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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
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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؟
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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 

27
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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

*

**
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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
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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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نماز و روزه را بر ما آسان گرفته است. 

نماز مسافر
شکسته  کار  اين  به  بخواند.  رکعتی  دو  را  عشا  و  عصر  ظهر،  رکعتی  چهار  نمازهای  بايد  مسافر 

تا  باشد  داشته  خاّصی  شرايط  سفر  بايد  البته  می شود.  گفته  نماز  خواندن 
بتوان نماز را شکسته خواند.

محّل  از  که  برود  جايی  به  باشد  داشته  تصميم  کسی  اگر 
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خانواده ی سعيد در تهران ساکن هستند.
در موارد زير، نماز سعيد شکسته است يا کامل؟

- آن ها به همراه پدر و مادر خود برای زيارت امام رضا (عليه الّسالم) به مشهد رفته اند و می خواهند 
۷ روز در آنجا بمانند.

- با خانواده ی خود، ۵ کيلومتر از شهر برای تفريح خارج شده است.
- برای ديدن مادر بزرگ به اصفهان رفته اند و قصد دارند دو هفته آنجا بمانند.

گفت وگو كنيد

سکونتش، بيش از ۲۲ کيلومتر فاصله دارد، بايد نمازش را شکسته بخواند. اين در صورتی است 
که بخواهد کمتر از ده روز آنجا بماند؛ اّما اگر بداند ده روز يا بيش تر در آن مکان می  ماند، ديگر 

نمازش شکسته نيست و از همان اّول بايد نماز را کامل بخواند.

روزه ى مسافر
کسانی که در ماه رمضان مسافرت می کنند، الزم است احکام آن را بدانند:

مسافری که نمازهای چهار رکعتی را شکسته می خواند، نبايد روزه بگيرد ولی مسافری که نمازش 
را کامل می خواند، بايد در سفر هم روزه بگيرد.

  اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت کند، روزه  اش درست است و اگر پيش از ظهر مسافرت 

کند، روزه  اش باطل می  شود.
 اگر مسافر بعد از ظهر به محل سکونتش برسد، نمی تواند آن روز را روزه بگيرد. ولی اگر 
است، بايد آن روز را  کاری که روزه را باطل می  کند انجام نداده  چنان چه  برسد،  پيش از ظهر 

روزه بگيرد.
 کسی که به خاطر مسافرت نتوانسته است روزه بگيرد، بايد پس از ماه مبارک رمضان قضای 

آن ها را بجا آورد، يعنی به تعداد روزهايی که روزه نگرفته است، روزه بگيرد.



53

چه مسافری نمی تواند در ماه رمضان روزه بگيرد؟

در سفر، چه مکان هايی است که می توانيم نماز را کامل بخوانيم؟ (حّتی اگر کمتر از ۱۰ روز در 
آنجا بمانيم.)

فكر كن و بگو

تحقيق كنيد
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عيد مسلمانانعيد مسلمانان درس سيزدهم

دو پيامبر بزرگ خدا، حضرت ابراهيم و اسماعيل مأمور شدند که خانه ی خدا را در مّکه تجديدبنا 
کنند و آن را برای خدا پرستان آماده سازند. پس از حضرت ابراهيم، مشرکان مّکه بت های خود 

را در خانه ی کعبه قرار دادند و هنگام طواف در برابر آن ها تعظيم می کردند.
هنگامی که حضرت محّمد (صّلی اهللا عليه و آله) به پيامبری رسيد، خدا به او دستور داد خانه اش 

را از بت ها پاک کند و آن را مخصوص عبادت خدا پرستان قرار دهد.
هر ساله مسلمانان بسياری از سراسر جهان برای زيارت خانه ی خدا به مّکه می روند. آن ها پيش 
از ورود به مّکه، لباس ِاحرام می پوشند و با لباسی يکسان وارد مسجد الحرام می شوند. سپس به 
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دور خانه خدا هفت دور طواف می کنند، به سمت کعبه نماز می  خوانند و آن گاه فاصله ی ميان دو 
کوه صفا و َمرِوه را نيز هفت بار طی می نمايند.

کسانی که برای انجام مراسم حج به مّکه می روند، در روز عيد  قربان به فرمان خدا گوسفندی 
قربانی می کنند. بسياری از کسانی هم که در مّکه نيستند، در شهر خود گوسفندی قربانی می کنند 

وگوشت آن را ميان نيازمندان تقسيم می نمايند.
در پايان ماه رمضان نيز، روز عيد فطر فرا می رسد. مسلمانان در آن روز به عنوان زکات، پولی 
به نيازمندان می دهند. چنان که گفتيم در عيد قربان نيز گوشت قربانی را به مستمندان می دهند. 

بنابر اين عيد ما مسلمانان روزی است که فقيران نيز شاد و خوش حال شوند. 
در روزهای عيد فطر و عيد قربان، غسل می کنيم، بهترين لباس های خود را می پوشيم و دو رکعت 

نماز عيد می خوانيم.

عيد ما مسلمانان چه ويژگی مهّمی دارد؟

گفت وگو كنيد

با توّجه به آنچه در درس خوانديم، مراسم حج چه فايده هايی دارد؟

فكر كن و بگو

خاطره ای از شرکت خود در مراسم نماز عيد فطر، در کالس برای دوستانتان بيان کنيد.

خاطره گويى
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َو َاۡن َلۡيَس ِلۡالِ ۡنساِن ِاّال ما َسعٰی
برای انسان جز آنچه تالش کرده (هيچ نصيب و بهره ای) نيست .

سوره ی نجم، آيه ی۳۹

َو َنۡظِم َاۡمِرُکۡم
شما را به رعايت نظم در انجام کارهايتان سفارش می کنم.

(نهج البالغه، نامه ی۴۷) 

کنار حياط مدرسه ايستاده بودم، ناگهان چشمم به مورچه ای افتاد که دانه ای بزرگ تر از خود را 
به دهان گرفته و از ديوار باال می برد. در وسط راه به زمين سقوط کرد ولی دوباره تالش کرد. بعد 
از ده ها بار افتادن و برخاستن، باالخره موّفق شد به باالی ديوار صعود کند و بارش را به منزل 

برساند.
 با خودم گفتم: من از اين مورچه کمتر نيستم. بايد تالش کنم تا در امتحانات بعدی موّفق شوم. 

فهميدم که با کوشش و پشتکار می توان به موّفقّيت رسيد. 
          نابرده رنج گنج ميسر نمی شود       مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

***

تالش وکوشش از جمله عواملی است که انسان را در رسيدن به اهداف و خواسته هايش کمک 
می کند. دليل اين امر آن است که عاقبت، هر جوينده ای يابنده است و کسی که برای رسيدن 
قرآن  در  بزرگ  خداوند  يافت.  خواهد  دست  آن  به  تالشش  مقدار  به  کند،  تالش  چيزی  به 

می فرمايد:

فکر می کنيد برای رسيدن به موّفقّيت، تالش کافی است؟
تالش و کوشش، گرچه اهّمّيت بسيار دارند، اّما در صورتی موّفقّيت را به دنبال دارند که با نظم 
و برنامه ريزی همراه شوند. يعنی ابتدا فّعالّيت هايی را که الزم است برای رسيدن به هدف  انجام 
دهيم، مشّخص کنيم و سپس هر کاری را در وقت خود انجام دهيم و ترتيب کارها رعايت شود.

حضرت علی عليه الّسالم همه ی مسلمانان را به نظم در کارها سفارش نموده و می فرمايد:

راز موّفقّيتراز موّفقّيت درس چهاردهم
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گما انسان ها از زندگی مورچه ها چه درس های ديگری می توانيم بگيريم؟ گ
فكر كن و بگو

به نظر شما چه عوامل ديگری باعث موّفقّيت می شوند؟

گفت وگو كنيد

57



58

ستمگر به  زورگو و  دولت های  حمايت  صدام با  ارتش  شهريور ۱۳۵۹  روز ۳۱ 
و  برساند  تهران  به  را  خود  روزه  سه  می خواست  او  کرد.  حمله  اسالمی  ايران 

انقالب اسالمی را نابود کند. 
به فرمان امام خمينی (ره) جوانان زيادی به سوی جبهه ها شتافتند و در برابر دشمن 

ايستادند. آن ها از استقالل کشور عزيزمان ايران دفاع کردند و ما امروز به خاطر فداکاری 
آن ها در امنّيت و آرامش کامل زندگی می کنيم. 

***
جنگ  آغاز  درباره ی  که  می دادم  گوش  احمدی  آقای  حرف های  به  و  بودم  نشسته  سعيد  کنار 

سخن می  گفت. اين اّولين باری بود که در اردوی راهيان نور شرکت می کردم.
وقتی حرف های آقای احمدی تمام شد، به طرف حسينيه ی شهدای گمنام شلمچه به راه افتاديم. 

احمدی  آقای  خوانديم.  فاتحه ای  و  زديم  زانو  گمنام  شهيدان  مزار  مقابل  ادب،  با 
می گفت: پيکرهای پاک اين شهيدان در اين منطقه پيدا شده اند ولی نام و نشانی 

از آن ها وجود ندارد، به همين دليل به آن ها شهدای گمنام می گويند.
دور تا دور حسينيه با عکس ها و تابلوهايی تزئين شده بود. روی يکی از 

تابلوها جمله ای از امام خمينی (ره) نوشته شده بود:
«رهبر ما آن طفل سيزده ساله ای است که با قلب کوچک خود، با نارنجک 
خود را زير تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نيز شربت 

شهادت نوشيد.»
او  است.  فهميده  حسين  شهيد  مورد  در  جمله  اين  گفت:  احمدی  آقای 

با اين شجاعتش جاودانه شده است و روز شهادتش را به نام «روز بسيج 
دانش آموزی»، گرامی می داريم.

با خود گفتم: حسين هم، دانش آموزی هم سن و سال ما بوده است...
در اين هنگام سعيد مرا صدا زد. تعدادی از بّچه ها کنار يک تابلو ايستاده بودند و 

نوشته ی روی آن را می خواندند:
«سالم ما را به امام خمينی برسانيد. از قول ما به امام بگوييد: همان طور که فرموده بوديد، مانند 

رهبر كوچكرهبر كوچك

درس پانزدهم
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ِه َفُيۡقَتۡل َاۡو َيۡغِلۡب  َو َمۡن ُيقاِتۡل فی َسبيِل اللّٰ
َفَسۡوَف ُنۡؤتيِه َاۡجًرا َعظيًما 

هر کس در راه خدا بجنگد؛ کشته شود يا پيروز گردد،
پاداش بزرگی به او خواهيم داد.

سوره ی نساء، آيه ی۷۴

باالتر از هر کار نيک، نيکی ديگری است و 
شهادت در راه خدا باالترين نيکی است.

امام حسين (عليه الّسالم) مقاومت کرديم، مانديم و تا آخر جنگيديم.»
به  شهادت  از  قبل  که  بسيجی هاست  از  يکی  سخن  آخرين  جمالت،  اين  گفت:  احمدی  آقای 

فرمانده ی خود گفته است. 
آخرين قطره ی خون خود از کشور  شهدا پيرو راه امام حسين (عليه الّسالم) بودند و تا  بّچه ها! 

اسالمی ما دفاع کردند. آن ها پاداش زيادی پيش خدا دارند. خدا در قرآن می فرمايد:

قرار  آسيب  و  صدمه  مورد  دشمن  حمالت  در  کسانی  چه  شهدا  از  غير  مقّدس،  دفاع  دوران  در 
گرفتند؟

***

جمعّيت زيادی در حسينيه جمع شده بودند. از آقای احمدی پرسيدم: چرا مردم هر سال به اين 
مناطق سفر می کنند؟

او پاسخ داد: شهدا در راه خدا از همه چيز خود گذشتند. آن ها جانشان را فدا کردند تا ميهن اسالمی 
پايدار بماند. فداکاری آن ها دشمنان اسالم را خوار و ذليل کرد. ما به اين مناطق می آييم تا ياد 

آن ها را زنده نگه داريم و از شهدا درس بگيريم. پيامبر اکرم (صّلی اهللا عليه و آله) می فرمايد:

و  بهتر  زندگی  می توانيم  آن ها  از  گرفتن  درس  با  هم  ما  و  رسيدند  نيکی ها  باالترين  به  شهدا 
زيباتری داشته باشيم.

گفت وگو كنيد
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بخشی از وصّيت نامه ی يک دانش آموز شهيد:
به همه سفارش می کنم که زياد قرآن بخوانيد و دعا کنيد.

چه  شما  برای  من  ولی  کشيديد  زحمت  برايم  عمر  يک  شما  عزيزم!  مادر  و  پدر 
کرده ام؟ حديثی هست که «اگر می خواهی گناهت پاک شود، به پدر و مادرت کمک 

کن.» ولی من برای شما اين گونه نبودم! از شما می خواهم که مرا حالل کنيد. 
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به نظر شما ما دانش آموزان چه درس هايی می توانيم از شهدا بگيريم؟

با توّجه به آنچه خوانديم، به نظر شما اگر فداکاری های شهدا و رزمندگان نبود، چه شرايطی برای 
ما پيش می آمد؟

۱- بخشی از وصّيت نامه يا خاطرات يک شهيد را در کالس برای دوستانتان بخوانيد. جمالتی از 
اين وصّيت نامه ها را با خّطی زيبا روی مقوا بنويسيد و در کالس يا راهرو مدرسه نصب کنيد.

برپا  مدرسه  در  شهدا  وصّيت نامه  و  خاطرات  عکس ها،  از  نمايشگاهی  خود  معّلم  کمک  با   -۲
کنيد. 

گفت وگو كنيد

فكر كن و بگو

پيشنهاد
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در اين جا نام تعدادی از شهدای دفاع مقّدس آمده است. در زيِر بخشی از نام آن ها، خط کشيده 
را  باقی مانده  حروف  بکشيد.  خط  آن ها  دور  و  کنيد  پيدا  جدول  در  را  بخش ها  اين  است.  شده 
به ترتيب کنار هم قرار دهيد و يک کلمه بسازيد. اين کلمه، عنوان کسانی است که به شهيدان 

زنده معروف هستند. به نظر شما وظيفه ی ما در برابر آن ها چيست؟

..................................................................................  شهيد زنده است.

آ ّ

كامل كنيد

محّمد ابراهيم هّمت
حميد و مهدی باکری

مصطفی چمران
بهنام محمدی
محمود کاوه

عباس بابايی
حسين خرازی
محمد جهان آرا

حسن باقری
علی صّياد شيرازی

جیرکابچ٭ هـدایصجمخ ایرقابرر نهـابنااا آمهـواکنز رتیدمحمی اییابابز
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زيارتزيارت
درس شانزدهم
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کبوتران دور تا دور حرم پرواز می کردند و گاهی بر لب حوض وسط صحن می نشستند. 
بّچه ها روی فرش  های صحن نشسته بودند و با کنجکاوی به گنبد و گلدسته ها نگاه می کردند. 

زهرا گفت: چقدر حرم حضرت معصومه زيبا و با صفا است! 
ليال از خانم مرّبی پرسيد: ما به زيارت چه کسی آمده ايم؟ حضرت معصومه کيست؟

خانم مرّبی رو به بّچه ها کرد و گفت: ليال سؤال خوبی پرسيد. انسان هرگاه به زيارت کسی می رود 
بايد در مورد او شناخت داشته باشد.

حضرت معصومه (سالم اهللا عليها)، دختر امام هفتم و يکی از زنان دانشمند و پرهيزکار در زمان 
و  احکام  از  بسياری  با  نوجوانی  در  برادرش،  و  پدر  سوی  از  يافتن  تربيت  با  ايشان  بودند.  خود 
به  گناهان  و  زشت  کارهای  از  دوری  خاطر  به  اّما  است،  «فاطمه»  او  نام  بود.  آشنا  دين  مسائل 
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«معصومه» مشهور شده اند. «معصومه» يعنی پاک و پاکيزه از بدی ها و گناهان.
زينب با کنجکاوی پرسيد: چرا حضرت معصومه به قم آمدند؟

خانم مرّبی که منتظر اين سؤال بود، گفت: ايشان برای ديدار با برادرشان، از شهر مدينه عازم 
خراسان شدند. اّما در اين مسير طوالنی و دشوار بيمار شدند و در شهر «قم» از دنيا رفتند.

خداوند به کسانی که به زيارت ايشان بيايند، در بهشت پاداش می دهد.
بّچه ها! حاال با هم وارد حرم می شويم، زيارت نامه می خوانيم و برای خود و ديگران دعا می کنيم.

در بخشی از زيارت نامه ی حضرت معصومه (سالم اهللا عليها) می خوانيم:
سالم بر تو ای دختر امام ؛ سالم بر تو ای خواهر امام ؛ سالم بر تو ای عّمه ی امام. 

راستی می دانيد نام اين سه امام بزرگوار چيست؟

***

بعد از زيارت، خانم مرّبی نماز می خواند که ريحانه با تعّجب پرسيد:
مگر وقت نماز شده است؟

خانم مرّبی لبخندی زد و گفت: نماز زيارت می خواندم. وقتی به زيارت امام يا امام زاده ای می رويم، 
خوب است دو رکعت نماز بخوانيم و ثواب آن را به ايشان هديه کنيم.

سمانه گفت: خيلی ممنون از اين که ما را به اينجا آورديد. ما چيزهای زيادی ياد گرفتيم. از پدرم 
شنيده ام که حرم يکی ديگر از فرزندان امام کاظم (عليه الّسالم) نيز در شهر شيراز قرار دارد. 

خيلی دوست دارم به زيارت او هم بروم.
خانم مرّبی گفت: آری! نام او «احمد» است که به «شاهچراغ» مشهور شده است. ايشان مردی دانا، 
بخشنده، شجاع و پرهيزکار بود. او هم برای ديدن برادر خود، امام رضا (عليه الّسالم) از مدينه 
راه افتاد و در راه به شيراز رسيد. حاکم شيراز که از دشمنان امام رضا (عليه الّسالم) بود، به او و 

يارانش حمله کرد و آن ها را به شهادت رساند.
در اين هنگام زهرا گفت: سال قبل خوانديم که حرم يکی از امام زادگان نيز در شهر ری قرار 

دارد.
شديد.  آشنا  او  شخصّيت  با  کمی  معتقدم»  «من  درس  در  است!  درست  داد:  ادامه  مرّبی  خانم 
از  عبدالعظيم  است.  (عليه الّسالم)  مجتبی  حسن  امام  نوادگان  از  حسنی،  عبدالعظيم  حضرت  او 

فكر كن و بگو



67

شاگردان و ياران امام رضا، امام جواد و امام هادی (عليهم الّسالم) بوده است. حاکمان آن زمان، 
امامان و شاگردان آن ها را اذّيت می کردند. عبدالعظيم برای نجات جان خويش به شهر ری آمد 

و مخفيانه زندگی می کرد تا اين که بيمار شد و از دنيا رفت. 

به نظر شما چرا زيارت اين بزرگان دين به ما سفارش شده است؟

گفت وگو كنيد

درباره ی يکی از اين سه امام زاده که در اين درس با آن ها آشنا شديد، تحقيقی کنيد و در کالس 
برای دوستانتان بخوانيد.

گاگر خاطره ای از سفر به يکی از اين سه امام زاده داريد، در کالس بازگو کنيد. 

خاطره گويى

تحقيق كنيد
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بّچه  ها در گروه  هاي خود با هيجان مشغول صحبت 
درباره ی موضوع درس بودند. خانم معّلم به همه ی 
يک ديگر،  هم فکري  با  تا  بود  داده  وقت  گروه  ها 

ويژگي هاي يک دانش آموز نمونه را بيان کنند. 
گروه  نماينده ي  از  معّلم  خانم  شد،  تمام  که  وقت 
اّول خواست تا نظرات اعضاي گروه را براي ساير 

دانش آموزان بگويد.
مريم برخاست و با اجازه ی معّلم شروع به 

صحبت کرد:
دانش آموز  يک  ما  نظر  به 

به  فرصت هايش  از  نمونه، 
مي کند.  استفاده  خوبي 
كارهاي خود را به ترتيب 

دانش آموز نمونهدانش آموز نمونه درس هفدهم

68
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از  برنامه هايي  تماشاي  به  فقط  مدرسه،  تكاليف  انجام  از  پس  و  مي كند  برنامه ريزي  اهّمـّيت، 
تلويزيون مي نشيند که براي او مفيد باشد.

خانم معّلم به دانش آموزان رو کرد و گفت: اين گروه به نکته ی خيلي خوبي اشاره کرد. اگر شما 
از  جواني  نوجواني و  آنها در  کنيد، متوّجه مي شويد که  مطالعه  دانشمندان  بزرگان و  زندگي  در 
وقت خود به خوبي استفاده مي کردند؛ هم اهل مطالعه و علم آموزي بودند و هم به بازي و تفريح 

مي پرداختند.

نوبت به گروه سوم رسيد. ريحانه از طرف گروهشان بلند شد و گفت: دانش آموز خوب کسي 
است که با دانش آموزان ديگر مهربان باشد. مثًال اگر کسي در درسي ضعيف است، به او کمک 

کند و مراقب دانش آموزان کالس  هاي پايين  تر باشد.
ممکن  که  جايي  تا  دفتر  و  مداد  کيف،  مانند  خود  وسايل  از  نمونه  دانش آموز  داد:  ادامه  ريحانه 
است استفاده مي کند و بي جهت آن ها را دور نمي اندازد؛ زيرا اين کار اسراف است و خدا اسراف 

کاران را دوست ندارد.

تنها يک گروه ديگر باقي مانده بود. سمّيه از طرف آخرين گروه بلند شد و گفت: به نظر ما، 
دانش آموز نمونه حّق ديگران را رعايت نموده و از کارهايي مثل تقّلب خودداري مي کند. زيرا 

مي  داند تقّلب باعث مي شود حّق دانش آموزاني که زحمت کشيده  اند، پايمال شود.
بعد از اين که همه ي گروه  ها نظرات خود را دادند، خانم معّلم گفت: آفرين بر شما که نظرات 

بعد از گروه اّول، خانم معّلم از گروه ما پرسيد: نظر شما چيست؟
من دستم را باال گرفتم و از روي کاغذي که نظرات دوستانم را روي آن نوشته بودم، خواندم:

دانش آموز نمونه، کسي است که به معّلم خود احترام مي  گذارد و پيش از آمدن او سر کالس 
حاضر مي شود. هنگام درس با دوستانش صحبت نمي کند تا حواس ديگران پرت نشود. سؤاالت 

خود را به موقع و با اجازه ي معّلم مطرح مي كند تا درس را به خوبي ياد بگيرد.

حضرت علی عليه الّسالم می فرمايد:
فرصت ها مانند ابر (به سرعت) می گذرند. از فرصت ها به خوبی استفاده کنيد.

امام سّجاد عليه الّسالم می فرمايد:
حّق کسی که به تو علم می آموزد، اين است که احترامش را نگه داری. در حضور 

او با ديگران سخن نگويی و به خوبی به سخنانش گوش فرا دهی.
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يک دانش آموز نمونه، چه ويژگي هاي ديگري دارد که در درس به آن ها اشاره نشده است؟

با توجه به سخن امام سّجاد (عليه الّسالم) انجام چه كارهاي ديگري براي حفظ احترام معّلم الزم 
است؟

گفت وگو كنيد

فكر كن و بگو

جدول زير را کامل کنيد:
كامل كنيد

نتيجه  هاي عدم استفاده ي درست از فرصت  هانتيجه  هاي استفاده ي درست از فرصت  ها

........................................ -1........................................ -1

........................................ -2........................................ -2

........................................ -3........................................ -3

روي  گفتند،  که  را  مطالبي  مي خواهم  گروه  هر  نمايندگان  از  حاال  کرديد.  بيان  را  درستي  و  زيبا 
تابلو بنويسند. همه ي بّچه  ها آن ها را در دفترشان يادداشت کنند و ببينند چندتا از اين ويژگي ها 

را دارند؟ 
چقدر خوب است که اگر ديديم برخي از اين ويژگي ها را نداريم، آن ها را در خود ايجاد کنيم. من 

مطمئن هستم که همه ي شما با سعي و تالش مي توانيد يک دانش آموز موّفق و نمونه باشيد.
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