
 

 درس اّول

 دانستيم كه:لبالً 

ـ بشر به وجود پيامبر نيازمند است؛ زيرا كسي ؼير از خدا، از همة رموز ساختمان بدن و روح انسان با خبر نبوده، و  ٔ

تواند تمام منافع و ضررهايش را پيش بيني كرده و او را به راه تكامل هدايت كند. بنابراين، بايد او پيامبراني را براي هدايت  نمي

 ر بفرستد.و راهنمايي بش

كند،  ـ پيامبر بايد معصوم باشد؛ يعني: هيچ گونه گناه و يا اشتباهي از او سر نزند، واالّ بهانه جويان به بهانة اينكه او اشتباه مي ٕ

 كنند. گويد، از پذيرفتن دعوتش خودداري مي و حميمت طلبان به خاطر تزلزل نسبت به آنچه مي

 د داراي معجزه باشد، و معجزه كاري است كه همة انسانها حتي نوابػ از انجام آن عاجزند.ـ پيامبر براي اثبات پيامبريش  باي ٖ

ترين معجزة پيامبر گرامي اسالم است؛ زيرا كه معجزات انبياي ديگر با چشم و گوش مردم زمان خودشان سر و  ـ لرآن بزرگ ٗ

جزة پيامبر اسالم است، با فكر و روح انسانها سر و كار ترين مع كار داشته و هم اكنون اثري از آن نيست، اّما لرآن كه بزرگ

تواند، ين سوره  گويد: اگر كسي مي كند، و مي سال است كه در اختيار همگان بوده و مبارزه طلبي مي ٓٓٗٔداشته، و بيش از 

 ترين سورة لرآن باشد. مانند لرآن بياورد؛ اگرچه مانند كوچن

 

 (1معجزات علمي لرآن)

امروزه اثري از معجزات انبيا و پيامبران گذشته در ميان ما بالي نمانده است؛ زيرا كه معجزات انبياي گذشته با چشم و گوش 

شدند،  شد، و نابيناياني كه توسط حضرت عيسي بينا مي مردم سر و كار داشته است. عصاي حضرت موسي كه اژدها مي

 ٗٔترين معجزة پيامبر گرامي اسالم است، بيش از  نويم، اّما لرآن كريم كه بزرگش معجزاتي بودند كه امروز فمط خبر آن را مي

همانند لرآن بياورد.   تواند، ين سوره گويد: اگر كسي مي كند، و مي طلبي مي لرن است كه در ميان ما بالي است و همچنان مبارزه

 شد.با معجزه بودن لرآن از جهات گوناگون، مانند علمي، ادبي و تاريخي مي

سازي  البتّه شكي نيست كه لرآن، كتاب علوم طبيعي يا طب و يا روانشناسي و علوم رياضي؛ نيست بلكه كتاب هدايت و انسان

اي از علوم مختلؾ باشد. ما بايد از لرآن نور هدايت و پرهيزگاري و اخالق  است. ما نبايد انتظار داشته باشيم كه لرآن مجموعه

اي از مسائل علوم طبيعي و اَسرار آفرينش و  سازي، اشاراتي به پاره رسيدن به هدؾ انسانطلب كنيم. لرآن گاهي براي 

ناميم. در اينجا  دهد كه آن را معجزات علمي لرآن مي اي را تشكيل مي شگفتيهاي جهان هستي دارد. اين گونه بيانات لرآن مجموعه

 كنيم: به دو نمونة آن اشاره مي

 

 لرآن و لانون جاذبه

ميالدي، لانون جاذبه را كشؾ كرد. پيش از او هيچ كس اين لانون را به صورت  61ٙٔيوتن، دانشمند انگليسي، در سال اسحاق ن

 كامل كشؾ نكرده بود.

معروؾ است كه نيوتن هنگامي كه زير درخت سيبي نشسته بود، سيبي از درخت جدا شد و به زمين افتاد، و اين حادثة كوچن و 

چه نيرويي سيب را به سوي خود كشيد؟ چرا سيب به »ه خود مشؽول كرد كه سالها در انديشه بود كه ساده چنان فكر او را ب

و پس از سالها توانست لانون جاذبه را كشؾ كند كه هر دو جسم براساس لانوني معيّن يكديگر را به سوي خود « آسمان نرفت؟

 كنند. جذب مي

رد كه علّت معلّك بودن كرات در آسمانها آن است كه حركت دََوراني ين كره نيوتن به دنبال كشؾ لانون جاذبه، همچنين كشؾ ك

شود. و  چرخد، و لانون جاذبه باعث جذب او به مركز مي شود كه در آن مي به گرد كرة ديگر، باعث فرار او از مركز مداري مي

اي ديگر  شود كه ين كره در مدار كره باعث مي هرگاه اين دو نيرو تعادل داشته باشند، يعني نيروي جاذبه و دافعه مساوي باشند،

 دائماً بالي بماند.



كند و  هاي معيّن از يكديگر لرار داده، اشاره مي لرآن مجيد هزار سال پيش از نيوتن، به اين نيروهاي ناپيدا كه كرات را در فاصله

 گويد: مي ٕدر سورة رعد، آية 

 «ا ستونهاي نامرئي برافراشت.خداوند كسي است كه آسمانها )كرات آسماني( را ب»

گويند بدون ستوني كه آن را مشاهده كنيد، منظور آن است كه ستوني  امام رضا)ع( در حديثي پيرامون آيه فوق فرمودند: اينكه مي

 بينيد. وجود دارد، اّما شما آن را نمي

 

 سؤالهاي درس اول

 ـ منظور از معجزات علمي لرآن چيست؟ ٔ

 ن جاذبه را كشؾ كرد چه كسي و در چه سالي بود؟ـ نخستين كسي كه لانو ٕ

 دهد؟ ـ لرآن كريم در كدام آيه و با چه تعبيري از جاذبة عمومي خبر مي ٖ

 سورة رعد چه فرمودند؟ ٕـ امام رضا)ع( پيرامون آيه  ٗ



 درس دّوم

 خمس

دين اسالم تعيين كرده است، انسان يكي از واجبات التصادي مسلمانان پرداختن خمس است؛ يعني اينكه در برخي از موارد كه 

 فميه پرداخت نمايند تا در موارد معيّني هزينه شود. بايد ين پنجم مال خود را به ولي

يكي از چيزهايي كه بيشتر افراد جامعه بايد خمس آن را پرداخت نمايد، خمس درآمد كسبي است كه از مخارج سال انسان و 

 اش زياد بيايد. خانواده

در هر جامعه، افراد داراي شؽلهاي گوناگوني هستند، مانند كارگري، كشاورزي، كارمندي و يا تجارت. هر كدام توضيح بيشتر: 

نامند. مسلمان از روزي كه اّولين درآمد خود را به دست  از اينها حموق و يا درآمدي دارند كه آن را منفعت درآمد كسب مي

داشت نمايد، تا اگر در مدت ين سال، بعد از انجام خرجهايش چيزي از اموالش آورد، بايد تاريخ و مبلػ آن را براي خود ياد مي

 اضافه آمد، ين پنجم آن را به عنوان خمس پرداخت نمايد.

 پردازيم. اينن به شرح اصطالحاتي مانند مخارج سال، منفعت كسب و سال خمسي مي

اش نياز دارد، مانند  هر كسي براي ادارة خود و خانوادههايي كه  مخارج سال هر انسان عبارت است از تمام هزينهمخارج سال: 

 خوران، پوشان، اثاثية منزل و هزينة سفرها و مهمانيها.

عبارت است از درآمدي كه انسان از راههاي گوناگون مانند زراعت، تجارت، كارگري و يا  منفعت كسب،منفعت كسب: 

 آورد. كارمندي به دست مي

 آورد. ت از گذشتن يكسال شمسي از اولين درآمدي كه هر كسي به دست ميسال خمسي عبارت اسسال خمسي: 

 ابتداي سال خمسي براي هر ين از گروههاي زير عبارت است از:

 كند. ابتداي سال خمسي براي ين كشاورز، زمان اّولين محصولي است كه برداشت ميـ كشاورز؛  1

 كند. ارگر، زمان اّولين حمولي است كه دريافت ميابتداي سال خمسي براي كارمند و ك ـ كارمند و كارگر؛ 2

 دهد. اي كه انجام مي دار عبارت است از زمان اّولين معامله ابتداي سال خمسي براي تاجر و مؽازهدار؛  ـ تاجر و مغازه 3

 

 بعضي از احكام خمس

 آن چيزي بخرد.تواند با  تواند در آن مال تصّرؾ كند؛ يعني نمي ـ اگر كسي خمس مالش را ندهد، نمي ٔ

 ـ اگر كسي با پولي كه خمس آن را نداده خانه بخرد، نماز خواندن در آن خانه باطل است. ٕ

اي را كه انسان از درآمد سال براي مصرؾ سالش خريده، مانند برنج و روؼن، اگر در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس  ـ آذوله ٖ

 آن را بدهد.

 آيد، خمس ندارد. له، خمس و يا زكات به دست ميـ مالي كه از راه ارث، هديه، صد ٗ
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 ـ خمس را تعريؾ كنيد. ٔ

 ـ مخارج سال را تعريؾ كنيد. ٕ

 ـ منفعت كسب را تعريؾ كنيد. ٖ



 ـ سال خمسي را تعريؾ كنيد. ٗ

 گيرد، بيان كنيد. ـ اموالي كه به آنها خمس تعلك نمي ٘



 درس سّوم

 نجات در ساية اخالص

روزي پيامبر گرامي اسالم در مجلسي كه عدّة زيادي حضور داشتند پرسيد: كدام ين از شما امروز ممداري از مال خود را در 

راه خدا بخشيده است؟ حاضران همه ساكت شدند. بعد از لحظاتي، علي سكوت مجلس را شكست و چنين پاسخ داد: من امروز در 

ل خارج شدم تا ممداري آرد براي منزل بخرم. در راه به ِممدادبن اَسود برخورد كردم و حالي كه ين دنيار با خود داشتم، از منز

آثار گرسنگي را در چهره او يافتم. از خريد آرد براي خانوادة خود منصرؾ شدم و ين دنيار را به او دادم. رسول خدا)ص( كار 

 او را تأييد كرد و فرمود: بهشت بر تو واجب شد. 

مرد ديگري به پاخاست و به پيامبر چنين گفت: من امروز بيشتر از علي انفاق كردم؛ زاد و توشة مرد و زني پس از كالم علي، 

را كه لصد سفر داشتند تهيه كردم، و به هر كدام از آنها هزار درهم دادم. پيامبر ساكت شد و چيزي نفرمود. اصحاب گفتند: اي 

شت بر تو واجب شد، اّما براي بخشش اين مرد چيزي نگفتيد، در حالي كه او رسول خدا! چه شد كه شما در مورد علي گفتيد: به

ايد كه گاهي خدمتگزار پادشاهي هدية كم ارزشي را براي پادشاه خويش  صدله بيشتري داده است؟ پيامبر خدا فرمود: آيا نديده

و گاهي از طرؾ خدمتگزاري ديگر هدية  كند، دارد، و از آن هديه و صاحبش تمجيد مي برد، اّما پادشاه او را گرامي مي مي

كند؟ همة حاضران آن را تأييد كردند. سپس پيامبر  اش اعتنايي نمي پذيرد و به آورنده شود، اّما آن را نمي بزرگي به پادشاه تمديم مي

ؤمن در راه خدا اي م فرمود: دوست شما، علي همان ين دينار را تنها به لصد اطاعت از فرمان خدا و به خاطر رفع نياز بنده

جويي آن پولها را خرج كرد. در نتيجه، خدا عمل او را باطل كرد و آن  انفاق كرد، اّما دوست ديگرتان براي خودنمايي و برتري

جويي به اندازة هر چه در زمين و آسمان است طال و  را سبب عذاب او لرار داد. اي مردم! آگاه باشيد كه اگر كسي با نيّت برتري

اي ندارد، و چنين بخششي هر چه بيشتر باشد، به ؼضب الهي  بخشد، جز دوري از رحمت خداوند براي او فايدهمرواريد ب

 تر است. نزدين

شود كه انگيزة انجام آن خدايي بوده و آن عمل با لصد  آري اي عزيز! فرداي ليامت به حجم اعمال نين، در صورتي توجه مي

رفته باشد، و االّ كاري كوچن كه براي رضاي خدا انجام گرفته باشد، بر كاري اطاعت فرماني از فرمانهاي الهي صورت گ

 اي خدايي نداشته باشد، برتري خواهد داشت. بزرگ كه انگيزه

 يعني نجات تنها در ساية اخالص است.بِااِْلْخالِص يَكُوُن اْلَخالُص؛ علي)ع( فرمود: 



 سؤالهاي درس سوم

 اخالص يعني چه؟ .ٔ

 ي علي)ع( در نظر پيامبر برتر از بخشش چند هزار درهمي ديگري بود؟چرا بخشش ين دينار .ٕ

 جويي چيزي را ببخشد آيا در روز ليامت پاداشي دارد؟ چرا؟ كسي كه براي برتري .ٖ

 علي)ع( پيرامون اخالص چه فرمود؟ .4

 



 درس چهارم

 (2معجزات علمي لرآن)

 كشف حركت زمين به دور خود و خورشيد

زيست.  ايتاليايي بود، كه تمريباً چهار لرن پيش در جهان مي« گاليلة»اّولين كسي كه حركت زمين را به دور خود كشؾ كرد، 

گفت: زمين  پيش از آن، دانشمندان و علماي جهان، نسبت به هيأت بطلميوس، دانشمند مصري و فرضية او وفادار بودند. او مي

 چرخند. دور آن مي مركز جهان است و تمام كرات ديگر به

عميده بطلميوس حدود ين هزار و پانصد سال بر فكر دانشمندان سايه انداخته بود. به هنگام ظهور لرآن كسي جرأت نداشت بر 

، حركت 11بينيم لرآن در سوره نمل، آيه  كنيم، مي خالؾ اين فرضيه اظهار نظر كند، ولي هنگامي كه به آيات لرآن مراجعه مي

پنداري كه آنها ساكن و جامدند، در حالي كه همچون ابر  بيني و چنين مي كوهها را مي»گويد:  ني بيان كرده و ميزمين را به روش

باشند، اين آفرينش خداوندي است كه هر چيزي را از روي اسلوب صحيح، ساخته. او به اعمالي كه شما انجام  در حركت مي

 «دهيد آگاه است. مي

پنداريم، و تشبيه حركت آنها به حركت  گويد؛ در حالي كه ما، همة آنها را ساكن مي هها سخن ميآيه فوق با صراحت از حركت كو

 ابرها، هم اشاره به حركت آنها دارد، و هم اشاره به نرمي و بي سر و صدا بودن اين حركت.

ن آشكار شود؛ زيرا مسلّم كند، براي اين است كه عظمت آ مي« حركت كوهها»تعبير به « حركت زمين»بينيم به جاي  و اگر مي

است كوهها بدون زمينهاي اطراؾ خود حركتي ندارند و حركت آنها عين حركت زمين است. امروز ثابت شده كه زمين با 

 سرعت ده هزار كيلومتر در ساعت در مدار خود به دور خورشيد در حركت است.

مردم عادي، نظرية سكون زمين و حركت خورشيد و تمامي اكنون فكر كنيد: در عصر و زماني كه تمام محافل علمي جهان و 

كواكب آسمان را به دور آن به رسميت شناخته بودند، آيا خبر دادن از حركت زمين با اين صراحت، ين معجزة علمي محسوب 

از عمب شود؛ آن هم از ناحيه كسي كه هرگز درسي نخوانده، و از محيطي برخاسته كه در آنجا درسي وجود نداشته و  نمي

 شده؟ آيا اين سند حمانيت كتاب آسماني ما، لرآن نيست؟! ترين محيطها از نظر علمي و فرهنگي محسوب مي افتاده
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ي ؼلط بر افكار  ـ فرضية سكون زمين و كشؾ حركت آن به وسيله چه اشخاصي صورت گرفت و چند سال اين فرضيه ٔ

 جهانيان حاكم بود؟

 گويد؟ كدام آيه و با چه تعبيري از حركت زمين سخن مي ـ لرآن در ٕ

 اند؟ ـ چرا كرات در آسمانها معلك ٖ

 ـ با توّجه به اطالعات خود بگوييد زمين چند حركت دارد؟ حركت انتمالي زمين در هر ساعت چند كيلومتر است؟ ٗ



 درس پنجم

 زكات و اهميت آن

 شود. زكات است كه در شرايط معيّني بر بعضي از اشخاص واجب مي يكي ديگر از واجبات التصادي مسلمانان، پرداختن

امام صادق)ع( فرمودند: خداوند زكات را واجب كرد تا ثروتمندان را آزمايش و به فمرا كمن كند و اگر مردم، زكات خود را 

ثروتمندان، و لسم به خداوند، مالي شوند، مگر در اثر گناه  شود و مردم فمير و محتاج نمي پرداخت نمايند، كسي فمير و محتاج نمي

ترين مردم كسي است كه زكات را پرداخت نمايد و در  رود، مگر به واسطة ترن زكات، و بخشنده در دريا يا خشكي از بين نمي

نوا اَمْ اموال خودش بر مؤمنان بخل نورزد. در حديث ديگري رسول خدا)ص( فرمود:  دَلَِة َو َحّصِ والَُكْم داُووا َمْرضاكُْم بِالصَّ

كوةِ   يعني: مريضهاي خود را با صدله مداوا كنيد و اموال خود را با زكات محافظت نماييد.؛ بِالزَّ

 

 كدامين از داراييهاي انسان زكات دارد؟

توان آنها  شود كه مي چيز واجب ميدر زكات اين چنين نيست كه به تمام داراييهاي انسان زكات تعلّك گيرد؛ بلكه زكات تنها بر نُه 

 ها تمسيم كرد. را به سه دستة َؼالّت، دامها و سّكه

 موارد وجوب زكات

 الؾ: گندم؛  ب: جو؛  ج: خرما؛  د: كشمش.ـ َغالّت؛  1

 الؾ: شتر؛  ب: گاو؛  ج: گوسفند.ـ دامها؛  2

 الؾ: طال؛  ب: نمره.ها؛  ـ سكه 3

 د كه:شو زكات اشياء فوق در صورتي واجب مي

 عالل و آزاد باشد و بتواند در آنها تصّرؾ كند؛  مالن آنها بالػ، .ٔ

نام دارد؛ يعني اگر محصول به دست آمده و يا تعداد دام از حدّ « حدّ نصاب»به ممدار معيّني برسد، كه اين ممدار،  .ٕ

 نصاب كمتر باشد، زكات ندارد.

راحل بعد با شرايط وجوب زكات و حد نصاب آنها و موارد ها شرايطي وجود دارد، كه در م در وجوب زكات دامها و سّكه

 شويد. مصرؾ آنها آشنا مي

 

 نصاب َغالّت و ممدار زكات آنها

كيلوگرم است. بنابراين، اگر محصول به دست آمده كمتر از اين  1ٗ6ـ تمام َؼالّت چهارگانه ين نصاب دارند، و آن حدود  ٔ

 ممدار باشد، زكات ندارد.

َؼالّت در صورتي كه با آب باران و يا رودخانه آبياري شوند، ين دهم محصول به دست آمده است، اّما اگر ـ ممدار زكات  ٕ

 آبياري با دلو و يا موتور پمپ باشد، ممدار آن ين بيستم است.

 

 ها زكات دامها و سكه

 ـ دامها در صورتي زكات دارند كه: ٔ

 الؾ. يكسال تمام، كسي مالن آنها باشد؛



 كشند زكات ندارد؛ ب. حيوان در تمام سال بيكار باشد؛ بنابراين، گاو يا شتري كه از آن كار مي

 ج. حيوان در تمام سال در بيابان بچرد؛ پس اگر از علؾ چيده شده و يا كاشته شده بخورد، زكات ندارد.

اج داشته باشد. بنابراين، اگر طال و نمره به اي باشد كه معامله با آن رو ها در صورتي زكات دارند كه به صورت سّكه ـ سّكه ٕ

 كنند، زكات ندارد. اي باشد كه بانوان به عنوان زينت از آن استفاده مي صورت شمش باشد و يا سّكه

 

 سؤالهاي درس پنجم

 ـ امام صادق)ع( در مورد اهميّت زكات چه فرمودند؟ ٔ

 گيرد را نام ببريد. ـ چيزهايي كه زكات به آنها تعلّك مي ٕ

 ـ حدّ نصاب را در زكات تعريؾ كرده و زكات ؼالّت را بنويسيد. ٖ

 ـ دامها در چه صورت زكات دارند؟ ٗ

 ـ زكات ؼالّت چه ممدار است؟ ٘

 ها در چه صورتي زكات دارند؟ ـ سّكه ٙ



 درس ششم

 خيانت در امانت ممنوع!

المي او را بچشند حكومتش پايان يافت؛ زيرا كه سال. همين كه مردم خواستند طعم عدالت اس ٘حكومتش كوتاه بود؛ كمتر از 

كرد و هر كس كه تازه به  المال مسلمانان را به تساوي بين مردم تمسيم مي پرستان تحّمل عدالت او را نداشتند او هميشه بيت دنيا

 كرد.  برند، اضافه مي المال سهم مي آمد، نام او را به افرادي كه از بيت دنيا مي

داد آنجا را بروبند و  ديد، دستور مي شد، و جاي طال و نمره و ساير اموال را خالي مي المال فارغ مي تمسيم بيت گاه كه از علي آن

است امانت مردم را به آنها برساند   خواند، و خدا را به خاطر اينكه توانسته آبي بپاشند، و در جاي خالي اموال، دو ركعت نماز مي

بندي  كند: از جمله ؼنائم در جنگ بصره، گردن المال بود. او چنين تعريؾ مي سئول انبار بيترافع م بن ابي گفت. علي سپاس مي

كردم. روزي دختر علي بن ابيطالب، حاكم كشور اسالمي، كسي را پيش من  المال از آن نگهداري مي بود از لؤلؤ كه در بيت

ت كه در دست تو است، دوست دارم كه در ايام عيد لربان آن را بندي اس المال گردن ام كه در بيت فرستاد و چنين پيؽام داد: شنيده

به من عاريه بدهي، تا بعد از سه روز آن را به تو برگردانم. من هم لاصدي را كه فرستاده بود پس فرستادم، و به او پيؽام دادم 

اري آن كوتاهي نكني و از بين دهم. يعني اينكه اگرچه در نگهد پذيري به تو عاريه مي كه اگر به صورت عارية مضمونه مي

المال پرداخت كني. او پيؽام داد كه با همين روش، يعني عارية  برود، باز هم خودت بايد مانند آن را و يا ليمت آن را به بيت

بند را فرستادم و دختر حضرت  گويد: من هم گردن رافع مي بن ابي مضمونه كه آن را پس از سه روز برگردانم لبول كردم. علي

بند را در گردن دخترش ديد و آن را شناخت به او  علي آن را به گردن انداخت. هنگامي كه، پدر يعني حضرت علي)ع( گردن

 بند از كجا به تو رسيده است؟! گفت: دخترم اين گردن

 المال بازگردانم. ام تا در روز عيد لربان زينت كنم و سپس به بيت ـ از علي بن ابي رافع عاريه گرفته

 اميرالمؤمنين، علي بن ابي رافع را احضار كرد و به او گفت:

 كني؟! ـ اي پسر ابي رافع آيا به مسلمانان خيانت مي

 برم به خدا از اينكه به مسلمانان خيانت كنم. ـ آلا پناه مي

 اي؟! هالمال را بدون اجازة من و رضايت مسلمانان به دختر اميرالمؤمنين عاريه داد بند بيت ـ پس چگونه گردن

اي خواسته تا با آن زينت كند، من هم به او عاريه مضمونه دادم و عالوه بر آن خودم هم ضامن  ـ او دختر توست، از من عاريه

 ام كه اگر نياورد، از اموال خودم آن را از بازار تهيه كنم و به جاي آن بگذارم. شده

كنم، و به دخترم بگو كه  كاري مرتكب نشو، واالّ تو را تنبيه مي بند را به جاي خود برگردان و ديگر چنين ـ همين امروز گردن

 شد. المال بريده مي هاشم بود كه دستش به خاطر دزدي از بيت اگر عاريه، مضمونه نبود، اّولين دختري از بني

! من دختر تو و پارة تن تو گويد كه پيام پدر را به دختر رساندم. او به نزد پدر آمد و گفت: اي اميرالمؤمنين رافع مي بن ابي علي

 تر است؟! بند شايسته هستم، چه كسي از من به پوشيدن آن گردن

 توانند مانند تو زينت كنند؟! اميرالمؤمنين به او فرمود: اي دختر علي بن ابيطالب! از راه حك دور نشو، آيا تمام زنان مهاجر مي

 المال بازگرداندم. م و به بيتبند را از دختر علي گرفت گويد: گردن علي بن ابي رافع مي

مانَِه اِلَي اْلبِّرِ َو اْلفاِجرِ امام صادق)ع( فرمودند:  ََ َوَجلَّ لَْم يَْبعَْث نَبيّاً اِالّ بِِصدِْق اْلَحديِث َو اَداِء االْ خداي عزوجل هيچ  ؛اِنَّ هللاَ َعزَّ

 مانت به نيكوكار و بدكار سفارش كرد.پيامبري را نفرستاد، مگر آنكه او را به راستي در گفتار و بازگرداندن ا

 

 سؤالهاي درس ششم

 سيرة علي)ع( پس از تمسيم بيت المال چه بود؟ .ٔ

 دار علي با چه شرطي به او داده بود؟ بن ابيطالب)ع( چه چيزي را از بيت المال عاريه گرفت؟ و خزانه دختر علي .ٕ



 ترش ديد چه كرد؟بن ابيطالب)ع( پس از آنكه گردنبند بيت المال را در گردن دخ علي .ٖ

اي أميرالمؤمنين! من دختر و پارة تن تو هستم، چه كسي از من به پوشيدن آن »علي)ع( در پاسخ دخترش كه گفت:  .4

 چه فرمود؟« تر است؟ بند شايسته گردن



 درس هفتم

 جانشيني

تي اگر جانشين براي خود كند؟ راس اي برود، آيا جانشيني را براي خود انتخاب مي اگر مدير مدرسة شما به سفري چند هفته

اي كاري داشته باشيد كه رئيس آن اداره مريض و يا در حال استراحت باشد و نتواند  شود؟ اگر شما در اداره انتخاب نكند چه مي

شود؟! خير، در همة اين موارد  كنيد؟ آيا اگر رئيس نبود ادارة تعطيل مي سر كارش حاضر شود، شما براي انجام كارتان چه مي

دهيد. راستي آيا تدبير، عمل و مهرباني پيامبر  كنيد و كار خود را انجام مي به جانشين رئيس اداره يا مدرسه مراجعه ميشما 

گرامي اسالم از رئيِس ين اداره كمتر است؟! آيا كار هدايت و ارشاد پيامبر اسالم، از كار ين مدرسه كمتر است؟! خير، هرگز 

وز و مهربان است و هرگز راضي نيست كه امت مسلمان پس از او سرگردان شوند، و ندانند چنين نيست؛ بلكه پيامبر فردي دلس

كند: پيامبري برايتان آمده كه از  كه مشكالت ديني خود را از چه كسي بپرسند. خداوند در لرآن پيامبرش را چنين توصيؾ مي

دارد و دلسوز مؤمنان بوده و با آنان مهربان  ست ميخودتان است و گرفتاري و سختي شما براي او ناگوار است. همه شما را دو

 (.1ٕٔاست )سورة برائت، آية 

گماشت تا مردم مدينه  خواست براي جنگي و يا سفر حج از مدينه خارج شود، كسي را به جاي خود مي هر گاه كه مي  پيامبر)ص(

فرستاد، جانشين فرمانده سپاه را هم تعيين  مي در امور مادّي و معنوي خود سرگردان نباشند، و هر گاه لشكري را براي جنگي

 كرد، تا اگر فرمانده سپاه كشته شد، سپاه اسالم سرگردان نباشد. مي

اش در همة مواردي كه نياز به  ساله ٖٕحال به نظر شما پيامبري كه به لول خداوند، دلسوز و مهربان است و در طول رسالت 

جانشين بوده، جانشين خود را تعيين كرده، آيا ممكن است براي پس از حيات خود فكري نكند، و سرنوشت هدايت امت اسالم را 

 سالة خويش را به هدر دهد؟! ٖٕيكسره رها كند، و زحمات 

 

 اگر راهنما نبود!

اي وارد بصره  گويد: روز جمعه ارد او ميِهشام بن حكم يكي از چند هزار شاگرد امام صادق است. او تجربة خوبي در مناظره د

بن ُعبَيد، يكي از دانشمندان اهل سنّت را ديدم كه نشسته و مردم  )يكي از شهرهاي جنوبي عراق( شدم، به مسجد رفتم و َعمرو

ه پيامبر براي كردند. من هم در آخر جمعيّت نشستم. عميده عمروبن ُعبَيد اين بود ك اطرافش جمع شده بودند و از او پرسشهايي مي

دهي سؤال مطرح كنم؟ گفت هر  كم جلو آمدم و گفتم: اي دانشمند! من اهل اين شهر نيستم، اجازه مي خود جانشيني تعيين نكرده. كم

بيني؟ اين چه سؤالي است؟! گفتم پرسشهاي من اين گونه است. گفت   خواهي بپرس. گفتم: آيا چشم داري؟! گفت: مگر نمي چه مي

بينم و انواع رنگها را تشخيص  كني؟ گفت: ديدنيها را مي فايده است، آري، چشم دارم. گفتم: با چشم چه ميبپرس گرچه بي 

دهم. گفتم: آيا شاّمه  كني؟ گفت: طعم و مزة ؼذاها را تشخيص مي دهم. گفتم: آيا زبان داري؟ گفت: دارم. پرسيدم: با آن چه مي مي

دهم. گفتم: آيا گوش هم داري؟  شنوم و بوي بد و خوب را تميز مي فت: بوها را ميكني؟ گ داري؟ گفت: آري. گفتم: با آن چه مي

دهم. پرسيدم: آيا للب )عمل و فهم( هم  شنوم و از يكديگر تميز مي كني؟ گفت: صداها را مي گفت: آري. پرسيدم: با آن چه مي

دچار شن و ترديد شوند، للبم شن آنها را  كني؟ گفت: اگر ديگر اعضا و جوارح من داري؟ گفت: دارم. گفتم: با آن چه مي

كند و او راهنماي اعضاي بدنم است. من او را تأييد كردم و گفتم: آري خداوند بزرگ براي راهنمايي اعضا و حواس  برطرؾ مي

ان را بدِن انسان للب را آفريده است. حال اي دانشمند! آيا صحيح است، كسي بگويد: خدايي كه چشم و گوش و ديگر حواس انس

بدون راهنما نگذاشته، مسلمانان را پس از رحلت پيامبر)ص( بدون راهنما و پيشوا گذاشته باشد؟! هرگز چنين نيست؛ زيرا كه در 

كند كه پيامبر)ص(  شوند. پس هيچ عمل سالمي باور نمي اين صورت مسلمانان گرفتار شن و ترديد و اختالؾ شده و نابود مي

 گونه الدامي نكرده باشد. براي جانشيني پس از خود هيچ

 

 سؤالهاي اين درس

 كنيم؟ اي مي سورة برائت در رابطه با اين درس چه استفاده 1ٕٔـ از آيه ٔ

 اي گرفت؟ اش چه نتيجه ـ هشام بن حكم از مناظره ٕ

 كنيد كه پيامبر براي پس از خود جانشين تعيين كرده است؟ ـ با دليل عملي چگونه ثابت مي ٖ



 درس هشتم

 اهميت آن در اسالمحج و 

گويند، عبارت است از: مجموعه اعمالي كه براساس دستورات دين اسالم در محدودة  نيز مي «االسالم َحّجة»حّج واجب كه آن را 

شود. حج يكي از اعمال عبادي ـ سياسي اسالم است  انجام مي الحجة حرم امن الهي والع در مّكه و در روزهاي معيني از ماه ذي

دستور « حج»اي به نام  ممكن است براي هر مسلماني در دوران عمرش ين مرتبه واجب شود. خداوند به پيامبرش در سورهكه 

 داد كه:

 (.6ٕمردم را فراخوان تا پياده و سواره از هر كجاي عالم گرد هم آمده و حج به جا آورند )سورة حج، آية 

شود. امام  انست و فرمود: آنچه در راه حج خرج كنيد، هفتصد برابر ميپيامبر خدا)ص( حج را پس از جهاد، برترين اعمال د

به سوي مّكه حركت كرد، عربي به آن حضرت برخورد كرد و گفت: اي « ِمنا»صادق)ع( فرمود: چون رسول خدا از سرزمين 

، دستور بده با پولم كاري رسول خدا! من به لصد حج از منزلم خارج شدم، ولي مانعي مرا از حج بازداشت و من مردي ثروتمندم

كنم كه به پاداش حاجيان برسم. رسول خدا)ص( رو به كوه ابوليس كرد و فرمود: اگر به اندازة كوه ابوليس طالي سرخ 

 رسيدي. رسد نمي گزار مي كردي، هرگز به پاداشي كه به حج داشتي و آن را در راه خدا انفاق مي مي

د: كسي كه توان رفتن به حج را داشته باشد و نرود، كافر است. و نيز در سخني كه پيامبر خدا در وصيّتش به علي )ع( فرمو

مسلمان از دنيا [خداوند حج را براي توانمندان واجب كرده و توانمندي كه آن را انجام ندهد، »پيامبر)ص( با مردم داشت فرمود: 

اشته باشد كه او را از سفر بازدارد و يا حاكم ستمگري خواه يهودي بميرد، يا مسيحي و يا زرتشتي؛ مگر آنكه مرضي د ]رود نمي

 «…اي نيست مانع از رفتن او به حج شود، آگاه باشد فرداي ليامت در شفاعت من براي او بهره

 

 اي از شرايط وجوب حج پاره

 ـ دارا بودن شرايط عمومي تكليؾ، مانند بلوغ و عمل و لدرت؛ ٔ

اش در وطن را داشته باشد و پس از برگشت از حج،  خود در سفر و هزينة خانواده گزار هزينة ـ استطاعت؛ يعني اينكه حج ٕ

 بتواند كار و كسب خود را ادامه دهد و انجام فريضة حج موجب بيكاري او نشود.

 

 برخي از احكام حج

اي زندگي كند، ولتي حج بر او واجب  تواند در خانة اجاره دارد و نميكسي كه براي زندگي كردن به خانة شخصي نياز  ـ ٔ

 شود كه پول خانه را هم داشته باشد. مي

گردد به كسي ببخشند، حج  رود و برمي اگر به كسي خرج رفت و برگشت مكه و خرج خانوادة او را در مدّتي كه به مّكه مي ـ ٕ

 شود. بر او واجب مي

مستطيع شده حج نكند و بعد به واسطة پيري يا مرض نتواند حج نمايد، و از اينكه خودش بتواند حج كند اگر در سال اّولي كه  ـ ٖ

 نااميد باشد، بايد ديگري را از طرؾ خود به مكه بفرستد.

 

 سؤالهاي اين درس

 حج واجب را تعريؾ كنيد. ـ ٔ

 سورة حج چه دستوري به پيامبر داده است؟ 6ٕخداوند در آية  ـ ٕ

 اي از شرايط وجوب حج را بنويسيد. هپار ـ ٖ



 مستطيع بودن در سفر حج يعني چه؟ ـ ٗ

 شود؟ در چه صورت در اثر بخشش، حج بر انسان واجب مي ـ ٘

 تواند در زمان زندگانيش براي حج واجب خود نايب بگيرد؟ در چه صورتي انسان مي ـ ٙ



 درس نهم

 بدعت ممنوع!

بيشتر مردم در كشور پهناور اسالمي آن روز با اين بدعت خو گرفته بودند. به همة گذشت.  بيش از نيم لرن از اين بدعت مي

امامان جمعه در سراسر كشور اعالن شده بود كه در پايان خطبه هاي نماز جمعه او را لعن كنند، و همگي در برابر اين كار 

هر نماز جمعه شنيده بودند و برايشان عادي شده  گرفتند. بيشتر مردم از زمان كودكي لعن كردن علي بن ابيطالب را در حموق مي

بود. اين بدعت به صورت سنتي درآمده بود كه تخلؾ از آن، خطا و اشتباهي بزرگ بود. ُعَمربن عبدالعزيز كه دهمين خليفة 

فتواي علماي  اموي بود، با ين طرح مخفيانه در صدد برآمد تا اين بدعت را از بين ببرد. او يگانه راه برداشتن اين بدعت را

اي طرح كرده و پزشكي يهودي را ديد و به او گفت: من علماي بزرگ كشور را به مجلس  دانست. او نمشه بزرگ كشور اسالم مي

گويم: از نظر اسالم جايز  كنم، تو هم در آن مجلس حاضر شو و در حضور آنان از دختر من خواستگاري كن. من مي دعوت مي

گويي: پس چگونه علي بن ابيطالب كه كافر بود داماد پيامبر  د ازدواج كافر در بيايد. تو پاسخ مينيست كه دختر مسلمان به عم

كنيد، در حالي كه لعن مسلمان  گويم: علي كه كافر نبود. شما بگو: اگر كافر نبود، پس چرا او را در منابر لعنت مي شد؟! من مي

 جايز نيست؟ آنگاه بميه امور به عهده من.

مر بن عبد العزيز، مجلس برگزار شد. بزرگان بني اميه و علماي مشهور در آن مجلس شركت كرده بودند. پزشن طبك طرحِ ع

 يهودي هم كه جزء شركت كنندگان بود از عمر بن عبد العزيز، دخترش را خواستگاري كرد.

 مان به عمد ازدواج مرد كافر درآيد.دهد كه دختر مسل عمر گفت: اين ازدواج از نظر اسالم جايز نيست؛ زيرا اسالم اجازه نمي

 پزشن يهودي گفت: پس چرا پيامبر اسالم دخترش را به ازدواج علي)ع( كه كافر بود درآورد؟!

 كنيد؟! عمر گفت: علي)ع( كه كافر نيست؛ بلكه از بزرگان اسالم است. يهودي گفت: اگر او كافر نبود، پس چرا او را لعن مي

ا به زير انداختند و شرمنده شدند و پاسخي نداشتند. عمر بن عبد العزيز سكوت سنگين مجلس را در اينجا همه مجلسيان سرها ر

 شود دشنام داد؟! شكست و به حضار گفت: انصاؾ بدهيد، آيا داماد پيامبر را با آن همه فضائل و كماالت مي

لس عمربن عبدالعزيز فرمان داد كه ديگر لعن همة اهل مجلس كه پاسخي نداشتند سرها را بار ديگر به زير افكندند. در همان مج

 علي)ع( جايز نيست و به اين ترتيب، ين بدعت بسيار زشت پس از گذشت نيم لرن ممنوع گرديد.

 لاَل َرسُوُل اّلّلِ)ص( ُكلُّ بِْدَعٍة َضاللَةٌ َو ُكلُّ َضاللٍَة فِي النّارِ 

 اسالم فرمودند: هر بدعتي گمراهي است و صاحب هر گمراهي در آتش دوزخ است.پيامبر گرامي 

 

 سؤالهاي درس نهم

 بدعت بزرگي كه عمربن عبدالعزيز با آن مباره كرد چه بود؟ چگونه موفك شد؟ .ٔ

 پيامبر گرامي اسالم در مورد بدعت چه فرمود؟ .ٕ

 



 درس دهم

 امامت چيست و از كي آغاز شد؟

به كسي « امام معصوم»ش معلوم است به معناي پيشوا و رهبر مسلمانان است و در اصول عمايد شيعه امام چنان كه از عنوان

شود و او تنها پاسدار شريعت پيامبر  شود كه در همه چيز جانشين پيامبر است، با اين تفاوت كه وحي بر او نازل نمي گفته مي

 است.

ا مسلمانان بعد از پيامبر به دو گروه تمسيم شدند؛ گروهي معتمد بودند كه بحث امامت، بعد از پيامبر گرامي اسالم شروع شد؛ زير

پيامبر)ص( جانشيني براي خود تعيين نكرده و اين امر را بر عهده امت گذارده تا آنها بنشينند و از ميان خود رهبري را 

هاي  جانشين پس از خود را در مولعيت نامند. گروه ديگري معتمد بودند كه پيامبر)ص( مي« اهل سنت»برگزينند. اين گروه را 

 نامند. مي« شيعه»آيد تعيين كرده و او علي بن ابيطالب است. اين گروه را اماميه يا  مختلؾ كه بعداً مي

 نمش امام در جامعة اسالمي

ينجا به طور اند. در ا در طول تاريخ بشريت، انبيايي كه داراي شريعت و مكتب جديدي بوده اند، اوصيا و جانشيناني داشته

 كنيم: مختصر نمش جانشينان پيامبر و امامان معصوم را در جوامع ديني بيان مي

هاي باران، شفاؾ و  اديان الهي به هنگام فرود آمدن بر للب پيامبران الهي، همگي مانند لطرهـ پاسداري از شريعت آسماني؛  1

هاي گوناگون  هاي مختلؾ و به افراد گوناگون با افكار مختلؾ و گرايش هستند. اّما هنگامي كه در محيطزالل و حيات بخش 

شود، و در اين صورت ديگر جاذبه چنداني ندارند.  شوند، تدريجاً آلوده شده و خرافات و موهومات به آن اضافه مي عرضه مي

و دين را بيان كرده و از انحرافات آن جلوگيري كند. بنابراين، يكي از اينجاست كه به پيشوايي معصوم نياز داريم تا اصل مكتب 

 باشد. ترين وظايؾ امامان و جانشينان پيامبر)ص( پاسداري از شريعت و دين حضرت دمحم)ص( مي مهم

پيش روي انسان، راهي پر فراز و نشيب و طوالني را به سوي خدا و كمال مطلك در ـ تكامل معنوي در كنار رهبران الهي؛  2

رؼم عمل، خرد و وجدان لوي، باز در تشخيص راه  تواند بپيمايد؛ زيرا انسان علي دارد و اين راه را بدون ين پيشواي معصوم نمي

 دهد. شود، و وجود ين امام معصوم، خطر انحراؾ و گمراهي را تا حدّ زيادي كاهش مي خود دچار خطا و اشتباه مي

باشد، به معناي اين است كه فرداي ليامت كسي نتواند  ه يكي از ادلّة بعثت پيامبران الهي نيز مياين دليل كـ لزوم اتمام حّجت؛  3

شديم.  كرد، ما هرگز گمراه نمي ادّعا كند كه اگر رهبري الهي و آسماني دست ما را گرفته بود و ما را ارشاد و هدايت مي

گر انسان  شود كه اگر امام معصومي راهبر و هدايت دشوار ميتشخيص راه مستميم در بعضي از شرايط زماني و مكاني آن لدر 

 توانند ادعا كنند كه: راه حك را از باطل تشخيص نداديم. نباشد، بسياري از انسانها مي

نمش امام در جهان هستي، مانند نمش للب در بدن انسان است، و همان طور كه ولتي للب ـ امام واسطة بزرگ فيض الهي؛  4

شود، نمش امام هم در ارتباط با  فرستد و همة بدن از نعمت آن بهره مند مي رگها مي را تا ريزترين و دورترين موي تپد و خون مي

دريافت نعمت هاي معنوي از سوي خداوند و نشر آن در سطح جامعه بشري چنين است، كه هر فرد به اندازة ارتباطش با امام از 

 گيرد. اين نعمت هاي معنوي و فيض الهي بهره مي

تواند به  بدون شن هيچ جمع و گروهي بدون نظام اجتماعي و بدون ين رهبري لوي نميـ رهبري سياسي و اجتماعي امت؛  5

زندگاني خود ادامه دهد، و از طرفي ديگر، جوامع بشري بارها شاهد و ناظر انحرافات زمامداران سياسي خود از مسير صحيح 

ني كه با وعده هاي پوچ، مردم را فريب داده و رهبري مردم را به دست گرفته و پس از آنكه بر اند كسا بوده اند. در دنيا كم نبوده

اند. بنابراين، الزم است پيشوايي  هاي خود را فراموش كرده و بر مردم ظلم، و ستم روا داشته تخت لدرت تكيه زده اند، همة وعده

ين بهره گيري از نيروهاي مردمي و انديشه هاي دانشمندان، جلو معصوم از سوي خداوند بر اين امر مهم نظارت كند تا در ع

انحرافات ما را بگيرد و مردم بتوانند با خيال راحت زندگي روزمره خود را گذرانده و در ساية اين آرامش خاطر، به تكامل 

 معنوي خود دست يابند.

 

 سؤالهاي درس دهم

 شود؟ چه كسي گفته ميـ بنابر عميدة شيعه، امام معصوم به  ٔ



 ـ عميدة شيعه و اهل سنّت در مورد جانشين پيامبر چيست؟ ٕ

 ـ نمش امامان در جامعة اسالمي چيست؟ ٖ

 ـ فرق امام با پيامبر در مكتب شيعه چيست؟ ٗ

 ـ اينكه امام واسطه بزرگ فيض الهي در جامعه بشريت است يعني چه؟ توضيح دهيد. ٘



 درس يازدهم

 هي از منكرامر به معروف و ن

امر به معروؾ و نهي از منكر يعني اينكه: اگر كار واجب يا مستحبي ترن شود و يا حرام و مكروهي اتّفاق بيفتد، انسان در برابر 

 تفاوت نباشد؛ بلكه براي برپايي واجب و مستحب و جلوگيري از حرام و مكروه الدام كند. آن سكوت نكرده و بي

 

 معروف و منكر چيست؟

شود، و واداشتن  گفته مي« منكر»و به تمام محرمات و مكروهات « معروؾ»دين اسالم، به تمام واجبات و مستحبات  در احكام

« نهي از منكر»و باز داشتن آنها از كارهاي حرام و مكروه را « امر به معروف»افراد به انجام كارهاي واجب و مستحب را 

 باشد. ب و امر به مستحبات و نهي از مكروهات، مستحب ميگويند. امر به واجبات و نهي از محرمات، واج مي

 

 اهميّت امر به معروف و نهي از منكر

 در برخي از سخنان امامان معصوم)ع( پيرامون اهميت امر به معروؾ و نهي از منكر چنين آمده است:

 گردد. ـ احكام اسالم در اثر امر به معروؾ و نهي از منكر، پابرجا و استوار مي ٔ

 شود. اگر مردم، امر به معروؾ و نهي از منكر را ترن كنند، بركت از آنها گرفته شده و دعاها مستجاب نميـ  ٕ

 ـ امر به معروؾ و نهي از منكر از ضروريات دين است و كسي كه منكر آن شود كافر است. ٖ

سلّط كرده و نيكان هر چه دعا كنند، ـ اگر مردمي امر به معروؾ و نهي از منكر را ترن كنند، خداوند بدان را بر آنها م ٗ

 شود. مستجاب نمي

يعني: بايد از ميان شما  يدُعوَن اِلَي اْلَخيِر َو يأُمروَن بِاْلمْعُروِف َو يْنهوَن عِن اْلُمْنَكِر(؛ اُّمة )َو ْلتَكُن ِمنًكُم فرمايد: ـ لرآن مي ٘

 ي از منكر نمايند.گروهي باشند كه مردم را به خير دعوت كنند و امر به معروؾ و نه

 

 شرايط امر به معروف و نهي از منكر

 شود كه آن شرايط عبارتند از: امر به معروؾ و نهي از منكر فمط در صورت وجود شرايطي بر انسان واجب مي

 ـ انسان، معروؾ و منكر را بشناسد؛ ٔ

 ـ انسان، احتمال تاثير بدهد؛ ٕ

 خود داشته باشد؛ـ شخص گناهكار، اصرار بر ادامة كار  ٖ

 ـ امر و نهي موجب ضرر جاني و مالي لابل توّجه براي خودش يا ساير مؤمنين نباشد. ٗ

 

 مراتب امر به معروف و نهي از منكر

براي امر به معروؾ و نهي از منكر مراتبي وجود دارد، و جايز نيست با احتمال حاصل شدن ممصود از مرتبة پايين، به مرتبة 

 باالتر عمل شود:



ببرد، مثل روترش كردن بر او يا ترن  اي عمل شود كه خود به اشتباهش پي آن است كه با شخص معصيت كار به گونه مرتبة اّول

 رفت و آمد با او؛

 امر و نهي كردن با زبان است؛ مرتبه دوم،

او را از محل گناه بيرون  كار را بگيرد و يا توسل به زور است؛ مثال انسان براي جلوگيري از گناه، دست معصيت مرتبه سوم،

 كند، يا در ابزار گناه تصرؾ كند.

 جايز نيست انسان اموال گناهكار را تلؾ كند، مگر آنكه الزمة جلوگيري از گناه باشد.

 

 آداب امر به معروف و نهي از منكر

 كند، موارد زير را رعايت كند: بهتر است كسي كه امر به معروؾ و نهي از منكر مي

 يبي دلسوز و پدري مهربان باشد؛ـ مانند طب ٔ

 ـ تنها براي رضاي خداوند الدام كند؛ ٕ

اي باشد كه  ـ خود را پان و منزه نداند؛ زيرا كه چه بسا همان شخصي كه از او خطايي سرزده است، داراي صفات پسنديده ٖ

 باشد.مورد محبت الهي باشد، هر چند كه عمل كنوني او، هم اكنون ناپسند و مورد ؼضب خداوند 

 

 سؤالهاي درس يازدهم

 ـ امر به معروؾ و نهي از منكر يعني چه؟ ٔ

 فرمايد؟ ـ لرآن پيرامون امر به معروؾ و نهي از منكر چه مي ٕ

 ـ شرايط امر به معروؾ و نهي از منكر را بنويسيد. ٖ

 ـ ين مورد از كالم معصوم)ع( پيرامون اهميت امر به معروؾ و نهي از منكر را بنويسيد. ٗ

 دو مورد از آداب امر به معروؾ و نهي از منكر را بنويسيد. ـ ٘



 درس دوازدهم

 كالم خدا و رسولش را احترام كنيم

شد، همه منتظر بودند تا سخن خنده داري بگويد و  شخصيت او به صورت دلمكي در آمده بود. در هر مجلسي كه حاضر مي

بخندند و لحظاتي را بدون دليل شاد باشند. او به فكر سرنوشت و آيندة خودش نبود، و به همين اندازه دلش خوش بود كه ديگران 

تواند ديگران را بخنداند و به اين طريك مورد توّجه مردم لرار گيرد. جابربن عبد هللا انصاري كه از ياران گرانمدر پيامبر بود  مي

سجاد)ع( حضور داشتم و گروهي از مردم و از آن جمله، َضمَره )همان دلمن معروؾ( هم  گويد: روزي در مجلس امام مي

دانيم كه با اين مردم چه بكنيم؛ اگر بخواهيم آنچه را از  ما نمي»كرد:  حضور داشت. امام سجاد)ع( براي مردم چنين درد دل مي

هند و اگر بخواهيم سكوت كنيم و احاديث پيامبر را براي مردم د خندند و اهميّت نمي ايم برايشان بگوييم مي پيامبر خدا)ص( شنيده

َضْمَره گفت: كالم پيامبر را براي ما بگوييد امام پيرامون احواالت « نگوييم، اجازة آن را نداريم و بايد حمايك را برايشان بگوييم

ه فكر زندگي ابدي خويش نبوده چنين فرمود: كسي كه دشمن خدا و دين و پيامبر بوده، و تمام تالشش در دنيا براي دنيا بوده و ب

گويد؟ همگي پاسخ دادند: خير؛ زيرا كسي از جهان  برند چه مي دانيد كه ولتي دشمن خدا را در تابوتش به سوي لبرستان مي آيا مي

ّصل بوده و از آخرت بازنگشته و حوادث آنجا را براي مردم تعريؾ نكرده، و تنها كساني از آن خبر دارند كه به منبع وحي مت

اند، بارها فرياد زده و كسي سخن او را  اش را بر دوش گرفته طريك پيامبر)ص( با خبر شوند. امام فرمود: او به كساني كه جنازه

شنويد؟! اي مردم! من از دشمن خدا يعني شيطان شكايت دارم. او مرا فريب داد و كاري به  گويد: آيا فرياد مرا نمي نشنيده مي

رد كه راه بازگشتي از آن ندارم. اي مردم! من از دوستاني گله دارم كه در دنيا با آنها برادري كردم، اّما امروز هيچ روزگارم آو

اند. اي مردم! من از فرزندانم گله دارم، تا زنده بودم از آنها حمايت كردم، اّما همة آنها  كنند و مرا رها كرده كاري برايم نمي

اي گله دارم كه تمام ثروتم را  برند. اي مردم! من از خانه ند و اين چنين مرا به سوي لبرم پيش ميامروز مرا خوار و ذليل كرد

ام. اي مردم! به من رحم كنيد، با من مدارا كنيد، مرا  بهره در آن هزينه كردم، اما امروز ديگران ساكن آن شدند و خودم از آن بي

اي اينكه از كالم فرزند پيامبر عبرت بگيرد و به آن احترام بگذارد آن را وسيلة با اين عجله به سوي لبرم پيش نبريد. ضمره به ج

كند و اين لدر ناراحت است، پس چه بسا بر سر و گردن مردمي كه  اگر مرده اين چنين صحبت مي»مسخرگي لرار داد و گفت: 

در آن با كمال آرامش به حديث پيامبر گوش  اي كه حاضران جلسه« برند بپرد و آنان را باز دارد! او را به سوي لبرش پيش مي

اي هم به كالم اين دلمن خنديدند، و شايد آن روز ضمره كمي خوشحال شد كه مورد توّجه ديگران  دادند به هم خورد و عدّه مي

خدا را  بار خدايا! اگر َضمَره سخن رسول»لرار گرفته است، اما امام سجاد)ع( از سخن َضْمَره ناراحت شد و چنين فرمود: 

مجلس علم، با تمسخر حرام ضمره پايان يافت و مردم متفرق شدند. چهل «. تمسخر كرده است، او را به عذاب دردنان مبتال كن

روز بيشتر از اين داستان نگذشت كه خبر مرگ ضمره در شهر پيچيد. نزديكانش او را به لبرستان برده و دفن كردند. ضمره 

اي؟ گفت: از مراسم دفن  ن فوراً به نزد علي بن الحسين آمد، امام از او پرسيد: از كجا آمدهؼالمي داشت كه پس از مراسم دف

 آيم، و سپس چنين ادامه داد: ضمره مي

گريستم.  بعد از آنكه ضمره را در لبر گذاشتند و خان بر روي او ريختند و لبر صاؾ شد، من صورتم را روي خان گذاشتم و مي

واي بر تو اي »گفت:  شناختم بگوشم رسيد كه مي همان صداي خودش كه در زمان زندگانيش ميناگهان صداي ضمره، درست 

ات دوزخ است و هر شب را بايد  َضمَره! امروز همة دوستانت تو را خوار و ذليل كردند و سرنوشت تو دوزخ شد، امروز خانه

 «در آن صبح كني و راه فراري نداري.

كنم، اين است سزا و پاداش كسي كه حديث پيامبر  از خدا درخواست عافيت و سالمتي مي: »امام سجاد)ع( به ؼالم ضمره فرمود

 «را مسخره كند.

 

 سؤالهاي درس دوازدهم

 برند چه فرمود؟ امام سجاد)ع( در مورد دشمن خدا هنگامي كه جنازة او را به سوي لبرش مي .ٔ

 ضمره چگونه كالم امام سجاد)ع( را مسخره كرد؟ .ٕ

 نفريني در حك ضمره كرد؟ امام سجاد)ع( چه .ٖ

 ؼالم ضمره پس از دفن او چه شنيد؟ .4

 امام سجاد)ع( عذاب شدن ضمره را نتيجة چه چيز دانست؟ .5



 



 درس سيزدهم

 آيا امامت برتر است يا نبّوت و رسالت؟

حتّي برتر از شود كه ممام امامت برترين ممامي است كه ين انسان ممكن است به آن برسد،  از لرآن مجيد به خوبي استفاده مي

ممام نبّوت و رسالت؛ زيرا كه اّوالً امامت مرحلة پياده كردن و به اجرا در آوردن تمام دستوراتي است كه به پيامبر وحي شده 

آزمايش كرد و و آنگاه كه خداوند ابراهيم را با امور مهّمي »خوانيم:  شكن، چنين مي و ثانياً در داستان ابراهيم)ع(، پيامبر بتاست 

او از عهده همه آزمايشهاي الهي برآمد، خداوند به او فرمود: تو را امام و پيشواي مردم لرار دادم. حضرت ابراهيم سؤال كرد: 

 (ٕٗٔ)سوره بمره، آية «. رسد آيا اين ممام براي فرزندان من هم هست؟ خداوند پاسخ داد كه: عهد من به ظالمان نمي

اهيم)ع( پس از پيمودن مرحلة نبّوت و رسالت و پيروزي در آزمونهاي مختلؾ الهي، به ممام واالي به اين ترتيب، حضرت ابر

امامت دست يافت. پيامبر گرامي اسالم نيز عالوه بر ممام نبّوت و رسالت، داراي ممام امامت و رهبري مردم بودند، و بر اين 

يامبران داراي ممام امامت و به اجرا در آوردن احكام دينشان نبودند، اساس، حكومت اسالمي را در مدينه تشكيل دادند، اّما همة پ

 و فمط مأمور تبليػ و ارشاد مردم بودند.

در اين آيه، چهار نكته، بسيار لابل توّجه است؛ اّول: آنكه امامت برتر از نبّوت است. دّوم: آنكه امامت و رهبري مردم، عهد و 

رسد؛ يعني اي ابراهيم! اگر فرزندان تو ظالم  اين عهد و يا امامت به ظالمان و ستمكاران نميپيمان خداوند نام گرفته. سّوم: آنكه 

 رسند. چهارم: آنكه نصب امام به دست خداوند است. بودند، حتماً به ممام امامت نمي

 

 چرا نصب امام تنها به دست خداوند است؟

شود. در فرهنگ  ه ظلمي نسبت به خود و ديگران را شامل مياي دارد و هر گون معناي گسترده« ظالم»در فرهنگ لرآن، لؽت 

رَن لَُظلٌم َعظيمٌ »فرمايد:  شود؛ به طوري كه لرآن شرن را ظلم بزرگ نام نهاده و مي لرآن، گناه و شرن هم ظلم ناميده مي « اِنَّ الّشِ

مة زواياي پنهان و آشكار وجود انسان را حال با توّجه به اين معناي گسترده براي ظلم، چه كسي ؼير از خداوند لادر است كه ه

داند  بشناسد و بر همة اعمال و رفتار و نيات انسان آگاه شود و موّحد والعي را از مشرن تميز دهد؟ حتماً كسي ؼير از خدا نمي

، پس تنها خداوند رسد كه كدام انسان ظالم است و كدام ظالم نيست، و با توّجه به اينكه امامت و جانشيني پيامبر به ظالمان نمي

 تواند امام و رهبر معصوم جامعه را نصب كند. است كه مي

رسند؛  چون تشخيص ظالم از ؼير ظالم براي كسي جز خداوند ممكن نيست، و ظالمان به امامت و جانشيني پيامبر نمي خالصه:

 تواند امام و رهبر معصوم جامعه را نصب كند. بنابراين، تنها خداوند است كه مي

 

 ويژگيهاي امام

سورة بمره دانسته شد، امام بايد همانند پيامبر داراي ممام عصمت، يعني  ٕٗٔهمچنان كه از آية ـ معصوم بودن از خطا و گناه؛  1

مصونيت از گناه و اشتباه باشد، تا بتواند للب و جان مردم را تسخير كرده و آنان فرمانش را بي چون و چرا اجرا كنند. كسي كه 

 ه گناه است، هرگز ممكن نيست چنين پذيرشي را در بين مردم پيدا كرده و رهبريت جامعه را به عهده بگيرد.آلوده ب

امام همانند پيامبر)ص(، پناهگاه علمي مردم است. او بايد از تمام اصول و فروع دين، از ظاهر و باطن لرآن و  ـ علم سرشار؛ 2

به طور كامل آگاه باشد؛ زيرا كه امام هم حافظ و پاسدار شريعت، و هم رهبر و از سنّت پيامبر و هر چه مربوط به اسالم است، 

راهنماي مردم است. امام بايد توانايي اين را داشته باشد كه به هنگام پيش آمدن مشكالت، از علم سرشار خود استفاده كرده و 

 جوابگوي نيازهاي جامعه باشد.

پذير نيست؛ شجاعت در برابر  امكاناسالمي باشد؛ زيرا كه بدون شجاعت، رهبري ترين فرد جامعه  امام بايد شجاعـ شجاعت؛  3

و ظالمان و خالصه شجاعت در برابر دشمنان داخلي و  گشان حوادث سخت و ناگوار، شجاعت در برابر زورمندان و گردن

 خارجي كشور اسالم.



دهد، امكان لؽزش آنها از مسير حك و عدالت  مي كساني كه زيبايي هاي دنيا به سرعت آنها را فريبـ زهد و وارستگي؛  4

زيادتر است؛ بنابراين، امام بايد اسير زيبايي هاي دنيا نشده و للب او خالي از دوستي دنيا باشد، و گرنه به سرعت، جذب امكانات 

 مادي شده و لادر بر اجراي حك و عدالت نخواهد بود.

معنوي را به عهده گيرد، بايد خلك و خوي جذابي داشته باشد، و از هر گونه هر كس بخواهد رهبري مادي و ـ جاذبة اخاللي؛  5

شود به دور باشد. او بايد لدرت تحّمل بااليي را داشته باشد، تا بتواند بد خلمي هاي مردم و  بد خلمي كه موجب پراكندگي مردم مي

 گويد: ( ميكاستيهاي آنها را تحّمل كرده و زود عصباني نشود. لرآن درباره پيامبر)ص

«. شدند در اثر رحمت خداوند، با آنها نرم خو و ماليم شدي، و اگر خشن و سنگدل بودي، مردم از اطراؾ تو پراكنده مي»

 (1٘ٔ)سورة آل عمران، آية 

شود كه در همه چيز جانشين پيامبر است؛  در اصول عمايد، امام معصوم به كسي گفته ميـ رهبريت مادي و معنوي مردم؛  6

باشد و امام حافظ و پاسدار مكتب، و دّوم اينكه بر پيامبر وحي نازل  ه با دو تفاوت عمده: يكي اينكه پيامبر، مؤسس مكتب ميالبت

 گيرد. شود و او همة تعليماتش را از پيامبر مي گردد، ولي بر امام وحي نازل نمي مي

وي و مادي، ظاهري و باطني و خالصه رهبري همه امام معصوم تنها به معناي رهبر حكومت اسالمي نيست؛ بلكه رهبري معن

 باشد. جانبة جامعه اسالمي را بر عهده داشته و پاسدار عمايد و احكام اسالمي مي

البتّه لابل ذكر است كه اگر روزي بنا به عللي مثل ؼيبت، امام)ع( از نظرها پنهان و ؼايب باشد، رهبري مردم بر عهدة فميهي 

 ناميم. مي« واليت فميه»شود كه اين نوع رهبري را در جامعة اسالمي  جامع الشرايط گذاشته مي

 

 

 سؤالهاي اين درس

 ـ آيا ممام نبّوت باالتر است يا ممام امامت؟ به چه دليل؟ ٔ

 ـ آيا پيامبر اسالم و ساير پيامبران داراي ممام امامت بودند؟ ٕ

 ـ ويژگي هاي امام را نام ببريد. ٖ

 ر الزم است؟ـ چرا در امام علم سرشا ٗ

 ـ چرا نصب امام بايد تنها به وسيلة خداوند باشد؟ ٘

 سورة بمره را نوشته و نكات لابل توّجه آن را بيان كنيد. ٕٗٔـ ترجمة آيه  ٙ



 درس چهاردهم

 جهاد و دفاع

كنند. اين شيوه از  عبارت است از جنگيدن با كساني كه از پذيرش اسالم سر باز زده، و يا آنكه از پيشرفت آن جلوگيري مي جهاد

 شود. شود، تنها به دست پيامبر اكرم)ص( و جانشينان ايشان انجام مي پيشبرد اسالم كه پس از تبليػ اسالم انجام مي

مسلمانان هجوم گويند، و آن عبارت است از مبارزه با كساني كه به  مي دفاعنوعي ديگر از مبارزه در اسالم وجود دارد كه به آن 

اند. اين نوع مبارزه اختصاص به زمان يا مكان معيّني ندارد و حّك هر مسلماني  برده و جان و مال و يا دينشان را به خطر انداخته

 است كه در هر كجاي عالم مورد هجوم دشمنان لرار گرفت از خود دفاع كند.

 شويم: در اينجا با دو نوع دفاع آشنا مي

 

 اسالمي: ـ دفاع از كشور 1

اگر دشمن به كشورهاي اسالمي و يا مرزهاي آن هجوم آَوَرد، و يا آنكه نمشه تسلّط بر منابع التصادي و يا امور سياسي  الف.

كشورهاي اسالمي را داشته باشد، بر همة مسلمانان واجب است هر گونه كه بتوانند در ممابل هجوم دشمنان بايستند و با نمشه هاي 

 .آنان مخالفت كنند

اگر به واسطة توسعة نفوذ سياسي يا التصادي بيگانگان، ترس آن باشد كه بر كشورهاي مسلمان تسلّط پيدا كنند، دفاع بر  ب.

 مسلمانان به هر نوعي كه ممكن باشد، و نيز كوتاه كردن دست بيگانة داخلي يا خارجي واجب است.

 

 ـ دفاع از جان و حموق شخصي و احكام آن: 2

مسلمان، محترم است، و چنانچه كسي به انسان يا يكي از افراد وابسته به او مانند فرزند، پدر و يا مادر به لصد  الؾ. جان و مال

 كشتن يا تجاوز حمله كند، دفاع و جلوگيري از او واجب است؛ هر چند كه موجب لتل او شود.

 وگيري از او واجب است.ب. اگر دزدي براي دزديدن اموال انسان يا بستگان او هجوم آورد، دفاع و جل

 ج. اگر كسي براي ديدن نامحرم، به خانة ديگران نگاه كند، جلوگيري از آن كار واجب است؛ هر چند با زدن او باشد.

تواند كاري انجام دهد، حك ندارد بي جهت او را بزند يا  اي كه ديگر نمي د. اگر انسان بر دزد يا شخص مهاجم پيروز شد، به گونه

 ا بكشد؛ بلكه تعزير او به دست حاكم شرع است.مجروح كند ي

 

 سؤالهاي اين درس

 ـ جهاد را تعريؾ كرده، فرق آن را با دفاع بنويسيد. ٔ

 ـ السام دفاع را بنويسيد. ٕ

 تواند بزند يا مجروح كند؟ در چه صورت انسان فرد مهاجم يا دزد را نمي ـ ٖ

 كه در برابر سارق و يا مهاجم از جان و مال خود دفاع كنيد؟ دهد لوانين كشور شما تا چه حد به شما اجازه مي ـ ٗ



 درس پانزدهم

 بي نيازي از مردم

فمر و تنگدستي بر يكي از صحابه و ياران پيامبر گرامي اسالم چيره شده بود. مدّتي آن را تحّمل كرد، اّما ديگر كارد به 

زد پيامبر برود و وضع خود را براي رسول اكرم)ص( استخوانش رسيده بود. با مشورت و پيشنهاد همسرش تصميم گرفت ن

شرح دهد و از آن حضرت كمكي بگيرد. با همين نيّت نزد ايشان آمد، ولي لبل از آنكه او درخواستش را بگويد، رسول خدا)ص( 

خلوق خدا كنيم، ولي اگر كسي بي نيازي ورزد و دست نياز پيش م هر كس از ما كمكي بخواهد به او كمن مي»به او فرمود: 

آن روز كسان ديگري هم نزد پيامبر بودند، اّما مرد، يمين كرد كه روي سخن پيامبر با او « كند. دراز نكند، خدا او را بي نياز مي

 بوده است. چيزي نگفت و به خانه اش برگشت.

اين جمله تو نبودي. او او ماجرا را براي همسرش تعريؾ كرد. همسرش گفت: پيامبر هم مانند ما ين بشر است و منظورش از 

از كجا خبر داشته كه چنين مشكلي داري؟ دوباره برو و درخواست خويش را براي او بيان كن. مرد روزي ديگر به نزد پيامبر 

هر كس از ما كمكي بخواهد، به او كمن »آمد. اما اين بار نيز پيامبر لبل از آنكه او سخني بگويد، همان جمله را فرمود كه: 

اين دفعه نيز به خود اجازه نداد كه درخواستش را بگويد، «. كند نيازي ورزد، خداوند او را بي نياز مي ولي اگر كسي بيكنيم،  مي

ديد، براي سّومين بار با همان تصميم به  به خانه خويش برگشت، اّما چون خود را همچنان در چنگال فمر، بيچاره و ناتوان مي

ر)ص( همان جمله را تكرار كرد. اين بار مرد، در للب خود احساس كرد كه كليد حّل مشكل مجلس پيامبر)ص( آمد. باز هم پيامب

او در همين جمله است كه بايد از ديگران بي نيازي بورزد، و بايد از استعداد و نيرويي كه خدا در وجودش به وديعه گذاشته، 

 بهره گيرد و مشكلش را حل كند.

تواند به صحرا برود و هيزمي جمع كند و به شهر  ساخته است؟ به ذهنش رسيد كه ميبا خودش فكر كرد كه از من چه كاري 

آورده و بفروشد. به بازار آمد و از يكي از آشنايانش تبري را به امانت گرفت و خود را به ارتفاعات كوهستان رسانيد و ساعاتي 

فروخت. آرد را به خانه آورد و لذّت دسترنج خويش گرم آرد  6ٖ٘كاركرد و هيزمي جمع كرد. سپس آنها را به شهر آورد و به 

را چشيد. آن روز براي آنان روز خوبي بود؛ زيرا از گرسنگي نجات يافته بودند. روزهاي ديگر به اينكار ادامه داد، تا كم كم از 

م صاحب سرمايه و همين پولها توانست ين تبر و دو شتر و ين ؼالم و ساير لوازم كار را براي خودش خريداري كند و كم ك

 ؼالماني شود.

روزي مرد با خود گفت: بهتر است نزد پيامبر بروم و داستان خودم را برايش بيان كنم. او نزد پيامبر آمد و سرگذشت كار خويش 

دانست، اّما با دلّت سخنان مرد را گوش  كامل ميرا به طور كامل براي پيامبر بيان كرد. پيامبر اگر چه همة داستان را به طور 

كرد.  برد، در كالمش احساس مي داد و لذّتي را كه مرد از كار كردن و از اعتماد به خويش و درخواست نكردن از ديگران مي مي

نيازي  گر كسي بيدهيم، و ا همان طور كه گفتم اگر كسي از ما درخواست كند، به او مي»سخنش به پايان رسيد. پيامبر فرمود: 

 «گرداند. ورزد، خدا او را بي نياز مي

 نَي بِاهِل اَْحَوَج هللاُ النّاَس اِلَيِه؛ ْتَغ ْ  لال رسول هللا: َمِن اس

گرداند و او محتاج مردم  كسي كه به خاطر اعتماد به خدا از مردم بي نيازي جويد، خداوند، مردم را محتاج او مي ترجمه:

 شود. نمي

 

 رس پانزدهمسؤالهاي د

 پيامبر)ص( به مرد فميري كه براي درخواست كمن نزد او آمده بود، چه فرمود؟ .ٔ

 مرد فمير چند نوبت نزد پيامبر )ص( براي درخواست كمن آمد؟ آيا نيازش را بيان كرد؟ چرا؟ .ٕ

 اي رسيد؟ سرانجام مرد فمير به چه نتيجه .ٖ

 فرمود؟ نيازي جستن از مردم چه پيامبر گرامي اسالم)ص( پيرامون بي .4

 



 درس شانزدهم

 جانشيني پيامبر اسالم در لرآن

اي بيان كرده و هيچ چيز را فروگذار نكرده است. اّما در  مي دانيم كه همه مسائل حّساس و مورد نياز مردم را لرآن به گونه

جانشيني پيامبر اسالم از آن توانيم حمايك بعضي از مسائل حساس را با كمن روايات اسالمي دريابيم. مسألة  بسياري از موارد، مي

 شود: جمله است كه در اينجا به دو مورد از آن اشاره مي

 

 ـ آيه واليت؛ 1

كا نَ و يُْؤتُو ةَ )اِنَّما َوليُُّكُم هللاُ َو َرُسولُهُ َو الَّذيَن آَمنُوا الَّذْيَن يُميُموَن الصَّال خوانيم: سوره مائده مي ٘٘در آية   ُهْم راِكعُوَن(؛َو ةَ الزَّ

دارند و در حال ركوع زكات  باشند كه ايمان آورده و نماز را برپا مي يعني: َولّي و رهبر شما تنها خدا و پيامبرش و كساني مي

 پردازند. مي

 ٔد: كن كه در لؽت عربي براي انحصار است، َولّي و سرپرست مسلمانان را در سه كس خالصه مي« اِنَّما»لرآن با توجه به كلمه 

 دهند. دارند و در حال ركوع، زكات مي ـ كساني كه ايمان آورده، نماز به پا مي ٖـ پيامبر؛  ٕـ خدا؛ 

آية فوق با اوصافي كه در آن آمده، اشاره به شخص معيّني دارد كه در حال ركوع، زكات پرداخته است؛ و گرنه لزومي ندارد كه 

 زد. پس در حميمت، ويژگي فوق ين نشانه است، نه ين توصيؾ.انسان به هنگام ركوع نماز، زكات خود را بپردا

 

 چرا آية فوق نازل شد؟

آية فوق اشارة پرمعنايي به ماجراي معروؾ حضرت علي)ع( دارد. روزي حضرت علي)ع( در مسجد پيامبر مشؽول نماز بود. 

وارد مسجد شد و تماضاي كمن كرد، ولي كسي جواب مساعد به او نداد. در همان حال، علي)ع( كه در ركوع نمازش مستمندي 

بود، با انگشت كوچن دست راست خود اشاره كرد، شخص نيازمند نزدين آمد و انگشتر پرارزشي را كه در دست آن حضرت 

كرد. بعد از نماز سر به آسمان بلند كرد  چشم، جريان را مشاهده مي بود، بيرون آورد. پيامبر)ص( كه در حال نماز بود، با گوشة

خداوندا! برادرم موسي از تو تماضا كرد كه روح او را وسيع گرداني، و كارها را بر او آسان كني، و ِگِره از »و چنين گفت: 

و برگزيدة توام، سينة مرا گشاده دار  خداوندا! من دمحم، پيامبر …زبانش بگشايي، و هارون، برادرش را وزير و يارش لرار دهي

 و كارها را بر من آسان كن، از خاندانم، علي را وزير من لرار بده تا به وسيلة او پشتم لوي و محكم گردد.

سورة مائده( با خود آورد، و به اين ترتيب، واليت و  ٘٘هنوز دعاي پيامبر تمام نشده بود كه جبرئيل فرود آمد و آية فوق را )آيه 

رديؾ واليت و سرپرستي خدا و پيامبرش لرار داد، و جانشيني آن حضرت را پس  رپرستي حضرت علي)ع( بر مؤمنان را همس

 از پيامبر تثبيت كرد.

 

 ـ آية تبليغ؛ 2

سُوُل بَلِّْغ ما اُْنِزَل اِلَْيَن ِمْن ِربَِّن َو اِْن لَمْ  خوانيم: سورة مائده چنين مي 6ٙدر آيه  تَْفعَْل فَما بَلَّْغَت ِرسالَتَهُ َو هللاُ يَْعِصُمَن  )يا اَيَُّها الرَّ

اي پيامبر! آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده به مردم برسان، و اگر »يعني: هللاَ ال يَْهِدي اْلمَْوَم اْلكافِريَن(؛  نَّ ِمَن النّاِس اِ 

دارد، و خداوند جمعيت كافران  طرات احتمالي( مردم نگاه مياي و خداوند تو را از )خ اين كار را نكني، رسالت او را انجام نداده

 كند. )لجوج( را هدايت نمي

هاي خاص از هر  دهد كه سخن، از مأموريت سنگيني است كه بر دوش پيامبر)ص( لرار داشته، و نگراني لحن اين آيه نشان مي

ي از سوي گروهي از مردم روبرو شود. لذا آيه با سو آن حضرت را فرا گرفته بوده است؛ مأموريتي كه ممكن بود با مخالفتهاي

 بخشد. دهد و به آن حضرت در برابر خطرات احتمالي و نگرانيها اطمينان خاطر مي تأكيد به پيامبر فرمان ابالغ آن را مي

 



 سؤالهاي اين درس

 ـ آية واليت را نوشته و ترجمه كنيد. ٔ

 كند؟ ت مؤمنان معرفي ميـ آية واليت، چه كساني را به عنوان ولي و سرپرس ٕ

 ـ چرا آية واليت نازل شد؟ ٖ

 دهد؟ ـ لحن آية تبليػ، چه چيزي را نشان مي ٗ



 درس هفدهم

 محرم و نامحرم

 شوند: اول: از راه نسب؛ دوم: از راه رضاع؛ سوم: از راه ازدواج. زنان و مردان از سه راه با هم محرم مي

كند. كساني كه از راه نسب به انسان محرمند  پدر و مادر با ديگران پيدا مي نسب يعني رابطة خويشاوندي كه انسان از راه

 عبارتند از:

 ـ پدر و مادر و اجداد پدري و مادري؛ٔ

 ـ اوالد انسان و فرزندان آنها )نوه، نبيره و ...(؛ ٕ

 ـ خواهر و برادر و فرزندان و نوادگان آنها؛ ٖ

 و مادر و يا عمو و عمة اجداد انسان؛ ـ عمو و عمة خود انسان و يا عمو و عمه پدر ٗ

 ـ دايي و خالة خود انسان و يا دايي و خالة پدر و مادر و اجداد آنها. ٘

باشند، مانند پدر و مادر  كساني كه از راه رضاع با انسان محرمند، درست همانند كساني هستند كه از راه نسب با انسان محرم مي

 رضاعي، اوالد رضاعي، خواهر و برادر رضاعي، عمو و عّمة رضاعي و دايي و خالة رضاعي.

 شوند، عبارتند از: كساني كه به واسطة ازدواج با انسان محرم مي

ـ پسر  ٗـ دختر زن و فرزندان او بر همسر جديد زن؛  ٖـ عروس با پدرشوهر و پدران او؛  ٕـ داماد با مادرزن و مادران او؛  ٔ

 د و فرزندان او بر همسر جديد مرد.مر

 

 احكام نگاه كردن

ـ نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم، چه بالصد لذّت باشد و چه بدون آن، حرام است، و نگاه كردن به صورت و دستها اگر به  ٔ

 لصد لذّت باشد حرام است، ولي اگر بدون لصد لذّت باشد اشكالي ندارد.

د كه حجاب از ضروريات دين اسالم و مورد اتّفاق تمام فَِرق مسلمين است، لذا بايد بدن و موي خود ـ زن بايد توّجه داشته باش ٕ

فهمد  را از مرد نامحرم بپوشاند، و احتياط واجب آن است كه بدن و موي خود را از پسري هم كه بالػ نشده ولي خوب و بد را مي

 بپوشاند.

 نگاه كند، و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با لصد لذّت حرام است. ـ مرد نبايد با لصد لذّت به بدن مرد ديگر ٖ

ـ عكس برداشتن مرد از زن نامحرم، حرام نيست؛ ولي اگر براي عكس برداشتن مجبور شود دست به بدن او بزند، و يا به  ٗ

 صورت زينت شده او، يا به جاهاي ديگر بدنش نگاه كند، نبايد عكس او را بردارد.

مرد براي معالجة زن نامحرم ناچار باشد كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند، اشكال ندارد؛ ولي اگر فمط با نگاه ـ اگر  ٘

 شود، بايد به يكي از دو عمل اكتفا كند. كردن و يا دست زدن، بدون نگاه كردن، معالجه انجام مي

 

 سؤالهاي اين درس

 شوند؟ آنها را نام ببريد. ـ زنان و مردان از چند راه با هم محرم مئ

 ـ كساني كه از راه نسب با انسان محرمند نام ببريد. ٕ

 شوند نام ببريد. ـ كساني كه به واسطة ازدواج با انسان محرم مي ٖ



 ـ حكم نگاه كردن مرد به دستها و صورت زن نامحرم را بيان كنيد. ٗ

 ـ عكس برداشتن مرد از زن نامحرم چه حكمي دارد؟ ٘



 دهمدرس هيج

 االخالق از امام سجاد)ع( لسمتهايي از دعاي مكارم

تَِن فِيَّ  ٍد َواْجعَْل اَْوَسَع ِرْزلََن َعلَيَّ اِذا ُكبِْرُت َو اَْلوي لُوَّ  اِذا نَِصْبُت؛اَللَُّهمَّ َصّلِ َعلي ُمَحَمٍد َو آِل ُمَحمَّ

ترين تواناييت را هنگام درماندگي  فرست، و گسترده ترين روزيت را به هنگام پيري و لويپروردگارا! بر دمحم و خاندانش درود 

 بر من ارزاني دار.

ِض ِلِخالِف َمَحبَّتـَِن؛  َو التَْبتَِليَنّي بِاْلَكَسِل َعْن ِعبادَتَِن َو الَ اْلعَمي َعْن َسبيِلَن َو ال بِالتَّعَرُّ

 اهت آزمايش مكن، و چنان مكن كه برخالؾ محبّت تو گام بردارم.و مرا به سستي در بندگيت و گمراهي از ر

َق َعْنَن َو ال ُمفاَرلَِة َمِن اْجتََمَع اِلَْيَن. اَللَُّهمَّ اْجعَْلني اَُصوُل بَِن ِعْنِد الضَّ   ُرَورِة َو اَْسلَلَُن ِعْندَ اْلحاَجِة؛َو الُمجاَمعَِة َمْن تَفَرَّ

اند بريده شوم. خدايا! مرا چنان كن كه در هنگام سختيها رو به  بپيوندم، و يا از آنان كه به تو پيوسته اند و يا به آنان كه از تو بريده

 سوي تو آورم.

ْستِعانَِه بِغَْيِرَن اِذا اْضُطِرْرُت؛ َِ عُ اِلَْيَن ِعْندَ اْلَمْسَكنَِة َو ال تَْفتِنِّي بِاالْ  َو اَتََضرَّ

 اري كنم، و مرا آزمايش مكن كه در ناچاري از ؼير تو چاره جويم.و هنگام فمر و بيچارگي به درگاه تو ز 

عِ اِلي َمْن دُونََن اِذا َرِهْبُت فَاَُستَِحكَّ بِذِلنَ   ِخْذالنََن َو َمْنعََن َو اِْعراَضَن يا اَْرَحَم َو البِاْلُخُضوعِ ِلسُؤاِل َغْيِرَن اِذا اْفتَمَْرُت َو ال بِالتََضرُّ

 الّراِحميَن؛

ينوايي در پيشگاه كسي جز تو فروتني كنم، و به هنگام ترس در برابر ؼير تو تضّرع كنم، كه اگر چنين شد، مستحك هنگام ب

 ترين مهربانان! شوم، اي مهربان خواري و روي گرداندن تو مي

َن؛ اَللُّهمَّ اْجعَْل ما يُْلِمي الشَّْيطاُن في ُروعي ِمَن التََّمنّي َو التََّظنّي َو اْلَحَسدَ ِذكْ  اً في لُدَْرتَِن َو تَْدبيَراً َعلي َعدُّوِ  ِراً ِلعََظَمتَِن َو تَفَُكرَّ

افكند، تو آن را به يادي از بزرگيت و تفّكري در لدرتت و  پروردگارا! هر آرزو و گمان بد و حسد را كه شيطان در دلم مي

 تدبيري بر ضد دشمنت بدل نما.

 اَْجري َعلي ِلساني ِمْن لَْفَظِه فُْحٍش اَْو َهْجٍر اَْو َشتْم ِعْرٍض َو ما 

 و هر ناسزا و لؽو و ريختن آبروي ديگران، يا شهادت دروغ، 

 اَْو َشهادَِة باِطٍل اَِو اْغتِياِب ُمؤِمٍن غالٍِب اَْو َسّبِ حاِضٍر َو ما اَْشبَهَ ذِلَن؛ 

 خواهد بر زبانم بيفكند.  اين گونه بدزبانيها كه دشمن مي يا ؼيبت مؤمني كه حضور ندارد، و هر چه از

 فَاً بِِاْحسانَِن َو اِْحصاًء ِلِمنَنَِن؛نُْطمَاً بِاْلَحْمِد لََن َو اِْغرالَاً فِي الثَّناِء َعلَْيَن َو ذَهابَاً في تَْمجيِدَن َو ُشْكَراً ِلنِْعَمتَِن َو اِْعتِرا

هايت و شمارش  ثنايت و بيان مجد و عظمتت و شكر نعمتهايت و الرار به نيكي تو آن را به حمد و سپاس خويش و كثرت

 نعمتهايت تبديل كن.



 درس نوزدهم

 چرا آيه تبليغ نازل شد؟

پيامبر)ص( در سال دهم هجرت به مسلمانان مدينه خبر داد كه امسال عازم حج است. جمعيّت زيادي با پيامبر به طرؾ مّكه 

كنند. همراهاِن پيامبر را  ياد مي «َحّجة الوداع»به جا آورند. اين آخرين حج پيامبر بود و از آن به نام حركت كردند تا فريضه حج 

اند. مراسم حج به پايان رسيد. هنگام بازگشت به مدينه در روز هيجدهم ذيحجه،  در اين سفر تا يكصد و بيست هزار نفر نمل كرده

 سورة مائده را بر پيامبر نازل كرد. 6ٙجبرئيل نازل شد و آية « ؼدير خم»در محلّي بين مّكه و مدينه به نام 

رفتند از هم جدا شوند، پيامبر دستور تولّؾ به همراهان را داد. آنان كه پيش  پيش از آنكه مسلماناني كه به نماط مختلؾ حجاز مي

خورد.  سوزان بود و سايباني در صحرا به چشم نميرفته بودند باز آمدند و عمب افتادگان نيز به لافله رسيدند. هوا بسيار داغ و 

مسلمانان نماز ظهر را با پيامبر)ص( به جا آوردند و هنگامي كه تصميم داشتند به خيمه هاي خود پناه ببرند، پيامبر به آنها اّطالع 

 ه شوند.شد، آماد داد كه همه بايد براي شنيدن ين پيام تازه و مهّم الهي كه در ضمن خطبة مفصلي بيان مي

منبري از جهاز شتران ترتيب داده شد و پيامبر)ص( بر فراز آن لرار گرفت، و بعد از حمد و ثناي الهي مردم را مخاطب 

روم. من مسئولم، شما هم مسئوليد شما دربارة  ساخته، چنين فرمود: من به زودي دعوت خدا را اجابت كرده و از ميان شما مي

دهيم تو رسالتت را ابالغ كردي، و شرط خيرخواهي را  صدا بلند كردند و گفتند: ما گواهي ميدهيد؟ مردم  من چگونه شهادت مي

 انجام دادي، و نهايت تالش را در راه هدايت ما نمودي، خدا تو را جزاي خير دهد.

دگان در آن روز پيامبر)ص( فرمود: آيا شما گواهي به يگانگي خدا و رسالت من و حمّانيّت روز رستاخيز و برانگيخته شدن مر

 …دهيم. پيامبر فرمود: خداوندا گواه باش دهيد؟ همه گفتند: آري، گواهي مي مي

شنويد؟ گفتند: آري، و به دنبال آن، سكوت سراسر بيابان را فرا گرفت، و جز  بار ديگر فرمود: اي مردم! آيا صداي مرا مي

لدر كه در ميان شما به  گوييد با اين دو چيز گرانمايه و گرانشد. پيامبر)ص( فرمود: اكنون ب صداي زمزمة باد چيزي شنيده نمي

 گذارم چه خواهيد كرد؟ يادگار مي

؛ يعني كتاب خدا، لرآن. «ثمل اكبر»كسي از ميان جمعيّت صدا زد: كدام دو چيز گرانمايه يا رسول هللا؟ پيامبر)ص( فرمود: اّول 

خاندان من هستند، و خداوند لطيؾ خبير به من خبر داده كه لدر من،  گراندست از  آن بر نداريد تا گمراه نشويد. دومين يادگار 

شويد، و عمب نيفتيد كه باز  اين دو، هرگز از هم جدا نشوند، تا در بهشت به من بپيوندند. از اين دو پيشي نگيريد كه هالن مي

 هالن خواهيد شد!

مود. همين كه چشمش به علي)ع( افتاد، خم شد و دست او را ن ناگهان پيامبر)ص( به اطراؾ خود نگاه كرد. كسي را جستجو مي

 گرفت و بلند كرد، آنچنان كه سفيدي زير بؽل هر دو نمايان شد و همه مردم او را ديدند و شناختند.

ند: در اينجا صداي پيامبر رساتر و بلندتر شد و فرمود: چه كسي از همة مردم نسبت به مؤمنان، از خود آنها سزاوارتر است؟ گفت

 خدا و پيامبر داناترند.

پيامبر)ص( فرمود: خدا، موال و رهبر من است، و من موال و رهبر مؤمنانم و نسبت به آنها از خودشان سزاوارترم، سپس 

 هر كس من موال و رهبر او هستم، علي موال و رهبر اوست.فََمْن ُكْنُت َمْوالهُ فَعَليٌّ َمْوالهُ؛ »فرمود: 

رار كرد و به گفتة بعضي از راويان حديث، چهار بار. سپس سر به آسمان بلند كرد و گفت: خداوندا! اين سخن را سه بار تك

دوستان او را دوست دار، و دشمنانش را دشمن دار، يارانش را ياري كن، و ترن كنندگان ياريش را محروم ساز، حك را همراه 

 او بدار، و او را همراه حك.

بان اين خبر را برسانند. هنوز صفوؾ جمعيّت از هم متفرق نشده بود كه جبرئيل، امين وحي سپس فرمود: همه حاضران به ؼاي

 اَْليَْوَم اَْكَمْلُت لَُكْم دينَُكْم َو اَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتي و َرضيُت لكُُم ااِلْسالَم دَيناً(خدا نازل گشت وآية اكمال دين را بر پيامبر فرو خواند: )

 (؛ٖة )سورة مائده، آي

يعني: امروز آيين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و دين اسالم را براي شما پسنديدم. در اين هنگام 

گويم بر اين كه آيين خود را كامل و نعمت خودش را بر ما تمام كرد، و رضايت خود را به  پيامبر)ص( فرمود: خدا را تكبير مي

از من، اعالم داشت. در اين هنگام، شور و ؼوؼايي در ميان مردم افتاد؛ زيرا كه پيامبر)ص( در رسالت من و واليت علي پس 

ين مراسم رسمي و پر ازدحام، جانشين خود را به مردم معرفي كرد، و همگان جانشيني علي)ع( را به اين ممام تبرين گفتند، از 



بَّخٍ بَّخٍ لََن يَاْبَن ابيطالب اَْصبَْحَت و اَْمَسْيَت َمْوالَي َو ع( گفتند: آن جمله ابوبكر و عمر اين جمله را در حضور جمعيّت به علي)

يعني: آفرين بر تو! آفرين بر تو اي فرزند ابوطالب! تو موال و رهبر من و تمام مردان و زنان با ايمان  َمْوال ُكّلِ ُمؤِمٍن َو ُمؤِمنٍَه؛

 شدي!

 

 سؤالهاي اين درس

 ػ چه بود؟ـ هدؾ از نزول آية تبلي ٔ

 ـ اصلي ترين كالم پيامبر در سخنراني ؼدير خم چه بود؟ ٕ

 ـ بعد از آية تبليػ در ؼدير خم، كدام آيه نازل شد و پيام آن چه بود؟ ٖ

 ـ بعد از تمام شدن سخنراني ؼدير خم توسط پيامبر، مردم چه كردند؟ ٗ



 درس بيستم

 غيبت و احكام آن

لب ناخوشايندي در مورد او به ديگران گفته شود كه اگر بشنود ناراحت شده و دل تنگ ؼيبت يعني اينكه پشت سر مسلماني، مط

كند كه آن مطلب ناخوشايند، در بدن او و يا در نسب او و يا در صفات و افعال و يا در چيزي باشد كه  شود، و فرلي نمي مي

 متعلّك به اوست.

برده شد، عايشه گفت: كوتاه لد است، حضرت فرمود: ؼيبت كردي. روزي روزي، در خدمت حضرت رسول)ص( نام زني 

خوابد. حضرت فرمود: گوشت مردة  ديگر، يكي از حاضران در مجلس رسول خدا)ص( به ديگري گفت: فالن شخص بسيار مي

 برادر خود را خوردي.

زيادي بر حرمت آن داللت دارد. امام سورة حجرات، روايات بسيار  ٕٔؼيبت كردن از گناهان كبيره است و عالوه بر آية 

هاي برادر مؤمنش  صادق)ع( فرمود: رسول خدا)ص( فرموده است: از لؽزشهاي مؤمنان، پي جويي نكنيد، و كسي كه از لؽزش

 جويي خواهد كرد، و كسي كه خدا از لؽزشهايش پي جويي كند، رسوايش خواهد كرد. پي جويي كند، خدا از لؽزشهاي او پي

 

 تاحكام غيب

 ـ ؼيبت از گناهان كبيره است و ؼيبت كننده بايد فوراً توبه نمايد. ٔ

شود، از او طلب حالليت كند و چنانچه ممكن نباشد، بايد  اي پيدا نمي ـ اگر كسي پشت سر مسلماني ؼيبت كند، بايد اگر مفسده ٕ

زد ديگران به او توهيني شده، در صورتي كه براي او از خداوند طلب آمرزش كند، و اگر به واسطه ؼيبتي كه از او كرده، در ن

 ممكن است، بايد آن توهين را برطرؾ نمايد.

 ها حرام است. ـ ؼيبت از مردگان شيعة اثني عشري مانند ؼيبت از زنده ٖ

ا كه شود، اّما از آنج ـ جايز نيست كسي از همة مردم ين شهر و يا ين منطمه بدگويي كند؛ زيرا مرتكب ؼيبت از همة آنها مي ٗ

 ، اشكالي ندارد.«بعضي از مردم فالن شهر، اشخاص خوبي نيستند»در همه جا افراد صالح و ناصالح وجود دارند، اگر بگويد: 

 ـ مواردي كه ؼيبت جايز است عبارتند از: ٘

و كمن نمايد، تواند حك او را از ظالم بگيرد، و يا به ا اّول: اگر به شخصي ظلمي شده باشد، جايز است مظلوم به كسي كه مي

 شكايت كند؛ به شرط آنكه مظلوم، زبان خود را آزاد نگذارد و عيبهاي ديگر ظالم را نگويد؛

 دّوم: در ممام مشورت دادن به ديگري در ين كار بسيار مهم، مثل ازدواج؛

ين برود كه اعمال بد او با نمايد و از احوال او باخبر نيست، و گمان ا سّوم: راهنمايي و نصيحت مؤمني كه با فاسمي هم نشيني مي

 رفالت، در اين مؤمن اثر كند؛

 چهارم: اظهار كردن عيبهاي مخفي مريض در نزد طبيب، براي معالجه؛

 پنجم: گفتن عيب شاهد يا راوي حديث؛

و « گلن»ششم: بيان لمبي مشهور كه داللت بر عيبي از او دارد، به شرط آنكه شناساندن او به نوع ديگر ممكن نباشد، مانند 

 ؛«كوتاه لد»

 هفتم: ؼيبت از كسي كه به گناهي شهرت دارد، تنها به همان معصيت؛

 هشتم: ؼيبت ُكفّار و كساني كه مخالؾ مذهب اثني عشري هستند؛

 نمايد؛ نهم: نفي كردن نسبت از كسي كه خود را به دروغ به ديگري منسوب مي



 د.باش دهم: ؼيبت از كسي كه هيچ كس او را نشناسد حرام نمي

 

 سؤالهاي درس بيستم

 ـ ؼيبت را تعريؾ كنيد. ٔ

 سورة حجرات را نوشته و ترجمه كنيد. ٕٔـ آية  ٕ

 ـ در چه صورت ؼيبت كننده بايد از ؼيبت شونده طلب حلّيت كند؟ ٖ

 شود؟ ـ در چه صورت اگر پشت سر كسي از او بدگوئي كنيم ؼيبت حساب نمي ٗ

 جايز است نام ببريد.ـ پنج مورد از مواردي كه ؼيبت كردن  ٘



 درس بيست و يكم

 مهرباني

گويد: چنين شنيدم كه امام صادق)ع(  بَُرْيد كه از ياران ويژة امام صادق)ع( بود و امام به او بشارت بهشت را داده بود، مي

 گفت: مي

پايتخت كشور اسالمي  روزي اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب در زمان حكومتش، يكي از مأموران مالياتي خود را از كوفه كه

 بود، براي جمع آوري زكات به اطراؾ كوفه فرستاد و به او چنين سفارش كرد:

اي عبدهللا! تمواي خداي يكتاي بدون شرين را رعايت كن، و دنياي خويش را بر آخرتت ممدّم مدار، و نگهبان امري باش كه تو 

 ام؛ حّك خدا را رعايت كن. را بر آن امين كرده

هايشان داخل مشو. سپس  خواهي زكات آنها را جمع كني، در كنار آب آنها فرود آي و در خانه اي رسيدي كه مي د لبيلهولتي به نز

با آرامش و ولار به سوي آنها برو و  در ميان آنها بايست و بگو: اي بندگان خدا! دوست خدا مرا به سوي شما فرستاده تا حك 

 م. آيا در ميان اموال شما حمّي از خدا وجود دارد تا آن را به دوست خدا بدهيد؟خدا در اموالتان را )زكات( تحويل بگير

اگر كسي به تو جواب منفي داد از او بپذير، و اگر كسي پاسخ مثبت داد، بدون آنكه او را بترساني و يا جز آنكه به خير، وعده 

ا كه بيشتر مالها از آن اوست. سپس چنين اجازه بگير: اش دهي با او برو، و آنگاه كه به اموالش رسيدي، بر آن داخل مشو؛ زير

جويي بر اموالش داخل مشو. بعد از آنكه به نرمي  دهي كه بر اموالت داخل شوم؟ اگر اجازه داد، با خشونت و برتري آيا اجازه مي

دام را كه برگزيد، تو لسمت بر اموالش داخل شدي، آنها را به دو لسمت تمسيم كن و از او بخواه تا ين لسمت را برگزيند. هر ك

ديگر را باز تمسيم كن، و دوباره از او بخواه تا لسمتي را انتخاب كند، و تو باز لسمت باليمانده را تمسيم كن، و همين طور ادامه 

 بده تا به ممدار حّك خداوند بالي بماند. آن را برگير و حركت كن.

ز تو خواست كه دوباره تمسيم كني، از او بپذير و همه را مخلوط كن، و مانند اگر بعد از اين كارها به اين تمسيم راضي نشد، و ا

همان كار را كه اول انجام دادي دوباره انجام بده. پس از تحويل گرفتن اموال، آنها را به دست انساني خير خواه، امانتدار و 

ه جمع شده، به سوي ما بفرست، تا در راهي كه خدا مهربان بسپار، تا با آنها به نرمي و آرامش رفتار كند. سپس همة آنچه را ك

اش جدايي نيندازند. شير شتران را از بّچه هاي شيرخوار و  گفته آن را هزينه كنم. از كارگزارانت بخواه كه ميان شتر و بّچه

ده و به طور مساوي ها سوار نشوند. در سوار شدن بر شتران، عدالت را رعايت كر نابالػ شتران باز ندارند و بر پشت شتر بچه

گذرند، حيوانات را آب دهند، و در ساعات استراحت، آنها را براي چريدن رها كنند،  بر همه سوار شوند. از كنار هر آبي كه مي

 و با آنان به آرامي رفتار كنند، تا آنها را با چالي و سالمت و بدون رنج و عذاب به ما تحويل دهند.

پس از نمل اين داستان گريست و فرمود: اي بَُريد! به خدا سوگند حرمتي براي خدا بالي نمانده، گويد: امام صادق)ع(  بَُريد مي

مگر آنكه دريده شد. در اين جهان به كتاب خدا و سنّت پيامبرش عمل نشد، و از زمان شهادت علي بن ابيطالب تا كنون حكم خدا 

 در ميان مردم اجرا نشد!

كنيم؟! پس بايد با همة مخلولات خدا مهربان باشيم؛  روز خدا را بارها، با صفت مهرباني ياد ميدانيد كه ما مسلمانها هر  آيا مي

 زيرا كه خدا مهربان ترين مهربانان است.

 

 سؤالهاي درس بيست و يكم

 ستاييم؟ ما مسلمانها چگونه هر روز خدا را به صفت مهرباني مي .ٔ

داد؟ دستور  رفتند، اجازة ورود به اموال مردم را مي مي آيا حضرت علي به مأموران مالياتي كه براي جمع زكات .ٕ

 حضرت را بيان كنيد.

 دستور حضرت علي)ع( براي جدا كردن زكات از مال ين مسلمان چه بود؟  .ٖ

 اي نمود؟ در صورت عدم رضايت صاحب مال به نحوة تمسيم، حضرت چه توصيه .4

 آوري شده به او سپرده شود، چه بود؟ جمعويژگيهاي كسي كه امام سفارش كرد زكات  .5



 امام)ع( چه سفارشي در رعايت حموق حيوانات نمود؟ .6

 



 درس بيست و دّوم

 امامت در سنت پيامبر)ص(

شود، لول )گفتار(، فعل )كردار( و تمرير )تأييد( پيامبر)ص( و  منظور از سنّت كه در علوم اسالمي، بسيار از آن صحبت مي

باشد، و مراد از تمرير، آن است كه كاري در حضور پيامبر و يا امام انجام شود و آنان با سكوتشان آن عمل را تاييد  ائمه)ع( مي

 كنند.

 

 ـ حديث يوم الدّار 1

و در سال سوم بعثت، پيامبر خدا)ص( مامور شد كه دعوت مخفيانة خود را در مورد اسالم آشكار كند. در اين مورد خداوند به ا

(؛ يعني: بستگان نزدين خود را بيم ده و آنان را به دين اسالم ٕٗٔ)سورة شعراء، آية  َو اَْنِذْر َعشيَرتََن االَْلَربيَن(فرمان داد )

 «.دعوت كن

پيامبر)ص( بستگان نزدين خود را به خانة عمويش ابوطالب دعوت كرد و بعد از صرؾ ؼذا چنين فرمود: اي فرزندان 

ام آورده باشد. من خير  شناسم كه براي لومش چيزي بهتر از آنچه من آورده ا سوگند، هيچ كس را در عرب نميعبدالمطلب! به خد

ام، و خداوند به من دستور داده است شما را به اين آيين دعوت كنم. كدامين از شما مرا ياري  دنيا و آخرت را براي شما آورده

 خواهد كرد تا برادر و جانشين من باشد؟

تر بود. وي برخاست و عرض كرد: اي رسول  س پاسخ نداد، جز علي)ع( كه در آن زمان سيزده ساله و از همه كوچنهيچ ك

خدا! من در اين راه يار و ياور توام. اين سؤال و جواب سه مرتبه تكرار شد، و كسي جز علي پاسخ مثبت نداد. سرانجام 

يعني: اين برادر و  هذا اَخي َووصيّي و َخليفَتي فيُكم فَاْسَمعُوا لَهُ َواَطيعُوهُ؛اِنَّ پيامبر)ص( دست بر شانة علي)ع( نهاد و فرمود: 

 جانشين من در ميان شماست، سخن او را بشنويد و فرمانش را اطاعت كنيد.

ود پيامبر هر چند كه پس از بيست سال از اعالن رسمي نبّوتش در جمع لريش رحلت فرمود، اّما از همان روز اّول، جانشين خ

 را رسماً تعيين كرد.

 

 ـ حديث ثملين 2

ابوذر ؼفاري كه از صحابة گرانمدر پيامبر گرامي اسالم)ص( است، در حالي كه درب خانة كعبه را گرفته بود، رو به سوي 

تَْرتي َو إنَُّهما لَْن يَْفتَِرلا َحتَّي اِنّي تاِرٌن فيكُُم الثِّْملَيِن، ِكتاَب هللِا َو عِ فرمود:  گفت: من از پيامبر شنيدم كه مي مردم كرده و چنين مي

شوند، تا  گذارم، لرآن و عترتم، و اين دو هرگز از هم جدا نمي يعني: من در ميان شما دو يادگار گرانبها مي يَِردا َعلّيَّ اْلَحْوَض؛

 كنيد. ن دو رعايت ميهنگامي كه در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند. پس بنگريد و ببينيد چگونه سفارش مرا درباره اي

الوداع( و روي منبر مسجد مدينه و در بستر  حّجة حديث فوق را پيامبر خدا)ص( در جاهاي مختلفي مانند ؼدير خم )در سفر

 بيماري در آخر عمرش بيان فرموده، و به عنوان ين مسالة بسيار مهم، بارها روي آن تاكيد كرده است.

بايست هميشه به كتاب  شوند و همچنان كه مسلمانان مي اب و عترت او هرگز از هم جدا نميفرمايد كه كت در اين حديث، پيامبر مي

خدا پناه ببرند، بايد در همة حوادث و مشكالت هم پس از پيامبر به عترت او، يعني اهل بيتش كه آنان را معرفي كرده بود پناه 

بايست  و حكومت بر مسلمانان بود كه بنا به سفارش پيامبر، ميببرند، و از جملة مشكالت، پس از پيامبر، مشكل جانشيني پيامبر 

 به اهل بيت او پناه ببرند.

 

 ـ حديث سفينة نوح 3

از تعبيرات جالبي كه از پيامبر گرامي اسالم)ص( در كتابهاي اهل سنّت و شيعه نمل شده است، تعبيري است كه در حديث 

 آمده است.« سفينة نوح»معروؾ 



ااَل إنَّ َمثََل اهِل بيتي فيُكم، ِمثُْل َسفينِة نوحٍ، َمْن َرِكبَها نَجي و َمن تَخلََّف گويد: پيامبر)ص( چنين فرمود:  در اين حديث ابوذر مي

اند كه هر كس بر آن سوار شد، نجات يافت، و هر كس از آن جدا  يعني: خاندان من و اهل بيت من مانند كشتي نوح َعْنها َغِرَق؛

 ، ؼرق گرديد.شد

اين حديث كه از احاديث مشهور است، لزوم پيروي مردم را از علي)ع( و خاندان پيامبر)ص( بعد از رحلت آن حضرت، با تأكيد 

 كند. بيان مي

با توجه به اين كه كشتي نوح تنها پناهگاه و وسيلة نجات، در هنگام ولوع آن طوفان عظيم و عالمگير بود، اين حميمت مسلم 

كه امت اسالم در طوفانهايي كه بعد از پيامبر)ص( وزيدن گرفت، تنها راه نجاتشان پيروي كردن از اهل بيت پيامبر بوده شود  مي

 و خواهد بود.

 

 سؤالهاي اين درس

 را بنويسيد.« يوم الدّار»ـ متن حديث  ٔ

 د، بيان فرمود؟ـ حديث يوم الدّار را پيامبر در چه سالي و در پي دريافت كدام فرمان از سوي خداون ٕ

 ـ متن حديث ثملين را به همراه نام يكي از راويان آن بنويسيد. ٖ

 ـ پيامبر)ص( حديث ثملين را در كجاها مطرح فرمودند؟ ٗ

 ـ متن حديث سفينة نوح را بيان كرده و علّت تشبيه آن را بنويسيد. ٘

 ـ منظور از سنّت در علوم اسالمي چيست؟ ٙ



 درس بيست و سّوم

 در اسالم اهميت كار

دهد، و در صدر اسالم هر زمان كه پيامبر)ص( با جواني برخورد  اسالم به كار و تجارت و دامداري و كشاورزي اهّميّت مي

كرد.  فهميد كه بيكار است، نارضايتي خود را با روبرگرداندن از او اعالن مي كرد، و اگر مي كرد، ابتدا از شؽل او سؤال مي مي

كند كه پس از نماز صبح به دنبال كار  به دست آوردن معاش و روزي لرار داده و مسلمان را تشويك ميخداوند، روز را براي 

 «.شود تاجر راستگو در روز ليامت، با صدّيمان و شهدا محشور مي»برود. پيامبر)ص( فرمود: 

رود. اصحاب گفتند: واي! اي  پيامبر با اصحابش نشسته بود، جواني رشيد و لوي را ديد كه صبح زود به دنبال كار ميروزي 

كاش اين جوان با اين جواني و لدرتش گامي در راه خدا برمي داشت! پيامبر فرمود: چنين نگوييد؛ زيرا اگر براي خودش كار 

كند تا نياز آنها را برطرؾ كند، در راه  ست، و اگر براي پدر و مادر ناتوانش كار ميكند تا محتاج ديگران نباشد، او در راه خدا

كند تا ثروت بر ثروت خود بيفزايد، در راه شيطان است. و نيز فرمود: شما را به تجارت سفارش  خداست، اما اگر كار مي

يسي مردي را ديد و از او سؤال كرد: چه كنم؛ زيرا كه نُه لسمت از ده لسمت روزي در آن نهفته است. روزي حضرت ع مي

دهد؟ گفت: برادرم. حضرت عيسي)ع( فرمود: برادرت از تو  كنم. سؤال كرد: چه كسي خرج تو را مي كني؟ گفت: عبادت مي مي

 عابدتر است.

 

 احكام خريد و فروش

 باشد. ـ ياد گرفتن احكام معامالت به لدري كه مورد احتياج است واجب مي ٔ

معامالت باطل عبارتند از: خريد و فروش عين نجس، خريد و فروش مال ؼصبي و خريد و فروش چيزي كه در  ـ بعضي از ٕ

 آن ربا باشد.

 آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشكال ندارد. ـ خريد و فروش روؼن و دواهاي روان كه از ممالن ؼيراسالمي مي ٖ

 نها باطل است.ـ خريد و فروش مسكرات، حرام و معاملة آ ٗ

 ـ خريد و فروش مجسمه و يا چيزهايي كه روي آن مجسمه وجود دارد اشكال ندارد. ٘

ـ خريد و فروش چيزي كه از لمار يا دزدي تهيه شده باطل و استفاده از آن مال، حرام است، و اگر كسي آن را بخرد، بايد به  ٙ

 صاحب اصليش برگرداند.

فروشند، به زيادتر از همان جنس بفروشند ربا و حرام است، مثل اينكه ين  زن يا پيمانه ميـ اگر ممداري از جنس را كه با و 6

فروشد و عوضي را كه  كيلو برنج خوب به ين و نيم كيلو برنج با كيفيت پايين تر معامله شود. اما اگر چيزي را كه انسان مي

 گيرد از ين جنس نباشد، زيادتر گرفتن اشكال ندارد. مي

ه با بّچة نابالػ باطل است؛ اگر چه پدر يا جدّ آن بچه )كسي كه بر او واليت دارد و صاحب اختيار اوست( به او اجازه ـ معامل 1

ها متعارؾ است معامله كند، اشكال  داده باشند كه معامله كند. ولي اگر بچه مميز باشد و چيز كم ليمتي را كه معامله آن براي بّچه

 ندارد.

 سي را بدون اجازة او بفروشد و صاحب مال، به فروش آن راضي نشود، معامله باطل است.ـ اگر انسان مال ك 1

ـ معاملة چيزي كه ولؾ شده، باطل است، مگر آنكه نشود از آن ولؾ استفاه كرد. در اين صورت، بايد پول آن را به مصرفي  ٓٔ

 برسانند كه به ممصود ولؾ كننده نزدين باشد.

 ، اگر راست باشد مكروه و اگر دروغ باشد حرام است.ـ لسم خوردن در معامله ٔٔ

 گيري نكند. ـ مستحب است فروشنده بين مشتريها در ليمت جنس فرق نگذارد و در ليمت جنس سخت ٕٔ

 



 سؤالهاي اين درس

 ـ سه مورد از معامالت باطل را نام ببريد. ٔ

 ـ خريد و فروش مسكرات چه حكمي دارد؟ ٕ

 ـ خريد و فروش مالي كه از راه لمار تهيّه شده چه حكمي دارد و وظيفه خريدار چيست؟ ٖ

 آيد و حكم آن چيست؟ ـ چگونه در ين معامله ربا به وجود مي ٗ

 ـ در چه صورت معامله با افراد نابالػ صحيح است؟ ٘

 ـ معاملة چيزي كه ولؾ شده، در چه صورت صحيح است؟ ٙ

 لسم خوردن چه حكمي دارد؟ ـ در معامالت روزمره، 6



 درس بيست و چهارم

 ديدار برادران ديني

 پيامبر)ص( گفت: روزي جبرئيل بر من فرود آمد و داستاني را چنين برايم لّصه كرد:

اي را به سوي زمين فرستاد تا پيامي را از سوي خدا، براي انساني مخلص بفرستد. فرشته در  يكي از روزها خداوند فرشته

گرفت.  اي رسيد كه مردي نزد در آن خانه ايستاده بود و از صاحبخانه اجازة ورود مي رفت تا آنكه به در خانه راه ميها  كوچه

فرشته از او پرسيد: با صاحب اين خانه چه كار داري؟ مرد پاسخ داد: او برادر ديني من است و به ديدار او آمده ام، فرشته پرسيد 

شي و فاميلي نزديكي وجود دارد؟ مرد پاسخ داد: خير، هيچ نسبت فاميلي با هم نداريم. فرشته آيا بين تو و صاحبخانه نسبت خوي

خواست بداند چرا اين مرد اين لدر مورد توجه خداوند لرار گرفته، از او پرسيد: آيا مشكلي و يا احتياجي به او داري كه به  كه مي

چ گونه نياز و احتياجي هم به او ندارم؛ فمط به خاطر اينكه برادر ديني من خاطر آن به ديدار او آمده باشي؟ مرد پاسخ داد: خير هي

گاه فرشته گفت: من فرستادة خداي تو هستم،  پرسم. آن آيم و از او احوالي مي ام و هر چند گاه به سراغ او مي است به ديدارش آمده

اَيُّما ُمْسِلٍم زاَر گويد:  واجب شد. خداي بزرگ مي گويد: به واسطة اين كارت، بهشت بر تو رساند و مي خدايت به تو سالم مي

يعني: هر مسلماني كه مسلمان ديگر را ديدار كند، او را ديدار نكرده، بلكه ؛ ُمْسِلَماً فَلَْيَس اِيّاهُ زاَر بَْل اِيّاَي زاَر و ثَوابُهُ َعلَيَّ اَْلَجنَّةُ 

 شود. جب ميمرا ديدار كرده و ثواب اين ديدار كه بهشت است بر من وا

برد و مسلمان ديگري به ديدار او  گويد: از امام بالر)ع( پرسيدم: نظر شما دربارة مسلماني كه در خانة خود به سر مي ابوحمزه مي

 رود، چيست؟ دهد و به استمبال او نمي طلبد، ولي آن مسلمان به او اجازه نمي آيد و اجازه ورود مي مي

كند، و او با  رود، و يا براي نيازي به او مراجعه مي براي ديدار مسلماني به خانة او مي فرمود: اي ابوحمزه! هر مسلماني كه

آيد، مشمول لعنت خداست، و  دهد، و از درون خانه به استمبالش نمي وجودي كه در خانه است اجازة ورود به آن مسلمان را نمي

 اش آمده بود، ديدار كند.اين لعنت ادامه دارد، تا هنگامي كه با آن مسلماني كه به خانه 

 ابو حمزه با تعّجب گفت: فدايت شوم! آيا حميمتاً آن مسلماني كه اجازة ورود نداده در لعنت خداست؟!

 فرمود: آري چنين است. 

گويد: تو ميهمان مني و ديدار كنندة  اش ديدار كند، خداوند عزيز به او مي هر كس برادر ديني خود را در خانه»پيامبر فرمود: 

 «ني، احترام تو بر من واجب است، و به خاطر اينكه او را دوست داشتي، بهشت را بر تو واجب گردانيدم.م

 

 سؤالهاي درس بيست و چهارم

حديثي را كه جبرئيل از لول خدا به پيامبر اسالم در موضوع ديدار برادران ديني خواند، چه بود؟ ترجمه آن را  .ٔ

 بنويسيد.

آيد، اما صاحبخانه  برد و مسلمان ديگري به ديدارش مي نظر امام بالر)ع( در مورد مسلماني كه در خانة خود به سر مي .ٕ

 دهد، چيست؟ شتابد و به او اجازة ورود نمي به استمبالش نمي

 ثواب ديدار برادران ديني در خانة خودشان را از زبان پيامبر)ص( بنويسيد. .ٖ

 



 درس بيست و پنجم

 دوازده گانه امامان

گفت: اي مردم! بدانيد، براي خداوند دري است كه  كند كه روزي پيامبر در سخنرانيش مي ابن عباس، پسر عموي پيامبر نمل مي

هر كس از آن در وارد شود، از آتش جهنم در امان است. ابوسعيد ُخدري ايستاد و گفت: اي پيامبر خدا! ما را به اين در هدايت 

سيم. پيامبر فرمود: اين در، علي بن ابيطالب است كه او اّولين وصي من، اميرمؤمنان و برادر پيامبر خدا و كن تا آن را بشنا

دارد كه حّجت خدا را پس از من بشناسد، علي بن ابيطالب را  جانشين او بر همة مردم است. اي مردم! هر كس دوست مي

كند، از علي بن ابيطالب و امامان پس از او پيروي كند؛  خوشحال ميبشناسد. اي مردم! هر كس كه واليت و سرپرستي خدا او را 

زيرا كه آنان گنجينه هاي علم من هستند. جابر بن عبدهللا انصاري ايستاد و چنين سؤال كرد: اي رسول خدا! امامان پس از شما 

ن پرسيدي. عدد آنان به عدد ماههاي سال چه تعداد هستند؟ پبامبر فرمود: اي جابر! خدا تو را رحمت كند كه از تمام اسالم از م

است كه در لرآن دوازده ماه شمرده شده، و عدد آنها به تعداد چشمه هاي آبي است كه براي حضرت موسي از دل سنگ شكافته 

 باشند. و جاري شد و عدّة آنها به تعداد سرپرستان بني اسرائيل )نمباء( مي

باشد. جابر بن عبدهللا انصاري كه از صحابة  ، علي بن ابيطالب و آخر آنها لائم مياي جابر! اّول امامان و جانشينان پس از من

ْمِر كند: زماني كه آية شريفه ) لدر پيامبر)ص( است نمل مي گران ََ ُسوَل َو أُوِلي االْ يا اَيَُّها الَّذيَن آَمنُوا اَطيعُوا هللا و أطيعُوا الرَّ

ايد! از خدا و رسولش و نيز از اولواالمر اطاعت كنيد، نازل شد، به پيامبر گفتم: اي  يعني: اي كساني كه ايمان آورده ؛(ِمْنُكمْ 

رسول خدا! خدا را و فرستادة او را شناختيم، منظور ازاولي االمر كه اطاعت از آنها در رديؾ اطاعت از خدا آورده شده، چه 

بن ابيطالب،  از من، و امامان مسلمانان هستند. اّول آنها علي باشند؟ پيامبر)ص( فرمود: اي جابر! آنها جانشينان من، بعد كساني مي

بن الحسين، و سپس دمحمبن علي است او كسي است. كه در كتاب تورات به نام بالر  سپس حسن، و سپس حسين، و سپس علي

جعفر بن دمحم ملمب به  بيني. زماني كه او را ديدي، سالم مرا به او برسان. پس از او، شناخته شده، و تو اي جابر! او را مي

بن علي، و پس از او، هم اسم من  بن دمحم، و سپس حسن بن موسي، سپس دمحمبن علي، سپس علي بن جعفر، سپس علي صادق موسي

بن علي است. او كسي است كه خداوند به دستش شرق و ؼرب عالم را  و هم كنية من و حّجت خداوند در روي زمين، فرزند حسن

ماند، مگر آنكه خداوند  شود؛ ؼيبتي كه كسي بر امامتش بالي نمي سي است كه از شيعيان و دوستانش ؼايب ميكند. او ك فتح مي

برند؟ پاسخ  اي مي گويد كه گفتم: اي رسول خدا! آيا شيعيان در زمان ؼيبتش از او بهره للبش را به ايمان آزموده باشد. جابر مي

شوند و از نور واليتش در زمان ؼيبت او  ي برگزيد، شيعيان از او بهره مند ميفرمود: بله، لسم به خدايي كه مرا به پيامبر

برند. اي جابر! آنچه گفتم، از رازهاي پنهان در  كنند، همچنان كه مردم از نور خورشيد پنهان در پشت ابر، بهره مي استفاده مي

 علم خداوند است، پس آن را مخفي بدار، مگر از كساني كه اهلش باشند. 

 لب فوق در روايات مختلؾ به شكلهاي گوناگون بيان شده است.مط

نفر از فرزندان  1در بعضي از احاديث، رسول خدا جانشينانش را تا امام حسين)ع( معّرفي نموده و پس از آن فرموده است: و 

رزندش. نكتة جالب توّجه حسين)ع(، و يا آنكه فرموده است: جانشينان من عبارت است از علي بن ابيطالب و پس از او يازده ف

نفر جانشين پيامبر چه  ٕٔاند بگويند كه اين  امامي، تا كنون نتوانسته ٕٔاين است كه هيچ ين از گروههاي مسلمان به جز شيعيان 

يند، كند، و اگر خلفاي بني اميه را بگو كساني بوده اند. زيرا اگر خلفاي صدر اسالم را بگويند، تعدادشان از چهار نفر تجاوز نمي

تن بود و بيشتر آنها، ظلمشان آشكار بوده، به طوري كه ليالت جانشيني پيامبر را نداشتند، و در ميان آنها يزيدبن  ٗٔتعدادشان 

معاويه بوده كه در سال اول حكومتش فرزندان رسول خدا را در كربال به شهادت رسانيد و خاندان آنها را اسير نمود، و در سال 

دينه را لتل عام نمود و بيش از پنج هزار نفر را كشت، و در سال سّوم حكومتش خانه خدا را ويران كرد و دّوم حكومتش مردم م

گانه پس از رسول خدا چه كساني هستند، هيچ گونه  آن را به آتش كشيد. پس بيشتر مسلمانان در برابر اين سؤال كه امامان دوازده

شناسد و لبل از والدتشان با آنها آشنا بوده است، شيعة اثني عشري  ا را با دلّت مياي كه همة آنه اند، و تنها فرله پاسخي نداشته

 باشد. يعني دوازده امامي مي

 

 سؤالهاي اين درس

 شود؟ ـ آيا همة شيعيان به امامان دوازده گانه اعتماد دارند؟ شيعة اثني عشري به كدام گروه گفته مي ٔ

 د؟ـ آية اولواالمر را نوشته و ترجمه كني ٕ

 سورة نساء را بيان كنيد. 1٘ـ حديث ابوذر پيرامون آية  ٖ



 ـ هر ين از گروههاي مسلمان ؼير از شيعيان چه مشكلي در تطبيك نام دوازده نفر از جانشينان پيامبر دارند؟ ٗ



 درس بيست و ششم

 (1ها و آشاميدنيها) خوردني

هاست، اّما از آنجا كه ؼذاها بيشترين اثر را در روح  و آشاميدني ها انسان براي ادامة زندگانيش ناگزير از استفاده از خوردني

(؛ ُكلُُوا ِمَن الطَّيِباتِ گذارد، اسالم استفاده از هر خوردني و آشاميدني را مجاز ندانسته، و دستور داده است كه ) انسان به جا مي

است كه ذاتاً حالل بوده و حموق ديگران در آن يعني: از آنچه كه پان و پاكيزه است بخوريد. و منظور از َطيّب هر خوراكي 

 نبوده و نجس نباشد. 

يكي از روزها  پيامبر)ص( فرمود: هر گوشتي كه در بدن انسان از غذاي حرام روييده باشد، به آتش جهنم سزاوارتر است.

لرار دهد؛ يعني اينكه هر  ةاز پيامبر درخواست كرد تا رسول خدا برايش دعا كند كه خداوند او را مستجاب الدعوسعد بن معاذ 

 چه از خداوند خواست، خداوند خواستة او را برآورد.

 «شود. خوران خود را پاكيزه كن، دعايت مستجاب مي»پيامبر)ص( به او فرمود: 

كند و سرچشمه هاي حكمت  چهل روز جز حالل نخورد، خداوند للب او را نوراني مي كسي كه»پيامبر در حديثي ديگر فرمود:  

 ها توجه كنيد: ها و آشاميدني كند. با توّجه به اهّميّت مساله، اينن به برخي از احكام خوردني را از للبش بر زبانش جاري مي

است. حالل و يا حرام گوشت بودن حيوانات را ـ خوردن حيوانات حرام گوشت، حرام و خوردن حيوانات حالل گوشت، حالل  ٔ

دين اسالم تعيين كرده است. حيواناتي مانند گاو، گوسفند، شتر، آهو، گورخر، االغ، اسب، بزكوهي و ؼزال، حالل گوشت و 

 .باشند حيواناتي مانند سگ، خون، گربه، خرگوش، شير، پلنگ، روباه، ميمون، مار و تمام حيوانات درنده، حرام گوشت مي

 ـ از ماهيهاي دريا فمط آنها كه فلس دارند حالل و ما بمي حرام هستند. ٕ

كنند، اگر بال زدن آنها  باشند، و پرندگاني كه پرواز مي دان و خاِر پشت پا دارند حالل مي ـ از پرندگان، آنها كه سنگدان يا چينه ٖ

نشان كمتر باشد مانند عماب، حرام گوشتند. از پرندگان، آنها بيشتر از صاؾ نگه داشتن بالشان باشد حالل گوشتند، اما اگر بال زد

 كه مانند شاهين و جؽد چنگال دارند نيز حرام گوشتند.

اي را كه انسان تشخيص ندهد از چه  ـ تخم پرندگان حالل گوشت، حالل و تخم پرندگان حرام گوشت، حرام است، و تخم پرنده ٗ

تر از طرؾ ديگر آن باشد، خوردن آن حالل  م باشد، حرام و اگر ين سر آن كوچناي است، اگر دو سر آن مانند ه نوع پرنده

 است.

 

 امام صادق)ع( فرمودند:

 اش زياد شود، هنگام غذا خوردن وضو بگيرد. دارد خير خانه كسي كه دوست مي
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 چه نوع خوراكي است؟« َطيِّبات»ـ منظور از ٔ

 رويد چه فرمود؟ ه از ؼذاي حرام بر تن انسان ميـ پيامبر)ص( در مورد گوشتي ك ٕ

 ـ كدام ماهيها حالل وكدام حرامند؟ ٖ

 ـ ويژگيهاي مرؼها و پرندگان حالل گوشت و حرام گوشت را بنويسيد. ٗ

 دهيم حالل است يا حرام؟ گوشت يا حرام گوشت است، چگونه تشخيص مي اي را كه نشناسيم از پرندة حالل ـ تخم پرنده ٘



 ست و هفتمدرس بي

 كار نين از نيكان پذيرفته شود

گفتند، و بارها در  در ميان مردم مدينه زاهدنمايي بود كه به تموا و ديانت شهرت داشت، و عموم مردم از بزرگواري او سخن مي

ر از چشم مجلس امام صادق)ع( از ارادت تودة مردم به او سخن به ميان آمده بود. امام صادق)ع( به فكر افتاد تا او را دو

اند. امام بدون  ديگران ببيند. ين روز به طور ناشناس نزد او رفت. گروهي از مردم را ديد كه در اطرافش ؼوؼايي به پا كرده

كرد. اّولين چيزي كه نظر امام را به خود جلب كرد حركتهاي  اينكه خود را نشان دهد و معّرفي كند، اطرافيان او را تماشا مي

د. امام منتظر ماند تا مردم از گرد او پراكنده شدند و به تنهايي راهي را پيش گرفت. امام آهسته به دنبال او عوام فريبانة او بو

رود و اعمال جالب او كدام است. طولي نكشيد كه آن مرد جلو دكان نانوايي ايستاد، و همين كه چشم  حركت كرد تا ببيند كجا مي

شت و در زير جامه خويش مخفي كرد، و راه افتاد تا ممابل بساط ين ميوه فروش صاحب دكان را ؼافل ديد، دو عدد نان بردا

ايستاد. آنجا هم كمي درنگ كرد و تا چشم ميوه فروش را ؼافل ديد، دو عدد انار برداشت و زير جامة خود پنهان كرد و راه افتاد. 

شد كه به سراغ مريضي رفت و نانها و انارها را به او  امام از حركات اين مرد خيلي تعّجب كرده بود، اّما تعّجب او ولتي بيشتر

 داد و به راه خود ادامه داد.

امام خود را به آن مرد رساند و گفت: من امروز كار عجيبي از تو ديدم، و تمام جريان را برايش بازگو كرد و از او توضيح 

 جعفربن دمحمي!كنم تو  خواست. او نگاهي به ليافة امام كرد و گفت: خيال مي

 ـ بلي درست حدس زدي، من جعفر بن دمحمم.

 باشي، اّما افسوس كه اين اندازه جاهل و ناداني! ـ البتّه تو فرزند رسول خدايي و داراي شرافت نسب مي

 ـ چه جهالتي در من ديدي؟!

و نيز لرآن  ي ده برابر پاداش داردهر كار نيك لرآن فرموده: داني كه كني از منتهاي جهالت است. مگر نمي ـ همين پرسشي كه مي

شود، دو انار هم دزديدم  روي اين حساب، من دو نان دزديدم كه دو خطا حساب مي هر كار بد، فمط ين برابر كيفر دارد. فرموده:

راي هر شود، اّما از آن طرؾ، دو انار و دو نان را در راه خدا دادم كه ب شود، روي هم  چهار خطا مي كه باز دو خطا حساب مي

شود، و چون چهار گناه را از چهل ثواب كسر كني، من  كدام از آنها ده برابر حسنه دارم، پس روي هم چهل حسنه نصيب من مي

 اي است كه تو از درن آن عاجزي! سي و شش حسنة خالص دارم و اين حساب ساده

خداوند فمط عمل فرمايد:  خداوند در لرآن مي اي كه كني. مگر نشنيده ـ خدا تو را مرگ بدهد! جاهل تويي كه چنين حساب مي

حاال با ين حساب بسيار ساده، كافي است كه تو به اشتباه خود پي ببري! تو، به الرار خودت چهار گناه  پذيرد؟ پرهيزكاران را مي

د هر ين از آنها اي نداري، بلكه به عد كردي و چون مال مردم را بدون اجازة صاحبانش به ديگران صدله دادي، نه تنها حسنه

 اي هم نداري! گناه ديگري مرتكب شدي؛ چهار گناه ديگر بر چهار گناه اّول تو اضافه شد و روي هم هشت گناه شد و هيچ حسنه

 شود. تفسيرهاي جاهالنه در دين، موجب گمراهي خود و ديگران ميامام صادق)ع(: 
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 كرد؟ زاهدنما چگونه سرلت و كار نين خود را حساب مي .ٔ

 اي ؼافل بود؟ زاهدنما از چه نكته .ٕ

 پاداش كار نين و بد چه ممدار بيان شده؟ .ٖ

 امام صادق)ع( پيرامون تفسير جاهالنه در دين چه فرمود؟ .4
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 فمط با لرآن بسنجيد

 ٕ٘ترين طول عمر را در ميان جانشينان پيامبر داشت و سرانجام در سن  او جوان ترين جانشين پيامبر گرامي اسالم بود و كم

 سالگي به دست همسرش مسموم شد و به شهادت رسيد.

عبّاس، براي اينكه بيشتر بتواند برنامه هاي روزانة امام را زير نظر داشته باشد، دخترش  مأمون، هفتمين خليفه از خلفاي بني

ر آورده بود. اّما با اين حال، وي داراي محبوبيت زيادي در بين مردم بود. مأمون عباسي براي الفضل را به عمد ازدواج او د ام

اينكه او را از چشم مردم بيندازد، مجلسي را از علما و دانشمندان بزرگ عصر خود تشكيل داد و امام جوان را كه عمرش زير 

ات علمي خود، امام را به زانو در آورده و از جايگاه اجتماعي بيست سال بود، به اين جلسه دعوت كرد تا علماي بزرگ با مناظر

 او بكاهند.

هاي لبلي، يحيي پسر اكثم كه باهوش ترين و عالم ترين دانشمند عصر خود بود، براي مناظره انتخاب شد. علما به  با هماهنگي

خصوص خود و در كنار مأمون نشست. مجلس وارد شدند و هر كس در جاي خود لرار گرفت. امام هم وارد شد و در جايگاه م

 با اشارة مأمون جلسه شروع شد، يحيي پسر اكثم از امام جواد چنين پرسيد:

گويد  رساند و مي ـ اي فرزند رسول خدا! روايت شده است كه جبرئيل بر پيامبر)ص( نازل شد و عرض كرد: خدا بر تو سالم مي

 نظر شما دربارة اين روايت چيست؟« راضي هستم، از او بپرس كه آيا او هم از من راضي هست؟!ابوبكر كه من از 

كند، اگر انصاؾ داشته باشد، الزم است خبر ديگري را در نظر  ـ من منكر فضيلت ابوبكر نيستم؛ اما كسي كه اين خبر را نمل مي

 رده است.بگيرد؛ همان خبري كه پيؽمبر آن را در آخرين حّج خودش بيان ك

اند و بعد از من نيز بسيار خواهند شد. هر  بندند، بسيار شده كساني كه بر من دروغ مي»آن روز، رسول خدا به اصحابش فرمود: 

هر گاه كسي حديثي از من نمل كند، آن را بر كتاب كس بر من دروغ ببندد، جايگاهش آتش سوزان جهنم خواهد بود. اي مردم!  

نيد. هر آنچه موافك كتاب خدا و سنِّت من بود، بگيريد و آنچه را كه مخالؾ كتاب و سنِّت من بود، رها خدا و سنِّت من عرضه ك

 «كنيد.

ما انسان را »فرمايد:  اي، با لرآن سازگاري ندارد؛ زيرا كه خداوند در لرآن مي اي فرزند اكثم! بايد بداني خبري را كه نمل كرده

 (ٙٔسوره ق، آية «)تريم. گذرد؛ زيرا كه ما از رگ گردن به او نزدين ميآفريديم و آگاه هستيم كه در دلش چه 

بينيد كه  حاال بگوييد كه آيا رضايت يا عدم رضايت ابوبكر بر خدايِ عّزوجّل پوشيده و پنهان بوده است، كه از آن بپرسيد؟! مي

 روايت شما مخالؾ لرآن بوده و نمل آن، دروؼي بيش نيست.

يت شده كه پيامبر فرمود: َمثَِل ابوبكر و عمر در زمين، مانند جبرئيل و ميكائيل است در آسمان، راجع به اكثم گفت: روا بن يحيي

 گوييد؟! اين روايت چه مي

گاه از آنها گناهي  اي هستند كه هيچ امام جواد فرمود: در اينجا نيز بايد دلت كنيم؛ زيرا كه جبرئيل و ميكائيل؛ دو فرشتة برگزيده

 اند. اي دست از اطاعت خدا برنداشته و لحظه سر نزده است،

آوردند؛ ولي بيشتر عمر خويش را در  اند، هر چند كه بعد از دوران شرن، اسالم  اّما ابوبكر و عمر به خداي متعال شرن ورزيده

 اند. بنابراين محال است كه اين دو نفر به آن فرشتگان الهي تشبيه شوند. شرن به سر برده

 «ابوبكر و عمر، دو سرور پيران بهشت هستند!»ميدانه گفت: اين روايت را لبول داريد كه پيامبر)ص( فرمود: اكثم نو بن يحيي

امام جواد فرمود: اين خبر نيز ؼير ممكن است؛ زيرا كه بهشتيان همه جوانند و در بين آنها پيري وجود ندارد. اين خبر را 

 اند و والعيت ندارد. ؛ ساخته«سن و حسين دو آلاي جوانان اهل بهشت هستند.ح»اميّه در برابر خبري كه پيامبر)ص( فرمود:  بني

 ، نظر شما دربارة اين حديث چيست؟«عمربن الخطاب چراغ اهل بهشت است»يحيي گفت: روايت شده است: 

پيامبران بزرگ امام جواد فرمود: اين نيز محال است اي فرزند اكثم؛ زيرا كه در بهشت، فرشتگان ممّرب خدا، حضرت محّمد و 

 شود كه بهشت به نور هيچ كدام از آنان روشن نشود، ولي به نور عمر روشن شود؟! الهي حضور دارند، چگونه مي



 نظر شما درباره اين روايت چيست؟« شد! شدم، عمر مبعوث مي اگر من به پيامبري مبعوث نمي»يحيي گفت: روايت شده: 

گاه كه از پيامبران و از تو و از  و ياد آور آن»گويد:  گوتر است. خداي بزرگ مي راستامام جواد فرمود: كتاب خدا در اين زمينه 

حال چگونه ممكن است كه خداوند پيمانش را با  (6)سورة احزاب، آية « نوح و ابراهيم و موسي و عيسي پيمان محكم گرفتيم

ندازة چشم به هم زدني به خدا شرن نورزيدند و ُعمر پيامبران عوض كند و پيامبري را به عمر بدهد، در حالي كه پيامبران به ا

 بيشتر عمرش را با شرن زندگي كرده است؟!

هرگز وحي از من لطع نشد، مگر آنكه گمان بردم بر خانوادة عمربن »يحيي گفت: اي ابوجعفر! روايت شده كه پيامبر فرمود: 

 نظر شما دربارة اين روايت چيست؟« خطاب نازل شده است؟!

شود پيامبر در پيامبري خويش شن كند؛ زيرا كه خداوند  د فرمود: اين روايت نيز مخالؾ لرآن و ؼير ممكن است، و نميامام جوا

( حال چگونه ممكن 6٘)سورة حج آية « گزيند خداوند از ميان فرشتگان و آدميان، رسوالن خود را بر مي»گويد:  در لرآن مي

 اب كرده است، به كسي كه مدّتي از عمرش را به او شرن ورزيده است منتمل شود؟است كه نبّوت از كسي كه خداوند او را انتخ

نظر شما « كند. اگر عذاب نازل شود، كسي جز عمر از آن نجات پيدا نمي»يحيي گفت: روايت شده است كه پيامبر فرمود: 

 چيست؟

اوند آنان را در حالي كه تو در ميانشان هستي خد»گويد:  امام جواد فرمود: اين كالم ؼير ممكن است؛ زيرا خداوند در لرآن مي

( پس خداوند ٖٖ)سورة انفال، آية « كند. كنند عذاب نمي كند، و نيز آنان را تا هنگامي كه از خدا طلب آمرزش مي عذاب نمي

 خواهد كرد.كنند، عذاب ن سبحان خبر داده است كه، تا پيامبر در ميان مردم است، و تا زماني كه مردم از او طلب آمرزش مي

يحيي پسر اكثم ديگر چيزي براي گفتن نداشت؛ در مجلس بزرگ سلطنتي و در جمع علما و دانشمندان و حاكم كشور اسالمي 

 خاموش و سرگردان شد و پايان مناظره اعالن گرديد.

ي او را با برگزاري ين خواستند با يكي از جانشينان پيامبر مبارزه كرده و مولعيّت علمي و معنو به اين ترتيب، آنان كه مي

مناظرة علمي در بين مردم خدشه دار كنند خود رسوا شدند، و فرداي آن روز، مردِم خارج ازكاخ سلطنتي، از اين گفتگو با خبر 

 بيت)ع( بيش از پيش فراهم شد. شدند، و زمينة گسترش مذهب اهل

آنان مكر كردند و خدا هم در ممابل، با آنها مكر كرد و ؛ (ٗ٘ل عمران، آية )سورة آَو َمَكُروا َو َمَكَر هللاُ َو هللاُ َخْيُر اْلماِكريَن 

 خداوند بهترين مكر كنندگان است. )مكر خدا به معني حسن تدبير خدا در نظام آفرينش است نه حيله و خدعه كه كار بشر است(.

 

 سؤالهاي درس بيست و هشتم

 اد، و چه كسي را براي مناظره انتخاب كرد؟چرا مأمون جلسة مناظره با امام جواد)ع( را تشكيل د .ٔ

 بندند چه فرمود؟ آيند و بر او دروغ مي الوداع پيرامون كساني كه بعداً مي حّجةپيامبر)ص( در  .ٕ

 را رد كرد؟« پرسش خدا از پيامبر در خصوص رضايت ابوبكر از خدا»امام جواد)ع( چرا خبر  .ٖ

 رد كرد؟« ابوبكر و عمر در زمين را با جبرئيل و ميكائيل در آسمانهاهمانندي »امام جواد)ع( چگونه خبر  .4

 را رد كرد؟« رهايي عمر از عذاب، در صورت نزول عذاب»امام جواد)ع( چگونه خبر  .5

 



 درس بيست و نهم

 (2خوردنيها و آشاميدنيها)

عمل انسان نشود، آشاميدنش حالل است،  ـ از آشاميدنيها، هر چيز كه پان و مباح بوده و خوردن زياد آن موجب از بين رفتن ٘

 شود، نوشيدن كم آن هم حرام است. اّما هر مايعي مانند آبجو كه در صد الكل آن كم است، اما زياد نوشيدن آن موجب مستي مي

در ـ خوردن هر چيزي كه طبيعت انسان، از آن بيزار است، مانند آب دماغ، حرام است؛ اگر چه فرو بردن خلط سينة موجود  ٙ

 فضاي دهان حرام نيست.

اي از گوشت گوسفند زنده(، نجس و خوردن آن حرام  ـ اگر لسمتي از بدن حيوان حالل زندة گوشت را ببرند )مانند لطعه 6

 باشد. مي

 ـ از حيوانات حالل گوشت، پانزده چيز حرام است: 1

ـ نخود  1ـ بيضتين؛   6باشد؛  با گوشت و چربي مي هايي كه ـ ؼده ٙـ رحم؛  ٘ـ فرج؛  ٗـ آلت تناسلي؛  ٖـ فضله؛  ٕـ خون؛  ٔ

ـ  ٖٔـ طحال؛  ٕٔـ زهره دان؛  ٔٔـ عصبي كه در دو طرؾ تيرة پشت است؛  ٓٔـ مؽز حرام كه ميان تيرة پشت است؛  1مؽز؛ 

 ـ ؼده مانندي كه در سم است. ٘ٔـ سياهي چشم؛  ٗٔمثانه؛ 

 داشته باشد، حرام است.ـ خوردن هر چيزي كه براي انسان ضرر لابل توجهي  ٓٔ

 ـ آشاميدن شراب و هر چيزي كه انسان را مست كند، حرام است. ٔٔ

خورد عمل  شراب ريشة همه بديهاست و سرچشمة گناهان است، و كسي كه شراب مي»از امام صادق)ع( روايت شده است كه: 

دارد، و  ي ندارد، و احترام هيچ كس را نگه نميشناسد، و از هيچ گناهي باك دهد، و در آن مولع خدا را نمي خود را از دست مي

رود، و روح  كند، و روح ايمان و خداشناسي از بدن او بيرون مي كند، و از زشتيها دوري نمي حك خويشان نزدين را رعايت نمي

ند، و تا چهل روز كن ماند، و خدا و فرشتگان و پيؽمبران و مؤمنان او را لعنت مي خبيثي كه از رحمت خدا به دور است در او مي

 «شود، و روز ليامت روي او سياه است. نماز او لبول نمي

شود، اگر انسان يكي از آنها به حساب آيد حرام، و ؼذا خوردن از آن  اي كه در آن شراب مصرؾ مي ـ نشستن بر سر سفره ٕٔ

 سفره نيز حرام است.

گرسنگي يا تشنگي بميرد، نان و آب داده و او را از مرگ  ـ بر هر مسلمان واجب است مسلمان ديگري را كه نزدين است از ٖٔ

 نجات دهد.

 

 فرمود: علي)ع( مي

 لسم به خدا: ذكر خدا بعد از نماز صبح تا طلوع خورشيد، در جلب روزي، از دنبال روزي رفتن مؤثرتر است.

 

 سؤالهاي اين درس

 ـ ويژگيهاي آشاميدني حالل چيست؟ ٔ

 ـ از ين حيوان حالل گوشت چه چيزهايي حرام است؟ ٕ

 شود، چه حكمي دارد؟ هايي كه بر سر ميزها شراب گذاشته مي ـ شركت در ميهماني ٖ

 ـ نوشيدن آب گنديده چه حكمي دارد؟ چرا؟ ٗ

 گيرند چه حكمي دارد؟چرا؟ مي  (palm tree)ـ آشاميدن مايعي كه از نخل روؼني ٘



 ام درس سي

 كار و كوشش

تابيد. دمحمبن منكدر كه خود را از زّهاد و عباد  ـ تابستان بود. هوا به شدّت گرم بود. آفتاب بر باؼات و مزارع اطراؾ شهر مي ٔ

دانست، راهي اطراؾ مدينه بود. ناگهان چشمش به مرد فربه و درشت اندامي افتاد كه با كمن چندين تن از  و تارن دنيا مي

لوم بود كه براي سركشي و رسيدگي به مزارع خود از خانه بيرون آمده است. با خود انديشيد كه: پيمود. مع همراهانش راه مي

تر شد، او را شناخت، و ولتي كه ديد او دمحم  سبحان هللا! بزرگي از بزرگان لريش را دنيا اين چنين به خود مشؽول داشته! نزدين

د كه چرا مرد شريفي مانند او در  پي دنيا است، برخود الزم ديد كه وي بن علي بن الحسين يعني امام بالر است، تعّجبش بيشتر ش

تر آمد و سالم كرد. امام بالر)ع( نفس زنان و عرق ريزان جواب سالم او را داد. سپس دمحم بن منكدر  را نصيحتي بكند. نزدين

 چنين گفت:

م در چنين ولتي از روز و در چنين هواي گرمي؟! چه آيا سزاوار است مرد شريفي مانند شما در طلب دنيا بيرون بيايد؟! آن ه»

كنيد؟! شايستة شما  ميرد؟ آيا اگر در همين حال مرگ شما فرا برسد چه مي داند كه چه زماني مي كسي از مرگ خبر دارد و چه مي

 «نيست كه در اين روز گرم و با اين تن فربه، خود را به زحمت انداخته و دنبال دنيا برويد.

اگر مرگ من در اين حال برسد و »)ع( دست از دوش همراهان خود برداشت و بر ديوار تكيه كرد و چنين گفت: امام بالر

ام؛ زيرا اين كار، عين طاعت و بندگي خداست. من زندگي و خرج دارم، اگر  بميرم، در حال عبادت و انجام وظيفه از دنيا رفته

روم تا احتياج خود را از كس  و ساير مردم دراز كنم. من در طلب روزي ميكار نكنم و زحمت نكشم، بايد دست نياز به سوي تو 

و ناكس درخواست نكنم. من هنگامي بايد از فرا رسيدن مرگ ترسان باشم كه در حال انجام گناهي و سرپيچي از فرمان الهي 

م، و خرج زندگي را خود به دست باشم، نه در حال اطاعت امر حك كه مرا موّظؾ كرده كه بار خود را بر دوش ديگران نگذار

 «آورم.

دمحم بن منكدر گفت: خدا شما را رحمت كند، من به خيال خودم خواستم شما را نصيحت كنم، اكنون متوّجه شدم كه خود در اشتباه 

 بوده ام.

و درس خواندند و سال نزد ا ٕٗـ امام صادق)ع( ششمين جانشين پيامبر گرامي اسالم بود كه بيش از چهار هزار نفر در مدت  ٕ

دانشمندان زيادي را تربيت كرد. روزي امام در جلسة درسش متوّجه ؼيبت يكي از شاگردانش به نام عُمر بن مسلم شد. شؽل او 

رنگرزي بود. امام از حاضران حال او را پرسيد. پاسخ دادند: او مدّتي است كار و تجارت را ترن نموده و به عبادت روي 

 ي مشؽول عبادت شده است؟آورده و در محل خلوت

 شود؟! داند، كسي كه تالش براي كسب معاش را ترن كند، دعايش مستجاب نمي واي بر او! آيا نمي»امام)ع( فرمود: 

هر كس تمواي خدا »؛ يعني: ِمْن َحْيُث ال يَْحتَِسبُ   َو َمْن يَتَِّك هللاَ يَْجعَْل لَهُ َمخَرجاً َو يَْرُزْلهُ در عصر پيامبر ولتي اين آيه نازل شد: 

)سوره « دهد. گشايد و او را از جايي كه گمان ندارد روزي مي را پيشه كند و پرهيزگار باشد، خداوند راه نجاتي براي او مي

خداوند عهده دار روزي ما شده »اي دست از كار و كسب كشيدند و به عبادت روي آوردند و گفتند:  (، عدّهٖو  ٕطالق، آية 

دانيد كه  چرا چنين تصميمي گرفته ايد؟! مگر نمي»تي پيامبر از جريان آنان آگاه شد، شخصي را نزد آنها فرستاد كه: ول« است.

 شود؟ پيامبر)ص( فرمود: كسي كه چنين كند دعايش مستجاب نمي

 بر شما باد كوشش براي به دست آوردن هزينة زندگي.

 تاِرَن الطَّلَِب ال يُْستَجاُب لَه.لال رسول هللا)ص(: اِنَّ 

 شود. ترجمه: كسي كه براي به دست آوردن روزي تالش نكند، دعايش مستجاب نمي

 ـ شخصي با هيجان و اضطراب نزد امام صادق)ع( آمد و گفت: ٖ

 براي من دعا كنيد كه خداوند روزيم را وسعت دهد، خيلي فمير و تنگدستم.

 كنم. ـ هرگز دعا نمي

 كنيد؟! ا نميـ چرا دع



خواهي در خانة خود بنشيني و  ـ زيرا خداوند راهي را براي اين كار معيّن كرده. او گفته است: به دنبال روزي برويد. اّما تو مي

 با دعا روزي را به خانة خود بكشاني.

 ام سؤالهاي درس سي

 رود، چه فرمود؟ م به دنبال كار ميامام بالر)ع( در پاسخ دمحمبن منكدر كه به او اعتراض كرد كه چرا در هواي گر .ٔ

 امام صادق)ع( در مورد عمربن مسلم كه كار را ترن كرده بود و به عبادت روي آورده بود چه فرمود؟ .ٕ

سورة طالق نازل شد، چه  ٖو  ٕالعمل جمعي از مسلمانان، هنگامي كه آية  در زمان پيامبر گرامي اسالم)ص(، عكس .ٖ

 بود؟

 كند چه فرمود؟ كار و تالش را ترن مي پيامبر اسالم پيرامون كسي كه .4

 چرا امام صادق)ع( از دعا كردن براي كسي كه از او وسعت روزي را درخواست كرد، امتناع ورزيد؟ .5

 


