ستاره همراه خورشاید و   :به خواب دید د، چنانکه یوسف یر میافتنیز به تأخ

 ماه برایش سجده کردند واقع نشد، مگر بعد از گذشت چهل سال.
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ها دو نوعند: خواب رحمانی و خواب شایطانی. آن خاواب کاه    باید دانست که خواب -2

نااه جویناد و   رحمانی باشد آن را بازگویند و آنچه شیطانی اسات از شار آن باه خادا پ    

 چیزی را از آن قصه نکنند.
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 ...فرا گیر است که عذابش بترسیداز فتنه  آیة: 99درس 

 قول اهلل تعالی:
 

  
 

 
  
  

 
  

 
 

 

 گفته خداوند بزرگ:

هیزید فتنه را که نرسد بدانان ( و بپر52)

که ستم کردند از شما تنها و بدانید که 

 دهنده است.خدا سخت عذاب

 [52]انفال: آیة 

 

: این فرمان ﴾ ﴿ فرماید:می شرح:

خداوند متوجه بندگان مؤمنش در این امت مسلمه است به این که از عذاب خدا بترسند و در 

ب سپر و مانعی قرار دهند تا از فرودآمدن عذاب الهی آنان را وقایه و میان خود و آن عذا

شدن به سبب پایداری و استقامت در دین خداوند و قیام به امر به حفظ نماید و این وقایه

  ﴿ فرماید:آید. میمعروف و نهی از منکر به دست می

   ﴾ یعنی از :

که تنها به کسانی که از شما ستم کردند  :شوداش چنین گفته میای بترسید که در بارهنهفت

گیرد نرسد، بلکه به غیر ستمکاران نیز به علتی که آن عذاب عمومیت دارد و همه را در بر می

 گوید: در این آیت کریمه خداوند می برسد، لذا دانشمند این امت عبداهلل بن عباس می

شان پایدار شود تا به کند که نگذارند که معصیت و منکر در میان جامعهرا امر می مسلمانان

 گیرد گرفتار نشوند.عذاب همگانی خداوند که گنهکار و بیگناه را فرا می

فرماید: از رسول خدا پرسیدم و گفتم: ایا ما هالک می ل مادر مسلمانان زینب بنت جحش

فرمود:   نیکوکار و صالح وجود دارند؟ آن حضرت شویم حال آن که در میان ما مردممی
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گوید: از رسول است که می ل آری، چون پلیدی و تباهکاری بسیار شود. و این هم ام سلمه

گفت: چون گناهان در میان امتم آشکار گردد عذابی از طرف خداوند خدا شنیدم که می

شان مردم نیکوکار هستند؟ میانیا در گوید: پرسیدم آگیرد. ام سلمه میهمة شان را فرا می

کنند؟ فرمود: آنچه به مردم برسد به ایشان هم ها چه میفرمود: آری، هستند: گفتم آن

فرماید: گردند. رواه احمد. میرسد سپس به سوی مغفرت و رضای خداوند بازمیمی

﴿    

 ﴾ار سخت است. در این : بدانید که عذاب خدا بسی

تا از چیزهائی که ایشان را به  :دهدترساند و بیم میآیت خداوند بندگان مؤمن خود را می

پرهیز از آن امر کرده پرهیز کنند و خود را از عذاب الهی نگهداری کنند و آن عذابی است 

 شوند.رسد. بلکه گناهکار و بیگناه به آن گرفتار میکه تنها به ستمگران نمی

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیه مبارکه را به درستی بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ نمایند. -1

 شرح را بخوان و آنچه احتیاج به توضیح دارد توضیح ده تا دانسته شود. -5

که باید باه واساطة    :ایشان را به وجیبة فرمانبرداری و اطاعت خداوند توصیه کن و بگو -3

نکر، خود را از فتنه و عذاب خدا نگهداری کنند و الزم است امر به معروف و نهی از م

تا اینکار پیش از فرودآمدن عذاب صورت بگیرد، زیرا چون عذاب خداوند نازل شاد  

 گیرد.شوند و عذاب، ظالم و مظلوم، صالح و فاسد را در بر میهمه هالک می

بر اسات و  ظلم را برایشاان معرفای کان و بگاو: ظلام عباارت از معصایت خادا و پیاام          -4

 فرمانبرداری از شیاطین ستمکار.

ایشان را از فروگذاری امر به معاروف و نهای از منکار بایم ده، زیارا ایان گنااه سابب          -2

 گردد.ها میبدبختی در دنیا و آخرت برای انسان
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 شوندای از حوض پیامبر بازداشته میعده حدیث: 92درس 

 َحْوِضى َعَلى أَنَاقوله صلى اهلل عليه وسلم: 
 ُدوِنى ِمنْ  بَِناس   فَ يُ ْؤَخذُ  َعَلىَّ، يَرِدُ  َمنْ  نْ َتِظرُ أَ 

 َعَلى َمَشْوا َتْدِرى، لَ  فَ يَ ُقولُ . ُأمَِّتى فََأُقولُ 
 ِإنَّا اللَُّهمَّ  ُمَلْيَكةَ  أَِبى اْبنُ  قَالَ . اْلَقْهَقَرى

 .نُ ْفَتنَ  َأوْ  َأْعَقابَِنا َعَلى نَ ْرِجعَ  َأنْ  ِبكَ  نَ ُعوذُ 

من بر حوضم منتظر کسانی : گفته پیامبر 

شوند، پس کسانی هستم که بر من وارد می

ها گویم: اینشوند. میاز مردم بازداشته می

گوید: از امتم بودند. در جواب می

ها به عقب خود برگشتند. دانی که ایننمی

ابن بی ملکیه گفت: خداوندا! به تو پناه 

بریم از این که به عقب خود بازگردیم می

 تنه بیافتیم.یا به ف

 )رواه البخاری(

 

: من در کنار حوض خود هستم. این در صحرای «َحْوِضى َعَلى أَنَا»فرماید: می شرح:

محشر است، زیرا خداوند بزرگ آن را به رسول خود ارزانی داشته است و کوثر را در جنت 

رموده ش عنایت فو حوض را که آب آن از کوثر است در صحرای محشر و مقام داوری برای

: انتظار دارم تا کسانی از امتانم بر من وارد گردند و از «َعَلىَّ  يَرِدُ  َمنْ  أَنْ َتِظرُ »فرماید: است. می

شدن به جنت و نوشیدن از آب کوثر و آب حوض، شربتی بیاشامند که هیچگاه تا داخل

: پس مردمی از «ُأمَِّتى ولُ فََأقُ  ُدوِنى ِمنْ  بَِناس   فَ يُ ْؤَخذُ »فرماید: های آن تشنه نگردند. میچشمه

ها بر دین من گویم: اینشوند، میشوند یعنی کسانی از اطرافم گرفته مینزدیکم برده می

گوید: تو آگاه : در جواب می«َتْدِرى لَ »فرماید: روند. میهستند و از پیروان من به حساب می

ها : این«اْلَقْهَقَرى َعَلى َمَشْوا»ید: فرماها پس از تو چه کارهائی انجام دادند. مینیسیتی که این

در عقب خود رفتند. یعنی بعد از این که به اسالم درآمده بودند به سوی کفر و شرک 

که من سی تن از  :که یکی از بزرگان تابعین است گفتهرحمه اهلل  بازگشتند، ابن ابی ملیکه

ه نفس او به نفاق گرفتار شده ترسید کرا دریافتم و هیچیکی نبود مگر که می یاران پیامبر
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باشد. خداوند از اصحاب پیامبرش راضی باد و ایشان را راضی بدارد وی در هنگام دعا به 

: خداوندا! «نُ ْفَتنَ  َأوْ  َأْعَقابَِنا َعَلى نَ ْرِجعَ  َأنْ  ِبكَ  نَ ُعوذُ  ِإنَّا اللَُّهمَّ »گفت: گرفت و میخداوند پناه می

ه به عقب خود بازگردیم که کافر شویم یا در دین خود به فتنه بریم ازین کما به تو پناه می

 گرفتار گردیم. والعیاذ باهلل.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 کنند. حفظ حدیث را مکرر بخوان تا شنوندگان آن را -1

 شرح را جمله جمله توضیح ده و آنچه را محتاج به تفسیر باشد بیان کن. -5

 باهلل بیم ده. ایشان را از بازگشت به کفر العیاذ -3

که بازگشتن از دین به سبب عدم معرفات خداوناد و ندانساتن چیزهاای      :به ایشان بگو -4

هاا و  شاود و همچناین ندانساتن نعمات    است که سبب محبت یا خشم او تعالی واقع می

 آنچه از جانب خداوند است.

که نگهداشت از کفر در طلب علم شاریعت و مالزمات مسااجد خادا و      :به ایشان بگو -2

سخن دشمنان دین اساالم باه دسات    لیم گرفتن علم قرآن و حدیث و عدم التفات به تع

 ید.آمی

که بعد از پیامبر پیامبری دیگر وجود ندارد، کسی که طالاب هادایت    :به ایشان بفهمان -6

رسد و کسی کاه طالاب گمراهای شاود و دروازة     باشد و به راه هدایت برود به آن می

 گردد.و هالک می شوداش را بکوبد به آن داخل می
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 بگو که متاع دنیا اندک است آیة: 93درس 

 قول اهلل تبارک وتعالی:
  

 
 

 
  

  
 

  

 گفتة خداوند بزرگ:

مندی دنیا اندک است و ( بگو: بهره22)

پرهیزگاری آخرت بهتر است کسی را که 

کند و ستم کرده نخواهید شد مقدار رشتة 

 که در هسته خرماست.

 [22نساء: ال]

 

   ﴿ فرماید:می شرح:

﴾گفتند، د تا برای آنانی که میباش: این فرمان خداوند برای پیامبرش می

 :دادی بگورا مهلت می چرا بر ما جهاد را فرض گردانیدی، ای کاش تا مدتی ما گاراردوپر

گفتند: که بهرة دنیا هرقدر در نزد شما عزیز باشد اندک است. کسانی که این سخنان را می

ها از گروهی از منافقین و گروهی هم از مسلمانان ضعیف االیمان، اهل مدینه بودند این

یه شوند و وقته تأخیر بیفکند تا ایشان خداوند خواستار بودند که کار جهاد را تا یک مدتی ب

 بر جهاد قدرت پیدا کنند.

شد، ولی در باطن ارادة شان چنین بود که دفع الوقت شان دانسته میاین از ظاهر سخن

کنند تا مدت عمرشان سپری شود و بمیرند و در میادین جهاد در راه خدا داخل نشده و از 

 ایشان بگوید:تا بر :جنگ و جهاد برکنار باشند، لذا خداوند به رسولش فرمان داد

﴿    

   ﴾ 
که بهرة دنیا اندک و آخرت بهتر است برای کسی که پرهیزگاری کند. یعنی مقدار عمر و 

های آن بسیار اندک است. چه اندازه عمر مندی از زندگی و آسایشبقای کار در دنیا و بهره

ن و محدود است و آخرت در راحتی و خوش زیستن بهتر است، زیرا و ارزاق شما معی
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باشد که از حالت اولی های آن پایدار میها و پوشاکها، مسکنها و غذاها و نوشیدنیلذت

کنید؟ تغییر نکرده و زوال ندارد، پس شما چگونه متاع ناچیز دنیا را بر خیر بسیار اختیار می

: یعنی به مقدار ﴾   ﴿ فرماید:می

باشد و ترین چیز از نگاه وزن میشود فتیل، کنایه از حقیرترین و سبککم بر شما ستم نمی

ها را عبارت است از رشتة باریک و سفیدی که در میان هستة خرما قرار دارد. سپس آن

ید بدانند که به دهد که ایشان خواهند مرد چه جهاد و مبارزه بکنند یا نکنند باآگاهی می

هایی گیرد، اگر چه در بناهای محکم، یعنی در کاخهرجائی که باشید مرگ، شما را فرا می

 ها به واسطه گب یا سیمان بسیار محکم شده باشد.باشید که بنا و دیوارهای آن

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت شریفه را به تجوید بخوان تا شنوندگان تکرار و حفظ کنند. -1

 را جمله جمله بخوان و آنچه را پوشیدگی دارد توضیح ده که دانسته شود. شرح -5

در باارة زنادگی دنیاا چناین      کاه پیاامبر   :ایشان را از حقارت دنیاا آگااه کان و بگاو     -3

که مثال ما و زندگی دنیا مانند مردیست که در ساایة درختای اساتراحت دارد و    :گفتند

 رود.کند و میسپس آن را ترک می

شود، آگاه کن و ایشان را برای ز خطرهایی که به سبب ضعف ایمان پیدا میها را اآن -4

تقویه ایمان به خواندن قرآنکریم، اندیشه در معانی آیات، حضور در مجاالس علماا و   

 ها توصیه کن.گرفتن از آنتعلیم

که آخرت برای آن که پرهیزگاری و تقوا پیشه کناد، بهتار و خاوبتر    :شان گردانآگاه -2

خباری  برای آن که گناه کرده و فجور ورزیاده، سابب شار و بادبختی و بای     است. اما 

گااری تشاویق   باه پرهیز  است و برای مردم فاسق و فاجر بدتر و زیانمندتر، پس آنان را

 باشد.کن و تقوی و پرهیزگاری عبارت از فرمانبرداری از امر و نهی خداوند می
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 استها نازل شده ها و فتنهچقدر گنج حدیث: 94درس 

 ُسْبَحانَ ول النبي صلى اهلل عليه وسلم: ق
 أُْنِزلَ  َوَماَذا اْلَخَزاِئِن، ِمنَ  اللَّهِ  أُْنِزلَ  َماَذا اللَّهِ 
 يُرِيدُ  اْلُحَجرِ  َصَواِحبَ  يُوِقظُ  َمنْ  اْلِفَتِن، ِمنَ 
 ِفى َكاِسَية   ُربَّ  ُيَصلِّيَن، ىِلك َأْزَواَجهُ  ِبهِ 

نْ َيا،  .ةِ اآلِخرَ  ِفى َعارِيَة   الدُّ

: پاکیست خدای را فرمودة رسول اهلل 

ها فرو فرستاده و چقدر خداوند از گنج

ها نازل گردانیده است، کیست چقدر فتنه

یعنی   ها را بیدار کندهای خانهتا صاحب

بسیار  ازواج مطهرات را تا نماز گدارند

زنانی هستند که در دنیا پوشیده اند و در 

 آخرت برهنه.

 )فی الصحیح(

 

: یعنی پاکی است خدای را از آنچه به بزرگی و «سبحان اهلل»: فرماید: فرموده می ح:شر

هراسناک از خواب  گوید: شبی پیامبر خدا می لکمال او تعالی سزاوار نباشد، ام سلمه 

در نازل کرد : پاکی خدا را چق«اْلَخَزاِئنِ  ِمنَ  اللَّهِ  أُْنِزلَ  َماَذا اللَّهِ  ُسْبَحانَ »گفت: بیدار شده و می

ها مانند و چقدر نازل کرد از فتنه «اْلِفَتنِ  ِمنَ  أُْنِزلَ  َوَماَذا»های مال و کاالی دنیا از خزائن و گنج

ها و تقاضا و طلب مال و کوشش و تالش مردمان به دنبال امور وقوع اختالف و جنگ

به آسمان دنیا باشد، شدن نزول آن از لوح محفوظ زندگی دنیا و احتمال دارد که مراد از نازل

چنانکه قرآنکریم نازل شد و چنانکه در شب قدر هر امر و تقدیری که حکم به وقوع آن در 

یعنی  «اْلُحَجرِ  َصَواِحبَ  يُوِقظُ  َمنْ »: اش شود و گفتههمان سال شده باشد به آسمان نازل می

ا از خواب بیدار و مادران مسلمانان ر کدام کسی باشد که ازواج طاهرات همسران پیامبر

برد و کرد به نماز پناه میرا اندوهناک می کند تا نماز بخوانند، زیرا هرگاه کاری پیامبر

نْ َيا، ِفى َكاِسَية   ُربَّ »اش: فرموده : کلمه رب در اینجا معنی زیادتی را «اآلِخَرةِ  ِفى َعارِيَة   الدُّ

آیند، ولی رند خوشبخت بشمار میدهد یعنی بسیار زنانی در دنیا پوشیده اند و ثروت دامی
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ها در آخرت برهنه و بدبخت هستند، پس ای مردان مؤمن و زنان مؤمنه! امروز برای همان

طلب آخرت بکوشید و زحمت بکشید چون خوشبختی، خوشبختی آخرت است و بدبختی 

بدختی آخرت، زیرا آخرت پایدار و دنیا ناپایدار و فانی است طلب و خواستن چیزی که 

یدار است بالندگی و هدایت است و خواستن چیزی که فانی و ناپایدار است بدبختی و پا

 شود.گمراهی حساب می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 ها آن را حفظ نمایند.حدیث را به خوبی قرائت کن تا شنونده -1

 شرح را به آرامش بخوان و آنچه محتاج توضیح باشد توضیح نما. -5

اش ها خبر داده موافق فرمودهدر این حدیث از آن که پیامبر آنچه را  :شان بگوبرای -3

ها گشوده شد و مال و دارایی در میان مسلمانان زیاد واقع شد، چنانکه خزائن و گنج

ها چیزهایی برایشان رسید که توان و تحمل آن را نداشتند، کسی را که شد و از فتنه

 اشت هالک کرد.خداوند نجات داد نجات یافت و کسی را که فرو گذ

 برد.که نماز بهترین پناهگاهی است که مسلمان به آن پناه می :ها بفهمانبه آن -4

مندی از متاع دنیا اندک است و جهان آخرت از آن بهتر که بهره :شان یادآور شوبرای -2

ست و بسا عزیزی در دنیا و پایدارتر است چه بسا پوشیدة در دنیا که در آخرت برهنه ا

خوار است و بسا خوشبختی در این دنیا که بدبخت است در  ی جاویدکه در آن سرا

 آخرت.
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 : آیة عذاب قتل عمد مسلمان92درس 

 قوله جل جال له:
  

 
 
 

 
 

  
  

 
  

 
  

 گفته خداوند بزرگ:

( هرکه بکشد مسلمانی را به عمد پس 23)

جزای او دوزخ است جاوید آنجا باشد و 

خشم گرفته است خدا بر او و لعنت کرد 

 او را و آماده ساخت برای او عذابی بزرگ

 [23]نساء: 

 

   ﴿ فرماید:می شرح:

﴾ی را به قصد، یعنی ارادة قتلش داشته : هرکه بکشد مسلمان

باشد و در حالی که درین قتل بر او ستمکار باشد بعد از این که خداوند ارشاد کرد که 

هیچگاه از شأن مسلمان حقیقی نیست که یک مسلمان را به عمد بکشد، مگر در صورت خطا 

ناگاه انسانی را  کندباشد خطا که هدف انسان نباشد، به گمان این که حیوانی را شکار می

مورد اصابت قرار دهد به هرحال اگر کسی انسانی را به خطا به قتل رساند باید دیه و 

خونبهایش را به ورثة او بدهد و کفاره هم ادا کند، کفاره: آزادساختن بردة باشد و اگر نیابد 

داوند گناهش دو ماه پی در پی روزه بدارد و از گناه خود توبه کند و اظهار پشیمانی کند تا خ

دهد که اگر را ببخشد که خداوند دانا و حکیم است. سپس خداوند در این آیت خبر می

 ﴿ کسی مسلمانی را به قصد بکشد جزای حتمی او جهنم است،

﴾ جزای او دوزخ است، جاوید آنجا باشد با این به غضب و لعنت خدا که :

ش را ظیم عذاب بزرگی است که کسی اندازهدوری از رحمتش باشد گرفتار آید. عذاب ع
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که  :دهدداند و در هیب حالی چگونگی او برای کسی معلوم نیست. لذا خداوند خبر مینمی

از شأن یک مسلمان نیست که مسلمانی را بکشد، مگر در حالت خطاب به همین خبر، 

کند که این میبزگترین وعده عذاب را برای قاتل عمدی مسلمان در بر دارد. و اشاره به 

رود، لذا جزایش مانند جزای شخص کشندة یک مسلمان در حین قتل، مؤمن به حساب نمی

کافر و ظالم که خلود در آتش است تعیین گردیده. از قتل و ظلم بر مسلمان به خداوند پناه 

بریم یا این که بگوئیم: آنچه خداوند در این آیت کریمه ذکر کرده است، پاداش و این می

ی عادالنه ایست برای آن که مسلمانی را قصداً بکشد، لکن اگر خداوند بخواهد آن جزا جزا

 کند.کند و اگر بخواهد به فضل و رحمت خود بخشیده و عفو میرا عملی می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت را خوب و مکرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 ن و نکات پوشیده را توضیح ده تا دانسته شود.شرح را جمله به جمله به آرامی بخوا -5

که گناهی بزرگتر بعد از کفر و شرک از کشتن یک مسلمان به ظلم  :به ایشان بگو -3

 نیست.

کند. قبول که دروازة توبه برای همگان باز است. کافر توبه می :ها بفهمانبرای آن -4

ن کمتر است امید شاشود. کسانی که گناهکند قبول میشود. قاتل عمد توبه میمی

دهند و توبه رود. پس وای بر کسانی که به گناه ادامه میقبول توبة شان زیادتر می

 کنند، اگرچه گناهان صغیره باشد.نمی
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 : حدیث کس که بر روی مسلمان سالح بکشد...96درس 

 َحَملَ  َمنْ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
َنا  ُيِشيرُ  لَ قوله: . و ِمنَّا فَ َلْيسَ  السَِّلحَ  َعَلي ْ

 يَْدِرى لَ  فَِإنَّهُ  بِالسَِّلِح، َأِخيهِ  َعَلى َأَحدُُكمْ 
 ِفى فَ يَ َقعُ  يَِدِه، ِفى يَ ْنزِعُ  الشَّْيطَانَ  َلَعلَّ 

 «رواه البخاري» .النَّارِ  ِمنَ  ُحْفَرة  
 َيْضِربُ  ُكفَّارًا بَ ْعِدى تَ ْرِجُعوا لَ  :َوَقوله

 .بَ ْعض   رِقَابَ  بَ ْعُضُكمْ 

فرماید: کسی که بر ما می  ر خداپیامب

فرماید: سالح بردارد، از ما نیست، و می

کسی از شما به سوی برادر مسلمان خود 

داند به سالح اشاره نکند، زیرا او نمی

شیطان در دستش حرکتی ایجاد کرد. پس 

در گودالی از آتش دوزخ بیفتد، نیز 

فرماید: پس از من کفار بازنگردید که می

 شما گروهی را گردن بزند.گروهی از 

 )رواه ابن ماجه(

 

َنا َحَملَ  َمنْ » شرح: : یعنی کسی که علیه ما سالح بردارد، و قصد «ِمنَّا فَ َلْيسَ  السَِّلحَ  َعَلي ْ

جنگد و ما جنگ و کشتن ما را داشته باشد، از ما نیست. زیرا هرکه از ملت ما باشد با ما نمی

فرماید: روز باید مسلمانان به آن آگاهی داشته باشند. میکشد، این حقیقتی است که امرا نمی

: یکی از شما به سوی برادر مسلمان خود به سالح اشاره «بِالسَِّلحِ  َأِخيهِ  َعَلى َأَحدُُكمْ  ُيِشيرُ  لَ »

نکند. هرگونه سالحی باشد. شمشیر، نیزه، تفنگ مسلسل، نارنجک و یا سالحی دیگر فرق 

کردن شوخی و مزاح صورت گرفته باشد یا به قصد، زیرا حواله کند که این اشاره بهنمی

شود و ترسانیدن و به سالح به طرف یک مسلمان باعث خوف و ترسانیدن او می

 انداختن مسلمانان حرام است.خوف

: زیرا او «النَّارِ  ِمنَ  ُحْفَرة   ِفى فَ يَ َقعُ  يَِدِه، ِفى يَ ْنزِعُ  الشَّْيطَانَ  َلَعلَّ  يَْدِرى لَ  فَِإنَّهُ »فرماید: می

داند شاید شیطان در دستش حرکتی ایجاد کرد که به آن سالح، برادر مسلمان خود را به نمی

های قتل رساند و در نتیجه به آتش دوزخ بیفتد. این حدیث دلیلیست بر بستن و سدکردن راه

نوع باشد. فساد، زیرا آنچه که وسیله برای کار حرام قرار بگیرد حرام است و باید که مم



   

 669 شوالهای ماه درس
 

  

: پس از من کفار بازنگردید که «بَ ْعض   رِقَابَ  بَ ْعُضُكمْ  َيْضِربُ  ُكفَّارًا بَ ْعِدى تَ ْرِجُعوا لَ » فرماید:می

ضمن خطبة   این سخن را حضرت رسول خدا گروهی از شما گروهی را گردن بزند.

که  :فرمودند بزرگ و با ارزشی در منی بروز عید یا در عرفات هنگام ادای مناسک حج بیان

پیروانش را به ردت از دین و رجوع از اسالم نهی کرده و سببش را   در آن رسول خدا

دانستن و ست، زیرا حاللا  تشریح کردند که آن، جنگ گروهی از مسلمین همراه دیگرشان

ریختن خون مسلمان کفر است و در این مسئله هیب شکی نیست، مگر که آن مسلمان کسی 

دانستن قتل، کفر ام مسلمین خروج و یاغی شده باشد که در آنصورت حاللباشد که بر ام

ها برداشتن سالح بر نیست یا این که قاتل در قتل تأویل نزدیکی داشته باشد، ولی باز همه این

ها کار بزرگی است و باید چنین کاری صورت نگیرد. مگر این که به مسلمانان و کشتن آن

که از  فراست و دانشی که خداوند عنایت کرده باشد. طوریجهت خداوند و در پرتو نور 

ین واقع شد. بازگشتی از گناه و قدرتی بر طاعت در جنگ جمل و صف طرف صحابه 

 نیست، مگر به توفیق خداوند بلندمرتبه و بزرگوار.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 .ها را حفظ نمایندتا شنوندگان آن :ها را بخوان و تکرار کنحدیث -1

 ها را حفظ نمایند.شرح را جمله به جمله به آرامی بخوان تا شنوندگان آن -5

ها را از اخوت اسالمی و حرمت مسالمان و وجیباة بزرگداشات و احتارام او آگااه      آن -3

 کن.

انداختن مسلمان گرچه از راه شاوخی و مازاح   که ترسانیدن و به وحشت :به ایشان بگو -4

 .رودباشد از گناهان کبیره به حساب می

آن را از  ,که سدکردن راه فساد چیزیست که اجتهااد هایب مجتهادی    :ها بفهمانبه آن -2

تواند و این در باز است، زیرا هرکاری که به سوی شر بکشاند شر و هار  میان برده نمی
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شود. زیرا هرچه سبب کار شری شود شار و  کار که به سوی خیر بکشاند خیر گفته می

 شود.ه میهرچه سبب کار خیری شود خیر گفت
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 شدن داود بر روی زمینخلیفه آیة: 91درس 

 قوله تعالی:
 

 
 
  
 
  

 
 

  
 
  

   
  

  
  
  

  
  

 
 

 گفتة خداوند بزرگ:

( و گفتیم: ای داود! هماناا گردانیادیم   56)

تو را خلیفه در زمین، پس حکم کان میاان   

مردم باه راساتی و پیاروی مکان خاواهش      

نفس را که گمراه کناد تاو را از راه خادا،    

 شاوند از راه خادا  همانا آنان که گمراه مای 

ایشان راست عذاب سخت به سبب آن کاه  

 فراموش کردند روز حساب را.

 [56]ص: 

 

: خداوند بندة صالح و پیامبر ﴾﴿و فرموده خداوند تعالی:  شرح:

کند تا وی را به نعمتی که برایش عنایت فرموده آگاه را خطاب می بزرگوار خود، داود 

  ﴿کند و آن نعمت این است که: 

  ﴾  گردانیدم در زمین تا تو را خلیفه

و معارف خود به  که رعیت در آداب ببری و تدبیر کار مملکت را پیش کنی میان مردم حکم

 ﴿ فرموده: کمال برسند و در دنیا و آخرت رستگار باشند. و

  ﴾ پس حکم کن :

دیم، ه راستی، یعنی چون تو را از خالفت پیامبران و رسوالن پیشین عنایت کرمیان مردم ب
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دهی، پس به حق فرمان بده همان حقی که ضد باطل م میهرگاه که در میان دو خصم حک

 ﴿ اش:است و مراد عدالتی است که ضد جور و ظلم باشد. و فرموده

 ﴾ ،یعنی در : و پیروی مکن خواهش نفس را

حکمرانی و دیگر کارهای خود پیرو حق باش و آنچه را نفس تو خواهد به آن گرایش مکن، 

دارد. محبت کند که به آن رغبت و زیرا نفس، خالی از آن نیست که میل به چیزی می

: یعنی اگر ﴾   ﴿ فرماید:می

کند و این گمراهی چیزیست دا گمراه میبرایت متابعت هوای نفس پیدا شد تو را از راه خ

که نه خداوند به آن رضایت دارد و نه تو برای نفس خود بدان راضی هستی و راه خدا 

دهد، و دیگران را به سویش عبارت از کاریست که خدا آن را دوست دارد و به آن فرمان می

ه است و از آن دهد و آن شامل پندار و گفتار و کردار شایستکند و رغبت میدعوت می

سبب راه خدا نامیده شده که انسان را به خشنودی و رضوان خداوند در دنیا و آخرت 

 :فرمایدگرداند. میرساند و جوار باری تعالی را در جنت بعد از مرگ نصیب او میمی

﴿     

   ﴾ه : هرآئینه آنانی که گمرا

شان باز از شوند از راه خدا ایشان را عذاب سخت است به سبب این که بعد از شناختمی

آرزوها و هوای نفسانی خود پیروی کردند. بیشک پاره ازین عذاب برایشان در دنیا و پارة در 

 ﴿ فرماید:رسد، خیر به خیر و شر به شر، میآخرت که برای پاداش است می

   ﴾ به سبب آن :

که فراموش کردند روز حساب را. یعنی پیروی هواهای نفس خود را کردند و به سبب 

 فراموشی روز قیامت به گمراهی افتادند.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت شریفه را واضح بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ نمایند. -1

 ان و توضیح ده تا شنوندگان بفهمند.شرح را به صورت واضح جمله به جمله بخو -5
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نشیند که خلفاء حکمرانان مسلمان هستند که یکی به جای دیگری می :به ایشان بفهمان -3

 رسد.تا به پیامبر خدا می

که بر خلیفه واجب است که به عدالت فرمانروائی کند، اگر چنین نکند  :ها بگوبه آن -4

 ساند.رشود. خود و دیگران را به هالکت میگمراه می

کردن بر هر مرد و زن مسلمان گفتن و حکمکه عدالت در سخن :به ایشان بفهمان -2

واجب است و انحراف از حق و عدالت به سبب پیروی هوای نفس گمراهی از راه 

خداوند است و هرکه راه خدا را گم کند به علت از یادبردن راه خدا برایش در روز 

کرد تابع نفس وز حساب را فراموش نمیحساب عذاب سختی خواهد بود، زیرا اگر ر

 گشت.خود نمی
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 سپردن زمام امور به زن حدیث: 99درس 

 قَ ْومٌ  َأفْ َلحَ  َماقوله صلى اهلل عليه وسلم: 
 «رواه البخاري»       .اْمَرَأةٌ  َأْمَرُهمُ  َولَّْوا

 َوْهوَ  اثْ نَ ْينِ  بَ ْينَ  َحَكمٌ  يَ ْقِضَينَّ  لَ وقوله: 
 «رواه البخاري»                   .َغْضَبانُ 
 اْلُمْسِلِميَن، ِمنَ  َرِعيَّةً  يَِلى َوال   ِمنْ  َماوقوله: 
 َعَلْيهِ  اللَّهُ  َحرَّمَ  ِإلَّ  َلُهْم، َغاش   َوْهوَ  فَ َيُموتُ 

 .اْلَجنَّةَ 

فرماید: رستگار نشدند پیغمبر خدا می

مردمی که زمام کارشان را به زنی سپردند. 

یک حاکم در فرماید: هیچگاه و نیز می

حالت خشم در میان دو کس حکم نراند.  

فرماید: هیب حاکمی نیست که و نیز می

والیت مسلمانان را به دست گیرد و بمیرد 

که به ایشان خیانت کرده مگر که خدا 

 جنت را بر او حرام کند.

 )رواه البخاری(

 

نده نجات نیافتند و به کن: یعنی مردمی از امور خوفناک و هالک«قَ ْومٌ  َأفْ َلحَ  َما» شرح:

که  «اْمَرَأةٌ  َأْمَرُهمُ  َولَّْوا»فرماید: های خود در دین و دنیا کامیاب نشدند. میآرزوها و آرمان

زمام کارشان را به زنی سپردند، این عدم کامیابی در امور دین و دنیا به علت نقصانی است که 

. و این نقصان هم زائیدة از ضعف ها وجود داردها و ضعفی است که در ارادة آندر عقل زن

کند، این است که باشد و از چیزهائی که بر این حقیقت داللت میخلقت ذاتی آنان می

هیچگاه خداوند زنی را برای برداشت بار رسالت به سوی مردم مبعوث نکرده و به مرتبة دوم 

که خلفای  :ینیمبهیچیک از پیامبران برای زن امارت را نسپرده اند، و در مرتبه سوم می

راشدین درین امت به زنان والیت امری نسپرده اند. این کار از طرفی به ضعف جسمی و 

گیرد و از جهت دیگر تقاضا دارد که امیر با مردان برخورد و خلوت خلقت آنان تعلق می

 یدروز فحشاء که باعث بربادی و نابوداشته باشد و این برای زنان حرام است، زیرا سبب ب

هیچگاه یک حاکم در حالت  «َغْضَبانُ  َوْهوَ  اثْ نَ ْينِ  بَ ْينَ  َحَكمٌ  يَ ْقِضَينَّ  لَ » گردد.ه است میجامع

خشم در میان دو کس حکم نراند، حکم کسی است که در قضیة که در آن اختالف باشد 
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پوشاند، پس حکم براند. و در آن حال نباید خشمناک باشد چون غضب نور معرفت را می

گردد و کند که به سبب آن مرد یا زن مسلمان زیانمند میا صادر میحکمی به خط

 «سلماإل يل ضرر ول ضرار ف»که  هضررساندن بر مسلمان حرام است. در حدیث صحیح آمد
 َرِعيَّةً  يَِلى َوال   ِمنْ  َما»اش: مندساختن کسی جائز نیست. فرمودهکشیدن و زیاندر اسالم زیان

: هیب حاکمی نیست که والیت «اْلَجنَّةَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َحرَّمَ  ِإلَّ  َلُهْم، َغاش   َوْهوَ  فَ َيُموتُ  اْلُمْسِلِميَن، ِمنَ 

مسلمانان را به دست گیرد، بمیرد که به ایشان خیانت کرده باشد. مگر خداوند جنت را بر وی 

س او این حدیث صحیح بازدارندة کاملیست که به قوت و شدت، کسی را که نف حرام کند.

شان را به دست داشته برایش جلوه داده باشد به سوی خیانت در امور مسلمانانی که والیت

خواند، پیش ازینکه دچار مرگ شود و اجل این فرصت را از دستش بگیرد، زیرا توبه فرا می

شود گویا که باشد و در قیامت با کافران حشر میجزا و عقوبتش حرمان از دخول بهشت می

خوانده و نه روزة گرفته است. بلکه مانند این است که به اسالم هم مشرف نشده نه نمازی 

گیرد. باید از خدا بترسد که به ایشان است. پس کسی که زمام امور مسلمانان را به دست می

 خیرخواهی داشته باشد و از خیانت به جامعه مسلمانان خود را نگهدارد.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 یک به یک بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ نمایند. ها راحدیث -1

 شرح را جمله به جمله بخوان و توضیح ده تا شنوندگان مطالب را درک کنند. -5

ایشان را از سپردن اداره روستا یا شهرستان یا منصب حکمرانی و مسند برای زنان  -3

 در بر دارد. برحذر دار، زیرا این کار مخالف هدایت اسالم است و عواقب و خیمی را

که برای قاضی واجب است که دارای صفات علم، حلم، حکمت و  :ها بفهمانبه آن -4

بردباری و رشد باشد تا از هدرشدن خون، مال و آبروی مسلمین جلوگیری شود. و 

همچنین برای قاضی جواز ندارد که در حالت خشم حکمی صادر کند و در میان دو 
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ز خواهد داشت که شخص جاهل و یا نادانی به نفر فیصلة اجرا کند، پس چگونه جوا

 حیث قاضی انتخاب شود.
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 خواهد نه سختی: آیة خداوند آسانی را به شما می91درس 

 قول اهلل جل جال له:
  

  
  

 
 [28]الحج: 

 

 وقوله تعالی:
  
 

  
  

 

 گفته خداوند بزرگ:

( و نگردانید بر شما در دین هیب 28)

 تنگی.

 28)سورة حج: آیة 

 

 گفتة خداوند متعال:

خواهد به شما آسانی را و ( می182)

 خواهد به شما دشواری را.نمی

 [182]البقره: 

 

: یعنی خداوند نگردانید. ﴾ ﴿ فرمودة خدای تعالی: شرح:

﴿ ﴾فرماید:: بر شما ای امت مسلمان. می ﴿ 

  ﴾ هیب سختی، تنگی و دشواری را در :

دهد، دین بر شما تحمیل نکرد. از چیزهائی که رفع حرج را در دین مقدس اسالم نشان می

خوردن  خواندن نماز، و جواز خوردن روزه برای مسافر، ادای نماز نشسته وعبارتند از: کوتاه

روزه برای بیمار، استعمال خاک به جای آب به غرض تیمم برای کسانی که دسترسی به آب 

شان به استعمال آب زیاد شود و یا شفای ندارند، یا خوف دارند که مریض شوند و یا مرض

ها به تأخیر بیفتد، ترک جهاد برای مریض، کور، لنگ و کسانی که خرج، مرکب و یا آن

آوردن کلمات کفر در حالت اکراه و جبر و دیگر کارهائی که ، جواز به زبانامکانات ندارند

 فرماید:دارد. میکند و او را از افتادن در تنگنا نگاه میاز یک مسلمان حرج را دور می

﴿     
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  ﴾خواهد به شما آسانی را : و می

به شما دشواری را. یعنی ای مسلمانان! پروردگار شما در کارهای دینی و دنیائی خواهد و نمی

خواهد که گرفتار عسر و سختی شوید و این به سبب ارادة آسانی را برای شما دارد و نمی

لطف و رحمتی است که بر شما دارد، پس پروردگار شما سزاوار ستایش است، او را 

 گوئیم.ان او شکر میستائیم و بر لطف و رحمت و احسمی

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 هردو آیت را به تجوید بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ نمایند. -1

 شرح را جمله جمله بخوان و آنچه پوشیده است توضیح ده تا شنوندگان بفهمند. -5

که باید  :ایشان را از فضل و احسانی که خداوند حرج را در دین، برداشته. آگاه کن -3

 ر آن را ادا کنیم. یعنی طاعت خداوند را بجا آوریم و از گناهان پرهیز کنیم.شک

که هر کاری که در آن سختی، تنگی، و دشواری زیاد باشد، آن کار  :به ایشان بفهمان -4

 رود مانند بدعت و اعتقادات باطله.از دین به حساب نمی
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 آسان بگیرید و سخت نگیرید حدیث: 22درس 

 َولَ  َيسُِّرواه وسلم: قوله صلى اهلل علي
 «متفق عليه» .تُ نَ فُِّروا َولَ  َوَبشُِّروا تُ َعسُِّروا،
 زَانَهُ  ِإلَّ  َشْىء   ِفى َيُكونُ  لَ  الرِّْفقَ  ِإنَّ وقوله: 

َزعُ  َولَ   .َشانَهُ  ِإلَّ  َشْىء   ِمنْ  يُ ن ْ

فرماید: آسان بگیرید و می  پیامبر اکرم

به ردم را بشارت دهید و سخت نگیرید. م

فرماید: هرآئینه کنید. و نیز مینفرت نیف

نرمی در چیزی نباشد مگر که او را زینت 

دهد و از چیزی کشیده نشود مگر که او را 

 دار کند.عیب

 )مسلم(

 

: آسان بگیرید و سخت نگیرید این عبارت «تُ َعسُِّروا َولَ  َيسُِّروا»: فرمودة رسول اهلل  شرح:

ضی از اصحاب خود ارشاد فرموده اند. ولی مفهوم آن شامل برای بع امریست که پیامبر 

گرفتن و تعسیر: به معنی شود. تیسیر: به معنی آسانهمه مردان و زنان مسلمان را می

داشتند و در نماز خفتن به دو رکعت سورة اعلی را دوست می گرفتن است. پیامبر سخت

کردند تحه و سورة اعلی را تالوت میخواندند به رکعت اول فاپیش از وتر همیشه آن را می

و به رکعت دوم فاتحه و سورة کافرون را و گاهی هم سورة اعلی را زیادتر از یک مرتبه در 

خواندند و این بدان سبب بود که این سورة مبارکه متضمن بشارتی برایشان بود و آن نماز می

 ﴿ .کندفرمودة خداوند است که ارشاد می

﴾  :از آن سبب  «وتوفیق دهیم تو را به راه آسان» (.8)األعلی

اختیار  تر راشدند، مگر که کار آسانمیان دو کار مخیر نمی بود که هیچگاه پیامبر

ازیشان چنین روایت کرده است که از اختیارکردن آسان که چون به  لکردند. و عایشه می

گرفتند، و خوردند و روزه نمید و همچنین در سفر میخواندنرفتند نماز را کوتاه میسفر می

 َولَ  َوَبشُِّروا»اش: فرمودند، فرمودهشدند عوض ایستاده نماز را نشسته ادا میچون بیمار می
: مردم را بشارت دهید و به نفرت نیفکنید، این هم فرمان دیگریست که خطاب «تُ نَ فُِّروا
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ند. چون کارگرفتن از نرمی و آسانی بهتر از بیارانست ولی در آن تمام امت داخل هست

برای ما نمونه است. آنگاه که  سختگیریست که مردم را متنفر سازد، چنانکه کردار پیامبر 

کردن شد. صحابه مرد اعرابی به مسجد وارد شد و به علت نادانی، به گوشة مشغول به بول

باز ندارید، بعداً بر آن دلوی از او را  فرمودند:  متوجه گشته و بانگ برآوردند، آنحضرت

مرد اعرابی چنین گفت: خداوندا! بر من و محمد  آب بپاشید که در برابر احسان پیامبر

برایش فرمودند: ای   رحمت کن و به همراه ما بر کس دیگری رحمت مکن. آن حضرت

 ِإنَّ »فرماید: رسد، تنگ نمودی. میبرادر عرب رحمت واسع خداوند را که به همگان می
َزعُ  َولَ  زَانَهُ  ِإلَّ  َشْىء   ِفى َيُكونُ  لَ  الرِّْفقَ  : هرآئینه نرمی در چیزی نباشد، مگر «َشانَهُ  ِإلَّ  َشْىء   ِمنْ  يُ ن ْ

دار کند. این حدیث مبارک که او را زینت دهد و از چیزی کشیده نشود مگر که او را عیب

دارد. رفق به معنی نرمی و ضد عنف گرفتن بازمیکند و از سختگیری تشویق مینابه آس

داند و دارد و جبر را بد میباشد، خداوند نرمی را دوست میکه به معنی جبر و اکراه است می

 آنچه را خدا دوست بدارد خیر است و آنچه را بد بداند تماماً شر است.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 نمایند.هردو حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ  -1

 شرح را به درستی بخوان و آنچه پوشیدگی دارد برای شنوندگان توضیح ده. -5

گیری در هرچیز تا لباس، خانه، عذا و مرکب سواری توصیه کن و از ها را در آسانآن -3

 ها منع کن.گیری در همة اینسخت

نماز را فرماید: کسی که برای قومی امام باشد باید که می ها را ازین ارشاد پیامبرآن -4

سبک بخواند، زیرا در ایشان مردم مریض، ناتوان، و حاجتمند وجود دارد و 

 ؟دهنده مردم هستیددهنده هستید؟ آیا شما نفرتفرمایند: آیا شما مردم را نفرتمی
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 : شکم ماهی و حضرت یونس 29درس 

 قوله تبارک وتعالی:
  
 

 
  

  
 

 
  
  

 
 

 
 

  
 

 گفتة خداوند بزرگ:

راستی یونس از پیامبران و به( 132)

زمانی )را یاد کن( که (  141)بود.

سوی کشتی آکنده )از بار و مسافر( به

پس )با مسافران  ( 141)گریخت.

. کشتی( قرعه انداخت و بازنده بود

گاه ماهی، او را بلعید و او آن (145)

  سزاوار نکوهش بود

 [145 – 132]صافات: 

 

   ﴿ فرماید:می شرح:

 ﴾ خداوند در این آیات به ما از حال :

هد و این یونس ابن متی است و متی مردی نیکوکار در دآگاهی می  بنده و پیامبرش یونس

بنی اسرائیل بود، و هنگامی فوت کرد یونس به شکم مادر قرار داشت و جایگاهش قریة در 

موصل به نام نینوا بود، پس یونس بزرگ شد و خداوند او را به سوی قومش فرستاد، زیرا 

 فرماید:لة پیامبران الهی گشت. میپرستیدند و بدین ترتیب یونس یکی از جمها بتان میآن

﴿    

 ﴾ یعنی فرار کرد به سوی کشتیی که از :

   ﴿ :فرمایدسرنشین پر بود و می

 ﴾ پس قرعه انداخت با اهل کشتی و :

فرماید: ل کشتی مغلوب شد. میکشی اهشد از مغلوبان، یعنی در قرعه
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﴿    

﴾  یعنی او را ماهی بخورد و او کاری انجام داده بود که سزاوار مالمت و مورد

سرزنش بود به سبب گریختن او از قومش که چون قوم خود را دعوت کرد که اگر به وی 

رستش نکرده و عبادت بتان را ترک نگویند به عذاب ایمان نیاورند و خدای را به یگانگی پ

الهی گرفتار خواهند شد و چون عذاب که وعده کرده بود تأخیر گشت و عذاب الهی نازل 

نشد، شتاب کرد یعنی پیش از این که برایش خداوند اجازه داده باشد از قریه و سرزمین 

ی را به دریا دید به آن سوار موصول به طرف عراق فرار کرد، پس به زمین سینا رسید و کشت

رفت و نه پس، شد، بار کشتی از ظرفیتش زیادتر بود در میان دریا متوقف شد که نه پیش می

شان غرق خواهند شد. ناخدا متوجه شد که ناچار است کشتی را سبک بگرداند و گرنه همه

قرعه انداختند شد که خود را به دریا بیندازد، پس هرکس به نفس خود عالقمند و حاضر نمی

مغلوب شد و قرعه به نام او آمد او را به دریا انداختند و ماهی او را فرو برد و در  و یونس

    ﴿ شکم ماهی خداوند را به عبادت:

    
 ﴾  :پرستش  نیست خدایی الیق» (.81)األنبیاء

گفت: پس می تسبیح .«کنم تو را، هستم من از ستمکارانو به پاکی یاد میمگر تو ای خدا 

خداوند دعا و استغاثة او را قبول فرمود و از آن غم و محنت نجاتش داد و به همین ترتیب 

 بخشد.مسلمانان را از غم و اندوه نجات می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 ا شنوندگان حفظ نمایند.آیات را به شایستگی قرائت کن و تکرار نما ت -1

 شرح را جمله جمله بخوان و آنچه الزم دارد توضیح ده تا شنوندگان بفهمند. -5

که فروگذاری دعوت و تبلیغ به علت اعراض مردم کار شایستة نیست،  :به ایشان بگو -3

 بلکه صبر و ثبات بر ادامه دعوت پسندیده است.

 آن را قبول دارد.کشی مشروع است و اسالم هم که قرعه :به ایشان بگو -4
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    ﴿ ایشان را از فضیلت ذکر -2

    
 ﴾  :نیست خدایی الیق » (.81)األنبیاء

که  .«کنم تو را، هستم من از ستمکارانپرستش مگر تو ای خدا و به پاکی یاد می

 آگاه کن. از محنت در شکم ماهی شد سبب نجات یونس 

شدن توبة قوم یونس آگاه کن که... از عذاب خداوند پیدا کردند. ایشان را از قبول -6

   ﴿ :فرمایدخداوند می

  
    

   
    

  
   ﴾  

ترتیب پس چرا چنین نشد که مردم دیاری ایمان بیاورند و بدین» (.98)یونس: 

ایمانشان به آنان فایده برساند مگر قوم یونس که چون ایمان آوردند، عذاب 

مند بهرهبار زندگی دنیا را از آنان برداشتیم و آنان را تا مدتی رسواگر و ذلت

 .«ساختیم؟
 که ایمان آوردند توبة هیب قومی در هنگام فرارسیدن عذاب قبول نشد، مگر قوم یونس 

که  :چون یونس از دریا بیرون شد و از رنجوری شفا یافت باز به سوی قوم خود رفت، دید

همة شان چون عذاب الهی را مشاهده کردند، پیش ازین که عذاب بر اوشان نازل شود از 

 ند و این ایمان برایشان مفید واقع شد که از عذاب خدا نجات یافتند.د، ایمان آورخوف
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 : حدیث کسی نگوید که من از یونس بن متی بهترم22درس 

 يَ ُقوَلنَّ  لَ » قوله صلى اهلل عليه وسلم:
رٌ  ِإنِّى َأَحدُُكمْ  َومرًة  «َمتَّى ْبنِ  يُوُنسَ  ِمنْ  َخي ْ

 ِلَعْبد   َبِغىيَ نْ  َما»أخرى قال عليه السلم: 
رٌ  ِإنِّى يَ ُقولَ  َأنْ   «َمتَّى ْبنِ  يُوُنسَ  ِمنْ  َخي ْ

فرماید: هرگز یکی از شما می پیامبر 

که من از یونس بن متی بهتر هستم.  :نگوید

و بار دیگر فرمود: برای هیب بندة مناسب 

نیست این که بگوید: من از یونس بن متی 

 بهتر هستم.

 )رواه البخاری(

 

رٌ  ِإنِّى َأَحدُُكمْ  يَ ُقوَلنَّ  لَ »: دة رسول اهلل فرمو شرح: : هرگز یکی از «َمتَّى ْبنِ  يُوُنسَ  ِمنْ  َخي ْ

شان دادناصحاب خود را از فضیلت شما نگوید که من از یونس بن متی بهتر هستم. پیامبر 

ه چون او برد کرا از این سبب از میان پیامبران نام می کند و یونس بر یونس بن متی منع می

ها را ترک کرد. ها بر کفر صبر، نکرده و از نزدشان فرار و آنبر اذیت و آزار قوم و اصرار آن

کند، گرفتار گردانید و باز به خداوند نیز او را به مصیبتی که در کتاب خود از آن قصه می

    ﴿ گفت:سبب تسبیح مبارک که می

    
 ﴾  :یعنی خدایا سزاوار عبادت و » (81)األنبیاء

. از آن بال نجات پیدا «کنم، همانا هستم از ستمکارانپرستش نیست مگر تو به پاکی یاد می

ها را تا که همه ایمان آورده اند و خداوند آن :کرد، چون به سوی قوم خود بازگشت دید

مند ساخت و به عذاب عمومی گرفتار نساخت، زیرا آنان بهره آخر عمرشان به زندگانی دنیا

 َأنْ  ِلَعْبد   يَ ْنَبِغى َما»فرماید: به خداوند تسلیم شده و ایمان آوردند و نیکوکاری کردند و نیز می
رٌ  ِإنِّى يَ ُقولَ  من از یونس »: برای هیب بنده مناسب نیست این که بگوید: «َمتَّى ْبنِ  يُوُنسَ  ِمنْ  َخي ْ

منع کرده  شان بر یونس دادناز فضیلت  . در اینجا هم آنحضرت«متی بهتر هستمبن 

و خلق عظیم آن  دارد ولی این گفته به خاطر تواضع است، گرچه مطلقاً بر پیامبران فضیلت



   

 611 شوالهای ماه درس
 

  

کند که صحابه از عدم صبر یونس بر را ذکر می باشد. و ازین سبب یونس می  حضرت 

گفتند: پیامبر ما نسبت به زدشان آگاه بودند و امکان داشت که میاذیت قوم خود و فرار از ن

دارای صبر و تحمل بیشتریست. در حالی که این سخن با ادبی که شایسته است که  یونس 

 در مقابل خدا و پیامبرانش مراعات شود منافات دارد.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حفظ نمایند.هردو حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان  -1

 خواهد تفسیر کن.شرح را قرائت کن و آنچه را توضیح می -5

دهد که او را که برای هیچکس اجازه نمی :آگاه کن ایشان را از حسن ادب محمد  -3

 فضیلت دهد. بر یونس 

دادن بعضی از علماء بر بعضی دیگر، ترک ادب و سبب که فضیلت :به ایشان بفهمان -4

 هاست.اعتمادی به ارشاد و تبلیغ آنبیسلب اعتماد مردم از علما و 

که برای گشایش و رفع مشکالت بسیار  :باخبر کن ها را از اهمیت دعای یونس آن -2

     ﴿ مجرب است.

    
﴾. 

دگان نیکوکار او آنان را از وجیبة نگاهداشتن ادب در مقابل خداوند، پیامبران، و بن -6

که خداوند را طوری یاد نکنند که با جالل و کمال او خللی وارد  :تعالی آگاه کن

شان بکاهد و همچنین در شود. و نیز در بارة پیامبران چیزی نگویند که از مرتبه و کمال

 شر و فساد نهفته است.های بارة علما و مبلغین اسائة ادب نکنند، زیرا در چنین رویه
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 گران روز شنبه که مسخ شدند: آیة حیله23 درس

 قول اهلل عزوجل:
  
 

  
 

  
  
  
 

 
 

 
   

   
  
 
  
 

 
 

 گفتة خداوند بزرگ:

( سؤال کن یا محمد یهود را از دهی 163)

که در کنار دریا بود چون گاهی که 

کردند در روز شنبه وقتی که تجاوز می

شان روز شنبه بر روی آمدشان، ماهیانمی

آب و روزی که جز شنبه بود 

ودیم ایشان را آمدندشان همچنین آزمنمی

 کردند.به سبب آن که فسق می

 [163]االعراف: 

 

  ﴿ فرموده خدای تعالی: شرح:

    
﴾ سؤال کن یا محمد، یهود را از قریة که در کنار بحر واقع شده :

 فرماید:ها یهود بودند. میپرسد و آنخواسته شده که ازیشان ب بود. درین جا از پیامبر

﴿   ﴾  یعنی از حد تجاوز

ها چنگ به حیله کردند. چون خداوند شکار و صید ماهی را بروز شنبه حرام کرده بود آنمی

 گرفتند.گذاشتند و بروز یکشنبه پر از ماهی از دریا میزدند که دام را بروز شنبه بدر یا فرو می

   ﴿ فرماید:می

  ﴾  یعنی روز شنبه که روز عبادت و
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شدند و خود را در نظرشان آمدند و بر روی آب آشکار میترک کارشان بود ماهیان می

     ﴿فرماید: داند. میجلوه می

﴾  روزها که روز ترک عبادت و عمل دنیائی بود، یعنی به دیگر

شدند. و این به علت ابتالء و امتحان الهی بود، آشکارا و به آن کثرت بر روی آب دیده نمی

   ﴿فرماید: چون خداوند می

  ﴾ و همچنین آزمودیم :

یعنی فسق و تجاوز کاری شان سبب این آزمون و  کردند.ایشان را به علت آن که فسق می

رسد، مگر به علت گناهی که مرتکب شدند. چون این امتحان بود، زیرا هیب مصیبتی نمی

شان پدید آمد. به سه گروه تقسیم شدند. گروهی ازین کار انکار کردند تجاوز و فسق در میان

، زیرا گذاشتن دام به دریا بروز و به مردم تبلیغ کردند که شکار شما بروز شنبه حرام است

آید. گروهی از اظهار سخنی به علت شنبه تا از ماهی پر شود به حقیقت صید به شمار می

نومیدی شان از بازگشت قوم به سوی حق و توبه از گناه خاموش ماندند. گروهی نیز به این 

حیله و صید ماهی  حیله به صید ماهی دوام دادند، پس خداوند خبر داد که فرقة را که منکر

کردند، هالک کرده و از بازی ماهیان را صید میبودند نجات داده است و کسانی که به حیله

 فرقة سوم که سکوت بودند، چیزی اظهار نکرده است، زیرا قرآنکریم می فرماید:

﴿   
   

   
    
﴾  :کردند. پس ما کسانی که از کار زشت قوم خود منع می» .(531)األعراف

نجات دادیم و کسانی را که ستمکار بودند به عذاب سختی گرفتار کردیم و این به سبب 

 .«کردندتجاوزی بود که می
 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ نمایند.یت را به تجوید آ -1
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 نچه را الزم است توضیح ده تا دانسته شود.شرح را به خوبی بخوان و آ -5

شمردن حرام به طور حیله بترسان، زیرا این بازی در شریعت و حاللایشان را از حیله -3

 فرقه از بنی اسرائیل را خداوند به سبب همین عمل هالک گردانید.

ان که فسق و تجاوز عبارت از نافرمانی خدا و پیامبر است که واجبی را به ایشان بفهم -4

شود که ترک کنند یا حرامی را مرتکب شوند و چنین کرداری سبب بالهائی می

 دهد.جامعه را به سوی هالکت و ویرانی سوق می

که امر به معروف و نهی از منکر تنها وسیلة نجات از عذاب خداوند  :ها تذکر دهبه آن -2

بخشد که به نهی از منکر ست، زیرا خداوند ازین قوم بنی اسرائیل عدة را نجات میا

 قیام کردند.

کنند، کار که سکوت از نهی منکر به دلیل این که مردم قبول نمی :به ایشان تذکر ده -6

 دهد.شایستة نیست و انسان را از عذاب خداوند نجات نمی
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 : حدیث گناهان یهود را تکرار نکنید24درس 

 قوله صلى اهلل عليه وآله وسلم: لَ 
تَ ْرتكبوا َما ارتكب اليَ ُهوَد فَ َتْستحلوا محارم 

 اهلل بأدني الحيل.

فرماید: مرتکب می : پیامبر گفتة پیامبر 

گناهانی نشوید، چنانکه یهود مرتکب 

شدند که محارم خداوند را به کوچکترین 

 حیلة بر خود حالل کردند.

 ه()ذکره ابن کثیر وصحح

 

: مرتکب گناهانی نشوید که یهود مرتکب «تَ ْرتكبوا َما ارتكب اليَ ُهودَ  لَ »فرماید: می شرح:

دهد و به ایشان امتش را منع کرده و اصحاب خود را مورد خطاب قرار می شدند. پیامبر 

ها شکار ماهیان را هائی که یهود شدند، نشوید. چون آنگوید: مرتکب گناهان و نافرمانیمی

روز شنبه بر خود حالل دانستند، حق را بپوشیدند و کتاب خداوند تورات را تحریف و ب

 انعبارت و نصوص آن را تغییر دادند و در عقب حرص و آرزوهای نفسانی خود رفتند پیامبر

داشتند، به قتل رسانیدند و پیامبر را کشتند، علما و دانشمندان که ایشان را از گناه و فسق بازمی

 ها آگاه شد.حقایق به واسطة وحی الهی اطالع پیدا کرد و از عواقب زشت آن به این 

پس امتانش را نهی کرد ازین که مانند آنان رفتار کنند و به بالئی گرفتار شوند که 

که محارم خدا را به  «فَ َتْستحلوا محارم اهلل بأدني الحيل»فرماید: یهودیان گرفتار شدند. می

حالل کردند. متأسفانه امت اسالم این ارشاد گرانقدر پیامبر خود را کوچکترین حیلة بر خود 

فراموش کرده و قدر آن را ندانستند، به رفتار یهودیان رفتار کردند تا گرفتار شدند به آنچه 

ها غلبه کردند، ایشان را نصرانی ,یهودیان گرفتار بودند. دیدیم که بر سرزمین مسلمین

ها را گرفتار ذلت و خواری خود را برایشان جاری کرده و آن مستعمره ساختند و قوانین کفر

نمودند تا مانند یهودیان سرگردان و آواره شدند و به حالی درآمدند که نه مسلمان و نه کافر 

ای وجود دارد و مسلمین بر همان فسق و گناه روند. آری، امروز چنین فاجعهبه حساب می

گردانند و خداوند نیز به ایشان عقوبت خود را نازل  کنند و از دین مقدس خود رواصرار می
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ها را ها توهین کردند و آنکرد که یهودیان آواره جهان را برایشان چیره ساخت که به آن

خوار نمودند تا مورد خنده و استهزاء تمام جهانیان قرار گرفتند و در همین حالت هم از مردن 

 ندارند.ها و به فسادگرائیدن وجدان خود آگاهی دل

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ نمایند. -1

 شرح را به آرامی بخوان و نکات الزم را توضیح ده. -5

شمردن حرامی در خرید و فروش و یا بازی که به حاللبه ایشان بگو: هرگونه حیله -3

 دیگر کارها بیانجامد حرام است.

شان در د و نصارا بترسان و از تشبیه و رغبت به رفتار و سیاستها را از متابعت یهوآن -4

داری بر حذردار، زیرا چنین کارهای ایشان را به سوی بدبختی در دنیا و امور مملکت

 دهد.آخرت سوق می
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 آزمایش سلیمان و... یةآ: 22درس 

 قوله تعالی:
  

 
 

 
 

  
  

  
  

   
  

  
  

  
 

 

 گفته خداوند بزرگ:

( همانا آزمودیم سلیمان را و اناداختیم  34)

بر تخت او کالبدی را ساپس بازگشات باه    

دگااار ماان،  ( و گفاات: ای پرور32خاادا )

بیامرز مرا و عطا کن مرا پادشاهی که نسزد 

هااایچکس را غیااار از مااان. هماناااا تاااوئی  

 بخشاینده.

 [32 – 34]ص: 

 

: ﴾  ﴿فرماید: می شرح:
باشد همانا آزمودیم سلیمان را، در اینجا مراد، پیامبر خدا، سلمان فرزند داود علیهما السالم می

بستر بتالی خدا او را این بود که گفت: امشب با یک صد زن از همسران خود همسبب فتنه و ا

شوند، ولی شان سوارکار مجاهدی در راه خدا میزاید و هرکدامشوم و هر زنی پسری میمی

استنثاء نکرد، یعنی انشاء اهلل نگفت. پس با آن عده از زنان که گفته بود همبستر گشت و به 

هلل گرفتار آمد که همة آن زنان نزائیدند، مگر یک زن پسری آورد که عواقب نگفتن انشاء ا

 نیمی از بدنش فلج بود، چون مادرش وضع حمل کرد او را آوردند و بر تخت سلیمان 

  ﴿ فرماید:کند و میگذاشتند، چنانکه خداوند قصه می

      
   ﴾:  و گفت: ای

پروردگار من! بیامرز مرا و عطا کن مرا آن پادشاهی که راست نیاید هیچکس را غیر از من، 
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همانا تو بخشایندة، یعنی این مملکت و جهانداری برای غیر من درست نیاید و به اسم باری 

انک انت الوهاب:  ﴾   ﴿ تعالی:

اش را قبول کرد و باد را برایش مسخر فرمود که به فرمان واستهتوسل جست پس خداوند خ

خواست او را همراه بساطش که در آن وزراء و ارکان دولت او جای او به هرجائی که می

برد و همچنین شیاطین و جنیات را به او فرمانبردار و مسخر کرد داشتند، مانند سفینة هوائی می

کرد. آری، این فضل و احسان وان انسان نبود استفاده میها کارهای سختی که از تکه از آن

 کند.الهی است که به هریک از بندگانش بخواهد عنایت می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 یات کریمه را بخوان و تکرار کن تا حفظ نمایند.آ -1

 شرح را جمله به جمله بخوان و آنچه را الزم است توضیح ده. -5

آگاه کن و آن فراموشی از گفتن کلمة انشاء  فتادن سلیمان اایشان را از سبب به فتنه -3

کنم و یا به زودی آن کار را آغاز خواهم گوید: چنین کاری میاهلل بود. زیرا هرکه می

کرد باید انشاء اهلل بگوید و اگر چنین استثنائی نکرد، گویا قدرت را به خود نسبت داده 

ا برایش مسخر و آماده گرداند فراموش و از این که باید خداوند وسایل و اسباب ر

به چنین عقوبتی گرفتار شد. در حدیث  کرده و از همین سبب بود که سلیمان 

خوابم تا هریک امشب با هفتاد همسر خود می»گفت:  صحیح وارد شده که سلیمان 

سوارکاری بزاید و در راه خدا جهاد کند، رفیقش گفت: انشاء اهلل بگو، پس او انشاء 

بار نگرفت، مگر یک زن که نصف ها هیچیکی شان خوابید و از آن نگفت. با همهاهلل

قسم به خدائی که جان محمد در  آورد، یعنی نصف بدن آن کودک فلج بود. بچه

شان سوارکار در راه خدا جهاد گفت، همهتصرف او است اگر انشاء اهلل می

 .«کردندمی
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که تمام آن خیر و  :ارتکاب گناه آگاه کن کردن بعد ازها را از فضیلت توبههمه آن -4

 برکت است.

شود نه به وسیلة عبادات و کردار پسندیده حاصل می ندکه توسل به خداو :به آنان بگو -2

به سبب مردگان و بهترین وسیله برای اجابت دعا توسل به اسمای پاک خداوند است، 

  ﴿ توسل به چنانکه سلیمان 

 ﴾ کرد. 
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 از جنیان دیوی: حدیث دستگیری 26درس 

 ِمنَ  ِعْفرِيًتا ِإنَّ قوله صلى اهلل عليه وسلم: 
 َصلَِتى، َعَلىَّ  لِيَ ْقَطعَ  اْلَبارَِحةَ  تَ َفلَّتَ  اْلِجنِّ 

 َأنْ  فََأَرْدتُ  فََأَخْذتُُه، ِمْنُه، اللَّهُ  فََأْمَكَنِنى
 َحتَّى دِ اْلَمْسجِ  َسَواِرى ِمنْ  َسارِيَة   َعَلى َأْربَُطهُ 

 َأِخى َدْعَوةَ  َفذََكْرتُ  ُكلُُّكمْ  ِإلَْيهِ  تَ ْنظُُروا
 أَلَحد   يَ ْنَبِغى لَ  ُمْلًكا ِلى َهبْ  َربِّ  ُسَلْيَمانَ 

 .َخاِسًئا فَ َرَدْدتُهُ . بَ ْعِدى ِمنْ 

بر من تعارض   دیشب دیوی از جنیانهمانا 

کرد تا نمازم را قطع کند، پس خداوند مرا 

 :ا گااااارفتمبااااار وی قااااادرت داد و او ر

هاای  خواستم وی را بر ستونی از ساتون می

 بسته کانم تاا هماه شاما او را ببینیاد     مسجد 

را بااه یاااد  پااس دعااای باارادرم ساالیمان  

آوردم کاااه گفااات: پروردگاااارا! بااارایم   

پادشاهی عطا کن کاه بعاد از مان مناساب     

 هیچکس نباشد، پس او را ذلیل رد کردم.

 )رواه البخاری(

 

: همانا دیوی را از جنیان و عفریت جمع آن «اْلِجنِّ  ِمنَ  ِعْفرِيًتا ِإنَّ »فرماید: می شرح:

کننده در کارها و ضررناک که عفاریت و مؤنث آن عفریته به معنی ناپاک، زشت، تصرف

: «َصلَِتى َعَلىَّ  لِيَ ْقَطعَ  اْلَبارَِحةَ  تَ َفلَّتَ »فرماید: گردد. میشامل هر سرکشی از جن و انس را می
 کرد.ادا میلی بود که پیامبرا نمازم را قطع کند. و آن نماز نفن حمله کرد تدیشب بر م

: پس خداوند مرا بر وی قدرت داد، یعنی خداوند مرا توانا «ِمْنهُ  اللَّهُ  فََأْمَكَنِنى»فرماید: می

فرماید: به دست خود بگیرم. می گردانید تا با سرکشی که داشت او را گرفتار سازم و محکم

خواستم که وی را بر ستونی از : می«اْلَمْسِجدِ  َسَواِرى ِمنْ  َسارِيَة   َعَلى َأْربُطَهُ  َأنْ  فََأَرْدتُ  ْذتُُه،فََأخَ »

های : تا همة شما به او نگاه کنید و بچه«ُكلُُّكمْ  ِإلَْيهِ  تَ ْنظُُروا َحتَّى» های مسجد بسته کنم.ستون

: پس دعای برادرم سلیمان «ُسَلْيَمانَ  َأِخى َدْعَوةَ  َكْرتُ َفذَ »فرماید: ی بگیرند، میمدینه او را به باز

 کند که گفت:را به یاد آوردم که در سورة )ص( خداوند از وی قصه می 
﴿      
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 ﴾ :« خداوندا! برایم پادشاهی عنایت کن که بعد از

. یعنی خداوندا! گناهم را که انشاء اهلل را ,همانا تویی بخشاینده ن مناسب هیچکسی نباشدم

نگفتم ببخش و برایم چنان مملکتی با شوکت و وسعت عطا کن که خاصه من باشد و بعد از 

را  این خواسته سلیمان   من برای دیگری چنین سلطنتی مناسب نگردان. چون پیامبر اکرم

 زده از فشار چنگ مبارکش رها گردانید.ریت را خوار و حیرتبه یاد آورد عف

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را تکرار کن تا شنوندگان حفظ نمایند. -1

 شرح را جمله به جمله بخوان و آنچه توضیح الزم دارد تفسیر کن. -5

 کنند،ها را اذیت میکه در میان جنیان عفاریت هستند که انسان :به ایشان بفهمان -3

ها به غیر از خداوند از دیگر کس امکان ندارد و شخص مؤمن پیوسته جستن از آنپناه

گیرد و باید چیزهایی را بخواند که سبب طرد از شیاطین جن و انس به خدا پناه می

 شوند مانند معوذتین و آیت الکرسی.شیاطین می

رده بودند، ولی که اگرچه غفریت را به دست آو :آگاه کن ایشان را از ادب پیامبر -4

در امتیاز تسخیر دیوان شریک نباشند و این  بسته و اسیر نکردند تا همراه سلیمان 

باشد و ما نیز باید از پیامبر بزرگوار خود پیروی کنیم و به مقام و  امتیاز برای سلیمان 

منزلت یکدیگر احترام داشته باشیم و به سوی قدرت و سلطنت و یا اندوختنی مال و 

 رغبت نکنیم.دنیا 
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 کردن فرزندش: آیة لقمان و نصیحت21درس 

 تعالی: قول اهلل
 

 
 

 
   

   
 
 

  
  
  

  
   

 
 

  
  
 
   

 
  

 

 گفتة خداوند بزرگ:

( و همانا عطا کردیم لقمان را حکمت 15)

کااه شااکر کاان خاادا را و هرکااه  :و گفتاایم

شکر کند پاس جاز ایان نیسات کاه شاکر       

وکساایکه  کناد بارای نفاع خاود ساپس     مای 

نیاز و ستوده دا بیهمانا خ ناسپاسی می کند

 :( و یااد کان چاون گفات    13شده اسات ) 

د: ای دالقمااان بااه پساار خااود و او پنااد ماای

پسرک من! شارک ماورز باه خادا، هماناا      

 شرک ستمی بزرگ است.

 [13 – 15]لقمان: 

 

: هرآئینه ﴾   ﴿ شرح:

هرکس خواهد از بندگانش  عطا کردیم لقمان را. خداوند از بخشایش و فضل خود که به

 ﴿ گوید:کند، و چنین به حق قصه کرده میعطاء می

  ﴾ حکمت :

دهنده است به ستایش و ثنا عبارت از رسیدن به حقایق کارهاست که عبارت از شکران نعمت

کرده شود با شعور و کردن نعمت چنانکه او راضی باشد که به آنگونه صرف بر او و صرف

اختیار زبان به ستایش و آگاهی باطنی به ذاتی که نعمت را به وی ارزانی داشته چنانکه بی
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   ﴿ فرماید:ثنای او جریان پیدا کند. می

 ﴾ و هرکه شکر کند پس جز این نیست که :

کند مفاد آن شکر بر خود شکر ای را شکر میکند برای نفع خود. یعنی هرکه خدشکر می

دارد، چنانکه خداوند گردد که شکر، نعمت را زیاد و آن را از زوال نگه میگوینده بازمی

 ﴾  ﴿ فرموده است:
 ﴿ فرماید:. می«گردانمکر بکنید نعمت را بر شما زیاد میاگرش» .(1)ابراهیم: 

     
﴾نیاز و ستوده شده است. یعنی : و هرکه ناسپاسی کند، پس هرآئینه خداوند بی

نیاز است و در افعال و کردار خود اگر کسی شکر خدا را نکند، خداوند از تمام خلق بی

   ﴿ فرماید:ستوده است. می

  ﴾اد کن چون گفت: و ی : 

داد نام پسر او باران یا انعم بود که به قصد تربیت برایش امر لقمان به پسر خود و او را پند می

   ﴿فرماید: کرد. میو نهی می

﴾ دیگری را از آلهه باطله پرستش مکن که هرآئینه  ,یعنی با خدا

باشد، چون ذاشتن پرستش در غیر جایش میآوردن ستم بزرگی است. زیرا شرک، گشرک

بخش، دهندة، زندگیمستحق عبادت تنها ذات خدای یگانه است که آفریدگار روزی

دهنده زندگی کننده، روزیمیراننده، فایده و ضرر رساننده است و به جز خدای یگانه خلق

اوند ظلم پرستش غیر خدبخش، میراننده، فایده و ضرررساننده دیگری وجود ندارد. پس 

 ﴿ فرماید:سبب است که خداوند می ناست و چگونه ظلمی؟ از ای

  ﴾ هرآئینه شرک ستم :

 بزرگ است.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 هردو آیت شریف را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند. -1
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 شرح را جمله جمله بخوان و آنچه الزم است توضیح ده. -5

که لقمان بندة صالح خدا بود که خداوند برایش علم و حکمت را  :به ایشان بفهمان -3

خاموشی حکمت »فرماید: آمیز ایشانست که میارزانی فرموده و از سخنان حکمت

است و به کارگیرندة آن اندک. خوبترین پارة گوشت در بدن انسان دل و زبانش 

از هم دل و زبانش هستند، یعنی اگر هستند و ناپاکترین پاره گوشت در بدن انسان ب

 .«چنان از همه چیز بدترهرچیز بهترند و اگر بد باشند هم پاک باشند از
که تا فرزندان خود را موعظه و آنچه را از  ها را از وجیبة تربیت اوالد آگاه کن:آن -4

 علوم الزم است برایشان تعلیم دهند.

یم ده و این کار ستم بزرگی است که ها را از شرک و ذبح و نذر به نام غیر خدا بآن -2

 شود.اگر صاحب آن بر همین عقیده بمیرد داخل جنت نمی
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 شرک ظلم بزرگی است حدیث: 29درس 

 لَْيسَ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 قَالَ  َما َتْسَمُعوا أََلمْ  الشِّْرُك، ُهوَ  ِإنََّما َذِلَك،
 ُتْشِركْ  لَ  َنىَّ ب ُ  يَا) يَِعظُهُ  َوْهوَ  ِلبِْنهِ  ُلْقَمانُ 
 (.َعِظيمٌ  َلظُْلمٌ  الشِّْركَ  ِإنَّ  بِاللَّهِ 

: این نیست، بلکه مراد از آن، گفته پیامبر 

شرک است، آیا گفته لقماان باه فرزنادش    

کاارد، ای نشاانیدید کااه او را نصاایحت ماای

فرزندم! برای خدا شریک مگیر کاه هماناا   

 شرک ستم بزرگ است.

 )رواه البخاری(

 

  ﴿که آیه سورة انعام  هنگامی شرح:

    
    
 ﴾  :ایمان آوردند و ایمان  یعنی آنانی که» (.85)األنعام

ناراحتی کرده  نازل شد مسلمانان احساس. «اندیافتهآنان، هدایتخود را با ظلم نیامیختند،

جواب دادند: هدف از آن ظلم، ترک  گفتند: کدامیک ما بر خود ظلم نکرده است؟ پیامبر 

کردن سنتی نیست، بلکه مراد از ظلم، آمیختن دادن فعل حرام یا مکروه یا ضایعواجب یا انجام

مدبر  ایمان با شرک در ربوبیت خداوند است، به این که غیر از خدا کسی را خالق یا رازق و

زندگی دانسته و یا غیر از خدا کسی را پرستش نموده و در عبادت مختص خدا، غیر خدا 

شرکت داده شود یا ترس و وحشت از غیر خدا داشته باشد یا حیوانی را برای تقرب غیر خدا 

دگار نامگذاری یا صفت کند. روکسی را به اسماء و صفات مخصوص پرذبح یا نذر کند و یا 

: حضرت لقمان فرزندش را به خاطر تزکیه و تعلیم، نصیحت کرد و به بعضی «هُ يَِعظُ  َوْهوَ »

: به خاطر راهنمائی فرزندش و اظهار «بُ َنىَّ  يَا»داشت. کارها دستور داده و از بعضی بازمی

 ُتْشِركْ  لَ »فرمود: قوله: می «ييا إبن»ه تصغیر استعمال کرد و گرنه یغلطف و دلسوزی، ص
 لقمان فرزندش را از شرک در ربوبیت و الوهیت و شرک در اسماء و صفات : حضرت«بِاللَّهِ 

   ﴿ خداوند نهی کرد به علت این که
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﴾  :ظالمان در هیب حالی از . «شرک ظلم بزرگی است مسلما» (.13)لقمان

 شوند.احوال به نجات از دوزخ و دخول بهشت رستگار نمی

 

 برای مربی: هاییراهنمائی

 تا این که بدانی که شنوندگان آن را حفظ کرده اند. :حدیث را چند مرتبه تکرار کن -1

شرح حدیث را به طوری واضح بخوان و آنچه الزم است بیان کن تا به نحو احسن  -5

 فهمیده شود.

بخشد، چون کسی که غیر از شرک، هر گناهی را خداوند می :شنوندگان را آگاه کن -3

شود و جایگاهش دوزخ است چون شرک توبه نکند بخشیده نمیکه بمیرد و از 

     ﴿ فرماید:می

    
     
    

   
﴾  :آمرزد و جز شرک ورزند، نمیهمانا اهلل این را که به او »(. 68)النساء

بخشد. و هر کس به اهلل شرک ورزد، گناه بزرگی شرک را برای هر که بخواهد می

 .«مرتکب شده است

خواند یا حیوانی را برای غیر ها را نصیحت کن که اگر مسلمانی غیر خدا را میآن -4

ین دعا یا کند، برایش مشرک نگویند، بلکه او را ارشاد کنند که اخدا ذبح یا نذر می

ذبح و نذر تو شرک است، تا به سوی خدا بازگردد و آن را رها کند و اگر بعد از 

 آگاهی بر آن عمل، اصرار ورزید مشرک و از اهل دوزخ است.
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 به پرستش خدا  : آیة توصیه عیسی 21درس 

 قول اهلل سبحانه وتعالی:
  

 
  

  
 

   
 

 
 

 
 

  
  

  
 
  

  
 

 
 
  

 
 

  
 

 گفته خداوند بزرگ:

همانا کافر شد آنان که گفتناد: خادا   ( 25)

مسیح فرزند مریم است، حاالی کاه مسایح    

گفت: ای بنی اسرائیل! پرستش کنیاد خادا   

پروردگااار ماان و پروردگااار شااما، همانااا   

کسی که شرک ورزد به خادا، باه تحقیاق    

حااارام کااارده اسااات بااار او بهشااات را، و 

جایگاهش آتش است. و نیسات ساتکاران   

 را یارانی.

 [25]مائده: 

 

دهد: همانا آنان که عیسی را خدا دانستند و خداوند در این آیة سوره مائده خبر می شرح:

گفتند: روح خدا در او حلول کرده و عیسی خدا شده است، این طایفه از نصرانیان هستند و 

ها طایفة نسطوریه. هر طایفه از آن -3یعقوبیه.  -5ملکیه.  -1ایشان در اصل سه طایفه اند: 

گویند: خدایان سه اند، خدا، عیسی و مریم و کنند و بعضی از آنان میا تکفیر میدیگر ر

  ﴿ فرماید:خداوند یکی از سه خدا است، چنانکه خداوند می
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﴾  :فر شدند آنان که گفتند که اهلل یکی از سه همانا کا»(. 16)المائدة

خداوند در قیامت از  .«و هیب معبود برحقی جز یگانه معبود برحق وجود ندارد خداست.

    ﴿پرسد: عیسی می

     
    

       
        
      

       
      

 ﴾  :فرماید: و هنگامی که اهلل می» (.116)المائدة

عیسی پسر مریم! آیا تو به مردم گفتی که جز پروردگار، من و مادرم را معبود قرار  ای»

ام نیست. اگر چنین تو پاک و منزهی؛ من حق ندارم چیزی بگویم که شایسته»گوید: « دهید؟

سخنی گفته باشم، تو خود از آن آگاهی. تو از آنچه در درون من است، آگاهی و من از 

   .«دانیگاهی ندارم. به راستی تو، تمام اسرار و امور غیب را میاسراری که نزد توست، آ
یا به شرک دعوت  :کند از این که سخن باطلی بگویدخود را تبرئه می ولی حضرت عیسی 

    ﴿ گفت:ش میدکند و در روز تول

   
    
    

   
    

   
  ﴾   :همانا من بندة »( 62ا  62)مریم

ی خاص خدایم که به من کتاب آسمانی و شرف نبوت عطا فرموده و مرا هرکجا باشم برا

ام به عبادت نماز و زکات سفارش کرده و جهانیان مایه برکت و رحمت گردانیده و تا زنده

. همچنانکه بنی اسرائیل را «به نیکوئی با مادر توصیه نموده و من را ستمکار و شقی نگردانید

 ﴿ به توحید و عبادت خدای یگانه دعوت کرد و فرمود:
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    ﴾ « ای بنی

اسرائیل! خدایی را بپرستید که آفریدگار من و شماست که هرکس به او شرک آورد، خدا 

جایگاهش آتش دوزخ باشد و نیست برای ستمکاران یاران و  بهشت را بر او حرام کرده و

 .«یاوری که ایشان را از دوزخ نجات دهد
 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت را چند بار تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 شرح آن را کلمه به کلمه بخوان تا بطور صحیح بفهمند. -5

کافرند و مسلمان نیستند و تا  که نصاری براساس این آیه، :شنوندگان را آگاه کن -3

ها توبه نکند و دین اسالم و توحید را نپذیرد و به طریق مشروع عبادت کسی که از آن

 نکند، کافر بوده و در جهنم جاوید است.

ها خبر ده، کسی که نقص یا عجز یا جهل و یا ظلم را به خدا منسوب کند کافر به آن -4

 شده از ملت اسالم خارج است.

همانطور که شرک در عبادت است، شرک در ربوبیت و اسماء و  :تعلیم دهها را آن -2

 صفات خدا نیز هست و همانا شرک موجب خلود در جهنم است.

گناهی بین بنده و خدا که آن را خدا  -1که گناهان بر سه گونه اند:  :ها را بفهمانآن -6

گناهی  -3شد. بخگناهی بین بنده و مردم که خدا چیزی از آن را نمی -5بخشد. می

 بخشد که همانا شرک است.که خدا آن را نمی
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 مردن بر ایمان و عقیده توحید حدیث: 32درس 

 َشِهدَ  َمنْ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 َوَأنَّ  َلُه، َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  اللَّهُ  ِإلَّ  ِإَلهَ  لَ  َأنْ 

 اللَّهِ  َعْبدُ  ِعيَسى َوَأنَّ  َوَرُسولُُه، َعْبُدهُ  ُمَحمًَّدا
 َوُروحٌ  َمْرَيَم، ِإَلى أَْلَقاَها وََكِلَمُتُه، َوَرُسولُهُ 

 اللَّهُ  َأْدَخَلهُ  َحق ، َوالنَّارُ  َحق   َواْلَجنَّةُ  ِمْنُه،
 .اْلَعَملِ  ِمنَ  َكانَ  َما َعَلى اْلَجنَّةَ 

کاه   :: کسی که گواهی دهاد گفتة پیامبر 

خدای به جز خدا یگانه و یکتا نیست و این 

محمد بنده و رسول خدا است و عیسی که 

بنده و رسول و روح خادا و کلماه اوسات    

کاه   :که بر مریم القاء کرده و گواهی دهاد 

جنت و دوزخ حق است با آن عملای دارد  

 کند.خدا او را به جنت داخل می

 )رواه البخاری(

 

های یعنی کسی که از راه «َلهُ  رِيكَ شَ  لَ  َوْحَدهُ  اللَّهُ  ِإلَّ  ِإَلهَ  لَ  َأنْ  َشِهدَ  َمنْ » :قوله  شرح:

 ﴿فرماید: مختلف علمی از جمله اخبار خداوند و مالئکه و اهل علم که می

      
  

  ﴾  آل(

دهد که هیب کند، گواهی میعدالت تدبیر می اهلل که همواره امور هستی را به» (.18عمران: 

-معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ و فرشتگان و صاحبان دانش نیز همینگونه گواهی می

شان پیامبران و در رأس همه حضرت همچنین فرشتگان و اهل علم که داناتر از همه .«دهند

ن بر وجود خالق یگانه و باشند و نیز از راه تدبر در کائنات که خود دلیل روشمی محمد 

همتا. پس به آن شهادت معبود برحق است، علم حاصل کند که خداوند ذاتی است، یگانه، بی

دهم که هیب معبودی به جز خدای یگانه نیست و در ربوبیت و داده بگوید: من شهادت می

مد که حضرت مح :عبادات و اسماء و صفاتش شریکی ندارد و نیز با یقین کامل شهادت دهد

 که حضرت  :رسول خداست که وحی و قرآن از جانب خدا بر او نازل شده و گواهی دهد

که  :بنده و رسول خداست و روحی از او که بر مریم فرستاده و نیز گواهی دهد عیسی 
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لی که : خداوند با همان عم«اْلَعَملِ  ِمنَ  َكانَ  َما َعَلى اْلَجنَّةَ  اللَّهُ  َأْدَخَلهُ »بهشت و دوزخ حق است، 

کند، خواه عملش کم باشد یا زیاد، شایسته باشد یا فاسد، داشته است او را به بهشت داخل می

های بدهد غالباً کارهای نیکش بیشتر است و با این که واضح است کسی که چنین شهادت

 اگر عمل خوب و بد مخلوط باشد، پس خداوند آمرزنده و مهربان است.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 دث را چند بار بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند.ح -1

 شرح حدیث را به آرامی بخوان و به قدر الزم آن را توضیح ده. -5

کسی که خدا را با جالل و کمالش بشناسد و به آن گواهی دهد از  :به ایشان بفهمان -3

 نظر عقل امکان ندارد که به خدا شرک آورده یا آشکار به گناهان دست بیاالید.

به کلمه تکوین   این است که حضرت عیسی« اهلل کلمة»که معنی  :ا را آگاه کنهآن -4

  ﴿ فرماید:کُن به معنای باش( آفریده شد، چنانچه خداوند می»

      
       

 ﴾  :نا آفرینش عیسی برای اهلل هما» (.22)آل عمران

همانند آفرینش آدم بود که او را از خاک آفرید و سپس به او فرمود: به وجود بیا؛ 

   .«پس به وجود آمد
تا در گریبان مریم  :که روح منه یعنی خداوند جبرئیل را امر فرمود :ها تعلیم دهبه آن -2

پیدا  رت عیسی که حض :بدمد. پس نفخه در او سرایت کرد و خداوند امر فرمود

 شود و در یک لحظه متولد گردید.



 

 درسهای ماه ذی القعده

 : آیة در چهارپایان برای شما منفعتی قرار داریم9درس 

 تعالی: قول اهلل
 

   
  

 
 
  

  
  

 
 

  
 

 
  
  

  
 

   
 

  
  

 
 
 

  
   
  

 گفتة خداوند:

و )پروردگار( چارپایان را آفریاد کاه    (2)

در آنهااا برایتااان پوشااش و منااافع دیگااری  

خوریاد.  وجود دارد و برخی از آنها را مای 

و برای شاما در چارپایاان کاه هنگاام       (6)

گردانیااد و شااب آنهااا را )از چاارا( بااازمی 

فرستید، شاکوه  بامداد که آنها را به چرا می

و چارپایان، بارهاای   (2) .و زیبایی است

کنناد  سنگینتان را به شهری حمال مای  

که تنها با رنج و سختی فاراوان باه آن   

گمااان پروردگارتااان  رسااید. باای ماای

هاا  و اسب (8). ر وف و مهربان است

هاااا را آفریاااد تاااا   و قاطرهاااا و االغ

سوارشان شاوید و زینتای )بارای شاما     

باشااااد(. و )پروردگااااار( چیزهااااایی 

 دانید.نمیآفریند که شما می

 [8 – 2]نحل: 

 

: یعنی ﴾ ﴿قوله تعالی:  شرح:

شود، انجام خدا بر انسان به آفرینش از مظاهر ربوبیت خداوند که موجب عبودیت وی می

  ﴿ حیوانات است همچون شتر، گاو و گوسفند. وقوله

﴾وقوله شودفرش ساخته می ها لباس وی آن. هرچه از پشم و کرک و مو .
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هائی برای ما است که از نسل، شیر و گوشت : و استفاده﴾﴿تعالی: 

 ﴿ کنیم.ها استفاده میبرداری شده و برای سواری نیز از آنآن بهره

﴾وقوله:  .خوریدشان می: یعنی از گوشت ﴿ 

     
 ﴾ و برایتان در شامگاهان که حیوانات از چراگاه به خوابگاه و :

 ایست دلنشین و زیبا. قوله تعالی:گردند، منظرهصبحگاهان که به چراگاه برمی

﴿    
     

﴾توانید بدون نگین شما را که به خاطر بعد مسافت نمی: و بارهای س

  ﴿ :برند. وقولهمشقت حمل کنید از شهری به شهر دیگر می

 ﴾ همانا پروردگارتان به شما ر ف و مهربان است که :

 هایش همین است که حیوانات را به خاطر استراحت و رفع نیاز شما آفرید.از نشان

  ﴿ :له تعالیوقو

  
﴾تان آفرید. : واسب و استر و االغ را برای سواری و زینت

﴿    ﴾ وچیزهای نیز که :

و  های سواری و قطارهادانید برای شما خواهد آفرید، یعنی همه ماشینشما هنوز نمی

 آفرید، پس ستایش برای اوست. اهواپیماها را به قدرت خد

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 های فوق را با ترتیل تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند.آیت -1

 شرح را با تفصیل الزم توضیح ده. -5

ها سزاوار عبادتست، ها بگو: همانا آفریدگار این چهارپایان و بخشندة این نعمتبه آن -3

 و را بپرستید.پس تنها ا
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را جدا از انعام ذکر فرمود، اشاره است به « خیل و بغال و حمیر»که  :ها را آگاه کنآن -4

بودن گوشت اسپ و از اینجا اختالف در جواز و عدم جواز خوردن گوشت مکروه

 اسپ بوجود آمده است.

هاست و برای که زینت و آرایش درست است، ولی مخصوص زن :ها را آگاه کنآن -2

 ا فقط زینت لباس اشکالی ندارد.مرده

شنوندگان را از اعجاز قرآن خبر ده، زیرا که خداوند از آفرینش چیزهائی در آینده  -6

ها و دهد. انواع قطارها و ماشینکه در وقت نزول قرآن هنوز معلوم نبود خبر می

های فضایی از جمله چیزهائی است که آیت هواپیماها و سفینه

﴿    ﴾  بدان

 کند.اشاره می
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 گوشتهای حرامحیوان حدیث: 2درس 

 النَّاسُ  أَي َُّهاقوله صلى اهلل عليه وسلم: 
 لَ  َألَ  يَ ُهودَ  َحظَائِرِ  ِفى َأْسَرْعُتمْ  َقدْ  ِإنَُّكمْ 
 َوَحَرامٌ  ِبَحقَِّها ِإلَّ  اْلُمَعاَهِدينَ  َأْمَوالُ  َتِحلُّ 

 َوبَِغاِلَها َوَخْيِلَها اأَلْهِليَّةِ  ُمرِ اْلحُ  ُلُحومُ  َعَلْيُكمْ 
 ِمْخَلب   ِذى وَُكلِّ  السَِّباعِ  ِمنَ  نَاب   ِذى وَُكلِّ 
 .الطَّْيرِ  ِمنَ 

: ای مردم! شما شتاب کردید گفته پیامبر 

های های یهود. بدانید که مالدر گرفتن باغ

اهل عهد و پیمان بر شما حرام است، مگر 

ین حرام است این که به حق باشد و همچن

ها بر شما گوشت خرهای اهلی و اسب

دار و هر هر حیوان درنده نیش .قاطرهاو

 پرنده که چنگال دارد.

 )رواه احمد(

 

شان شتاب کردید، در های یهود خیبر بدون اجازهای مردم! شما در گرفتن بوستان شرح:

شان درست رفتن مالها گها با شما معاهده و پیمان دارند و بدون رضایت آنحالی که آن

نیست، سپس فرمودند: آگاه باشید که مال کسانی که با شما عهد و پیمان دارند، حرام است. 

مثل خرید یا بخشش. و همچنین حرام است بر شما گوشت خرهای  ,مگر این که به حق باشد

، ها، شیرهاها، گرگداری از حیوانات مثل سگو هر درنده نیشقاطر ها ها و اهلی و اسب

ها ها و شاهینهای شکاری مثل بازها، کالغها، چنانکه گوشت پرندهها و پلنگیوزها و روباه

گوید: می  برای شما حرام است، در بارة این حدیث داستانی است که مقدام بن معدیکرب

ای از دوستان برایم گوشت آوردند و در تابستانی همراه خالد بن ولید در جنگ بودیم عده

ها دادم و آن را با ریسمان بستند. گفتم: همین ری از من خواستند، من اسب را به آناسب تاتا

جا باشید تا نزد حضرت خالد رفته و از آن بپرسم. نزد خالد رفتم و از او پرسیدم، در جواب 

های یهود خیبر شتافتند، پیامبر ای از مردم به باغدر جنگ خیبر بودیم عده گفت: ما با پیامبر 

 شود. و این که به جز مسلمان اقامه می جماعت که اعالم کنم که نماز :من دستور دادند به

های یهود شتافتید، کسی داخل بهشت نخواهد شد. سپس فرمودند: ای مردم! شما به سوی باغ
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آگاه باشید که اموال کسانی که با شما پیمان دارند به ناحق حالل نیست و حرام است بر شما 

 و همچنین گوشت تمام درندگان چهارپا و پرنده.قاطر ها ها و هلی و اسبگوشت خرهای ا

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را به نحو احسن چندین بار تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند. -1

شرح حدیث را به طور واضح و روان به صورتی که الزم است بخوان تا شنوندگان  -5

 آن را بفهمند.

 های معاهدین و اهل ذمه به ناحق حرام است.ه استفاده از مالک :ها را آگاه کنآن -3

حرام است، اگرچه در قاطر ها ها و که گوشت خرهای اهلی اسب :ها را تعلیم دهآن -4

گوشت اسب اختالف است، ولی احتیاط در نخوردن است و گرنه در زمان پیامبر 

 بنا به روایت صحیح خورده شده است. اکرم 

که کسی که از چیزی سؤال شود و حکم خدا را در آن نداند چیزی  :ها را تعلیم دهآن -2

 یا کاری انجام ندهد تا این که از اهل علم بپرسد. :نگوید

دار دار و پرندگان چنگالکه خوردن گوشت حیوانات درنده نیش :ها را تعلیم دهآن -6

 حرام است.
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 : آیة امر به عدل و احسان3 درس

 قوله تبارک وتعالی:
  

 
 
 

  
 

  
 
 
  

 
 

 
 

 گفته خداوند بزرگ:

کند به داد و ( همانا خدا امر می21)

کند احسان و دادن خویشاوندان و نهی می

از فحشاء و ناشایست و ستم و اندرز دهد 

 شما را شاید یادآور شوید.

 [21]النحل: 

 

از  :﴾   ﴿ شرح:

در »گوید: روایت شده است می برادر رضاعی حضرت پامبر  حضرت عثمان بن مظعون

 ﴿ ن که آیتمسلمان شدم نه از ته دل. تا ای ابتداء من به خاطر حیاء از پیغمبر 

   
 ....﴾ «نازل شد. من نزد پیغمبر بودم و ایمان در « آیت فوق

قلبم جای گرفت. سپس این آیت را برای ولید بن مغیره خواندم، او گفت: ای برادرزاده! 

م عجیب و شیرین دوباره بخوان. مجدداً این آیت را خواندم. پس ولید گفت: همانا این کال

ساز و باالی آن ثمردهنده است. و است و در آن حسن و خوبی است و اصل و تنة آن برگ

   ﴿ گفته خداوند. .«این گفته بشر نیست

﴾ یعنی خداوند در کتابی که آن را برای بیان هر چیزی :

انصاف است. و از اینجاست که باید دهد، آن عدالتی که نازل فرمود، دستور به عدالت می

دهنده است تنها خدا پرستش شده و از او یاد و سپاسگذاری شود. چون او آفریدگار و نعمت
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دهنده و نه مالک هیب نعمتی. و غیر او سزاوار عبادت نیست، چرا که نه خالق است و نه روزی

که هیب  :دهدد دستور میتفسیر شده است، یعنی خداون «ال اله اال اهلل»لذا کلمه عدل به 

: احسان ﴾ ﴿معبودی غیر او سزاوار پرستش نیست. 

عبارتست از انجام فرائض و پرهیز از محرمات با درنظرداشتن این که خدا ناظر است تا که به 

  ﴿ نحو مطلوب و نیکو انجام شود. قوله:

﴾که از هیب نوع نیکی و  شاوندان: یعنی رعایت حقوق خوی

  ﴿ ه رحم دریغ نورزد. قوله:صل

﴾و لواط و هر قول و عمل بدی که  : مراد از فحشاء زنا

: هرچیزی که شریعت و ﴾﴿: شکار باشد. قولهتی آن آشز

: یعنی ظلم و تجاوز ﴾﴿ قوله: فکر صحیح آن را ناپسند داند.

  ﴿ از حدود در تمام کارها. قوله:

 ﴾کند به امید این دهد شما را و نهی می: دستور می

 که با یادآوری پند بگیرید و در نتیجه تکامل نموده و نیکبخت شوید.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 .آیت را به طور زیبا بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند -1

شرح آیت را بخوان و آنچه بر شنوندگان پوشیده است تفسیر کن تا به طور درست  -5

 آن را بفهمند.

 ترین آیات برای خیر و شر در قرآن است.که این آیت جامع :ها را باخبر کنآن -3

ها را پند ده که در هر کاری عدالت واجب و در هر چیزی احسان و اخالص الزم آن -4

 م عبادت و صله ارحام.است، به خصوص هنگام انجا

ها را بر اداء واجبات و که بغی و فحشاء و منکر، حرام هستند و آن :ها یادآور شوبه آن -2

 ترک محرمات این آیة جامع خیر و شر تشویق کن.
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 قرائت آیه عدل و احسان توسط پیامبر حدیث: 4درس 

اما من أنا قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
وأما من أنا فأنا  فأنا محمد بن عبد اهلل،

عبد اهلل ورسوله. ثم تل عليهم هذه الية 
)ان اهلل يأمر بالعدل والحسان( اآلية، 
قالوا: ردد علينا هذا القول فردده عليهم 

 حتى حفظوه فأتيا اكثم.

: اما ایان کاه مان کایم؟ مان      گفته پیامبر 

محمد فرزند عباداهلل ام و اماا ایان کاه مان      

م، ساپس ایان   چیم؟ من بنده و رسول خدای

دل واالحساااان، را آیاااه ان اهلل یاااأمر بالعااا 

نااان گفتناد: ایان آیااه را   برایشاان خواناد، آ  

هم تکارار کارد    دوباره تکرار کن، پیامبر

تا این که حفظ کردند، سپس به نازد اکاثم   

 آمدند.

 )رواه الحافظ أبویعلی(

 

 ی است که از پیامبراین جمله جواب کس «اما من أنا فأنا محمد بن عبد اهلل»: قوله  شرح:

  این جمله نیز جواب کسی است که از شأن و «وأما من أنا»پرسید: تو کیستی؟ و قوله :

فرمودند: من بنده و فرستادة خدایم. سپس این آیت  سوال کرد، پس پیغمبر  صفت پیغمبر

   ﴿ سوره نحل را تالوت فرمود:

  
    

   
    
 ﴾  :همانا اهلل به عدل و احسان و عطا »  (.21)النحل

دارد. دهد و از کارهای زشت و ناپسند و تجاوز بازمیو بخشش به خویشان فرمان می

: یعنی این آیت را «ردد علينا» :آنان عرض کردند«. دهد؛ باشد که پند بگیریدپندتان می

: تا که آیت را «حتى حفظوه»دوباره آیت را تالوت فرمودند.  برای ما تکرار کن، پس پیامبر

 حفظ کردند.
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کثم بن أ»به  : در مورد این حدیث داستانی است که خبر پیامبر «فأتيا اكثم»قوله: 

آید ولی قومش او را نگذاشتند، و گفتند: تو بزرگ  خواست نزد پیغمبر رسید او  «صیفی

گفت: پس باید  «اکثم بن صیفی»سبک بکنی،  مائی تو نباید خود را با رفتن نزد پیامبر 

کسی نزد پیغمبر برود خبر مرا به پیغمبر برساند و خبری از جانب پیغمبر برای من بیاورد، پس 

هستیم و از او سوال  «کثمأ»آمدند و عرض کردند، ما سفیران  بردو نفر آماده شده نزد پیام

جواب دادند که من محمد فرزند عبداهلل،  کردند. تو کیستی و شأن تو چیست؟ پس پیامبر 

 بنده و فرستاده خدایم. تا آخر حدیث.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را بخوان و تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 را با وضاحت بخوان تا فهمیده شود.شرح حدیث  -5

و حسن ادب و کمال بزرگش را چنانکه از قصه نمایان است یادآور  صداقت پیغمبر -3

 شو.

ها را بر حفظ و ترین آیات خیر و شر است بیان کن و آنفضیلت این آیت که جامع -4

 عمل به مفهوم آن تشویق کن.

ی که خدا را یگانه بداند، که عدل همانا توحید است چون کس :ها را باخبر کنآن -2

 عدالت کرده است و کسی که به خدا شرک آورد جور و ستم کرده است.

که احسان یک سوم اسالم است و آنان را به احسان وادار کن  :ها را باخبر کنآن -6

چون قبولیت عبادت موقوف بر احسان است و باید در وقت عمل مراقبت و در 

ه عمل، خوب و به نحو احسن انجام شده و باعث نظرداشتن خدا رعایت شود. تا این ک

 تزکیه نفس و ثمربخش باشد.
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 انجام عمل شایسته توسط زن و مرد آیة: 2درس 

 قول اهلل عزوجل:
   
   

  
 

 
  

 
 

 
  
 

  

 گفتة خداوند بزرگ:

( کسی که کردار شایسته کند از مارد  22)

یااا زن در حااالی کااه مااؤمن باشااد هرآئینااه 

زنااده داریمااش زناادگی پاااکیزه و همانااا   

شان دهیم مزدشان را به بهتار چیازی   داشاپ

 کردند.که بودند می

 [22]النحل: 

 

یعنی کسی که اطاعت  ﴾  ﴿ قوله تعالی: شرح:

خدا و پیغمبر را کند چون عمل صالح غیر آنچه که خداوند دستور داده یا به انجام آن ترغیب 

کرده وجود ندارد و باید عمل بنده موافق بیان پیامبر باشد، همچنانکه باید کمیت آن رعایت 

د. و همچنین باید هیأت و زمان و شود نه چیزی به آن اضافه شود و نه چیزی از آن کاسته شو

مکان عمل رعایت شود که در آن مخالفتی نباشد. پس اگر شریعت، زمانی برای آن تعیین 

کرده باید در همان زمان ادا شود، نه در غیر آن. و اگر مکانی برای انجام آن تعیین شده فقط 

نجام دهد که در آن باید در همان مکان انجام شود. و نیز عمل را باید خالص برای خدا ا

 التفاتی به غیر خدا نشود، مثالً به خاطر ستایش یا ترس از مذمت مردم نباشد و سخن پیغمبر 

هرکس کاری انجام دهد که دستور ما نیست مردود »گواه این مطلب است که فرمودند: 

 .«است
: چرا که نفس ﴾   ﴿ تعالی:قوله 

شود خواه مرد باشد یا زن، مگر زکیه نشده و به بهشت داخل نمیهیچکس بدون عمل صالح ت
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  ﴿ :فرمایداین که نفس خود را تزکیه کند. چون خداوند می

  ﴾  :به تحقیق که رستگار شد » (.9)الشمس

: ﴾  ﴿ قوله تعالی:  .«کسی که نفس خود را تزکیه کرد
شود و عملی که أم با ایمان باشد چون بدون ایمان عملی پذیرفته نمییعنی عمل صالح تو

 کند.مورد قبول نباشد نفس را تزکیه نمی
﴿  ﴾ و :

پاداش ایمان و عمل صالح آن در دنیا رزق حالل است، چه زندگی بدون آن خوش 

 ت.گذرد و در آخرت، بهشت اقامتگاه پرنعمت اوسنمی

  ﴿ قوله:

   ﴾:  یعنی

شان ها را در هر عمل صالحگردد که خداوند آنشان مضاعف میدر روز قیامت حسنات

 دهد، پس ستایش و سپاس مر خدای راست.پاداش بهترین اعمال را می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 خوان تا شنوندگان حفظ کنند.آیت را مکرر ب -1

 تا شنوندگان بفهمند. :شرح آن را بخوان و آنچه پوشیده است بیان کن -5

رکتی هستند که در دنیا شامل حال : که اعمال صالحه دارای یمن و بها را خبر دهآن -3

شود، همچنانکه اعمال بد، شود و در آخرت نیز پاداش داده میصاحب عمل می

 شود.رسد و در آخرت عذاب میدنیا به صاحبش می عاقبت شومی دارند که در

که ایمان و استقامت بر اطاعت خدا و رسول دو کلید بهشت اند و  :ها را پند بدهآن -4

 شوند.اهل آن در حال احتضار و وقت نزع به بهشت بشارت داده می
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 : پاداش به کوچکترین حسنه6درس 

 ْظِلمُ يَ  لَ  اللَّهَ  ِإنَّ قوله صلى اهلل عليه وسلم: 
نْ َيا ِفى َهابِ  يُ ْعَطى َحَسَنةً  اْلُمْؤِمنَ   َويُ ثَابُ  الدُّ
َها  ِعمُ طْ فَ يُ  اْلَكاِفرُ  َوَأمَّا اآلِخَرةِ  ِفى َعَلي ْ

نْ َيا ِفى َحَسَناتِهِ بِ   ِإَلى َأْفَضى ِإَذا َحتَّى الدُّ
 .َخْيراً  بَِها يُ ْعَطى َحَسَنةٌ  َلهُ  ُكنْ تَ  َلمْ  اآلِخَرةِ 

رای ماااؤمن دهاااد باااخداوناااد کااام نمااای

ن در دنیااا هاام بااه آ ,کااوچکترین حساانه را

آخارت ثاواب    هام در پاداش داده شاده و  

به حسانات خاود     کافر بیند، و اماآن را می

شااود و چااون بااه  در دنیااا طعااام داده ماای 

ای ناادارد کااه بااه آن آخاارت برسااد حساانه

 پاداش داده شود.

 )رواه مسلم(

 

: زن مومن نیز مثل مرد مومن است که «َحَسَنةً  ْلُمْؤِمنَ ا يَْظِلمُ  لَ  اللَّهَ  ِإنَّ »: قوله  شرح:

 کند.خداوند در پاداش حسناتش ظلم نمی

نْ َيا ِفى َهابِ  يُ ْعَطى»قوله:   هکدهد اش را در دنیا به او میسنهیعنی خداوند برکت ح : «الدُّ

شود، مگر به آرامش نفس و عبارت از زندگانی راحت و خوش است و زندگی خوش نمی

َها َويُ ثَابُ »ی حالل و طیب. قوله روز و به حسناتی که برکتش در دنیا به مؤمن  :«اآلِخَرةِ  ِفى َعَلي ْ

های دهد، پس در بهشت زندگی خوشی با نعمترسیده خداوند در آخرت نیز پاداش می

شود که خداوند برایشان نظر فرموده و سالم ای در جوار پروردگار عالم به او عطا میهمیشه

     ﴿ .کندمی

﴾  :پروردگار مهربان است سالم از جانب»(. 28)یس». 
کسی است که منکر خدا و لقاء او و پیغمبرش بوده و  : کافر«اْلَكاِفرُ  َوَأمَّا»: وقوله 

شریعت خدا را تکذیب کند و به دین او عمل نکند، این کافر، خواه مرد باشد یا زن به عوض 

سناتی که انجام داده است، مثل نیکی و صله رحم و احسان به فقراء و مساکین و نگهداری ح

 شود.از ظلم بر دیگران، در دنیا غذا داده و نوشانیده و پوشانیده می
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ای : تا این که به آخرت منتقل شود. و در آنجا حسنه«اآلِخَرةِ  ِإَلى َأْفَضى ِإَذا َحتَّى»: وقوله 

. چون به عوض حسناتش در دنیا از «عطی بها الجنة فی اآلخرةيله حسنة کن يلم »ندارد. 

 ها و وسایل سواری و راحتی بهره گرفته و هیب ظلمی بر او نشده است.ها و نوشیدنیخوردنی

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظش کنند. -1

 ای شنوندگان واضح کن.شرح حدیث را بخوان و آنچه پوشیده است بر -5

که در عمل صالح یمن و برکت است. پس اگر صاحب آن مؤمن  :ها را آگاه کنآن -3

شود و اگر رسد و در آخرت نیز پاداش داده میباشد، برکت آن عمل در دنیا به او می

شود، ولی در آخرت از ثواب آن کننده به آن مؤمن نباشد در دنیا پاداش داده میعمل

 محروم است.

گردد الزم است که در عمل صالحی که باعث ثواب آخرت می :ها را خبردار کننآ -4

 که شرایط ذیل رعایت شود:

 این که آن عمل از کارهائی باشد که خدا و رسول آن را مشروع دانسته اند. -1

 این که خالص برای خدا انجام داده شود. -5

یأت آن دادن آن عمل کمیت و صفت آن رعایت شده و مخالفت با هدر نجام -3

نشود، چنانکه زمان و مکانش باید رعایت شود و در غیر زمان و مکانش انجام 

داده نشود و گرنه عمل انجام شده باطل است و در آخرت پاداش به آن 

 رسد.نمی
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 : آیة یا ایها الذین آمنوا ال تقدموا1درس 

 قول اهلل تعالی:
 
 
  

 
  
 

  
 

    
  

 

 گفتة خداوند بزرگ:

( ای کسانی که به خدا ایمان آورده 1)

اید! پیش نیفتید پیشروی خدا و پیامبرش و 

 بترسید خدا را که خدا شنوا و داناست.

 [1]الحجرات: 

 

  ﴿ قوله تعالی: شرح:

﴾ این ندای خداوند است بر بندگان مؤمنش، آنان که ندای خدا :

ها کاری بخواهد انجام کنند، پس اگر خداوند از آنشنوند و درخواستش را اجابت میرا می

کنند. اما کفار، همچون مردگانند دهند و اگر به ترک عملی دستور دهد آن را ترک میمی

 کنند.نه درخواستی را قبول می شنوند ونه ندائی می

    ﴿ وقوله تعالی:

 ﴾ یعنی پیش نیفتید پیشروی خدا و رسول به :

 گفتاری و عملی، چون قدم در اینجا به معنی تقدم است.

بر مثال این مانند کسی است که قبل از نماز عید قربانیش را ذبح کند، چون حضرت پیغم

 کردند، یا این که کسی گذاردند قربانی را ذبح میبعد از این که با مردم نماز عید می

عقیده یا سخن، یا عملی را که خدا و رسولش حرام کرده اند بر خود مباح بداند و در این 

 جمله هر بدعتی که انسان آن را بوجود آورد شامل است که نزد خدا و رسول حرام است.
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: خداوند بندگان مؤمن خود ﴾ ﴿ وقوله تعالی:

ها را به درجه کمال و سعادت رسانده و از نقصان و زیان بازدارد. را به تقوی و به آنچه که آن

دهد و از مظاهر تقوی این است که در عقیده، قول و عمل بر خدا و رسول پیشروی دستور می

: یعنی ﴾   ﴿ نکند. وقوله تعالی:

خداوند شنوندة گفتار شماست، هرگاه آن را پنهان کنید یا آشکار نمایید او داناست به اعمال 

ها را بپوشید یا ظاهر کنید. بنابراین، واجب است که از خداوند با طاعت او و شما چه آن

 رسولش بترسید.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 کند.آیت را مکرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ  -1

 شرح را به آرامش بخوان و آنچه پوشیده است واضح کن تا فهمیده شود. -5

که هرکس بدعتی به وجود آورد و مردم را به آن دعوت کند  :شنوندگان را آگاه کن -3

همانا بر خدا و رسول پیشی گرفته و از خدا و رسول پیروی نکارده، بلکاه اراده کارده    

خود رواج دهد یا باالتر از آن چیزهائی  که همچون خدا و رسول سنتی را در میان قوم

 بیاورد که از شریعت خدا و رسول بهتر باشد.

ها را از سبب نزول این آیت باخبر کن: که هیئتی اعزامای از قبیلاه تمایم بار رساول      آن -4

گفت: قعقاع بن معبد را امیرشاان   به پیغمبر  وارد شدند پس حضرت ابوبکر خدا 

: اقرع بن جابس را امیرشاان کنیاد، پاس اباوبکر باه      گفت قرار دهید، و حضرت عمر

گفت: هدف تو مخالفت با من است. حضرت عمر گفت: مخالفتی با تو ندارم،  بعمر

پس اختالف کردند تا صدایشاان بااال گرفات، ساپس ایان آیات باه خااطر تأدیاب و          

 ها را خشنود فرماید.ها خشنود باد و آنخداوند از آن»شان نازل شد تربیت
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 : حدیث معاذ بن جبل به عنوان حاکم یمن9درس 

ه وسلم لمعاذ بن قول النبي صلى اهلل علي
 اليمن:  جبل حين بعثه إلى

بم تحكم؟ قال: بكتاب اهلل تعالى، قال 
صلى اهلل عليه وسلم: فان لم تجد؟ قال: 
بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. قال 
صلى اهلل عليه وسلم: فان لم تجد؟ قال 

 عنه: اجتهد برأيي، فضرب في رضي اهلل
صدره وقال الحمد هلل الذي وفق رسول 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لما يرضى 

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

برای معاذ بن جبل آنگاه کاه   گفته پیامبر 

 او را به یمن فرستاد:

کنای؟  برایش گفت: به چه چیز حکم مای  

فرمود:  گفت: به کتاب خدا، پیامبر اکرم 

اگر آن حکم را در کتاب خدا نیاافتی چاه   

کنی؟ گفت: به سانت رساول خادا    کار می

فرمااود: اگاار آن  کاانم. پیاامبر  حکام ماای 

حکاام در ساانت رسااول خاادا نبااود چااه     

کناای؟ گفاات: بااه رأی خااود اجتهاااد   ماای

اش زد و کنم. پس با دست خود بر سینهمی

گفاات: سااتایش باارای خاادا کااه رسااول     

رساااول خااادا  رساااولش  را بااارای آنچاااه

 پسندیده توفیق داده است.

 )رواه احمد وابوداود والترمذی وابن ماجه(

 

این سوال برای بیان و استفسار است و مراد به آن بیان حق و  «بم تحكم؟»: قوله  شرح:

 رد باطل است، و برای تفهیم و رسوخ در ذهن به طریقة سوال جواب وارد شده، پس معاذ 

ی به قرآن عظیم که چون مردمان برای قضاوت نزد من بیایند طبق گفت: به کتاب اهلل یعن

: یعنی اگر آن حکم «فان لم تجد؟» فرمودند: کنم. پس رسول خدا شان فیصله میقرآن بین

بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه »عرض کرد:  کنی؟ معاذ را در قرآن نیافتی چگونه قضاوت می
 کنم، سپس رسول خدا حکم فرموده حکم می : یعنی به آنچه که رسول خدا «وسلم

فرمودند: چون حوادث مختلف و نادرند، اگر حکمی در سنت من نیافتی، چگونه قضاوت 
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: یعنی در بارة حق و خیر و معروف به اندازه «اجتهد برأيي»گفت:  کنی؟ حضرت معاذ می

با  حمد کنم. در اینجا حضرت مکنم و سپس حکم میکوشم و فکر میطاقت خود می

زدند تا این که برای خیر، علم و حکمت وسعت پیدا کند در حالی  دست خود به سینه معاذ

کند و در صورت نیافتن حکم در کتاب که به قرآن و سنت حکم می»که معاذ را بر این عزم 

تمجید فرمودند و خدا را در مقابل این توفیق معاذ « کندو سنت به اجتهاد خود حکم می

فضرب في صدره وقال الحمد هلل الذي وفق رسول رسول اهلل صلى »مودند و گفتند: ستایش فر
شود مگر به و رسول خدا راضی نمی «اهلل عليه وسلم لما يرضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 آنچه خدای بزرگ راضی باشد.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 ظ کنند.حدیث را چند مرتبه تکرار کن تا شنوندگان آن را حف -1

 شرح را جمله به جمله بخوان، و آنچه بر شنوندگان پوشیده است بیان کن. -5

هیب حکمی غیر از حکم خدا و رسول سزاوار اطاعت نیست و  :ها را آگاه کنآن -3

 شان حرام است.مخالفت با حکم

 :که اجتهاد برای اهل آن مشروع است و اهل اجتهاد کسانی هستند :ها را آگاه کنآن -4

ه کتاب و سنت و عامل به آن باشند اگر کسی از اهل اجتهاد حکمی را در که عالم ب

قرآن و حدیث نیافت در طلب حق و صواب به اندازه توان خود بکوشد و فکر آن را 

تر به رضایت و حکم خدا باشد آنگاه اگر به داشته باشد که اجتهادش هرچه نزدیک

در مقابل اجتهادش حق رسید مستحق دو اجر است و اگر خطا کرد یک اجر 

 یابد.درمی

ستایش خداوند در وقت حصول هر نعمتی از جمله طعام یا شراب یا لباس یا سواری یا  -2

 شود این است که الحمد هلل بگوید.شفایافتن از مرض یا خیری که باعث خوشی می
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 : آیة دوستی غیر از خودتان نگیرید1درس 

 قول اهلل تعالی
 
 
  
 
  
  

 
  

   
 

 
 

 
  

 
   
  

   
 

 
 

 گفته خداوند بزرگ:

( ای اهاال ایمااان! نگیریااد دوسااتی   118)

همراز غیر از خودتاان، کوتااهی نکنناد در    

آشفتگی شما، دوست دارند که شاما رناج   

هاای  ببرید، همانا هویداست کیناه از دهاان  

هاای ایشاان   آنان و آنچه نهاان کنناد ساینه   

هاا را  بزرگتر است. همانا بیان کردیم آیات 

 برای شما اگر باشید بیندیشید.

 [118: ]آل عمران

 

  ﴿قوله تعالی:  شرح:

﴾کند ها را ندا می: این ندای خداوند به بندگان مؤمن او است. آن

ها را بر اسرار و امور داخلی خود آگاه نسازند. بنابراین، که دوستانی از کفار نگیرند آن

    ﴿ فرماید:می

   ﴾ یعنی آن دوستان :

 کافر در فاسدکردن امور و کارهای شما کوتاهی نخواهند کرد.

یعنی دوست دارند  :﴾  ﴿ وقوله تعالی:

 سختی و مشقت شما را.
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﴿    

﴾: یشان برای شما هابه تحقیق که شدت بغض و کینه از دهان

 ظاهر شده است.

: یعنی آن شدت ﴾  ﴿ قوله:

شان هایپرورند بزرگتر از آن چیزیست که از دهانها میبغض و کینه که از شما در سینه

 شود چنانکه دوست دارند که در مشقت قرار بگیرید.آشکار می

     ﴿ وقوله تعالی:

   ﴾  بیان کردیم برای شما

سازد. تا شان باخبر میهائی که دشمنان شما را معرفی نموده و شما را از احوال و صفاتنشانه

ها ها دوستی نکنید چه آنبه وسیله آن آیات پند بگیرید. لذا آگاهی و عبرت آموخته و با آن

 فی ندارند.غیر از فساد و شرارت و ضرر شما هد

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت را با ترتیل و مکرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 شرح را به طور واضح بخوان و آنچه پوشیده است بیان کن. -5

ها را که بر مسلمان حرام است که با کفار دوستی کرده و آن :شنوندگان را آگاه کن -3

ها برای مسلمانان جز ضرر و شر و د، چون آنها و شئون قلبی خود مطلع سازبه راز

 فساد چیزی را دوست ندارند.

که احسان خداوند بر مسلمانان زیاد است، پس باید به اطاعت از  :ها را باخبر کنآن -4

دستورات خدا و رسولش شکر آن را به جا آرند و از مظاهر احسان خداوند، نصایح و 

 ت.توجیهاتی است که در این آیت وارد شده اس
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 هر پیامبر جانشین و همراز دارد حدیث: 92درس 

 بُِعثَ  َماقول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 َكاَنتْ  ِإلَّ  َخِليَفة   ِمنْ  اْسُتْخِلفَ  َولَ  نَِبى   ِمنْ 
 َعَلْيهِ  َوَتُحضُّهُ  بِاْلَخْيرِ  تَْأُمُرهُ  ِبطَانَةٌ  ِبطَانَ َتانِ  َلهُ 

 َواْلَمْعُصومُ  َعَلْيهِ  َتُحضُّهُ وَ  بِالشَّرِّ  تَْأُمُرهُ  َوِبطَانَةٌ 
 .اللَّهُ  َعَصمَ  َمنْ 

: هاار پیااامبری کااه مبعااوث گفتااه پیااامبر 

ای کااه جانشااین  شااود و هاار خلیفااه  ماای

گردد دو دوست و همراز دارد دوسات  می

کناد و  و همرازی که او را به خیار امار مای   

کند و دوسات و همارازی   به خیر وادار می

کند و باه شار   میکه او را به شر و فساد امر 

کند و معصوم کسی اسات کاه   وادارش می

 خداوند او را حفظ کرده است.

 )رواه البخاری(

 

 لَهُ  َكاَنتْ  ِإلَّ  َخِليَفة   ِمنْ  اْسُتْخِلفَ  َولَ  نَِبى   ِمنْ  بُِعثَ  َما»قوله صلی اهلل علیه وسلم:  شرح:
 .«ِبطَانَ َتانِ 

مایه است برای خلفاء و امراء امت این حدیث صحیح پیغمبر مشتمل بر نصیحتی گران

کننده که به جز فساد و تخریب قصدی اسالمی که آنان را از دوست و همراز فاسد و گمراه

 دارد.دیگری ندارند برحذر می

یابد و کسی که پس کسی که به آن پی برد و بداند چگونه مکر آن را دفع کند نجات می

کند. هرگاه دو دوست د او را فاسد و هالک میزیرکی نداشته و به مکر او اطالع پیدا نکن

صالح و فاسد وجود داشته باشد پس پذیرفته نیست، معذرت کسی که آراء فاسد را اختیار 

که دوست  :دهدکند. خصوصاً که حدیث فوق توضیح مینموده و آراء خوب را ترک می

ر به کار زشت داده کند و دوست فاسد دستوخوب دستور به کار خیر داده و وادار به آن می

 سازد.و انسان را به انجام آن وادار می
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: یعنی معصوم کسی است که خداوند او را از شر «اللَّهُ  َعَصمَ  َمنْ  َواْلَمْعُصومُ »: قوله 

دوست فاسد حفظ نماید و کسی که از خداوند عصمت بطلبد و راه و اسباب آن را اختیار 

رد. ازینجاست که بر آراء و توجیهات دوستان کند خداوند او را در عصمت خود نگهمیدا

 شود.فاسد اعتماد نمی

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را چند مرتبه بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 شرح را جمله بعد از جمله دیگری بخوان و آنچه الزم به توضیح است واضح کن. -5

همراز انتخاب کند چاون دوساتی    که صالحین را به عنوان دوست و :به ایشان تذکر ده -3

دارد و ایشان را از همنشاینان باد برحاذر    با نیکوکاران انسان را از هر کار بدی نگه می

 دار که در ایشان هیب خیری وجود ندارد.

که حفاظت خداوند انسان را وابسته به دوستی بنده است با خادا کاه    :ها را تعلیم دهآن -4

. پس کسی که ایمان آورد و تقوی گزیند خداوند او را به او ایمان داشته یا از او بترسد

 دارد.در پناه عصمت خود نگه می

کنناد، پاس الزم اسات کاه از     که اهل شر بر اهل خیر رحم نمی :ها را نصیحت کنآن -2

 ها نکند.ها دوری نموده و اعتماد به آنآن
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 و آبادی مساجد ساختن: آیة 99درس 

 قول اهلل عزوجل:
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
   
   

  
  

 
 

 گفته خداوند بزرگ:

( این اسات جاز ایان نیسات کاه آبااد       18)

دا را آن که ایمان آورده کند مساجد خمی

است به خدا و روز آخر و به پا داشته است 

نماااز را و داده اساات زکااات را و نترساایده 

است جز خدا را، پس امید است کاه آناان   

 شدگان.باشند از هدایت

 [18]التوبه: 

 

   ﴿ قوله تعالی: شرح:

﴾ حضرت عباس : م مشرف شود در جنگ بدر اسیر شد، قبل از این که به اسال

بعضی از محاسن و  ، ولی حضرت عباس گرفتندران خدا به او ایرادهائی میبعضی از یا

شد. پس کارهای خوبی که انجام داده بود از جمله آبادانی مسجدالحرام را یادآور می

مسجدالحرام را یا تواند خداوند با نزول این آیت او را رد فرمود، به این مفهوم که کافر نمی

سازند که ایمان به خدا و روز مساجد دیگر را آباد کند، بلکه کسانی مساجد خدا را آیاد می

قیامت داشته باشند. خداوند این افتخار و منزلت را منحصر در کسی کرده است که ایمان به 

ی مفید دخداونپرستی و اطاعت از امر و نهی خدا داشته باشد، چنان ایمانی که اوالً در یگانه

گرفتن برای قیامت وادار باشد و ثانیاً به روز قیامت ایمان داشته باشد ایمانی که او را به توشه

 کند.سازد، پس چنین مومنی در انجام کارهای خیر و نیکو پیشتازی می
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﴿ ﴾ و نماز را در وقت آن با جماعت :

 های آن ادا کند،ئط و ارکان و فرائض و سنتهای خدا با رعایت شرامسلمین در خانه

﴿ ﴾ و هرگاه مالک نصاب زکات باشد و :

سال بر او گذشته باشد یا موسم برداشت محصول فرا رسد طبق دستور خداوند آن را 

از هیب جن و انسی نترسد که  :﴾ ﴿پرداخت کند و در آخر: 

ب حرامی شود و تنها از خدا بترسد و در اطاعتش کوتاهی واجبی را ترک کند یا مرتک

نکرده و در هیب حالی قصد نافرمانی آن را نکند. پس خداوند در حق چنین فرد و افرادی 

 که از راه یا بندگان به جوار و رضای او در بهشت باشند. :فیصله فرموده

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 شنوندگان آن را حفظ کنند. یت را با ترتیل تکرار کن تا بیشترآ -1

 شرح را آرام بخوان و آنچه محتاج بیان است توضیح ده. -5

نگهداشتن و اداء نماز و ذکر و دعا و که عمارت مساجد به پاک :ها را آگاه کنآن -3

 هاست.آموختن علم و اعتکاف در آن

که مسجد آداب خاصی دارد و کسی که به آبادانی مسجد عالقه  :ها را تعلیم دهآن -4

که هنگامی که  :دارد باید آن  آداب را رعایت کند. از جمله آداب مسجد این است

دهانش بوی بدی همچون بوی پیاز و سیر خام و سیگار دهد به مسجد داخل نشود، و 

همچنین جنب و حائض داخل مسجد نشود و از امور دنیوی گفتگو نشود. هنگام ورود 

بسم اهلل والحمد هلل والصلوة والسالم »ید: بگذارد و بگو به مسجد ابتداء پای راست را

: ترجمه: به نام خدا و «بواب رحمتکأعلی رسول اهلل اللهم اغفر ذنوبی وافتح لی 

ستایش برای خدا و درود و سالم بر رسول خدا، خدایا گناهانم را ببخشا و درهای 

وق را و دعای ف شدن پای چپ را جلو گذاشتهرحمتت را بر من بگشای و هنگام بیرون

را بگوید: یعنی خدایا  «بواب فضلکأ»الفاظ  «بواب رحمتکأ»بخواند و به جای 

 درهای فضل و بخشش خودت را بر من بگشا.
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 شیطان گرگ انسان است حدیث: 92درس 

 ِإنَّ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 يَْأُخذُ  اْلَغَنمِ  َكِذْئبِ  اإِلْنَسانِ  ِذْئبُ  الشَّْيطَانَ 

 َوالشَِّعابَ  فَِإيَّاُكمْ  َوالنَّاِحَيةَ  اِصَيةَ اْلقَ  الشَّاةَ 
 .واْلَمْسِجدِ  َواْلَعامَّةِ  بِاْلَجماَعةِ  َوَعَلْيُكمْ 

 «رواه احمد»
وقال عبد الرزاق عن عمرو بن ميمون 

صحاب محمد وهم أدركت أاألودي قال: 
ن المساجد بيوت اهلل في األرض إيقولون: 

 ها.ن يكرم من زاره فيأنه حق على اهلل أو 

: همانا شایطان گارگ انساان    گفتة پیامبر 

است، مانند گرگ که گوسفندی را کاه از  

گیارد، پاس از تفرقاه و    گله دور است مای 

ها بپرهیزید و جماعت و اکثریات و  جدائی

 مسجد را الزم بگیرید.

و عباادالرزاق از عماارو باان میمااون اودی   

 که اصحاب محماد   :روایت کرده گفت

هاای  د: مساجد، خانهگفتنرا دریافتم که می

خدا در زمین است و بر خدا حق است کاه  

آیاد او را اکارام   کسی که به زیارت او می

 کند.

 )اخرجه ابن کثیر(

 

زند و : یعنی شیطان گرگ انسان است او را می«اإِلْنَسانِ  ِذْئبُ  الشَّْيطَانَ  ِإنَّ »: قوله  شرح:

ین دوری کند، شیطان به سراغ او کند و هنگامی که از مساجد و مجالس صالحاذیتش می

را که از  گیرد گوسفندی: یعنی می«َوالنَّاِحَيةَ  اْلَقاِصَيةَ  الشَّاةَ  يَْأُخذُ  اْلغََنمِ  َكِذْئبِ »: آید. قوله می

گیری از : مؤمنین را از کناره«َوالشَِّعابَ  فَِإيَّاُكمْ »: همنوعان و چوپان خود دور باشد. وقوله 

دارد، چون این کار باعث ضعف و کت در جماعتی دیگر برحذر میجماعت مسلمین و شر

: شرکت در جماعت عمومی «َواْلَعامَّةِ  بِاْلَجماَعةِ  َوَعَلْيُكمْ »شکست مسلمین است. وقوله: 

گرایی های دیگر اعتماد نکنید. زیرا که در گروهمسلمین را بر خود الزم بگیرید، و به جماعت

های شوند که راهرود و مسلمانان بازیچه دست شیاطین میقوت و شوکت اسالم از بین می

گویند، آنگاه تفرقه و نزاع پیدا شده دهند و راه دیگران را زشت میخود را به آنان جلوه می
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إلی  «ادركت»شود و گفته عمرو بن میمون و باالخره به جنگ و خونریزی کشیده می

ر روی زمین است و نزد خدا ثابت های خدا دشک نیست که مساجد، خانه  .آخرالحدیث

 دهد.است که مهمانان خود را مورد اکرام قرار می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را مکرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 رامش بخوان و آنچه الزم است توضیح ده.شرح را به آ -5

 ن حذر ده.ها را از جدائی جماعت مسلمین و شرکت در گردهمائی غیر مسلمیآن -3

 ها و احزاب متفرق بر مسلمین حرام است.دادن گروهکه تشکیل :ها خبر دهبه آن -4

های ضعیفی را تشکیل که چگونه مسلمین متفرق شده و دولت :ها را آگاه کنآن -2

 کنند.دادند و زیر یوغ استعمار کفار زندگی می

جد است ها را از فضیلت و آداب مساجد و صالح و علمی که نصیب اهل مسآن -6

 آگاه کن.
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 : آیة خوردن اموال توسط روحانیون یهود 93درس 

 قول اهلل تبارک وتعالى:
 
 

  
  

 
 

 
 
 

 
  

   
 
 
 

  
 

   
 
 

  
  

  
  

  
 

 
  

  
 

 
  

 
  

 گفتة خدای بزرگ:

همانااا  ( ای آنااان کااه ایمااان آوردیااد!34)

خورناد  بسیاری از کشیشان و دیرنشینان می

دارناد از راه  اموال مردم را به ناروا و بازمی

خاادا و آنانکااه میاندوزنااد طااال و نقااره و   

شاان ده باه   دهنادش در راه خادا ماژده   نمی

کااه گاارم  ( روزی 32عااذاب دردناااک ) 

شوند در آتش دوزخ پس داغ شود بادانها  

هاشااان پیشانیهاشااان و پهلوهاشااان و پشاات

اینست آنچه اندوختید برای خویشتن، پس 

 بچشید آنچه را بودید میاندوختید.

 [32 – 34]التوبه: 
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  ﴿ قوله تعالی: شرح:

﴾کند، مان ندا می: خداوند بندگان مؤمن خویش را به وصف ای

به منزلت روح برای جسد است. پس صاحب ایمان زنده است و فاقد ایمان مرده  چون ایمان 

   ﴿ شود. وقوله تعالی:است و به او ندا نمی

 ﴾کند : مؤمنان را ندا می

بسیاری از علماء یهود و دیرنشینان تا حقیقتی که برایشان مخفی بود آگاه سازد و آن این که 

   ﴿ نصاری

﴾  مال مردم را به ناحق

ها را : و آن﴾   ﴿خورندمی

دارند تا این که کند بازمیاز راه اسالم که انسان را به بهشت و رضای پروردگار وصل می

ینی خود را نگهدارند و بر زیردستان و عوام یهود و نصاری ریاست کنند. مناصب و ریاست د

 بدین جهت همیشه با اسالم و مسلمین آماده نبرد بودند.

  ﴿ و قوله تعالی:

 ﴾ این حکم عام است که علماء :

ی است از جانب خداوند برای شود و وعیدیهود و راهبان نصاری و دیگران را شامل می

هرکسی که طال و نقره را جمع نموده و چیزی در راه خدا انفاق نکند و وعیدش چنین است 

   ﴿ فرماید:که می

﴾های زر ند که گنج: این وعید مربوط به قیامت است هنگامی که وارد دوزخ شو

داغ شود و گفته شود: این است  به آن شانو و پشتلهپو سیم ورق شده گرم شود پیشانی و 

آنچه ذخیره کردید برای خود پس بچشید آنچه ذخیره کرده اید این یک نوع تمسخر و 

 تر از عذاب حسی.استهزاء است به ایشان که عذابیست معنوی و دردناک

 

 هایی برای مربی:راهنمائی
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 این دو آیت را بخوان تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 ح را بخوان و آنچه پوشیده است و نیازی به توضیح دارد بیان کن.شر -5

که دشمنی علماء یهود و رُهبان نصاری با اسالم و مسلمین به  :شنوندگان را آگاه کن -3

 شان است.خاطر حفظ منافع دنیوی

د: آن مالی که زکاتش اداء باخبر کن که فرمودن ها را از فرمایش حضرت عمر آن -5

چه زیر هفت طبقه زمین باشد و مالی که زکاتش داده نشود کنز ز نیست، گرشود کن

 است گرچه آن مال در جائی آشکار باشد.
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 : حدیث زکات برای پاکی اموال است94درس 

 َلمْ  اللَّهَ  ِإنَّ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 ِمنْ  بَِقىَ  َما ِبَها لُِيطَيِّبَ  ِإلَّ  الزََّكاةَ  يَ ْفِرضِ 

من اموال  اْلَمَوارِيثَ  فَ َرضَ  َوِإنََّما ،َأْمَواِلُكمْ 
النبي  َلهُ  قَالَ  ثُمَّ  .ُعَمرُ  َفَكب َّرَ . بَ ْعدَُكمْ  تبقى

 َما ِبَخْيرِ  ُأْخِبُركَ  َألَ  صلى اهلل عليه وسلم:
 نَظَرَ  ِإَذا الَِّتى الصَّاِلَحةُ  اْلَمْرَأةُ  ؟اْلَمْرءُ  َيْكِنزُ 
َها  َغابَ  َوِإَذا اَعْتهُ َأطَ  َأَمَرَها َوِإَذا َسرَّْتهُ  ِإلَي ْ
َها  .َحِفظَْتهُ  َعن ْ

داونااد زکااات را فاارض : خگفتااة پیااامبر 

نکرد مگر این که بااقی ماناده مالتاان را باه     

وسیله آن پاک کناد و هماناا میاراث را در    

مالی که از شاما بااقی ماناده فارض کارد،      

تکبیار گفات. ساپس     پس حضرت عمار  

رسول خدا برایش فرمودند: آیا خبار دهام   

را بااه بهتاارین ذخیااره انسااان؟ زناای      تااو

نیکوکاری که چون به او بنگارد او را شااد   

کند و چون به او دستور دهد اطاعت کناد  

و در غیبت او از ماال و آبارویش حفاظات    

 کند.

 ی البخاری ومسلم ولم یخرجاه(أصحیح علی شرطهما  :)رواه غیر واحد وقال الحاکم

 

 : هنگامی که آیت«... الخِرضِ يَ فْ  َلمْ  اللَّهَ  ِإنَّ »: قوله  شرح:

﴿   
    

    
     

     
   

     
    ﴾ 

نمایند و آن را در راه پروردگار و به کسانی که طال و نقره ذخیره می»(. 32و  34)التوبة: 

هایشان را در آتش دوزخ روزی که اندوخته  کنند، نوید عذابی دردناک بده.انفاق نمی

ی، پهلو و پشتشان را داغ کنند؛ این همان گنجی است که برای خویش بگذارند و با آن پیشان
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نی و یگنازل شد مسلمانان احساس سن  .«اندوختید. پس سزای زراندوزی خود را بچشید

کنم، نزد رسول فرمود: من این مشکل شما را برطرف می دشواری کردند، حضرت عمر 

 اب شما سنگین آمده، رسول خدا خدا رفته عرض کرد: ای رسول خدا! این آیت بر اصح

فرمودند: خداوند زکات را فرض کرد تا باقی مال شما را پاک سازد و میراث را در مال شما 

تکبیر گفت و رسول  مقدر کرد تا برای کسانی باشد که بعد از شما اند. پس حضرت عمر 

ای که چون به یستهفرمودند: آیا به تو خبر دهم که بهترین ذخیره انسان چیست؟ زن شا خدا 

او بنگرد، او را شاد کند و چون به او دستور دهد اطاعت کند و در غیابش از مال و آبرویش 

حفاظت کند. این حدیث شریف مسلمانان را از دلتنگی که در اثر نزول آیت 

﴿ ﴾  پیدا شده بود، بیرون آورد. چون

مالی را ذخیره کند به خاطر آن عذاب خواهد شد، که هرکسی  :شداز آن آیه دانسته می

رجوع کرد تا این مشکل را حل کند و راه حل صحیحی دریافت  به پیغمبر حضرت عمر 

کرد که هیچگونه تردیدی برای مؤمن باقی نماند و آن این که اگر ذخیره و جمع مال درست 

داشت، با یعت وجود نمیبود و انفاق کل مال واجب بودی پس میراث و تو ارثی در شرنمی

آن که میراث در سورة نساء و سنت پیغمبر اسالم ثابت شده است، پس دانسته شد که بنده به 

شود که زکات آن را نداده باشد ولی آن مالی که زکات خاطر ذخیره و جمع مالی عذاب می

حل شود. و بعد از آن داده شود گرچه مدفون در زمین باشد، کنز و ذخیره محسوب نمی

مشکل به فایده بزرگی دست یافتیم و آن این که بهترین کنز و ذخیره انسان زن نیکوکاری 

 بیان فرمودند. است که متصف به صفاتی باشد که حضرت رسول اکرم 

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را به طور احسن بخوان تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 شرح را بخوان و آنچه الزم است توضیح ده. -5

 ماندة مال آگاه کن.کردن باقیشنوندگان را از رمز فرضیت زکات و پاک -3
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که بهترین ذخیره انسان زن ینکوکار و شایسته است که از شوهر  :ها را باخبر کنآن -4

 اطاعت نموده و از مال و آبرویش نگهداری کند.
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 : آیة کافران به انتظار عذاب خدا و...92درس 

 قول اهلل تبارک وتعالى:
  
  

 
 

  
  
  

 
   

  
 
  
  

  
  

   
  

 
   

 
 

 
 

 گفتة خدای بزرگ:

( آیاا انتظاار دیگاری دارناد جاز آن      128)

پروردگار تو یاا  که بیایند فرشتگان یا بیاید 

هاای پررودگاار تاو،    تبیایاد بعضای از آیا   

آید بعاض آیاات پروردگاار    روزی که می

تو آنروز، هیچکس را ایمانش نفعی ندهاد  

ان نیااورده باشاد و یاا در    که قبل از آن ایم

ایمان خود خیار و ساعادت کساب نکارده     

باشااد. بگااو: پااس منتظاار باشااید کااه مااائیم 

 ان.منتظر

 [128]انعام: 

 

: استفهام برای نفی است یعنی ﴾ ﴿ قوله تعالی: شرح:

له شان بیایند یا پروردگارت برای فیصکشند جز این که فرشتگان برای قبض روحانتظار نمی

 حکم در قیامت بیاید.

    ﴿قوله تعالی: 

﴾ یعنی به ایمان خود منتظرند که بعضی عالمات قیامت چون طلوع :

خورشید از مغرب ظاهر گردد. همانا آن موقف اصرار مشرکین بر تکذیب همچون موقف 
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یند یا این که خداوند یا عالمتی کسی است که منتظر است تا فرشتگان برای قبض روح آن بیا

 از قیامت چون طلوع خورشید از طرف مغرب بیاید.

    ﴿وقوله تعالی: 

﴾شدن قیامت داللت : یعنی روزی که بیاید بعضی عالماتی که بر نزدیک

در این  شدن به لحظة فناست.کند و آن طلوع خورشید از مغرب است که عالمت نزدیک

که اگر انسانی قبل از ظهور این عالمات، ایمان نیاورد ایمان بعد از  :دهدحال خداوند خبر می

ظهور عالمات، مقبول و مفید نیست. چون این ایمان، ایمان اضطراری است نه اختیاری. 

همچنانکه انسانی قبل از ظهور عالمات قیامت ایمان آورده ولی در ایمانش خیری انجام نداده 

ای برایش ندارد. شود و فایدهکند، اینگونه ایمانی از او پذیرفته نمیبلکه آن روز اراده خیر می

 چون در توبه بسته شده و دیگر بازشدنی نیست.

   ﴿ قوله تعالی:

 ﴾برای مشرکین که دیگران را با پروردگار  :: ای رسول ما! بگو

کت کنند منتظر باشید ما نیز در انتظار هالرند و بر شرک و تکذیب اصرار میگیخود برابر می

 کت خواهد آمد.شما هستیم و قطعاً آن لحظة هال

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت را خوب و مکرر بخوان تا شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 شرح را به آرامش بخوان و آنچه الزم است تفسیر کن. -5

کردن در انتظار مرگ نباشند جیل در توبه سفارش کن و برای توبهشنوندگان را به تع -3

 شود.توبه پذیرفته نمی ,چون در هنگام نزع روح

که عالمات کوچک قیامت نمودار شده و تنها عالمات بزرگ باقیست  :به آنان خبر ده -4

آید و در توبه به اولین عالمات که اگر یکی از آن پیدا شود همه پی در پی بوجود می

 شود.ه همانا طلوع خورشید از مغرب است بسته میک
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 : حدیث عالمات قیامت96درس 

 تَ ُقومُ  لَ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 طُُلوعُ  آيَات   َعْشرَ  تَ َرْوا َحتَّى السَّاَعةُ 

 دخان والدابةالو  َمْغرِِبَها ِمنْ  الشَّْمسِ 
وخروج عيسى بن  َوَمْأُجوجُ  يَْأُجوجُ ُخُروَج وَ 

 َخْسف   ُخُسوف  وخروج الدجال ثلثة  مريَم
 ِبَجزِيَرةِ  َوَخْسف   بِاْلَمْغِربِ  َوَخْسف   بِاْلَمْشِرقِ 

 َتُسوقُ  َعَدنَ  قَ ْعرِ  ِمنْ  َتْخُرجُ  َونَارٌ  اْلَعَربِ 
 َحْيثُ  َمَعُهمْ  تَِبيتُ  النَّاسَ  َتْحُشرُ  َأوْ  النَّاسَ 
 .قَاُلوا َحْيثُ  َمَعُهمْ  َوَتِقيلُ  بَاُتوا

شود تاا ایان   پا نمی: قیامت برر گفتة پیامب

بینید، طلوع خورشاید از  که ده عالمت را به

، بةةةةمغااارب، ظهاااور دود و پیداشااادن دا

شاادن یااأجوج و مااأجوج و خااروج  بیاارون

شاادن حضاارت عیساای باان مااریم و بیاارون 

دجاال و سااه خسااف )فاارورفتن باار زمااین(  

است خسفی است به مشرق و خسفی است 

لعرب و ا ةی است به جزیرفبه مغرب و خس

شاود و  آتشی که از عمق عادن بیارون مای   

کند، هرجا که مردم شب مردم را حشر می

کنند این آتش با ایشاان اسات و   سپری می

 شان است.هرجا ظهر باشند آتش مالزم

 

: یعنی لحظه فنا و پایان این دنیا و آغاز زندگی آخرت «السَّاَعةُ  تَ ُقومُ  لَ »: قوله  شرح:

 آید.بوجود نمی

: در روایات وارد شده است که دخان چیزی «الشَّْمسِ  طُُلوعُ  آيَات   َعْشرَ  تَ َرْوا َحتَّى»: قوله

شود، ولی در منافذ کافر فرو رفته تا این که است که بر انسان مومن همچون زکام عارض می

 گردد.سر آن همچون سری بریان در آتش می

بیرون شده و با مردم صحبت در مورد دابه نیز وارد شده که از چاهی در کوه صفا 

کند. و داستان یأجوج و مأجوج در آخر سوره کهف آمده است و نزول حضرت عیسی به می

 ﴿فرماید: حدیث صحیح و به قرآن در سوره زخرف مذکور است. می

    
﴾  :های قیامت ی از نشانهی( عیسو به راستی )ظهور دوباره»(. 61)الزخرف
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روایت شده که مردم  «النَّاسَ  َتْحُشرُ وَ » و گفته پیامبر  «پس هرگز در آن شک نکنید است.

 شوند چون فلسطین سرزمین محشر است.در فلسطین حشر می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را چند بار تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 ه الزم است توضیح بده.شرح را به آرامش بخوان و آنچ -5

شدن قیامت داللت یات عالماتی است که بر نزدیک: که مراد از آشنوندگان را خبر ده -3

 کند.می

از ظاهر احادیث معلوم است که طلوع خورشید از مغرب اولین عالمت از عالمات  -4

 دهگانه قیامت است.

از صحابه ارشاد در منی در جمعی  که این حدیث را پیامبر اکرم  :ها را آگاه کنآن -2

 ها بحث و گفتگو از قیامت داشتند.که آن :فرمودند
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 ها: آیة وفای مؤمنان به پیمان91درس 

 قول اهلل تبارک وتعالى:
 
 

 
 

 
   

 
  

  
  
 

 
  

   
  
  

 گفتة خدای بزرگ:

هاا،  (  ای اهل ایمان! وفا کنید باه پیماان  1)

هااای حااالل شااده اساات باارای شااما دام   

چهارپا مگر آنچه خوانده شود بر شما غیار  

در حااالی کااه   ,شاامرندگان شااکار حااالل

حکاام  هسااتید در احاارام، همانااا خداونااد  

 خواهد.کند بدانچه میمی

 [1]المائده: 

 

  ﴿ قوله تعالی: شرح:

﴾: یعنی ای کسانی که ربوبیت خدا و نبوت حضرت محمد   و

ها را به عنوان آن اسالم را به عنوان دین پذیرفتند، به عهد و پیمان خود وفا کنید. خداوند 

 :شان در آن است امر فرمایدها را به کاری که خیر و سعادت و نجاتنکند تا آایمان یاد می

که همانا وفاء به عهد و پیمان باشد و چون عهدها زیاد است از آنجمله عهدیست بین بنده و 

خدا چون کسی که به کلمه توحید ال اله اال اهلل ومحمد رسول اهلل اعتراف کند به تحقیق که با 

ات یگانه او را پرستش کند و کسی را شریک و همتای او قرار ندهد خدا عهد بسته که تنها ذ

  ﴿ فرماید:و در این مورد می

    
    
 ﴾  :یعنی یاد کنید نعمت »(. 2)المائدة
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نی داشت و عهد او را آن عهدی که بر شما استوار کرد که اطاعت خدا را که بر شما ارزا

سپس در عقدهای بیع و شراء اجاره و  .«کنید آنگاه که گفتید: شنیدیم و فرمانبرداری کردیم

ورزی و عهدشکنی نکند. شود خالفنکاح و یا عهدهای دیگری که بین دو انسان برقرار می

به سعادت و کمال رسیده است. وقوله تعالی:  و به این عهدها وفا نماید به تحقیق که

﴿   ﴾ :
خورند و بعضی ها را مینکردن حیوانات که بعضی آنعمت حاللخداوند بر بندگان خود به 

: مراد همان اصناف هشتگانه شتر و گاو «االنعام بهیمة»گذارد. شوند منت میها را سوار میآن

   ﴿ است و خداوند به جمله و گوسفند

﴾  محرمات را استثناء کرده است مانند خود مرده، خون، گوشت خنزیر

ها یا قبرها و مزارها ذبح و حیوانی که برای غیر خدا ذبح شده یعنی حیواناتی که برای بت

 :گویدکرد، سپس می شود. همچنانکه حرمت شکار در حال احرام به حج یا عمره را بیانمی

کند، چون اوست خدای برحق پس که خداوند بزرگ آنچه بخواهد حالل و یا حرام می

کند و هیب اعتراضی بر او نیست، چون او به مصالح بندگان خود دانا آنچه بخواهد حکم می

 کند.کند یا بعضی را منع میشان چیزی را مباح میاست پس بنابر مصلحت

 

 ی مربی:هایی براراهنمائی

 آیت را با ترتیل تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 شرح را بخوان و آنچه بر شنوندگان مخفی است بیان کن. -5

که وفا به هرعهد و پیمانی بین انسان و پروردگارش یا بین انسان و  :ها را خبر دهآن -3

 برادرش واجب است.

 اد شده و باقی بماند.ها را به شکر نعمت وادار کن که شکر کند تا نعمت خدا زیآن -4

که خود مرده، خون و گوشت خنزیر و آنچه برای غیر خدا ذبح  :ها را آگاه کنآن -2

 شود خوردنش حالل نیست.می
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 که شکارکردن بر محرم حرام است تا وقتی که از احرام فارغ شود. :ها را آگاه کنآن -6
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 : حدیث نامه پیامبر برای عمرو بن حزم99درس 

في كتابه  عليه وسلم قول النبي صلى اهلل
لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه 

 لها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم:أه
بسم اهلل الرحمن الرحيم هذا كتاب من اهلل 
ورسوله يا أيها الذين آمنوا وفوا بالعقود 
هذا عهد من محمد رسول اهلل لعمرو بن 

آمره بتقوى اهلل اليمن  إلىحزم حين بعثه 
ن اهلل مع الذين اتقوا والذين إه فمره كلفي أ

 هم محسنون.

اش بارای عمارو بان    در نامه: گفتة پیامبر 

حزم، آنگاه که او را به یمن فرستاد تا اهال  

یمن را به مسائل دینی آگاه کند و سنت را 

شان را بگیارد و  به ایشان بیاموزد و صدقات

چنین نوشت: بسم اهلل الرحمن الارحیم ایان   

نااب خاادا و رسااولش ای ایساات از جانامااه

مؤمنااان بااه عهااد خااود وفااا کنیااد و ایاان    

عهدنامة ایست از جانب محمد رسول خادا  

برای عمرو بن حزم که او را به یمن فرستاد 

او را به تقوای خادا در تماام اماور دساتور     

دهد، چون که خدا با کسانی اسات کاه   می

 کنند و آنانکه نیکوکاران اند.پرهیز می

 ریر و ابن کثیر(ج خرجه ابنأ – )رواه ابن ابی حاتم

 

لقول  .تا این که اهل یمن را به مسائل دین آگاه کند «يفقه أهلها»: فرموده پیامبر شرح:

یعنی به کسی که خدا اراده نیکی داشته باشد » «نيفی الد هفقهيرًا ييرد اهلل به خمن »: الرسول 

و چگونگی اداء و برپاداشتن شرایع  های دین. یعنی به راه«کنداو را به شرایع دین آگاه می

هذا  »: کند. گفته پیامبر سازد و به او شناخت حکمت و امور دین را الهام میدین آشنا می
ایست از جانب خدا و رسول، زیرا آیه که به وفا به عهد . آری، این نامه«كتاب من اهلل ورسوله

ای که به عمرو بن حزم نامه دهد از جانب خدا است که در سوره مائده آمده ودستور می

. یعنی او را «امره بتقوى اهلل في امره كله»است. گفته پیامبر:   فرستد از جانب رسول خدامی

دهد امر نموده تا این که از به ترس از خدا و مراقب دانستن خدا را در هر کاری که انجام می
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د یا حکمی که صادر زندهد و یا حرفی که میحقیقت و عدالت در هر دستوری که می

کند مخالفت نورزد و شک نیست که عمرو بن حزم به عنوان قاضی و حاکم و مفتی به سر می

   ﴿ وصیت خود را به این گفته خداوند:  برد و پیامبرمی

   
  ﴾  :خدا با کسانی»یعنی (. 158)النحل 

امر و نهی خدا را در  آنان و .کندختم می «وآنان نیکو کارند ترسنده از خدا میاست ک

  ﴿ .کنندهرکار کوچک و بزرگ رعایت می

 ﴾  و آنانکه نیکوکاران اند. چونکه گاهی بنده از خدا

، کندمی اشتباهر و نهی امترسد، اما به خاطر نادانی و غفلت در اداء در مقابل امر و نهیش می

بخشد. چه بودن خدا با اهل تقوی اینست که فتح و نصرت خود را در پس تقوایش فائده نمی

ادای واجبات و طاعات خدا و رسولش به وی الهام کرده و او را بر انجام آن تأیید و نصرت 

 دهد.می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 تر سامعین آن را حفظ نمایند.تا این که بیش :حدیث را به تکرار بخوان -1

 شرح را برای سامعین توضیح ده تا این که سامعین بفهمند. -5

ایشان را که فرستادن علماء و نمایندگان به شهرها و اطراف برای تبلیغ  :آگاه کن -3

چه این کار به صالح  ,اسالم و آشناکردن مردم به دین خدا توسط حاکم وقت مشروع

 ست.حال جامعه و استقامت امور آن

که وفاء به عهد واجب است و خالف وعده یا شکستن آن جزء  :ایشان را آگاه کن -4

 گناهان کبیره است.

 که نوشتن بسم اهلل الرحمن الرحیم در هرکاری مشروعیت دارد. :به ایشان تعلیم ده -2

دهد واجب و که رعایت تقوی خدا در هرکاری که بنده انجام می :به ایشان تذکر ده -6

 ضروری است.
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ت ده ایشان را به این که عاقبت خوب برای کسی است که در همه کارها از خدا بشار -2

 بترسد.

 بشارت ده ایشان را که خدا همراه و مددگار اهل تقوا و احسان است. -8
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 لزوم احترام روز شنبه بر یهود آیة: 91درس 

 قول اهلل تبارک وتعالى:
  

  
 

 
   

 
 
  

 
  
 

 
 

( همانا نهاده 154) گفتة خدای بزرگ:

شد شنبه بر آنان که اختالف کردند در آن 

کند روز و همانا پروردگار تو حکم می

قیامت در آنچه بودند در آن اختالف 

 ند.کردمی

 [154]نحل: 

 

  ﴿ فرموده خدای بزرگ: شرح:

   
 ﴾ دهدخداوند تعالی در این آیت خبر می: 

که تعظیم روز شنبه بر یهود به جهت عقوبت و انتقام از ایشان فرض شده زیرا تعظیم شنبه در 

خداوند به یکی از پیامبران بنی اسرائیل وحی کرد که نبود و هرگاه   آئین حضرت ابراهیم

که  :روز جمعه را تعظیم کنند بنی اسرائیل اختالف کردند و از روی سرکشی و تکبر گفتند

ها و زمین فارغ شده شنبه بوده است و شنبه را اختیار روزی که خداوند از آفرینش آسمان

و به روز شنبه هم وفاء نکردند و شروع  کردند. خداوند هم تعظیم شنبه را برایشان فرض کرد

های فراوان های شکار را در روز شنبه گذاشتند و روز یکشنبه ماهیبازی کرده و شبکهبه حیله

 شکار کردند.

   ﴿ فرموده خداوند:

    
   ﴾ ول این ق
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خداوند وعدة عذاب است که خداوند متعال آنان را به سبب تمرد و سرکشی و مخالفتی که 

را دریافتند  دهد. اما آن کسانی که بعثت حضرت محمد نمودند جزاء میشان میبا پیامبران

و ایمان آوردند و داخل اسالم شدند نجات یافته و سعادتمند شدند و آن کسانی که کافر 

در اسالم نشدند خداوند آنان را به سبب کفرشان به بدترین و سخترین عذاب شدند و داخل 

 مجازات خواهد نمود پناه به خدا.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت را به تکرار بخوان تا این که بیشتر سامعین حفظ کنند. -1

 جمالت شرح مطالب را یکی پس از دیگری بیان کن تا دانسته شود. -5

به فضیلت روز جمعه و این که خداوند متعال یهود و نصاری را از  :ایشان را آگاه کن -3

فضل آن روز به سبب سرکشی و کفر ایشان محروم کرد و مسلمانان را به سبب ایمان 

 اکرام و احترام کرد.  و فرمانبرداری ایشان از خدا و رسول خدا

 بودن اختالف و عاقبت سوء اختالف آگاه کن.ایشان را به حرام -4

به حکم خداوند عادل به این که هرکسی را در قیامت نسبت به  :ا آگاه کنایشان ر -2

دهد تا این که از بدی پرهیز کنند و آنچه عمل کرده است از خوبی و بدی جزاء می

 خیر را الزم بگیرند و در دنیا و آخرت رستگار شوند.
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 اختصاص روز جمعه به امت محمد  حدیث: 22درس 

 اللَّهُ  َأَضلَّ وسلم:  قول النبي صلى اهلل عليه
َلَنا َكانَ  َمنْ  اْلُجُمَعةِ  َعنِ   لِْليَ ُهودِ  َفَكانَ  قَ ب ْ
 اأَلَحدِ  يَ ْومُ  لِلنََّصاَرى وََكانَ  السَّْبتِ  يَ ْومُ 

 اْلُجُمَعةِ  لِيَ ْومِ  اللَّهُ  فَ َهَدانَا بَِنا اللَّهُ  َفَجاءَ 
 ُهمْ  وََكَذِلكَ  َواأَلَحدَ  َوالسَّْبتَ  اْلُجُمَعةَ  َفَجَعلَ 

 َأْهلِ  ِمنْ  اآلِخُرونَ  َنْحنُ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  لََنا تَ َبعٌ 
نْ َيا ن َ  اْلَمْقِضىُّ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َواأَلوَُّلونَ  الدُّ  ُهمْ بَ ي ْ

 .اْلَخلَِئقِ  قَ ْبلَ 

خداونااد پشااینیان مااا را از : گفتااة پیااامبر 

جمعااه منحاارف کاارد، یهااود روز شاانبه را  

به را و انتخاب کردند و نصاری روز یکشان 

خداوند ما را بروز جمعه هدایت کرد پاس  

جمعه و شنبه و یکشنبه قرار داد و ایشان در 

روز قیامت پیرو مایند. ما در دنیا در ردیف 

ت در درجاه اول قارار   آخر و در روز قیاما 

امتی هستیم که پیش از هماه   داریم و اولین

 شود.مخلوقات در بین ما حکم می

 )رواه مسلم(

 

فرمودند: خداوند کسانی که قبل  ، پیامبر «اْلُجُمَعةِ  َعنِ  اللَّهُ  َأَضلَّ »  پیامبر فرموده شرح:

 ِلْليَ ُهودِ  َفَكانَ »را به تعظیم روز جمعه راهنمائی نکرده و فرمود: « یهود و نصاری»از ما بودند 
ی یهود و تعظیم روز یکشنبه : یعنی تعظیم روز شنبه برا«اأَلَحدِ  يَ ْومُ  ِللنََّصاَرى وََكانَ  السَّْبتِ  يَ ْومُ 

برای نصاری بود، چونکه این دو روز ایام تعطیلی و استراحت و اوقات عبادات باطله ایشان 

: یعنی «اللَّهُ  فَ َهَدانَا» :بوده است، زیرا که عبادات ایشان بر طریق صحیح نبوت نبوده است. قوله

ا جمعه روز استراحت ما از کار و خداوند ما مسلمین را به تعظیم روز جمعه راهنمائی نمود، لذ

روز عبادت و رفتن به طرف نماز جمعه و ذکر خداوند و خواندن قرآن و شنیدن خطبه و ادای 

: یعنی روز جمعه اول است و شنبه دوم و «َواأَلَحدَ  َوالسَّْبتَ  اْلُجُمَعةَ  َفَجَعلَ » :باشد. قولهنماز می

امة کما هم يوم القيفقال کذلک هم تبع لنا »اید: فرمیکشنبه سوم و این موضوع را بیان کرده می
ها پیرو ما هستند، چنانچه پیرو ما هستند در دنیا زیرا : یعنی در آخرت آن«ايتبع لنا فی الدن

جمعه اول است و بعد از جمعه شنبه و بعد یکشنبه، و ما آخرین در دنیا و اولین در آخرت 
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ن َ  اْلَمْقِضىُّ »هستیم.  : مراد این است که عمل امت اسالمی قبل از اعمال «َخلَِئقِ الْ  قَ ْبلَ  ُهمْ بَ ي ْ

يوم ولون. نحن األ»گرید و به این جهت پیامبر فرمودند: دیگر امتان مورد محاسبه قرار می
 باشیم.: ما در قیامت اول می«امةيالق

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 .حدیث را به تکرار بخوان تا این که بیشتر سامعین حفظ کنند -1

 جمالت شرح مطالب را توضیح ده تا این که خوب دانسته شود. -5

بودن یهود و نصاری و در آخرت هم بدبختی و خسران به گمراه :ایشان را آگاه کن -3

 هاست.دامنگیر آن

بودن در ایشان را به برتری امت اسالمی و چگونگی آخربودن در دنیا و اول :آگاه کن -4

 آخرت.

خدا به امت اسالمی داده که در روز قیامت قبل از همه به فضیلت  :به ایشان تذکر ده -2

 شود.ها حساب این امت تصفیه میامت

چون وقتی که از یهودی  :ایشان را به اعتراف یهود و نصاری به کفر خود آگاه کن -6

ام و اگر از نصرانی بپرسی تو کیستی؟ گوید: من یهودیپرسی تو کیستی؟ میمی

گوید: من مسلمان هستم، پس هر از مسلمانی بپرسی میام و اگر گوید: من نصرانیمی

دهند و یهودیت و نصرانیت دوچیز بدعی گروهی بر علیه نفس خود شهادت می

هستند که پیروان ایشان در گمراهی و هالکتند. اما اسالم دینی است که از طرف خدا 

 برای اولین و آخرین مشروع شده است.
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 آمرزش همه گناهان آیة: 29درس 

 ل اهلل تبارک وتعالى:قو
  

 
 

 
 

  
  

   
  

 
 

  
  

 
  

 
  

 
   
  

 
   

 

گو ای بنادگان  ( ب23گفتة خدای بزرگ: )

های خویش، من که اسراف کردند بر جان

نومید نباشید از رحمت خدا، همانا بیاامرزد  

همانااا اوساات   ,خاادا گناهااان را همگاای  

( و بازگردیااد بااه  24آمرزگااار مهربااان ) 

لیم شاوید  سوی پروردگارش خویش و تس

پاایش از ایاان کااه برسااد بااه شااما  ,باارای او

 عذاب سپس یاری نشوید.

 [24 – 23]الزمر: 

 

  ﴿ فرموده خدای بزرگ: شرح:

   
﴾  الی آخر آیه، این آیت در بارة گروهی از اهل شرک نازل

شان زیاد شده بود، خدمت ند و زنا هم در بینشده است که مرتکب قتل و خونریزی شده بود

گوئی و مردم را به سوی آن آمدند و گفتند: ای محمد! آنچه که تو می حضرت رسول 

 خوانی خوب است اما به ما خبر ده که کفاره اعمال بد ما چیست؟ آیه ذیل نازل شد آیه:می

﴿     
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    ﴾ 
خونش  ,پرستند، و کسى را که پروردگارو آنان که معبودی جز اهلل را نمى»  (.38)الفرقان: 

؛ و کسى مرتکب این اعمال شود، کنندکشند و زنا نمىرا حرام کرده است، جز به حق نمى

 ﴿ و این آیت هم نازل شد .«رسدبه مجازات سختى مى

   
 ﴾ اآلیه و در کتاب بخاری هم روایت شده که ...

 شأن نزول این آیات همین واقعه است.

   ﴿ :قوله تعالی

    
       

     
  ﴾  خداوند بندگان

کند چون آلوده به شرک و گناه اند و اهلیت خطاب را ندارند، مسرف را مستقیماً خطاب نمی

ها بگوید: ای بندگان من به علت دهد که از جانب خدا به آنمی دستور بلکه به پیامبر

خداوند همه آلودگی به گناهان و جرائم از رحمت خدا مأیوس نشوید، اگر توبه کنید 

که گناه بزرگ باشد مانند شرک و قتل و زنا، زیرا خدا آمرزنده  درقبخشد هرگناهان را می

ست، و هیگاه ایشان را از نور رحمت خود مأیوس برای بندگان تائب است و به ایشان مهربان ا

 کند.نمی

   ﴿قوله تعالی: 

 ﴾ در این جمله خداوند به پیامبر  امر

کنندگان برساند که به ایمان و توحید به خدا بازگردند و روحاً و جسماً کند که به سوالمی

از این که حکم عذاب صادر شود و یار و یاوری نداشته باشند به  تسلیم خدا شوند و قبل

 سوی خدا بازگردند.
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 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیت را به ترتیل بخوان و تکرار کن تا این که حفظ شود. -1

 جمالت شرح مطالب را یک پس از دیگری بیان کن تا شنوندگان بفهمند. -5

کند مگر حق بندگان که اهان را محو میکه توبه واقعی تمام گن :ایشان را آگاه کن -3

 شود.احتیاج به حالل خواستن دارد یا از حسنات ظالم برای مظلوم گرفته می

که رجوع به سوی خدا و تسلیم قلب و ذات برای خدا تنها راه  :ایشان را آگاه کن -4

 نجات انسان از عذاب است.

بود پند است برای ای که سبب نزول آیات فوق که در واقعه :به ایشان تذکر ده -2

 یشمندان.ندا

 توبه که تعهدی که خدا برای آمرزش گناهان کرده است موقوف به :به ایشان تعلیم ده -6

 نصوح و خالص است.
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 : حدیث اگر خطاهای شما به پری آسمان...22درس 

 والذىقول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 خطاياكم تمل حتى أخطأتم لو بيده نفسى

 .اهلل استغفرتم ثم ألرضوا السماء بين ما
 لم لو بيدهمحمد  نفس والذى لكم لغفر

 ثم يخطئون بقوم اهلل لجاء تخطئوا
 .لهم فيغفر اهلل يستغفرون

سوگند به آن ذاتی که نفس  :گفتة پیامبر 

من به دسات اوسات. اگار خطاا کنیاد کاه       

خطاهااای شااما بااین آساامان و زمااین را پاار 

کند، سپس از خدا آمرزش بخواهید، خادا  

آمارزد و ساوگند باه ذاتای کاه      ما را مای ش

نفس محمد به دست اوست اگر شما خطاا  

آورد کااه خطااا نکنیااد خداونااد قااومی ماای

کنند و از خدا آمرزش بخواهند و خدا هم 

 ایشان را بیامرزد.

 )رواه احمد(

 

این نوع سوگند را  است و پیامبر  : این سوگند پیامبر «بيده نفسى والذى» شرح:

: یعنی به «أخطأتم لو»و آنچه برای آن سوگند یاد کردند این گفتة پیامبر است.  انتخاب کردند

ات و ترک واجبات گناه کنید و خطاهای شما چنان زیاد باشد که بین آسمان و یهارتکاب من

زمین را پر کند که از این مقدار گناه بیشتر نیست، سپس توبه کنید و از خدا آمرزش 

خواهد به کند و خبری را که میباز بار دوم سوگند یاد می آمرزد.بخواهید، خداوند می

هایشان اطمینان پیدا کند و آنچه برای آن سوگند یاد کند تا دلبندگان بگوید تأکید می

: یعنی اگر گناه نکنید هرآئینه خداوند قومی «لو لم تخطئوا»است:  کند این گفته پیامبر می

آمرزد و مصداق آن در آیه زمر هند و خدا میآورد که خطا کنند سپس آمرزش بخوامی

   ﴿ فرماید:است که می
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 ﴾  :بگو ای بندگان من که اسراف » (.24 - 23)الزمر

کردید بر جان خویش نومید نباشید از حرمت خدا همانا خدا بیامرزد گناهان را همگی همانا 

سوی پروردگار خویش و تسلیم شوید برایش پیش از  اوست آمرزگار مهربان و بازگردید به

 .«آن که بیاید شما را عذاب، سپس یاری نشوید
 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 تا شنوندگان آن را حفظ نمایند. :حدیث را بخوان و تکرار کن -1

 شرح را به آرامش بخوان و آنچه نیازی به توضیح دارد واضح کن. -5

ا بر غضبش سبقت گرفته و خداوند کسی را که توبه که رحمت خد :به ایشان تعلیم ده -3

 کند.کند و آمرزش بخواهد هرقدر گناه کرده باشد خداوند توبه او را رد نمی

ایشان را به توبه از هر گناه دعوت کن که توبه در هر روزی واجب است که همانا  -4

 خواستند.در روزی صد بار توبه کرده و آمرزش می پیامبر 
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 رج نگذاشتن خداوند به گونة الزما آیة: 23درس 

 قول اهلل تبارک وتعالى:
  
  

 
 
 
  

 
 

 
  
 
  
 

 

 گفتة خدای بزرگ:

گذاشتند خدا را حق ارجمندیش و نو ارج 

زمین همگی در چنگ او است روز قیامت 

ها پیچیده اند به دستش منزه و و آسمان

 برتر است او از آنچه شرک ورزند.

 [62زمر: ال]

 

    ﴿گفته خداوند:  شرح:

﴾اختند. و چون خدا را نشن ,: یعنی تعظیم نکردند خدا را به حق تعظیمش

 :گفتندپرستیدند و نمیها را با خدا نمیکردند و آنها را با او برابر نمیشناختند، سنگاگر می

 ﴿ کنند. و گفته خداوند:شان میها نزد خدا شفاعتکه آن

   
  

 ﴾ا و زمین همگی در ه: آسمان

کجا اند  ,: یعنی منهم ملک و پادشاه«ن الملوکيأنا الملک أ»گوید: دست خدا است و می

جان با های بیپادشاهان؟ پس کسی که صاحب این قدرت بزرگ است چگونه بتان و تمثال

: فرمایدکند و میاو یکسان پرستش شوند، و لذا خود را منزه و پاک می

﴿   

 ﴾ یعنی پاک و منزه است از شریک و مانند و :
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همسر و فرزند و برتر است از این که شریکی داشته باشد و اوست پروردگار هرچیز و مالک 

 آن.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیه را به تکرار بخوان تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 ز به توضیح دارد بیان کن تا فهمیده شود.شرح را به آرامش بخوان و آنچه نیا -5

دهد یا نیازی را مانند کسی که برای خدا از خلقتش شریکی قرار می :به ایشان تعلیم ده -3

دهد مانند نیاز به همسر یا فرزند یا یاور یا مانند. همانا بر خادا  مخلوقات به او نسبت می

 دروغ بسته است و قدر خدا را نشناخته است.

پرساتش   درت خدا تذکر ده تاا او را بازرگ دانساته   عظمت و کبریائی و قبه ایشان از  -4

 کنند و تکامل یافته و سعادتمند شوند.

 از رسااول خاادا در بااارة گفتااه خداونااد:  گفاات:  لکااه عایشااه  :بااه ایشااان تعلاایم ده  -2

﴿   
  

  
﴾ :یا رسول اهلل مردم در آن روز : سوال کردم و گفتم

 فرمودند: بر پل جهنم اند ای عایشه. کجایند؟ پیامبر 
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 : حدیث خداوند آسمان و زمین...24درس 

ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد 
ٌر ِمْن د رضي اهلل عنه: اهلل بن مسعو  َجاَء َحب ْ

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  اأْلَْحَباِر ِإَلى َرُسوِل اللَّهِ 
ِإنَّا َنِجُد َأنَّ اللََّه  !يَا ُمَحمَّدُ  :َوَسلََّم فَ َقالَ 

َعَلى  َيْجَعُل السََّمَواِت َعَلى ِإْصَبع  َواأْلََرضَ 
ِإْصَبع  َوالشََّجَر َعَلى ِإْصَبع  َواْلَماَء َوالث ََّرى 
َعَلى ِإْصَبع  َوَسائَِر اْلَخَلِئِق َعَلى ِإْصَبع  

َفَضِحَك النَِّبيُّ َصلَّى  ،أَنَا اْلَمِلكُ  :يَ ُقولُ ف َ 
اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى بََدْت نَ َواِجُذُه َتْصِديًقا 
ِلَقْوِل اْلَحْبِر ثُمَّ قَ َرَأ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

  ﴿ : َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  
  

 
 
  

 
 

 
  
 
  
 

﴾. 
 

آنچه بخاری و مسلم و دیگران از عباداهلل بان   

روایت کردند که گفت: دانشمندی  مسعود 

آمد و گفات:   از دانشمندان یهود نزد پیامبر 

خاوانیم کاه   د! ما در کتاب خاود مای  ای محم

ها ها را بر یک انگشت و زمینخداوند آسمان

را بر یاک انگشات و درخات را بار انگشات      

دیگر و آب را بر یک انگشات و ثاری را بار    

انگشاات دیگاار و باااقی مخلوقااات باار یااک    

گویاد: مانم   دهاد. ساپس مای   انگشت قرار می

مالک و پادشاه، حضرت خندیدند تا این کاه  

ای نواجذشااان ظاااهر شااد و گفتااه   هاادناادان

دانشمندان را تأیید کردند و سپس آیه ذیل را 

خواندند: وما قدروا اهلل حق قدره تا آخر یعنی 

ارج نگذاشااتند خاادا را حااق ارجمناادیش و   

زمین همگی در چناگ اوسات روز قیامات و    

 ها پیچیده اند به دستش.آسمان

 )اآلیه(

 

یعنی عالم و دانشمندی از علماء یهود و گفته او  «حبر من أحبار اليهود »گفته او:  شرح:

. «جعل السموات علی اصبع الی آخري»: : یعنی در کتاب خود یافتیم و گفته پیامبر«انا نجد»
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است که واجب است بدان ایمان ها و غیره بر انگشتان از جمله چیزهای این قراردادن آسمان

 ﴿ ،با اعتقاد به اینکهبدون این که کیفیت و چگونگی آن درک شود  آوردن

    
 ﴾:  :نیست مانند او » (.11)الشوری

های دندان  از این گفته دانشمند یهودی خندیدند که و پیامبر «واو شنوای بینا است چیزی

نچه گفته راست است نواجذشان ظاهر شد و این قطعاً دلیل بر این است که عالم یهودی در آ

   ﴿ خواندن آیه تأکید کردند و گفتة او را با 

    
   

  
    

 ﴾  :گونه که باید و شاید، را آنو اهلل » (.62)الزمر

ها نیز در دست راستش پیچیده ی اوست و آسماننشناختند و روز قیامت زمین در قبضه

 .«دهندشود. )اهلل( پاک و منزه و بس واال و برتر از چیزی است که شریکش قرار میمی
 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 ند.حدیث را بخوان و تکرار کن تا اکثر شنوندگان حفظ کن -1

 شرح را به آرامش بخوان و آنچه پوشیده است توضیح ده تا شنوندگان بفهمند. -5

که ایمان به آنچه در حدیث وارد شده واجب است و بر آن حدیث  :به ایشان تذکر ده -3

ه کند یا آن را ن کیفیتی ثابت کند و یا به چیزی تشبیمرور کند بدون این که برای آ

 منحرف کند.

دانستند که اسالم دین حق است و منافع دنیوی لماء یهود میکه ع :به ایشان بفهمان -4

 گذاشت که در دین اسالم داخل شوند.ها، ایشان را نمیها و مقامپست

کسی که به خدا شریک آورد به قدر خدا ارج ننهاده و کسی که  :به ایشان تعلیم ده -2

ا ارج کند قدر خدا رخدا را به غیر آنچه خدا یا رسولش وصف کرده توصیف می
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کند یا آن را تأویل یا انحراف ننهاده و کسی که برای صفات خدا کیفیت ثابت می

 کند قدر خدا را نشناخته است.می
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 برای مشرکان سزاوار نیست استغفار: آیة 22درس 

 قول اهلل تبارک وتعالى:
  

 
 
  

 
 

  
  

   
  

 
 

 
  
 

 
 

   
 
 

  
  
   
   

 
 

  
 

 گفتة خدای بزرگ:

پیامبر و نه آنان را کاه ایماان    زدنس( 113)

آوردنااد ایاان کااه آماارزش خواهنااد باارای 

پس  .خویشاوندان دمشرکان و اگرچه باشن

از آن که آشکار شد برای ایشان که آنانند 

( و نباااود آمااارزش  114یااااران دوزخ. )

د جز از روی خواستن ابراهیم برای پدر خو

سپس آنگاه که آشاکار   .وعده که بدو داد

شد برای او آن که وی دشمنی است بارای  

همانااا ابااراهیم  ,خاادا بیاازاری جساات از او

 کننده شکیباست.بسیار زاری

 [114 – 113]توبه: 

 

   ﴿ گفته خداوند: شرح:

   
   

  ﴾  یعنی: مناسب نیست برای

پیامبر حضرت محمد و پیروان مومنش که برای مشرکین درخواست مغفرت کنند، هرچند 
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شان واضح شد که ایشان یاران دوزخ شان باشند، پس از آن که برایکه او از خویشاوندان

   ﴿آمرزد که فرموده: نمیاند، زیرا خداوند خبر داده که مشرک را 

   ﴾  :یعنی  (.48)النساء

  ﴿: و در جای دیگر فرموده «.آمرزدخداوند مشرک را نمی»

     
   

     
 ﴾  :کسی که به خدا شرک ورزد خداوند »(. 25)المائدة

و مؤید  . «هیب یاوری ندارندوستمکاران  بهشت را بر او حرام کرده و جایگاهش دوزخ است

برای عمویش ابی طالب گفت: من برایت آمرزش  این موضوع روایتی است که پیامبر

استغفار برای مشرکین منع شد، اگرچه  تا وقتی که منع نشوم آیه فوق نازل شد و از :خواهممی

پدرش  به که حضرت ابراهیم :گویدخویشاوندان و اقوام نزدیک او باشند و کسی که می

برای پدر خود وعده استغفار   که حضرت ابراهیم :شوداستغفار خواسته در جوابش گفته می

را ترک کرد و  میرد و چون بر شرک مرد، استغفاردانست که بر شرک میداده بود و نمی

  ﴿این معنی گفته خداوند است. 

   
     

      
     
  ﴾  :براهیم طلب آمرزش ا»(.  114)التوبة

ای بود که به او داده بود و چون برایش روشن شد که او موجب وعدهبرای پدرش فقط به

اینطور . «راستی ابراهیم خداترس و بردبار بوددشمن پروردگار است، از او بیزاری جست. به

دلسوز همین رحم، غمخوار و برای پدرش وعده استغفار داده بود و شأن شخص بردبار، دل

 وحش صفائیت داشته و خلقش عظیم است.است، چون ر

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 دو آیه را با ترتیل تکرار کن تا شنوندگان حفظ کنند. -1
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 شرح را به آرامش بخوان و آنچه نیازی به توضیح دارد بیان کن تا فهمیده شود. -5

خواستن برای کسی که بر شرک و کفر بمیرد درست که آمرزش :به ایشان تعلیم ده -3

 ت، اگرچه پدر یا مادر باشد.نیس

خواستن برای عمویش ابی طالب منع که خداوند پیامبر را از آمرزش :به ایشان بفهمان -4

خواستن برای مادرش نهی فرمود، آنگاه که پیامبر کرد، همچنانکه او را از آمرزش

و فرماید، از خداوند اجازه خواستم که قبر مادرم را زیارت کنم، خداوند اجازه داد می

 اجازه خواستم که برای مادرم آمرزش بخواهم خداوند اجازه نداد.
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 وفات ابوطالب حدیث: 26درس 

قول النبي صلى اهلل عليه وسلم في رواية 
َلمَّا َحَضَرْت أَبَا طَاِلب  اْلَوفَاُة َجاَءُه  :مسلم

فَ َوَجَد ِعْنَدُه أَبَا َجْهل  َوَعْبَد  َرُسوُل اللَِّه 
ِغيَرِة فَ َقاَل َرُسوُل ى أَُميََّة ْبِن اْلمُ اللَِّه ْبَن أَبِ 

ُقْل َل ِإَلَه ِإلَّ اللَُّه. َكِلَمًة  !يَا َعمِّ » :اللَّهِ 
فَ َقاَل أَبُو َجْهل  «. َهُد َلَك ِبَها ِعْنَد اللَّهِ َأشْ 

 !يَا أَبَا طَاِلب   :َوَعْبُد اللَِّه ْبُن أَِبى أَُميَّةَ 
ْلُمطَِّلِب. فَ َلْم يَ َزْل أَتَ ْرَغُب َعْن ِملَِّة َعْبِد ا

يَ ْعِرُضَها َعَلْيِه َويُِعيُد َلُه تِْلَك  َرُسوُل اللَِّه 
اْلَمَقاَلَة َحتَّى قَاَل أَبُو طَاِلب  آِخَر َما َكلََّمُهْم 
ُهَو َعَلى ِملَِّة َعْبِد اْلُمطَِّلِب. َوأََبى َأْن يَ ُقوَل 

َأَما » :لَِّه فَ َقاَل َرُسوُل ال َل ِإَلَه ِإلَّ اللَُّه.
 ...«نَّ َلَك َما َلْم أُْنَه َعْنكَ َواللَِّه أَلْستَ ْغِفرَ 

کاه هرگااه مارگ     دکنا مسلم روایات مای  

نازدش آمدناد    ابوطالب فرا رسید، پیامبر 

بن ابی امیه آنجا نشساته   و ابوجهل و عبداهلل

فرمودند: ای عماو! بگاو: ال    بودند، پیامبر

نازد خادا از تاو     اله اال اهلل تا به این کلمه به

دفاااع کاانم، ابوجهاال و عبااداهلل گفتنااد: ای 

ابوطالااااب! از ملاااات عباااادالمطلب روی  

گردانای؟ و پیاامبر کلماه توحیاد باه او      می

کردنااد و اباای جهاال و عبااداهلل عاارض ماای

کردناد تاا ایان کاه     گفته خود را تکرار می

آخرین سخن وی این بود کاه گفات: مان    

بر ملت عبدالمطلب هستم و کلماه توحیاد   

فرمودنااد: سااوگند! بااه  را نگفاات پیااامبر 

خواهم تا وقتای  خدای برای تو آمرزش می

 که منع نشوم.

 

بود و همیشه غمخوار پیامبر و اذیت و  ابوطالب پسر عبدالمطلب عموی پیامبر شرح:

کرد و قبل از هجرت در مکه مرد و چون مریض شد پیامبر به آزار دشمنان او را دفع می

ضی بزرگان قریش نزدش نشسته بودند، پیامبر کلمة توحید را بر او عرض دیدنش رفتند و بع

به او  کردند و او از بزرگان قریش ترسید و کلمه را قبول نکرد و بر شرک مُرد و پیامبر

خواهم تا منع نشوم، این آیت نازل وعده کردند و گفتند: سوگند به خدا برایت آمرزش می

ین منع شد و پیامبر هم برای ابوطالب و مادر و دیگر شد و از آمرزش خواستن برای مشرک

  ﴿ فرماید:می داقوام مشرک خود استغفار نکردند، زیرا که خداون
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   ﴾  :ترجمه:  (.113)التوبة

نسزد پیامبر و نه آنان را که ایمان آوردند این که آمرزش بخواهند برای مشرکین و اگرچه »

 .«باشند خویشاوندان، پس از آن که آشکار شد برای ایشان که آنانند یاران دوزخ
 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 ها با تو بخوانند تا بیشترشان آن را حفظ کنند.شنونده حدیث را بخوان و -1

 شرح را جمله به جمله بخوان و آنچه نیاز به توضیح دارد واضح کن تا فهمیده شود. -5

بر دوزخ : کسی که قبل از مرگ با اخالق و یقین ال اله اال اهلل بگوید :به ایشان تعلیم ده -3

 حرام است و جنت برایش واجب است.او

که نماز جنازه بر کسی که بر شرک یا کفر بمیرد، جواز ندارد، زیرا  :لیم دهبه ایشان تع -4

 که استغفار برای مشرک حرام است.

که راه و باب توبه استغفار است، زیرا که خداوند  :ایشان را به فضیلت استفغار تذکر ده -2

   ﴿ فرماید:می

      
  ﴾  :آمرزش بخواهید از » (.21)هود

راستی که پروردگارم، مهربان و دوستدارِ به پروردگار خود و بازگردید به سوی او،

کند و زیرا کسی که آمرزش بخواهد اعتراف به گناه می   .«کنندگان( است)توبه

 کند.ونه از آن توبه میتواند توبه کند، اما کسی که اعتراف به گناه نکند، چگمی
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 : آیة عدم نزدیکی به زنان در حال حیض21درس 

 قول اهلل تبارک وتعالى:
 

   
   

 
  
   

 
   
  

  
  
    
 

 
 

 
 

 گفتة خدای بزرگ:

( پرساااندت از حااایض، بگاااو: آن   555)

آزاری است پس کناره گیریاد زناان را در   

حیض و نزدیکی نکنید باا ایشاان تاا پااک     

شوند، سپس آنگاه که پاک شوند نزدیکی 

یشان بدانگونه که خادا دساتورتان   کنید با ا

داده اسااات، هماناااا خااادا دوسااات دارد    

کنناااااادگان را و دوساااااات دارد توبااااااه

 جویان را.پاکیزگی

 [555]بقره: 

 

  ﴿ برای آیه شرح:

﴾  سبب نزولی نقل شده و آن این که یهود مدینه عادت داشتند

کردند و در ت و آمیزش نمیخوردند و مجامعذا نمیشد، با او غهرگاه زن حیض )عادت( می

نازل فرمود و محیض بر جای حیض و زنان حیض و خونی که از حرم زن غیر حامله  مجلس 

ای پیامبر!  ﴾  ﴿ شود و خداوند فرمود:بیرون شده اطالق می

در ایام رسد، پس باید کننده در ایام حیض میبگو که حیض ضرری است که به آمیزش

تا وقتی که  ,ها راها را ترک گفت نه صحبت و نشست و برخاست با آنحیض، جماع زن

  ﴿ شدن خون است.شان همان قطعپاک شوند و پاکی

ها از طرف جلو و پیش آمیزش کنید و گفته آنگاه که بعد از پاکی غسل کردند، پس با آن ﴾

    ﴿ خداوند:
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  ﴾  به همین

علتی که خداوند توابین و پاکیزگان را دوست دارد، شما را از آمیزش زن حائض منع فرموده 

است تا پاک شده و غسل کند و ذکر توبه با پاکی برای این است که خداوند دوست ندارد 

است معنوی پاک نباشد، خداوند کسی کسی را که از نجاست ظاهری پاک بوده ولی از نج

را دوست دارد که از هردو نجاست ظاهری و معنوی پاک باشد و پاکی معنوی به توبه از گناه 

 است نه شستن به آب.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آیه را تکرار کن تا شنوندگان حفظ کند. -1

 .شرح را جمله به جمله بخوان و آنچه نیازی به توضیح دارد واضح کن -5

شود و غالباً فرمز و که حیض خونی است که از رحم زن بیرون می :به ایشان تعلیم ده -3

شود و اقل مدت حیض سه سیاه و بدبو است که یک قطره و بیشتر از آن بیرون می

 ه است.و زائد بر ده روز استحاض« ابی حنیفهدر نزد »شبانه روز و اکثرش ده روز است 

گویند، ه خونی غیر از حیض است که آن را قاذل میکه استحاض :به ایشان تعلیم ده -4

شود و با او آمیزش می رودخواند و به مسجد میگیرد، نماز میزن مستحاضه روزه می

 گیرد و روایات در این زمینه وارد شده است.و برای هروقت نمازی وضوء می

یزش نشود و به که زن حائض نماز نخواند و روزه نگیرد و با او آم :به ایشان تعلیم ده -2

 مسجد نرود و قرآن نخواند و تنها روزه را قضا بیاورد نه نماز را.

کسی که در حال حیض آمیزش کند باید توبه کند و از خدا  :به ایشان تذکر ده -6

 ای بدهد که کفاره گناهانش بشود.آمرزش بخواهد و صدقه
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 مقاربت جنسی با زن حائض حدیث: 29درس 

وسلم:  قول النبي صلى اهلل عليه
 .النَِّكاحَ  ِإلَّ  َشْىء   ُكلَّ  اْصنَ ُعوا

با زن حائض هرکاری  :گفتة پیامبر 

 انجام دهید بجز آمیزش.

 )رواه احمد عن ثابت البنانی عن انس رضی اهلل عنه(

 

: یعنی با زن حائض هرکاری از «النَِّكاحَ  ِإلَّ  َشْىء   ُكلَّ  اْصنَ ُعوا»: گفته پیامبر  شرح:

، آشامیدن و خوابیدن انجام دهید به جز آمیزش که درست نیست و در این نشستن، خوردن

که مرد هرنوع استفاده را از زن حائض  :سوال شد در جواب فرمود لزمینه از حضرت عایشه 

خوردند، کردند، سرما میدر شب نماز را طوالنی می که پیامبر  :بکند بجز جماع و گفت

کردم و ای خود را لخت کن و من پاهای خود را برهنه میگفتند: پاهآمدند و مینزد من می

کردم تا گرم گذاشتند و من هم خود را خم میایشان صورت و سینه خود را بر ران من می

شستم در حالی که حائض بودم و گفت: سر پیامبر را میمی لخوابیدند و عایشه شوند و می

د و من در حال عادت بودم و موضوع فوق را خواندندادند و قرآن میبر من تکیه می پیامبر 

گفت:   کند که حضرت انستأیید می روایت امام احمد از ثابت بنانی از انس بن مالک 

کردند، خوردند و جماع نمیعادت یهود چنین بود که هرگاه زن عادت می شد با او غذا نمی

 ﴿ سوال کردند خداوند آیت اصحاب از پیامبر

 ﴾نازل کرد و پیامبر :  فرمودند: هرکاری انجام دهید

توان با زن حائض بازی کرد و از تمام بدنش بجز جماع و معنی این روایت این است که می

 استفاده کرد به جز زیر ناف تا زیر زانو.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث را با تکرار بخوان تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 ح را جمله به جمله بخوان و آنچه نیازی به توضیح دارد واضح کن تا فهمیده شود.شر -5
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گیرد و جماع با او خواند و روزه نمیکه زن حائض نماز نمی :به ایشان تعلیم ده -3

 شود و به مسجد نرود و روزه را قضا آورد نه نماز را.نمی

رت غلیظه استفاده کند و تواند از زن حائض به جز عوکه مرد می :به ایشان تعلیم ده -4

 بهتر آنست که از زیر ناف تا زانو بپرهیزد.

کند مرتکب که کسی که زن خود را در حال حایض آمیزش می :به ایشان تعلیم ده -2

ای بپردازد گناه شد و بر وی الزم است که توبه نصوح کرده و استغفار کند و صدقه

 که آن نشانه توبه است.
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 بار است: آیة طالق رجعی دو21درس 

 قول اهلل تبارک وتعالى:
 

  
 
  

 
  

   
  

 
 

   
  
  

   
  
  

   
 

  
 

 گفتة خدای بزرگ:

( طالق دو بار است پس نگهداشاتن  552)

به خوبی یا رهاساختن با نیکی و روا نیسات  

برای شما که بازستانید از آنچه بادانان داده  

اید چیزی را، مگار آن کاه بترساند کاه باه      

پااس اگاار   ,پااای ندارنااد حاادود خاادا را  

ترسیدید که به پای ندارناد حادود خادا را    

در آنچاه زن باه فدیاه     ,نیست باکی بر آنان

 دهد.

 [552]بقره: 

 

   ﴿ :گفته خداوند شرح:

    

﴾ های که با زن خداوند در این آیه عادت بعضی مؤمنین را

داد و چون نزدیک بود که مرد، زن خود را طالق می :کند و آن چنین بودمی خود داشتند رد

آمد مجدداً او را کرد و همین که ناراحتی پیش میاش تمام شود به وی مراجعه میکه عده

نمود که این عمل سبب اذیت و داد و باز در پایان روزهای عده به وی مراجعه میطالق می

فوق را نازل کرد و فرمود: طالق دوبار است که یکبار طالق گردید. خداوند آیه آزار زن می

دهد و مراجعت کند سپس بار دوم طالق دهد و باز رجوع کند، پس از طالق دوم یک راه 

وجود دارد که یا به خوبی زن را نگه دارد یا به خوبی رها کند و دیگر حق رجوع ندارد، مگر 
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یرد یا طالقش دهد، آنگاه شوهر اول با حضور این که زن شوهر بگیرد و باز این شوهر دوم بم

تواند با آن ازدواج مجدد نماید و ولی و تعیین مهر و حضور شهود و اجرای صیغه عقد می

     ﴿ گفته خداوند:

  ﴾  و روا نیست

شان یا این که اید چیزی را از مهر مگر به رضایت برای شما که بازستانید از آنچه به آنان داده

تواند که نفس خود را خلع کند بترسند که به پای ندارند حدود خدا را در این هنگام زن می

یعنی مهری که گرفته به شوهر مسترد کند و از وی جدا شود و آنگاه که جدا شد، به گذشتن 

 ﴿ رد و این است معنی آیهتواند شوهر دیگری بگیاش تمام شده و میحیض عده

    

﴾  
 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 آن دو آیت را چند بار و با آرامش بخوان تا اکثر شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 میده شود.هشرح را بخوان و آنچه بر مستمعین پوشیده است بیان کن تا ف -5

ی که زن خود را دوبار طالق داد برای او به جز یک طالق باقی کس :به ایشان تذکر ده -3

ماند و هرگاه طالق سوم را گفت، حق رجوع ندارد تا این که شوهر دیگری را نمی

 بگیرد.

که برای مرد درست نیست که زنش را اذیت کند که او را وادار به  :به ایشان بفهمان -4

 چند کم باشد.مخالفت کند و اگرچنین کند حق در فدیه ندارد هر

 که خداوند خلع را به جهت دفع ضرر مباح کرده است. :به ایشان تعلیم ده -2
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 شودبدون عذر از شوهرش جدا می که: حدیث زنی 32درس 

 اْمَرأَة   أَيَُّماقول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 بَْأس   َما َغْيرِ  ِفى الطََّلقَ  َزْوَجَها َسأََلتْ 
َها َفَحَرامٌ   .اْلَجنَّةِ  ةُ رَاِئحَ  َعَلي ْ

هر زنی که طالق را از  :گفتة پیامبر 

شوهر خود بدون هیب نوعی ضرر یا عذر 

شرعی درخواست کند جنت بر وی حرام 

 است.

 )رواه البخاری(

 

این لفظ عام است هر زن  «اْمَرأَة   أَيَُّما»فرمایند: که می فرموده پیامبر اسالم  شرح:

: یعنی طلب کند «الطََّلقَ  َزْوَجَها َسأََلتْ » شود و معنایمی شوهرداری از زنان مسلمان را شامل

: یعنی بدون کدام ضرر که از «بَْأس   َما َغْيرِ  ِفى»از شوهر خود طالق و جدایی را و معنای 

شود و زن طرف شوهر به زن رسیده باشد، زیرا اگر ضرری از طرف شوهر متوجه زن می

را دارد که از شوهر خود طالق را درخواست کند  طاقت صبر بر آن ضرر را نداشت این حق

تواند برای شوهر خود فدیه و عوضی بدهد، بدین صورت که آنچه شوهر خرج و حتی می

دادن کرده از مهر و دیگر مصارف آن را مسترد کند تا که شوهر وی را طالق دهد و فدیه

ت که شوهر زنش زمانی درست است که ضرر از طرف شوهر عمدی نباشد، زیرا حالل نیس

را در تنگنا قرار دهد و به او آسیب رساند تا این که زن چیزی را در بدل طالق به شوهر 

هنگامی درست است که نارضایتی زن از چیزی طبیعی « یعنی طالق با عوض»بپردازد، و خلع 

باشد که شوهر در آن دخل نداشته باشد و زن هم نتوان به آن حالت صبر کند در این صورت 

تواند چیزی را به شوهر بپردازد تا شوهر وی را طالق داده چنانچه این مورد برای زن می

از شوهر خود متنفر بود و ثابت باغی را به  ,اتفاق افتاد، زیرا که زن ثابت «ثابت ابن قیس»

آمد و از ثابت شکایت نمود   عنوان مهریه به زن خود داده بود، این زن خدمت رسول خدا

فرمودند:  خواهد که با ثابت زندگی نماید، پیامبر اسالم داشدن دارد و نمیو گفت: قصد ج

آیا حاضر هستی که باغ ثابت را به وی بازگردانی تا او تو را طالق دهد، گفت: آری یا رسول 
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اهلل. پس ثابت باغ خود را گرفت و با او خُلع کرد و از همدیگر جدا شدند، اما این که خلع، 

د یا خیر در میان فقها اختالف است، آنانی که خلع را طالق حساب روطالق بشمار می

دارند و آنانی که خلع را فسخ کنند عده طالق را که سه حیض است بر زن واجب میمی

گویند: زن باید در دانند و میکنند عده را بر وی واجب نمیدانند و طالق محسوب نمیمی

تواند با شوهر حامله نیست و بعد از آن می یک حیض سپری نماید تا معلوم شود که ,خلع

َها َفَحَرامٌ » که فرمودند: دیگری ازدواج کند و گفته پیامبر اسالم  بیانگر  «اْلَجنَّةِ  رَاِئَحةُ  َعَلي ْ

نماید و مجازاتی است برای زنی که بدون این که برایش زیانی رسیده باشد تقاضای طالق می

ن فقط حکم است و اگر خدا بخواهد گناه زن را آن این که جنت بر او حرام است، ای

 کند و این کار برای خداوند آسان است.بخشد و او را در جنت داخل میمی

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

حدیث را به آرامش بخوان و شنوندگان هم با تو تکرار کنند تا بدانی که اکثرشان آن  -1

 را حفظ کرده اند.

 معنی مراد از حدیث را بیان کن. شرح را جمله به جمله بخوان و -5

که درخواست طالق از شوهر حرام است، زیرا که آن باعث  :شان بفهمانبرای -3

شود، مگر این که درخواست طالق برای رفع ها و فساد میخوردن کانون خانوادهبرهم

 ضرر و فساد باشد.

نموده طلب تواند بیشتر از آن چیزی که به زن خرج که شوهر می :به ایشان تذکر ده -4

کند، ولی این کار خالف مروت و گذشت است و بهتر است که شوهر بیشتر از مهری 

 که به زن داده از وی نگیرد.



 

 درسهای ماه ذی الحجه

 هایشان را خریدهها و مال: آیة خدا از مؤمنان جان9درس 

 قول اهلل تبارک وتعالى:
   

  
 

 
 

  
  
  

  
 

  
  
  

 
 

 
   

  
  

 
 

 
  

   
 

 
 

 گفتة خدای بزرگ:

ها ( همانا خدا خرید از مؤمنین جان111)

های ایشان را که برای ایشان است و مال

بهشت. جنگ کنند در راه خدا پس بکشند 

ایست برحق در و کشته شوند وعده

 تورات، انجیل و قرآن و کیست وفادارتر

به عهد خود از خدا، پس شاد باشید به 

ای که کردید و این است آن معامله

 رستگاری بزرگ.

 [111]توبه: 

 

   ﴿ فرماید:گفته خداوند که می شرح:

   
    

او و بندگان راستین و نیکوکارش انجام یافته است. این ای که بین دهد از معامله: خبر می﴾

ها و معامله، معاملة خرید و فروش است، خداوند خریدار و مسلمانان فروشنده و جنس، جان

های مسلمانان است و بهاء جنت است و تاریخ تسلیم جان و مال روزی است که رهبر مال
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دا فرا خواند و این بدان معنی است که ها را برای جهاد در بلندکردن کلمة خها آنمسلمان

فقط خدا در تمامی عبادات از عقائد و گفتار و کردار مورد پرسش قرار گیرد و تاریخ 

های دریافت این بهاء وقتی است که ارواح مسلمانان از جسدهایشان جدا شود و از رنج

هاست های مسلمانها و مالزندگی دنیا رهایی یابند، اما از آنجائی که خداوند مالک جان

گیرد، فقط فضل و احسان مسئله خرید و فروش که در میان خداوند و بندگانش صورت می

 ﴿فرماید: کند و میخداوند است، لذا خداوند کلمه وعده را اطالق می

 ﴾ یعنی خداوند بندگان خود را به این معامله، وعدة حق :

 کتاب آسمانی تورات، انجیل و قرآن ثبت است. داده است و این معامله در سه

فرماید، چه کسی وفادارتر که می :افزایدو بعداً خداوند در تأکید وعده و عهد خود می

است به عهد خود از خداوند، یعنی کسی از خدا وفادارتر به عهد نیست و در آخر مسلمانان 

 دهد.را به انجام این عهد مژده می

  ﴿فرماید: می

     
   ﴾ یعنی :

ای که با خداوند انجام دادید و این است رستگاری خوشحال و شادمان باشید به این معامله

 اش رهایی از آتش جهنم و ورود به جنات عدن است.بزرگ، زیرا که نتیجه

 

 هایی برای مربی:یراهنمائ

 مربی محترم! آیه مذکور را به طور شایسته به شاگردان بخوان تا حفظ کنند. -1

 شرح آیت را به آرامش کامل بخوان و نکات که نیاز به توضیح دارد توضیح ده. -5

که این آیت متضمن روابودن خرید و فروش است، لذا تمامی  :برای شاگردان بفهمان -3

وابودن معامالت تا از این جهت بندگان خدا بدون هیب علماء امت اتفاق دارند بر ر

 نوع گناه و ظلمی نیازهای خود را برآورده سازند.
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که این معامله در میان هر فرد مسلمان و پروردگار جهان انجام  :برای شاگردان بفهمان -4

گرفته است، لذا بر هر شخص مسلمانی واجب است که از مال خداوند محافظت به 

جز راهی که مورد رضای اوست، انفاق نکنید و همچنین بدن خود را  عمل آورد و به

آور بر او وارد نشود، زیرا که مال و بدن مسلمان د تا این که چیزهای زیانیحفاظت کن

به وسیلة این معامله از آن خداوند است، لذا باید از هردو محافظت به عمل آورد تا 

این دو امانت را برای خداوند  .را خواندهنگامی که منادی جهاد آن را برای مبارزه ف

 که مشتری و خریدار هست تسلیم نماید.
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 خیار در بیع حدیث: 2درس 

 اْلبَ ْيعُ  ِإنََّماقول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
وقوله صلى « رواه ابن ماجه. »تَ َراض   َعنْ 

 َلمْ  َما بِاْلِخَيارِ  اْلبَ ي َِّعانِ اهلل عليه وسلم: 
وقوله صلى اهلل عليه « ق عليهمتف» يَ تَ َفرَّقَا

 النَّاسَ  َدُعوا لَِباد   َحاِضرٌ  يَِبيعُ  لَ وسلم: 
 .بَ ْعض   ِمنْ  بَ ْعَضُهمْ  اللَّهُ  يَ ْرُزقُ 

همانا معامله با رضا و رغبت  :گفتة پیامبر 

است. و گفته رسول خدا! همانا خریدار و 

فروشنده، مخیر هستند تا وقت از هم جدا 

نفروشد شخص که  نشوند و گفته پیامبر 

در شهر حاضر است برای آن کسی که در 

بیرون است بگذارید که خداوند بعضی 

 مردم را به وسیله بعضی دیگر روزی دهد.

 )متفق علیه(

 

یعنی معامله باید از روی  «تَ َراض   َعنْ  اْلبَ ْيعُ  ِإنََّما»فرماید: که می  گفته پیامبر خدا شرح:

نده انجام گیرد و اگر رضا و رغبت نبود، معامله از روی رضا و رغبت بین خریدار و فروش

شود، و اکراه و اجبار شد یا به خاطر فریب و خیانت، رضایت حاصل نشد عقد باطل می

: یعنی خریدار و فروشنده تا «يَ تَ َفرَّقَا َلمْ  َما بِاْلِخَيارِ  اْلبَ ي َِّعانِ » که فرمودند: فرموده پیغمبر 

ه اند اختیار دارند که معاملة خود را فسخ و یا اجرا نمایند و این هنگامی که از هم جدا نشد

نسبت به  حق تا هنگامی است که طرفین در مجلس عقد حاضر باشند و این شفقت پیامبر

ها بازگذاشته است تا این که بتوانند بعد از عقد در معاملة هاست که عرصه را بر آنمسلمان

کند و بعد از معامله برای وی ای میسان با کسی معاملهخود تجدید نظر کنند، زیرا گاهی ان

چنین  شود یا احساس خطا و اشتباه در معامله کند، پس اگر پیامبر اسالم پشیمانی عارض می

 گشتند، لذا پیامبر اسالم شدند خریدار و یا فروشنده متضرر میحقی را به طرفین قائل نمی

دادند که در صورت بروز مشکل تا هنگامی که در  برای هریک از خریدار و فروشنده اجازه

مجلس عقد باشند در عقد و معامله خود تجدید نظر کنند، اما آنانی که گفته اند، منظور از 

جدایی در حدیث، جدایی در گفتار است نه در اجساد، مورد قبول نیست به علت آنچه که ما 
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منظورش این است   «لَِباد   َحاِضرٌ  يَِبيعُ  لَ »: که فرمودند قبالً بیان نمودیم. و اما گفته پیامبر 

کند که کسی که مقیم شهر است نباید جنس را برای کسی که بیرون در شهر زندگی می

نماید و کسی از بفروشد صورتش این است که مردی از بیرون جنسی را وارد بازار می

تر در به قیمت گرانکه جنس خود را به نزد من بگذار تا  :گویدمردمان شهر به او می

های آینده بفروشم، وقتی که جنس از بازار کم شود و مردم به آن نیاز پیدا کنند آن فرصت

 نهی فرمودند. را بفروش برساند این همان صورتی است که پیامبر اسالم 

که مردم نباید کاری بکنند  :باشند فرمودندرسول رحمت می از آنجائی که پیامبر اسالم 

شان متضرر شوند و باید بگذارند که خود شخص بیرونی جنس خود را به قیمت انکه برادر

ها از آن فایده گیرند و نباید که جنس را جهت بازار به فروش رساند تا این که مسلمان

این رحمت خویش را  دور نگهدارند، پس پیامبر اسالم  شدن قیمت از دسترس مردمگران

به حالشان بگذارید تا خداوند بعضی از مردم را به وسیله  توضیح داده و فرمودند: مردم را

پایان خدا بر روان پاک چنین دلسوز و مهربانی بعضی دیگر روزی دهد. درود و رحمت بی

 باد.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 مربی محترم! احادیث فوق را با دقت کامل بخوان تا شنوندگان حفظ نمایند. -1

 و کلماتی را که نیاز به تفسیر دارد توضیح ده.شرح حدیث را با دقت بخوان  -5

ای که خداوند حرام نموده است جهت شفقت و که هر معامله :برای شنوندگان بفهمان -3

فروختن جنس  -1مهربانی به بندگان است. و معامالت ذیل جزء معامالت حرام است. 

ن به ایان صاورت   معامله بر معاملة برادر مسلما -5قبل از این که آن را دریافت نماید. 

که مسلمانی جنس را به کسی دیگر فروخته باشد و قبل از این که مشتری آن را قابض  

معامله جهت باالبردن قیمت،  -3اش بخرد. تر از فروشندهنماید جنس را به قیمت گران

بدین صورت که شخصی بر جنسی قیمت گذارد تا این که خریداران به قیمت گرانای  



   

 119 درسهای ماه ذی الحجه
 

  

معاملاة   -4کاه خاودش رغبتای در خریادن آن داشاته باشاد.        آن را بخرند بادون ایان  

آور حارام اسات و   هاای عکاس، دخانیاات نشائه    چیزهای حرام مثال شاراب، مجسامه   

گوید: این دینار را بگیر اگر جنس را بگیارم  همچنین بیع عربون و آن این است که می

 و اال مال خودت.
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 : آیة رهن و گرو3درس 

 قول اهلل تبارک وتعالى:
   

  
  

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 
  

   
 

  
  

 
  

   
 

  

 گفتة خدای بزرگ:

( و اگر در حال سفر بودید و نیافتید 583)

نویسندة، پس گروگانی بستانید و اگر 

کسی از شما به کسی اطمینان پیدا کرد، 

پس آنکس که امین شد باید امانت او را 

پس بدهد، و باید بترسد خدا را پروردگار 

ید شهادت را و هرکس خود و کتمان نکن

کتمان کند آن را همانا گنهکار است دلش 

 کنید دانا است.و خدا بر آنچه می

 [583]بقره: 

 

   ﴿ فرماید:این فرموة خداوند که می شرح:

﴾یعنی اگر شما در سفر بودید :﴿  

﴾ را بین شما بنویسد و یا قلم و ای یعنی نیافتید کسی را که قولنامه

: یعنی شما به عوض ﴾ ﴿ کاغذ آماده نبود.

که طلبکار است از مشتری  هنوشتن قولنامه، چیزی از یکدیگر به عنوان گرو بگیرید تا فروشند

که بدهکار است جهت حصول اطمینان چیزی را به عنوان گرو دریافت نماید، و این زمانی 

در میان طرفین اعتماد و اطمینان نباشد و اگر فروشنده به خریدار اعتماد دارد که است که 
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یست، زیرا که نماید، گرفتن گرو از خریدار الزم نقرضش را در موعد مقرر پرداخت می

   ﴿فرماید: خداوند می

    
﴾ر صورتی که بعضی شما به بعضی دیگر اعتماد : یعنی د

داشتید، باید آن کسی که امانت به او سپرده شده است، امانت را برای صاحبش مسترد نماید، 

: ﴾  ﴿ فرماید:و بعد خداوند می
اید یعنی خریداری که فروشنده به آن اعتماد نموده است و از آن قولنامه یا گرو نگرفته است ب

 از خدا بترسد و مال برادرش را بدون هیب کم و کاست به آن تحویل دهد چنانچه پیامبر 

یعنی قرض بر عهدة بدهکار است تا زمانی که آن را  «هيد ما أخذت حتی تؤديعلی ال»فرمودند: 

 پرداخت نماید.

  ﴿ بعداً خداوند فرموده است:

﴾هان نکند و این شهادت شامل همه : یعنی شهادت را پن

شود، لذا بر مسلمان الزم است که شهادت را اظهار نماید و در هیب حالی ها میانواع شهادت

کردن شهادت از آن را کتمان نکند، گرچه آن شهادت برعلیه خودش هم باشد، زیرا کتمان

بیره است و همین بزرگترین گناهان کبیره است، مثل شهادت دروغ که حرام و جزء گناهان ک

 ﴿فرماید:بودن کتمان شهادت کافی است که میگفته خداوند در حرام

   
﴾کند قلبش گناهکار است زمانی : یعنی کسی که شهادت را کتمان می

که قلب انسان گناهکار گردید و گناهان بر او احاطه کردند قلب واژگون گردیده و 

دهد و صاحب چنان قلبی دیگر هیب کار خوبی را خوب و هیب صالحیت خود را از دست می

دهد داند. و خداوند این ارشاد سازندة خود را به این فرمودة خود پایان میکار بدی را بد نمی

   ﴿فرماید: و می

﴾داوند که یک مورد کردن دستورات خها! از مخالفت: یعنی ای مسلمان

 آن، کتمان شهادت است بپرهیزید، زیرا خداوند به تمام کردار شما بینا و داناست.



   

  درسهای ماه یومیه اسالمی    114 
  

 

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

م! آیة مذکور را چند بار بر شنوندگان تالوت کن تا این که آن را حفظ مربی محتر -1

 نمایند.

 شان تفسیر کن.رد، برایشرح آیت را با دقت کامل بخوان و نکاتی که نیاز به تفسیر دا -5

که رهن و ارتهان جائز است، به دلیل همین آیت و نظر به  :برای شنوندگان بفهمان -3

رسیده است که ایشان مقداری غذا از شخصی  حدیثی که به طور صحیح از پیامبر 

یهودی قرض گرفتند و پیراهن جنگی خود را به آن به گرو دادند و چون وفات 

 پیمانه جو بدست آن یهودی به گرو بود. -3مقابل  شان درنمودند پیراهن

به اجماع علماء درست است چون گرو  مةکه گرودادن در سفر و اقا :به ایشان بفهمان -4

برای این است که شخص طلبکار از رسیدن قرضش مطمئن گردد و در صورت عدم 

 پرداخت بتواند آن جنس گروی را فروخته و قرض خویش دریافت نماید.

تواند از شیر گوسفند وقتی که گرو، گوسفند یا گاو و یا شتر باشد می :بفهمان به ایشان -2

به حیوان  را نیز سوار شود و در مقابل، علف استفاده نماید و همچنین اسب و شتر

دهد مشروط بر این که شیر گرفته شده از گوسفند و گاو و یا استفاده از سواری می

دهد نباشد و هرگاه قیمت شیر بیشتر ی که میاسب و شتر قیمتش زیادتر از قیمت علف

 از قیمت علف بود مازاد را بر صاحبش مسترد نماید.
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 : حدیث استفاده از مرهون4درس 

 الظَّْهرُ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 ُيْشَربُ  الدَّرِّ  َولََبنُ  َمْرُهونًا َكانَ  ِإَذا يُ رَْكبُ 

 َوَيْشَربُ  يَ رَْكبُ  الَِّذى َوَعَلى َمْرُهونًا َكانَ  ِإَذا
 .نَ َفَقُتهُ 

در رهن باشد، : حیوانی که گفتة پیامبر 

شود و شیر حیوانی که در رهن سواری می

شود و خرج حیوان بر است نوشیده می

عهدة کسی است که آن را سوار شده یا از 

 نماید.شیرش استفاده می

 )صحیح ابن ماجه(

 

: مراد از حیوانی که در این حدیث «َمْرُهونًا َكانَ  ِإَذا يُ رَْكبُ  الظَّْهرُ »:  گفته پیامبر شرح:

 َكانَ  ِإَذا ُيْشَربُ  الدَّرِّ  َولََبنُ »که فرمودند:  باشد. و گفته پیامبرآمده، قاطر، شتر و االغ می
 تواند از شیرش استفاده نماید.: یعنی حیوان شیرده وقتی در رهن انسان بود می«َمْرُهونًا

: یعنی شخصی که حیوان رهنی را سوار «نَ َفَقُتهُ  َوَيْشَربُ  يَ رَْكبُ  الَِّذى َوَعَلى»: و گفته پیامبر 

نماید باید خرج و مصرف آن حیوان از دوشد و از آن استفاده میشود و یا شیرش را میمی

قبیل آب و علفش را بپردازد مشروط بر این که شیر و یا سواری بیشتر از آن آب و علف 

 دهد.ان مینباشد که به حیو

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 بار برای شنوندگان بخوان تا این که حفظ نمایند. دمربی محترم حدیث فوق را چن -1

 شرح حدیث را با دقت و آرامش، کلمه به کمله بخوان تا شنوندگان خوب بفهمند. -5

د شخصی که مال رهن در نزد اوست اگر در استفاده از آن افراط کر : به ایشان بفهمان -3

روی نکرده ولی و به اثر آن حیوان هالک گردید باید قیمتش را بپردازد و اگر زیاده

 مال رهنی، خود هالک و ضایع شد پرداخت قیمت الزم نیست.
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دوشد بیشتر از علفی نباشد که که باید شیری که انسان از مال رهن می :به ایشان بفهمان -4

از آب و علف آن حیوان نباشد و  دهد و همچنین سواری شخصی بیشترانسان به او می

دهد اجرت و کرایه آن خانه و همچنین اگر کسی خانه و یا باغی را به کسی رهن می

غالت و حاصل آن باغ برای صاحب خانه و باغ است و شخصی که مال در نزد آن 

تواند مصرف و خرج خود را رهن است اگر بر باغ یا خانه چیزی را مصرف نماید می

 غ یا خانه برداشت کند و بقیه را برای صاحبش مسترد نماید.از درآمد با

گیرنده در بارة چیزی از رهن باهم دهنده و رهنوقتی که رهن :به ایشان بفهمان -2

ها این است که بر شخص مدعی شاهد و بر اختالف نمودند نحوة قضاوت بین آن

 شخص مدعی علیه قسم الزم است.
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 اصالح بین زوجین آیة: 2درس 

 اهلل تبارک وتعالى:قول 
 

 
  

 
  

  
 

 
  

 
  

 
  

 
 
   

 
  

  
 

 
  

 گفتة خدای بزرگ:

و اگر زنی ترسید از شوهر خویش ( 158)

گردانی را، پس نیست ناسازگاری یا روی

باکی بر آنان که آشتی افکنند میان خویش 

آشتی و آشتی بهتر است و سرشته است 

ها و اگر نیکی کنید و بخل به نفس

 کنیدپرهیزگار باشید همانا خدا به آنچه می

 آگاه است.

 [158نساء: ال]

 

   ﴿این فرموده خداوند:  شرح:

 ﴾ معنایش اینست اگر زن از شوهر خود بر اثر :

  ﴿ توجهی را احساس نمود،بزرگسالی یا مشکلی مخالفت و بی

﴾و آشتی  : نیست گناه بر مرد و زن این که با همدیگر صلح

نمایند، به اینصورت که زن بعضی از حقوق خود را در همخوابی و آمیزش برای شوهر 

ببخشد تا این که با همسر و فرزندان خود در خانه بماند و چنین صلحی خیر و به نفع هردو 

: ﴾ ﴿ فرماید:چه قرآن میباشد، چنانطرف می
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نازل  لارة همسر گرامی پیامبر اسالم ام المؤمنین سوده زیرا روایت شده است که این آیه در ب

وقتی که به سن پیری رسید، پیامبر اسالم خواستند که وی را طالق  ب گردید، حضرت سوده

بخشم و در خانة می لگفت: یا رسول اهلل! من حقم را به عایشه  دهند، اما سوده به پیامبر 

 سوده صلح نمودند و تا زنده بود در خانة پیامبر مانم. سپس همانطور پیامبر اسالم باشما می

  ﴿ باقی ماند. و این فرموده خداوند:

﴾  دهد و آن می فطری که در انسان است خبردر این آیه از یک پدیده

ها هاست مرد و زن در این باهم تفاوت ندارند، ولی زنصفت بخل که مالزم نفس همه انسان

تر عالقمند به همخوابی و دیگر حقوق خود بوده و کمتر حاضر اند از حقوق خود بیش

پوشی کنند، همانا الزم است که مردان حقوق همسران خود را بیشتر رعایت کنند تا به چشم

  ﴿ ایشان احسان کرده باشند خداوند فرموده است:

     
 ﴾  یعنی اگر شما مردان به همسران خود

احسان کنید و تقوی خدا را پیشه کنید و از عذاب خدا بترسید خداوند به شما پاداش خیر 

 دهد، زیرا که خداوند به همة اعمال شما دانا و آگاه است.می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

د چند بار به شنوندگان بخوان تا مربی محترم آیه مذکور را به طور درست و با تجوی -1

 این که آن را حفظ نمایند.

 شرح آیه را کلمه به کلمه بخوان و نکات قابل توضیح را واضح ساز. -5

که این آیه بر مشروعیت صلح بین مردم حتی بین زن و مرد داللت  :به ایشان بفهمان -3

 دارد.

زن هم ممکن  شود از طرفکه ناسازگاری همانطور که از مرد می :به ایشان بگو -4

 ﴿ فرمایداست، چنانچه خداوند در قرآن می

   
   



   

 111 درسهای ماه ذی الحجه
 

  

   
    

﴾  :نان د، آیترسانی که از ناسازگاری ایشان میآن زن» (.34)النساء

ها را در خوابگاه ترک گوئید و بزنیدشان، پس اگر از شما را نصیحت کنید و یا آن

 .«شان برداریداطاعت نمودند به دنبال راه دیگری نروید و دست از اذیت
که احسان و نیکی بر هریک از مرد و زن واجب است و بدرفتاری  :به ایشان تذکر ده -2

ها را که کنیزان خدا شوهران از خدا بترسند و زنو مخالفت بر هردو حرام است و باید 

هستند اذیت نکنند و زنان نیز باید از خداوند بترسند و شوهران خود را اذیت نکنند 

 زیرا که شوهران بندگان خدایند و اذیت هردو حرام است.
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 : حدیث صلح بین مسلمانان6درس 

 الصُّْلحُ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 َحَللً  َحرَّمَ  ُصْلًحا ِإلَّ  اْلُمْسِلِمينَ  نَ بَ يْ  َجائِزٌ 

 .َحَراًما َأَحلَّ  َأوْ 

صلح بین مسلمانان جائز  :گفتة پیامبر 

است، مگر صلحی که حرام را حالل یا 

 حالل را حرام کند.

 )رواه الترمذی(

 

و آشتی در میان : یعنی صلح «اْلُمْسِلِمينَ  بَ ْينَ  َجائِزٌ  الصُّْلحُ »فرموده پیامبر اسالم:  شرح:

مسلمانان جائز است. چه صلح جهت رفع منازعه فعلی باشد، یا جهت پیشگیری از دعوای و 

های خصومت در آینده، بلکه صلح در برخی از موارد واجب است مثل اصالح میان گروه

متخاصم که باهم درگیرند و یا صلح میان کفار و مسلمانان، هنگامی که صلح به نفع اسالم 

کند و دارای اجر و ثواب است مثل صلح گاهی صلح و آشتی درجه افضلیت پیدا میباشد و 

جمعی مانند های دستهدر میان دو کس که باهم خصومت دارند. یا صلح در خصومت

 ِإلَّ »ها و اموال مشترکه. و فرموده پیامبر گرامی اسالم: خصومت در امالک و حق الطریق آن
: مگر صلحی که حرام را حالل کند، مثل این که صلح نماید «َحَراًما َأَحلَّ  َأوْ  َحَللً  َحرَّمَ  ُصْلًحا

به این که مشروب بخورد یا کسی را بزند یا مال کسی را غصب نماید یا این که او را ضرب 

و شتم کند. و یا صلحی که حالل را حرام نماید مثل این که صلح نماید به حج بیت اهلل 

 زدواج نکند و شک نیست که چنین صلحی باطل و حرام است.الحرام نرود، یا این که ا

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

ی محترم حدیث باال را به طور خوب و با آرامش کامل بخوان تا این که شنوندگان مرب -1

 حفظ نمایند.

 شرح حدیث را به طور واضح بخوان و نکات قابل توضیح را واضح کن. -5



   

 199 درسهای ماه ذی الحجه
 

  

کند چنین صلح باطل را حرام و حرام را حالل می که صلح که حالل :به ایشان بفهمان -3

 و فاسد است.

باشد مثل این که یکی بار دیگاری ادعاای    که صلح گاهی با اقرار می :به ایشان بفهمان -4

حق نماید و آن هم اقرار کند پس مدعی چیزی را برای مدعی علیه بدهاد، بارای ایان    

 که حق او را انکار نکرده است.

شود مثل این که کسی بر دیگاری ادعاای   لح گاهی با انکار میکه ص :به ایشان بفهمان -2

دهاد  کند پس مدعی علیه چیزی را به مدعی میکند و آن شخص سکوت میحق می

 تا از خصومت او راحت شود.
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 : آیة اجاره و گرفتن اجرت1درس 

 قول اهلل تبارک وتعالى:
 

  
   

 
 
  

 [23]قصص:  

 وقوله تعالی:
  

 
  

 

 گفتة خدای بزرگ:

( ای پدر من بگیر او را به مزدوری 55)

گمان بهترین کسی که مزدور گیری که بی

 زورمند، امین است.

 [56]قصص: 
 

گرفتی بر آن خواستی می( اگر می22)

 ا.مزدی ر

 [22]کهف: 

 

 ﴾ ﴿ فرموده خداوند: :شرح
کند که حکایت می خبری است که خداوند از دختر یکی از بندگان صالح خود شعیب 

رسد که مردان زیادی در در مسیر راه مصر به مدین به چاه آبی می  چون حضرت موسی

 ردم ایستاده اند. حضرت موسی اطراف آن جمع شده اند و دو تا دختر دورتر از م

دهد و دختران به نزد پدر خود برگشتند و از احسان موسی گوسفندان این دختران را آب می

 یکی از این دختران را به دنبال موسی فرستاد و موسی  به پدر حکایت کردند، شعیب 

ضرت احوال او را جویا شده و ح  همراه دختر به نزد شعیب آمد، سپس حضرت شعیب

گفت: احساس ترس و بیم مکن که ها تعریف کرد، شعیب موسی شرح حال خود را به آن

از چنگ قومی ظالم نجات یافتی. آنگاه یکی از دختران به پدر گفت: ای پدرم! او را برای 

اش را نسبت به اجیرنمودن موسی ابراز نموده و چراندن گوسفندان ما اجیر کن و انگیزه

ر عقل و علم و نیروی بدنی در حد بسیار خوبی است که دارای قوت گفت: این آدم از نظ
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کشیدنش کافی در انجام کارها و شخص امانتداری است چه قوت حضرت موسی را از آب

داری او را هنگامی دانست که با موسی از سر چاه به نزد پدر برای گوسفندان دانسته و امانت

 این که اجیرگرفتن کسی برای کار جائز است.کند بر آمد و این آیة شریفه داللت میمی

    ﴿ فرموده خداوند:

 ﴾  حکایتی است که خداوند از حضرت موسی و حضرت

داشت،  کند که حضرت خضر در اثناء مسافرتی که با موسی خضر علیهما السالم بیان می

ه ایشان را به ضیافت نپذیرفته بودند، مجدداً بنا کرد. ای را در روستائی کدیواری فرو ریخته

توانستی در مقابل زحمات خود از ایشان اجرت خواستی میحضرت موسی گفت: اگر می

دریافت کنی. این آیه شریفه داللت دارد بر روابودن اجیرگرفتن و گرفتن اجرت و دستمزد 

 در مقابل کار.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 دو آیه فوق را چند بار برای شنوندگان بخوان تا این که حفظ کنند.مربی محترم  -1

 یات را جمله جمله بر ایشان بخوان و نکات قابل توضیح را توضیح ده.ح آشر -5

و شعیب و همچنین داستان موسی و خضر  که ذکر داستان موسی  :به ایشان بفهمان -3

 پیامبر اسالم  در قرآنکریم نشانة واضح بر نبوت پیغمبر خدا است، زیرا که

شان شان نبودند، چگونه داستانشان را ندیده بودند و همچنین در عصر و زمانسرزمین

تواند آن را تکذیب انگیز حکایت کردند که هیچکس نمیرا بدین صورت شگفت

 نماید.

که در این دو آیت دلیل واضحی وجود دارد بر این که اجیرگرفتن  :به ایشان بفهمان -4

 تواند بعد از پایان کار از کارفرمای خود مزد دریافت نماید.ص میجائز است و شخ
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 : حدیث خدا دشمن سه کس است9درس 

 :اللَّهُ  قَالَ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 َأْعَطى رَُجلٌ  اْلِقَياَمِة، يَ ْومَ  َخْصُمُهمْ  أَنَا َثلَثَةٌ 

 ُه،ثََمنَ  فََأَكلَ  ُحرًّا بَاعَ  َورَُجلٌ  َغَدَر، ثُمَّ  ِبى
 َوَلمْ  ِمْنُه، فَاْستَ ْوَفى َأِجيًرا اْسَتْأَجرَ  َورَُجلٌ 
 .َأْجَرهُ  يُ ْعطِ 

سااه  کااه خداونااد فرمااوده: :گفتاة پیااامبر  

کس هست که مان در روز قیامات خصام    

ایشان هستم. اول: مردی است که به نام من 

با کسی عهد بندد و بعد خیانت کناد. دوم:  

مردی است که شخص آزادی را بفروشاد  

از قیمتش استفاده کند. سوم: ماردی کاه    و

شخصی را اجیر کناد، از آن کاار بگیارد و    

 مزدش را نپردازد.

 )رواه البخاری(

 

جزء احادیث قدسی است. حدیث قدسی آن است که  این گفته پیامبر اسالم  شرح:

 َثلَثَةٌ » :از خداوند نقل کند، بدون این که در قرآن ذکر شده باشد. این گفته پیامبر  پیامبر 
: یعنی در روز قیامت خداوند مدافع افراد مظلوم است که خداوند در یک طرف «َخْصُمُهمْ  أَنَا

دعوی قرار دارد تا حق این مظلومین را از ظالمین بگیرد، بعد پیامبر اسالم افرادی را که 

 ثُمَّ  ِبى ْعَطىأَ  رَُجلٌ »فرماید: کند توضیح داده میخداوند در روز قیامت با ایشان مخاصمه می
. یعنی مردی که با کسی عهد بندد و عهد و پیمان خود را با سوگند به نام خدا تأکید «َغَدرَ 

نماید سپس به عهد خود خیانت کند. دوم مردی که شخص آزادی را بفروشد و از قیمتش 

ر استفاده نماید. سوم کسی که شخصی را اجیر کند، مرد باشد یا زن آزاد باشد یا غالم کاف

باشد یا مسلمان و از آن کار بکشد، اما مزدش را نپردازد و این سه گروه آنانی اند که در روز 

شان است تا حق افرادی که مورد ظلم شان قرار گرفته اند ازیشان بستاند قیامت خداوند خصم

دهد. بدا بحال کسانی که در روز قیامت خداوند با ایشان و آنگاه به جنت یا دوزخ جزا می

 کنند.کند چگونه نجات پیدا میاصمه میمخ
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 هایی برای مربی:راهنمائی

 مربی محترم حدیث باال را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 شرح حدیث را کلمه به کلمه بخوان و نکات الزم را بیان کن. -5

 شنوندگان را به بزرگی گناه این سه کس آگاه ساز تا از چنین عملی بپرهیزند. -3

دهد و یمین که سوگند غموس صاحبش را در آتش غوطه می :ن تذکر دهبه ایشا -4

کند تا حق انسانی را ضایع غموس سوگندیست که شخص نام خدا را به دورغ یاد می

 سازد.

 شنوندگان را از گناه خیانت و عهدشکنی مطلع ساز. -2

ز که فرمودند: مزد کارگر را پیش ا به این حدیث پیامبر : به ایشان یادآوری کن -6

 شدن عرقش بپردازید.خشک
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 تییل بر وصشهادت دو نفر عد آیة: 1درس 

 قول اهلل تبارک وتعالى:
 
 
 
 
  

 
 
  

 
  

  
 [523]مائده: 

 وقوله تعالی:
  

  
  
 

 گفتة خدای بزرگ:

ای مؤمنان! هرگاه مرگ هر ( 116)

یک از شما فرا رسد، دو نفر عادل از 

 .خودتان بر وصیتش گواهی دهند

 [116]مائده: 
 

 و گفتة خدای بزرگ:

( بعد از وصیت که به آن وصیت شده 15)

 اش باشد.باشد یا قرض که به ذمه

 [15اء: ]النس

 

  ﴿ شرح:

﴾ ای آنانی که به ربوبیت خدا و پیامبری حضرت محمد :  ایمان

که چون مریض شوید و مرگ شما فرا رسد و  :دهمآوردید! آنچه شما را نفع دارد خبر می

. دمسلمان بر وصیت خود گواه بگیری خواستید چیزی را وصیت کنید باید دو نفر عادل و

شاهد عادل آنست که از گناهان کبیره بپرهیزد و تا حد ممکن از گناهان صغیره نیز اجتناب 

ی خود باشد اما در هنگام مسافرت اگر از باشد که شخص در خانهنماید، البته این وقتی می

 ﴿ فرماید:کفار هم شاهد بگیرد اشکالی ندارد، چون قرآن می

    
    

  ﴾ 
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توانید دو نفر شاهد می ومرگ تان فرا رسید یعنی اگر شما مسافرت نمودید»(. 116)المائدة: 

و در آیه سورة نساء خداوند بعد از بیان  «.که مسلمان هم نباشند به عنوان گواه انتخاب نمائید

  ﴿ فرماید:راث و بیان حق هرکدام از ورثه مینحو تقسیم می

    ﴾:  یعنی

میراث شخص متوفی را به همان نحو که بیان شد تقسیم کنید، بعد از این که قرضش را 

پرداخته و وصیت شخص را اجرا کردید یعنی قبل از تقسیم میراث باید وصیت که شخص 

 ورثه را تقسیم کنید.متر از آن اجراء نمائید بعد مال ک سوم مال و یا کنموده از ی

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 مربی محترم دو آیه فوق را چند بار بخوان تا این که شنوندگان آن را حفظ کنند. -1

 شرح آیات را با دقت کامل بخوان و نکات الزم را توضیح ده. -5

هر مسلمان که طلبکار است یا بدهکار واجب  کردن برکه وصیت :به ایشان توضیح ده -3

 است تا این که حق خودش و یا دیگران ضایع نشود.

 که گرفتن شاهد در موقع وصیت مستحب است. :به ایشان بفهمان -4

که شهود باید افراد عادل و مسلمان باشند مگر در موقع سفر که در  :به ایشان تذکر ده -2

 آن شاهد غیر مسلمان هم درست است.

که خداوند نسبت به بندگان مؤمنش بسیار مهربان است، زیرا این  :شان بفهمانبه ای -6

 مسائل مهم زندگی را به ایشان تعلیم داده است.
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 : حدیث وصیت مسلمان باید نوشته باشد92 درس

 َحقُّ  َماقول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 يَِبيتُ  ِفيهِ  يُوِصى َشْىٌء، لَهُ  ُمْسِلم   اْمِرئ  
َلتَ يْ   .ِعْنَدهُ  َمْكُتوبَةٌ  َوَوِصيَُّتهُ  ِإلَّ  ِن،لَي ْ

سزاوار نیست بارای شاخص    :گفتة پیامبر 

مسلمان که برای او چیزی باشد که باید در 

مورد آن وصیت کند. این که دو شاب بار   

اش در آن بگذرد مگر این که وصیت ناماه 

 نزد آن نوشته شده باشد.

 )متفق علیه(

 

. شایسته نیست برای شخص مسلمان، چه «ِفيهِ  يُوِصى َشْىٌء، لَهُ  ْسِلم  مُ  اْمِرئ   َحقُّ  َما» شرح:

خواهد و یا قرضی که مرد باشد و چه زن که اگر مورد وصیتی داشته باشد مانند قرض که می

اش در خواهند. این که دو شب یا بیشتر بر آن بگذرد، مگر که وصیت نامهدیگران از وی می

صیتش دارای اهمیت باشد، مانند وصیت به یک سوم مال برای نزد آن نوشته باشد. و اگر و

های که به ذمة او است و یا از دیگران های خیر و نیک یا وصیت به قرضصرف در راه

خواهد، و از این نگران است که به وصیتش عمل نشود باید دو نفر شاهد عادل بر وصیت می

 خود گواه بگیرد و به مجرد نوشتن اکتفا نکند.

 

 هایی برای مربی:نمائیراه

 مربی محترم حدیث باال را چند بار بخوان تا این که شنوندگان حفظ کنند. -1

 شرح حدیث را با دقت کامل بخوان تا این که شنوندگان خوب درک کنند. -5

حدیث  به ایشان بفهمان که وصیت برای وارث درست نیست، زیرا که از پیامبر  -3

 ست نیست.روایت شده است که وصیت برای وارث در

 که وصیت در بیشتر از یک سوم مال درست نیست. :به ایشان بفهمان -4
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پرسیدند کدام صدقه   به ایشان این حدیث پیامبر اسالم را بخوان که از پیامبر اکرم -2

بهترین صدقه آنست که مال را صدقه کنی در حالی »بهتر است، پیامبر اسالم فرمودند: 

رزو داشته باشی و از فقر و شی و ثروت را آبه دنیا عالقمند باکه سالم باشی و 

دستی بیم داشته باشی و نباید در دادن صدقه تأخیر کنی که چون نفس به گلو تنگ

برسد آن موقع بگوئی: اینقدر مال برای فالن و اینقدر مال برای فالنی، در حالی که 

 .«مالت از دیگران است
خواست کل را تذکر ده که می  صبه ایشان حدیث پیامبر اکرم برای سعد بن ابی وقا -6

ای خود را ثروتمند باقی گذاری، بهتر از این مالش را صدقه دهد، فرمودند: اگر ورثه

است که بعد از تو فقیر باشند و دست سؤال را به سوی مردم دراز کنند و هر مالی را 

خود  رود حتی آن لقمه را که به دهان زنکه در راه خدا نفقه کنی صدقه به شمار می

 گذاری.می
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 : آیة تقسیم میراث99درس 

 قول اهلل تبارک وتعالى:
  

 
  
 

  
  

  
  

 
  

    
 

 
 

  
 

  
 
  

   
   
   
  

 
 

 
  

  
  

 
  

  
  
  
 

 گفتة خدای بزرگ:

دهد در ( خداوند شما را دستور می11)

مورد فرزندان شما این که در میراث برای 

پسر است مانند بهرة دو دختر و اگر زنانی 

باشند بیش از دو تن برای ایشان دو ثلث 

آنچه باز گذارده است و اگر یک زن باشد 

پس برای اوست نصف و برای پدر و 

ست شش یک از از آنان امادرش هرکدام 

ارده اگر وی را فرزندی باشد آنچه باز گذ

و اگر وی را فرزندی نباشد و میراث برد از 

او پدر و مادرش پس برای مادرش سه 

یک است و اگر وی را برادرانی باشند 

پس برای مادرش شش یک است پس از 

وصیتی که کرده باشد یا قرضی که 

 گذاشته.

 [11]النساء: 
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   ﴿ قوله تعالی: شرح:

﴾ این وصیتی است که خداوند بندگان مؤمن خویش را در :

شان کرده است که هرگاه کسی بمیرد و پسران و دخترانی بجا گذارد، خداوند مورد فرزندان

  ﴿ابتداء حق فرزندان شخص متوفی را براساس 

 ﴾ که برای پسر، سهم دو دختر  :بیان فرموده

شود. و اگر شخص وفات کرد و از آن یک پسر و دو دختر بجای ماند و دو دینار داده می

شان چنین است که یک دینار به پسر و دینار دیگر را به دو دختر بجا گذاشت تقسیم میراث

  ﴿ فرماید:رسد، بعد میدهند که به هر دختر نصف دینار می

    
  ﴾ یعنی اگر بعد از میت پسر نماند و فقط دو دختر یا :

شود، دو سوم مال را برای دختران و یک سوم دیگر بیشتر بجای ماندند مال سه قسمت می

شود و اگر دختر یکی بیشتر نبود، نصف مال به دختر و نصف دیگر را برای عصبه داده می

 فرماید:رای باقی ورثه دهند و خداوند حق پدر و مادر را بیان کرده. میب
﴿   

 ﴾  برای پدر و مادر متوفی در صورتی که

شود و اگر فرزند نداشت و از میت فرزندی مانده باشد برای هرکدام یک ششم مال داده می

شود و بقیه برای پدر و اگر بودند یک سوم مال برای مادر داده میفقط پدر و مادر وارث او 

شخص متوفی برادرانی داشت برای مادر یک ششم مال داده شود، زیرا با وجود برادران حق 

 فرماید:یابد. بعد در پایان خداوند میمادر از یک سوم مال به یک ششم آن کاهش می

﴿     

 ﴾ یعنی مال میراث بعد از اجراء وصیت میت و اداء قرض تقسیم :

 گردد.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی
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 مربی محترم آیات باال را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 شرح را با دقت و آرامش بخوان و موارد الزم را توضیح ده. -5

ترین شیوة تقسیم میراث است، به که این وصیت خداوند عادالنه :به ایشان توضیح ده -3

دهد به خاطر ایشان بفهمان این که شریعت اسالم برای پسر دو برابر سهم دختر را می

این است که پسر نیاز به ازدواج دارد و همچنین خرج و مصرف همسر و فرزندان به 

عهده او است اما دختر در ازدواج خود نیاز به مال ندارد چون خرجش به عهدة شوهر 

 است.

برد و همچنین مسلمان از کافر و قاتل که کافر از مسلمان میراث نمی :به ایشان بفهمان -4

 برد!نیز از شخص مقتول میراث نمی
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 : حدیث پرداخت حق صاحبان سهم میراث92درس 

 أَْلِحُقواقول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
. َكر  ذَ  رَُجل   َفَلْوَلى بَِقىَ  َفَما بَِأْهِلَها اْلَفَراِئضَ 

 َقدْ  اللَّهَ  ِإنَّ وقوله صلى اهلل عليه وسلم: 
 .ِلَواِرث   َوِصيَّةَ  َفلَ  َحقَّهُ  َحق   ِذى ُكلَّ  َأْعَطى

حق صاحبان سهم را  :گفتة پیامبر 

بپردازید، بعد از آن هرچه باقی ماند برای 

رسد نزدیکترین مردی است که به میت می

فرمودند: خداوند حق هر  و پیامبر

حق را تعیین نموده است پس صاحب 

 وصیت برای وارث نیست.

 )متفق علیه( و )صحیح ابن ماجه(

 

پیامبر اسالم در این حدیث امت خویش را  «بَِأْهِلَها اْلَفَراِئضَ  أَْلِحُقوا»فرماید: می شرح:

شان در قرآن بیان دستور دادند که در تقسیم میراث اول از ذوی الفروض یعنی آنانی که سهم

شروع کنند و بعد از دادن حق ذوی الفروض بقیه مال را به نزدیکترین مردی که به  شده،

رسد بدهند. مثالً کسی وفات کرد و از آن همسر، پدر و مادر باقی ماندند اول باید متوفی می

حق همسرش داده شود که یک چهارم مال است بعد حق مادر را اداء کنند که یک سوم 

ترین کس به میت است و عصبه گفته رش دهند، چون پدر نزدیکاست و بقیه مال را به پد

شود. مثال دیگر، زن وفات نموده و از آن چند فرزند و شوهر باقی ماندند، شیوة تقسیم می

میراث بدینصورت است که اول حق شوهر را که یک چهارم است اداء کنند و بقیه مال را به 

تر است و فرزندان درینصورت عصبه متوفی فرزندانش بدهند که برای پسر دوبرابر حق دخ

کذارد برای مادرش یک میرد و پدر و مادر بجا میشوند. مثال دیگر کسی میحساب می

که بقیه مال به  :فرمایدمی سوم و بقیه برای پدر است، زیرا که او عصبه است. و پیامبر

، پدر و پسران برادر همسر، مادر ,رسد. چنانکه بعد از میتترین مرد به متوفی مینزدیک

شود که یک چهارم مال است و یک ششم مال پدری باقی ماندند، اول حق همسرش داده می
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برند، چه شود و بقیه مال متعلق به پدر است، پسران برادرش میراث نمیبرای مادر داده می

 باشد.تر به متوفی وجود دارد که پدر متوفی میازیشان فرد نزدیک

 

 رای مربی:هایی براهنمائی

 هردو حدیث باال را چند بار بخوان تا این که شنوندگان حفظ نمایند. -1

 شرح حدیث را به آرامش و دقت بخوان و موارد الزم را توضیح ده. -5

 شود.که سهم مادر بزرگ، پدر بزرگ یک ششم مال می :به ایشان بفهمان -3

اید اجراء که وصیت و قرض شخص متوفی قبل از تقسیم میراث ب :به ایشان بفهمان -4

   ﴿فرماید: شود. زیرا قرآن می

     
 ﴾   :تقسیم مال میراث باید بعد از اجراء »یعنی   (.52)النساء

وصیت و پرداختن قرض متوفی باشد در حالی که وصیت به ورثه ضرر نداشته باشد 

 .«باشدیعنی بیشتر از یک سوم مال ن
که وصیت در وقت مرگ به بیشتر از یک سوم مال حرام است،  :به ایشان تعلیم ده -2

همچنانکه وصیت برای وارث حرام است که کسی در وقت مرگ اعتراف به قرض 

غیر »فرماید: کند، برای این که ورثه را از میراث محروم کند، زیرا که خداوند می

 ه را کرده است.ثکسی قصد ضرر به ور در حالی که ضرررسان نباشد و چنین «مضار
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 داستان داود و دو خصم آیة: 93درس 

 قول اهلل تبارک وتعالى:
  

 
  
 

 
  

  
 
  

   
  

 
 

  
  

 
 

  
 

  
 

 

 گفتة خدای بزرگ:

( آیا رسید به تو خبر ستیزنده آنگاه 51)

( 55که باال رفتند بر دیوار عبادتگاه )

هنگامی که درآمدند بر داوود پس ترسید 

گریم، ترس ما دو ستیزهاز ایشان. گفتند: ن

است یکی از ما بر دیگری، پس ستم کرده 

کن میان ما به حق و گزاف نگوی،  حکم

 و رهبری کن ما را به راه راست.

 [55 – 51]ص: 

 

   ﴿ شرح:

﴾  آن دو نفر که با یکدیگر خصومت داشته و به دیوار عبادتگاه

پرداخت کسی حق هرگاه در عبادتگاه خود به عبادت می  داودداود باال رفتند، حضرت 

که از دیوار  :نداشت که بر او وارد شود، خداوند دو فرشته را به صورت دو مرد فرستاد

عبادتگاه وارد شدند، حضرت داود از ایشان ترسید، گفتند: نترس ما دو نفر هستیم که با 

م نموده است، چون از این دو نفر یکی همدیگر خصومت داریم و یکی از ما بر دیگری ظل

نود و نه بز داشت و آن دیگر فقط یک بز و اولی مدعی شده است که این بز هم مال او باشد 
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لذا نزد تو آمدیم تا در بین ما حکم کنی و حق را بیان کنی و ما را به راه راست راهنمائی 

موفق به حکم عادالنه نشد پیش از این که از طرفین بپرسد حکم کرد و   کنی حضرت داود

 :و چون متوجة خطای خود شد به سجده افتاد، توبه و استغفار کرد. و سبب خطایش این بود

که قبل از این که سخن طرفین را بشنود حکم خود را صادر کرد و اصل قصه چنین بود که 

 رت ابراهیم و اسحق و یعقوب دارای نام نیکویوزی حضرت داود گفت: ایکاش! مثل حضر

که آن پیامبران از طرف  :بودم و مردم پس از مرگ مرا ستایش کنند، برایش گفته شدمی

خداوند امتحان شدند و در امتحان خود صبر کردند، حضرت داوود هم از خدا خواست که 

مورد امتحان قرار گیرد و صبر کند تا مقام ایشان را کسب کند، خداوند او را بنا به درخواست 

که از دیوار عبادتگاه وارد شدند و از او قضاوت  :و دو فرشته را فرستاد خودش امتحان کرد

 عادالنه خواستند، ولی به حکم عادالنه موفق نشد و به خطای خود فهمید و توبه کرد.

 

 های برای مربی:راهنمائی

 دو آیه باال را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 هایی که نیاز به توضیح دارد توضیح ده.شرح حدیث را کلمه به کلمه بخوان و جا -5

که قاضی باید حرف هردو طرف را بشنود نه یک طرف تا این که در  :به ایشان بفهمان -3

 حکم خود دچار انحراف شود.

که سجده داود که در این آیه ذکر شده است سجدة توبه بوده و  :شان بفهمانبرای -4

 فرمودند. برکنیم سجدة شکر است چنانچه پیامای که ما میسجده

به محض   کردن فوراً واجب است، زیرا که حضرت داودکه توبه :به ایشان بفهمان -2

 این که به خطای خود پی برد در حضور خدا به سجده افتاد.

هرگاه در کار قضاوت و صدور حکم اگر خداوند حافظ و یاور  :به ایشان تذکر ده -6

 انسان نباشد مشکل است که انسان نجات یابد.
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 قاضیان سه نوع اند حدیث: 94درس 

 اْلُقَضاةُ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 فََأمَّا النَّارِ  ِفى َواثْ َنانِ  اْلَجنَّةِ  ِفى َواِحدٌ  َثلَثَةٌ 
 فَ َقَضى اْلَحقَّ  َعَرفَ  فَ َرُجلٌ  اْلَجنَّةِ  ِفى الَِّذى

 اْلُحْكمِ  ِفى َفَجارَ  اْلَحقَّ  َعَرفَ  َورَُجلٌ  بِهِ 
 َعَلى لِلنَّاسِ  َقَضى َورَُجلٌ  ارِ النَّ  ِفى فَ ُهوَ 

 .النَّارِ  ِفى فَ ُهوَ  َجْهل  

ها در اسالم سه گاروه  قاضی: گفتة پیامبر 

اند، گاروه اول در بهشات اناد و دو گاروه     

دیگر در جهنم. گروهی که در بهشت اند، 

مردی است که حاق را شاناخته و طباق آن    

حکم نموده است. گروه دوم ماردی اسات   

خته و در صاادور حکاام  کااه حااق را شاانا  

عدالتی شده اسات گاروه ساوم    مرتکب بی

مردی است که بدون علم و دانش در میان 

 کند.مردم قضاوت می

 )رواه ابوداود، ابن ماجه و الترمذی(

 

ها در اسالم سه گروه اند و ازین سه ، یعنی قاضی«َثلَثَةٌ  اْلُقَضاةُ »: گفته پیامبر  شرح:

ل در بهشت اند و دو گروه دیگر در جهنم. آن که از اهل بهشت گروه خارج نیستند، گروه او

کند، دو گروه دیگر که از است، کسی است که حق را تشخیص داده و طبق آن حکم می

اهل جهنم اند. مردی است که حق را شناخته است اما در صدور حکم خود مرتکب جور و 

نش کافی در میان مردم به عدالتی شده است، گروه سوم کسی است که بدون علم و دابی

شود که قضات باید در قضاوت خود، دقت الزم را قضاوت بپردازد و ازین حدیث دانسته می

شان مطابق حق و عادالنه باشد و شخصی که قضاوت را به عهده به کار گیرند تا این که حکم

از تقوای  گیرد باید فردی باشد که به تمام جزئیات و احکام فقهی آگاهی داشته و نیزمی

کافی برخوردار باشد و همچنین باید قاضی همواره از درگاه خداوند بخواهد که او را در 

بدون  ,کارش یاری فرماید و از صدور احکام خالف حق حفاظت نماید زیرا نجات از خالف

 پذیر نیست.توفیق خداوند امکان
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 هایی برای مربی:راهنمائی

 ست، چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ نمایند.مربی محترم حدیث باال را به طور در -1

 شرح حدیث را کلمه به کلمه بخوان و نکات الزم را توضیح ده. -5

 که نباید شخص مسلمان، تقاضای قضاوت بنماید، زیرا پیامبر :به ایشان تذکر ده -3

 شود.فرمودند: هرکس قضاوت را طلب کند، به خودش سپرده می

اره به این دارد که آنانی که اهل استقامت اند همیشه حدیث پیامبر اش :به ایشان بفهمان -4

 اندک اند.

 شود.که جهل و نادانی باعث فتنه و آشوب می :به ایشان بفهمان -2

 گردد.که پیروی از هوای نفس سبب زیان و گمراهی می :به ایشان تذکر ده -6
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 شهادت دو مرد، یا یک مرد و دو زن آیة: 92درس 

 قول اهلل تبارک وتعالى:
 

  
   

  
  

 
   

  
 

 
 

 
   

 
 

   

 گ:گفتة خدای بزر

( و گواه گیرید دو گواه از مردان 585)

خویش را و اگر نبود دو مرد پس بگیرید 

کنید یک مرد و دو زن از آنانکه پسند می

چون اگر فراموش کند یکی به یاد آورش 

دیگری و خودداری نکنند گواهان هرگاه 

 خوانده شوند.

 [585]بقره: 

 

 ﴿ گفته خداوند: شرح:

  ﴾  یعنی وقتی که باهم

معامله کردید به خاطر جلوگیری از هر نوع خصومت درآینده دو نفر از مردان عادل و با 

تقوی را که مورد رضایت شمایند، شاهد بگیرید و اگر دو شاهد از مردان ممکن نبود، پس 

دو  ت انتخاب یک مرد ویک مرد و دو زن عادل و با تقوی را شاهد بگیرید. بعد خداوند عل

   ﴿زن را چنین بیان نموده است. 

  ﴾:  یعنی

شما یک مرد و دو زن شاهد بگیرید تا این که اگر یکی از زنان فراموش کرد یکی دیگر به 

به اثر گذشت زمان  کارند. و ممکن استیادش دهد، چون زنان طبیعتاً و فطرتاً فراموش

موضوع را فراموش کنند که اگر یکی از زنان فراموش کرد، یکی دیگر به یادش دهد، 
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  ﴿ فرماید:خداوند بعد از دستورگرفتن شاهد می

   ﴾  یعنی نباید

وت شود، زیرا شاهدان از اداء شهادت انکار ورزند تا وقتی که از ایشان برای شهادت دع

 گردد.شدن حق میکتمان شهادت گناه بزرگ است که منجر به پایمال

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 مربی محترم آیه فوق را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 شرح را با دقت کامل بخوان و نکات الزم را واضح کن. -5

صومت و جدال در آینده است که گرفتن شاهد برای قطع هر نوع خ :به ایشان تعلیم ده -3

 و یکی از دستورات نیک اسالم است.

که زنان از نظر بدنی و عقلی ضعیف اند و نباید کاری که مافوق  :به ایشان تذکر ده -4

 شان باشد به ایشان واگذار شود تا این که باعث ضرر به جامعه اسالمی نشود.قوت

داده، شاهدانی است که عادل  که شاهدانی که شریعت اسالم دستور :به ایشان تذکر ده -2

کنند، زیرا کسی که به شریعت پروردگار خویش بوده و از گناهان کبیره پرهیز می

 ورزند.خیانت کند، هیچگاه در اداء شهادت واقعی سعی و اهتمام نمی



   

 929 درسهای ماه ذی الحجه
 

  

 شهادت چهار نفر بر خوبی انسان حدیث: 96درس 

 َألَ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 ِبَشَهاَدتِهِ  يَْأِتى الَِّذى الشَُّهَداءِ  َخْيرِ بِ  ُأْخِبرُُكمْ 

 .ُيْسأََلَها َأنْ  قَ ْبلَ 
 ُمْسِلم   أَيَُّماقوله صلى اهلل عليه وسلم: 

 اْلَجنََّة، اللَّهُ  َأْدَخَلهُ  ِبَخْير   َأْربَ َعةٌ  َلهُ  َشِهدَ 
 َواثْ َناِن؟: قُ ْلَنا َوَثلثٌَة،: قَالَ  َوَثلثٌَة؟: قُ ْلَنا
 .اْلَواِحدِ  َعنِ  َنْسأَْلهُ  َلمْ  ثُمَّ  اِن،َواثْ نَ : قَالَ 

آیا خبر دهم شما را به  :گفتة پیامبر 

بهترین شاهدها، بهترین شاهدان کسی 

است که پیش از درخواست، شهادت خود 

 را اداء کند.

هر مسلمانی که چهار شخص به خوبی آن 

خداوند او را داخل جنت  :گواهی دهند

سه نفر چه؟ کند، گفتیم: یا رسول اهلل می

گفت: سه نفر هم همین حکم را دارد 

گفتیم: یا رسول اهلل دو نفر چطور؟ گفت: 

دو نفر هم همچنین است و از یک نفر 

 سوال نکردیم.

 

پیامبر اسالم در این کالم خود به  «الشَُّهَداءِ  ِبَخْيرِ  ُأْخِبرُُكمْ  َألَ »: گفته پیامبر  شرح:

باهم متفاوت اند و بهترین شاهد آنست که قبل از این که دهد که شاهدان مسلمانان تعلیم می

از او درخواست شهادت کنند، شهادت خود را اداء نماید و این برتری به خاطر عالقه و 

 رغبتش به نفع اسالم و احقاق حقوق مسلمانان است.

: بیانگر مژده ایست «اْلَجنَّةَ  اللَّهُ  َلهُ َأْدخَ  ِبَخْير   َأْربَ َعةٌ  َلهُ  َشِهدَ  ُمْسِلم   أَيَُّما»: و این فرمودة پیامبر 

به مسلمانان که هر فرد مسلمان چه مرد باشد یا زن وقتی که چهار نفر مسلمان  از پیامبر 

 کند.خداوند او را داخل جنت می :عادل به خوبی آن گواهی دهند

دارند و  بعد، اصحاب از سه نفر پرسدند. پیامبر اسالم فرمودند: سه نفر هم همین حکم را

 پیامبر در مورد دو نفر همچنین جواب را دادند، اما اصحاب از یک نفر سؤال نکردند.
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گفتند یا نه، در این حدیث آری می کردند پیامبرداند که اگر ایشان سؤال میخدا می

ارزش و اهمیت شهادت بیان شده است که شخص مسلمان باید مواظب باشد تا هنگامی که 

دارد اقدام به شهادت ننماید اگرچه آن شهادت برایش منفعتی داشته باشد در موضوعی یقین ن

 و شهادت را کتمان نکند اگرچه مصیبت مالی و یا جانی به او وارد کند.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 مربی محترم دو حدیث فوق را چند بار بخوان تا این که شنوندگان حفظ نمایند. -1

 ان و موارد نیاز را توضیح ده.شرح حدیث را کلمه به کلمه بخو -5

ایشان را به ارزش و اهمیت شهادت و مسؤولیت که شاهد در قبال شهادت دارد، آگاه  -3

گردد و شاهدی که به که به شهادت حق، حقوق مسلمانان ثابت می :ساز و تذکر ده

 دهد بزرگترین گناه را مرتکب شده است.دروغ شهادت می

شود و در باره فقط در مسائل مالی پذیرفته می که شهادت زنان :به ایشان تذکر ده -4

 ها و حدود مورد قبول نیست.خون

که در منازعات مالی و جانی شهادت دو نفر کافیست، اما در حد  :به ایشان تذکر ده -2

 زنا و حد تهمت چهار نفر الزم است.

دعوت کرد که  که شهادت دروغ حرام است، زیرا کسی از پیامبر :به ایشان تذکر ده -6

در بخشش برای یکی از فرزندان خود شاهد شود، در حالی که فرزند دیگر را محروم 

 دهم.فرمود: من شهادت به ظلم نمی کرد، پیامبرمی

 دو نفر شاهد نباشد نکاح باطل است.که در عقد نکاح اگر  :به ایشان بفهمان -2
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 کسب مال از طریق تجارت آیة: 91درس 

 قول اهلل تبارک وتعالى:
 
 
  
 
 

 
 

   
  

   
  

  
   

  
 

 گفتة خدای بزرگ:

( ای آنانکه ایمان آوردید! نخورید 52)

ق. خود را میان خویش به ناح هایمال

 مگر آن که داد و ستدی بارضایت میان

و نکشید همدیگر را همانا  باشد شما

 خداوند به شما مهربان است.

 [52]نساء: 

 

  ﴿این فرموده خداوند:  شرح:

    
 ﴾ است از طرف  پیام آسمانی

خداوند خطاب به بندگان مؤمن. آنان که به خدا و پیامبرش و کتاب و مالقاتش ایمان دارند، 

کند ازین که مال یکدیگر را به طور باطل خداوند در این کالم خود بندگان مؤمن را نهی می

یعنی بدون حق شرعی و قانونی بخورند. و باطل انواع مختلف دارد، مثل سرقت، غصب و 

 رت.غا

     ﴿ فرماید:می

 ﴾ مگر این که مال را از طریق تجارت و معامله شرعی و :

 .ایست که در مال مباح انجام گرفته باشدرضایت طرفین به دست آورده باشد، تجارت معامله

انند مواد غذائی یا دهد و او در عوض، جنسی ممثل این که مشتری برای خریدار پولی می
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ایست که خداوند برای مسلمانان انجام آن را جواز دهد و این همان تجارت و معاملهلباس می

داده مشروط بر این که تجارت از روی رضای و رغبت طرفین باشد. زیرا اگر رضایت 

 خریدار و فروشنده نباشد آن معامله باطل و استفاده از مال حرام است.

: ﴾  ﴿ :فرمایدو بعد می
ری که خوردن مال یکدیگر را به باطل حرام کرده است، همانطور از کشتن وخداوند ط

دارد، لذا برای مسلمان حالل نیست این که خود و های یکدیگر، مسلمانان را برحذر مینفس

و یا رجم زناکار یا دیگری را به قتل برساند، مگر به طریق حق و آن حق شرعی قصاص قاتل 

و یا قتل شخصی که از اسالم خارج شده و مرتد گردیده باشد. البته این کار را باید رهبر 

علت این حکم را بیان نموده و  ,ها انجام دهد، نه خود شخص، خداوند در پایانمسلمان

: ﴾    ﴿ فرموده است:
خواهد که جان شما بدون حق شرعی تلف ن است و نمییعنی خداوند به شما مسلمانان مهربا

 شود.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 تا شنوندگان حفظ کنند. ,مربی محترم آیه فوق را چند بار بخوان -1

 شرح آیه را کلمه کلمه بخوان و نکات الزم را توضیح ده. -5

 که مال مسلمان، مثل خون و آبرویش محترم است. :به ایشان بفهمان -3

که تجارت با شرائط که شریعت بیان فرموده است حالل و مباح  :تذکر ده به ایشان -4

است، شرائط این است که مال مورد معامله مباح و حالل باشد. دوم معامله باید روی 

رضایت طرفین باشد و همچنین اگر مال ربوی باشد باید برابر باشد و هیب کم و زیادی 

ها از نگاه عنی نسیه نباشد و اگر مالدر آن نباشد و همچنین در یک مجلس باشد ی

جنس باهم اختالف داشتند برابر بودن شرط نیست، ولی قبض در مجلس شرط است. 

های ربوی: طال، نقره، گندم، جو، خرما، نمک، ذرت، زیتون، کشمش و سایر مال

 باشند.شدن است میاشیائی که قابل ذخیره
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د در دوزخ به آنچه خود را کشته کشکسی که نفس خود را می :به ایشان تعلیم ده -2

 شود.عذاب می
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 کسی که اراده پرداخت حق مردم را دارد حدیث: 99درس 

 َأَخذَ  َمنْ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 َعْنُه، اللَّهُ  َأدَّى َأَداَءَها يُرِيدُ  النَّاسِ  َأْمَوالَ 
 . وقولهاللَّهُ  أَتْ َلَفهُ  ِإْتَلفَ َها يُرِيدُ  َأَخذَ  َوَمنْ 

 .ظُْلمٌ  اْلَغِنىِّ  َمْطلُ صلى اهلل عليه وسلم: 

هرکس مال ماردم را بگیارد    :گفتة پیامبر 

و ارادة پرداخت آن را داشته باشد خداوند 

دهااد و  آن را بااه پاارداختش توفیااق ماای   

هرآنکس که ماال ماردم را بگیارد و قصاد     

کردن آن را داشته باشاد، خداوناد آن   تلف

ودنااد: فرم کنااد. و پیااامبر  را تلااف ماای 

تااأخیرکردن ثروتمنااد ظلاام بااه حساااب     

 رود.می

 )رواه البخاری(

 

: یعنی کسی که مالی را از دیگری قرض «َأَداَءَها يُرِيدُ  النَّاسِ  َأْمَوالَ  َأَخذَ  َمنْ »: قوله  شرح:

بگیرد یا جنسی را از آن به طور عاریت، یعنی جهت استفاده موقت بگیرد و تصمیم داشته 

به صاحبش برگرداند، خداوند وی را در مقابل کار و نیت خیرش پاداش  باشد که آن مال را

کند و اگر در دنیا نیا آن را موفق به ادای قرض میددهد، چنانکه خداوند در نیکو می

کند و صاحب قرض را نتوانست پرداخت کند، خداوند در آخرت از عوض آن پرداخت می

د و نیت پرداخت آن را نداشته باشد، خداوند کند و اما کسی که مال مردم را بگیرراضی می

گردد و توفیق کند و این اتالف یا در دنیاست که مستحق خسران و زیان میاو را هالک می

کند، بعد دارد و یا در آخرت او را در آتش سوزان جهنم داخل میخود را از وی بازمی

دیر پرداختن قرض مردم از طرف بدهکاری »ی : یعن«ظُْلمٌ  اْلَغِنىِّ  َمْطلُ »فرمایند: پیامبر اسالم می

و حالل نیست برای شخص مسلمان که قدرت پرداخت قرض  «که ثروتمند باشد، ظلم است

های روز برادر خود را دارد. این که قرضش را به تعویق اندازد، زیرا که ظلم باعث تاریکی

 گردد.قیامت می
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 هایی برای مربی:راهنمائی

 را خوب بخوان تا شنوندگان حفظ کنند. مربی محترم حدیث باال -1

 شرح حدیث را با تأمل بخوان و موارد نیاز را توضیح ده. -5

دهد مثل کسی دادن جائز است و شخصی که قرض میکه قرض :به ایشان بفهمان -3

 کند.است که چیزی را در راه خدا صدقه می

اشته باشد، خداوند به ایشان تذکر ده، هرکه مال مسلمانی را بگیرد و نیت اداء آن را د -4

کردن آن کند و هرکس مال مسلمانی را بگیرد و نیت تلفراه اداکردن آن را میسر می

در حدیث خود بیان  شود که پیامبر اکرم را داشته باشد به همان چیزی دچار می

 شدن.شدن و ضایعکردند یعنی تلف

امانت است و  که هرکس مالی را قرض بگیرد، آن مال به دستش :به ایشان بفهمان -2

 خداوند دستور داده است که امانت را به اهلش بسپارید.

اش باشد و آن را به طریق احسن به ایشان تذکر ده، هرآن کس که قرض بر ذمه -6

 کردند.با طلبکاران خود چنین می بپردازد کاری بسیار خوب است، زیرا پیامبر 

ا ببخشد خداوند به وی اجر هر طلبکاری که چیزی از قرض خود ر :به ایشان تعلیم ده -2

 کند.عنایت می

گوید: قبل از خواهد و میکسی که از دیگری قرضی تا مدتی می :به ایشان تعلیم ده -8

 کنم درست نیست.آن مدت قرض من را بده، چیزی به تو کم می

که تأخیر در ادای دین در حالی که ثروتمند است و نادار نیست حرام  :به ایشان بگو -2

 است.
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 ها را به دست سفیهان ندهید: آیة مال91درس 

 قول اهلل تبارک وتعالى:
  

 
 

  
  

 
 

 
 

 
  

  

 گفتة خدای بزرگ:

های خود را، آن ل( و ندهید به نادانان ما2)

هائی که آن را خدا پایداری شما مال

گردانیده است، ولی خوراک و پوشاک 

دهیدشان از آن و بگوئید به ایشان گفتار 

 نیک.

 [2]نساء: 

 

دانند و خیر و شر های خود را نمییعنی برای اشخاص نادان که طرز استفاده از مال شرح:

ها را وسیلة برای زندگی و هائی که خداوند آنمال های خود را،کنند مالرا از هم جدا نمی

معاش شما قرار داده است ندهید، خداوند در این ارشاد سازنده خود طرز برخورد با مسلمانان 

دانند که مال خود را در چه راه که از نظر عقلی و فکری در سطح پائین قرار دارند و نمی

امرار معاش ایشان است به دست آنانی که های که وسیله دهد که مالصرف کنند تعلیم می

دانند و شاید اموال خود را تلف و ضایع کنند. ندهند ولی طرز معامله و خرید و فروش را نمی

 مصارف ایشان را از قبیل غذا و لباس بدهند.

  ﴿ فرماید:می

    
 ﴾هایشان را در تجارت با صنعت و کشاورزی به نی مال: یع

شان تأمین گردد و هم اصل کار اندازید تا اقتصادشان رشد کرده و ازین طریق هم مصرف

   ﴿ فرماید:شان حفظ شود و میمال

 ﴾شان هایتا این که دل :: به ایشان سخنی پسندیده بگوئید
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هایشان نماند، مثل این که بگوئید: خداوند به تو برکت و اندوه و ناراحتی در دلشاد شود 

کنم، تا بزرگ شوی و طرز مصرف دهد و این مال، مال تو است و من فقط آن را حفظ می

 گردانم.آن را بدانی، پس مالت را به خودت برمی
 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 شنوندگان حفظ کنند. آیه را با ترتیل و چند بار بخوان تا -1

 شرح آیه را با آرامش بخوان و نکات که نیاز به توضیح دارد توضیح ده. -5

افراد سفیه و نادان درست است، چه  : که جلوگیری از خرید و فروشبه ایشان بفهمان -3

 ماندگی ذهنی.نادانیش به خاطر کوچکی باشد و یا به خاطر عقب

های زشت یا مبتذل از قبیل فیلم و عکسکه خرید و فروش و سائل  :به ایشان بفهمان -4

عقلی مواد مخدر و سفرکردن به کشورهای کفر جهت خوشگذرانی از نادانی و کم

 انسان است.

باشد شایسته آنست که آن را بکار اندازد کسی که به دست او مال یتیمی یا سفیهی می -2

ی یتیمان هافرماید: در مالمی تا به وسیله زکات کم نشود چنانچه حضرت عمر 

 تجارت کنید تا زکات آن را نخورد.

های یتیم را به تجارت گذارید تا . مال«تامی حتی ل تأکلها الزکاةياتجروا فی أموال ال»

 ها را نخورد.زکات آن
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 : حدیث چند چیز بر شما حرام است22درس 

 اللَّهَ  ِإنَّ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 اْلبَ َناِت، َوَوْأدَ  مََّهاِت،األُ  ُعُقوقَ  َعَلْيُكمْ  َحرَّمَ 
 وََكثْ َرةَ  َوقَاَل، ِقيلَ  َلُكمْ  وََكرِهَ  َوَهاِت، َوَمَنعَ 

 .اْلَمالِ  َوِإَضاَعةَ  السَُّؤاِل،

همانا خداوند حرام کارده اسات    :گفتة پیامبر 

بر شاما نافرماانی ماادران و زناده بگاور کاردن       

دیگااران و طلااب  وقدختااران و بازداشااتن حقاا 

ت و ناپسند کرده برای شما قیل و آنچه حق نیس

 کردن مال را.قال و سؤال زیاد و تلف

 )رواه البخاری(

 

 وََكرِهَ  َوَهاِت، َوَمَنعَ  اْلبَ َناِت، َوَوْأدَ  األُمََّهاِت، ُعُقوقَ  َعَلْيُكمْ  َحرَّمَ  اللَّهَ  ِإنَّ »: قول النبی  شرح:
اسالم در این ارشاد سازندة خود از برخی اعمال زشت و  ر: پیامب«الِ السُّؤَ  وََكثْ َرةَ  َوقَاَل، ِقيلَ  َلُكمْ 

کردن از فرماید: همانا خداوند بر شما حرام گردانیده است نافرمانیناپسند منع نموده می

فقط  دستور مادران و مخالفت از دستور پدر و مادر که هردو حرام است، اما این که پیامبر

ل این که حق مادر از پدر بیشتر است، علت دوم مادران را ذکر نموده به چند علت است. او

بودنش کمتر است، لهذا مادر بیشتر اینست که صبر و بردباری مادران به خاطر ضعیف

 کند. اما پدر به خاطر قوت قلب که دارد چنین نیست.احساس ناراحتی می

ان است همانطور دومین حرام، زنده به گورکردن دختر «اْلبَ َناتِ  َوَوْأدَ »فرمود:  بعد پیامبر

شدن کردن جنین بعد از زندهکه در دوران جاهلیت مرسوم بوده است و همچنین است ساقط

: سومین حرام، بازداشتن حق «َوَهاتِ  َمَنعَ »ها رواج دارد. آن، همانطور که در بعضی از جای

باشد و این خصلت یکی از اخالق زشت و کردن چیزهای که حقش نمیدیگران و طلب

اش است کوتاهی نماید است، زیرا عاقالنه نیست که مسلمانی در ادای دین که بر ذمه ناپسند

و سپس چیزهائی را از مردم درخواست نماید که مستحق آن نباشد. این سه چیزی که بیان 

کند ها چیزهائی را بیان میبعد از بیان حرام شد بر شخص مسلمان حرام است. سپس پیامبر 

: یعنی ناپسند دانسته «َوقَالَ  ِقيلَ  َلُكمْ  وََكرِهَ »فرماید: ت و ناپسند است، میها زشکه ارتکاب آن
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خداوند برای شما قیل و قال را گرچه مکروه در این جا نیز به معنای حرام است، اما پیامبر 

نماید و همچنین به خاطر ایجاد تنوع در روش کالمی خود از آن به مکروه تعبیر می اسالم 

ن که حرمت این چیزها کمتر از حرمت چیزهای قبل است و منظور از قیل و قال به خاطر ای

شان بودنکردن خبرها بدون تحقیق و بدون توجه به راستکه در حدیث ذکر شده است نقل

است، مثل این که کسی عادت کند و بگوید: فالنی چنین گفت، و چنان گفته شده است. 

باشد، لهذا این دو چیز را پیامبر خدا حرام نمی مسلم است که چنین سخنی خالی از دروغ

نمودند و دومین چیزی که ناپسند و زشت است. پرسش زیاد است مثل این که کسی به سؤال 

زیاد عادت کند، چه پرسش دینی باشد یا مالی یا در بارة شناخت کسی به طریقی که 

است، یعنی این که  کردن مالتلف ,مخاطبش از دست وی اذیت شود و سومین کار ناپسند

ای دینی یا دنیوی را در بر نداشته شخص مال خود را در راهی مصرف کند که هیب نوع فایده

های نامشروع از باشد و در راه اسراف و خودنمائی صرف کند یا این که مال خود را در راه

های مبتذل و ترتیب مجالس رقص و ها و عکسقبیل خرید مواد مخدر و خرید فیلم

گذرانی به راه اندازد و یا این که پول و مال را برای سفر به کشورهای کفر برای خوش

 خوشگذرانی و تفریح خرج کند.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 مربی محترم حدیث باال را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ کنند. -1

 شرح حدیث را کلمه به کلمه بخوان و موارد الزم را توضیح ده. -5

 باشد.کردن است و چیز حرام ممنوع میکردن به معنی منعکه حرام :همانبه ایشان بف -3

 کفر است. ,دانستن حرام قطعیکه حالل :به ایشان بفهمان -4

بودن زن یا عدم قدرت به شیردهی و تربیت جائز جلوگیری از فرزند، جهت مریض -2

 باشد.

سؤال زیاد نمودن مال مردم بدین ضرورت حرام است و که سؤال :به ایشان بفهمان -6

 حرمتش زیادتر است.
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 : آیة خواندن خدایان باطل29درس 

 قول اهلل تبارک وتعالى:
  

 
  

    
 

  
 

 
   

  
  

  
  
   
  

 
  

  
   
   

 
  

   
 
  

 
 
  

 گفتة خدای بزرگ:

را کاه   ای پیامبر! بخوانیاد آناان   :( بگو55)

پنداشااتید جااز خاادا مالااک نیسااتند. وزن    

هااا و نااه زمااین و نیساات ای در آساامانذره

هااا شاارکتی و نیساات باارای برایشااان در آن

( و نفااع 53خداونااد از ایشااان پشااتیبانی )  

رساند شفاعت نازد او، مگار بارای آن    نمی

کسی که اجاازه داده بارای او تاا هنگاامی     

هایشااان تاارس، کااه دور کاارده شااود از دل

پروردگار  :ند: برای یکدیگر چه گفتگوی

شما، گویناد: گفتاه اسات ساخن حاق را و      

 اوست برتر و بزرگوار.

 [53 – 55]سباء: 

 

   ﴿ قوله تعالی: شرح:

   ﴾خداوند در این آیه به پیامبر : 

پنداشتید که برای شما نفع را که میدستور داده که برای مشرکان بگوید: بخوانید آن خدایان 

رسانند و یا این که در روز قیامت شفاعت شما را خواهند کرد. البته این دستور و زیان می
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ها را به ایشان اجازه داده باشد بلکه برای اینست که به برای این نیست که خداوند پرستش بت

نیستند، لذا شایستگی پرستش را که این خدایان مالک کمترین نفع و زیانی  :ایشان بفهماند

 ﴿ فرماید:ها را برای پرستش بیان نموده میندارند بعد خداوند، عدم لیاقت بت
    

   ﴾ یعنی این :

ها و زمین مالک نیستند، پس از کجا ای در آسمانخدایان به اندازه وزن تخم مورچه

های شان نه به طور مستقل و نه به طور ، زیرا بتد که نیازهایشان را برآورده سازندخواهنمی

و حتی در یک هزارم این جهان  دشرکت با خداوند، مالک هیب چیزی در جهان هستی نیستن

   ﴿ فرماید:هم شرکت ندارند و خداوند می

      
﴾ها و خدایان کمک کار و پشتیبان برای خدا : یعنی نیست هیچیک از بت

تا این که واسطه شوند برای جلب نفع یا دفع ضرر از ایشان سپس خداوند امید شفاعت از 

  ﴿ فرماید:می دکنها را قطع میبت

 ﴾رساند شفاعت و : یعنی نفع نمی

به درگاه خدا مگر شفاعت کسی که خداوند به او اجازه شفاعت داده باشد و  عذرخواهی

گیرد راضی باشد و چنین چیزی در همچنان خداوند از شخصی که مورد شفاعت قرار می

شان مورد لعنت و غضب هایهایشان وجود ندارد، زیرا خودشان و بتحق ایشان و بت

عبودان خود درخواست شفاعت کنند ولی خواهند از مخداوند اند، پس ایشان هرچه می

 ﴿ نخواهد شد، بعد خداوند می فرماید:یزی دستگیرشان چهرگز

   ﴾ چون خداوند اجازه ،

شفاعت دهد در روز قیامت، ترس و وحشت شفاعتگران مأذون را فرا گیرد تا این که خداوند 

که پروردگار ما در مورد شفاعت  :پرسنداز یکدیگر میکند شان دور میهایترس را از قلب

گویند: خداوند سخن حق گفت، یعنی برای ما اجازه شفاعت داد و او برتر و چه گفت؟ می

 بزرگ است.



   

  درسهای ماه یومیه اسالمی    994 
  

 

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 مربی محترم دو آیه باال را چند بار بخوان تا این که شنوندگان حفظ کنند. -1

 ش کامل بخوان و نکات الزم را واضح ساز.شرح آیه را با دقت و آرام -5

آوردن به خدا از وسوسه شیطان است و شرک گناهی که شرک :به ایشان بفهمان -3

 .دشواست که بخشیده نمی

که طلب حاجت از غیر خدا شرک است و هرچه غیر از خدا عبادت  :به ایشان بفهمان -4

 کننده خود نفع رساند.تواند برای عبادتشود نمیمی

شود و هرکه که شفاعت به جز خداوند از کسی دیگر خواسته نمی :ان تذکر دهبه ایش -2

شفاعت را از غیر خدا بخواهد شرک آورده است و از حاجت خود محروم شده 

 است.



   

 992 درسهای ماه ذی الحجه
 

  

 : حدیث استراق سمع شیاطین22درس 

 ِإَذا قول النبي صلى اهلل عليه وسلم:
 َضَرَبتِ  السََّماءِ  ِفى اأَلْمرَ  اللَّهُ  َقَضى

 ِلَقْولِهِ  ُخْضَعانًا بَِأْجِنَحِتَها َملَِئَكةُ الْ 
 َعنْ  فُ زِّعَ  فَِإَذا َصْفَوان   َعَلى َكالسِّْلِسَلةِ 

 قَاُلوا رَبُُّكْم، قَالَ  َماَذا قَاُلوا قُ ُلوِبِهمْ 
 اْلَكِبيُر، اْلَعِلىُّ  َوْهوَ  اْلَحقَّ  قَالَ  ِللَِّذى

 َوُمْسَتِرقُ  السَّْمِع، ُمْسَتِرقُ  فَ َيْسَمُعَها
بعض...  فَ ْوقَ  بعضه َهَكَذا السَّْمعِ 

فيسمع الكلمة فيلقيها إَلى من تحت ثُم 
يلقيها اآلخر إَلى من تحته حتى يلقيها 

 فَ ُربََّماعلي لسان الساحر أو الكاهن 
يلقيها، وربَما  َأنْ  قَ ْبلَ  الشَِّهابُ  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.

وقتاای کاه خداونااد در مااورد انجااام   :گفتاة پیااامبر  

هاای  کند فرشتگان باال ها حکم میکاری در آسمان

زنند جهت اظهاار فروتنای در مقابال    خود را بهم می

حکم خدا که گویا قولش زنجیر است که بر سانگ  

که خدا وناد تارس و   آید. پس وقتی صاف فرود می

کناد باه یکادیگر    شان دور مای هایوحشت را از دل

گویناد:  گویند: پروردگاار شاما چاه گفات: مای     می

پروردگااار مااا سااخن حااق گفتااه اساات و او برتاار و  

دزدند بزرگ است. پس از آن شیاطین سخنان را می

شنوند و این دزدان باالی یکدیگر قارار دارناد   و می

ی سااخن را انتقااال بااه همااین طریااق یکاای بااه دیگاار

گاو  دهد تا این که او را بر زبان جاادوگر و غیاب  می

اندازند، بسا باشد که پیش ازیان کاه ساخن را باه     می

یاباد و گااهی   پائین بیاورد ستاره آتشاین او را درمای  

رساند بدون ایان کاه ساتاره    ترها میسخن را به پائین

ترهاا  شهاب او را دریابد و گااهی ساخن را باه پاائین    

اند بدون ایان کاه ساتاره شاهاب او را دریاباد      رسمی

آمیازد پاس گفتاه    پس صد دروغ باه آن ساخن مای   

شود: آیا نگفت برای ما فاالن روز و فاالن روز و   می

مورد تصادیق   از آسمان همان سخن که شنیده است

 گیرد.قرار می

 )رواه البخاری(

 



   

  درسهای ماه یومیه اسالمی    996 
  

 

های خود را در برابار  ها فیصله کند، فرشتگان بالچون خداوند حکم را در آسمان شرح:

زنند گویا قول خداوند همچون زنجیریست که بر سنگ صاف قول او به اظهار فروتنی بهم می

هاا  از کیفیت صدور حکام خداوناد در آسامان    و سخت اصابت نماید در این حدیث پیامبر

هاا از تارس خادا باه خاود      آسامان کناد  دهد، یعنی وقتی خداوند حکم را وحای مای  خبر می

رساد هماه از تارس خداوناد باه ساجده       د و وقتی که این خبر به گوش فرشاتگان مای  نلرزمی

دارد حضارت جبرئیال اسات و ایان وحای باه       افتند و اولین کسی که سار از ساجده برمای   می

 ,گذرد فرشتگان آسمانشود و حضرت جبرئیل از هر آسمان که میحضرت جبرئیل ابالغ می

گویاد: خداوناد باه حاق حکام      حکم کرد او می کنند که پروردگار شما چهاز وی سؤال می

شنوند و یکای باه   کنند، میهای که خبرها را دزدی مینموده است، سپس این کالم را شیطان

رساانند، ساپس   گویاان مای  رساند تا این که آن سخن را به زبان جاادوگران و غیاب  دیگر می

باه پیاروان خاود    گویان آن ساخن را باا صاد دروغ دیگار مخلاوط نماوده       جادوگران و غیب

شاوند و گااهی   گیرناد و ناابود مای   گویند، گاهی این جنیات مورد اصابت شهاب قرار میمی

 گیرد.رسانند، پس به همان کلمة که از آسمان شنیده است مورد باور مردم قرار میخبر را می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 حدیث باال را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ نمایند. -1

 ح را با دقت کامل بخوان تا خوب فهمیده شود.شر -5

که فرشتگان با وجود عظمت و بزرگی که دارند از وحی خداوند  :به ایشان بفهمان -3

ها را که عقیده افتند، چه رسد به انسان و این حدیث ادعای آنبه ترس و وحشت می

 کند.ل میکنند تا ایشان را در قیامت شفاعت کنند باطدارند که جنیات را پرستش می

گو یک درصد بودن سخنان جادوگر و غیبکه احتمال راست :به ایشان تذکر ده -4

 است، لهذا درست نیست که کسی نزد ایشان برود یا سخنان ایشان را تأیید کند.
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ها وجود دارد چنانکه قرآن از هایی در آسمانها جایگاهکه برای جن :به ایشان بفهمان -2

تیم تا سخنان سنشهای از آسمان میدیم که در جایگاهفرماید: ما بوها میزبان جن

 فرشتگان را بشنویم.
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 : آیة اشاره به اوقات نماز23درس 

 قول اهلل تبارک وتعالى:
 

 
 
  

  
 
  

  
 

 
  

  
  
  

  
 

  
  

 گفتة خدای بزرگ:

( برپای دار نماز از بازگشتگاه 28)

خورشید تا تاریکی شب و نماز صبح را به 

پای دار، زیرا که نماز صبح مشهود 

( بعضی از شب را 22فرشتگان است )

دار باش، جهت نماز نفل در حالی که بی

مخصوص تو است زود است که 

 برانگیزدت خداوند به جایگاه ستوده شده.

 [22 – 28]اسراء: 

 

  ﴿ قول اهلل تبارک وتعالی: شرح:

 ﴾ در این آیه خطاب متوجه رسول خدا :

آن را  این آیه ضمن دستور به اداء نماز، اوقات است و امتش تبعاً در آن داخل اند خداوند در

یه بیان نماز ظهر و عصر است زیرا که این دو نماز، بعد از زوال دارد و در این آبیان می

باشد. نماز ظهر بعد از زوال و عصر هم بعد از زوال خورشید و میل آن به طرف غرب می

 فرماید:کند. و میو عشاء را بیان میاست. اما با مقدار تأخیر. بعد خداوند وقت نماز مغرب 

﴿   ﴾ یعنی نماز را از وقت زوال به :

پا کنید تا تاریکی شب یعنی نماز شام و خفتن را. بعد خداوند وقت نماز صبح را با مزیتی که 

   ﴿ کند:نماز صبح دارد بیان می
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 ﴾ماز صبح را به پای دارید، زیرا در نماز : یعنی ن

آیند و فرشتگان ها میاز آسمان ,شوند، فرشتگان روزصبح فرشتگان شب و روز جمع می

روند، پس نماز صبح نمازیست که فرشتگان کرام الکاتبین حاضر شب بعد از نماز صبح می

  ﴿ فرماید:شوند، بعد خداوند میمی

   ﴾ و برخی از شب را :

شود برای رسیدن به جایگاه شایسته و وسیله می ,بیدار بمان و نماز بخوان تا این که نماز شب

 ستوده شده که آن شفاعت عظمی است.

که اهل موقف بعد از این که مدت زیادی در عرصات قیامت  :و شفاعت عظیمی آنست

آیند تا می علیهم السالم و ابراهیم، موسی و عیسیمانند به حضور حضرت آدم و نوح می

 مصطفی  دکنند، سپس نزد حضرت محمشان را رد میشفاعت کنند پیامبران درخواست

گویند: من برای شفاعت آماده ام سپس به حضور خداوند در زیر عرش می آیند پیامبر می

 د تا او را ستایش کند و پیامبر کنالهام می افتد و خداوند کلمات را به پیامبربه سجده می

فرماید: سرت را بلند کند سپس خداوند میبا آن کلمات، پروردگار را حمد و ستایش می

شود و این همان مقام شوی و شفاعت کن شفاعتت پذیرفته میکن و درخواست کن داده می

 ستایند.محمود است که همه اهل محشر او را به آن مقام می

 

 برای مربی:هایی راهنمائی

 یه باال را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ کنند.مربی محترم دو آ -1

 شرح را با آرامش بخوان و نکات الزم را توضیح ده. -5

های نماز را ازین آیه توضیح ده ایشان را به اوقات نماز آشنا کن و شیوة استنباط وقت -3

 همانطور که امام مالک استنباط نموده اند.

که فضیلت نماز صبح و نماز عصر ازین جهت است که فرشتگان  :هبه ایشان توضیح د -4

 شوند.در این دو نماز حاضر می
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ایشان را به نماز تهجد ترغیب کن زیرا که نماز تهجد بزرگترین وسیله برای  -2

 شدن دعاها است.نمودن رضای خداوند و قبولحاصل
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 : حدیث دعای اذان24درس 

 قَالَ  َمنْ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 الدَّْعَوةِ  َهِذهِ  َربَّ  اللَُّهمَّ  النَِّداءَ  َيْسَمعُ  ِحينَ 

 اْلَوِسيَلةَ  ُمَحمًَّدا آتِ  اْلَقائَِمةِ  َوالصََّلةِ  التَّامَّةِ 
 الَِّذى َمْحُموًدا َمَقاًما َوابْ َعْثهُ  َواْلَفِضيَلةَ 

 .اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َشَفاَعِتى َلهُ  َحلَّتْ  َوَعْدتَُه،

ذان را هارکس وقتای کاه آ    :مبر گفتة پیاا 

شنود بگوید: ای باار خادایا! پروردگاار    می

 این دعای کامل و نماز دائم باده محماد   

او را بااه  :را وساایله و فضاایلت و بفرساات  

جایگاه ستوده شده، آن مقاامی کاه باه آن    

شااود باارای آن  حااالل ماای  ,وعااده دادی

 شفاعت من.

 )رواه البخاری(

 

ذان برای نمازهای : منظور از نداء در اینجا آ«النَِّداءَ  َيْسَمعُ  ِحينَ  قَالَ  َمنْ »: قوله  شرح:

: پروردگار این دعای «التَّامَّةِ  الدَّْعَوةِ  َهِذهِ  َربَّ »: یعنی ای بار خدایا «اللَُّهمَّ »باشد. پنج وقت می

ردم نامند، زیرا که آن ندای توحید است که مذان را دعای کامل میآ پیامبر اسالم  ,کامل

نمودن به سوی خدای یگانه کاملترین ندا و خواند و دعوترا به سوی معبود واحد فرا می

کلمة ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل است یعنی کسی  ,ترین سخنصادقترین آن است و راست

: «اْلَقائَِمةِ  َوالصََّلةِ »فرستاده خدا است  در جهان جز اهلل سزاوار پرستش نیست و محمد 
ظور از قائمه دائم و همیشگی است. زیرا نماز عبادت دائمی است که در طول ساعت شبانه من

: وسیله چیزی است که سبب «اْلَوِسيَلةَ  ُمَحمًَّدا آتِ »نمایند. روز بندگان خدا آن را برگزار می

ای است در جنت که شود مراد از وسیله در اینجا درجهشدن انسان به پروردگار مینزدیک

 یک بنده به کسی دیگر شایسته نیست. جز به

: یعنی درجة برتر بر همة «َواْلَفِضيَلةَ »فرمودند: امیدوارم که همان بنده من باشم  پیامبر

منظور از مقام محمود شفاعت عظمی است، زیرا خداوند در  «َمْحُموًدا َمَقاًما َوابْ َعْثهُ »درجات 

های تا در میان آنان فیصله کند و از سختینماید روز قیامت شفاعت پیامبر خود را قبول می



   

  درسهای ماه یومیه اسالمی    922 
  

 

ها گیرد و همة انسانمیدان قیامت نجات یابند این مقامی است که پیامبر خدا در آنجا قرار می

یعنی آن مقامی که به وی وعده دادی، زیرا خدا در  «َوَعْدتَهُ  الَِّذى»ستایند، او را بر آن مقام می

ارت تو را در جایگاه نیکو و ستوده شده قرار دهد قرآن فرموده است: زود است که پروردگ

 َشَفاَعِتى َلهُ  َحلَّتْ »صاحب این جایگاه نیکو است.  این وعده خداوند حتمی است و پیامبر
گردد شفاعت پیامبر خدا موارد : یعنی چنین انسانی شایسته شفاعت من می«اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ 

ه در جهنم داخل شدند تا از آنجا بیرون شوند و گوناگونی دارد از آن جمله شفاعت آنانی ک

وارد آن  نوع دیگر در مورد آنانی است که مستحق جهنم گردیدند، اما به شفاعت پیامبر 

ها در بهشت پایین شوند و نوع دیگر شفاعت برای اهل جنت است آنانی که درجات آننمی

 رسند.های بلند میاست بدین وسیله به مقام

 

 ی برای مربی:هایراهنمائی

 مربی محترم حدیث باال را چند بار بخوان تا شنوندگان حفظ نمایند. -1

 شرح حدیث را با آرامش بخوان و موارد الزم را توضیح ده. -5

ذان را همراه این دعا باید شخص مسلمان کلمات آ که قبل از خواندن :به ایشان بفهمان -3

و حی علی  ةصاللر حی علی امؤذن تکرار نماید بعد از آن این دعا را بخواند فقط د

تکرار  ذان راگوید، و در دیگر جاها عین کلمات آإال باهلل ب ةالفالح، ال حول وال قو

 اللَُّهمَّ »ذان به پیامبر خدا درود بفرستد، درود ابراهیمی: نماید، بعد از گفتن جواب آ
 َحِميدٌ  ِإنَّكَ  ِإبْ َراِهيمَ  آلِ  َوَعَلى َراِهيمَ ِإب ْ  َعَلى َصلَّْيتَ  َكَما ُمَحمَّد   آلِ  َوَعَلى ُمَحمَّد   َعَلى َصلِّ 

 ِإبْ َراِهيمَ  آلِ  َوَعَلى ِإبْ َراِهيمَ  َعَلى بَارَْكتَ  َكَما ُمَحمَّد   آلِ  َوَعَلى ُمَحمَّد   َعَلى بَاِركْ  اللَُّهمَّ  .َمِجيدٌ 
 .« َمِجيدٌ  َحِميدٌ  ِإنَّكَ 
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 : آیة مادر مریم دخترش را نذر کرد22درس 

 رک وتعالى:قول اهلل تبا
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 گفتة خدای بزرگ:

( همانا من گذاشتم نامش را مریم و او 36)

و اوالدش را از شر شیطان رانده شده در 

 دهم.پناه تو قرار می

 [36]آل عمران: 

 

کند که حنه نذر آن را حکایت می خن حنه زن عمران است که خداوند این س شرح:

کرد آنچه در شکم خود دارد برای خدمت بیت المقدس بگمارد و سخنش اینست: 

﴿     
      

     
   ﴾    آل(

برای خدمت  پروردگارا! من نذر نمودم برای تو آنچه در شکم من است آزاد» .(32عمران: 

 .«بیت المقدس، پس پروردگارا این را از من بپذیر، زیرا که تو شنوا و دانا هستی
   ﴿ و وقتی که آن را گذاشت، گفت:

    
    

   
    

    
   

 ﴾ (36ل عمران: آ .)« ،و وقتی که آن را گذاشت

ذاردم او را دختر و خداوند داناتر است به آنچه گذارده و پروردگارا! همانا من گ گفت:

و بعد گفت: « گذار دین خداخدمت»نیست پسر مثل دختر و من نامیدم او را مریم یعنی 
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که .  «دهم از شر شیطان رجیم و رانده شدهپروردگارا من آن و اوالدش را در پناه تو قرار می

ان حنه، مادر مریم بود که در مورد نذر هم دشمن توست و هم دشمن من، این تمام سخن

 فرزندش گفته بود.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 یه را چند بار بخوان تا این که شنوندگان حفظ نمایند.آ -1

 شرح آیه را بخوان و موارد الزم را توضیح ده. -5

که حنه مادر مریم، فرزند خود را نذر کرد برای خداوند تا این که در  :به ایشان بفهمان -3

 خدمت مسجداالقصی باشد و خداوند نذرش را قبول کرد.

 که مادر مریم در دعای خود توسل به اسماء خداوند نمود و گفت: :به ایشان بفهمان -4

﴿   

 ﴾  «همانا تو شنوا و دانایی». 
داوند قرار داد و که حنه چطور فرزند خود را از شر شیطان در پناه خ :به ایشان تذکر ده -2

    ﴿گفت:

   
 ﴾  «را در پناه تو بگردانم از شر  و اوالدش من آن

 .«شدهشیطان رانده
که خداوند دعای مادر مریم را قبول کرد و مریم و فرزندش عیسی را از  :به ایشان تذکر ده -6

 ه داد.شر شیطان پنا

 که نذر فقط باید به خاطر خدا باشد و نذر برای هیچکس دیگر روا نیست. :به ایشان بفهمان -2

بردن به خدا به جستن جز به خدا به کسی دیگر ممکن نیست و پناهکه پناه :به ایشان بفهمان -8

اینصورت نیست که تکه آهن را زیر سر نوزاد گذارند و یا این که استخوان را در گردنش 

 ند و طرزهای دیگر که در میان مردم جاهل معمول است.یزبیاو



   

 922 درسهای ماه ذی الحجه
 

  

 کند: حدیث شیطان هر نوزادی را مساس می26درس 

 بَِنى ِمنْ  َماقول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 يُوَلُد، ِحينَ  الشَّْيطَانُ  يََمسُّهُ  ِإلَّ  َمْوُلودٌ  آَدمَ 

رَ  الشَّْيطَاِن، َمسِّ  ِمنْ  َصارًِخا فَ َيْسَتِهلُّ   َغي ْ
 .َوابِْنَها َمْريَمَ 

نیساات هاایب نااوزادی از    :گفتااة پیااامبر  

فرزندان آدم، مگر این که در وقات تولاد،   

وبااه زدن  کنااد،شاایطان بااه او مساااس ماای 

غیر از حضرت مریم  شیطان فریاد می زند,

 و فرزندش.

 )رواه البخاری(

 

پسر باشد و چه دختر،  : یعنی هریک از فرزندان آدم چه«َمْوُلودٌ  آَدمَ  بَِنى ِمنْ  َما» شرح:

زند که به اثر آن نوزاد یش میولشت خود را به پهشود، شیطان انگوقتی که از مادر زائیده می

 زند.فریاد می

که ازین قاعده مستثنی اند و علیهما السالم  مگر حضرت مریم و فرزندش حضرت عیسی

ش حنه نام دارد دختر عمران است و مادر  شیطان به ایشان دست نزده است، حضرت مریم

حضرت  لةوی را نذر بیت المقدس نمود و در مسجد االقصی تحت کفا ممادر حضرت مری

بزرگ شد و در دوران حیات خود هیب گناهی را مرتکب نگردید و همچنین فرزند   ذکریا

 یکی از بندگان پاک خداوند است.  آن حضرت عیسی

گردید و در روز قیامت وقتی مرتکب ن وران حیات خویش کوچکترین گناه راکه در د

روند، هرکدام برای خود می علیهم السالم  ها جهت درخواست شفاعت نزد انبیاءکه انسان

گوید: من به خاطر خوردن از درخت ممنوعه کنند، مثالً حضرت آدم میگناهی را ذکر می

 توانم کسی را شفاعت کنم.نمی

شت و در حقیقت راست بود علت سخنان خود را که ظاهری دروغ دا حضرت ابراهیم 

 دهد.قرار می



   

  درسهای ماه یومیه اسالمی    926 
  

 

ورزد، به واسطه دعای که به نابودی قوم خود کرده بود از شفاعت امتناع می حضرت نوح

شود و این کند، ولی حاضر به شفاعت هم نمیهیب گناهی را ذکر نمی  اما حضرت عیسی

 اش حنه گفت:پاکی حضرت عیسی به برکت دعایی بود که مادر بزرگ
﴿   

   
 ﴾  :پروردگارا! مریم و اوالدش را »(. 36)آل عمران

 .«دهماز شر شیطان رجیم در پناه تو قرار می
 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 مربی محترم حدیث را چند بار بخوان تا این که حفظ شود. -1

 جمله بخوان و نکات الزم را توضیح ده.شرح حدیث را جمله  -5

که خداوند دعای مادر مریم را که در حق مریم و فرزندانش کرده  :به ایشان تذکر ده -3

 بود قبول کرد، زیرا که آن زن عالم و خداشناس بود.

که وقتی که نوزادی به دنیا آمد و آواز کرد بعد از آن مُرد غسل داده  :به ایشان بفهمان -4

کفن گردد و به آن نماز جنازه نیز خوانده شود و همچنین از آن شود و طبق سنت 

غسل و  ,شود. اما اگر به دنیا آمد و صدای از آن شنیده نشد سپس مردمیراث برده می

کفن آن واجب نیست و نماز هم بر آن خوانده نشود و اگر کسی چنین کار کرد جائز 

 شود.است، مگر میراث که از آن میراث برده نمی
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 : آیة ایمان اهل کتاب به حضرت عیسی21 درس

 قول اهلل تبارک وتعالى:
  

 
  
 

  
  
 

 
 

 
  

 گفتة خدای بزرگ:

( و نیست کسی از اهل کتاب مگر 122)

دن خود به حضرت این که قبل از مر

آورد و در روز قیامت عیسی ایمان می

 برایشان شاهد است.

 [122]نساء: 

 

   ﴿ قول اهلل: شرح:

﴾  و نیست هیچکس از اهل کتاب یعنی یهود و نصارا مگر این

 آورد و این وقتی است که مرگش فرا رسدکه قبل از مردن خود به حضرت عیسی ایمان می

گردد، در این وقت ایمان می یدبیند و از زندگی خود ناامو فرشتة مرگ را به چشم خود می

فرزند حضرت مریم بنده خدا و پیامبر خداست و او خدا   آورد به این که حضرت عیسیمی

یا فرزند خدا و یا خدای سوم نیست، آنطوری که نصارا اعتقاد دارند و همچنین او جادوگر یا 

ها اعتقاد داشتند و او بنده و رسول خداست و کلمه نیست آن طوری که یهودی بچه زنا هم

خداوند است که خداوند او را به سوی مریم القاء کرد و او روح خدا است همانطوری که 

رساند، زیرا که بعد از ها اعتقاد دارند اما این ایمان در این وقت به ایشان نفعی نمیمسلمان

شود. زیرا خداوند گی است و توبه در چنین فرصتی پذیرفته نمییأس و ناامیدی از زند

  ﴿ فرماید:می
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 ﴾  :ای برای آنانی یعنی نیست توبه»(. 18)النساء

گویند: رسد آن وقت میشان فرا میشوند تا وقتی که مرگت را مرتکب میکه اعمال زش

 ﴿ فرماید:بعد خداوند می .«من حاال توبه کردم

   
﴾  حضرت عیسی در روز قیامت بر کافربودن یهود و نصارا »یعنی

 .«دهدشهادت می
 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 مربی محترم آیت باال را چند بار بخوان تا حفظ گردد. -1

 شرح آیت را کلمه به کلمه بخوان و نکات مشکل را تشریح کن. -5

ترها به حضرت عیسی کافر امروزی و پیشین یکه یهود و نصارا :به ایشان بفهمان -3

دانستند و نصارا حضرت ها آن حضرت را جادوگر و فرزند زنا میشدند، زیرا یهودی

  را خدا دانسته و او را پرستش نمودند پس این هردو گروه به حضرت عیسیعیسی 

 کافر اند.

یابد کسی است که به که تنها کسی که از عذاب خدا نجات می :به ایشان بفهمان -4

ایمان آورده و اسالم را به عنوان دین انتخاب نموده و  پیامبر خدا حضرت محمد 

 عرب باشد یا عجم، سیاه باشد یا سفید.خداوند را با اخالص کامل پرستش کند 
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 آید: حدیث به زودی حضرت عیسی فرود می29درس 

 َوالَِّذىقول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 اْبنُ  ِفيُكمُ  يَ ْنِزلَ  َأنْ  لَُيوِشَكنَّ  ، بَِيِدهِ  نَ ْفِسى

 الصَِّليَب، فَ َيْكِسرَ  َعْدًل، َحَكًما َمْريَمَ 
 َويَِفيضَ  ،اْلَحْرب َيَضعَ وَ  اْلِخْنزِيَر، َويَ ْقُتلَ 
 َتُكونَ  َحتَّى َأَحٌد، يَ ْقبَ َلهُ  لَ  َحتَّى اْلَمالُ 

ًرا اْلَواِحَدةُ  السَّْجَدةُ  نْ َيا ِمنَ  َخي ْ  .ِفيَها َوَما الدُّ

که جانم  قسم به آن ذاتی :گفتة پیامبر 

در اختیار اوست زود است که فرزند مریم 

به عنوان داور عادل در میان شما فرود 

کشد ها را و میشکند صلیبید، پس میآ

گذارد جنگ را و زیاد ها را و میخوک

تا حدی که کسی پیدا  ,شود مالمی

تا انکه یک  شود که آن را قبول کند.نمی

سجده از دنیا وآنچه درآن است بهتر 

 است.

 )رواه البخاری(

 

قسم به آن خدائی که جانم در دست   «لَُيوِشَكنَّ  بَِيِدِه، نَ ْفِسى َوالَِّذى»: قول النبی  شرح:

اوست که زود است فرزند مریم یعنی عیسی به عنوان داور و حاکم عادل در میان شما فرود 

 آید.

این سوگندیست که پیامبر اسالم همواره در کالم خود ذکر  «بَِيِدهِ  نَ ْفِسى َوالَِّذى»

فرماید: یان کرده میرا ب  کردند، بعد پیامبر اسالم هدف از فرودآمدن حضرت عیسیمی

هایی که مسیحیان آن را به رسم تقدس آید صلیبحضرت عیسی بعد از این که به دنیا می»

ها که مسیحیان به کند. و همچنین خوکشکند و آن را باطل اعالم میپرستند درهم میمی

دن البته خور «ها از شرشان نجات یابندکشد تا این که انسانشان عالقه دارند میگوشت

 ﴿ فرماید:گوشت خوک در دین اسالم حرام است، چون قرآنکریم می

   
  ﴾  :یعنی حرام گردیده » (.3)المائدة

و همچنین حضرت عیسی جنگ .  «است بر شما خوردن خود مرده و خون و گوشت خوک
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شود تا با وی گروند و کافری یافت نمیمردم به دین اسالم میگذارد، زیرا همه را کنار می

 بجنگند.

در یک روایت به عوض کلمه جنگ جزیه آمده است، یعنی حضرت عیسی گرفتن جزیه 

 َويَِفيضَ »ادامه داده فرمودند:  کند، بعد پیامبرکند و فقط تنها اسالم را قبول میرا ترک می
شود که آن را قبول کند و مردم زهد تا این که کسی پیدا نمیشود : یعنی مال زیاد می«اْلَمالُ 

کنند تا حدی که یک سجده برای خداوند از دنیا و آنچه در گیری از دنیا را پیشه میو کناره

 کنند.آن است به نظر مردم بهتر است چون عالمات آخرت را مشاهده می

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 تا این که شنوندگان حفظ نمایند. حدیث باال را چند بار بخوان -1

 شرح حدیث را با دقت کامل بخوان و نکات الزم را توضیح ده. -5

 بودن قیامت دارد.اشاره به نزدیک که این حدیث پیامبر :به ایشان بفهمان -3

های بزرگ به دنیا یکی از نشانه  که فرودآمدن حضرت عیسی :به ایشان تذکر ده -4

شود. خداوند ایمان و عمل صالح پذیرفته نمی قیامت است و در آن وقت است که

    ﴿ فرماید:می

    
     

     
﴾  :های پروردگارت آشکار روزی که بعضی نشان»(. 128)األنعام

یا با وجود ایمان کار نیکی نکرده،  که قبالً ایمان نیاورده.، به هیب نفسی ایمانش گردد

 .«سودی به حالش نخواهد داشت
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 : آیة حضرت محمد خاتم پیامبران21درس 

 قول اهلل تبارک وتعالى:
  

  
  

 
  

  
  

  
  
  

 گفتة خدای بزرگ:

( نیست محمد پدر یکی از مردان شما 41)

و لکن او رسول خدا و خاتم پیامبران است 

 و خداوند به هرچیز دانا است.

 [41]احزاب: 

 

    ﴿ قوله تعالی: شرح:

  ﴾ی نیست محمد : یعن  پدر هیچیک

 از مردان شما، نه پدر زید بن حارثه است و نه پدر کسی دیگر از شما، زیرا فرزندان پیامبر

بعضی در مکه مکرمه در سن کوچکی وفات نمودند و ابراهیم در مدینه منوره به سن 

که رسول و فرستاده خداوند و خاتم انبیاء است  ,شیرخوارگی از دنیا رفت و لکن محمد

پایان داد و بعد از آن هیب پیامبر دیگری مبعوث نخواهد  †خداوند با نبوت او به سلسله انبیاء 

گوید و مورد قبول نیست و مورد لعنت خدا و شد و کسی ادعای نبوت کند، دروغ می

از   در آخر زمان و قبل از قیامت حضرت عیسی :گیرد. و اگر گفته شودفرشتگانش قرار می

که حضرت عیسی پانصد سال پیش از پیامبر اسالم  :آید جوابش اینستزمین می ها بهآسمان

به پیامبری برگزیده شد و مدتی در دنیا مانده تا این که خداوند او را به سوی خود باال برد، 

آید، بلکه از پیروان پیامبر اسالم است و به عنوان پیامبر جدید نمی  لهذا حضرت عیسی

 :فرمایدت و زندگی خود در زمین طبق سنت ازلی خداوند که میایشان برای تمام حیا
﴿    
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﴾  :میرید و از زمین کنید و در آن میدر زمین زندگی می» (. یعنی52)األعراف

 .«شویدبیرون می
   ﴿ فرماید:بعد خداوند می

  ﴾ یعنی خداوند به همه چیز دانا است و یکی :

ها نبوت پیامبر اسالم است و این که او پدر کسی نیست، رسول و فرستادة خداوند و از آن

 خاتم انبیاء است و آنچه گفته ثابت شد و بوقوع پیوست.

 

 هایی برای مربی:راهنمائی

 ان حفظ نمایند.آیه باال را بخوان تا این که شنوندگ -1

 شرح آیه را با دقت بخوان و نکات الزم را توضیح ده. -5

که فرزندگرفتن در اسالم جائز نیست و درسات نیسات کاه کسای را      :به ایشان بفهمان -3

 فرزند خود بخواند زیرا که دروغ است.

که پیامبر خدا خاتم انبیاء است و پیاامبر دیگاری بعاد از آن نیسات و      :به ایشان بفهمان -4

شود که باید توبه کند و اگر توبه نکناد بایاد کشاته    دعای نبوت کند کافر میهرکس ا

 شود.
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 تکمیل سلسله انبیاء حدیث: 32درس 

 َمثَِلى ِإنَّ قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
 فََأْحَسَنهُ  بَ ْيًتا بَ َنى رَُجل   َكَمَثلِ  األَنِْبَياءِ  َوَمَثلَ 

 َفَجَعلَ  زَاِويَة ، ِمنْ  لَِبَنة   َمْوِضعَ  ِإلَّ  َوَأْجَمَلُه،
 َويَ ُقوُلونَ  َلُه، َويَ ْعَجُبونَ  ِبهِ  يَُطوُفونَ  النَّاسُ 

 َوأَنَا اللَِّبَنُة، فَأَنَا قَالَ  اللَِّبَنةُ  َهِذهِ  ُوِضَعتْ  َهلَّ 
 .النَِّبيِّينَ  َخاِتمُ 

همانا صفت من و صفت  :گفتة پیامبر 

پیامبران دیگر مانند صفت مردی است که 

ائی را بنا کند مگر جای یک ی زیبخانه

آجر را از گوشه خانه خالی گذارد، پس 

مردم شروع کنند بدور آن بچرخند و از 

زیبائی آن تعجب کنند و با خود بگویند: 

نشده پس من  چرا همین خشت گذارده

 م و خاتم پیامبرانم.همان آجر

 )رواه البخاری(

 

یعنی بهترین مثل که در مورد من و پیامبران  «ِبَياءِ األَنْ  َوَمَثلَ  َمثَِلى ِإنَّ » :قول النبی  شرح:

ای شود که تطبیق کامل بر ما داشته باشد، مثل مردی است که برای خود خانهپیشین زده می

بسیار زیبا و در نهایت محکمی بسازد که چشم مردم را به خود جلب کند، اما جای یک آجر 

ای ایجاد شود و خانة را ناتمام نشان رخنهرا در یک گوشة خانه خالی گذارد که به اثر آن 

دهد سپس مردم شروع کنند به چرخیدن بدور آن خانه و از زیبائی و قشنگی آن تعجب کنند 

و با خود بگویند: چرا در این ساختمان زیبا و محکم همان آجر گذارده نشده است، سپس 

 همان آجر گذارده شده و تمام شود و عیب از آن رفع گردد.

ام ساختمان نبوت کامل گردید و ام که به وسیلهفرمود: من همان آجر گوشة خانه پیامبر

 من خاتم پیامبرانم که خداوند رسالت انبیاء را به وسیلة من به پایان رسانید.

 درود و رحمت فراوان بر روان پاکش به تعداد ستارگان آسمان باد.
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 هایی برای مربی:راهنمائی

 را بخوان تا این که شنوندگان حفظ کنند.مربی محترم حدیث باال  -1

 شرح حدث را با دقت کامل بخوان و نکات الزم را شرح ده. -5

 زدن برای بهتر فهماندن مطالب جائز است.که مثل :به ایشان بفهمان -3

 که سلسله نبوت به وسیله پیامبر خدا پایان یافته است. :به ایشان بفهمان -4

  رسد.( نفر می15411صدوبیست و چهار هزار ) که تعداد انبیاء به :به ایشان تذکر ده -2

 باشد.( می314که تعداد رسوالن سیصد و چهارده نفر ) :به ایشان بفهمان -6

شان در قرآن ذکر شده است که نفر از پیامبران اسم 52که  :به ایشن بفهمان -2

 ﴿( از ایشان در آیه 18شان واجب است. هیجده نفر )شناختن

  
  ﴾ « این

 سوره انعام) در .«حجت و برهان ما بود که به ابراهیم در برابر قومش عطا کردیم

شان در جاهای مختلف از قرآن یاد شدند و ذکر گردیده و باقی (86 - 83ازآیه: 

ایشان حضرت آدم و حضرت محمد، ابراهیم، هود، صالح و شعیب و حضرت 

 باشد.می †کفل ذوال



 

 خاتمه

گویم، اکنون که به یاری خداوند نوشتن این کتاب به پایان رسید، فقط خدا را ثنا می

ها و زمین و پری آنچه او خواسته برای اوست و چون حمد و ستایش به اندازة پری آسمان

 شکر و سپاس از ته دل مرا اوراست، اوست ستوده و بزرگوار.

کنم ب گفتم، به پیشنمازان دلسوز و مخلص مساجد عرض میهمانطور که در مقدمه کتا

و تقوی یاری کنند و از گناه  کند یکدیگر را بر نیکیکه اخوت و برادری اسالمی تقاضا می

فرماید: یت بازدارند، همچنانکه خداوند میصعو م

﴿   
    

  ﴾  :المائدة(

. «یکدیگر را بر نیکوئی و تقوی یاری دهید و بر گناه و تجاوز یاری نکنید»ترجمه: (. 5
﴿ ﴾ « و از خدا بترسید که او سخت

 .«عذابست
های یومیه را بعد از نماز مغرب کنم که این درسبنابراین، به ائمة مساجد توصیه می

ک روز آیتی و روز دیگر حدیثی را برای اهل محله خود بخوانند و تدریس کرده، ی

 ها سفارش کنند.شنوندگان را به حفظ و فهم این درس

هایشان روشن شده و آنگاه که چهار ماه به تعلیم و تعلم قرآن و سنت عادت کردند، دل

ی پنج نفری توانند که هیئتگردند و میشود و اهل خیر و معروف میشان تزکیه میهاینفس

مرکب از امام و مؤذن و سه نفر از معتمدین محل تشکیل داده و صندوق خیریه و نیکوکاری 

تأسیس کنند و از اهل محل خود بخواهند که با صدقات و زکوات خود صندوق را یاری 

کنند، تا فقراء محل مورد تفقد قرار گرفته و حاجت مستمندان برآورده شده و قوت کفاف به 

سربسر بگردان نه زیاد خدایا قوت آل محمد را کفاف و »فرماید: می د که پیامبر ها برسآن

 «.و نه کم
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و اگر بودجة صندوق از نیاز نیازمندان آن محل اضافه شد، اشکالی ندارد که به فقراء 

جاهای دیگر نیز رسیدگی شود چون تعاون و همیاری به فقراء و نیازمندان جامعه است که 

سازد و بدینوسیله زمینة امر به معروف و نهی از منکر انسانی را مستحکم می روابط برادری و

ای امر به کنند و وقتی که اهل قریه یا محلهمساعد شده و از یکدیگر حرف شنوائی پیدا می

شان گردیده و به سعادت و معروف و نهی از منکر کنند رحمت و مغفرت خداوند شامل حال

آیند و این همان هدف عالی است که صُلحا و علماء این امت می کامیابی دنیا و آخرت نائل

 کوشند تا به آن برسند.می ,مرحومه

 خداوندا! ما و همة مؤمنین و مؤمنات را برای رسیدن به این هدف مقدس موفق بدار.

نوشتن این  ,در روضة شریفة مسجد نبوی  1415جمادی اآلخر سال  52در صبح شنبه 

 د.کتاب به پایان رسی

فرماید: می خواهم که برای مؤلفش دعای خیر کنند، چون پیامبر از خوانندگان می

دهد پاداش آن را بدهید، اگر چیزی نداشتید کسی که برای شما کاری خوب انجام می»

 .«برایش دعای خیر کنید
 پایان خدا بر پیامبر رحمت و آل و اصحابش و سالم و بر همه پیامبران و ستایشو درود بی

 برای پروردگار عالمین است.

 

 مترجم:

هجری  1324 /  15/  53مطابق  هجری  1416  شوال  53در عصر روز چهارشنبه 

خواهم که اخالص در قول و از ترجمة این کتاب فراغت حاصل شد، از خداوند می شمسی

 عمل عنایت فرماید، و ما را از زمرة بندگان صالح خود قرار بدهد.

 «ِمهِ ِبَفْضِلِه وََكرَ »
  سعید الفاضلی

 


