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همکار گرامي، 
معلّم عزيز

ــ  یاددهی  فرایند  بهتر  پیشبرد  منظور  به  توفیق و سالمت شما همکار محترم،  آرزوی  و  اهدای سالم  با 
یادگیری در آموزش این کتاب، توّجه به چند نکته الزم است:

1ــ در سال جاری برای درس هدیه های آسمان، کتاب کار جداگانه ای در نظر گرفته نشده و محتوای آن 
در کتاب درسی ادغام شده است.

یا  و  گوناگون  مناسبت های  به  توّجه  با  یعنی  گیرد؛  پیمانه ای صورت  می تواند  دروس  برخی  تدریس  2ــ 
احساس نیاز آموزگار، برخی دروس را خارج از ترتیب موجود می توان تدریس کرد.

بیشتر درباره ی شیوه ها و  برای کسب اطاّلعات  3ــ ارزشیابی درس هدیه های آسمان، توصیفی است. 
ابزار ارزشیابی به کتاب راهنمای معلّم مراجعه کنید.

دانش آموزان  تا  است  شده  گرفته  کار  به  بسیاری  احادیث  و  آیات  دروس،  اهداف  تحّقق  منظور  به  4ــ 
به تدریج دریابند که دین را باید از منابع معتبر آن )کالم خدا و معصومان( دریافت کنند که از هر خطا و اشتباه به 

دور هستند.
5  ــ مراجعه به راهنمای معلّم برای تدریس این کتاب ضروری است. 

6  ــ با توّجه به اینکه تصاویر در تثبیت اهداف درس نقش مهّمی دارد، همکاران محترم در راستای آموزش 
مفاهیم دروس از شیوه ی تصویرخوانی نیز استفاده کنند.

7ــ محتوای آموزشی دروس هدیه های آسمان از اجزایی تشکیل شده است که به صورت خالصه به این 
اجزا اشاره می شود. تفصیل مطالب در راهنمای معلّم آمده است:

عنوان درس: عنوان، مستقیم و غیرمستقیم، گویای چکیده و محتوای اصلی درس است و با ایجاد حّس 
کنجکاوی در دانش آموزان، انگیزه ی یادگیری را در آن ها تقویت می کند.
متن درس: شامل بخشی از مفاهیم و اهداف اصلی درس است.

با هر درس  متناسب  فّعالیت های گوناگونی  مفاهیم درس را مطرح می کنند،  این دو بخش، که  بر  عالوه 
پیش بینی شده است که با مشارکت دانش آموزان انجام می شود. انتظار می رود همه ی دانش آموزان در بخش های 
گوناگون درس مشارکت کنند و اگر دانش آموزی نتوانست در یک بخش فّعالیت و مشارکت مؤثّری داشته باشد، 
در بخش دیگر به او توّجه شود. عناوین و شرح فّعالیت هایی که در جهت تثبیت، تعمیق، توسعه و تعمیم مفاهیم 

آموزشی برنامه ی درسی طّراحی شده از این قرار است:



شرح فّعالیتعنوان فّعالیتردیف

جمع بندی و نتیجه گیری درسبرایم بگو1

برقراری ارتباط بین مفاهیم ارائه شده و دستیابی به یافته های جدیدایستگاه فکر2

جمع بندی و نتیجه گیری مفاهیم درس در قالب آیات و احادیث کوتاهتدّبر کنیم3

تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم بر اساس مرور اطاّلعاتبررسی کنید4

تکمیل و تثبیت اهداف بر اساس دریافت رابطه ی بین مفاهیمکامل کنید5

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده در قالب اجرای نمایش، خّط خوش و نّقاشیایستگاه خاّلقیت6

تثبیت مفاهیم درس از طریق ارائه ی نظرات و تجربیات در گروه و مشارکت در جمع بندیگفت وگو کنید7

تعمیق مفاهیم درس با پاسخ به پرسش های مطرح شده از طریق تصویرخوانیببین و بگو8

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده با فّعالیت عینی و ملموسبگرد و پیدا کن9

تثبیت مفاهیم درس از طریق خواندن شعر به صورت گروهی با آهنگ و لحن مناسبهمخوانی کنیم10

تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم درس با جمع آوری اّطالعات از منابع مختلفتحقیق کنید11

تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم بر اساس کاربست آموخته ها در موقعیت جدیدبه کار ببندیم12

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده با راز و نیاز یا بیان درخواست و احساساتدعا کنیم13

از با خانواده14 تازه  از طریق جست وجوی مصداق های  دینی  بروز رفتار  برای  دینی،  مفاهیم  به  نگرش دانش آموز  تقویت  و  یادگیری  بسط 
مفاهیم، با کمک و همفکری اعضای خانواده

آرزوی گروه قرآن و معارف اسالمی، توفیق روزافزون همکاران عزیز در رشد و پرورش دینی امیدهای آینده ی کشور است.
پایگاه اینترنتی گروه با قرار دادن اخبار، بخشنامه ها، نسخه های الکترونیکی کتاب های درسی، متون کمک آموزشی، کتاب های 

راهنمای معلّم و... در خدمت شما آموزگاران گرامی است.
گروه قرآن و معارف اسالمی
دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
http://qm _ dept.talif.sch.ir
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برایمبگو

8

الفــباتوّجهبهشعر،نامهریکازشاخههایایندستهگلچيست؟

َو بِـالـوالِـَدیـِن ِاحـساًنا
اِسراء،23

 َفاسـتَـِبـُقـوا الَخیـراِت
بقره،148

َو قولوا لِلّنـاِس ُحسـنًا 
بقره،83

ِاجـتَـنِـبوا َكـثیـًرا ِمـَن الظَّـِنّ
ُحُجرات،12

ـالَة لِـِذكـری  َو َاِقـِم الـصَّ
طه،14
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بــآیهي10سورهيُحُجرات،کدامشاخهگلهارامعّرفیمیکند؟

ِمهرومحّبت

همسایهداري

رفتارزیبا
پرهيزگاری

اندیشهینيک

ترجمهیآیه:

9
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بررسیکنيد

دریکقرآنکامل،صفحهيفهرستنامسورههاراباز،وجاهايخاليراکاملکنيد:

بلندترینسوره: آخرینسوره: اّولينسوره:

  سورههایيبهنامپيامبرانخدا:

  

  سورههایيبهنامجانوران:

 سورهايبهنامیكيازروزهايهفته:

  سورههاییبهنامپدیدههاییدرطبيعت:

سورهايبهنامیكيازقسمتهاينماز:

تدبّرکنيم

آیاتزیررابادّقتبخوانيد.

ـِیّـئَـةُ ؛ ِادَفـع بِالَّـتی ِهـَی َاحـَسـُن َو ل تَسـتَـِوی الـَحـَسـنَـُة َو لَ ا لـسَّ
هرگزنيكیوبدییكساننيست؛بدیرابانيكیکردنبرطرفکن.

فّصلت،34

َوالـکاِظـمیـَن الـَغیـَظ َو الـعافیـَن َعـِن الّنـاِس، َو الّلُه ُیـِحـبُّ الُمحِسنیَن
نيكوکارانکسانیهستندکهخشمخودرافرومیبرندوخطاهایدیگرانرا

میبخشندوخداآنهارادوستدارد.
آلعمران،134

چهارتباطیميانمفهومایندوآیههست؟



َْ
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ایستگاهفكر

اینحدیثرابخوانيد.

چهشباهتيميانقرآنودریاوجوددارد؟
بادوستانتاندراینبارهگفتوگوکنيد.

بگردوپيداکن

بامراجعهبهآیات195تا205ازسورهيبقره،یکدعايقرآنيراکههرروزدرنمازميخوانيم،
پيداکنيدوشمارهيآیهيآنرادراینجابنویسيد.



باخانواده

باکمکاعضايخانوادهنامچندميوهیاخوراکيراکهدرقرآنآمدهاست،پيداکنيد؛برایاینکار
میتوانيدبهاینآیاتمراجعهکنيد:

تين،1

الّرحمَْن،68

نحل،66

امامعليعليهالّسالم:
قرآن،دریایياستکههيچگاهخشکنميشود.
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نظموهماهنگيکهدرجهاناطرافماوجوددارد،نشانهيچيست؟



میدانيمهمهينيازهايدانهبرايرشدازپيشاندیشيده،ودرطبيعتآفریدهشدهاست.غذايدانه
ازقبلدرخاكآمادهشدهاست.باد،ابرهاراازبااليدریاهابهسويمزرعهميآوردوآبموردنياز

دانهرافراهمميکند.خورشيدنيزنوروگرمايموردنيازآنراتأمينميکند.
با را برآنجاريميشود،جوانهميزند،خاك هنگاميکهدانهدردلخاكجايميگيردوآب

ميشود. تبدیل باطراوت و شاديآفرین سبزهاي به کمکم و ميشكافد قدرت
جالباستبدانيدفاصلهيخورشيدوزميننيزبسياردقيقوحسابشدهاست.اگرفاصلهيزمين
تاخورشيد،زیادبود،گياهانبهخاطرسرماازبينميرفتندواگراینفاصلهکمبودازگرمايزیاد

ميسوختند.

ردس دوم 

تنها او
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چههماهنگيشگفتانگيزيميانخاكوخورشيدوبادوبارانبرايرشدگياهوجوددارد!
دربارهيهریکازپدیدههاياینجهانکهفكرکنيد،همينهماهنگيونظمراخواهيددید.

ایننظموهماهنگینشانهيچيست؟
فكرميکنيداگردویاچندخداجهانراادارهميکرد،اینهماهنگيبهوجودميآمد؟

فرضکنيددوخداتصميمداشتندجهانراادارهکنند!یكيميخواستخورشيدراازمشرقبياورد،
اّمادیگريميخواستطلوعخورشيدراازمغربقراربدهد!

یكيتصميمميگرفتهرسال12ماهداشتهباشدودیگريسهماهدیگربهآناضافهميکرد!
قرآنکریمدراینبارهميفرماید:

اگردرآسمانوزمين،غيرازاهللخداهايدیگريبود،
آسمانوزمينبههمميریخت.

لَو كاَن فیـِهـما آلِـَهـٌة ِالَّـا الّلُٰه، لَـَفـَسـَدتا

انبياء،22

13
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تّدبرکنيم

بهاینتصویردّقتکنيد.
چههماهنگیهاییدراجزایآنمیبينيد؟

چههماهنگیهایدیگریدرطبيعت
سراغدارید؟

بهضربانقلبوتپشهایآندّقتکنيد.
تنّفس دستگاه و قلب ميان هماهنگیهایی چه

هست؟

خود بدن در دیگری هماهنگیهای چه شما
میشناسيد؟مثالبزنيد.
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حاالاینآیهرابخوانيد.

باتوّجهبهمعنایآیهازاینهماهنگیهاچهنتيجهایمیگيرید؟

ایستگاهخاّلقيت

یكيازاینمواردرابهصورتنمایشخاّلقدرکالسبازيکنيد؛درهرکدامچهمشكالتيپيشميآید؟

یکتيمورزشيدوسرمربّيداشتهباشد.

یکلشكر،دوفرماندهداشتهباشد.

  َو ِفی الَرِض آیاٌت ... َو فی َانـُفِسـکُم اَ َفـال ُتبـِصـروَن

ذاریات،20و21

نشانههایخدادرزمينودرخودتانوجوددارد؛
آیادرآنهادّقتنمیکنيد؟
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ببينوبگو

اینتصویر،شمارابهیادکدامضربالمثلمياندازد؟

بگردوپيداکن

درکدامبخشازاذانونماز،یكتایيخداوندرابهزبانميآوریم؟عبارتآنرابگویيدومعنايآنرا
بنویسيد.1

اذان

سورهیتوحيد

تشّهد


           1- يكي از دانش آموزان اذان بگويد و ذکرهای يك نماز دو ركعتي را بخواند تا ديگران با دّقت  در آن ها به عبارت هاي مورد نظر اشاره کنند. 
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باخانواده

متنزیررابخوانيد.
کنند. حمل بار  خود، وزن برابر چند ميتوانند که چرا هستند؛ حيواناتخشكي قويترین مورچهها
از بعضي غذاي انبار آنها وقتي واداشتهاست. شگفتي به را دانشمندان مورچهها زندگي در مطالعه
مورچههارابررسيکردند،باکمالتعّجبدیدندآنهادانههايجمعآوريشدهرابهطوردقيقومنّظم
درکنارهمقرارميدهند.مورچههادانههايگندمراازوسطبهدونيمميکنندتاهنگامیکهرطوبتبه
آنهامیرسد،سبزنشود؛وليدانههايخربزهرابهچهارقسمتتقسيمميکنند؛زیراميدانندکهدانهي
خربزه)تخمخربزه(اگربهدونصفتقسيمشود،بازهمقابليتسبزشدنداردوبهمحضتماسبا

آب،رشدخواهدکردوالنهيمورچههاراازبينخواهدبرد....

چههماهنگیهایدیگریدرزندگیحيواناتمیشناسيد؟مثالبزنيد.
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درسالنانتظارفرودگاهبودیم.سالنپرازمسافربود.کنارمندخترينشستهبودکهچهرهاشنشان
ميدادایرانينيست.مادرشاوراِهلِنصداميزد.

منمشغولورقزدنکتاِب»داستانهايقرآن«بودم؛ميخواستمداستانحضرتمریمرابخوانم.
همينکهمشغولمطالعهشدم،هلن،کهچشمشبهاسمقّصهوتصویرحضرتمریمافتادهبودبا

تعّجببهمنگفت:
شمامسلمانهاهمحضرتمریمراميشناسيد؟

گفتم:بلهميشناسيم.درکتابهايدینيمانامشآمدهاست.
-چهجالب!نميدانستم!

گفتم:چهخوبفارسيحرفميزني!
-چهارسالاستدرایرانزندگيميکنيم.راستيدرکتابهايدینيشمادربارهیحضرتمریمچه

چيزهایينوشتهشدهاست؟
گفتم:درکتابآسمانيماقرآن،چندبارناماوآمدهویكيازسورههايقرآنبهناماوست.

مادرمکهباعالقهبهگفتوگويمنوهلنگوشميکردازکيفشقرآنيرابيرونآوردوفهرست
سورههايقرآنرابههلننشانداد:

-اینجاراببين!سورهينوزدهمقرآن،»سورهیمریم«نامدارد.
هلنتانگاهشبهکلمهيمریمافتاد،چشمهایشدرخشيدوکميحيرتزدهشد.

مادرمادامهداد:درقرآن،خدايمهرباناوراالگويانسانهايمؤمنمعرفيکردهاست.

هلنپرسيد:درقرآنچهچيزهایيدربارهيحضرتمریمگفتهشدهاست؟
کتابمرانزدیکاوبردم:

دوستداريباهمبخوانيم؟
-بله!

مادرمریمزنيبسيارباایمانبود.اونذرکردهبودکهاگرصاحبفرزنديشود،فرزندشرا
خدمتگزار»بيتالمقّدس«کند.

                                             ردس سوم 

 بانويي  هك يك سوره ي قرآن هب انم اوست



                                             ردس سوم 

 بانويي  هك يك سوره ي قرآن هب انم اوست
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وقتيمریمبهدنياآمدوبزرگشد،مادرشبهنذرشعملکردودخترشخدمتگزاربيتالمقّدس
شد.

پدرشپيشازتولّداوازدنيارفتهبودوبرايهمينحضرتزکریاسرپرستياوراپذیرفت.اوپيامبر
خداوشوهرخالهيمریمبود.

مریمچهسعادتبزرگيداشتکهیکپيامبرسرپرستومربّياوشد.
مریمدربيتالمقّدسمشغولخدمتوعبادتبود.هربارحضرتزکریابهدیداراوميرفت،ميدید

کهغذاهايمخصوصيکناراوست.
روزيازاوپرسيد:اینغذاهاراچهکسيبرایتآوردهاست؟

-خدايمهربانفرستادهاست.
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خدارازياد
يادمیکرد

حضرتزکريافهميدکهمريمبااينسّنکم،چهمقامبزرگينزدخدادارد.
تااينکهيکروز،فرشتگاننزدمريمآمدندوگفتند:

»خداتوراانتخابکردهاستودربينتمامزنانيکهدردنيازندگيميکنند،توازهمهبرتري«1.
»بهتومژدهميدهيمکهصاحبفرزنديميشويبهنامعيسي�مسيحکهپيامبراستوانسانيبسيار

بزرگ«2.
مّدتيبعدفرزندحضرتمريمسالماهللعليهابهدنياآمد....

وقتيداستانراباهمخوانديمبهاوگفتم:پيامبرماحضرتمحّمدصلّياهللعليهوآلهنيزدربارهی
حضرتمريمجمالتزيباييفرمودهاندويکيازحديثهايپيامبررابرايشخواندم:

»بهترينزنانبهشت،مريم،خديجه،فاطمهوآسيهاند«.
هلنبسيارخوشحالبودوباشادمانيگفت:

امروزروزخيليخوبيبود!هميکدوستخوبپيداکردموهمفهميدمکهشمانيزحضرتمريمرا
ميشناسيدوبهاواحترامميگذاريد.

برايمبگو

باتوّجهبهدرس،حضرتمريمچهويژگیهايیداشت؟

1- سوره ي آل عمران، آيه ي 42.
2-سوره ي آل عمران، آيه ي 45.
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بگردوپيداکن

یكيازویژگيهايبرجستهیحضرتمریمسالماهللعليهادرآیهی75سورهیمائدهآمدهاست.
بامراجعهبهقرآن،آیهرابخوانيدواینویژگيراپيداکنيد.

تدبّرکنيم

اینآیهرابخوانيد.

یا َمرَیـُم اقـنُـتی لِـَربِّكِ َواسـُجـدی َوارَكـعی َمـَع الّراكِـعیـَن

ايمریم،......................................................................................

اینآیهبهکدامبخشدرساشارهمیکند؟

گفتوگوکنيد

پيامبرخدااینچهاربانورابهترینزنانجهانمعّرفيکردهاند.

دربارهیهریکازایشانچهویژگیهاییبهخاطرمیآورید؟
چهویژگیهایمشترکیميانایشانوجوددارد؟آنهارانامببرید.

حضرتآسيهحضرتمریمحضرتخدیجهحضرتزهرا

آلعمران،43
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ایستگاهخاّلقيت

اینداستانرابخوانيدوآنرابهصورتنمایشدرکالساجراکنيد.

مشرکانمّكهروزبهروز،آزارواذیّتخودرانسبتبهمسلمانانبيشترمیکردند.پيامبراسالم
براینجاتمسلمانان،گروهیازآنهارابهسرپرستیجعفر،برادرحضرتعلیعليهالّسالم،بهحبشه

فرستادتابرایمّدتیآنجادرامنيتوسالمتزندگیکنند.
مشرکانکهازاینماجراباخبرشدند،نمایندگانشانرابهحبشهفرستادندتاازمسلمانانبدگویی

کنندوازنجاشی،پادشاهحبشهبخواهندآنهارابيرونکند.
نجاشیگفت:اینهابهکشورماپناهآوردهاند.مااّولبایدبهحرفشانگوشکنيموبعدتصميم

بگيریم.
درهمينلحظهجعفرشروعبهسخنگفتنکرد:

ازبينمابهپيامبری انجاممیدادیم.خداییكتافردیرا »مابتپرستبودیموکارهایزشت
انتخابکرد.اوبهمایاددادکهخداپرستباشيمو...«.

پيامبرشما ازآنچه بهجعفرمیکندومیگوید:آیا لبخندبرچهرهینجاشینقشمیبندد؛رو
آوردهاست،چيزیبهخاطرداری؟

جعفرشروعبهخواندنآیاتیازسورهیمریممیکند...
باشنيدنآیاتسورهیمریمقطرههایاشک،صورتنجاشیرامیپوشاندومیگوید:

»سخنانشماشبيهسخنانپيامبرماحضرتعيسٰی است.آسودهخاطرباشيد!بهخداسوگندشما
رابهآنهاتسليمنخواهمکرد!«
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ردس  چهارم

از  نوزاد  بپرسيد!
ناباورانهدورگهوارهینوزادحلقهزدهبودندوباتعّجبوخشم

بهیكدیگرنگاهمیکردند.
همهمهایميانجمعيتبلندشدهبود:

-میگویدازنوزادبپرسيد!
-بانوزادچندروزهچگونهحرفبزنيم؟

-چهحرفبیمعنایی!
نوزادنازنين،چشمهايزیبایشراچرخاندوناگهانلبهايکوچكشرابازکرد:

»منبندهیخداهستم!«
همينکهاّولينجملهرااززباننوزادشنيدند،سكوتسنگينيبرجمعيتحاکمشد.

نفسدرسينههاحبسشدهبود!
-خيليعجيباست!خودشحرفزد!چطورممكناست؟

نوزادباکمالآرامشبهحرفهایشادامهداد:
»خدايبزرگبهمنکتابآسمانيعطاميکند.

اومرابرايپيامبريبرگزیده،ومرامایهيخيروبرکتقراردادهاست.
منهرجاباشم،سودمندخواهمبود«.

همهمههاميانجمعيتبيشترشد.
-ایندروغاست.

-اینزنباکودکشماراجادوکردهاست.
-اّماواقعاًنوزادسخنميگوید.

مادربانگاهينگران،اّمااميدواربهلطفپروردگاربهلبهايکودکشمينگریست.
سخناندلنشينکودك،ادامهیافت:

خداوندبهمنسفارشکردهاستکهتازندهامنمازبخوانموبهنيازمندانکمککنم؛
نسبتبهمادرممهربانباشم

وستمكاروزورگووبداخالقنباشم«.

24
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همهازتعّجبوشگفتي،دهانشانبازماندهبودوماتومبهوتبهنوزادچشمدوختهبودند.
نوزاديکهبرگزیدهيخدابود،ادامهداد:

»خدايبزرگ،پروردگارمنوپروردگارشماست؛اوراعبادتکنيدکهراِهراستهميناست«.

ایننوزاد،»حضرتعيسٰیعليهالّسالم«است.
لقبش»مسيح«استوکتابآسمانياو،»انجيل«.

چهارمينپيامبراُولُواالَعزم1است.
خدايمهرباناورابرايهدایتقوم»بنياسرائيل«انتخابکرد.

حضرتعيسٰیعليهالّسالمبخشزیاديازعمرپُربارشرادرسفرسپريکردوبهکمکیارانش،مردم
راراهنمایيوپيامهايالهيرابرایشانبيانميکرد.

اوبهفرمانویاریخدابيماراندرمانناپذیررادرمان؛
نابينایانمادرزادرابينا

ومردگانرازندهميکرد.
اوحدودپانصدوهفتادسالپيشازتولّدپيامبرصلیاهللعليهوآلهبشارتبزرگیبهقومخودداد:

»ايبنياسرائيل!
منفرستادهيخدابهسويشماهستم؛

وبهشمابشارتميدهمکهبعدازمنپيامبریخواهدآمد،بهناماحمد.
چهمژدهيبزرگوچهبشارتبينظيري!

دشمنانحضرتعيسٰیازاینكهمردمبهاوایمانميآوردند،سختعصبانيبودند.
حاکمستمگرآنزماندستوردادحضرتعيسٰیعليهالّسالمرابهداربياویزند؛اّماخداوندایشانرا
بهآسمانباالبُردتاسالهابعدبههمراهحضرتمهديعليهالّسالمدوبارهظاهرشودودرکنارایشان

جهانراپرازعدلوآرامشکند.

گفتوگوکنيد

یكیازسفارشهایخدابهحضرتعيسٰیعليهالّسالمراانتخاب،وبادوستانتاندرموردراههایعمل
بهآنگفتوگوکنيد.

1ــ پيامبران اولواالعزم بزرگ ترين پيامبران خدا هستند. آن ها پنج نفرند: حضرت نوح عليه الّسالم، حضرت ابراهيم عليه الّسالم، حضرت موسي� عليه الّسالم، 
حضرت عيسي� عليه الّسالم و حضرت محّمد صّلي اهلل عليه و آله.
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بگردوپيداکن

کلماتيراکهبهحضرتعيسي�عليهالّسالممربوطاست،پيداکنيد.

اینکلماتباحضرتعيسٰیعليهالّسالمچهارتباطيدارد؟

تدبّرکنيم

آیهرابخوانيد؛اینآیهبهکدامقسمتدرسارتباطدارد؟

فكرميکنيدچراحضرتعيسٰیعليهالّسالمبهآمدنپيامبربعدازخودبشارتدادهاست؟

سالهجريمریم

احمدانجيلسالميالدي

زندهبودن

آسيه

ـًرا بِـَرسوٍل َیـأتی  ِمن بَعـِدى اسـُمـهو َاحـَمـُد ِاذ قاَل عیـَسى ابـُن َمرَیـَم  .... َو ُمـبَـِشّ
عيسٰیفرزندمریمگفتمنبهشمابشارتميدهمکهبعدازمنپيامبريخواهدآمدبه

نام»احمد«.

صف،6
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روزيحضرتعيسٰیعليهالّسالمباعّدهايازپيروانشازبازارچهاي
ميگذشت؛ناگهانگروهيرادیدکهبهدورسگمردهايجمع
شدهاندودربارهيآنگفتوگوميکنند.یكيميگفت:»بويبد
آن،انسانراخفهميکند!«.دیگريميگفت:»چقدرکثيفاست!«.

سوميميگفت:»چهسگزشتي!«.
»چه گفت: رسيد، عليهالّسالم عيسٰی حضرت به نوبت وقتي

دندانهايسفيدوزیبایيدارد!«.
همهازاینحرفتعّجبکردند.حضرتعيسٰیعليهالّسالمادامه
داد:»سعيکنيدهميشهازميانزشتيهاوزیبایيها،زیبایيهارا

نشاندهيد«.

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

ایستگاهفكر
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ايستگاهخاّلقيت

داستاناّولرابهصورتنمايشخاّلقدرکالسبازيکنيد.

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

دقيقه چند تا مينشينند گوشهاي آمدهاند؛ زيادي راه
استراحتکنند.

يکيازيارانايشانازفرصتاستفادهميکندوميپرسد:
»ايپيامبرخدا!باچهکسيهمنشينشويم؟«

چهسؤالمهّمي!همهيهمراهانچهرهشانرابهسوي
رهبرمحبوبشانبرميگردانندتاپاسخشرابشنوند.

حضرتعيسٰی عليهالّسالمبهيارانفداکارشچشمميدوزد:
»کسيکهديدارششمارابهيادخدابيندازد؛

گفتارشبردانششمابيفزايد؛
ورفتارششمارابهبهشتعالقهمندکند.«

بادوستانخودگفتوگوکنيد،وبرايهردوداستان،عنوانمناسبيانتخابکنيد؛
سپسعلّتانتخاباينعنوانهارابگوييد.

29



ردس      پنجم

گل صد ربگ

خدايمهربانبراوسالمميفرستد.
فرشتگانآسمانبراوسالمميفرستند.

مسلماناندرسراسرزمينبراوسالمميفرستند.
اودوستداشتنيتریندوستخداوبهترینبندهياوست.

نامزیبایش،مشهورتریننامعالماست؛محّمد
درتمامنمازهایمانناماوراميبریم.

هرگاهنامشراميشنویم،قلبمانشادميشودوبراووخانوادهيپاکشدرودميفرستيم.
تکتکگفتارهایششنيدني،یکیکرفتارهایشدیدنيولحظهلحظهيزندگياشلبریزاززیبایياست.

گوشههایياززندگیزیبایشرابهتماشامینشينيم:

 خدا را بسيار دوست داشت.
 

تمامکارهایشرابانامخداآغازميکرد؛
وقتيکارشرابهپایانميرساند،خداراشكرميکرد؛

دربرابردستورخداوندهميشهتسليمبودوميفرمود:»هميشهوهمهجافرمانخدابرهر
چيزيمقّدماست«؛

بااشتياقتمام،چشمانتظاررسيدنوقتنمازبودوميفرمود:»نماز،نورچشممناست«؛
هرگاهوقتنمازميرسيد،بهباِللميگفت:»ايباللاذانبگوومارابااذانگفتنخوشحال

کن«؛
بهقرآنکریمعالقهيزیاديداشتوباصدایيزیباآنراميخواند؛

شبهاقبلازاینكهبخوابد،بعضيازسورههاراميخواند.

30
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  تميز و آراسته بود. 

بهبهداشتوسالمتبدناهّميتميداد؛
لباسهایشهميشهپاکيزهبودوميفرمود:»تاميتوانيدپاکيزهباشيد.پاکيزگيازپایههايدیناسالم

است«؛
پيشازغذاوبعدازغذادستهایشراميُشست؛

غذايداغنميخوردودرآنفوتنميکرد؛
برايخشککردندستوصورت،حولهايمخصوصداشت؛
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بعدازغذاوپيشازخوابوبعدازبيدارشدنمسواكميزد؛حّتيدرمسافرتهانيزمسواکش
راباخودميبُرد؛ميفرمود:»مسواكزدنقبلازنماز،ثوابنمازراهفتادبرابرميکند«؛

بهآنجاميرسيدند،ميگفتند: ازجایيميگذشت،مردميکه بودکههرگاه آنقدرخوشبو
پيامبرخداازاینجاعبورکردهاست.

هرگاهميخواستازخانهبيرونبرودبهآینهنگاهميکردوموهایشراشانهميزدوميفرمود:
»خدادوستداردوقتيبهدیداربرادرانمانميرویم،تميزوآراستهباشيم«.

تدبّرکنيم

اینآیهرابخوانيد:

پسازشنيدنآیه،چهمیکنيد؟
باتوّجهبهاینآیه،مامسلمانانچهوظایفیدربرابرپيامبرداریم؟

ببينوبگو

بادیدنتصاویرصفحهیبعدبهیادکدامرفتارپيامبرميافتيد؟

ِانَّ الّلَٰه َو َمـالئِـَكـتَـهو ُیـَصّلـوَن َعـلَی النَِّبیّ ِ، یا اَ  یُّـَهـا الَّـذیـَن آَمـنـوا، 
َصّلوا َعـلَیـِه َو َسـلِّـموا تَسـلیـًما

خداوفرشتگانشبرپيامبردرودميفرستند.ايمؤمنان،براودرودفرستيدو
سالمگویيدوتسليمفرماناوباشيد.

احزاب،56
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 بسيار با ادب بود.
.

درسالمکردنازهمهپيشيميگرفت؛
خوشروبودوميفرمود:»خوشروييکينهراازدلميبَرد«؛
وقتيباکسيدستميداد،دستشرازودعقبنميکشيد؛

وقتيبرايچندنفرصحبتميکرد،نگاهشراميانهمهتقسيمميکرد؛
بهعهدوپيمانخودوفاميکرد؛اگرباکسيوعدهيمالقاتداشت،سرموقعبه

آنجاميرفت؛
باکسيقهرنميکردوهرگاهباخبرميشدعّدهايباهمقهرند،برايآشتيدادن
آنهاتالشميکرد؛ميفرمود:»دومسلماننبايدبيشترازسهروزباهمقهرباشند«؛

اگرکسيازايشانعذرخواهيميکرد،زودعذرشراميپذيرفت؛
دربرابرخوبيهاتشّکرميکرد.تشّکرکردنشگاهباهديه،گاهبالبخندوگاهبا

دعاکردنبراياوهمراهميشد؛
هرگاهسواربرحيوانيبودوپيادهايرادرمسيرميديد،اوراسوارميکرد؛

مانده ازکاروانجا اگرکسي تا هنگاممسافرتدرآخرکاروانحرکتميکرد
استبهاوکمککند.
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1-چهارپايیکهبرآنسوارمیشوند،ماننداسب،شترو…

 به علم و دانش بسيار اهّميت مي داد.  

ازهمنشينيباکسانيکهگفتوگويعلميميکردند،شادمانميشد؛
بهاسيرانجنگبدرگفت:»هرکدامازشماکهبهدهنفرخواندنونوشتنبياموزد،

آزادميشود«؛
ميفرمود:»ازگهوارهتاگوردانشبجوييد«؛

مردمرابهپُرسشتشويقميکردوميگفت:»دانشمانندگنجاستوکليدآن
پرسشاست«؛

بهکسانيکهدرجلساتعلميحاضرميشدند،توصيهميکرد:»يادداشتبرداري
کنيدودانشرابانوشتننگهداريد«؛

سفارشميکردکهمسلمانان،ديگرزبانهايموردنيازرابياموزند.

 به درختان و حيوانات توّجه داشت. 

درختهايبسياريمیکاشتومردمرابهدرختکاريسفارشميکرد:
»هرکسدرختيرابکاردتاايندرختباقياست،خداوندبهاوپاداشميدهد«؛

بهمردمسفارشميکردکهبرايچيدنميوهبهشاخههاسنگنزنند؛
اجازهنميدادبرايسرگرميونشاط،حيواناترابهجانيکديگربيندازنديابراي

تمرينتيراندازي،حيوانيراهدفقراردهند؛
ميفرمود:»اگرسواربرَمرکب1ازکنارآبيميگذريد،مرکبراکنارآبببريد

تااگرتشنهاست،بنوشد«؛
»هنگامدوشيدنشير،ناخنهايتانرابگيريدتاحيواناذيتنشود.تمامشيررانيز

ندوشيدومقداريهمبرايبّچهاشبگذاريد«؛
اگرکسيحيوانيرابرايمّدتيطوالنيبابارشرهاميکردبهاوميفرمود:»اگر

کارداري،بارآنراپايينبگذارتاحيواناستراحتکند«.
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تدبّرکنيم

اینآیهرابخوانيد:

)ایپيامبر!(ماتوراجزرحمتيبرايجهانياننفرستادیم.

َو ما َارَسلـناَك ِاّل َرحـَمـًة لِلـعالَـمیـنَ 

چهارتباطیميانمفهوماینآیهوآنچهدردرسخواندیم،هست؟

گفتوگوکنيد

کدامیکازرفتارهایپيامبرکهدردرسخواندیم،تأثيربيشتریدرشماداشتهاست؟چرا؟

انبيا،107
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1.پيشوبعدازغذا.........................
.........................................................
2.سعيميکنمهميشهلباسهاِي.......
.........................................................
3.وقتيازخانهبيرونميروم،............
.........................................................

1.اگرحيوانگرسنهايببينم،............
..........................................................
2.برایمحافظتازطبيعت،................
..........................................................
که را رفتاری تلویزیون در وقتی .3
میشود، انجام حيوانات با سيرك در
میبينم،............................................

بهکارببندیم

منهمدوستدارممانندپيامبرخداصلّياهللعليهوآلهباشم؛بنابراین...

1.دراّولهرکار.............................
.........................................................
2.وقتيصداياذانراميشنوم،......

........................................................
3.شبهاپيشازخواب................

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

1.وقتيدوستمبامنقهرکرد،................

..........................................................
2.هنگاميکهدوستانمراميبينم،......
..........................................................
3.درمقابلخوبيهايدیگران،.............

...........................................
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تشّكرکردن

ّکل
تو

کمطاقت
بودن

یادداشتنكردن

تنكردن
مشور

مسواكنكردن
دندان


کاملکنيد

کدامیکازاینموارد،ویژگيهايانسانشایستهاست؟آنهارارنگآميزيکنيدوکلمهايراکه
ميبينيددرجايخاليبنویسيد.

آفرینبربّچههای....................................پيروحضرتمحّمدصلّياهللعليهوآله

نمازخواندن

آشفتهبودن
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ردس ششم

مال مردم
ماجرایاّول

مليكاتانگاهشبهرواننویسقرمزافتاد،چشمهایشبرقزد.
-چهجالب!عجبخوششانسم!

فوريخمشد؛آنرابرداشتوهيجانزدهبهدوستشگفت:
امروزصبحتصميمداشتمازمغازهخودکارقرمزبخرم،اّمایادم

رفت؛درعوضیکرواننویسقرمزپيداکردم!
چهرواننویسقشنگی!

هدي�گفت:اّمااینکهمالتونيست!زودبرواینراداخلجعبهياشيای
پيداشدهبگذارتابهدستصاحبشبرسد.

مليكارواننویسرادرکيفشگذاشتوگفت:اینراکهخودمهمميدانم.معلوماستکهاینبراي
صاحبشاست.منفقطبرايامتحانریاضيازآناستفادهميکنموبعدازامتحان،فوريرواننویسرا

درهمانجعبهميگذارم.
هدی�گفت:نميشود!

این از ميکنم. استفاده آبيام خودکار از بيشتر من هستي. خيليسختگير بابا! اي داد: ادامه مليكا
استفاده شكلها رسم و خطکشي براي فقط رواننویس
ميکنمتابرگهيامتحانيامقشنگترشود؛همين!با
رواننویس،شكلهازیباتروپررنگترکشيده

میشود.
شما مال رواننویس این وقتي گفت: هدي�
آن با هم کوچک خّط یک حّتي� نيست،

نميتوانيبكشي!
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ماجرایدوم
کریمکهکوچکترینعموياکبراست،دیروز
رفته اکبر مادر و پدر آمد. آنها خانهي به

بودندبازار.
کریمبهاکبرگفت:

اکبرجان!اگرميشوددوربينفيلمبرداري
دوستانم با فردا بياور. برایم را پدرت

ميخواهيمبرویمکوهنوردي!
فيلم شهر اطراف کوهستانهاي از ميخواهم

بگيرم.دوربينتانخيليعالياست.
مال پدرم دوربين عموجان! گفت: تعّجب با اکبر

هنگام پدرم است. اداره دوربين نيست؛ که خودش
مأموریتهايکاريازآناستفادهميکند.

کریمگفت:فقطیکروزآنراميخواهم.قولميدهمبهخوبيازآنمراقبتکنموحّتيیکخطهم
بهآننيندازم.

-البّتهپدرمخودشبهترميداند؛وليمنمطمئّنمباباقبولنميکند.
-ازکجاميداني؟

-چونروزجشنتولّدمنباتلفنهمراهشفيلمگرفت.وقتيبهاوگفتمچرابادوربينفيلمنميگيري؟
گفت:

ازدوربينادارهنبایداستفادهیشخصيکرد.

ماجرایسوم
کنارخيابانپرازصندوقهايميوهبود.منوحسنازخيابانردشدیمتاکميانگوربخریم.کناریكي

ازفروشندگانرفتيمومنکيسهينایلونيراازاوگرفتم.
حسنگوشهايایستادومنکنارصندوقهارفتم.همهجورانگورداشت؛ریز،درشت،سبز،سياه،قرمز

و....
خوشهايرابرداشتمتاداخلکيسهبگذارم؛باخودمگفتم:

بهتراستامتحانکنمببينمشيرینهستیانه؟
یکدانهداخلدهانگذاشتم؛شيریننبود!سراغصندوقيدیگررفتموبازیکدانهدهانمگذاشتم؛آن

همشيریننبود.ازصندوقانگورهايسياههمیکدانهدردهانگذاشتم؛آنهمشيریننبود.
بهطرففروشندهرفتم.
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-آقابفرماایننایلونرابگير.انگورهایتانشيرین
نيست.

گفتم: حسن به نگفت. چيزي هم فروشنده
برویمجايدیگر،اینهاشيریننيست.

حسنگفت:پولشرادادي؟
تعّجبکردم.

-پولچي؟منکهانگورنخریدم!
دانهايکهدردهانت داد:آنچند ادامه حسن

گذاشتيچطور؟بایدفروشندهراضیباشد1.

برایمبگو

احساسشماازاینكهببينيدشخصيبدوناجازهازوسایلدیگرياستفادهميکند،چيست؛
بااوچهبرخورديميکنيد؟چرا؟

کاملکنيد

مادرمریمفراموشکردهبودظرفنذريهمسایهرابهآنهابازگردانَد.استفادهازظرفهمسایهبراي
..................................................................................................................... کارهايآشپزيدرمنزل

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

سعيدازنانوایيبرگشت.نانهارادرونسفرهگذاشتودوبارهآنهاراشمرد.برايبارسومشمرد.
اینماجراراشنيدبه تا نانرادادهبود.پدر اوفقطپول10 اّما تابود؛ نانها11 اشتباهنكردهبود.
..................................................................................................................................... گفت: پسرش

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

              1ــ خاطره ای از شهيد حسن شوکت پور
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پارچههایبریدهیهمسایهها،کنارچرخخّياطیمادربرایدوختنآمادهبود.ساراازپارچههایاضافی
چندتّكهبرداشتوبهسمّيهگفت:بااینهابرایعروسكملباسبدوز.سمّيهگفت:.............................

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

امروزپالتويخودرادرمدرسهگمکردم؛همهجاراگشتم،وليآنراپيدانكردم.ازاینكهبّچههابشنوند
یککالسپنجميلباسشراگمکردهاست،خجالتميکشيدم.بزرگترهایمهمممكنبودازشنيدن
ماجراعصبانيشوند.یکپالتورويجالباسيیكيازکالسهاتوّجهمرابهخودجلبکرد.هيچفرقيبا
پالتويمننداشتوليمطمئننبودممالمنباشد،...............................................................................

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

ببينوبگو

کدامیکجزءاموالعمومياست؟چرا؟

بهترینراههایاستفادهازهریکازایناموالعمومیچيست؟
اگرهریکازاینهاجزءاموالشخصیشمایاخانوادهتانباشدازآن ها چگونه استفاده می کنید؟
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تدبّرکنيم

اینآیهرابخوانيد.

»کمفروشي«بهچهمعناست؟
اینآیهباموضوعدرسچهارتباطيدارد؟

وايبرکمفروشان

ـفیَن َویٌل لِلُمطَـِفّ

مطّففين،1
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ردس هفتم

رنگين امکن  جمعه

44

سالهاپيشهروقتنامتراميشنيدمبهیادتعطيليواستراحتوتفریحومهمانيميافتادم؛
وفكرميکردمجمعههاهمهجاوهمهچيزتعطيلميشود!

کمکمخيليچيزهادربارهاتیادگرفتموتورابيشترشناختموتودرنگاهمنبزرگتروزیباترشدي.
امامعليعليهالّسالمميفرماید:»رمضانبهترینماهسال،شبقدر،بهترینشبسالوجمعه،بهترین

روزهفتهاست.«
جمعهيعزیز!

اینکتوبرايمننهیکروزهفته،بلكهرنگينکمانيتماشایيودوستداشتنيهستيکهدرپایانهر
هفتهدرآسمانزندگيمننمایانميشوي.هریکازرنگهایتکاريارزشمنداستکههمبهسالمت

جسميماکمکميکندوهمموجبنشاطوشاديقلبماميشود.
جمعهيعزیز!

دوستدارمهفتنامزیبابرايرنگهایتانتخابکنم:

1.روزشاديباخانواده
ازشنبهتاپنجشنبه،اعضايخانوادهمشغولکارهايخودهستندوفرصتزیاديندارندتامّدتيطوالني
درکنارهمباشند؛اّماوقتيتوميآیي،همگيساعتهاکنارهمجمعميشویم؛باهمحرفميزنيمو

شوخيميکنيم.پيامبرخدانيزسفارشکردهاندکهخانوادهيخودراروزجمعهشادمانکنيد.

2.روزنظافتوپاکيزگي
پيامبرخداميفرماید:»روزجمعهحّمامبرویدوغسلجمعهکنيد؛ناخنهایتانراکوتاهکنيد؛عطربزنيد

ولباسهايتميزونوبپوشيد.«
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منازوقتي»غسلجمعه«رایادگرفتهام،آنراانجامميدهم؛بااینكهزمانزیاديطولنميکشد،ثواب
بسياريدارد.

وقتيبرايغسلزیردوشميروم؛اّولسروگردنمراميشویم؛بعدسمتراستبدنوبعدسمتچپ
بدنمراميشویم،بهطوریکهآببههمهجایبدنمبرسد.

3.روزعبادتونمازجمعه
خدايمهرباندریكيازسورههايقرآنکهاتّفاقاًبهنامتونيزهست،مؤمنانرابه»نمازجمعه«دعوت

ميکند.
چهاجتماعباشكوهي!

امامجمعهدردوخطبهينمازدربارهيدینواخالقسخنميگویدونمازگزارانراازاوضاعکشورو
جهاناسالمباخبرميکند.سپسنمازجمعهبرپاميشودومردمدرصفهايبههمپيوسته،شانهبهشانهي
همعبادتميکنندودرپایان،دستهجمعيدستبهدعابرميدارندوبرايکشورعزیزمانومسلمانان

جهاندعاميکنند.

4.روزدیدارباخویشاوندانوعيادتازبيماران
درطولهفتهشایدنتوانيمبهپدربزرگومادربزرگیاخویشاوندانودوستانسريبزنيمیابهعيادت

بيمارانبرویم؛اّماوقتيتومهمانخانههايماميشوي،فرصتهمهياینکارهافراهماست.

5.روزنيكي
پيامبرخداميفرماید:»ثوابکارنيکدرروزجمعهچندبرابرميشود«.اگردراینروزبهدوستانو

همسایگانکمککنيمیابهنيازمندانصدقهبدهيم،خدايمهربانپاداشچندبرابربهماميدهد.

6.روززیارتوصلوات
وقتيتوازراهميرسي،یكيازبهترینفرصتهابرايزیارتوصلواتاست.

زیارتگاهيازنزدیکانجامميشودوگاهيازدور.زیارتازنزدیکبرايهمهامكانپذیرنيست؛
اّمازیارتازراهدورراهمهميتوانندانجامدهند.ماميتوانيمهرزمانکهبخواهيمازداخلخانهبه

پيامبرخداوامامانعزیزسالمدهيم؛اینکارسادهنوعيزیارتاست.
فرستادنصلواتنيزازمحبوبترینعبادتهاياینروزاست.
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َلاهللَُفَرَجه( 7.روزامامزمان)َعجَّ
امامعزیزمان ميشود،چشمبهراه کهجمعه بار هر کرد. روزجمعهظهورخواهد در ما مهربان امام

هستيموبرايدیدنآفتابرویشبيتابميشویموبرايآمدنشدعاميکنيم.

جمعهيعزیز!
اگرچهبسياريازاینکارهايارزشمندرادرروزهايدیگرهمميتوانانجامداد،اّماوقتيتوبهدیدار

ماميآیيوباماهمنشينميشوي،فرصتوانگيزهيبيشتريبرايانجامدادناینکارهاداریم.

همينکهخورشيدکمکمغروبميکندوتولحظهلحظهازماجداميشوي،دلمبرایتميگيردوبراي
دیدِندوبارهاتچشمانتظارميمانم!
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دریکنمازدورکعتيدرنمازجمعه

.خطبهوسخنرانيندارد. ...........................................................

....................................................... دوقنوتميخوانيم.

....................................................... درپایانرکعتاّول،قنوتميخوانيم.

و.......................................................... ميخوانيم قنوت ابتدا دوم، رکعت پایان در
سپسبهرکوعميرویم.

کاملکنيد

باکمکمعلّمخود،شكلخواندننمازجمعهراکاملکنيد:
....................ميگویند. برايمردمميخواند، را نمازجمعه بهکسيکه است. نمازجمعه،دورکعت
امامجمعهابتدادوخطبهميخواندوسپسهمهبرايخواندننمازآمادهميشویم.دررکعتاّول،نّيت

ميکنيموبعدازامامجمعهتكبيرهًْاالحرامميگویيم.یعنيميگویيم:................
سپسامامجمعه،حمدو............راميخواندوماساکتهستيموبهآنگوشميدهيم.آنگاهامام،
دستهارابرايقنوتبهآسمانبلندميکندودعاميکند.مانيز...........................سپسرکوعودو

............راانجامميدهيم.
بهرکوع امامجمعه امامجمعه،حمدوسورهراميخواندوماساکتهستيم.بعد نيز دررکعتدوم

ميرودومانيز...............................................
امامجمعهبعدازرکوعميایستد؛دستهارابرايقنوتباالميآوردو.............................مانيزقنوت

میگيریمودعاميکنيم.
امامجمعهبعدازقنوتبالفاصلهبهسجدهميرودومانيز...............................................

بعدازدو.................مينشينيموذکرتشّهدو..................راهمراهباامامجمعهميخوانيم.

بررسیکنيد

باتوّجهبهآنچهخواندید،چهتفاوتيمياننمازجمعهویکنمازدورکعتيهست؟
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تدبّرکنيم

اینآیهرابخوانيد.

بهنظرشما،چرابهشرکتدرنمازجمعه،اینقدرسفارششدهاست؟

بگردوپيداکن

مراحلغسلرابهترتيبشمارهگذاريکنيد.


ايکسانيکهایمانآوردهاید،هنگاميکهنمازجمعهبرگزارميشودبه
سويآنبشتابيد.

الةِ ِمن َیوِم الـُجـُمـَعـةِ َفاسَعوا ِالٰی ِذكـِر الّلِٰه یا اَ  یُّـَها الَّذیَن آَمـنوا ِاذا نوِدَی لِلصَّ

جمعه،9
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بهکارببندیم

باتوّجهبهکارهايخوبيکهبایدروزجمعهانجامدهيد،یکبرنامهيمناسببرايخودتانبنویسيد.



دعاکنيم

روزهايجمعه،دعاميکنمکه...

نوعفّعاليت زمان ردیف
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عطر اذان
همخوانیکنيم

د �پ�ي �ي �ن  �پ اره عطر �دخ دو�ب
مد مارخ �آ �ت �خ

اره و�ت                               دو�ب
کان

�ب�ش �خ
اره �رخ ��ب �گ                                                                       دو�ب

مد ارخ �آ �ي                                                                                   صد�ی ر�رخ و �خ
د دلۀامان ن �که مس�ب �ي �ب �ب

ور  و سحر د�رد
ای �خ                         ص�خ

رخ �ي
ر �خ �خه ها   �ب �ي �ب �آ ط�ي

                                                حخ
ر د�رد و �که ��ش

�گ ن �ب                                                                                   س�خ
ا �ت �خو�ن �آ ط�به �ب اره حخ دو�ب

�يم ا�ش د� �ب ۀمان �خ                          �که م�ي
ن

ک
ن و� � به س�خ اره ��ب �                                             دو�ب

�يم ا�ش ده رها �ب ر�خ ون �پ                                                                       �که �پ
و�ش

ا�گ �په سر��پ
�خ س�يم و عخ �خ

ی
خ
ر�� �خ

�ت س�خ
اره  و�ت                                     دو�ب

د رس�ي ن �ت من د�ي
اره د سش                                            دو�ب

ی
خ
ماع�ت رو�ا� ن حب                                                                       �رخ ��ي

ردوسی هادی �خ


باخانواده
نمازجمعهدرشهرشمادرچهمکانيبرگزارميشود؟.......................

نامامامجمعهيشهرشماچيست؟......................
اگرخاطرهايازشرکتدرنمازجمعهداريدبرايدوستانتاندرکالستعريفکنيد.
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ردس هشتم

دو انهم
امينبادّقتبهحرفهايآقامعلّمگوشميداد.فرهادازانتهايکالسباخشمبهاوزلزدهبودو

زیرلبُغرُغرميکرد:
حاالدوچرخهيمرامياندازي!حسابتراميرسم!

درستمامشد.فرهادبرگهايازدفترشکندورويآننوشت:
»فكرنمیکردماینقدرحسودوکينهایباشیوچشمدیدندوچرخهامرانداشتهباشی...«

رضاکهکنارفرهادنشستهبودتاچشمشبهبرگهافتادباتعّجبگفت:منظورتچهکسياست؟
همينامين؟!

فرهادگفت:هنوزاورانشناختهاي.بهقيافهاشنگاهنكن،خيليحسوداست.امروزصبحکهميخواست
دوچرخهاشراکناردیواربگذارد،دوچرخهيمراپرتکردرويزمين!

همينکهزنگتفریحرازدند،فرهادبرگهراجلويامينانداختوگفت:حاالخوباستدوچرخهات
مالخودتنيست!مالپسرعمویتاست.خودشدوچرخهينوخریدهواینرابخشيدهبهتو!

فرهادبااخمبهسويدِرکالسرفت؛بعدسرشرابرگرداندوگفت:حاالنوبتدوچرخهاتاست!
امينسرشراپایينانداختوچيزينگفت.بّچههایكيیكيازکالسبيرونرفتند.امينتنهاو
غمگين،برگهرابازکردوخواند؛دلشگرفت؛نزدیکبودگریهاشبگيرد؛کنارپنجرهایستاد؛

چشمشبهفرهادافتادکهباخشمبهطرفدوچرخهياوميرفت....
بهفكرفرورفت؛برگهايبرداشتوچندجملهرويآننوشت؛ سرجایشنشست؛چندلحظه
زنگآخربالبخندبهطرففرهادرفتوبرگهرابهاوداد.فرهادباخشمبرگهرامچالهکردودور

انداخت.
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رضاخندهاشگرفتوگفت:ايبابا!اّولبخوانبعددوربينداز!
رضابرگهرادرکيففرهادگذاشت.

فرهادلبخندتمسخرآميزيزدوگفت:مياندازمشدور!
فرهادیادشرفتبرگهرادوربيندازد.آخرشب،هنگاميکهميخواستکيفش

راآمادهکند،برگهرادید؛بااخمآنرابرداشت.
-حتماًچيزهایينوشتهتاجوابمرابدهد.برگهرابابيميليبازکرد:

»بهنامخدا.فرهادجانسالم!خيليببخشيددوچرخهاتراانداختم.باورکندست
خودمنبود.دیربهمدرسهرسيدهبودموميخواستمسریعبهکالسبيایم.پایمبه

َجکدوچرخهاتگيرکردوافتاد.همين!
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اگردوچرخهاتآسيبدیدهخسارتشراميدهم.باورکنمن،تورادوستدارم.چندروزپيشدوتا
ازبّچههایکالسمیخواستندباددوچرخهاتراخالیکنندتاتورااذیتکنند؛اّمامننگذاشتم.

راستيیادتهستروزاّولمدرسه،نصفميوهاترابهمندادي.پسر،توخيليمهرباني!«.
فرهادماتومبهوتبهمتننامهنگاهميکرد؛آهيکشيدوبهپنجرهچشمدوخت.

اميندرحياطقدمميزد.
فرهادباچشمهایيسرشارازشرم،نگاهيبهاوانداخت؛

نميدانستچهکارکند؛بهطرفامينبرودیاخودرا
قایمکندتانگاهامينبهاونيفتد.

او طرف به و زد صدا را امين بلند صداي با
دوید....

برایمبگو

هریکازاینکارهادرکدامرفتارشخصيتهايداستاندیدهميشود؟

اینکارهايزشت،چهنتایجيميتواندبهدنبالداشتهباشد؟

غيبتتهمت
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بگردوپيداکن

مفهومهریکازآیاتزیردررفتارکدامیکازشخصيتهايداستاندیدهمیشود؟بهآنوصلکنيد.

گفتوگوکنيد

بهنظرشمابهترینروشبرخوردباکسيکهپيشماازدیگرانبدگویيميکند،چيست؟

فرهاد

امين

رضا

ل َیسـَخر َقوٌم ِمن َقوٍم .... َو ل تَـنابَـزوا بِالَلـقاِب

حجرات،11
یكدیگررامسخرهنكنيد....والقابزشترويیكدیگرنگذارید.

َو الـكاِظـمیـَن الَغیـَظ َو الـعافیـَن َعـِن الّنـاس

آلعمران،134

)نيكوکارانکسانيهستند(کهخشمخودرافروميبرند
وخطاهايدیگرانراميبخشند.

َو ل تَـعاَونوا َعـلَی اِلثـِم َو الـُعدواِن

یا اَ    یَُّها الَّذیَن آَمنُوا ِاجتَنِبوا َكثیًرا ِمَن الظَِّنّ ِانَّ بَعَض الظَِّنّ ِاثٌم

مائده،2
درکارهايبد،بهیكدیگرکمکنكنيد.

ايکسانيکهایمانآوردید!ازبسياريازگمانهابپرهيزید؛
حجرات،12چراکهبعضيازگمانهاگناهاست.



دوستدارمزبانمندیگرانرااذیتنكند؛

بنابراین...
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بهکارببندیم

            ایستگاهفكر

اگرکسيلقبزشتيبهمننسبتدهد،..................................................................................
.............................................................

اگرعيبیااشتباهيدررفتاریكيازدوستانمباشد،..............................................................
.................................................................................................................................................
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کاملکنيد

چهکارهایيراخدانميپسندد؟
آنهارارنگآميزيکنيد.

تهمت
دعواشكرگزاربودنزدن

کردنبا
دیگران

سخن
خوب
گفتن

ناُشكر
بودن

نرموخوبسخنسالمکردنراستگویی
گفتن

بدگویی
کردناز
دیگران

دعا
برای

دیگران

سخن
بيهوده
گفتن

باادب
بودن

طعنه
باادبزدن

سخن
گفتن

دنبال
عيب

دیگران
بودنو

عيبجویی
کردن

پرخاش
نكردن
به

دیگران

اُف
گفتن
بهپدر
و

مادر

دروغگفتن

خبرچينی
کردن

تشویقکردنظالمحمایتازمظلومعصبانینشدن

مسخره
کردن

تشكراز
دیگران

القاب
زشت
بهکار
بردن

خبرچينینكردنعيبجویینكردن

»بدترینمردمنزدخداکسياستکه
مردمازشّر.............اودراماننيستند.«

احترام
جواببهدیگران

سالمدادن

ایستگاهخاّلقيت

اگرمنبهجايفرهادبودم....
اگرمنبهجايرضابودم....

اگرشمابهجايیكيازدوشخصيتداستان)فرهادیارضا(بودید،چهميکردید؟
پاسخخودرابهصورتنمایشخاّلقدرکالسبازيکنيد.

کلمهیمشاهدهشدهرادرجايخاليقراردهيد:
امامصادقعليهالّسالم:
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بازآنروززیباازراهرسيدهاست...
سالمودیدهبوسيوتبریکوهدیهوشادي؛

زمزمهيذکرزیباي»یااميرالمؤمنين«؛
دیدارباساداتوسالموصلوات!

پيروجوانوکوچکوبزرگ،همهشادمانهستند.
همه،دستدردستهمتالشميکنندتایادآنروزبزرگرازندهنگهدارند.
چهجشنباصفایي!آسمانسراپاغرقنوراستوزمينسراسرغرقسرور!

هرسالاینجشنبرپاميشود.
ازآنروز،کهآنماجرااتّفاقافتادتااالنبيشازهزاروچهارصدباراستکهاینجشنزیبارادیدهام.
چهروزبزرگوبينظيريبود!تکتکصحنههایشدربرابرچشمانماست!

ردس نهم

يك جهان جشن!
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انگارديروزبود!
نه!انگارهمينامروزاستکهاينماجرادارداتّفاقميافتد:

مندروسطآسمانهستموباتمامتوانميتابم.
سالدهمهجرياست؛ماهذيالحجه،روزهجدهمماه.

پيامبرويارانششادمانازانجامدادنمراسمنورانيحجبهسويمدينهبازميگردند.
کاروانهابهمنطقهیغديرخمرسيدهاندوکمکمميخواهندازهمجداشوند.

درهمينلحظهپيامبرخدافرمانتوّقفميدهدوميفرمايد:
»آنهاکهجلوتررفتهاند،برگردند.صبرميکنيمتاآنهاکهنرسيدهاند،برسند!«

حاجيانشگفتزدهبهيکديگرنگاهميکنند.
-چهشدهاست؟اينهمهحاجيبايستند؟آنهمدراينهوايگرموسوزان!

کمکمخبرهمهجاميپيچد.
-پيامبرخداميخواهندمطالبمهّميرابيانکنند.

نمازجماعتظهربرپاميشود؛چهنمازپرخاطرهاي!
بهدستورپيامبرازجهاز1شتران،منبريبزرگساختهميشود.

پيامبرخدابرمنبرميايستدوسخنرانيخويشراآغازميکند.عليابنابيطالبنيزدرکنارپيامبر
ايستادهاست.

همهاوراميشناسندوفداکاريهايشرابارهاديدهاند.
منهمبارهااوراديدهام:

ازآنآغازکهديوارخانهيکعبهدربرابرمادرششکافتهشدواودرکعبهبهدنياآمد.
ازآنهنگامکهدربااليکوهنوردرغارحراهمراهپيامبرخدامشغولعبادتبود.

اززمانيکهدرکنارکعبهتنهامرديبودکهدرسّننوجوانيپشتسرپيامبرنمازميخواند.
درآنزمانکهدرروزفتحمّکه،رويدوشپيامبررفتوبتهاراازبااليکعبهپايينانداخت.

...

مردمباشوروهيجانبهپيامبرچشمدوختهاندوگوشميکنند.
پيامبرمطالبيبسيارمهموارزشمندبرايمردمبيانميکند؛سپسباصداييبلندخطابميکند:

خداوند،جبرئيلامينرابهسويمنفرستادوفرمود:

سوُل بَـلِّـغ ما ُانـِزَل ِالَيـَك ِمن َربِّـك يا اَ  يُّـَها الرَّ
ايرسولخداآنچهازسويپروردگارتبرتونازلشدهاستبرايمردم

بيانکنکهاگربياننکني،رسالتتراانجامندادهاي.
1ــوسيلهایکهبرایحملبارياانسانرویشترمیبندند.
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وبعددستعليعليهالّسالمرادردستميگيردوباالميآوردوباصدایيبلندميگوید:

َمن کُنـُت َمولُه َفـهـذا َعـلِـیٌّ َمولَهُ

هرکسيمنرهبروسرپرستاوهستم،اینعلي،رهبروسرپرستاوست.
سپسپيامبرخدادستبهدعابرميدارد:

»پروردگارا!بادوستانعليدوستباشوبادشمناناودشمنيکن؛پروردگارایارانعلي
رایاريکنوبدخواهاناوراخوارگردان«.

گلهايلبخندبرلبهمهميروید!
مردمدستهدستهجلوميآیندوباجانشينپيامبربيعتميکنند.

درهمينلحظهجبرئيِلامينخدمتپيامبرخدارسيدواینآیهراهدیهآورد:

»امروزدینشماراکامل،ونعمترابرشماتمامکردمو
اسالمرابهعنوانآیينجاویدانشماپسندیدم«.

حاجيانکمکمازهمخداحافظيميکنندوشادمانوشتابانبهسويشهرهایشانميروند.
ومنچقدرخوشحالمکههمشاهدروزغدیربودهام

وهمدرتمامجشنهايغدیرنورافشانيميکنم.

َْ
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برايمبگو

باشنيدننامعيدغديربهيادچهچيزهايیميافتيد؟چرا؟آنهارايادداشتکنيد.

همخوانیکنيم

بهکمکآموزگار،شعرزيررادرکالسبخوانيد.

                                                                                                                                                                خورشيد و ماه
ا �ب �ي و�ب  و رخ ِ �خ ن رورخ ی        �آ

خ
سما� ِ �آ ن رورخ �آ

ان صحر� ا هم، م�ي �ب د  ود�خ د و ماه �ب �ي ورسش �خ

د ود�خ گاه �ب ر�ت �خ �خ اره  سمان س�ت �ک �آ �ي

د ود�خ د و ماه �ب �ي ورسش �خ و�ت  ، دوِر  ور و �ش ا �ش �ب

د �ي ورسش رِم �خ
گ

رد دس�ِت � ا  �ب �ي �ک دس�ِت ماِه رخ �ي

د �ي �ش ان رد�خ �ش ما�خ �پ�ش ا ره  ر �رخ س�ت ا�ت �ب �ي رخ
ن �س�ت ر�ي ۀ�ت ن ماه �ب :                                                   ��ي �ت �خ ان �گ د مۀر�ب �ي ورسش                                    �خ

ن �س�ت �ي ان هم د�ت �ي ورسش م          �خ
ا�ش �ب ی �که من �خ رورخ

د �ي وسش مه �ب د �پ�ش �خ ما�خ اره ها  هم  م س�ت
�پ�ش

د �ي ورسش ر ماه  و �خ �و�ي
ود       �ت ان �ب م�ش ا�ب �پ�ش رد �ت

ی
خ
ر�� دمحّمدمۀا�ب س�ّي        
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میرود، مسافرت به کوتاهی مّدت برای وقتی ما مدرسهی مدیر
بهکارهای او مانند تا تعيينمیکند بهجایخود را معاونمدرسه

مدرسهرسيدگیکندوبینظمیدرمدرسهبهوجودنياید.

بزرگترم بهخواهر ازخانهخارجشود، مّدتی برای وقتیمیخواهد مادرم
سفارشمیکندماننداوبهامورمنزلوکارهایمنوبرادرکوچكمرسيدگی

کندتامشكلیبرایمابهوجودنياید.

گفتوگوکنيد

اینعبارتهارابخوانيد.

باتوّجهبهآنچهخواندیم،فكرمیکنيدچراالزمبودپيامبراسالمبرایخودجانشينیانتخابکند؟

ایستگاهفكر

داستانرابخوانيدوبهسؤالپاسخدهيد:
آیهاينازلشد:

َو َانـِذر َعشیـَرتَـَك اَلقـَربیـَن 
شعراء،214

پيامبراسالمصلّیاهللعليهوآلهفرمانیافتهبودتاخویشاونداننزدیکخودرابهدیناسالمدعوتکند؛
آنهارابهمهمانيدعوتکرد؛بعدازناهاروپذیرایيروبهآنهاکردوگفت:منبرايشمابهترین
دینراآوردهام.منخوبيشماراميخواهم.پروردگاربهمندستوردادهاستتاشمارابهسوياو

هدایتکنم.کدامیکازشمامرادراینراهکمکميکندتاجانشينمندربينشماباشد؟
دراینميانجزیکنوجوانچيزينگفت....آننوجوانحضرتعلیعليهالّسالمبود.

چهارتباطيمياناینداستانواینجملهپيامبرهستکهفرمود:

         َمن کُنـُت َمولُه َفـٰهـذا َعلِـیٌّ َمولُه
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ببينوبگو

هرآيهبهکدامتصويرمربوطاست؟

تَممُت َعلَيُكم نِعَمتی   َالَيوَم َاكَملُت لَُكم دينَُكم َو َاَ
امروزدينشماراکاملونعمترابرشماتمامکردم.

مائده،3

َو ُيطِعموَن الطَّعاَم َعلى  ُحِبّه ی ِمسكينًا َو َيتيًما َو َاسيًرا 
غذايخودرابااينکهبهآننيازداشتند،بهفقيرويتيمو

فردگرفتاريبخشيدند.
انسان،8

ِانَّما َولِيُُّكُم الّلُٰه َو رَ سوُلُه َوالَِّذيَن آَمنوا الَّذيَن ُيِقيُموَن 
كاَة َو ُهم ر اكُِعوَن َلَة َوُيؤتوَن الزَّ الصَّ

سرپرستشما،تنهاخداستوپيامبراوومؤمنانيکهنمازرا
برپامیدارندودرحالرکوعبهنيازمندانميبخشند.

مائده،55
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بهکارببندیم

همراهبادوستانمبرايعيدغدیرجشنيباشكوهدرمدرسهیامحلّهبرگزارميکنيم.

حاالیککارتدعوتدرستکنيد؛برنامههايجشنرادرآنبنویسيدودوستانتانرابهجشن 
دعوتکنيد.

خاطراتخودتانراازشرکتدرمراسمجشنغدیریادیدارساداتدراینروزبرايدوستانتان 
تعریفکنيد.

باخانواده

دربارهیآدابروزعيدغدیرتحقيقکنيدوبرايدوستانتاندرکالسبخوانيد.

برگزارياینجشنزیباچهمراحليدارد؟
............................................................................................................. .1
............................................................................................................. .2
............................................................................................................. .3

چهوظایفيتعيينميشود؟
............................................................................................................. .1
............................................................................................................. .2
............................................................................................................. .3

برنامههايجشنماچيست؟
............................................................................................................. .1
............................................................................................................. .2
............................................................................................................. .3
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ردس دهم

رد ساحل دجله 

دوروزاستکهبهسامراآمدهایم؛
درایندوروز،چندنوبتمرقدشریفامامهاديوامامحسنعسكريعليهماالّسالمرازیارتکرده،
ودرصحنباصفایشاننمازخواندهایموحاالکناررودپرخروشدجلهآمدهایمتادرساحلشقدم

بزنيم.
پدرمبادّقتبهدوطرفدجلهنگاهميکندوبهافقهايدورچشمميدوزدوبعدسرشراتكان

ميدهد:
-نه!هيچنشانيازآنشكوهشاهانهنميبينم!

منکهازکنجكاويپدرمتعّجبکردهام،ميپرسم:منظورشماچيست؟بهدنبالچهميگردید؟
-قصرهايحاکمانعّباسي!هرچهجستوجوميکنم،نشانيازآنهانميبينم.

پدرمبهکتابيکهدردستدارد،اشارهميکندوادامهميدهد:
و حاکمان است. بوده عّباسي حاکمان پایتخت سال پنج و پنجاه سامرا که خواندهام کتاب این در
و پيوسته هم به قصرهایي داشتهاند؛ دجله کنار در زیادي قصرهاي آنها درباریان و فرزندانشان
و گرانقيمت وسایل با نگار و نقش از پر و آراسته کاخهایي دجله! ساحل سوي دو در تودرتو

سفرههايرنگارنگ....
اّمااالنهيچنشانيازآنهانيست!

منهممانندپدرمباکنجكاويبهاطرافدجلهنگاهميکنموبهزمينهايخاليچشمميدوزم!
دراینهنگامپدرمبادستبهگنبدامامهاديوامامحسنعسكريعليهماالّسالماشارهميکندو

ميگوید:
بنيعّباسباآنهمهقدرتوثروتفراموششدندوکسيازآنهابهنيكيیادنميکند،وليمرقد
نورانيامامهاديوفرزندعزیزشراببين؛زائرانمثلپرستوازهمهجايدنياعاشقانهبهسویشان

پرميکشند.
کناردجلهمينشينيم.غرقتماشايآبهايخروشانميشوم.حرفهايپدرممرابهفكرفروميبرد.

66
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باخودمميگویمهرطورشدهبایدرازاینجریانرابفهممکهچراامامهادي
قدر این عليهماالّسالم عسكري حسن امام عزیزش فرزند و
موردتوّجهمردمهستندوليحاکمانعّباسيفراموششدهاند.

کتابيراکهپدرمباخودبههمراهداردميگيرموبهسويحرم
راهميافتيم.

از واردصحنميشویموسالمميدهيم.مندرگوشهاي
ورق را کتاب اشتياق و عالقه با و مينشينم صحن

ميزنم.کتابياستدربارهيتاریخزندگيامام
زندگي داستانهاي و عليهالّسالم هادي

ایشان.
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در را عليهالّسـالم جـواد امـام گرامـياش پـدر
امـامهـادي بـهشـهادترسـاندندو اوججوانـي
عليهالّسـالمبـااینكهسـّنشهنـوزبـهنوجوانيهم

نرسـيدهبـود،امـاموپيشـوايمـردمشـد.
درس پـدرش شـاگردان بـه پيامبـر مسـجد در
مـيداد.خيليازمردم،مخصوصـاًآنهایيکهامام
رانميشـناختندبـاتعّجـباورانـگاهميکردنـد:

-عجبنوجوانباهوشوبااستعدادي!
از همـه کـه کـرد تربيـت زیـادي شـاگردان او
مشـهورترین از یكـي شـدند. بـزرگ عالمـان
حسـني عبدالعظيـم حضـرت ایشـان، شـاگردان

دارد. قـرار شـهرري در حرمـش کـه اسـت

هـادي امـام بـه مـردم ميدانسـت کـه متـوّکل
همدلـي و اتّحـاد از و دارنـد عالقـه عليهالّسـالم
ميانایشـانميترسـيد،دسـتوردادامـامرابازور
واجبـارازمدینـهبـهسـامرابياورنـد.امـامهـادي
عليهالّسـالم،سـالهايسـالدرسـامرادرنهایـت
سـختيزندگـيکـرد.متـوّکلهميشـهامـامعزیـز
رازیـرنظـرداشـتوبارهـادسـتوردادشـبانهبـه
خانـهيامـامبریزنـدوخانـهاشرابازرسـيکنند.
اوحّتـيبـهایـنهمبسـندهنكـردودسـتوردادتا

مّدتـيامـامرادرزنـداننگهدارنـد!
امـامبـاهمـهيسـختيهاورنجهـاازراهنمایـيو
ارشـادمـردمدسـتبرنداشـتوازراهدیدارهاي
مخفيانـهونامـهنـگاريبـامـردمارتبـاطداشـت
خویـش دلسـوزانهي هدایتهـاي از را آنهـا و

ميسـاخت. بهرهمنـد
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.................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

ميآمد، ایشان خانهي به نيازمندي وقتي
مهربان امام بگوید، سخني اینكه از قبل
بتواند که زیاد آنقدر ميکرد؛ کمک او به

کند. برطرف را مشكلش
مبتال شدیدي بيماري به دوستانش از یكي
هرچه اّما نوشت. دارو برایش پزشک شد.
جستوجوکردند،دارویشراپيدانكردند.
فهميد که همين عليهالّسالم هادي امام
دوستشبهدارونيازداردبهدنبالتهيهيآن
دارورفت؛آنراپيداکردوبرايدوستش

فرستاد.

هرچهبيشترميخواندم،عالقهامبهاینامامعزیزبيشترميشد.
چهانسانبزرگوبينظيري!

درروزگاريکهحاکمانستمگر،حّقمردمراپایمالميکردند
ودرقصرهايباشكوهشانسفرههايرنگارنگميانداختند

وخزانههایشانراازسّكههايطاللبریزميکردند،
خانهيسادهيامامهاديعليهالّسالمتنهانقطهياميدمردمبود.

برایمبگو

بهنظرشمازیباترینقسمتداستانکجابود؟چرا؟

یکبارگوسفندانزیاديخریدوهمراهیكي
ازیارانشآنهارابهَچرابردند.دربازگشت،
امام دوست از مردم نبود. گلّه از خبري

پرسيدند:پسگوسفندانچهشدند؟
نيازمند مردمش که بردیم جایي به را گلّه -
تقسيم آنها ميان را گوسفندان امام بودند.

کرد.
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بررسیکنيد

باتوّجهبهمتندرس،چندنمونهازويژگيهايامامهاديعليهالّسالمرابنويسيد.

دوستداريدکداميکازاينويژگيهاراشماهمداشتهباشيد؟

ايستگاهفکر

مجرياخباراعالمکرد:
»قهرمانمعلولايراني،امروزنشانهايطاليخودرابهبيماراننيازمنداهداکرد.«

بهنظرشمااينرفتارباکداميکازداستانهايدرسارتباطدارد؟
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...کاملکنيد





گفتوگوکنيد

ازایننوشته،چهبرداشتيدارید؟بادوستانتاندرگروهگفتوگوکنيد.


ایاماممهربانم!شماوقتیمیفهميدییكیازدوستانتمشكلی

داردیابهچيزینيازدارد

بااینكهدشمنانتدوستنداشتند

دوستدارممنهممانندشما

ایکاشدرآنروزهاپيششمابودمو

چهدورانسختوخفقانيبود!
را عليهالّسالم هادي امام بزرگ جّد عليهالّسالم، حسين امام مرقد ل، متوِکّ
تخریبکرد؛عّدهیزیادیازنسلپيامبرودوستانایشانرابهزندانانداخت؛
بهشاعرانپولزیاديميدادتادرشعرهايخودبهامامانبياحتراميکنند؛
هادي امام دائماً و ميکرد خود راصرفخوشگذراني مسلمانان بيتالمال
عليهالّسالمراموردآزارواذیتقرارميداد.وليامامکهنوجوانيبيشنبودبا

توّکلبهخداوندازتالشوراهنمایيمردمدستبرنداشت.
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تدبّرکنيم

اینسخنازامامهادیعليهالّسالموداستانیراکهدرادامهآمدهاست،بخوانيد.

امامهاديعليهالّسالم:بهجاياینكهبرايعدمموّفقيتهايگذشتهحسرت
واندوهبخوري،باداشتنتصميموارادهيقوي،آنهاراجبرانکن.

باتوّجهبهسخنامامهادیعليهالّسالم،داستانرادرچندسطرادامهدهيد.
آیانمونهایشبيهبهآنچهخواندیددرزندگیخودیااطرافيانتانسراغدارید؟آنرادرکالسبرای

دوستانتانبازگوکنيد.

دوماهاستبرایشرکتدرمسابقاتعلمیمدرسهخودراآماده

بّچههاآمادهوسرحالدر میکنم.روزمسابقهفرامیرسد.همهی

سالنمدرسهحاضرمیشوند.مسابقات3ساعتبهطولمیانجامدو

نزدیکظهربهپایانمیرسد...

روزموعودفرامیرسد.قراراستافرادبرترمعّرفیشوند.

نامافراداّولتاسومخواندهمیشود؛اّما...

خدایا!چرامنانتخابنشدم؟

باناراحتیدرگوشهیحياطنشستموبهفكرفرورفتم؛باخودفكر

کردم
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خليفهیستمگرمحّلشهادت
امامهادي
عليهالّسالم

امامجواد
عليهالّسالم

امامحسنعسكري
عليهالّسالم

یكيازشاگردان امامدهم نامپدر نامفرزند

متوّکلعبدالعظيمحسنيسامرا

روزشهادت:............................روزتولّد:....................................

بگردوپيداکن

کدامیکازخانههايجدولزیربایكدیگرمرتبطاست؟آنهارایکرنگکنيد.

باخانواده

تاریختولّدوشهادتامامهاديعليهالّسالمراازرويتقویمپيداکنيدوآنرادراینجابنویسيد.
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ردس  يازدهم

سروِ سر    بلند سامرا



نامزیبایترابارهاشنيدهام.
همانناميکهپيامبرخدابراياّوليننوهیعزیزشگذاشت:

»حسن«.
درمدینهبهدنياآمدي؛شهرزیبايپيامبر.
ازکودکيیاروهمراهپدرگرامياتبودي.

حكومت که  را سختيهایي
ستمگرعّباسيبراياو
چشم با ميکرد ایجاد

خویشميدیدي؛
خانه، به آوردن هجوم

بازرسيکردنوبههمریختنخانهو....
پدرتامامهاديعليهالّسالمخيليدوستتداشتو

توراچهقدرخوبتربيتکردتاراهشراادامهبدهيوپرچم
هدایتمردمرابهدوشبگيري.



خليفهيعّباسيدرسامرادرکاخيبزرگبرتخِتقدرتتكيهزدهبود.اونميتوانستپدرتراتحّمل
کندونميخواستاوراآزادبگذارد.

خليفهدستوردادتاپدربزرگوارترابازورواجبارازمدینهبهسامرابياورندوشمانيزدرکناراوبودي؛
چهجدایيتلخي!

سالهاپيشحاکمانستمگرعّباسي،نياکانپاكشمارانيزبهزورازشهرمدینهبردند؛
امامکاظمعليهالّسالمرابهبغداد،امامرضاعليهالّسالمرابهخراسانوشماوپدرترابهسامرا.

منطقهي یعني »عسكر« محلّهي در را شما بلكه نبودید؛ آرام و امن جایي در رسيدید سامرا به وقتي
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و لشكریان اسبهاي شيههي صداي هميشه که جایي دادند؛ سكونت نظاميان
گوش به نيزهها و شمشيرها و سربازان چكمههاي صداي و فرماندهان فریاد

ميرسيد.حاکمانعّباسیميخواستندهميشهزیرنظرشانباشيد.

پدرترادرسامرابهزندانانداختندوشمادرسّننوجوانيجايخالياوراپرکردي.
هممراقبمادروخانوادهاتبوديوهممربّيوراهنمايمردم.

همينکهبهارجوانياتآغازشد،پدرترابهشهادترساندندوشماجانشيناوواماممردمشدي.
ازهماناّولينروزهایيکهبهامامترسيدي،آزارواذیتهايحكومتشدیدترشد!

جاسوسومأموراطرافخانهاتگذاشتندتادوستانتراشناسایيکنند.
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یارانودوستانترادستگيرميکردندوبهزندانميانداختندیاشهيدميکردند.
شمامخفيانهبرایشاننوشتي:»وقتيمرادرميانشهرميبينيدبهمنسالمندهيدوبادستبهمناشاره

نكنيدکهجانتاندرخطراست.«
آهچهقدرجانسوزبودچهرهيدرخشانشمارادیدنوسالمرافروبردن!

حّتيحاضرنشدنددرمنطقهیناآراِم»عسكر«بماني.
هرخليفهايبهقدرتميرسيد،دستورميدادشمارادستگيرکنندوبهزندانبيندازند؛زندانهایيتنگ

وتاریک!
و بودي.روزهاروزهميگرفتي خدايخویش با نياز و راز نيزمثلهميشهمشغول اّماشمادرزندان
شبهاغرقنيایشبودي.شماآنقدرمهربانبوديکههنگامافطار،مأمورانزندانرابهسفرهيسادهي

خویشدعوتميکردي.
هميناخالقخوبوبينظيرباعثشدتامأمورانزندانبهشماعالقهمندشوند.

عبّاسيانعاجزودرماندهشدهبودند!بااینكهبدترینافرادرابهکارگرفتندتاشمارابيازارند،اّمادر
مّدتيکوتاهآنهاشيفتهياخالقشماميشدند.

باوجودهمهيستمهاوسختيها،بازازهدایتمردمدستنكشيدي.مخفيانهبرايمردمنامهمينوشتي
وباکلماتنورانيواميدبخش،نورایمانرادردلشانزندهنگهميداشتي.

شماسروسربلنديبوديکهمردمستمدیدهيسامراميتوانستنددرسایهيپرمهرش،آرامگيرند.
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برایمبگو

ایندرسدربارهیکداماماممااست؟
باتوّجهبهداستاندرس،صفتهاوویژگيهايایشانرابنویسيد.



فكرميکنيدکدامیکازآنهادررفتارشمانيزدیدهميشود؟

گفتوگوکنيد

چراخليفهيعّباسيازآزادیامامحسنعسكريعليهالّسالموارتباطاوبامردمميترسيد؟

تدبّرکنيم

اینسخنازامامحسنعسكریعليهالّسالمرابخوانيد.

چهارتباطیمياناینسخنواینجملهوجوددارد:»هميشهنيمهیپرليوانراببين.«

بهتریندوستتوکسياستکهاشتباهتورافراموشکند
ونيكيتوراازیادنبرد.
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کاملکنيد

اگرمنبهزیارتامامهاديعليهالّسالموامامحسنعسكريعليهالّسالمدرسامرابروم.............

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

بهنظرمنچيزيکهباعثميشدامامحسنعسكريعليهالّسالمدرزندانهايتنگوتاریک
اميدوارباشداینبودکه.......................................................................................................................

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

ایستگاهفكر

متنزیررابخوانيد.

اینمتنبهکدامویژگیامامحسنعسكریعليهالّسالماشارهمیکند؟
فكرمیکنيدچراایشانازاینویژگیبرخورداربودند؟


سالهابودکهدرخانهیامامحسنعسكریعليهالّسالممشغولبهخدمتبودم.
روزیامام،مهمانیازکشوررومداشت.اوباامامبهزبانرومیسخنمیگفت
وپاسخمیشنيد.بسيارتعّجبکردم.امامحسنعسكریعليهالّسالمدرمدینه

بهدنياآمدهبود؛پسچگونهایناندازهبهزبانرومیمسلّطبود؟
و زبان فارس مهمانانی ایشان و بودم امام باردیگردرخدمت روزهاگذشت،
تركزبانداشت.درنهایتتعّجبدیدمامامباهرکدامبهزبانخودشانسخن

میگوید.ازآنچهمشاهدهمیکردم،حيرتزدهشدهبودم...
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باخانواده

باکمکاعضايخانوادهدربارهياینتصاویر،متنيکوتاهبنویسيدودرکالسبخوانيد.

اّطالعاتزیررادربارهيزندگيامامحسنعسكريعليهالّسالمجمعآوريکنيدوبهکالس
گزارشدهيد.

محّلتولّد:     نام:
نامپدربزرگ:     نامپدر:

شهرهایيکهدرآنزندگيکردهاند:    مّدتامامت:
محّلدفن:    دشمنانایشان:

1381هجریشمسی

1384هجریشمسی

1393هجریشمسی
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ردس  دوازدهم 

خورشيدپشت ارب 

ماهدرميانآسماننورافشانيميکرد.
سامراسراسرسكوتبودوخانهيامامحسنعسكريعليهالّسالمسراپاانتظار!

فرشتههاچشمانتظاروالدتنوزاديبودندکهبرگزیدهيخدابود.
خليفهيعّباسيدرکاخخفتهبودووحشتازتولّدنوزاديکهبساطاورابرهمميزند،آرامششرا

آشفته،وخوابشراغرقدرکابوسکردهبود.
بهسربازانوجاسوسانشگفتهبود:»یکلحظههمازخانهيحسنبنعلي-امامعسكريعليهالّسالم-

چشمبرندارید!
همينکهزنيبارداریازنيرابانوزاديشيرخواردیدید،دستگيرکنيدوبهدرباربياورید!«

اینوحشتونگراني،کابوسيبودکهبرسرهمهيخلفايعّباسيسایهانداختهبود.همهميدانستندکه
روزيفرزنديازنسلپيامبربهدنياخواهدآمدکهاميدمظلوماناستودشمنظالمان؛بههميندليل

هميشهخانهيامامانعزیزرازیرنظرداشتند.
امامحسنعسكريعليهالّسالموهمسرگرامياونرجسوحكيمهخاتون-عّمهيامام-درخانهبودند.

حكيمهخاتونبانویيداناوبزرگوارودخترامامجوادعليهالّسالمبود.
حكيمهخاتوننرجسرابسياردوستداشتواورازیرنظرخودتربيتکردهبود.

امامحسنعسكريعليهالّسالمبهایشانگفتهبود:»عّمهجان!بهخانهيمابياودرکنارنرجسبمان؛زیرا
امشبجانشينمنبهدنياخواهدآمدوخداتورابادیدناوشادخواهدکرد.«

نزدیکسحربودونرجسغرقنيایشوستایشخدايمهربان.
ثانيههابهسختيسپريميشد...

سرانجامزمانموعودفرارسيد.خانهيامامنوربارانشدوچشماننرجسازشوقمثلستارهدرخشيد.

نوزادعزیزنرجسلبخندزدوبالبخندشدلمادرشرا،کهازنگرانيسرشاربود،ازنشاطلبریزکرد.
اذان،ودرگوش امامحسنعسكريعليهالّسالم،فرزندشرادرآغوشگرفتودرگوشراستش

چپشاقامهگفت.
فرزندعزیزامام،دورازنگاهنگهبانانوجاسوسانخليفهيعّباسيبهدنياآمد.

خليفهيعّباسيبهخيالخامخویشفكرميکرد،ميتواندازتولّدایننوزادجلوگيريکند.
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اونيزراهباطلفرعونمصرراپيمودونميدانستهمانخدایيکهحضرتموسي�راازدستفرعون
نجاتداد،فرزندامامحسنعسكريعليهالّسالمرانيزازآسيبخليفهيعّباسيدراماننگهميدارد.

حضرتمهديعليهالّسالمدرسال255هجريبهدنياآمد.
اودوازدهمينامام،چهاردهمينمعصوم1وآخرینجانشينپيامبرخداست.

پيامبرخدادربارهياوفرمودهاست:
»مهديازخاندانمنوازاهلبيتمناست.ناماومثلناممناست.اوشبيهترینمردمبهمناستازجهت

گفتارورفتاروُرخسار«.
»مهدی«،»منصور«و»ولیعصر«ازلقبهایمشهورامامزمانعليهالّسالماست.مشهورترینلقباو»قائم«است

بهمعني»قيامکننده«.حضرتمهديعليهالّسالمبزرگترینقيامرادردنياانجامخواهدداد.
رسولخداصلّياهللعليهوآلهمژدهدادهاست:

»اوروزيظهورميکندودنياراپرازعدالتخواهدکرد،درحاليکهظلموستمآنرافراگرفتهاست.«
بااینحال،مردمدرزمانغيبتنيزميتوانندازحضرتمهديعّجَلاهللَُفَرَجه2بهرهمندگردند.پيامبراسالم

ميفرماید:
»مردمهنگامغيبتاوازهدایتشبهرهميبرند؛همانگونهکهازخورشيدپشتابربهرهميبرند.«

اماممهديعّجَلاهللَُفَرَجهمانندخورشيددرخشانياستکهاگرچهجمالبينظيرشرانميبينيم،ولیاز
روشنایياشسودميبریموبرايرسيدنزمانظهورشدستبهدعابرميداریم.



1. معصوم كسي است كه هيچ گاه گناه نمي كند. چهارده معصوم ما عبارت اند از: پيامبر اسالم صّلي اهلل عليه و آله، حضرت زهرا سالم اهلل عليها و دوازده 
امام.

2. جمله ای است دعايی که ما در اين دعا از خدا می خواهيم، امام زمان هرچه زودتر ظهور کند.
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برایمبگو

چهشباهتهایيميانامامزمانعّجَلاهللَُفَرَجهوخورشيدپشتابروجوددارد؟
آنهارادرجدولزیربنویسيد.

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

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

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

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

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

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

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

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

هرچندمردمآنرانميبينند
بهرهمند آن فواید و نور از

ميشوند.

خورشيدپشتابرامامزمانعّجَلاهللَُفَرَجه

ابر پشت از زماني باالخره
بيرونميآید.
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منويعرق

نزلبتكا

صعيلابئـ

وبعيدهم

رذصزتسچ

چرظتجح

بگردوپيداکن

پاسخاینسؤاالترادرمتنپيداکنيدوخانههايآنرارنگبزنيد؛چهميبينيد؟

ایشان احترام به ميشنویم را آن وقتي که است َفَرَجه اهللُ عّجَل مهدي حضرت لقبهاي از یكي .1
ميایستيم:......................................

2.یكيازلقبهايامامزمانعّجَلاهللَُفَرَجهبهمعنايهدایتشده:.............................
3.ازلقبهايامامزمانعّجَلاهللَُفَرَجهبهمعنايصاحبعصروزمان:.........................
4.ازلقبهايامامزمانعّجَلاهللَُفَرَجهبهمعنايیاريشده:........................................

آنچهميبينيدباموضوع
درسچهارتباطيدارد؟
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کاملکنيد

بهاینسؤاالتدربارهيامامزمانعّجَلاهللَُفَرَجهپاسخدهيد.پاسخهارابهترتيبشمارههابهصورت
عموديدرجدولقراردهيدورمزراازقسمتمشّخصشده،بخوانيد؛اینکلمهباامامزمانچهارتباطي

دارد؟

1.نامعّمهیایشان؟
2.چندمينامام؟

3.ناممادر؟
4.اّولينکالمیکهپدردرگوشراستفرزندگفت؟

5.محّلتولّد؟
6.چندمينمعصوم؟

1

2

34

5

6

اا

رمز
يكعح

..........................................................................
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همخوانیکنيم
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ر     همه �ی ی و ره�ب
خ
ا�  مۀر�ب

ی
خ
ا� ا�ب ه �ت �ش ا�ب هم�ي �ت �خ �آ

ی ا�ي �ي م د�خ
�ش �پ�ش

�خ ی �ب �خ رو�ش

د و �احل مۀر ان �م�ي يه �ب �ا�

ی مام دل ها�ي وی �ت ررخ     �آ

ی
خ
ر�� د محّمدمۀا�ب س�ّي
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بهکارببندیم

مهدیجان!
ایاماممهربانما!

خوبمیدانمکهازحالماباخبری؛هميشهبهفكرماهستیوبرایمادعامیکنی.
کارهایخوبماتوراخوشحالمیکندوکارهایبدماتوراناراحت!

باتوعهدمیبندم...

چهرهورفتار



عمرطوالنيتولّدمخفيانه

بررسیکنيد

هریکازاینویژگيهايامامزمانعليهالّسالمبهکدامیکازپيامبرانشباهتدارد؟

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

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

تالشکنمتا

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

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

باتمامتوانم
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ردس  سیزدهم

کوچك اهي زبرگ!

چشمهایمروبهستارههابودوسرمرويبالش.
کمکمپلکهایمازبالزدندستکشيدند!

درهمينلحظه،صدایيظریفسكوتشبراشكست...
ِچکِچکِچک....

ازجابلندشدموبهطرفآشپزخانهرفتم.ازشيرظرفشویيآبميچكيد.
آنرامحكمبستم؛اّمابازچّكهميکرد.مادرمآمد.اونيزهرچهتالشکرد،سودينداشت!

گفت:فرداکهمغازههابازشد،تعميرشميکنيم؛سپسسطلبزرگيزیرشيرآبگذاشتتاآبهدر
نرود.

صبح،وقتيکنارشيرآبآمدم،دیدمنصفبيشترسطلپرشدهبود!
مادرمآِبسطلراداخلآبپاشریختتارويگلهابپاشد؛بالبخندنگاهمکرد:

»قطرهقطرهجمعگرددوانگهيدریاشود!«
اگراینسطلنبودچهميشد؟

حدودپنجليترآب،هدرميرفت.
البّتهاینآبياستکهدرششساعتجمعشدهاست؛اگریکشبانهروزچّكهکند،ميشودبيست

ليترواگرکوتاهيکنيمومثالًتاپنجروزشيرراتعميرنكنيم،ميشودصدليتر!
اگردرشهربزرگمافقطشيرآبهزارخانهخرابباشدوآنراتعميرنكنند،

چقدرميشود؟
-صدهزارليتر!

تازهاینبرايیکشهراست!اگرفقطدهشهرازکشوربزرگمانرا
درنظربگيریمچقدرميشود؟

-یکميليونليتر!!
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خواهرمسفرهراجمعکرد.یکتّكهناناضافهآمدهبود؛آنراداخلکيسهايکهنانخشکدرآنبود،
گذاشت.بهاوگفتم:تاحاالحسابکردهايچقدرميشود؟

باتعّجببهمننگاهکرد:منظورتچيست؟!
-اگرهرخانهايهرروزفقطبهاندازهيیکسومناندوربریزد،هرسهروزميشودیکنانودرماه،

دهنانودرسال،صدوبيستنان!
اگرهزارخانهاینکاررابكنند،ميشودصدوبيستهزارنان؛اینبرايیکشهر!

اگرفقطپنجاهشهرازکشورمانراحسابکنيم،چقدرميشود؟
ششميليوننان!

هرسالششميليونناندورریختهميشود!!
آبیکهبرایتوليدنانهااستفادهشدهاستودراینهنگامبههدرمیرود،بماند!

چشمهایمرابازکردم.
بااینكهحسابيخوابيدهبودم،حوصلهنداشتمازرختخواببرخيزم؛ساعترانگاهکردم.

بعدغلتيزدموبهتابلوينّقاشيخيرهشدم!
چنددقيقهبعدغلتيبهسويپنجره....!

سپس،خوابيدنبهپشتوتماشايسقف....!
دوبارهنگاهيبهساعت،نيمساعتگذشتهبود!

مادرمآمدوصدازد:عمادجان!بلندشو!
-بيدارم!نيمساعتاستبيدارشدهام!

مادرملبخنديزدوگفت:
تاحاالحسابکردهايچقدرميشود؟

-چهحسابي؟!منظورتانچيست؟!
فكرکردهايکهاگرهرروز،نيمساعتدررختخوابغلتبخوريووقتخودراتلفکني،چهميشود؟!

قطرههايآب!تّكههاينان!لحظههايعمر!...
کوچکهایيکهبزرگهستند!

وگاهيخيليبزرگ!
فكرشراهمنكردهبودمکهاینچيزهایکوچک...
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برایمبگو

چهنمونههایدیگریازاینکوچکهایبزرگسراغدارید؟

گفتوگوکنيد

باگفتوگودرگروهوکمکآموزگار،نمونههاییازاسرافرادرمدرسهیخودفهرست،
وراهحلهایجلوگيریازآنهاراپيشنهادکنيد.

راهحّلپيشنهادی نمونههاییازاسرافدرمدرسه شماره

1

2

3

4

تدبّرکنيم

اینآیهرابخوانيدوبهپرسشپاسخدهيد.

اَعراف،31

َو لُتسـِرفوا ، ِانَّـه و لُیـِحبُّ الـُمسـِرفیـَن
اسرافنكنيد،زیراخدااسرافکارانرادوستندارد.
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باتوّجهبهجملهیزیردرهریکازاینموارد،اسرافچگونهرویمیدهد؟

وضووغسلبازيهايرایانهايتماشايتلویزیون

اسرافنكردنیعنیدرستمصرفکردنودرست
مصرفکردنیعنیبهجاوبهاندازهمصرفکردن

اسرافدرهرکدامچهنتایجیرابهدنبالخواهدداشت؟

ببينوبگو

ازاینتصویرهاچهبرداشتهاییدارید؟
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بررسیکنيد

باتوّجهبهسخنپيامبر،درهریکازمواردزیرچگونهبایدعملکنيم؟

باخانواده

فهرستیازمواردیراکهدرخانهیشماازاسرافجلوگيریمیشودباکمکاعضایخانوادهتهيهکنيد
ودرکالسبخوانيد.

پیامبر اسالم صّلی اهلل علیه و آله: 
هرگز آب را اسراف نكنید؛ هر چند در كنار نهر جاري باشد.

مدادمکوچکشدهاستولیهنوزدردستمجامیشود؛دوستدارمازمدادجدیدی
استفادهکنمکهپدرمبرایمخریدهاست…

1

2

3

تعطيالتتابستاناستومیخواهمهمهیبرنامههایتلویزیونراتماشاکنم...

روزجمعهاستودوستدارمساعتهابازیکنم...
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تلویزیونیكيیكي،عكسهاوفيلمهایياززندگيامامخمينيرانشانميدهد.
هرسالهمينکهبهنيمهيخردادماهنزدیکميشویم،صحنههايجالبياز

زندگيامامخمينينمایشدادهميشود.
ميليونهانفرباچشمهاياشکبار،امامخمينيراتشييع1ميکنند

ویکصدافریادميزنند:
عزاعزاستامروز،روزعزاستامروز
خمينيبتشكن،پيشخداستامروز




ازپدرمميپرسم:چرامردماینقدرامامخمينی
رادوستدارند؟مگرامامخمينیچهکردهبود؟
چند است، امام چهرهي تماشاي غرق که پدرم،
تلویزیون از را نگاهش ميکند؛ مكث لحظه
برميداردوميگوید:سؤالجالبودقيقيپرسيدي!
فرزندم!سالهايقبلازانقالباسالمي،سالهاي

سختوغمانگيزيبود.
بااینهمهمنابعنفتيوگازيوثروتهايبيشمار
کشوري دارد، عزیزمان سرزمين که خدادادي

بودیم. فقيرومحروم
قدرتهایبزرگوزورگوثروتماراميبردندو
بهدانشمندانمااجازهیپيشرفتعلمينمیدادند.
ازپدرمپرسيدم:پيشرفتعلمیبهنفعکشوروهمهی

مردماست؛چراشاهجلویآنرامیگرفت؟
پدرمسرشراتكاندادوگفت:

                                                                                                             1- تشييع: همراهي افراد با جنازه  از يک مکان تا محّل دفن آن

رد س  چهاردهم

زبرگ مرد اترخی
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شاهومزدورانشهميشهمیگفتندایرانیهاتواناییانجامدادنکارهایبزرگراندارندونمیتوانندمستقل
باشند.ماهميشهبایدبهقدرتهاوابستهباشيم!شاِهخيانتكارهموارهازآمریكاوقدرتهایجهانیدستور

میگرفتواستقاللمابهضررآنقدرتهابود.
دراینهنگامتلویزیون،تصاویریازسخنرانیامامبرایجمعيتباشكوهمردمرانشانمیداد.

پدرمبهصفحهیتلویزیونوسپسبهمننگاهکردوادامهداد:
شاهحّتیاجازهنمیداداحكاماسالمیدرجامعهاجراشود؛نمازجمعهبرپانمیشدوکتابهاونشریاتدینی

مفيدبسيارکممنتشرمیشد.
دررادیووتلویزیونازدیناسالموآموزههایقرآنخبرینبودوبهعالمانبزرگدینیاجازهیحضوردر

اینمراکزرانمیدادند.عزاداریهاییکهآگاهیمردمراافزایشمیداد،ممنوعبود.
بهارزشهایدینیتوّجهینمیشدوبهجایمعّرفیحجابوارزشهایاخالقی،فسادوبیحجابیتبليغ

میشد.
آنهاکهدلشانبرایدینوکشورمیسوختازتهدلآرزومیکردندایکاشفردیپيدامیشدکهبا

الگوگرفتنازپيامبرانوامامانعزیز،رهبریآنانرابرعهدهگيردوحكومتظالمراسرنگونکند.
سالهزاروسيصدوچهلودوبودکهعالِمیبزرگودليربایاریخداوحمایتمردمبهپاخاستوپرچم

قيامرابردوشنهاد؛نامشروحاهللخمينیبود.
اوبسيارباایمان،آگاهوشجاعبودوازشاهوابرقدرتهایجهانترسینداشت.

مردمایرانبهندایامامپاسخدادندوهمهیقشرهایجامعهمخصوصاًجوانانچونرودیخروشانبهیاری
اوآمدند.

امامخمينیپسازپانزدهسالمبارزه،باسرنگونکردنحكومتشاه،بهارایمان،عّزت،آزادیوآزادگیرا
بهایرانوایرانيانهدیهداد.

برايهميناستکهدرروزهايپرشورانقالبیکصدافریادميزدیم:

   روح مني خميني                  بت شکني خميني
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اسرائيل بايد از بين برود

ببينوبگو

چهارتباطیميانتصویروجملهیامامدربارهیاسرائيلوجوددارد؟

ذیـَنَظـلَـموا َـّ َوالتَرَکـنوااِلَیال
هيچگاهبرستمگرانتكيهنكنيد.

تدبّرکنيم

اینآیهرابخوانيد.

اینآیهبهکدامویژگيامامخمينی)ره(اشارهميکند؟دراینبارهبادوستانتانگفتوگوکنيد.

برایمبگو

امامخمينی)ره(چهکارهاییانجامدادهاندکهنشاندهندهیالگوگرفتنایشانازپيامبرانواماماناست؟

هود،113
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گفتوگوکنيد

جملهايازامامخميني)ره(درابتدايکتابدرسيآمدهاست؛آنرااينجابنويسيد.چگونهمیتوانيمبه
اينسفارشامامعملکنيم؟

بررسیکنيد

امامهميشهبهمنميگفتند:درساعتتفريح،درسنخوانيدودرساعتدرسخواندن،تفريحنکنيد؛
هرکدامدرجايخود.ايشانگفتند:اززمانکودکييادندارمکههيچوقتساعتايندوراباهمعوض

کردهباشم.
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اطرافيانامامخمينيدربارهیقرآنخواندنایشانميگفتند:امامخمينيهرروزچندمرتبه
قرآنميخواندند؛معموالًبعدازنمازصبحوقبلوبعدازنمازهايروزانهقرآنمیخواندند.
ایشاندرهرفرصتیکهبينکارهايروزانهشانپيشميآمد،نيزقرآنقرائتمیکردند.

نزدیکبهسيصدتاچهارصدخبرنگاراطرافمنزل
امامروي امامجمعشدهبودند.تختيگذاشتندو
سه دو ميکرد. کار دوربينها تمام نشستند. آن
سؤالازامامشدکهصداياذانظهرشنيدهشد.
امامبلندشدندومحلراتركکردندوفرمودند:
متعّجب حاضران تمام ميگذرد. ظهر نماز وقت
دقيقهاي چند کرد خواهش امام از کسي شدند.
پنجسؤالدیگربشود. تاحّداقلچهار صبرکنيد
نميشود« وجه هيچ »به فرمودند: قاطعيت با امام

رفتند. و
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امامورزشرادوستداشت؛وليرشتهیورزشي
تمرینهای کودکی از نميداد؛ ترجيح را خاّصي
عمرخود اواخر تا امام میداد. انجام را ورزشی
و ميکرد پيادهروي ساعتونيم یک روزي
و ميداد انجام بهراحتي را ورزشي حرکتهاي
مرتّبحرکاتیراکهپزشكانتجویزکردهبودند

میداد. انجام

هریکازاینخاطرههابهکدامویژگياماماشارهميکند؟ 

کدامیکازاینویژگیهارابيشتردوستدارید؟چرا؟

کدامیکازاینخاطرههابااینپيامقرآنيارتباطدارد؟

ـَر ِمـَن الـُقـرآن ... َفاقـَرئوا ما تَـَیسَّ
بههراندازهکهمیتوانيدقرآنبخوانيد.

مّزّمل،20
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باتوّجهبهاینسخنازمقاممعّظمرهبری،
چرامردمرهبریامامخمينی)ره(راپذیرفتند؟

مقام معّظم رهبري:

ایستگاهفكر

»عشق به امام خميني، 
عشق به همه ي خوبي هاست.«
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باکمکاعضایخانوادهومطالبیکهدرايندرساززندگیامامخمينی)ره(يادگرفتيد،ايشانرادر
چندجملهتوصيفکنيد.

باخانواده

مد ی و �آ
�ت

ی   �ت
�په �ال های س�خ

د �خ �ت �ش دخ �ک �گ به �ي � 
�ک ه �ي

�ک
اد ی دون مۀر و �ش �ب
د �خ �خ �ت و ��ب دون ع�ش �ب

ر�ن به ��ي مد ی � و �آ
�ت

ده سرد�د �خ و�خه �خ
�ک �ش

ی ر� ۀار دو��ت �ب

ر د�د �ب
�په ها �خ

�خ به عخ �
�ت ا�خه ها�ي به روی �ش �

د �خ س�ت
�ش ده ها �خ ر�خ �پ

د د�خ و��خ عر �خ سرود و سش
د �خ س�ت

�ک و�ت ر� �ش
��ک

ن رورخ اره �آ �ک ��ش به �ي ک�
ا� د �رخ دل �خ رو�ن �ش

ا �ب �ي �ر رود  رخ هرخ
ک

ا� مه ی �پ �ر �پ�ش هرخ
اد ی اره ماه �ش دو�ب
مد ۀمن �آ اره �ب دو�ب
ان م��ت ۀار رد رخ �ب

مد ۀن �آ ا�خ م�ي به �ب �
د مدی وطن �ش و �آ

�ت

ی
ت

ا� ر �رخ گل و ��ت �پ
ام�ت د    ی و �خ ر رخ و �پ

�ت

ی
ت

ا� د �ب ه ما�خ �ش هم�ي

ردوسی                          هادی �خ

همخوانیکنيم
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ردس  پازندهم

بهمن هميشه بهار
هرروزکهمیگذرد،هيجانبّچههابيشترميشود؛مخصوصاًمنکهقراراستامسالخبرنگارباشم!

دوروزدیگر،بيستودومبهمنماهاست.
آقايشكوهي،مربّيپرورشيمدرسهکهدرمحلّهيمازندگيميکند،بّچههايمحلّهراتشویقکرده

استتادرروزراهپيمایي،یکگروهمخصوصراهبيندازند.
چندروزپيشباراهنمایيایشانتقسيمکارکردیم.هرکسکاريرابرعهدهگرفت.

حسينگفت:منشعارميدهم؛شایدخودمهمچندشعاربسازم!
منگفتم:منخبرنگارميشوم؛عاشقخبرنگاريام!

سعيدگفت:مندوربينمراميآورموعكسمياندازم.
بهرامگفت:منهمعكسقهرمانانراميآورموبينمردمپخشميکنم.

همهباتعّجبنگاهشکردیم:کدامقهرمانان؟
-قهرماناِنشهيدانقالب!بهترینیارانامامخميني)ره(کهدرپيروزيانقالبنقشبسيارمهّميداشتند.

بيستودومبهمنفرصتخوبياستبرايمعّرفيقهرمانانانقالب!

ساعتنهصبح،روزبيستودومبهمناست؛آسمان،ابريوهوابسيارسرداست.
سریع،خودمرابهمسجدميرسانم.آقايشكوهيوبيشتربّچههاآمدهاند.

مردممحلّههمکمکمجمعميشوند.
طنيناّولينشعاردرکوچهميپيچد:

بيستودوبهمنماه،یوماهللیوماهللبنيانگذارنهضت،روحاهللروحاهلل
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22
22بهمن

بهمن
22
بهمن

22
بهمن

حرکتميکنيموبهسويميدانمرکزيشهرواردمسيرراهپيمایيميشویم.خيليازمردمتامارا
تكانميدهند. برایماندست لبخند با ميبينند

بعضيهاهمکنارماميآیندوهمراهماشعارميدهند؛چهصحنهيجالبي!
حسينکهحسابيهيجانزدهشدهاستبافریادهايبلندتريشعارميدهد:

بيستودومبهمنروزشاديميهن
بيستودومبهمنروزغّصهيدشمن

بهرامبهسرعتعكسهاراميانمردمپخشميکند؛تصاویریازشهيدبهشتی،شهيدرجایی،شهيدباهنر،
شهيدمطهری،شهدایهستهایو....

اطرافمسيرراهپيماییپراستازغرفههاونمایشگاههایگوناگون!نمایشگاهیازروزنامههایسال57
برپاشدهاستومردمخصوصاًجوانترهاکهآنروزهانبودند،بااشتياقفراوانیخبرهارامیخوانند.

از وتصاویری وکوچک،شعارها بزرگ انواعکاغذهایرنگی،پرچمهای با وخانهها مغازهها سردِر
شهيدانانقالبآذینبندیشدهاست.صدایسرودهایگوناگونانقالبیازغرفههاونمایشگاههادر

فضاپيچيدهاست.شوروشادیفراوانیهمهجاراپرکردهاست.
منهمميكروفونرابهدستميگيرموکارمراشروعميکنم.سعيدبادوربينشبامنهمراهميشود.

ازپسريکههمسّنخودماست،ميپرسمامروزچهروزیاست؟
بادستبهجمعيتعظيميکهیکصداشعارهايحماسيميدهند،اشارهميکند:

روِزاعالمدشمنيبادولتهايزورگووستمگرومبارزهباامریكاواسرائيل!
پيرمرديبالبهايخندانعكسبزرگيازرهبررابهدستگرفتهاست؛بهاونزدیکميشوموازعلّت

لبخندشسؤالميکنم.
ميگوید:بادیدناینهمهشور،حماسه،هيجان،حضوردرصحنهوهمدلي،بهیادهمبستگيواتّحاد

افتادم. مردمدربهمن1357
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ميدان سوی به و میکند عبور جمعيت باالی از بالگرد یک میشود. شلوغ خيلی مسير کمکم
مرکزیشهرپروازمیکند.سهچتربازازآنبيرونمیپرند؛چترهایخودرابازمیکنندودر

بهآنهاچشمدوختهاند. وهيجان باشوق میآیند.خيلیها فرود ميدان
جانبازيکهرويصندليچرخدارنشستهاستوبهسختيحرکتميکند،توّجهمرابهخودجلب

ميکند؛بهطرفشميروموميپرسم:بااینوضعيتدشوار،چرابهراهپيمایيآمدهاید؟
صحنه در رهبر فرمان به گوش هميشه کنيم اعالم جهان همهي به تا آمادگي؛ اعالم براي  -

حاضریم.
بهخانميکهکالسكهيکودکشراحرکتميدهد،ميگویم:دراینهوايسردزمستانيچرابه

اینجاآمدهاید؟
دستشرارويقلبشميگذارد:

چونانقالبدرقلبماست!
مادريکهقابعكسشهيدشرادردستدارد،تامراميبيندبهسویمميآیدوميگوید:

پسرمرابهاسالموانقالبتقدیمکردموخداراشكرکهامروزميليونهاجوانمؤمنوپرتالش،
راهشراادامهميدهند.

بابّچههايمحلّهدرایوانمسجدنشستهایم.سعيدبا
خوشحاليمجلّهايراميآوردوعكسيرابهمانشان

ميدهد:
اینعكس،مقاماّولمسابقهي»تصویِرحماسه«رابه

دستآورد!
همگيبهعكسخيرهميشویم:

جانبازيکهرويصندليچرخدارنشستهاست،دست
و بهدستگرفته کالسكهنشسته، راکهدر کودکي
دوربين به زنان لبخند هم، دست در دست دو هر

ميکنند. نگاه
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برایمبگو

آنچهدراینتصویرمیبينيدباپيروزیانقالباسالمیایرانچهارتباطیدارد؟


تدبّرکنيم

اینآیهرابخوانيد.مفهومآیهباکدامموضوعدرسارتباطدارد؟

قـوا َو اعـتَـِصـُموا بِـَحبـِل الّلٰه َجـمیـًعا َو ل تَـَفرَّ
بهریسمانالهیچنگبزنيدومتفّرقنشوید.

آلعمران،103
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بررسیکنيد

اینشعررابخوانيد:

مابرایآنكهایرانگوهریتابانشود،
خوندلهاخوردهایم

مابرایجاودانهماندناینعشقپاك،
رنجدورانبردهایم

ایران،رنجوزحمت انقالباسالمی پيروزیوحفظ برای بهمحتوایدرس،چهکسانی توّجه با
بسياریکشيدند؟

تحقيقکنيد

اینقهرماناندرپيروزیانقالباسالمیایراننقشمهّمیداشتند.دربارهییكیازآنهاونقش
اودرانقالب،تحقيقکنيدوبهکالسگزارشدهيد.
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همخوانیکنيم
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گفتوگوکنيد

تالشورشادتنوجوانانسال1357درکناربزرگترهاباعثتولّدانقالبشد.نقشبّچههایامروز
درحفظاینانقالبچيست؟

ایستگاهخاّلقيت

چه آن، برگزاری برای شود، برپا فجر دههی مناسبت به جشنی شما مدرسهی در باشد قرار اگر
پيشنهادهاییداریدوخودچهنقشیدرآنبهعهدهمیگيرید.

بامربّیپرورشیمدرسهومعلّمخودمشورتکنيد.

ازبزرگترهایخودسؤالکنيدچهشعارهاییراازراهپيماییسال57بهیاددارند.چندنمونهرادر
کالسارائهکنيد.

پيشنهادهایگروهمابرایبرگزاریجشن:

1ــ...................................................................................

2ــ..................................................................................

3ــ...................................................................................

........................................................................ نقشمن:

22
22بهمن

بهمن
22
بهمن

22
بهمن

باخانواده
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ردس  شازندهم

روزانهم اهي ديواري
آقايکریمي،بّچههايکالسرابههشتگروهسهنفرهتقسيمکردوگفت:

قراراستبهمناسبتدههيفجر،یکمسابقهيروزنامهدیواريبينمدارسبرگزارشود.
هرگروهیکروزنامهدیواريبامطالبگوناگونعلمي،تاریخي،حدیث،شعر،داستان،چيستان؛همراه

باعكسونّقاشيتهيهکند.
هرروزنامهايکهمطالبشمتنّوعترباشد،امتيازبيشتريميگيرد.کادربنديوصفحهآرایي،نامزیبا،خّط

زیباوعكسهايجّذابهرکدامامتيازدارد.
انتخاب مدارس بين مسابقهي براي آنها بهترین و ميکنيم نصب مدرسه راهروی در را روزنامهها

ميشود.سههفتههمفرصتدارید.سپسآقايکریمينمایندهيهرگروهراتعيينکرد.

هفتهياّول؛صبحشنبه
سيناوحامدبهسراغنادرآمدندوبالبخندگفتند:سالمآقايرئيس!ازکيشروعکنيم؟

-چقدرعجلهدارید!سههفتهفرصتداریم.نظرتانچيستکهفعالًبرویمفوتبال!
سيناوحامدلبخندزنانبههمنگاهکردند:

-راستگفتيجنابرئيس؛حاالخيليزوداست!
هفتهیاّولخيليزودبهپایانرسيد.

هفتهيدوم
نادر،سيناوحامدکنارهمجمعشدهبودند.صحبتازکارهايروزنامهدیواريبهميانآمد.

سيناگفت:توانایيمابرايجمعآوريمطالبزیاداست؛فعالًالزمنيستعجلهکنيم.
نادرادامهداد:درستاست.هنوزوقتداریم.تاآقانادرنمایندهيگروهاست،غمينداشتهباشيد.

حامدهمبهنشانهيتأیيدسرخودراتكاندادوگفت:درستاست؛روزنامهدیواريماحتماًاّولميشود!
گروههاحسابيسرگرمتهيهیروزنامهبودند.مطالعهيگروهي،مشورت،خریدوسایل،تهيهيعكس،

رفتنبهکتابخانهيمدرسهومحلّهو...؛اّماگروهنادرودوستانشمرتّبامروزوفرداميکردند!
هفتهيدومهمخيليزودبهپایانرسيد.
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هفتهيسوم
سيناوحامدبهسراغنادرآمدند.نادرگفت:بّچهها!فكرجالبيبهذهنمرسيدهاست.خواهرمپارسال

یکروزنامهدیواريتهيهکردواّولشد.منهمازرويآنمينویسم!قولميدهماّولبشویم!
حامد،کهحسابيذوقزدهشدهبود،گفت:عجبنقشهيجالبي!آخرهفتهفرصتخوبيبرايعملي

کردننقشهیمااست.

هفتهیسوم؛صبحجمعه
نادرباخوشحاليبهخواهرشگفت:نجمه!روزنامهدیوارياتکجاست؟

-مربّيپرورشيمانازمنخواستآنرادوبارهبهمدرسهببرمتادرنمایشگاهمدرسهنصبشود.
نادرتااینراشنيد،رنگشپریدوهاجوواجشد!سریعبهسيناوحامدزنگزد:

-بّچهها!نقشهمانخرابشد.زودبهخانهیمابيایيدتافكريکنيموروزنامهرادرستکنيم.
هرسهنگرانوپریشاندورهمجمعشدند؛نهمطلبيداشتند؛نهداستانوشعريونهعكسي!

نميدانستندازکجاشروعکنند!
چندتاکتابومجلّهیقدیميکنارشانگذاشتند؛تندتندورقميزدندوميخواندند.

کمکمغروبازراهرسيد.
سيناوحامدگفتند:دیرشدهمابایدبرویم!

سهدوست،ناراحتونگرانازآنچهفرداپيشميآمد،بایكدیگرخداحافظيکردند...
نادرتانيمهشببيدارماندوباچشمهايخستهوفكرپریشان،روزنامهدیواريراپرکرد.

چندباراشتباهنوشتوخطزدو....

روزمسابقه؛صبحشنبه
هرگروهيباشوروهيجانروزنامهاشرابازکردهبودتابقيهيگروههاببينند.

چهروزنامههایي!پرازمطالبگوناگونوخواندنيباعكسهاونقشهايجّذابورنگارنگ!
چهنامهايزیبایيبرايروزنامههایشانانتخابکردهبودند:گلبرگ،باغدانش،پنجره،...

طراوتوشادمانيدرچهرهيبّچههاموجميزد.
نادرگوشهيحياطایستاده،وروزنامهاشرامحكمگرفتهبودتابازنشود!

حامدوسيناکناراورفتند.
-سالم!چيشد؟!چهکارکردي؟

نادرسرشراپایينانداختوروزنامهرابهبّچههاداد.بّچههاتاروزنامهرادیدندمانندنادرناراحتو
خجالتزدهشدند.

-اینچيه؟!چقدربدخطوخطخطی!نهاسمي،نهطرحي،نهعكسي!نهنقشونگاري!



113

-چهکسيحاضراستاینرابخواند؟آبرویمانپيشمعلّمودوستانمانميرود.
-ايکاشبهحرفتوگوشنميکردیم!

-ايکاشاینقدرکارراعقبنميانداختيم!
نادرکهتاآنموقعساکتبود،گفت:تنهامنمقّصرنبودم.شماخودتانهمبهفكرنبودیدوباپيشنهادهای

منموافقبودید...

آقايکریميبهکمکمدیرمدرسهبادّقتروزنامههارابررسيکردندوامتيازدادند.ازدیدنروزنامههاي
عاليوپرباربّچههابسيارراضيوشادمانبودند.
اّماهمينکهروزنامهيگروهنادررابازکردند....

روزنامههارادرراهرويمدرسهنصبکردند.همهيگروههاازاینكهروزنامههایشاندیدهميشد،بسيار
خوشحالبودند.

اّمانادروگروهشآرزوميکردندهيچکسروزنامهشانرانبيندونخواند!
آنهاباخودميگفتند:ايکاشروزبررسیروزنامههایدیواریبهتأخيرمیافتاد!

برایمبگو

آیانادرودوستانشمیتوانستندازبررسیروزنامهدیواریخودتوّسطداورانجلوگيریکنند؟

ایستگاهفكر

اینحدیثرابخوانيد.
امامعليعليهالّسالمميفرماید:

چرایكیازنامهایروزقيامت،»یومالحساب«است؟

َالـَیـوَم َعـَمـٌل َو ل ِحـساَب؛ َو َغـًدا ِحـساٌب َو ل َعَمَل
ایندنيا،جایانجامدادنکارهااستوحسابرسیدرآنوجودندارد؛

اّماروزقيامت،روزحسابرسیاعمالاستوکارکردندرآنوجودندارد.
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گفتوگوکنيد

چهارتباطيميانداستان»روزنامههايدیواري«و»یومالحساب«وجوددارد؟

کاملکنيد

همانگونهکهوضعيتتحصيلیمادرمدرسهدرکارنامهایثبتمیشودبرايزندگيمادرایندنيانيز
کارنامهايوجوددارد.فكرميکنيدچهچيزهایيدرکارنامهيزندگيماثبتميشود؟

خودتانبهکارنامهتانامتيازبدهيد!

کارنامهيزندگي

نمازمراسروقتميخوانم.

چگونگيغسلجمعهراميدانموسعيميکنمآنراانجامدهم.

استفادهازمالدیگرانرابدوناجازهيآنهاحرامميدانم.

ازاسرافدوري،ودراستفادهازوسایلمصرفهجوییميکنم.

ازبدگویيوگذاشتنالقابزشترويدیگران،خودداریميکنم.

سعيميکنمهرهفته،صفحهايازقرآنرابخوانم.

سعيميکنمبهدستورهایقرآنعملکنم.

سعيميکنمهميشهبهدیگراندرکارهاکمککنم.

درنگهدارياموالعموميوبيتالمالنهایتتالشمراميکنم.

عالی ف
ردی

خوب

امـتيـاز

ضعيفمتوّسط هدفهايدرسي

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

............................................................................................................................................... 11

............................................................................................................................................... 12

پيشوایانمهربانمرادوستدارموبرايآشنایيبيشتربازندگيآنهاتالشميکنم.
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رسولخداصلّياهللعليهوآله:

بررسیکنيد

اینحدیثرابخوانيد:



چهارتباطيمياناینحدیثوفّعاليتقبل،وجوددارد؟

دعاکنيم

ایندعايقرآنيرابخوانيد:

شمابرایآنروزچهدعاهاییمیکنيد؟



پروردگارا!مراوپدرومادرموهمهيمؤمنانرادرروزحساب،ببخشوبيامرز.

َربَّنا ِاغِفر لی  َو لِوالَِدیَّ َو لِلُمؤِمنیَن َیوَم َیُقوُم الِحساب

........................................................................ خدایاکمكمکنتادرایندنيا
......................................................................................................................
....................................................................... ایخدایمهربان!دوستدارم
......................................................................................................................

پيشازاینكهبهحسابشمارسيدگيشود،بهحسابخودبرسيد.

حاِسبـوا اَ نـُفـَسـُكم َقبـَل َان ُتـحاَسـبوا

قمر،49
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ردس  هفدهم

اين اه   و آن اه
آنها        اینها  

چهروزعجيبي!
اینهاچقدرخوشحالند؛وچهرههایشانازنشاط

وسرورميدرخشد!
و ميوهها غذاها، از ميکنند اراده آنچه هر
فراهم برایشان خدمتكاران دیگر، چيزهاي

ميکنند.
چهقصرهاوباغهايچشمنوازوخيرهکنندهاي

برایشانفراهماست!
نهرهایيازآبزالل،شيروبهترینعسلدرآن

باغهاوبوستانهاجارياست.
صدايدلنشينجویبارانوانواعپرندگانوعطر

گلهايرنگارنگهمهجاراپرکردهاست.
چقدرفرشتگانبهاینهااحترامميگذارند!

چهجایگاهخوبيدارند!

چهجايعجيبي!
چهرههایشان و افسردهاند و پژمرده چقدر آنها

غمگينوغبارآلوداست!
چقدرحسرتزدهوپشيماناند!

چقدرباخشموعصبانّيتبههمنگاهميکنند!چقدربه
همبدميگویند!

چهصداهاوفریادهايوحشتناکيازهمهجابهگوش
ميرسد!

چهعذابسوزانودردناکيبرايآنهافراهمشده
است!

نهآبيونهغذایيکهازتشنگيوگرسنگينجاتشان
دهد!

ساکنانشهرروزهزارانبارآرزويمرگميکنند.
چهجایگاهبديدارند.

َفـُهـَو فی  عیـَشـةٍ راِضـَیـةٍ ٭ 
فی  َجـنَّـةٍ عالِـَیـةٍ 

زندگي عاليمرتبه، بهشتي در اینها
 دارند. رضایتبخشي کامالً

حاّقه،21و22

َو َمأواُهم َجـَهـنَّـمُ  
َجـزاًء بِـما كانوا َیكـِسـبوَن

خاطر به است؛ بدکاران جایگاه جهّنم
کارهايزشتيکهدردنياانجامدادهاند.
توبه،95
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آنهاهنگاميکهاینهاراميبينند،بسيارحسرتميخورند؛آهميکشندوفریادميزنند:
ايکاشمااالنپيششمابودیم!
ايکاشبينماوشمافاصلهنبود!

راستيچهشدکهآنهابهاینوضعافتادند؟
آنهادرزندگيدنياازدستورهایخدافاصلهگرفتند؛

ازنمازوعبادتخدافاصلهگرفتند.
ازسفارشهایپيامبرانوراهنماییهایکتابآسمانيفاصلهگرفتند؛

بهدیگرانستمکردند؛بهفكرنيازمنداننبودندوحّقمردمراپایمالکردند؛
و بودند بهشتيان کنار در آخرت جهان در نمیگرفتند، فاصله کارها این از دنيا در خود آنها اگر

فاصلهايميانشاننبود.



چهشباهتهایيميانمفهوماینآیهوتصویرزیروجوددارد؟

ِانَّ َیوَم الـَفصـِل كاَن میـقاًتا
روزجدایينيكوکارانوبدکاران،ميعادهمگاناست.

نبأ،17

تدبّرکنيم



118

بگردوپيداکن

کدامآیهبهکدامگروهمربوطميشود؟

ایستگاهفكر

تابهحالبهنشانهیخّطفاصلهدّقتکردهاید؟هدفاستفادهازایننشانهچيست؟
باتوّجهبهمعنايفاصله،دربارهي»روزفصل«کهیكيازنامهايروزقيامتاست،توضيحبدهيد.

بهشتيان

جهّنميان

ابراهيم،16

نعمتهاولّذتهایشانهيچگاهپایاننميپذیرد.

واقعه،33

هرآنچهدلشانميخواهدبرایشانفراهمميشود.

ُزخُرف،71

هيچراهفراريازآنندارند

نساء،121

ازآبيبدبومينوشند)وسيرابنميشوند(
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بررسیکنيد

درروزقيامتبهشتيانازدوزخيانميپرسند:»چهچيزياینگونهشمارابهسويجهّنمکشاند؟«
شماميتوانيدبامراجعهبهآیات43تا46سورهيمّدثّر،جواباینسؤالراپيدا،ودرکالسدربارهي

آنگفتوگوکنيد.

کاملکنيد

خداونددوگروهاینهاوآنها)اهلبهشتوجهّنم(رابراساسچهویژگيهاورفتارهایيازهمجدا
ميکند؟آنهارادراینجدولبنویسيد.

جهّنميان      بهشتيان

گفتوگوکنيد

اینضربالمثلرابخوانيد:
»هرچهکنيبهخودکني؛گرهمهنيکوبدکني«

چهارتباطيمياناینضربالمثلودرس»اینهاوآنها«وجوددارد؟




