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ساعت ١ بعدازظهر
به جايى رسيده ايم كه در دو طرف ما، كوه هاى بلندى قرار دارد.

آتش گلوله  هاى دشمن، از روى تپّه هاى بلند اطراف، لحظه اى به ما امان نمى دهد. 
درگيرى هم چنان ادامه دارد.

ساعت ٣ بعدازظهر
كيلومترها پيشروى كرده ايم.

فاصله ى ما با سنگرهاى دفاعى دشمن كه در آن سوى دشت قرار دارد، كوتاه تر شده 
است.

از اين جا مى توان تمام دشِت پهناورِ رو به رو را تا افق ديد.

ساعت ٤ بعدازظهر
از شّدت درگيرى كاسته شده است.

ظاهراًَ خبرى نيست و پرنده پَر نمى زند اّما سكوت مرموزى بر منطقه ُحكم فرماست!
پناه  آن ها  در  و  كرده  درست  خود  براى  كوچكى  سنگرهاى  فرمانده،  دستور  به 

گرفته ايم.
در سنگرها مانده ايم و هيچ حركت اضافه اى نمى كنيم.

خوب كه نگاه مى كنيم، مى بينيم پشت سنگرهاى دشمن، در ميان شكاِف كوه، بركه اى 
پُرآب قرار دارد كه با درختان كوتاه پوشيده شده است.

مّدت هاست كه آب قمقمه ها تمام شده است و تشنگى، سخت آزارمان مى دهد.
وضع مجروحان نيز خوب نيست؛ بعضى ها از شّدت تشنگى بى حال شده اند.

كاش مى شد به آن جا برويم و آب بياوريم!
اّما اكنون وظيفه ى ديگرى داريم: ماندن و زيرنظر گرفتن حركات دشمن.
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ساعت٥ بعدازظهر 
مّدت هاست كه به دنبال فرصتى براى نماز خواندن هستيم.

فرمانده مى گويد: «چون وقت نماز رو به پايان است و ممكن نيست به اين زودى ها، به 
آب برسيم، همين جا به جاى وضو تيّمم مى كنيم و نماز مى خوانيم.»

براى تيّمم، تنها به خاكِ پاك نياز داريم؛ چيزى كه در دور و بر ما به فراوانى يافت مى شود.
تيّمم مى كنيم.

يكى يكى و به نوبت در همان سنگرهاى كوچك نماز ظهر و عصر را مى خوانيم.
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ساعت ٦ بعدازظهر
با نيروى بيشترى پيشروى مى كنيم.

دوباره، آتش گلوله  هاى دشمن شّدت گرفته است.
ما نيز بر سر دشمن آتش مى ريزيم.

فاصله ى ما از سنگرهاى دشمن، لحظه به لحظه كمتر مى شود.

نزديك غروب
به سنگرها رسيده ايم.

اثرى از نيروهاى دشمن نيست.
آن  ها يا كشته و زخمى و يا فرار كرده اند.

 
منطقه، آرام است.

در مقابل ما، باد، سبك بال روى ساقه هاى كوتاه و كم پشت علف ها كشيده مى شود و 
آن ها را خم مى كند.

آن بركه، ديگر به ما خيلى نزديك است.
از اين پس، علفزار شروع مى شود؛ جايى زيبا، پر از علف هاى سبز و الله هاى وحشى. 

آسمان، در پشت سر، يك اليه ى نازك از ابر دارد.
نور خورشيد در افق، آرام آرام به سرخى مى زند.

 من مى توانم به هنگام نياز، به جاى وضو گرفتن تيّمم كنم.
براى تيّمم، الزم است … 

 چگونه رزمندگان اسالم حتّى در زمان درگيرى با دشمن، عبادت خدا را فراموش 
نمى كردند؟

 به جز زمان درگيرى با دشمن و نبودن آب، در چه مواقعى به جاى وضو گرفتن بايد 
تيّمم كرد؟ 
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رفته  شام  سرزمين  به  اسالم  سپاهيان  (رض)،  فاروق  عمر  حضرت  خالفت  زمان  در 
بودند.

در فلسطين كه بخشى از سرزمين شام بود، عده اى غيرمسلمان، از جمله مسيحيان، 
زندگى مى كردند.

با ورود مسلمانان و ديدن عدالت آنان، عده ى زيادى از ساكنان فلسطين به دين اسالم 
گرويدند اّما عده ى ديگرى هنوز مسلمان نشده بودند.

روزى خبر رسيد كه خليفه ى مسلمانان به ديدن سرزمين فلسطين مى آيد. همه ى مردم، 
از جمله غيرمسلمانان، كنجكاو شده بودند بدانند كه حضرت عمر فاروق چگونه فرمان روايى 

است. آيا مانند پادشاهان زندگى مى كند يا مانند انسان هاى معمولى؟
وقتى حضرت عمر همراه با شتربان خود به شهر بيت المقدس نزديك مى شد، مردم 
با تعجب ديدند كه يك نفر سياه پوست سوار بر شتر است و ديگرى پياده حركت مى كند. 
كسانى كه حضرت عمر را نمى شناختند، با خود گفتند كه حتماً مرد شترسوار، حضرت عمر 
است اّما وقتى آن دو وارد شهر شدند، فهميدند آن كه پياده حركت مى كند، حضرت عمر 

(خليفه ى مسلمانان) است.
آيا مى دانيد چرا؟ … چون خليفه و شتربان با هم قرار گذاشته بودند به نوبت سوار شتر 
شوند و در نزديكى شهر نوبت شتربان بود كه سوار شود. براى همين بود كه فرمان رواى 

بزرگ و عادل پياده حركت مى كرد. 
آرى! حضرت عمر (رض) خليفه اى دادگستر، متواضع١ و بسيار پرهيزكار بود.

غيرمسلمانان با ديدن اين صحنه فهميدند كه او و ساير مسلمانان براى اجراى عدالت 
و برقرارى صلح و دوستى و كمك به آنان، به فلسطين آمده اند و مى خواهند نعمت اسالم را 

به آن ها هديه دهند. پس، بسيار عالقه مند شدند و دين اسالم را به طور كامل پذيرفتند.

١. متواضع: يعنى كسى كه خود را نسبت به ديگران بزرگ نمى شمارد.
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 حضرت عمر (رض) با اين كارها چه درسى به ما داد؟
مانند  عادل  افرادى  با  مى كنند،  زندگى  آنان  مانند  كه  كسانى  و  پادشاهان  ميان   

حضرت عمر چه تفاوتى وجود دارد؟

 من مى توانم درباره ى نمونه هاى ديگرى از عدالت حضرت عمر، تحقيق كنم و حاصل 
كار را به دانش آموزان كالس و افراد خانواده ام گزارش دهم.
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حركت  جوى  آب  در  كه  ديد  را  قرمزى  سيب  مى كرد.  عبور  باغى  كنار  از  جوانى  مرد 
مى كند. آن را برداشت و شروع به خوردن كرد.

ناگهان با خود فكر كرد: شايد صاحب باغ راضى نباشد من اين سيب را بخورم.
را  او  و  گرفت  را  باغبان  سراغ  پس، 

پيدا كرد.
ــ : سالم!

ــ : عليك السالم! بفرما.
نگرانى  با  جوان  مرد 

گفت:
را  سيب  اين  من   : ــ 
كنار  از  كه  آبى  جوى  در 
باغ   شما   مى گذرد،   پيدا 

را  آن  از  مقدارى  كرده ام. 
هم خورده ام اّما حاال آمده ام 

كه يا مرا حالل كنيد يا بهايش 
را از من بگيريد.

صاحب باغ كمى فكر كرد و با خود گفت : بهتر است او را آزمايش كنم تا ببينم آيا واقعاً 
مؤمن و خداپرست است يا خير. 

پس گفت: من فقط به يك شرط تو را حالل مى كنم.
مرد جوان گفت: آن شرط چيست؟

ــ : تو بايد دختر مرا كه كور و كر و الل و فلج است، به همسرى بگيرى١.
مرد جوان پس از فكر كردن به ناچار قبول كرد.

١. منظور او اين بود كه آن دختر با هيچ يك از اعضايش (چشم، گوش، زبان و دست و پايش) گناه نكرده است.
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باغبان مخفيانه مرد جوان را به دختر با ايمانش نشان داد و كار نيكوى وى را برايش 
تعريف كرد. دختر نيز راضى شد با چنين كسى ازدواج كند اّما وقتى مرد جوان دختر را ديد، 
تعجب كرد؛ زيرا او خصوصياتى را كه پدرش گفته بود، نداشت و بسيار زيبا، سالم و مهربان 

بود.
مرد جوان با آن دختر ازدواج كرد. هر دو پاك دامن و راست گو و خداپرست بودند و 
پس از مّدتى، صاحب پسرى شدند و نام او را نعمان گذاشتند. آن پسر بزرگ شد؛ در حالى 
كه از هوش و توانايى زيادى برخوردار بود. نعمان با تالش زياد درس مى خواند و سرانجام 

دانشمند روزگار خود شد. او به امام ابو حنيفه مشهور گرديد.
عده ى زيادى از مسلمانان جهان از روش امام حنيفه پيروى مى كنند و به آنان حنفى 

مذهب گفته مى شود.
مسلمانان حنفى مذهب در ايران اغلب در سيستان و بلوچستان و بخش هايى از شمال 

كشور و خراسان زندگى مى كنند.

 از رفتار مرد جوان چه درسى مى گيريم؟
 آيا درست است چيزى را كه مال ما نيست، بدون اجازه برداريم؛ هرچند كه از آن 

خوشمان بيايد؟

 من مى توانم عالوه بر كارهاى خوبى كه در اين داستان آمده است، چند مورد ديگر 
را نام ببرم و سعى كنم آن ها را انجام دهم.

امام ابو حنيفه (رض) در سال ٨٠ هجرى قمرى در كوفه به دنيا آمد. او بسيار پرهيزكار و صبور و دانا بود. امام 
ابو حنيفه عالوه بر اين كه شاگردان زيادى را پرورش مى داد، به مسائل و مشكالت مردم نيز رسيدگى مى كرد. 

او نمونه اى از مؤمنان شجاع بود كه از گفتن حق باكى نداشت و به سبب مخالفت با زورگويان و ظالمان مّدت 
زيادى را در زندان گذراند. سرانجام هم در سال ١٥٠ هجرى قمرى در زندان وفات يافت.



٢٢

خريدارى از فروشنده اى شكايت كرد و گفت: 
«جناب قاضى، اين فروشنده چند روز پيش، پرنده اى خوش صدا به من فروخت و ادعا 
كرد كه به طور مرتب در شبانه روز آواز مى خواند. من هم در مقابل، پولى را كه او مى خواست 

پرداختم اّما متوجه شدم كه پرنده در طول شبانه روز چند ساعتى آواز نمى خواند.»
اين  «آيا  گفت:  فروشنده  به  قاضى 

خريدار راست مى گويد؟»
شخص  كه  فروشنده 

اين  از  و  بود  درست كارى 
بدى  قصد  هم  معامله 
نمى دانست  اّما  نداشت 

دفاع  خود  از  چگونه 
كند، گفت: «آرى!»

قاضى كه متوجه 
بود،  نشده  جريان  اصل 
گفت: «پس بايد خسارت 

او را بدهى يا …»
كودكى  ناگهان 
آن جا  در  كه  با هوش 
گفت:  داشت،  حضور 

اجازه  قاضى!  «آقاى 
هست؟»

قاضى گفت: «آرى!»
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امام شافعى در شهر عسقالِن فلسطين به دنيا آمد. او در ايام كودكى با دانشمندان هم نشين بود و در هفت سالگى 
تمام قرآن و بسيارى از احاديث را حفظ كرد.

امام شافعى در علوم مختلف مانند پزشكى، روان شناسى، ستاره شناسى و … توانا و انسانى بسيار عادل و با 
تقوا و فصيح و شيرين سخن بود.

كودك باهوش گفت: «اين پرنده در طول شبانه روز به خواب و استراحت و غذا احتياج 
دارد و نمى تواند هم آواز بخواند و هم بخوابد يا غذا بخورد. اين طور كه معلوم است، اين 

پرنده در ساير اوقات آواز مى خواند؛ پس ادعاى فروشنده دروغ نيست.»
قاضى از داورى آن پسر بچه تعجب كرد و گفت: «آفرين بر تو! راست مى گويى.»

نام آن كودك باهوش، محمد شافعى بود. او بعدها دانشمند برجسته اى شد و مسائل 
دينى را براى مردم شرح مى داد. اكنون بسيارى از مسلمانان در سرتا   سر جهان از روش او 

پيروى مى كنند كه به آنان شافعى مذهب مى گويند.
اغلب شافعى مذهبان ايران در استان هاى كردستان و آذربايجان غربى و كرمانشاه و 

مناطقى از استان هاى گيالن، اردبيل و … زندگى مى كنند.
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گاهى از مكّه خارج مى شد و به «غار حرا» مى رفت.
در آن مكان آرام و خلوت، به تفكّر و عبادت مى پرداخت. 

شب ها، كنار غار، روى تخته سنگ بزرگى مى ايستاد و مّدت ها به آسمان پرستاره ى 
مكّه چشم مى دوخت.

او با نگاه كردن به عظمت و شكوه جهان آفرينش، با خداى يكتا راز و نياز مى كرد.
 

سحرگاه زيبايى بود.
در آن غار مشغول عبادت بود كه …

ناگهان حضرت جبرئيل١ به حضورش آمد و با صدايى دل انگيز به او گفت:
«اى محّمد …

          بخوان …
          بخوان به نام پروردگارت كه آفريد …»

و اين گونه بود كه اوّلين آيه هاى قرآن بر او نازل شد.
 

هنگامى كه پيام خدا را شنيد، دانست كه از اين پس، بايد مردم را از گمراهى نجات دهد 
و به خداپرستى دعوت كند. پس، با دلى آگاه از كوه پايين آمد و به سوى خانه حركت كرد.

خديجه، همسر مهربانش، با ديدن چهره ى پرفُروغ٢ او دانست كه اتّفاق مهّمى افتاده 
است.

آرى، يك اتّفاق بزرگ … .
حضرت محّمد  (ص) در سال ٦١٠ ميالدى و در ماه مبارك رمضان از طرف خداوند به 

پيامبرى مبعوث شد تا مردم را از گمراهى نجات دهد و به خداپرستى دعوت كند.
حضرت خديجه بالفاصله به پيامبر ايمان آورد. حضرت على (رض) نيز كه در آن زمان 
به  خديجه،  حضرت  از  بعد  مى كرد،  زندگى  محّمد (ص)  حضرت  خانه ى  در  و  بود  نوجوان 

پيامبر ايمان آورد.
١. جبرئيل: فرشته اى است كه پيام هاى خدا را براى پيامبران مى آورد.

٢. پرفروغ: روشن و پرنور

٢٤
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 چرا حضرت محّمد(ص) به پيامبرى مبعوث شد؟

 من مى توانم با خواندن قرآن و انجام دادن دستورات آن، پيرو خوبى براى پيامبر 
باشم.

٢٦
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مژده ِى خدا      
وقتى از غار آمدى بيرون

       قاصِد مژده ى خدا بودى.
         دست هاى تو،

        بوى گُل مى داد
       بهترين بنده ى خدا بودى.

 
آمدى

      مثل نور،
    مثل سحر،

    مثل روييدِن گلِ خورشيد
      مثل يك چشمه ى زالل و روان،

   كه از آن صد هزار گُل روييد.
 

مى رسيد از فراز١ِ غار «حرا»
دسته دسته، ستاره هاى قشنگ  

مثل باران،
شهاب٢  

جارى بود   
           از دِل ابْر پاره هاى٣ قشنگ

مثل خورشيِد فصل تابستان
از نگاه تو نور مى باريد    

ماه،
آن شب،  

تمام دنيا را   
غرق در نور و روشنى مى ديد.    

           براساس دو شعر زيبا از على اصغر نصرتى و محّمد علی دهقانیبراساس دو شعر زيبا از على اصغر نصرتى و محّمد علی دهقانی
١. از فرازِ: از باالى

٢. شهاب: سنگ پر نور آسمانى است كه به سرعت از نقطه اى به نقطه ى ديگر مى رود.
٣. ابْر پاره: تكّه هاى ابر، پاره هاى ابر

٢٧
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حتمًا نام صهيب يكى از ياران با وفاى پيامبر را شنيده ايد.
او قرار بود به همراه پيامبر گرامى اسالم (ص) و ابوبكر صديق (رض) به مدينه هجرت 
كند اّما براى مّدتى گرفتار مشركان شد. سراجنام توانست از دست آنان رهايى يابد. پس به 
سرعت سوار بر شتر شد و راه صحرا را در پيش گرفت. كافران او را دنبال كردند و وقتى به 
او رسيدند، صهيب به آن ها گفت: «اگر بخواهيد با من بجنگيد، همه ى تيرهامي را به شما 
پول  من  مى خواهيد،  پول  اگر  مى جنگم.  نفس  آخرين  تا  شمشيرم  با  سپس،  و  زد  خواهم 

زيادى دارم؛ نشانى آن را به شما مى دهم. مرا رها كنيد و برويد پول ها را برداريد.»
او  گفته ى  در  آن  كه  بى  كردند؛  قبول  را  صهيب  حرف  بالفاصله  پول پرست  مشركان 

شك كنند.
او به راه خود ادامه داد تا به پيامبر اكرم (ص) و ساير اصحاب رسيد. آنان از ديدن 

يك ديگر بسيار خوش حال شدند. 
راستى، مى دانيد چرا كافران سخن او را باور كردند؟

دروغ  هرگز  كه  مى دانستند  و  مى شناختند  را  او  كافران  و  بود  راست گو  او  آرى! 
منى گويد.

صهيب از همه ى پول هاى خود كه با كار و زحمت جمع كرده بود تا زندگى خود را 
تأمني كند، گذشت كرد و تنها و دست خالى نزد پيامبر اكرم (ص) و ساير برادران مسلمانش 
رفت؛ زيرا مى دانست كه رضاى خدا و كمك به دين او از همه چيز باالتر و با   ارزش تر است 

و پاداشى كه خداوند مى دهد، بسيار بيشتر از پول هاى اوست. 

 چه چيزى بهتر و با ارزش تر از پول و ثروت است؟

 من مى توايم چهره ى يك راست گو و يك دروغ گو را نّقاشى كنم.
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    فهرست

٦ درس ٥ هميشه با هم 

٨ درس ٧ سفر به ياد ماندنى 

١٢ درس ٩ چه كسى شايسته ى پيامبرى است؟ 

١٤ درس ١٠ به جاِى … 

١٨ درس ١١ گلبرگى از گلستان عدالت 

٢٠ درس ١٢ ماجراى يك سيب قرمز 

٢٢ درس ١٣ داورى 

٢٤ درس ١٤ سحرگاه باشكوه 

٢٨ درس ١٧ جوان با هّمت 

talif@talif.sch.ir

Email




