
ده است.اهيم پسر پيامبر�(ص) فوت كرسيد ابرنيمه�هاى روز بود كه خبر ر
فتگى پيش آمد.گرشيد در همان روز خورًفاقاّات

ند پيامبر�(ص) تاريك شده است وگ فرزشيد به خاطر مردند كه خوردم فكر كربعضى از مر
دند.ه�ى آن با هم صحبت مى�كردربار
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فتگى ازگرشيدمود: خورفت و فردم رميان مرً اسيد، فوروقتى اين خبر به پيامبر�(ص) ر
فتگى پيشگرشيدگ هيچ�كس خورت خداوند است و به�خاطر مرآيات و نشانه�هاى قدر

آيد … .�نمى
ند وگ حق است و همه مى�ميردم فهماند كه مرى، پيامبر (ص) با صداقت به مرآر

پيش خداوند مهربان مى�روند و نبايد هيچ كس از اين سخنان بگويد.
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ان داد؟سى به ديگرپيامبر اسالم (ص) با اين كار خود، چه در
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اكبر'ّهالل…'ّه�اكبر … ال اله اال الل'هّ�اكبر … الل'ّهالل
سر و صداى زيادى در كوچه و خيابان پيچيده است.

ده�اند.پدر و مادر لباس�هاى تميز و خوش�بو به تن كر
اسم شروع مى�شود.»م عجله كن! به زودى مرم مى�گويد: «عزيزمادر

خيلى زود آماده مى�شوم.
سته�ام.ُا هم خودم شاب�هايم رده است. جورا شب قبل شسته و اتو كرمادر لباس�هايم ر

د.اه مى�آورا همرها راندازد. پدر هم زيرمى�دارا براده�هاى نماز رّاو سج

ا به همايى مى�كنند و عيد ردم با شيرينى و شكالت از يك�ديگر پذيرنماز عيد تمام شده است. مر
 الحمد …ِّهلِاكبر … و ل'ّهاكبر … الل'ّهتبريك مى�گويند. همه با هم تكبير مى�گوييم: الل

ند.ا جشن مى�گيرمضان، عيد فطر رمسلمانان هر سال در پايان ماه ر
دهند.�هاى اسالمى سر مىاسم نماز مى�خوانند و شعارآنان در اين مر

مان خداوند عمل كنند. آن�هاند و به فره بگيرت روزّا با موفقيا شكر مى�كنند كه توانسته�اند يك ماه رخداوند ر
اد كند. عيد فطر عيدنج�ها و ستم�ها آزا از بدى�ها، ردر نماز عيد از خداى مهربان مى�خواهند همه�ى انسان�ها ر

گ مسلمانان است.بزر

ار مى�شود؟گزجشن عيد فطر در شهر يا روستاى شما چگونه بر
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احت واضى و گاهى اوقات هم نارى كه انجام داده�ايم، خوش�حال و ربعضى وقت�ها به سبب كار
انت هم بعضى از انسان�ها شادمان و بعضى ديگر اندوهگين و نگرپشيمان هستيم. در جهان آخر

هايى است كه در دنيا انجام داده�اند.هستند. اين، نتيجه�ى كار
مايد:ه مى�فرآن، در اين�باركتاب آسمانى ما قر
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ى انجام بدهى؟هاى نيك ديگرى چه كارتو دوست دار

گو كنى.هاى زير با دوستانت گفت�وه�ى كارتو مى�توانى دربار

ì v�«u�Åv� ÊuM�«

هركس اندكى كار نيك انجام دهد، در جهان آخرت، پاداش آن را مى�گيرد و اگر اندكـى
كار بد انجام دهد، در جهان آخرت جزاى آن را مى�بيند.

م جاى بدكاران است.ّبهشت، جايگاه نيكوكاران و جهن
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نده�اىيك روز صبح، احمد از خواب بيدار شد. پس از خواندن نماز به حياط خانه آمد. صداى پر
سد.نده نترفت تا پرا شنيد كه در گوشه�ى حياط افتاده بود. احمد آهسته جلو رر

خمى شده است و نمى�تواندداشت و فهميد كه يكى از بال�هايش زمين برا از روى زنده راو پر
پرواز كند.

ندهد. احمد فهميد كه آن پرا نخورنده دانه�ها را پرّد. امايش دانه و آب آورا بست و برخمش رز
نده�ىاى پرى گوشت مى�خريد و برابى محل مقدارّگوشت�خوار است. از آن پس هر روز از قص

نده خوب شد توانستنده با احمد دوست شده بود. بعد از مدتى كه حال پرد. پرمهمان مى�آور
فت.د و از آن�جا رپرواز كند تا اين كه يك روز باالى سر احمد چند دور ز

ان و حتى حيوانات داشتهفتار خوبى با ديگرد ره�هاى خوب بود و هميشه سعى مى�كرّاحمد از بچ
ام مى�گذاشتند.ا دوست داشتند و به او احترباشد. به همين خاطر، همه�ى اهل محل او ر

اوان بهد و نعمت�هاى فرا به بهشت ببرخداوند وعده داده است كه همه�ى انسان�هاى خوب ر
آن�ها بدهد.

وظيفه�ى ما نسبت به انسان�ها و حيوانات ضعيm چيست؟
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ىّد. حتت مى�كرّا اذياحم او مى�شد و او را مى�ديد مزگاه پيامبر ردى بود كه هردر شهر پيامبر، مر
ار دهد.ا آزه�ى خانه�ى خود، آب بر سر پيامبر ريخت تا بيشتر او ريك�بار از پنجر

د نبود پيامبر جوياى او شد. گفتند: بيمار است و نمى�تواند از خانهى از آن مرچند روز بعد خبر
بيرون بيايد.

دد. آن مرسى و عيادت كرفت و از وى احوال�پرپيامبر (ص) كه با همه مهربان بود، به خانه�ى او ر
خواهىفتار بد خود با پيامبر، پشيمان شد و از وى عذرد و از رب كرّفتار خوب پيامبر بسيار تعجاز ر
د.د؛ سپس به دين اسالم و پيامبر ايمان آوركر

د؟د، چشم�پوشى كرى آن مرفتارد (ص) از بدرّت محما حضرچر
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گشتند. اما شيرينسه به خانه بازى با هم از مدرشيرين و شايسته همكالسى و همسايه بودند. روز
د.ا باز نكرد، كسى در را زنگ خانه رهر چه ز

ستانا به بيمارش او رادر كوچك شيرين بيمار شده است و پدر و مادرمادر شايسته كه مى�دانست بر
ا به او نداد و از شيرينش رادرى بران كند. از اين رو خبر بيمارا نگرده�اند،��نمى�خواست شيرين ربر

ى كند. امادند به خانه�ى آن�ها برود و با شايسته بازش بر مى�گرد تا وقتى كه پدر و مادردعوت كر
د.ا قبول نمى�كرفته بود، دعوت آن�ها ره نگرش اجازچون شيرين از پدر و مادر

هدند. باالخرگرت بريا بايد به خانه�ى ما بيايى يا من هم كنار تو مى�مانم تا پدر و مادر شايسته گفت:
فتار خوب شايستهايى و رفت. شيرين از پذيرد و به خانه�ى آن�ها را قبول كرشيرين دعوت آن�ها ر

ا به خانهش او رادر شيرين بهتر شد و پدر و مادر برِش خوش�حال بود.  پس از ساعتى حالو مادر
فت.ادر كوچكش راه شيرين به عيادت بردند. مادر شايسته از آمدن آن�ها باخبر شد و همرآور

دند.ر زيادى كرّش تشكآن�ها از شايسته و مادر
مود.ش مى�فر همسايگان سفارّقعايت حه�ى رگ اسالم هميشه درباربدانيد كه پيامبر بزر

فتار مى�كنى؟تو با همكالسى�ها و همسايه�هايت چگونه ر


