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 برترين نعمت
 به نام خداوند بخشنده مهربان

ست. ان    شيد. آيا سالم عليكم! حال شما خوب ا سربلند با سالم و سرحال و سرزنده و  شه  شاءاهلل كه همي

 آماده براي اجراي برنامه هستيد؟ 

 حاال بگوييد خداي بزرگ چه مقدار نعمت به ما داده است؟

 هايي كه خداوند به ما داده است را بشمارد؟همه نعمت تواندچه كسي مي

 اگر گفتيد چرا؟ . 1هاي خداوند را بشماردتواند همه نعمتفرمايد كه هيچ كس نميقرآن مجيد مي

سياري از نعمتچون نعمت    ستند. همچنين ما ب سيار زياد ه شناختههاي خدا ب ايم. هاي خداوند را هنوز ن

ــتند، ولي هنوز هيچ كس از هايي كه در دل كوهنعمت ها، در اعماق زمين، در درياها، در كرات ديگر و... هس

ست كه ما همه نعمتآن ست ا شماريم، ولي تعدادي از آنهاي خداوند را نميها خبر ندارد. در ها را توانيم ب

 توانيم نام ببريم! كه مي

 ها مثل: . بله! برخي از اين نعمت2ها را نام ببريدخوب چند تا از نعمت
 دوستي ديگران و.... هستند. ،آب ، هوا ، پدر و مادر ، انواع غذاها ، عقل ، دين ، محبت   

ست،در ميان اين نعمت    ضي از نعمتهايي كه خدا به ما داده ا سيار با ارزشبع ستند كه ب اند تر از بقيهها ه
 نويسم. كه من در اين شكل زيبا مي

                                                           
 .16، آيه

 ها را بگويند.آموزان نعمتدهد تا دانشـ مربي اجازه مي2



 
 ؟ 3اين شكل چيست

 يد تابان . اين نعمت همانند خورشيد تابان است، ولي منظور خود خورشيد نيست. شكل خورش

 تواند با كمك اين شكل براي ما اين نعمت را بگويد؟ چه كسي مي
 براي اين كه بفهميد مقصود چه نعمتي است به اين حكايت گوش كنيد.

صادق    شاگردان امام جعفر ست و از  شت از  ابوحنيفه كه رهبر مذهب حنفي ا شكالي دا بود، هر گاه ا
صادق صادقكرد. او خوب ميسئوال مي امام  ست كه امام  سان دان ست. روزي از از داناترين ان ها ا
صادق سير اين آيه كه مي امام  شتهفرمايد در روز قيامت از نعمتسئوال كرد تف سهايي كه دا ي ايد بازپر

 چيست؟ خواهيد شد، 

  و در كدام سوره است؟دانيد اين كدام آيه آيا مي

 از سوره تكاثر. 8بله، آيه 

 «نعيم به عقيده تو چيست؟» سئوال را به خود او برگرداند و به او فرمود: امام   

 «غذا، طعام، آب خنك و.. »ابوحنيفه گفت: 

كه  اياگر خدا بخواهد تو را در روز قيامت در پيشـــگاه خود نگه دارد و از هر لقمه»حضـــرت فرمود:    

 جا بايستي!اي از تو سئوال كند، بايد بسيار در آناي كه نوشيدهاي و هر جرعهخورده

 ابوحنيفه عرض كرد: پس نعيم چيست؟ 

د ها بعما اهل بيت هستيم كه خداوند با وجود ما به بندگانش نعمت داده است و ميان آن»حضرت فرمود:    

بعد  ا به وسيله ما به هم پيوند داده و برادر هم ساخته است.ها رهاي آنالفت بخشيده است. دل از اختالف،

                                                           
 از آن استفاده نمايد. ـ مربي شكل را بكشد تا در جدول1



سيله ما آن شمن يكديگر بودند. به و ست. آري نعيم همان پيامبراز آن كه د سالم هدايت كرده ا و  jها را به ا

 .«4خاندان او است

 

ــاب ميهايي دارند كه بزرگمگر اهل بيت چه ويژگي    مت خداوند از آيند و در روز قياترين نعمت به حس

 د؟كنايم، سئوال ميها پيروي كردهها و اين كه ما از آننعمت وجود آن

ا نشان ها را به شمك ويژگيتكتها توجه كنيد تا هاي آنان آشنا شويم به اين كارتبراي اين كه با ويژگي   

 .5دهم

 .    8امين          7صادق            6شجاع   

  11مخلص          10رداوفا          9وزـدلس   

 14معصوم     13اخالق خوش                   12محسن   

 دانيد؟ هاي ديگري براي امامان ميهايي كه معلوم شد، شما ويژگيآيا غير از اين ويژگي

 بله، همدردي با مردم، علم گسترده و .. در اينجا به يك داستان شيرين در باره علم امام گوش كنيد.    

 ـ بيتم داشت از دوستان و شيعيان اهل يكي از اهالي قم كه بَكّار )بر وزن بزّاز( نا ان امام كاظمدر زم   

 كرد. اي داشت و از راه تجارت زندگي خود را اداره ميبود. او در قم مغازه ـ عليهم السالم

بار با او موّفق شـــد چهل بَكّار خيلي مؤمن و متعهد و پرتالش بود. در آن زمان كه وســـايل امروزي نبود،   

 همان وسايل آن زمان )اسب و شتر و..( به مكّه برود و خانه خدا را زيارت كند.

 جا پس از زيارت قبر حضرت محمداش تمام شد. به مدينه رفت و در آندر سفر آخر، پول و زاد وتوشه   
اش را تأمين كند و مخارج ســفر خود به محل اجتماع كارگران رفت ، به اميد آن كه كاري پيدا كند و زندگي

 را به دست آورد. 

                                                           
 نمايد. . مربي دراين جا كلمه اهل بيت را بدين شكل تكميل مي535، ص10، ج البيانمجمعـ 1

 كند. ها بيان ها را از قبل آماده كند و مطالب را همراه كارتـ مربي كارت1

 اي نداشتند.ترسيدند و از هيچ كس واهمهـ تنها از خدا مي2

 كردند.گفتند ابتدا خود عمل ميآنچه ميـ راستگو بودند و به 3

 دار مال و جان و آبروي مردم بودند.ـ امانت4

 شدند.ـ نسبت به همه مردم دلسوز و خيرخواه بودند و از ناراحتي آنان ناراحت مي5

 ـ به عهد و پيمان سخت وفادار بودند؛ پيمان باخدا، پيامبر خدا و..6

 يچ پاداشي از كسي انتظار نداشتند.دادند، هـ براي خدماتي كه انجام مي7

 كردند.ـ نيكوكار بودند و همواره در حق ديگران نيكي مي8

 ...(ـ بسيار خوش اخالق بودند. )خوش زبان، متواضع،9

 ـ از هر خطا، اشتباه، سهو و فراموشي به دور بودند.10



چند روزكار كرد و مزد خود را رفت و يك خانه بزرگ  بهكاري پيدا شد و او با چند نفر از كارگرها  باالخره

 گرفت. 

اي كه در آن پانزده دينار بود به امام كيسه شرفياب شد. پس از احوالپرسي، روزي به حضور امام كاظم   

 «وقتي به كوفه رفتي اين نامه را به علي بن حمزه بده.»اي نوشت و فرمود: اد و نامهاو د

اش را در قم دزد زده است. او به طرف كوفه حركت كرد. هنگامي كه به كوفه رسيد، خبردار شد كه مغازه   

ـــد. نزد علي بن حمزه رفت و نامه امام چهل  حمزه،را به او داد. علي بن  خيلي ناراحت و اندوهگين ش

 «به من امر فرموده است كه چهل دينار به تو بدهم! مواليم امام كاظم» دينار به بَكّار بخشيد و گفت:

اش رفت و آنچه را كه دزدها برده بودند، حســـاب كرد. ديد به اندازه چهل بَكّار وقتي به قم آمد. به مغازه   

 اند!دينار دزدي كرده

اند، حواله اين چهل دينار را به عوض آن اموالش كه دزدها برده امام هفتمبه اين ترتيب دريافت كه    

 . 15كرده است

  دانيد فوايد وجود امام در جامعه چيست؟هاي امام آشنا شديد. آيا ميحاال كه با ويژگي

سئوال    ست. اگر به  سيار زياد ا ضي از آثار و بركات و فوايد وجوفوايد امام ب سخ دهيد با بع امام در  دها پا

 .16شويمدول آشنا ميج

 

                                                           
 .92، ص1، ج سفينه البحارـ محمد باقر مجلسي، 1

 ديل به جدول نمايد.ـ مربي شكل خورشيد را تب2



 ها پرسش

 (12و 3ام )  باشد؟ميمادر اي در زبان عربي به معناي چه كلمه .1

 (10و 6 ،1 ،17، 9توحيد)       اصل اول اصول دين چيست؟ .2

 (20و  5 ،7، 16 ،21)منظره    گويند؟به چشم انداز و دورنما چه مي .3

 ؟چيست لت در پايتخت دولت ديگر اقامت دارد،نام شخصي كه به نمايندگي از جانب يك دو .4

 (15و  13، 4، 19)سفير         

  گفتند، چيست؟نام محلي كه در قديم به آن چاپارخانه مي .5

 (11و 8، 2) پست    

 (23و  14)يد           ؟گوينددر زبان عربي به دست چه مي .6

 (22و 18) دُر            گويند؟به مرواريد درشت چه مي .7

شدن جدول با رمز  حاال ست مي 3بعد از تكميل  سيد. بعد آوريم. پيام آن را به د سهيعني حرف اول را بنوي

 آيد. خانه بشماريد. با ادامه اين كار پيام جدول به دست مي هسخانه 

 اين سه مورد از فوايد امام است.« حفظ دين، سرپرستي و هدايت مردم» بله، پيام اين است :   

شتند اين وظايف را انجام مي امامان در    ضور دا بردند، ها بهره ميدادند و مردم از آنزماني كه در جامعه ح

 برند؟اما االن كه ما در زمان غيبت كبراي امام زمان هستيم، مردم چگونه از وجودش بهره مي

مند رهدي)عج( بهت مهرپرسيد كه آيا شيعيان در زمان غيبت از حض همين سئوال را شخصي از پيامبر اكرم   

شــيعيان از وجود او  قســم به كســي كه مرا به نبوت مبعود كرده اســتبله، » فرمود: شــوند؟ پيامبر اكرممي

ستفاده ميمند ميبهره شيد بهرهكنند، همانشوند و از نور واليت او ا شوند اگر مند ميگونه كه مردم از خور

 .« 17چه ابرها روي آن را پوشانيده باشند

مانِد    كه همه نمي ر ز ما هر چند  مان  بت يعني در ز عدهغي ما  ند، ا مان)عج( را ببين مام ز ند ا اي او را توان

 شناسند. بينند و هم ميهاي شايسته هم او را ميانسان البتهشناسند. ولي نمي ،بينندمي

 بيند، يا نه؟ ! امام زمان چطور؟ آيا او ما را مياما

دهند، بســيار لذت بيند و از ديدن دوســتان خود كه كارهاي خوب انجام ميآن حضــرت ما را مي !آري   

 شود. برد و خوشحال ميمي

 توانند امام زمان)عج( را ببينند، چه بكنند؟ها كه نميآن

 . تا وظيفه ما معلوم شود به چند سئوال من سريع جواب بدهيد حاال

 پنهان    آشكار نيست. .1

                                                           
 . 93، ص 52، ج بحاراالنوارـ محمد باقر مجلسي، 1



 نادا   توانا بود هر كه ... بود. .2

 ضياء  ؟كدام كلمه به معني نور است .3

 ادب   ادبان چه آموخت؟لقمان از بي .4

 « بينا»اي؟ اي بسيار زيبا بسازيد! چه كلمهها واژهتوانيد با حرف آخر اين كلمهخوب شما مي   

 جانشين. ب يعني چه؟ينا

 هد. دب خود انجام مييبسياري از وظايف خود را به وسيله نا در زمان غيبت امام   

 ب امام زمان كيست؟ ناي

 ولي فقيه كه همان مجتهد عادل جامع الشرايط است. 

 18خواهيم كه شعر زيباي خود را براي ما بخوانداز دوست عزيزمان مي

 سبزتر از بهار
 تريتو از فرشته مهربان

 و شايد از بهار سبزتر

 در انتظار ديدن توأم

 ات ببربيا مرا به خانه

 پرندة دلم براي تو

 هاي تازه خوانده استرانهت

 هاي باغ همبيا كه سبزه

 به خاطر تو سبز مانده است

 تو آن كسي كه ساليان سال

 جهان تو را به خود نديده است

 هاي كوچكمبيا كه دست

 19براي تو بنفشه چيده است

 
 

                                                           
 آموزان هماهنگ كند تا اين شعر را بخواند.ـ مربي از قبل با يكي از دانش1

 ـ شاهين راهنما.2


