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همكار گرامي، 
معلّم عزيز

سالم عليكم
براي پيشبرد بهتر فرايند ياددهي- يادگيري، توّجه شما را به نكات ذيل جلب مي كنيم:

براي تدريس كتاب مراجعه به كتاب راهنماي معلّم ضروري است. بخشي از محتواي آموزشي در كتاب راهنماي معلّم 
قرار داده شده است و بدون مراجعه به آن فرايند آموزش تكميل نخواهد شد.

فّعالّيت هاي دروس، درون كتاب درسي قرار داده شده است و كتابي مستقل تحت عنوان «كتاب كار» برنامه ريزي نشده 
است، بنابراين الزم است تدريس محتواي كامل كتاب (به ويژه انجام فّعالّيت ها) در كالس صورت پذيرد.

با توّجه به اين كه تصاوير نقش مهّمي در تثبيت اهداف درس دارند، الزم است همكاران محترم در راستاي آموزش 
مفاهيم دروس، از شيوه ي تصويرخواني نيز استفاده كنند.

نوع نگارش متن در اين كتاب نسبت به سال هاي گذشته با تغييراتي رو به رو است و به اقتضاي سّن دانش آموزان، 
ادبّيات مستقيم تري به كار گرفته شده است.

جهت تحّقق اهداف دروس، آيات و احاديث بسياري به كار گرفته شده است تا دانش آموزان به تدريج دريابند كه دين 
را بايد از منابع معتبر آن (كالم خدا و سخن معصومان) كه از هر خطا و اشتباه به دور هستند، دريافت كنند. آيات و 
احاديث درس در بسياري از موارد، مفاهيم درس را جمع بندي و نتيجه گيري مي كنند و دين را از زبان منابع اصيل در 

اختيار دانش آموزان قرار مي دهند.
هر درس اجزايي دارد كه به صورت خالصه به آن ها اشاره مي شود. تفصيل مطالب را در كتاب راهنماي معلّم مطالعه 

نماييد.
عنوان درس: عنوان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، گوياي چكيده و محتواي اصلي درس است و با ايجاد حّس 

كنجكاوي در دانش آموزان، در جهت انگيزش آن ها به موضوع درس به كار مي آيد.
وروديه: اين بخش كه در بيش تر دروس و در آغاز درس قرار گرفته است، به منزله ي ايجاد آمادگي و انگيزه براي 
همچنين در پاره اي از دروس، وروديه نقش ارزشيابي تشخيصي از ميزان پيش دانسته هاي  ورود به درس مي باشد. 

دانش آموزان در ارتباط با هدف درس را ايفا مي نمايد.
متن و بدنه درس: مفاهيم و اهداف اصلي درس، در اين بخش بيان مي شود.

بيش تر بدانيم: اين بخش در راستاي تقويت و تكميل مفاهيم اصلي درس، در برخي دروس قرار داده شده است. 
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الزم به ذكر است مطالب اين بخش جهت افزايش اطّالعات دانش آموز بوده و مورد ارزشيابي قرار نمي گيرد.
ببين و بگو: اين بخش با انجام يك فّعالّيت عيني و ملموس از سوي دانش آموزان، موجب تثبيت مفاهيم درس و 

تعميق يادگيري مي شود.
فكر كن و بگو: اين فّعالّيت به منظور تمرين فرايند تفّكر منطقي پيش بيني شده و دانش آموزان آن را به صورت 

فردي انجام مي دهند.
گفت وگو كنيد: با هدايت و نظارت همكاران، دانش آموزان به سؤاالت مطرح شده در اين بخش پاسخ مي دهند و 
معلّم جمع بندي مي كند. دانش آموز در اين قسمت با نظارت معلّم آموخته هاي ديني خود را در جمع دانش آموزان كالس 

تأييد نموده و آمادگي بروز رفتار ديني براي وي حاصل مي گردد.
همراه با خانواده: اين قسمت با هدف بسط يادگيري و تقوّيت نگرش دانش آموز به مفاهيم ديني در ميان اعضاي 

خانواده، براي بروز رفتار ديني وي قرار داده شده است.
اجراي نمايش: محتواي برخي دروس به صورت نمايش در كالس اجرا مي شود. جهت جذاب سازي كالس، همكاران 
مي توانند امكانات الزم براي نمايش  را در كالس تدارك نمايند. اين بخش با قرار دادن دانش آموزان در موقعّيتي فرضي، 

فرصتي براي تمرين عملي مفاهيم فراهم مي كند.
تحقيق كنيد: اين بخش توسط دانش آموزان در خارج از فضاي كالس صورت مي پذيرد. هدف اين بخش تقوّيت 

رويكرد پژوهش محور در فرايند آموزش و تعميق آموخته هاي دانش آموزان است.
خاطره گويي: دانش آموز در اين بخش ميان هدف درس و زندگي روزمره ي خود ارتباط برقرار مي كند.

كامل كنيد: اين بخش با برقراري ارتباط ميان مفاهيم درس، به تثبيت اهداف كمك مي كند.
انتظار مي رود همه ي دانش آموزان در بخش هاي گوناگون درس مشاركت داشته باشند و اگر دانش آموزي در بخشي 

نتوانست فّعالّيت و مشاركت مؤثّري داشته باشد، در بخش ديگر به او توّجه شود.
پايگاه اينترنتي گروه تعليم و تربيت ديني با قرار دادن اخبار، بخش نامه ها، نسخه ي الكترونيكي كتاب هاي درسي، متون 
كمك آموزشي، كتاب راهنماي معلّم، شيوه نامه ي ارزشيابي در پايه هاي دوم و ششم و... در خدمت شما معلّمان گرامي 

مي باشد. آدرس وبگاه عبارت است از:  
dini-dept.talif.sch.ir
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تنها اوتنها او

درس اّول

نظم و هماهنگی که در جهان اطراف ما وجود دارد، نشانه ی چيست؟ 
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هماهنگى شگفت انگيز
آيا تا به حال درباره ی رشد يک دانه ی گندم فکر کرده ايد؟ 

يک دانه ی گندم وقتی در خاک قرار می گيرد، غذای آن از قبل در خاک آماده شده است. دانه 
سوی  به  درياها  باالی  از  ابرها  وسيله  ی  به  آن،  نياز  مورد  آب  دارد.  نياز  هم  آب  به  رشد،  برای 
مزرعه می آيد و به صورت باران، بر زمين می بارد. دانه ی گندم برای رشد، به نور و گرما هم نياز 

دارد که خورشيد آن را تأمين می کند. 
جالب است بدانيد که فاصله ی خورشيد و زمين دقيق و حساب شده است. اگر فاصله ی زمين تا 
خورشيد خيلی زياد بود، گياهان به خاطر سرما از بين می رفتند و اگر اين فاصله خيلی کم بود، از 

گرمای زياد می سوختند.

11



12

پسر عزيزم! بدان که اگر پروردگار تو شريکی داشت، 
پيامبران او نيز نزد تو می آمدند.

       نهج البالغه، نامه ی ۳۱

مشرق  از  را  خورشيد  می خواست  يکی  کنند!  اداره  را  جهان  داشتند  تصميم  خدا  دو  کنيد  فرض 
بياورد، اّما ديگری می خواست طلوع خورشيد را از مغرب قرار بدهد!

دست  سه  انسان  می کرد  اراده  ديگری  و  بيافريند  انسان  برای  دست  دو  می خواست  يکی 
داشته باشد!

يکی تصميم می گرفت هر سال ۱۲ ماه داشته باشد و ديگری سه ماه ديگر به آن اضافه می کرد!
می کند.  اداره  را  جهان  خدا  يک  فقط  که  می دهد  نشان  جهان  پديده های  ميان  هماهنگی  و  نظم 
راستی اگر خدای ديگری هم وجود داشت، چرا برای معّرفی خودش، حّتی يک نفر را برای ما 

انسان ها نفرستاده است؟! 
امام علی(عليه الّسالم) در اين باره به فرزندش امام حسن (عليه الّسالم) می فرمايد:

ُه َلَفَسَدتا َلۡوکاَن فيِهما ءاِلَهٌة ِاالَّ اللّٰ
اگر در آسمان و زمين، غير از اهللا خدايان ديگری بود، 

آسمان و زمين به هم می ريخت.  
سوره ی انبياء، آيه ی ۲۲

می بينيد که برای رشد يک دانه ی گندم، چه هماهنگی شگفت انگيزی ميان خاک و خورشيد و 
باد و باران وجود دارد. درباره ی هر کدام از پديده های اين جهان که فکر کنيد، همين هماهنگی 

و نظم را خواهيد ديد.
فکر می کنيد اگر دو يا چند خدا جهان را اداره می کرد، اين هماهنگی به وجود می آمد؟

قرآن کريم می فرمايد:
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با کمک اعضای خانواده، نمونه ی ديگری از نظم و هماهنگی در جهان آفرينش را بنويسيد و در 
کالس برای دوستانتان بخوانيد.

ببين و بگو

گفت وگو كنيد

همراه با خانواده

هماهنگی  چه  خود،  اطراف  محيط  با  موجودات  اين  ميان  کنيد.  نگاه  تصاوير  اين  به  دّقت  با 
وجود دارد؟

به نظر شما در هر يک از موارد زير چه مشکالتی رخ خواهد داد؟ 
- يک مدرسه دو مدير داشته باشد.

- يک تيم ورزشی دو سرمرّبی داشته باشد.
- سربازان يک لشکر دو فرمانده داشته باشند.
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مشرکان مّکه گمان نمی کردند کسی حرف های حضرت محّمد را باور کند و به او ايمان بياورد؛ اّما 
روز به روز بر پيروان او افزوده می شد. آن ها برای جلوگيری از پيشرفت اسالم، هر کاری کردند، 

ولی سخت ترين آزارها و شکنجه ها نيز نتوانست پيروان حضرت محّمد را از ياری او باز دارد.
پيشنهادهای  مشورتی،  جلسه ی  در  آمدند.  گردهم  اين باره  در  گفت وگو  برای  قريش،  بزرگان 

گوناگونی مطرح شد؛ اّما هيچ يک از سوی جمع پذيرفته نشد. 
سرانجام يکی از افراد پيشنهادی داد که همه قبول کردند: «بهتر است به محّمد بگوييم ما حاضريم 
هم  تو  صورت  اين  در  کنی.  پيروی  ما  آيين  از  هم  تو  که  آن  شرط  به  کنيم،  پيروی  تو  آيين  از 
جزء بزرگان قريش می شوی و از همه ی مقامات و امتيازات ما برخوردار می گردی. يک سال تو 

خدايان ما را بپرست و سال بعد ما خدای تو را می پرستيم.»
اّما  گذاشتند.  ميان  در  آله)  و  عليه  اهللا  پيامبر(صّلی  با  را  خود  پيشنهاد  قريش،  سران 
رسول خدا   (صّلی اهللا عليه و آله) که حّتی برای لحظه ای حاضر نبود در برابر بت های سنگی و چوبی 

سر فرود آورد، فرمود: «پناه بر خدا که بخواهم چيزی را همتای او قرار دهم.»
به  آله)  و  عليه  اهللا  (صّلی  خدا  رسول  شد.  نازل  پيامبر  بر  «کافرون»  سوره ی  ماجرا،  اين  پی  در 

مسجدالحرام رفت، بر بلندی ايستاد و آيات آن را برای بزرگان قريش خواند:

تنها تو را مى پرستيمتنها تو را مى پرستيم

درس دوم
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پدر خداپرستان
حضرت ابراهيم، برای دعوت مردم به خداپرستی، تالش بسياری کرد. خدا در قرآن، او را پدر مؤمنان 

و خداپرستان ناميده است.۱
او از جوانی، با بت پرستی مبارزه می کرد و به قوم خود می گفت: «پرستيدن اين بت های بی جان 
برابر  در  بعد  و  بسازيد  بت هايی  خودتان  شما  که  است  عاقالنه  آيا  دارد؟  شما  برای  سودی  چه 
و  نمی کردند  توّجهی  او  سخنان  به  ابراهيم،  قوم  اما  بيفتيد.»  سجده  به  خود،  دست  ساخته های 

حرف های او را جّدی نمی گرفتند.
روز ها گذشت تا اين که جشن ساليانه ی بت پرستان فرا رسيد. آن ها برای برگزاری مراسم جشن 
از شهر بيرون رفتند. ابراهيم(عليه الّسالم) که از مّدت ها قبل تصميم داشت ضعف و ناتوانی بت ها 

را به مردم نشان دهد، تبر خود را برداشت و با گام های استوار به سوی بتکده ی شهر رفت. 

١ــ سوره ی حج، آيه ی ۷۸

ۡحٰمِن الرَّحيِم  ِه الرَّ ِبۡسِم اللّٰ
ُقۡل ٰياَ يَُّها اۡلکاِفروَن(۱)
ال َاۡعُبُد ما َتۡعُبدوَن(۲)

َو ال اَ ۡنُتۡم عاِبدوَن ما َاۡعُبُد(۳)

َو ال اَ َنا عاِبٌد ما َعَبۡدُتۡم(۴) 

َو ال اَ ۡنُتۡم عاِبدوَن ما َاۡعُبُد(۵)

َلُکم ۡ ديُنُکۡم َو ِلَی ديِن(۶)

به نام خداوند بخشنده ی مهربان
بگو: ای کافران 

من آنچه را شما می پرستيد، نمی پرستم.

و شما نيز آنچه را من می پرستم، نمی  پرستيد.
(بار ديگر می  گويم:)

نه من آنچه را شما پرستش کرده ايد، 
می پرستم.

و نه شما آنچه را من می پرستم، 
خواهيد پرستيد.

(بنابراين) ديِن شما برای خودتان و 
ديِن من برای خودم.
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اجراى نمايش

برای  خوانده ايد،  گذشته  سال های  در  که  را  الّسالم)  (عليه  ابراهيم  حضرت  بت شکنی  ماجرای 
دوستانتان تعريف کنيد و آن را به صورت يک نمايش در کالس به اجرا در آوريد.

ترجمه ی آيه ی سی و دوم از سوره ی ابراهيم چنين است: «خداوند است که آسمان ها و زمين را 
آفريد و از آسمان آب باران نازل کرد و به وسيله ی باران، انواع محصوالت برای روزی شما (از 

زمين) خارج ساخت... »
با توّجه به اين آيه چه کسی شايسته ی پرستش و عبادت است؟ چرا؟ 

گفت وگو كنيد
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اين  می گذاريم؟  سر  پشت  خود  زندگی  در  را  مراحلی  چه  انسان ها  ما  از  يک  هر  می دانيد  آيا 
مرحله ها تا چه زمانی ادامه پيدا می کند؟ 

اّولين مرحله ی زندگی، مرحله ی ُنه ماهه ای است که در شکم مادر به سر می بريم. وقتی رشد ما 
کامل شد، به دنيا می آييم و مرحله ی جديدی را آغاز می کنيم. اين مرحله ی جديد دوران کودکی 
را  کارهايمان  طور  چه  که  می گيريم  ياد  و  می يابد  افزايش  ما  نيروی  و  قدرت  رفته  رفته  است. 
خودمان انجام دهيم و به اين ترتيب، پا به دوره ی نوجوانی می گذاريم. پس از دوره ی نوجوانی، 
نوبت به جوانی می رسد. اين دوره، زمان کار و تالش جّدی است و در آن به آينده بيش تر فکر 

می کنيم. بعد از جوانی، نوبت به بزرگ سالی، پيری و کهن سالی می رسد.
به طور طبيعی، هر کدام از ما اين دوره ها را طی می کنيم و سپس عمر ما به پايان می رسد.

زندگی  از  جديدی  دوره ی  چه  وارد  مرگ،  از  پس  می يابد؟  پايان  مرگ  با  ما  زندگی  آيا 
می شويم؟ 

جهان ديگرجهان ديگر درس سوم

18
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زندگى برتر
قرآن کريم، مرگ را پايان زندگی نمی داند. از نظر قرآن، ما پس از مرگ پا به جهان جديدی 
می گذاريم که خيلی بزرگ تر و شگفت انگيزتر از اين جهان است. زندگی اصلی ما در آن جهان 

خواهد بود.
زندگی دنيا، محدود است و روزی به پايان می رسد؛ اّما زندگی در جهان آخرت، دائمی و هميشگی 
و  بياورند  ايمان  که  کسانی  کنند.  آباد  را  خود  آخرت  تا  دارند  فرصت  دنيا  اين  در  مردم  است. 
کارهای نيک انجام دهند، برای هميشه در بهشت خواهند بود و کافران و مجرمان، به آتش جهنم 

گرفتار خواهند شد.
در زمان پيامبر اسالم (صّلی اهللا عليه و آله) يکی از کافران، استخوان پوسيده ای را نزد پيامبر خدا 
آورد. آن گاه استخوان را با دستان خود نرم و خرد کرد و به پيامبر گفت: «ای محّمد! آيا پس از 
آن که ُمرديم و به يک ُمشت استخوان تبديل شديم، دوباره زنده می شويم؟!» خدا در قرآن، اين 

ماجرا را آورد و به سخن آن مرد چنين پاسخ گفت:

برای ساختن يک خانه، مهندس ابتدا بايد نقشه ای طّراحی کند و سپس بر اساس آن با تهّيه ی 
مواد و مصالح مورد نياز، خانه را بسازد. اگر ساختمان خراب شود و آن مهندس بخواهد دوباره 

آن را مثل شکل قبلی بسازد، ساختن اولّيه سخت تر است يا دوباره ساختن آن؟

آری! کسانی که نسبت به قيامت شک دارند، قدرت خدا را خيلی کم می شمارند. تعّجب آنان اين 
است که خدا چگونه می تواند مرده ها را دوباره زنده کند و جان تازه ای به آن ها ببخشد. خدا در 

پاسخ اين افراد نيز می فرمايد:

او گفت: چه کسی استخوان های پوسيده را زنده می کند؟! 
بگو همان کسی که آن ها را در آغاز آفريده است.

سوره ی يس، آيات ۷۸ و ۷۹

آيا آفرينش دوباره ی شما (در قيامت)، دشوارتر است يا 
آفريدن آسمان که خدا آن را برپا کرده است؟ 

سوره ی نازعات، آيه ی۲۷

گفت وگو كنيد
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ياد آن روز بزرگياد آن روز بزرگ درس چهارم

20

بياموزد.  قرآن  او  به  که  خواست  ايشان  از  و  آمد  آله)  و  عليه  اهللا  پيامبر(صّلی  نزد  مردی 
مرد  آن  وقتی  کرد.  او  به  قرآن  آموختن  مأمور  را  يارانش  از  يکی  آله)  و  پيامبر(صّلی اهللا عليه 
من  برای  آيه  دو  گفت: «همين  خود  معّلم  به  گرفت،  ياد  را  آن  آخر  آيه ی  دو  و  زلزال  سوره ی 

کافی است!» 
ماجرای او را برای پيامبر بازگو کردند. پيامبر فرمود: «اين مرد در حالی به خانه ی خود برگشت 

که دين را به خوبی فرا گرفته بود.» 
فکر می کنيد در اين دو آيه چه نکته ای آمده است که او می گفت همين دو آيه برای من کافی 

است؟!
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ٍة َخۡيًرا َيَره و (۷)  َفَمۡن َيۡعَمۡل ِمۡثقاَل َذرَّ
ا َيَره و (۸) ٍة َشر َو َمۡن َيۡعَمۡل ِمۡثقاَل َذرَّ

هر کس ذّره ای کار نيک کند، [نتيجه ی ] آن را خواهد ديد و 
هرکس ذّره ای کار بد کند، [نتيجه ی ] آن را خواهد ديد.

 سوره ی زلزال، آيات ٧ و ٨

قرآن و ياد قيامت
بسياری از آيات قرآن کريم، درباره ی قيامت است. قرآن، بارها و بارها از آن روز بزرگ ياد 
کرده و همواره مردم را به ياد روز قيامت می اندازد. اين کتاب عزيز، گاهی به بيان نعمت های 
و  بهشتيان  گفت وگوی  گاهی  می دهد.  گزارش  جهّنم  عذاب های  از  گاهی  می پردازد.  بهشت 
جهنميان را بازگو می کند و گاهی هم مراحل مختلف قيامت را برمی شمارد، تا انسان ها با خواندن 

اين آيات به انجام کارهای نيک تشويق شوند.
بسياری از گناهان مردم، به خاطر از ياد بردن قيامت است. به نظر شما اگر کسی ياد قيامت باشد، 
آيا به راحتی حاضر می شود دروغ بگويد و يا به ديگران ستم کند؟ اگر کسی واقعًا به قيامت ايمان 
داشته باشد، از مال ديگران بدون اجازه ی آن ها استفاده می کند؟ يا اين که سعی می کند با انجام 

کارهای نيک به سعادت هميشگی برسد و در روز قيامت به بهشت وارد شود؟

به  و  کنيد  انتخاب  را  و...)  قيامت  زلزال،  تکوير،  قيامت (مانند  روز  به  مربوط  سوره های  از  يکی 
همراه ترجمه ی آن در کالس بخوانيد.

فكر كن و بگو

قرآن بخوانيم

خدا در سوره ی حمد، با چه نامی از قيامت ياد کرده است؟

چگونه  خود  هم کالسی های  با  برخورد  در  دارد،  ايمان  آخرت  جهان  و  خدا  به  که  دانش آموزی 
رفتار می کند؟

گفت وگو كنيد
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نامش «صفوان» بود؛ يکی از ياران امام کاظم (عليه الّسالم)، که کارش کرايه دادن شتر به مسافران 
بود. 

از  گروهی  همراه  به  می خواست  بود،  الّسالم)  (عليه  کاظم  امام  مخالف  که  پادشاهی  هارون، 
درباريانش به سفر حج برود. کسی را نزد صفوان فرستاد و تعداد زيادی از شتران او را کرايه 

پول  صفوان  و  می کشيد  طول  ماهی  چند  آن ها  سفر  کرد. 
و  پيروان  از  که  او  می آورد.  دست  به  هنگفتی 

دوستداران امام کاظم(عليه الّسالم) بود، 
دلش نمی خواست به هارون خدمتی 

کند؛ اّما از اين معامله ی پر سود 
بگذرد.  نمی  توانست  نيز 

می  گفت:  خودش  با 
اشکالی  چه  من  «کار 
برای  را  شترانم  دارد؟! 
زيارت خانه خدا، کرايه 
ديگر  که  اين  می دهم. 

عيبی ندارد.»
چند روز بعد خدمت امام 

رسيد.  الّسالم)  کاظم(عليه 
«صفوان!  فرمود:  وی  به  امام 

نمی پسندم.»  را  تو  کار  اين  من 
صفوان با تعّجب پرسيد: «کدام کار؟» 

ــ اين که شترانت را به هارون کرايه داده ای!
ــ من شترانم را به هارون کرايه نداده ام تا به شکار يا 

تفريح برود؛ برای سفر حج و زيارت خانه ی خدا کرايه داده ام. شتربانی هارون نيز بر عهده ی 
خودم نيست؛ بلکه غالمانم را به همراه او خواهم فرستاد.

ــ  آيا دوست داری تا زمان پرداخت کرايه، هارون زنده بماند؟

شتربان با ايمانشتربان با ايمان درس پنجم
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هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد، 
از آنان است و در آتش دوزخ جای خواهد داشت.

ــ آری. دوست دارم زنده بماند تا برگردد و کرايه ام را بپردازد.
امام کاظم(عليه الّسالم) فرمود:

23
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بر اساس اين آيه، يکی از وظايف دينی ما مسلمانان، «َتوّلی» و «َتبّری» است. يعنی بايد مؤمنان را 
که دوستان خدا هستند، دوست بداريم و در مقابل، کافران ستمکار را که دشمنان خدا هستند، 
فهميد  وقتی  الّسالم)  (عليه  ابراهيم  حضرت  چنان که  بجوييم.  بيزاری  آن ها  از  و  بداريم  دشمن 

سرپرست او بت  پرست است و حاضر نيست دست از کار خود بردارد، از او بيزاری جست.۱

***

در کشور ما بعد از انقالب اسالمی، روز سيزده آبان، «روز مّلی مبارزه با استکبار» نام گرفته است و 
در اين روز همه ی مردم، به  ويژه دانش آموزان و دانشجويان، با شعارهايی مانند «مرگ بر آمريکا 

و اسرائيل» بيزاری خود را از دولت های زورگو و ستمگر اعالم می کنند. 

١ــ سوره ی توبه، آيه ی ١١٤

ِه َو الَّذيَن َمَعه و َاِشّداُء َعَلی اۡلُکّفاِر ُرَحماُء َبۡيَنُهۡم  ٌد َرسوُل اللّٰ ُمَحمَّ
محّمد رسول خدا و يارانش، در برابر دشمنان کافر، سرسخت و استوار،

و با يک ديگر مهربان و نيک  رفتارند. 
سوره ی فتح، آيه ی ۲۹

را  شترانش  همه ی  ستمگر،  به  کمک  از  رهايی  برای  آمد.  خود  به  امام  هشدار  اين  از  صفوان 
فروخت و به هارون کرايه نداد.

***

خدا در قرآن، همه ی ما مسلمانان را برادر يک ديگر شمرده است و به ما سفارش فرموده که به 
يک ديگر محّبت بورزيم و انسان های با ايمان و نيکوکار را دوست بداريم. هم چنين از کسانی که 
با دين خدا و پيامبر او و اهل بيتش عليهم الّسالم دشمنی می  ورزند، دوری کنيم و راه خود را از 

آن ها جدا نماييم. 
خداوند در قرآن می  فرمايد:
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تحقيق كنيد

از  را  خود  بيزاری  ما  آن ها  در  که  می شناسيد  ديگری  مناسبت های  چه  آبان،   ۱۳ روز  از  غير 
دشمنان اسالم اعالم می کنيم؟

در مورد پيام آيه ی ٢٩ سوره ی فتح با دوستانتان گفت وگو کنيد.

گفت وگو كنيد

فكر كن و بگو
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چه حادثه ای موجب شد که روز ۱۳ آبان را روز «دانش آموز» بنامند؟


