درس

8

به یاد مهربان ترین مع ّلم

َّدا
پس از رحلت معلّم عزيزش نميتوانست در مدينه اذان بگويد .همينكه به جملهي «اَش َه ُد اَ َّن ُم َحم ً

َر ُ
سولاهلل» ميرسيد بغض گلويش را ميگرفت و مردم مدينه همراه او به گريه ميافتادند.

صديق (رضياهللعنه) ،خليفهي پيامبر از بالل خواست براي نماز اذان
روزهاي ا ّول خالفت ابوبكر ّ
بگويد ،ا ّما او با ادب و گريهكنان جواب داد« :ديگر نميتوانم! عذرم را بپذير!»

صديق (رضياهلل عنه) جواب داد :تو
سپس از خليفهي مهربان خواست كه اجازه دهد به شام 1برودّ .
ميتواني هرجا كه ميخواهي بروي و بالل (رضياهللعنه) مدينهي پيامبر را به ياد استاد و معلّم خويش،
ترك كرد.
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 .١سوريهي امروز

در زمان خالفت عمرفاروق (رضياهللعنه) ،خليفه مجبور شد براي سر و سامان دادن به اوضاع شام،

بهآنجا سفر كند.

در همين سفر بود كه گروهي از مسلمانان قديمي و ياران پيامبر از او خواستند ،از بالل خواهش كند

اذان بگويد .بالل اين درخواست را پذيرفت ،ا ّما خاطرات روزهاي دوستي او با پيامبر در مدينه ،يكي پس
از ديگري برایش زنده شد.

سيماي پاك پيامبر ،مهربانيهايش با همه مخصوصاً با فقيران و ضعيفان و عبادتها و نماز با صفاي

رسول خدا را مرور ميكرد .همين كه صدايش بلند شد یاران با وفای پیامبر اشک ریختند و ساير مردم
هم با ديدن اين ياران با وفا به گريه افتادند .به جمله ی «اشهد انّ مح ّم ًدا رسولاهلل» كه رسيد ،اميرالمؤمنين

شدت گریست و اينگونه بود كه بالل باوفا ،بار ديگر با صداي خوش و آسمانيش،
عمر (رضياهللعنه) به ّ

دل همگان را با نور ايمان روشن کرد.

بينديشيم

ُقل ِان کُنـ ُتم ُت ِ
ُـم الـ ٰ ّلـ ُه …
ـح ّبـو َن الـ ٰ ّل َ
ـهَ ،فـا َّتـ ِبـعونی ُیحـ ِببـک ُ
(ای پیامبر) بگو اگر خدا را دوست دارید ،از من پیروی کنید
تا خدا دوستتان بدارد.

سوره ی آل عمران:آیه ی ٣١

بهنظر شما چه ارتباطي ميان اين درس و مفهوم اين آيه وجود دارد؟

با خود می گویم

پيامبر توانست
دل مردم را به دست آورد

دعوتش به خاطر ............................................................................

بسیار مهربان ...................................................................................

چون:
خودش به آنچه ...............................................................................
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كامل كنيد
نامهاي به تمامي كساني كه ميخواهند در سايهي درخت زيباي ايمان آرام بگيرند ،بنويسيد.
دوستان عزیزم! سالم!

آیا تا به حال ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

گفتوگو كنيد
يكي از تعاليم پيامبر عزيز ما ،اين است كه:

الـم ِ
َسـنان ِ
ِ
ِ
شـط
ـیـ ٌة کَـا
اَلـ ّن ُ
ـاس َسواس َ

همه ی انسانها مانند دندانه های شانه با هم مساویند.

به نظر شما اگر همه ی انسانها اين سخن زيبا را با جان و دل بپذيرند ،دنيا چه تغييري ميكند؟

فكر كن و بنویس
يكي از وقتهاييكه انسان در آن گريه ميكند ،وقتي است كه از دوستان خدا ياد ميكند ،راستي

دليل اين كار چيست؟
24

این نوع گریه ،با گریه ای که حاصل از درد و رنج است ،چه تفاوتی دارد؟
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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 9استاد بزرگ خداپرستی
اميرالمؤمنين عمر (رضياهلل عنه) ،در دوران خالفتش ،معاذ (رضياهلل عنه)را براي جمعآوري زكات

و صدقههاي یکی از قبایل مسلمان فرستاد.

براساس دستور خليفه ،معاذ تمام آنچه را كه جمع كرده بود ،در بين نيازمندان مختلف تقسيم كرد

و با همان لباس ساده ی خود به مدينه برگشت.

همسرش گفت :اي معاذ! افرادي كه به چنین سفرهایی فرستاده ميشوند ،معموالً با خود سوغاتي

ميآورند ،پس سوغاتي تو كجاست؟!

معاذ جواب داد :نگهبان امانتداري همراه من بود ،نتوانستم سوغاتي بياورم.
صديق ،امين بودي و آنها
همسرش گفت :تو در نظر رسول خدا (صلّياهلل عليه و عليآله) و ابوبكر ّ

كامالً به تو اطمينان داشتند ،پس چرا عمر نگهبانی همراه تو فرستاد؟ سپس برخاست و به خانه ی عمر
رفت تا از خلیفه نزد همسرش گاليه كند.
خيلي زود خبر به عمر فاروق رسيد.

عمر كه چنين كاري نكرده بود ،معاذ را طلبيد و به او گفت :آيا من نگهبانی همراه تو فرستادم؟!
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معاذ گفت :مگر خداوند همراه و نگهبان من نبوده است؟!

اميرالمؤمنين عمر (رضياهللعنه) لبخندی زد و به خاطر ايمان و امانتداري دوست عزيزش خدا را

شكر كرد.

و از اينكه معاذ اينگونه به همسرش درس توحيد داده ،او را مورد تشويق قرار داد و از پول خودش

		
چيزي به او داد و گفت:همسرت را با اين هديه خوشحال کن.

بينديشيم

ٰ
ـصیـر
ـو َم َ
ـعـکُم اَیـنَـما کُـنـ ُتمَ ،و الـ ّلـ ُه بِـما تَ َ
عـملو َن بَ
ُه َ
ٌ
هرکجا باشید او با شماست و خدا به هرچه می کنید بینا است.

سوره ی حدید :آیه ی ٤

چه ارتباطی میان این آیه و داستانی که خواندیم وجود دارد؟

گفتوگو كنيد
معاذ که همسرش را بسیار دوست داشت ،چرا در بازگشت از سفر با خود سوغاتی نیاورد؟

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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بیشتر بدانیم
معاذ يكي از بخشندهترين جوانان مسلمان بود .آنقدر به بخشش عادت كرده بود كه گاهي

دوستانش او را نصيحت ميكردند كه چرا در این کار زيادهروي ميكند.

معاذ ابن جبل آگاهی زيادي از قرآن داشت.
او همان جواني بود كه پيامبر (صلّياهللعليه وعليآله) در وصفش فرمود« :آگاهترين فرد ا ّمتم به
حالل و حرام ،معاذ است ».پوستي سفيد و چهرهاي زيبا داشت؛ دندانهاي بلورين و چشمان سياهش بر
خوش سيمايي او افزوده بودند.

يكبار به همراه دوستش ابوعبيده ،نامهاي براي اميرالمؤمنين عمر نوشتند:

«........تو كه مسئوليت ا ّمت را به عهده گرفتهاي ،بايد بداني كه هركدام از مردم سهمي در عدالت

دارند كه نبايد فراموش شود ،پس همه را با يك چشم نگاه كن و از اجراي عدالت روي برمگردان .ما

خيرخواه تو هستيم و تو را به ياد قيامت مياندازيم»...
امیرالمؤمنین در جواب نوشت:

توجه خواهم كرد و تمام
«سالم خدا بر شما .نامهي پر از پند و حكمت شما به دستم رسيد .به تمام آن ّ

دستورات شما را با عالقه اجرا خواهم كرد»...

1
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«حیاةالصحابة» ،جلد .٣
 .1با کمی خالصه و ساده نویسی ،برگرفته از «کنزالع ّمال»،جلد ٨؛
ّ
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 12عموهای مهربان

هنگامي كه رسول خدا (صلّياهللعليهوعليآله) براي انجام عمره به ّ
مكه رفت ،دختر خردسال حمزهي

سيدالشهداء ،خود را به پيامبر رساند و با شور و هيجان فرياد زد:

 -عموجان! عموجان! از دست دادن پدر برايم مشكل است ،از نبود او احساس تنهايي ميكنم؛ مرا

كمك كن و از تنهايي نجاتم بده.

درحق آن
ياران پيامبر ضمن رعايت ادب هركدام پيشدستي كردند تا بلكه بتوانند اين كار مهم را
ّ

فرزند شهيد انجام دهند.

مرتضي (رضياهلل عنه) فوراً او را در آغوش كشيد و نوازش کرد و وي را به همسر مهربانش
علي
ٰ

فاطمه (رضياهللعنها) داد.
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برادر علي ،جعفر (رضياهللعنه) و زيدبن حارثه (رضياهللعنه) هم با تمام شوق و ذوق اعالم كردند كه

سرپرستي اين دخترك را به عهده ميگيرند.

علي گفت« :من از همه براي اين كار مستحقتر هستم ،چون او دخترعموي من است».

جعفر جواب داد« :او هم دختر عمويم است و هم خالهاش همسر من است».
زيد گفت« :من از شما مستحقترم چون او دختر برادر من است».

1

آنها هيچكدام از پافشاري و اصرار بر حرف خود كنار نكشيدند ،تا اينكه حل و فصل كردن اين ماجرا

به پيامبر سپرده شد.

پيامبر كه از اين همه مح ّبت دوستانش خوشحال ،و از شتابشان در انجام كار خوب و احسان ،ذوقزده

شده بود ،با خشنودي گفت« :بايد سرپرستي اينكار به خاله ی دخترك داده شود .چون خاله مثل مادر است».
و با اين سخن دختر را به جعفر سپردند.
سپس پيامبر رو به هرکدام از آنها كرد؛

با مهرباني به علي گفت« :تو از مني و من از تو هستم»

و به جعفر گفت« :تو از نظر ظاهر و اخالق مانند من هستي».
و به زيد گفت« :تو برادر و دوست من هستي».

بينديشيم

سابِـقوا ِالـی م ِ
ـرة ٍ ِمن َر ّب ِـکُم َو َجـ َّنـةٍ …
غـف
ٰ َ
َ

برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشت
بر یکدیگر پیشی بگیرید.

سوره ی حدید :آیه ی ٢١

چه ارتباطي ميان اين آيه و داستاني كه خوانديم ،وجود دارد؟
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 .١الب ّته منظور زيد ،برادر ديني و ايماني بود و ميخواست بگويد سيدالشهداء حمزه (رضیاهلل عنه) را بسيار دوست دارد.

دوست دارم
من هم مانند ياران پيامبر هميشه در انجام كارهاي خوب حاضر و آماده باشم تا....
قرآن را حفظ کنم.

..................................................................

حق دوستان خدا را به جا بیاورم.
ّ

..................................................................

گفتوگو كنيد
اين داستان را با دوستانتان بخوانيد.

....................................

عبداهلل پسر جعفر (رضياهللعنهما) ميگويد :يادم هست وقتي رسول خدا (صلّياهللعليهوعليآله)

وارد خانهي ما شدند و خبر شهادت پدرم را به مادرم رساندند ،در حالي كه دست مباركشان را بر سر من
و برادرم ميكشيدند و از چشمان پر نورشان اشك ميريخت ،فرمودند« :خدايا! جعفر با توشهاي ارزشمند

از كارهاي نيك به سوي تو آمد .پس فرزندانش را از بهترين بندگانت قرار بده».

سپس به مادرم گفتند« :دوست داري خبري خوش در مورد جعفر بشنوي؟» مادرم درحالي كه

اشكهايش جاري شده بود و آن را پاك ميكرد ،گفت :بله.

رسول خدا فرمودند« :خداوند به جاي دو دست جعفر ،دو بال به او بخشيد تا او در بهشت پرواز كند

و به هر طرف كه دلش ميخواهد،برود».

1

اكنون با دوستان براي پاسخگويي به اين پرسشها گفتوگو كنيد.

ــ چه نامي براي اين داستان بهتر است؟

ــ چه ارتباطي ميان اين داستان و آيهي درس وجود دارد؟

 .١برگرفته از كتاب المغازي ،اثر ابن عمر واقدي ،جلد .2
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ــ از رفتار پيامبر با عبداهللابنجعفر و برادرش،چه چيزي ياد ميگيريم؟
....................................................
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