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عصر عاشورا بود. بسياری از ياران امام شهيد شده بودند. 
امام حسين (عليه الّسالم) کنار خيمه ها ايستاده بود و به لشکر يزيد نگاه می کرد. 

صدايی آشنا توّجه امام را به خود جلب کرد.
عمو جان، عمو جان! 

صدای قاسم بود. فرزنِد برادرش.
امام به سمت او برگشت:
- عزيزم سخنی داری؟

- عمو جان! به من اجازه بده به ميدان جنگ بروم و در راه دفاع از دين خدا کشته شوم. امام 
نگاهی به او کرد؛ برايش سخت بود که يادگار و امانت برادرش را که تازه به سّن چهارده سالگی 
رسيده بود، به مبارزه با کسانی بفرستد که هيچ رحمی نداشتند. قطره ی اشکی از چشمان امام 

بر   زمين چکيد. به آرامی گفت: نه قاسم جان!
قاسم دوباره اصرار کرد. دستان عمو را در دستانش گرفته بود و اشک 

می ريخت و خواهش می کرد. امام سرش را پايين انداخته بود تا قاسم 
اشک های او را نبيند. 

با  قاسم  داد.  نبرد  اجازه ی  او  به  امام  بود.  کرده  آماده  خدا  راه  در  مرگ  برای  را  خود  قاسم، 
شجاعت وارد ميدان شد.

با آن سّن کم، مردانه جنگيد و تعدادی از سپاه دشمن را از بين برد. سرانجام او نيز مانند بقّيه ی 
ياران امام حسين (عليه الّسالم)، در راه دين خدا به شهادت رسيد.

قيام امام حسين (عليه الّسالم)
شد،  انتخاب  پيامبری  به  خداوند  سوی  از  آله)  و  عليه  اهللا  (صّلی  محّمد  حضرت  که  آن  از  بعد 
انسان های ظالم و ستمگر که حاضر به پذيرش دستورات خداوند نبودند، تصميم گرفتند از هر 

سرور آزادگانسرور آزادگان درس ششم
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پيامبر  مقاومت های  و  تالش ها  اّما  ببرند؛  بين  از  را  اسالم  دين  شده  که  راهی 
باعث شد که اين دشمنان نتوانند به خواسته های خود برسند. 

پيامبر  جانشين  که  (عليه الّسالم)  علی  امام  با  جنگ  به  معاويه  پيامبر،  از  بعد 
فرزندش  الّسالم)،  علی(عليه  امام  از  بعد  برخاست.  بود، 

امام  حسن (عليه الّسالم) نيز با نقشه ی معاويه به شهادت 
دنيا  از  معاويه  قمری  هجری   ۶۰ سال  در  رسيد. 
رفت و فرزندش يزيد به حکومت رسيد. يزيد اهل 
کارهای زشت و ناپسند بود. به نماز چندان اهّمّيت 
آشکارا  نمی کرد.  رعايت  را  دينی  احکام  و  نمی داد 

را  آله)  عليه و  اهللا  حضرت محّمد(صّلی  اسالم و  دين 
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«وای بر اسالم که به حاکمی چون يزيد گرفتار شده است.»

امام حسين (عليه الّسالم) در برابر يزيد قيام کرد و با فرزندان و خانواده اش از مدينه خارج شد. 
امام مردم را به مبارزه با يزيد دعوت نمود و درباره ی هدف خود از قيام فرمود:

  ۶۱ سال  محّرم  دهم  روز  در  سرانجام  کردند.  ياری  را  او  و  شدند  همراه  او  با  کمی  عّده ی  اّما 
امام     حسين (عليه الّسالم) و هفتاد و دو تن يارانش در صحرای کربال به شهادت رسيدند.

پس از شهادت امام حسين (عليه الّسالم)، مردم از خواب غفلت بيدار شدند و با الگو گرفتن از 
قيام امام حسين(عليه الّسالم) در مقابل يزيد ايستادند.

همانا من برای اصالح امت جدم قيام کرده ام. 
من می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم.

در مورد ديگر کودکان و نوجوانانی که در حماسه ی کربال حاضر بودند، تحقيق کنيد و در کالس 
برای دوستانتان بخوانيد.

شما به عنوان يک نوجوان مسلمان برای زنده نگه داشتن نام امام حسين (عليه الّسالم) چه کارهايی 
انجام می دهيد؟

گفت وگو كنيد

تحقيق كنيد

مسخره می کرد. فساد او در مردم نيز اثر گذاشته بود. يزيد می خواست دين اسالم را ريشه کن 
کند و آن را نابود سازد. 

وقتی به امام حسين (عليه الّسالم) خبر دادند که يزيد به حکومت رسيده است، فرمود:
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خاطرات خود از شرکت در يکی از برنامه های عزاداری ماه محّرم را در کالس برای دوستانتان 
بازگو کنيد.

خاطره گويى

سپس  دهيد؛  قرار  جدول  در  چپ  به  راست  از  شده  داده  اعداد  ترتيب  به  را  زير  سؤاالت  پاسخ 
حروف را به ترتيب کنار هم بخوانيد. رمز جدول، يکی از سخنان امام حسين (عليه الّسالم) است. 

۱- نام خواهر امام حسين (عليه الّسالم)؛ پيام رسان کربال. (۱۳-۱۲-۷-۴)
۲- جاری شدن اشک از چشم ها. (۱-۱۷-۲-۳)

۳- وقتی به هم می رسيم، به يک ديگر می گوييم .......... . (۸-۱۴-۲۰-۱۶)
۴- تعداد جزء های قرآن کريم. (۲۱-۶)

۵- زياد نيست. (۱۱-۱۵)
۶- اّولين ماه از فصل زمستان. (۲۳-۲۴)

۷- شکلی که سه ضلع دارد. (۹-۱۰-۱۹-۱۸)

به نظر شما اين جمله چه ارتباطی با موضوع درس دارد؟

ي و ز ب
كامل كنيد

امام حسين (عليه الّسالم) می فرمايد: 
............................................................................................................................ بيعت نمی کند.

زك

*

**



30333303030333030033033

سيماى خوبانسيماى خوبان
درس هفتم
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سال ها آرزو داشت که بتواند در مزرعه ی امام کاظم (عليه الّسالم) مشغول به کار شود؛ او می دانست 
که آن حضرت درآمد کشاورزی خود را در اختيار فقيران قرار می دهد.

کسی  اّما  بودند،  نشسته  آن  دور  کارگران  همه ی  و  بود  شده  پهن  بزرگی  سفره ی  نهار،  هنگام 
دست به غذا نمی برد. گويا منتظر کسی بودند. چند لحظه ای گذشت که امام با لبخندی بر چهره 

و با گفتن سالم وارد شد و در گوشه ای از سفره نشست. 
زبان  بر  را  خدا  نام  امام  می نشيند؟  سفره  يک  سر  بر  خود  کارگران  با  امام  آيا  نمی شد!  باورش 
آورد و همگی مشغول خوردن غذا شدند. بعد از پايان غذا، امام خدا را شکر گفت و سپس رو به 
کارگران کرد و فرمود: اگر ممکن است کمی بنشينيد، مشکلی پيش آمده که می خواهم در مورد 

آن با شما مشورت کنم.
او رو به سوی امام کرد و گفت: آيا شما با اين علم و مقام می خواهيد با ما که کارگران شما هستيم 

مشورت کنيد؟
امام کاظم (عليه الّسالم) با مهربانی نگاهی به او کرد و فرمود: شايد خدا به ذهن شما چيزی بياورد 

که راه حّل اين مشکل باشد.
 اين رفتار، عشق و عالقه ی او را به امام بيش تر کرد. تازه  فهميد که چرا خداوند ايشان را 

امام و پيشوای مسلمانان قرار داده است.

***
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اين  از  قرآن،  در  خدا  چرا  که  بفهميم  می توانيم  (عليهم الّسالم)،  بيت  اهل  زندگی  به  نگاهی  با 
بزرگواران ستايش کرده است.

 آنان مهربان و خوش اخالق بودند. خطای ديگران را به راحتی می بخشيدند. از کسی کينه به دل 
نمی گرفتند. اشتباهات مردم را به رخ آنان نمی کشيدند و آنان را سرزنش نمی کردند. اگر هم از 

عيب کسی خبردار می شدند، آن را می پوشاندند. 
به خاطر خويشاوندی با پيامبر(صّلی اهللا عليه و آله) امتياز ويژه ای برای خود در نظر نمی گرفتند 
با  خويشاوندی اش  مسافرت ها،  در  اد(عليه الّسالم)  سجّّ امام  نمی کردند.  فخرفروشی  مردم  بر  و 

پيامبر را پنهان می کرد تا مبادا همسفران به زحمت بيفتند و او را از کار کردن بازدارند. 
با ظالمان و ستمگران زمان خود مبارزه می کردند و همگی در اين راه شهيد شدند.

به عهد و پيمان خود وفادار بودند و اگر قولی می دادند، به قولشان عمل می کردند. امانت را صحيح 
و سالم به صاحبش باز می گرداندند.

به ديگران نيکی می کردند ولی مّنت نمی گذاشتند. هديه های کوچک و کم ارزش را نيز می پذيرفتند 
و آن را جبران می کردند.

با هيچ کس مغرورانه سخن نمی گفتند و هيچ گاه متّکبرانه راه نمی رفتند. به کسی دشنام نمی دادند 

َرُکۡم َتۡطهيًرا ۡجَس َاۡهَل اۡلَبۡيِت َو ُيَطِهّ ُه ِلُيۡذِهَب َعۡنُکُم الِرّ ِانَّما ُيريُد اللّٰ
همانا خدا اراده کرده که همه ی پليدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بيت دور سازد 

و شما را پاک و مطّهر گرداند.
سوره ی احزاب، آيه ی۳۳       

فکر می کنيد امامان (عليهم الّسالم) چه ويژگی هايی داشتند که خداوند ايشان را پيشوای ما قرار 
داده است؟

اهل بيت در قرآن
و  برتر  الگوهای  معّرفی  هدايت،  راه  بهترين  و  است  مردم  راهنمايی  و  هدايت  کتاب  قرآن 

انسان های نمونه است. در يکی از آيات قرآن می خوانيم:
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و کسی را با القاب زشت و ناپسند صدا نمی زدند. پشت سر مردم حرف نمی زدند و اگر کسی 
مسخره  را  کسی  هيچ گاه  می گرفتند.  را  او  جلوی  می گشود،  ديگران  غيبت  به  زبان  آنان،  نزد 
اّما  می کردند؛  شوخی  نمی کردند.  قطع  را  کسی  حرف  و  می گفتند  سخن  اندازه  به  نمی کردند. 

شوخی هايشان به اندازه بود و به بهانه ی شوخی، کسی را از خود نمی رنجاندند.
پذيرايی  او  از  شکل  بهترين  به  می آمد  آن ها  خانه ی  به  مهمان  اگر  بودند.  مهمان نواز  بسيار   

می کردند. به عيادت بيماران می رفتند و با سخنان دلگرم کننده ،  به آنان اميدواری می دادند.
کودکان را دوست داشتند و با آنان با مهربانی رفتار می کردند. اگر فقيرترين مردم به ديدارشان 
دعوتش  می کرد،  دعوت  خود  خانه ی  به  را  آنان  کسی  اگر  و  می داشتند  گرامی  را  او  می آمد، 
فقيرنشين  محّله  های  به  ناشناس،  طور  به  شب ها  بودند.  بخشنده  و  کريم  بسيار  می پذيرفتند.  را 
می رفتند و به فقرا، نان و غذا می دادند. همسايگان را نمی آزردند، بلکه تا می توانستند، به آنان 
نيکی می کردند. با حيوانات خوش رفتار بودند و در دادن آب و غذا به آن ها کوتاهی نمی کردند.

با اهل خانه مهربان بودند و به پدر و مادر خود خيلی احترام می گذاشتند.
هنگام غذا، پرخوری نمی کردند و به اندازه می خوردند. صبور و آرام بودند و در هيچ کاری عجله 
نمی کردند. همواره تميز و آراسته بودند. موی خود را شانه می کردند. مسواک می زدند و پيوسته 

خود را معّطر می ساختند.
را  زندگی  خود  دسترنج  با  و  می کردند  کار  مردم  همه ی  مثل  بودند.  کوشش  و  تالش  اهل 

می گذراندند. 
به نان احترام می گذاشتند و از اسراف و هدر دادن نعمت ها بيزار بودند.

خيلی  نماز  به  می پرداختند.  دعا  و  مناجات  به  شب،  دل  در  و  می ورزيدند  عشق  خدا  عبادت  به   
اهّمّيت می دادند و هميشه نمازشان را اّول وقت می خواندند.

***

آنچه خوانديد،  تنها گوشه ای از رفتارهای پسنديده و صفات نيک پيشوايان دينی ما بود. دراين باره 
گفتنی های فراوانی وجود دارد.
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در  و  کنيد  تهّيه  ديواری  روزنامه   يک  امامان،  از  يکی  زندگی  مورد  در  خود،  دوستان  کمک  با 
راهروی مدرسه نصب نماييد.

روزنامه  ديوارى

زندگی  از  داستان هايی  مطهری،  مرتضی  شهيد  دانشمند  نوشته ی  راستان»  «داستان  کتاب  از 
امامان (عليهم الّسالم) را انتخاب کنيد و در کالس برای دوستانتان بخوانيد.

پيشنهاد

در موارد زير بهترين برخورد چيست؟
- کسی شما را مسخره می کند يا به شما ناسزا می گويد.

- در بازی، دوستتان به شما برخورد می کند و روی زمين می افتيد.
- در حضور شما از ديگران بدگويی می شود.

- در مسير شما تّکه نانی روی زمين افتاده است. 

گفت وگو كنيد
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با  بکشيد.  خط  آن ها  دور  و  کنيد  پيدا  را  ايشان  نام  است.  آمده  زير  جدول  در  امام  دوازده  نام 
حروف باقی مانده، کلمه ای پنج حرفی ساخته می شود. جمله ی زير را با آن کامل کنيد. 

۲. امام حسن عليه الّسالم    ۳. امام حسين عليه الّسالم    ۱. امام علی عليه الّسالم     

۵. امام باقرعليه الّسالم     ۶. امام صادق عليه الّسالم ۴. امام سجاد عليه الّسالم    

۷. امام کاظم عليه الّسالم    ۸. امام رضا عليه الّسالم    ۹. امام جوادعليه الّسالم  

۱۱. امام عسکری عليه الّسالم  ۱۲. امام مهدی عليه الّسالم ۱۰. امام هادی عليه الّسالم    

وظيفه ی ما در برابر امامان، ................................................................................. است.

كامل كنيد

حکاهـقداص٭

ساماطنیسح

نظهـدرقابس

امدییلعرج

تعیداوجضا

٭٭یرکسعاد
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از سال ها قبل همه می دانستند که فرزندی به نام مهدی از اهل بيت پيامبر (عليهم الّسالم) به دنيا 
خواهد آمد. وقتی رسول خدا نام دوازده امام را برای مردم بيان می  کرد، به آن ها فرمود: آخرين 

امام که نامش مهدی است، با ظالمان مبارزه می  کند و حکومت  های ستمگر را از بين می  برد. 
دشمنان اهل بيت که اين مطلب را می  دانستند، خانه ی امام حسن عسکری (عليه الّسالم) را زير نظر 
داشتند تا اگر نوزاد پسری متوّلد شد، او را به قتل برسانند؛ اّما خدا حضرت مهدی(عليه الّسالم) 

را از شّر آنان حفظ کرد.
آن حضرت در سحرگاه نيمه شعبان به دنيا آمد و مأموران حکومت نيز از توّلد او خبردار نشدند. 
امام حسن عسکری (عليه الّسالم)، به جز ياران بسيار نزديک خود، کسی ديگر را از اين ماجرا 

مّطلع نساخت.
پس از شهادت امام عسکری (عليه الّسالم)، امام مهدی، به فرمان خداوند از چشم مردم پنهان 
شد، تا هر زمانی که خدا بخواهد و مردم آمادگی داشته باشند، قيام کند و جهان را پر از نيکی و 

***عدالت سازد.
دوران غيبت

در درس پيش دانستيم که از نظر دينی وظيفه داريم از امامان معصوم (عليهم الّسالم) اطاعت کنيم. اکنون 
که در دوران غيبت هستيم، چگونه به اين وظيفه ی خود عمل کنيم؟

امام مهدی (عليه الّسالم) برای ارتباط خود با مردم در دوران غيبت، چهار نفر از عالمان دينی را برگزيد. 
پس از آن چهار نفر، ايشان افراد خاّصی را با نام مشّخص، به عنوان جانشين خود معّرفی نکرده است؛ 

بلکه عالمان پرهيزکار و دين شناس هر زمان را به عنوان جانشينان خود قرار داده است.
يکی از اين جانشينان در روزگار ما، امام خمينی (ره) بود. مردم ايران، به رهبری اين عالم و مرجع 
بزرگ دينی توانستند حکومت ضّد مردمی و ضّد دينی شاه را سرنگون کنند و جمهوری اسالمی 
را به وجود آورند. آنان چون امام خمينی (ره) را جانشين امام زمان (عليه الّسالم) می دانستند، از او 

پيروی می کردند.

جانشينان امام زمان جانشينان امام زمان (عليه الّسالم)(عليه الّسالم) درس هشتم
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پاسخ سؤاالت زير را به ترتيب اعداد داده شده در جدول قرار دهيد. سپس حروف را به ترتيب کنار هم 
گذاشته و بخوانيد. جمله ی به دست آمده، يکی از سخنان امام زمان (عليه الّسالم) می باشد.  

۱- اگر جايی آب نداشتيم، برای نماز 
انجام  آن را  وضو  به جای  خواندن، 

می دهيم. (۱۲-۱۷-۵-۱۶)
۲- شهر امام رضا (ع) است.

(۷-۱۴-۱۱ -۱)
۳- روشنی بخش شب ها. (۸-۱۳-۹)

حسين  امام  از  بعد  امامان  تعداد   -۴
(عليه الّسالم) . (۴-۲)

ذوالجناح  نام  با  که  حيوانی   -۵
می شناسيم. (۳-۱۵-۶)

۶- يکی مانده به آخر از حروف الفبا. 
(۱۰)

امام زمانعليه الّسالم می فرمايد: «.......................................................................................................................».

به نظر شما اين جمله چه ارتباطی با موضوع درس دارد؟

اگر برای شناخت وظايف دينی به مراجع تقليد مراجعه نکنيم، چه مشکالتی برای ما پيش می آيد؟

گفت وگو كنيد

كامل كنيد

در زمان حاضر، مراجع تقليد دينی جانشينان امام زمان (عليه الّسالم) شناخته می شوند که برای 
آگاهی از احکام دين بايد به آن ها مراجعه کنيم و از دستوراتشان پيروی نماييم. البته رهبری 
جامعه ی اسالمی بر عهده ی يکی از ايشان است که به عنوان ولی فقيه شناخته می شود. ولی فقيه 
با آگاهی کامل از دستورات دينی و شرايط سياسی و اجتماعی به اداره ی امور جامعه می پردازد. 

۱۱۷
۲۱۶
۳۱۵
۴۱۴
۵۱۳

۶۱۲

۷۱۱
۸۱۰

۹
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آداب زندگىآداب زندگى درس نهم
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با هرکس روبه رو می شد، از بزرگ و کوچک، در سالم کردن بر آن ها پيشی می گرفت. 
جای  خود  برای  و  می نشست  مردم  کنار  در  نمی خنديد.  بلند  اّما  داشت  لب  بر  لبخند  هميشه 
ترش رويی  با  که  را  کسی  خداوند  اخالق بود و می فرمود:  خوش  خوش رو و  نداشت.  مخصوصی 
تا  می داد  گوش  سخنانش  به  می گفت،  سخن  او  با  هرکه  می دارد.  دشمن  کند  ديدار  ديگران  با 

سخنش پايان يابد. در نزد ايشان همه به نوبت سخن می گفتند.
هرگاه مهمانی برای وی می آمد، به احترام او از جا برمی خاست و اگر مهمان از راه دور آمده بود، 

چند قدمی به استقبالش می رفت.

***  

آنچه در شروع درس خوانديد، بخشی از آدابی بود که پيامبر در ارتباط خود با ديگران رعايت 
می کرد. 

ديگران  با  خود  رفتار  و  گفتار  در  پيامبرمان،  از  پيروی  به  کنيم  سعی  نيز  ما  که  است  خوب  چه 
به خوبی عمل کنيم. 

انجام  آنان  برابر  در  ادب  رعايت  برای  و  ديگران  با  شدن  روبه رو  هنگام  ما  که  رفتارهايی  به 
می دهيم، آداب معاشرت می گويند. رعايت اين آداب نشان دهنده ی احترامی است که ما به فرد 

مقابل خود می گذاريم.
خدا در قرآن به ما چنين سفارش می کند:

درباره ی چگونگی رفتار با ديگران، آداب و دستورات زيادی در دين ما وجود دارد، آدابی که 
عمل به آن ها می تواند صميمّيت و مهربانی را در بين ما افزايش دهد و جلوی برخی ناراحتی ها و 

کدورت ها را بگيرد. در اين جا به چند نمونه از اين آداب اشاره می کنيم:

1- سكوت به هنگام صحبت ديگران
در هنگام صحبت با ديگران آرام سخن بگوييم، صدای خود را بلند نکنيم و با داد و فرياد حرف 
کنيم  صبر  نکنيم؛  قطع  را  او  سخن  باشيم  مراقب  نيز  می کند،  صحبت  ما  با  کسی  وقتی  نزنيم. 

َوقولوا ِللّناِس ُحۡسًنا
با مردم به نيکی سخن بگوييد. 

سوره ی بقره، آيه ی ۸۳
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آله)  و  عليه  اهللا  (صّلی  اسالم  پيامبر  بگوييم.  سخن  ما  سپس  و  شود  تمام  مقابل  طرف  حرف  تا 
در   اين باره می فرمايند:

2-  درگوشى صحبت نكردن
مراقب باشيم در حضور ديگران با اطرافيان خود در گوشی صحبت نکنيم. زيرا آن ها فکر می کنند 
قرآن  در  خداوند  می شود.  آنان  ناراحتی  موجب  کار  اين  و  می زنيم  حرف  آن ها  درباره ی  ما  که 

کريم در اين باره می فرمايد: 

3- دورى از مسخره كردن
برخی افراد برای شادی و تفريح، دوستان خود را مسخره می کنند و آن ها را با نام ها و لقب های 

زشت صدا می زنند. آن ها می خندند، اّما دوستشان دل شکسته و غمگين می شود. 

4 - احترام به بزرگ ترها
يکی از کارهای پسنديده، احترام گذاشتن به بزرگ ترها است. به ويژه کسانی که سّنی از آن ها 

گذشته و به دوران پيری رسيده اند. پيامبر در اين باره می فرمايد:

هرکس سخن ديگری را قطع کند، 
گويا به صورتش چنگ زده است.

ۡيطانِ   ِانََّما النَّۡجوٰی  ِمَن الشَّ
درگوشی صحبت کردن، از کارهای شيطان است.

سوره ی مجادله، آيه ی۱۰

احترام به سالمندان، احترام گذاشتن به خداوند است.
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چه خوب است سعی کنيم تا جلوتر از بزرگ ترها حرکت نکنيم، هنگام نشستن به آن ها پشت نکنيم، 
پای خود را پيش آن ها دراز نکنيم و از هر کاری که بی احترامی به آن هاست، خودداری کنيم.

۱- نمونه هايی از احترام به افراد سالمند در خانواده و جامعه را بيان کنيد.
رعايت  شود،  بايد  فاميل  و  خانواده  نزد  که  معاشرت،  آداب  از  ديگری  نمونه های  چه   -۲

می شناسيد.

با کمک خانواده، به ترجمه ی آيه ی ۱۱ سوره ی حجرات مراجعه کنيد. چرا خدا ما را از مسخره کردن 
ديگران نهی کرده است؟

گفت وگو كنيد

همراه با خانواده

فكر كن و بگو

رعايت آداب معاشرت، چه فايده هايی در زندگی ما دارد؟
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راه تندرستىراه تندرستى درس دهم
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چوپان، دست و پای گوسفندی را که فرار کرده بود، گرفت و بر دوش خود انداخت و به سمت 
گّله حرکت کرد. هنوز به گّله نرسيده بود که چهره ی مهربان مردی که در حال عبور از صحرا 
بود، توّجه او را به سوی خود جلب کرد. نزديک تر رفت. پيامبر خدا بود. گوسفند را به آرامی از 
دوش خود پايين آورد و به پيامبر گفت: ديدی که به چه آسانی اين گوسفند را گرفتم و آوردم. 
زور من بسيار است و تاکنون کسی نتوانسته است در کشتی پشت مرا برخاک زند. آيا حاضری با 

من کشتی بگيری؟ اگر پشت مرا بر زمين بزنی، اين گوسفند را به شما هديه می کنم.
پيامبر با لبخندی قبول کرد. هنوز چند دقيقه ای از شروع کشتی نگذشته بود که چوپان خود را 
نقش بر زمين ديد. باورش نمی شد. از پيامبر خواست که يک بار ديگر با او کشتی بگيرد. مطمئن 
بود که اين بار حتمًا پيامبر را شکست می دهد. اّما اين بار زودتر از قبل پشتش به خاک رسيد. 
او  از  پيامبر  داد.  هديه  پيامبر  به  را  گوسفند  و  کرد  عمل  خود  قول  به  بود.  مانده  مبهوت  و  گيج 

تشّکر کرد و گوسفند را بازگرداند.

***

سواری  اسب  شنا،  تيراندازی،  به  و  داشتند  توّجه  خود  تندرستی  و  سالمتی  به  ما،  دين  پيشوايان 
و حّتی کشتی که از ورزش های رايج آن زمان بود، سفارش می کردند. آنان گاهی در مسابقات 

اسب سواری و تيراندازی شرکت می کردند و به برندگان اين مسابقات جايزه می دادند. 

شما برای حفظ سالمتی خود چه کارهايی را انجام می دهيد؟

گفت وگو كنيد
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َقِوّ َعلٰی ِخۡدَمِتَك َجواِرحی
خدايا! به اعضای بدنم، برای خدمت در راه خودت توانايی بده.

به نظر شما ورزش کردن به جز حفظ سالمتی و تندرستی چه فايده هايی برای ما دارد؟

فكر كن و بگو

برای حفظ سالمتی بايد در کنار ورزش، تغذيه و خواب مناسب هم داشته باشيم. يعنی صبحانه، 
نهار و شام را کامل و به موقع بخوريم و به هنگام شب نيز زود بخوابيم تا صبح را با نشاط و شادابی 
شروع کنيم. بی توّجهی به هر يک از اين کارها باعث می شود بدن ما ضعيف و ناتوان شده و توان 
مقاومت در برابر بيماری های مختلف را از دست بدهد. در دين ما، ضعف و ناتوانی و سستی و 
تنبلی نکوهش شده و به مسلمانان توصيه شده است تا بر توانمندی خود بيفزايند. پيامبر اکرم 

(صّلی اهللا عليه و آله) می فرمايد:

شكرانه ى سالمتى
بدن، نعمتی است که خداوند به ما داده و حفظ سالمت آن، وظيفه ی ماست. زيرا هر کس از نعمتی 
برخوردار است، در برابر آن نعمت وظايفی هم دارد. فکر می کنيد چگونه می توانيم وظيفه ی خود 

را انجام دهيم و شکرانه ی سالمتی را به جا آوريم؟
يکی از آن کارها اين است که به افراد ضعيف و ناتوان جامعه کمک کنيم. سعدی در اين باره 

می گويد:
شکرانه ی بازوی توانا                                بگرفتن دست ناتوان  است

حضرت  مانند  و  کنيم  استفاده  درست  مسير  در  را  خود  جسمی  توانايی  که  نيکوست  چه 
علی   (عليه الّسالم) از خدا اين گونه بخواهيم:

مؤمن قوی و نيرومند، بهتر از مؤمن ضعيف و ناتوان است.
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رسول اکرم(صّلی اهللا عليه و آله): « دو نعمت است که ارزش آن ها در 
نزد مردم ناشناخته است: .................................................................................. و امنّيت.

پاسخ اين سؤاالت را بنويسيد؛ سپس حرف اّول پاسخ ها را در کنار هم قرار دهيد و با کلمه ای که 
به دست می آوريد،  حديث را کامل کنيد.

۱- يکی از واجبات نماز که بعد از رکوع می آيد. ...................................................................
۲- نام گلی که ياد آور شهيدان است. ...................................................................

۳- قبل از نماز گفته می شود و اعالم کننده ی وقت نماز است. ...................................................................
۴- نام کسی که همه ی مسلمانان منتظر آمدنش هستند....................................................................

ناتوان   دست  بگرفتن   ....................................................... بازوی  شکرانه ی  می کند:   کامل  را  بيت  اين   -۵
است

۶- يکی از فرزندان حضرت يعقوب (عليه الّسالم) که مورد حسادت برادرانش قرار گرفت.
...................................................................

كامل كنيد
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اّيام عيد است و حميد و مريم به همراه پدر و مادر به منزل پدربزرگ آمده اند.
شدند.  بازی  مشغول  بّچه ها  و  پرداختند  گفت وگو  و  صحبت  به  بزرگ ترها  احوال پرسی،  از  بعد 

پاداش بزرگپاداش بزرگ درس يازدهم

46
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زنگ خانه به صدا در آمد. عمو احمد و خانواده اش بودند. مادر حميد چادرش را سر کرد و به 
استقبال مهمانان رفت.

کم کم منزل پدر بزرگ شلوغ  شد. صدای خنده و شادی خانه را پر کرده بود. سفره را که پهن 
کردند، همگی دور سفره نشستند. غذای مادر بزرگ خوشمزه بود و همه تعريف می کردند. 

بعد از ناهار، پدر بزرگ به همه عيدی داد و سپس گفت: هر کدام از بّچه ها که کار خوبی انجام 
داده اند، به من بگوييد تا به آن ها جايزه هم بدهم.

عمو احمد گفت: علی هميشه راست می گويد، حّتی اگر به ضررش باشد.
پدر مريم گفت: از وقتی که مريم به سن تکليف رسيده است، مراقبت می کند تا نامحرم موهايش 

را نبيند.
حميد بالفاصله گفت: مگر مادر بزرگ نامحرم ندارد که موهايش پيداست؟

47



48

از سؤال او همه خنديدند، ولی پدر بزرگ گفت: سؤال خوبی کردی. خوب گوش کن تا برايت 
توضيح دهم.

ماست.  رعايتش به نفع  است که  قرار داده  احکام و قوانينی  برای ما در اين دنيا  مهربان  خدای 
يکی از آن ها احکام محرم و نامحرم است که همه پس از رسيدن به سن تکليف و بلوغ بايد آن 
را مراعات کنند. مردان نبايد به زنان نامحرم نگاه کنند و زنان هم نبايد بدون حجاب در برابر 

مردان نامحرم ظاهر شوند.
حميد پرسيد: چه کسانی به ما محرم و چه کسانی نامحرم هستند؟

پدر بزرگ گفت: اعضای يک خانواده همه به هم محرم هستند: پدر، مادر، خواهر، برادر،  هم چنين 
پدر بزرگ و مادر بزرگ. بّچه های برادر و خواهر هم به شما محرم هستند، اّما همسر برادر و 

همسر خواهر نامحرم اند.
از افراد فاميل هم عمو، عمه، دايی و خاله به شما محرم هستند، اّما همسر و فرزندان آن ها به شما 

نامحرم اند.
البته افراد ديگری هم به شما محرم يا نامحرم اند، که وقتی بزرگ تر شديد برای شما می گويم.  

سپس پدربزرگ رو به مريم کرد و گفت: حجاب، همانند نماز يکی از واجبات دين است و رعايت 
آن انسان را به بهشت می رساند.

شما دختر خانم ها بايد موی سر و تمام بدن خود را از نامحرم بپوشانيد، اّما پوشاندن صورت و 
دست ها تا مچ واجب نيست.

هم چنين پوشيدن هر گونه لباسی که توّجه نامحرم را جلب  کند، حرام است؛ چه برای مردان و 
چه برای زنان.

بعد از اين گفت وگوها، پدر بزرگ به بّچه ها جايزه داد و گفت: اگر مواظب باشيد و اين کارهای 
خوب را ادامه دهيد، پاداش بزرگ خداوند هم نصيب شما می شود.
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در جدول زير چه کسانی نسبت به مريم و حميد محرم و چه کسانی نامحرم اند. در خانه های خالی 
بنويسيد.

نسبت به مريم:

شوهر عمهپسر برادر پسر خالهعموشوهر خواهرپسر عمودايی

نسبت به حميد:

زن  برادردختر برادرزن عمودختر خواهردختر دايیخالهدختر عمه

سعيده تازه به سن تکليف رسيده است. با جدا کردن موارد صحيح از غلط به او کمک کنيد تا 
احکام خود را به درستی ياد بگيرد:

- او بدون جوراب به خانه ی شوهر عّمه ی خود می رود.
- عمويش به خانه ی آن ها آمده است و او بدون روسری از او پذيرايی می کند.

- در حضور نامحرم وضو می گيرد.

گفت وگو كنيد

كامل كنيد
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آيا تاکنون به سفر رفته ايد؟
سفر برای ديدن فاميل و آشنايان، برای زيارت و يا برای تفريح و گردش؟

به نظر شما اين سفرها چه فايده هايی برای ما دارد؟
پيامبر اکرم (صّلی اهللا عليه و آله) می  فرمايد:

***
در سال های قبل با احکام نماز و روزه آشنا شديم. خدای مهربان هنگامی که ما به سفر می رويم، 

ۡرِض ُقۡل سيروا ِفی اۡالَ
(ای پيامبر به مردم) بگو: در زمين سفر کنيد. 
سوره ی انعام، آيه ی۱۱

سفر کنيد، تا سالم بمانيد

احكام سفراحكام سفر درس دوازدهم
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