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درس اول

 توحيد

                    )/61هود( 
 .هيچ خدايي جز او نيست اي قوم من خدا را بپرستيد كه براي شما

 
 )6الشرح/( اً إنَّ مع العسرِ يسراً

 همراه با سختي، آسان است.
 

 )128نساء/( رٌ والصلح خيرٌ
 آشتي بهتر است.

  
 )22مطفّفين/( م إنَّ االبرار لفي نَعيم
 هاي(الهي) خواهند بود.نيكوكاران در نعمت
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 او بـه  همـه  و اسـت  ازيـ ن يب كهي خداوند خداوند،ي يگانگ به مانياي يعن ديتوح

 قـل « ميخواني م ديتوح درسوره .ديبلد را ديتوح ي سوره شما ي همه .محتاجند

 نيـ ا سـاختن  دري كسـ ي عنـ ي نـدارد ي كيوشر استي يك خداي يعن »احد اهللا هو

 خداي عني» الصمد اهللا« ميگوئي م بعد است نكرده كمك او به جهان آن و جهان

 ستارگان د،يخورش ماه، فرشتگان، انسانها،( گرانيود ندارد اجياحت كس چيه به

 هـم  ومـا  نـدارد ي ازين ها آن از يك چيه به خداوند و هستند ازمندين او به) ...و

 .ميبپرسترا ومهربان  خوبي خدا تنها ديبا
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 بالل
بالل غالم و مادر هم مملوك اميه داراي مال و فرزندان زيـاد و دوازده غـالم   ه بودند. امي

خانـه  داشـت. از ايـن رو، او را موكـل بـر بـت     را همانند بالل دوست نميبود، و هيچ يك 
 نمود. 

ـ  ه بـاخبر شـد و گفـت: خـداي محمـد را      چون بالل مخفيانه به حق تعالي ايمان آورد، امي
 كني؟ سجده مي

ت خدا بـا  ه از اعتقاد او به توحيد و وحدانيكنم. اميگفت: خداي كبير متعال را سجده مي
شد و هر چه توانست او را با چـوب زد، و بعـد او را آورد و ميـان هـواي     خبر و ناراحت 

گرم سرزمين بطحاء برهنه كرد و دست و پاي او را بست و برهنه روي ريگها خواباند و 
-سنگهاي داغ را روي سينه و شكم و پهلو و پشت او نهاد. ريگهاي گرم را بر روي او مي

برداري و به بت الت و عزي ايمان بياوري! گفت: بايد از خداي محمد دست ريخت و مي
 گفت: احد احد يعني خداي يگانه. بالل مي

ي او را بكشند تا خارها داد بدن برهنهكرد؛ و دستور ميباز نوع عذاب را بر او عوض مي
 گفت: خداي يگانه. به دردون گوشت و بدنش فرو برد، ولي بالل باز مي

او را گرفت و فشرد؛ عمرو بـن عـاص گويـد: مـن      وقتي بر روي سينه بالل آمد و گلوي
زنـد، ولـي بـا    يقين كردم كه بالل خفه شد. جلو رفتم، ديدم بي هوش شـده و نفـس مـي   

 كند. دست اشاره به خداي آسمان مي
و در  يسه زر به اميه داد و او را خريدعاقبت كسي به جاي بالل، يك غالم نصراني و ده ك

 راه اسالم آزاد كرد.  
 500الجواهر ،ص  خزينه
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 و ال شَبيه.  : إنَّ اهللاَ تَبارك و تَعالى ال نَظيرَ لَهلباقرقال الباقر
 : هيچ كس مثل خدا نيست. باقرامام باقر

)59، ص1 (تفسير عياشي: ج

 
هايمان را فقط براي خـدا  ريا داشته باشيم يعني بايد عبادت هايمان قصدما نبايد در عبادت

ي خـوبي اسـت   انجام دهيم پس اگر نماز بخوانيم براي اينكـه ديگـران بگوينـد چـه بچـه     

 نمازمان باطل است.

شـود و   اگر صدايمان را در نماز زيبا كنيم تا ديگـران خوششـان بيايـد نمازمـان باطـل مـي      

 دوباره بايد آن را بخوانيم.

 كنيم. فقط تو را پرستش مي )دعبنَ اكي(إخوانيم كه  ي همين در نماز ميبرا
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 ...كه ديد ان يم ايآ 

هزار تخم  50كه يك پروانه ماده در طول زندگي خود حدود دانيد آيا مي ▪ 
 گذارد.مي
درازترين جانوران دنيا زرافه ها هستند كه طول قدشان بيش  دانيدآيا مي ▪ 
رسد اين را هم بدانيد كه پاهاي جلوي اين حيوان آن قدر بزرگ متر مي 6از 

ها را از هم باز كند تـا سـرش بـه زمـين     است كه براي نوشيدن آب بايد آن
 .برسد

، ديفاصـله بـا خورشـ    نظـر و از  نيپنجم ،يبزرگ نظراز  نيزم آيا مي دانيد ▪ 
 .است يمنظومه شمس ارهيس نيسوم

كند و باعث  ياثر م يمراكز تنفس يرو شتريب ،يزهر مار كبر دانيدآيا مي ▪ 
 . شود يم ديص يخفگ
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ي بچه هاي عزيز تصوير زيـر را كـه نمـادي از توحيـد و عالقـه منـدي بـه خانـه        
 .خداست رنگ آميزي نماييد
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درس دوم

 عدل

 )28(فرقان/ الًيا ويلَتَا لَيتَني لَم أَتَّخذْ فُالَناً خَليالً
 اى واى، كاش فالنى را دوست [خود] انتخاب نكرده بودم.  

 
رْصادلَبِالْم كبإِنَّ ر14(فجر/ اد( 

 پروردگار تو سخت در كمين(ستمكاران) است.  
 
 )8مائدة/( ي اعدلوا هو أَقرَب لتَّقوي 

 تر است.  ورزي به پرهيزكاري نزديكعدالت پيشه كنيد كه عدالت
 

 )38(فاطر/ ضإِنَّ اللَّه عالم غَيبِ السماوات و الْأَرضِ
   ين است.همانا خدا داناىِ نهان آسمانها و زم
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ري يا انجام دادن هركـا قرار دادن و در جاي خود را اي هر چيزي نعدل به مع

است يعني دستورات او در جاي خود و به  به نحو شايسته است. خداوند عادل

 دهد. نحو شايسته است و در آخرهم پاداش يا مجازات به اندازه مي

 دستور داده است كه عدالت را رعايت كنيم. خداوند
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 عليمسيحي و زره علي
در كوفه، زره آن حضرت گـم شـد. پـس از     عليدر زمان خالفت حضرت علي

او را بـه محضـر قاضـي     علـي  چندي در نزديك مرد مسيحي پيدا شـد.امام علـي  
ام و اين زره از آن من است، نه آن را فروختـه « ي دعوي كرد كه: برد، و اقامه

قاضـي بـه   » ام. مـرد يافتـه  ام. و اكنـون آن را در نـزد ايـن    نه به كسي بخشيده
او گفـت: ايـن    ؟گوييمسيحي گفت: خليفه ادعاي خود را مطرح كرد توچه مي

ي مقــام خالفــت را تكــذيب  زره مــال خــود مــن اســت، و در عــين حــال گفتــه
 كنم( ممكن است خليفه اشتباه كرده باشد.)نمي

تـو مـدعي هسـتي و ايـن شـخص      « و گفت:  عليقاضي رو كرد به حضرت علي
 »كر است، بنابراين تو بايد شاهدي بر مدعاي خود بياوري. من

بايسـت كـه   گويد، اكنـون مـي  قاضي راست مي« خنديد و فرمود:  عليامام علي
قاضي روي اين اصل كه مدعي شـاهد  » من شاهد بياورم، ولي من شاهد ندارم. 

 ندارد، به نفع مسيحي حكم كرد، و او هم زره را برداشت و روانه شد.
دانست كه زره مال چه كسي اسـت، پـس از   مسيحي كه خود بهتر مي ولي مرد

ايـن طـرز   « آن كه چند گامي پيمود عذاب وجدان گرفـت و برگشـت، گفـت:    
حكومت و رفتار از نوع رفتارهاي بشر عادي نيست، از نوع حكومت انبياسـت،  

است. طولي نكشيد كه ديدند او مسلمان  عليو اقرار كرد كه زره مال امام علي
 جنگد.در جنگ نهروان مي عليو با شوق و ايمان در زير پرچم امام علي شده

 598،ص9بحار،ج
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قَالَ النَّبِي ولِ النَّبيدبِالْع :  تقَام  اتاومالس   وضالْأَر 
 : آسمانها و زمين بر اساس عدل برپا شده است. خدارسول خدا

)59، ص4 عوالي اللئالي: ج(

 

مقابل عدالت ظلم  نقطهعدالت:توزيع عادالنه و عاقالنه امكانات موجود در ميان همه مردم است و در 
 .مرتكب ظلم شده استقرار گرفته است، بدين معنا كه هر كس عدالت را رعايت نكند 
 در دين ما تاكيد فراواني به رعايت عدل و عدالت شده است، مثالً

 .ـ از مهمترين شرايط رهبري جامعه عدالت است1
 .ـ يكي از ويژگيهاي امام جماعت عادل بودن است2
 .ـ كسي كه بين مردم داوري مي كند بايد عادل باشد مانند قاضي3
بطوري كه الزم است تمام امكانات زندگي بر  ي برخورد با فرزندان توسط والدينـ عدالت در نحوه4

بگيرد بطوري كه در روايت آمده است  راساس عدالت در اختيار همه فرزندان اعم از دختر و پسر قرا
نشسته بود، پسر او آمد، مرد پسر را بوسيد و روي زانوي خود  عظمكه روزي مردي نزد پيامبر اعظم

فرمودند: چرا بين مبر ببوسد وي را كنار خود نشاند پيامبر ا رنشاند. سپس دختر او آمد بدون اينكه او 
 آنها با عدالت رفتار نكردي؟
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 آيا ميدانيد
 از الكل كاشف گوگرد هم هست؟ ريبه غ يراز يايكه زكر ديدانيم ايآ▪ 

 مناسب است؟ يطول عمر داشتن تناسب اندام به همراه وزن شيعامل افزا نيكه مهمتر ديدانيم ايآ▪ 

 رند؟يم يم ينفر در جهان از گرسنگ ونيليم 25كه ساالنه  ديدانيم ايآ▪ 

 خواهد شد؟ رهايدر صد از مرگ و م 50باعث  و نگراني استرس ندهيسال آ 10در كه ديدانيم اآي ▪ 

را  ايدن تيجمع نيجوانتر رانيسال سن دارند و ا يس ريز رانيا تيدر صد جمع 70كه  ديدانيم ايآ ▪ 

 دارد؟

بار و  350كه سرعت بال زدن حشرات بسيار زياد است؟ براي مثال مگس در هر ثانيه آيا ميدانيد  ▪

بدانيـد ملـخ يـك هواپيمـاي      اسـت زنند براي مقايسه بهتربار بال مي 600بار و پشه  450زنبور عسل 

 زند.بار دور مي 27معمولي در هر ثانيه بطور متوسط فقط 
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 دانش آموزان عزيز معناي روايت را از طريق يافتن مسير صحيح خطوط بيابيد و درجاي خالي بنويسيد

)ميزان الحكمه(   يعاملوك بِه: أعدلُ السيرةِ أن تَعاملَ النّاس بِما تُحب أن علعععلللليقالل علي

 معني آيه....................................................................................................................

 بما تحب ان يعاملوك به           ان تعامل الناس                                     اعدل السيره     

 عادالنه ترين روش                           كه دوست داري با تو رفتار كنند      اينكه با مردم آنگونه رفتار كن     
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درس سوم

 نبوت

 )61(يس/ ممستَقيمو أَنِ اعبدوني هذَا صرَاطٌ 
 و اينكه مرا (خدا ) بپرستيد اين است راه راست!  

 
 )47(يونس/ لٌو لكُلِّ أُمةٍ رسولٌ

     و هر امتى را پيامبرى است.

 
 )14(انفطار/ مجحيمٍ  و إِنَّ الْفُجار لَفي

 شك، بدكاران در دوزخند.   و بى
 

 رةٌ وِزازِرو الَ تَزِر 164(انعام/ ىأُخْرَىو( 
  دارد.   ] ديگرى را برنمى و هيچ باربرى بار [گناه
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 بلـد  را آن يهـا  وكوچـه  ابانهـا يخ كـه  ايـد  كـرده  مسافرتي شهر به شمافكر كنيد 

 مقصـد  يـا  ديشـو ي مـ  گـم  دينكن سوالي كس از يا ديباش نداشته راهنما اگر، ديستين
 نيـ ا از سفر ،ميهست بزرگ سفر كي در ها انسان ماهمة  .ديكن ينم دايپ را خودتان
 بـه  اجيـ احت مـا مـه  ه ،سـاز  نوشـت  وسر بزرگ سفر نيا در .آخرت جهان به جهان
 طانيشـ  راه همـان  كـه   راههيب به تا كند تيهدا راست راه به را ما كه ميدار راهنما
 دسـتورات  و نـد يآ يمـ  خداوند طرف از امبراننديپ همان كه انيراهنما .مينرو است

 بـه  و ميشـو  سـعادتمند  آخـرت  و ايدن در آنها انجام با تا رسانند يم ما به را خداوند
 .ميبرس خدا بهشت
 كردند؟ يم دايپ را درست راه چگونه ها انسان نبودند، امبرانيپ اگري راست



 

 24 



 

 25 

 اولين معجزه در مدينه
تـــازه از مكـــه بـــه طـــرف مدينـــه هجـــرت كـــرده بودنـــد و هنـــوز   امبرپيـــامبر

داخـــل مدينـــه نشـــده بودنـــد كـــه مـــردم بـــه اســـتقبال ايشـــان آمدنـــد          
ــد     ــرت محمـ ــدا حضـ ــامبر خـ ــت پيـ ــت داشـ ــي دوسـ ــد    هركسـ ــه او  مـ ــه خانـ بـ

بيايـــد بـــراي همـــين همـــه هجـــوم آورده بودنـــد و افســـار شـــتر پيـــامبر         
 را به طرف خانه خودشان مي كشيدند.

ــامبر ــه جمعامبرپيــ ــرف   رو بــ ــتر از طــ ــن شــ ــد ايــ ــد و فرمودنــ ــت كردنــ يــ
جــــا خداونـــد مــــأمور اســــت و درب خانــــه هــــركس بايســــتد مــــن همــــان 

 .شوممهمان مي
ــامبر مـــردم وقتـــي ــه ســـخن پيـ ــراي  مبر كـ ــد و راه را بـ ــار رفتنـ ــنيدند كنـ را شـ

ــو       ــه اب ــوي خان ــد و جل ــد و آم ــتر آم ــد ش ــاز كردن ــتر ب ــو   ش ــاري زان ــوب انص اي
ــالي ــر  زد در ح ــه فقي ــه در مدين ــر از ابــ ك ــو  وت ــود . اب ــوب نب ــن اي ــوب اي ــدر اي ق

خوشــحال شــد كــه از بيــرون خانــه مــادرش را كــه داخــل خانــه بــود صــدا           
ــا ــ زد: بي ــد     بب ــردم حضــرت محم ــرين م ــد     ين كــه بهت ــا  م ــه خانــه م   آينــد.ميب

ايــوب در را بــاز كــرد و گفــت حيــف كــه چشــمانم نابينــا اســت و         مــادر ابــو 
ــال رســـول خـــدا   ن را توانســـتم ايشـــا بيـــنم اي كـــاش مـــي  را نمـــيـــدا  جمـ

   .زيارت كنم
چشـــمان مــادر بينـــا   خــدا     ناگهــان همــه ديدنـــد كــه بـــه معجــزه رســـول خــدا     

ــامبر   ــزه پيـ ــاريخ اولـــين معجـ ــه تـ ــد كـ ــه را ثبـــت امبر  شـــد و ايـــن شـ در مدينـ
 كرد.
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 الْمتَأَسي بِنَبِيه    الْعباد إِلَى اللَّه  : أَحبعليقال علي
را الگوي خود  يامبر: محبوب ترين بندگان نزد خداوند كسي است كه پيامبر عليامام علي
 قراردهد.

)9(مكارم األخالق: ص

آخرين پيامبر خدا بود اگر كسي بعد از ايشان ادعاي پيامبري كنـد دروغگـو و    سالمپيامبر گرامي اسالم
 كافر است و به دستور دين مبين اسالم كشته خواهد شد.

را بـه زبـان آورد و يـا از كسـي شـنيد بـر حضـرت صـلوات          امبرمستحب است هر گاه انسان نام پيامبر
 ر انسان در حال نماز خواندن باشد.بفرستد حتي اگ

توسـل بجويـد و در ابتـدا، وسـط و پايـان دعـايش        امبردعا كردن اين است كه انسان به پيامبراز آداب 
 صلوات بفرستد.

صلوات بر پيامبر در روز جمعه ثواب بسياري دارد و در احاديث سفارش شده كه در اين روز بسيار بـر  
 پيامبر و آل او صلوات بفرستيم.

شـهادت   حمـد     در اذان و اقامـه بـه رسـالت حضـرت محمـد     ها در طول روز بارها در بين نماز و ما مسلمان
). گوييم:و مي دهيممي  (أشهد أنَّ محمداً رسولُ اهللاِ
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  افقي ::: 
واحد شـمارش چهارپايـان كـه هـر مثلثـي هـم        –بزرگ ترين جايزه سينمائي  -1

از طوايف بسيار قديمي و اصيل ايرانـي   -3حرف انتخاب  –پيك كاغذي  -2دارد 
دراز  -5ايمان كامـل داشـتن    ـاندك و ناچيز -4از شهري به شهر ديگر ميرود  –

ضـمير اول شـخص    –درخشـنده و تابنـاك    -6ب بچه دزد شـ  –فكر گوش كوتاه 
يكـي از عناصـر    8سـومين نـت موسـيقي     –سرزمين فالسفه لقب گرفته  -7مفرد 

  . سر ماست يباال –جوي  -9همدم  –دست عرب  وشيميائي 
 

  عمودي  :::
تـرين عضـو گوارشـي بـدن  طوالني  -تندرست  -2جوهر قهوه  –صداي درد  - 1
قيمـت   –سوداي ناله  -4درون رگ ها جاري است  –مال همتش را بايد بست  -3

بخشي از مملكت شـامل چنـد    -6اشاره به دور  –نصف معدل  -5دار يدلخواه خر
حق كسي را تمـام دادن   -8تفاله عسل  -كمترين  -7لز سرخرنگ ف –شهرستان 

كنسـرو  نـوعي مـاهي    -9هم گل است و هم پرنده سخنگو  –و وفا كردن به عهد 
 . صحنه نمايش و بازي هنرپيشگان در تئاتر –شده 
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 درس چهارم

 امامت

ونَ لَآتدا تُوعإِنَّ م134(انعام/ ت( 
  خواهد آمد. شود قطعاً آنچه به شما وعده داده مى

 
 )160(انعام/منْ جاء بِالْحسنَةِ فَلَه عشْرُ أَمثَالها 

 .] خواهد داشت هر كس كار نيكى بياورد، ده برابر آن [پاداش
 

                      

ايد اطاعت كنيـد خـدا را، و اطاعـت كنيـد     اي كساني كه ايمان آورده
 معصوم خود را.پيامبر خدا و پيشوايان 

 )82(ص/ نَقَالَ فَبِعزَّتك لَأُغْوِينَّهم أَجمعينَ
 ) گفت: پس به عزّت تو سوگند كه  (شيطان

 همگى را گمراه ميكنم.
 

 )59/نساء(
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از مـن،  خواهيـد بايـد   خداوند به بندگانش دستور داده است كه اگر خوشبختي و راحتي دنيا و آخرت را مـي ـ  1

 رسند پيروي كنيد.پيامبران من و اماماني كه از طرف من به امامت مي

 داند.ـ دين بدون امام معصوم كامل نيست و خداوند دين اسالم را بدون امام ناقص مي2

را بـه عنـوان اولـين امـام     لـي     اي به نـام غـديرخُم، حضـرت علـي     در روز عيدغدير در منطقه عظمـ پيامبراعظم3

 مودند.شيعيان معرفي فر

ـ عيدغدير بزرگترين عيد شيعيان است. روزي كه دين اسالم كامل شد و نعمت خدا بر مسلمين بـه اوج خـود   4

 رسيد .

 گويند.روند و اين روز را به هم تبريك مياند و به ديدن يكديگر ميـ در اين روز شيعيان بسيار خوشحال5
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 آشناي همه

وارد  رضـا  امـام رضـا  با رفيقم نشسـته بـودم كـه    گويد:  شخصي به نام عبداهللا مي
او بحـث كـردم، چـون بـه امامـت امـام       شد. نزديكش رفـتم و دربـاره امامـت    

 اعتقاد نداشتم. رضارضا
بـه   بـرود. مـن و دوسـتم يعقـوب هـم      كـه  بلند شد رضاامام رضاپس از مدتي 

قدر رفت تا بـه بيابـاني رسـيد.     آن رضاامام رضاراه افتاديم.  رضاامام رضادنبال 
اي كرد و يكي از آهوهـا   اشاره رضاامام رضابودند.  حال عبور دسته آهويي در

 دستي به سر آهو كشيد.  امامآمد. امامپيش او 
چيزي به او گفـت كـه مـا نفهميـديم. پـس از       رضاامام رضاداشت. ترسي آهو 

و گفـت: هنـوز هـم ايمـان     امام به مـا نگـاه كـرد    . شد آن آهو آرامحرف امام 
ما بـه شـما   آوريد؟ گفتيم: چرا موالي ما! شما حجت خدا بر مردم هستيد،  نمي

، امـا از چشـمانش   آمـاده رفـتن شـد   آهو   امامايمان آورديم. بعد با اشاره امام
فرمـود:   به مـا نگـاه كـرد و     امام. امامشدجدا نميامامامام ازاشك جاري بود و 

 ؟گويدفهميديد اين حيوان چه مي
آهو گفت وقتي مرا صدا كرديد اميدوار شـدم كـه از     دانيم. فرمود: گفتيم: نمي

كنيـد غمگـين و نـاراحتم كـه      كـه مـرا مـرخص مـي    حاال ولي گوشتم بخوريد، 
 شايسته شما نبودم.
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قَالَ النَّبِينْ النَّبيم :  كُنْت  لَاهوم  لَاهوم يلذَا عفَه . 
 : هر كه من موالي اويم، اين علي موالي اوست. خدارسول خدا

) 42، ح412، ص1 (كافي: ج

 

 زيارت
 آشـنا  هـا آن از برخـي  بـا  . اكنونكندزياد مي را زيارت ثواب هاآن مراعات كهدارد  آدابي دين بزرگان و خدا اولياي زيارت

 شويم:  مي
 .و وضو بگيرد كند حرم،غسل به شدن فمشرّ از قبل انسان است مستحب .1
 كردن خوشبو كه سينحسين  امام حرم در جزه كند. (ب خوشبو را خود و بپوشد را لباسها ترين پاكيزه حرم به تشرف براي .2

 ).نيست مستحب
 .بخواند دخول اذن حرم به ورود هنگام .4
 .بچسباند آن به را خود بتواند كه  بطوري شود، نزديك حضرت ضريح به نيست، ديگران اگرمزاحم .5
 .بايستد قبله به رو زيارت خواندن هنگام -6
 .بخواند زيارت نماز ركعت دو زيارت از پس .7
 .كند استغفار و توبه خود گناهان از .8
 .قدر سوره بويژهاستمستحبقبر  صاحب به آن كردن هديه و قرآن خواندن. 9
 توجه    

 .ندارد اشكالبه خاطر توفيق زيارت باشد،  شكر سجده اگر ولي نيست، جايز قبر صاحب براي كردن سجده
 



 

 36 

 »1«هاي مورچه شگفتي
 

البالغه  ما را متوجه خلقـت زيبـاي   در كتاب شريف نهج عليها امام اول ما حضرت عليبچه
كنيد كه چگونه زيبايي خلقـت  ه و كوچكي آن نگاه كنند و مي فرمايند: به مورچچه ميمور

 شود.او با چشم و فكر انسان درك  نمي
هـا  كنند و در جهـان مورچـه  ها كارهاي خودشان را تقسيم ميدانستيد كه مورچهها ميبچه

 دهد و انواع مختلفي هم دارند؟هركدام وظيفه خودش را انجام مي
 هاي كشاورز:مثل مورچه 

كنند و به خـاطر تـاريكي كـم    اي زيرزميني خود جمع ميها را در انبارهها برگاين مورچه
 خورند.ها را ميها آن قارچرويد كه مورچهها ميهايي روي برگكم قارچ
روينـد امـا   هـا در تـاريكي بهتـر مـي    اند كه قـارچ ها به تازگي فهميدهدانستيد انسانآيا مي
 دانند .  ها هزاران سال است كه اين را ميمورچه

 هاي دامدار:هيا مثل مورچ
كند) وجود دارد كه برگ درختان ها زندگي مييك نوع شته(جانور كوچكي كه روي برگ

هـا ايـن عسـل را خيلـي دوسـت      كند كه مورچهاي درست ميخورد و عسل خوشمزهرا مي
هـا  هايشـان بـراي آن  دهند و در النـه گيرند و پرورش ميها را ميها اين شتهدارند مورچه

 .خورنددوشند و ميها را ميو عسل آنآورند ميبرگ 
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 ي محبت بين امام و جوانان است را رنگ آميزي كنيد.دانش آموزان عزيز اين نقاشي كه نشانه
 

                     
 

كنيد خدا را و پيامبر و امامان معصوم را ...اطاعت 
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 درس پنجم

 معاد

 )156(بقره/ نَ  إِنّا للّه و إِنّا إِلَيه راجِعونَ 
 گرديم.  همه از خدائيم و به سوي او باز مي

 
 )98(نحل/ يمفَإِذَا قَرَأْت الْقُرْآنَ فَاستَعذْ بِاللَّه منَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ

شـيطانِ رانـده شـده بـه خـدا پنـاه ببـر.       خوانى از  پس چون قرآن مى
 

 )24(اسراء/ راًو قُلْ رب ارحمهما كَما ربياني صغيراً
پروردگارا، آن دو را رحمـت كـن چنـان كـه مـرا در كـودكي       «و بگو: 

 »  پروراندند.
 )27(اسراء/ نإِنَّ الْمبذِّرِينَ كَانُوا إِخْوانَ الشَّياطينِ

 هايند. اسرافكاران برادران شيطانهمانا كه 
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 چـه  جهـان  و او سـرانجام  بدانـد  كـه  باشـد  نداشـته  دوسـت  يـا  نپرسد كه هستي كس چه
 شود؟ يم
 رسد؟ يم كجا به ما تالش و عمر انيپا
 زيـ چ همـه  و شـوند ي م نابود مرگشان دنيرس فرا و ايدن نيا دري زندگ از سپ انسانها ايآ

 است؟ مرگ فقط هايبد و هايخوب انيپا ايآ شود؟ي م چه جهان و خودش شود؟ي م تمام
 يهكارنامـ  روز آن و ميگرديم باز خود پروردگاري سو به همه كه است نيا قرآن جواب
 و ظـالم ي آدمهـا  و رسـند ي مـ  پـاداش  به خوب هاي آدم و دهند يم انمدست به را ما اعمال

 .ديد خواهند را كارهاي بدشان و ظلم عاقبت هم گناهكار
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 حق الناس

به اصـحاب خـود فرمودنـد: فقيـر و بينـوا كيسـت؟        كرمروزي رسول اكرم

فرمـود:   (صـلي اهللا عليـه و آلـه)   باشـد.پيامبر نداشـته  پـول اصحاب جواب دادند: كسي كه 

آنكه شما مي گوييد فقير نيست. بينوا كسي است كه در قيامت بيايد و حق 

اشخاصي به گردن او باشد. به اين طريق كه يـك نفـر را زده و ديگـري را    

، اگـر كـار   اسـت  ته و حق كسي را ضايع نموده و يـا غصـب كـرده   ناسزا گف

از او مي گيرند و مي  ،حق مردم داشته باشد در عوضِ اشدر پرونده خوبي

آنـان  دهند به صاحبان حقوق و چنان چه حسناتي نداشته باشد از گناهـان  

 به او مي دهند.برداشته مي شود و آن گناهان را 

 است. اوبينوا و فقير  
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 . و غَداً حساب و لَا عمل  و لَا حساب  عملٌ  الْيوم  : إِنَعليقال علي
 امروز روز عمل است، نه حسابرسي و فردا روز حسابرسي است نه عمل.:  عليامام علي

 )84: ص(نهج البالغه

 

خوب نيست انسان مرگ را از خودش خيلي دور بداند، مستحب است انسان زياد به ياد مرگ باشـد امـا   
اده باشد. امامان بـه مـا   افتگر در سختي و مشكالت فراواني گيراست كه آرزوي مرگ كند حتي امكروه 
 اند كه دعا كنيم خدا به ما طول عمر بدهد تا توشه بيشتري براي آخرتمان جمع كنيم.ياد داده

 خودكشي از گناهان كبيره است.

هاي مؤمن و خوب ايـن اسـت   انسانشهادت در راه خدا و اسالم از بهترين مرگهاست، دعاي بسياري از 
 كه مرگ آنها شهادت در راه خدا باشد.

 اگر كسي احساس كرد كه در حال مرگ است اين كارها را بايد انجام دهد.

 اگر تا آن موقع از گناهانش توبه نكرده سريع توبه كند بلكه خدا به واسطه رحمتش او را ببخشد.

ت كنـد و اگـر دسترسـي نـدارد وصـيت كنـد تـا از امـوالش         اس به گردن دارد همه را پرداخاگر حق النّ
 پرداخت كنند.

 اگر نماز و روزه قضا دارد و تا آن موقع انجام نداده واجب است وصيت كند تا از طرف او انجام دهند.
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ــدن     ــلولهاي ب ــبيه س ــاز ش پي
ــد ــات  . ميباش ــروزه تحقيق ام

ــاز    ــه پي ــت ك ــان داده اس نش
نقــش مهمــي از خــروج مــواد 

ــد در  ــدن را داراســت و  زائ ب
ــك و   باعــــث ريــــزش اشــ
شستشوي اليه مخاطي چشـم  

 .ميگردد
 

وقتي گوجه فرنگـي رو از  
وســـط دو نـــيم ميكنيـــد 
چهار تا خونه ميبينيد كـه  
قرمزه و دقيقا مثـل قلـب   
ــم   ــه اون هـ ــتش كـ هسـ
قرمزه و چهـار تـا بخـش    

ــزا داره ــات . مجـ تحقيقـ
ــون داده كــه گوجــه    نش
فرنگــي خــون رو تصــفيه 

 .ميكنه

 شگفتي هاي آفرينش
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 درس ششم

 قرآن

 )204اعراف/( نإذا قُرِء القُرآن فَاستَمعوا لَه و أنستوا لَعلَّكُم تُرحمون
به آن گوش دهيد و ساكت باشيد شايد مورد  شوده ميدوانو چون قرآن خ

  رحمت خداوند قرار گيريد.
 

و خَلَقْنَا لَقَد اتاومالس و ضالْأَر ا وا ممنَهيي بتَّةِ فامٍ س38(ق/ مأَي( 
 روز شـش  در را اسـت  شانميان در آنچه و زمين و آسمانها ،و قطعا ما
 .آفريديم

و ضا اخْفملَه نَاحنَ الذُّلِّ جةِ ممةالرَّح24(اسراء/  م( 
  بگستران. پدر و مادر خود بر فروتنى بال مهربانى، سر از و

  
 )31(اعراف/ واتُسرِفُوا ال و اشْرَبوا و كُلُوا
  .  كنيدن روى زياده ولى بياشاميد و بخوريد
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 .است شده فرستاده ماي سو به خداوند جانب از قرآن

 شـما  ازي كسـ  هرگـاه «  كنـد ي مـ  صـحبت  بامـا  خداوند ميخواني م قرآن ماي وقت

 نآقـر  بـا  ما اگر. »بخواند قرآن ديبگو سخن با او پروردگارش كه داشت دوست

كه بزرگترين دشـمن ماسـت    طانيش بر ميكن تالوت را نآ هرروز و ميشو همراه

 . ميشويم روزيپ
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 اهميت تالوت قرآن
 

به ويژه نزديكان و به خويشاوندان ونجفي مرعشياهللا تآي 
فرزندان خود سفارش كردند كه در منزل هيچ وقت قرآن را 

يا جايي بگذارند تا ه چدور از دسترس قرار ندهند، بلكه در طاق
 يادتان نرود كه هرگاه  "د:نفرمايهميشه ديده شود و مي

افتد چند آيه از آن تالوت كنيد و كوشش تان به آن ميچشم
كردند كه حتماً و توصيه مي "آياتي از آن را حفظ كنيد انماييد ت

خواهيد توفيقات با وضو و طهارت قرآن را تالوت كنيد. اگر مي
توانيد، شود هر روز يك جزء يا هر مقدار كه ميشما سلب ن

 قرآن بخوانيد زيرا قرآن به شما آرامش خاطر و امنيت 
 بخشد.مي
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ولُ اللَّهسقَالَ رلُ اللَّه :رُكُمنْ  خَيم لَّمالْقُرْآنَ  تَع  هلَّمع و  
 : بهترين شما كسي است كه قرآن را ياد بگيرد و به ديگران ياد دهد. خدارسول خدا

 )231، ص4 (مستدرك: ج
 

 

 آداب قرائت قرآن
 .كنيم. با دهان پاكيزه قرآن قرائت 1

 ؟راه قـرآن چيسـت   پرسـيدند:  ،نماييـد پـاكيزه  را ر قرآن يمسو راه  :فرمايدمي ادقامام صادق
 به وسيله مسواك. :فرمود ؟پاكيزه كنيم يچه چيز پرسيدند: با .دهانتان :فرمود

 .بگيريماست براي قرائت قرآن وضو مستحب  .2
 .كنيم حتي اگر حفظ باشيم. از روي قرآن قرائت 3
 .در برابر قرآن ادب را رعايت كنيم. 4
 . قبل از شروع قرآن با گفتن(اعوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم) از شـر شـيطان بـه خـدا پنـاه          5
 .ميبرمي

 شته باشيم.. هنگام تماس دست با كلمات قرآن، واجب است وضو دا6
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 افقي:    

نـام گرامـي رسـول     -لرزانـد  شصت و پنجمين سوره قرآن كريم كـه انجـام آن عـرش خـدا را مـي      -1  
سوره بيست و سوم قرآن مجيـد كـه مكـي و شـامل     –همنشين غم  -2نام ديگر سوره حمد  - كرماكرم

اين موجود نامرئي نام هفتاد و دومين سوره قرآن را به خود اختصـاص داده   -يكصد و هيجده آيه است
حـروف   -7مدت عمر  -مقابل نشر و در معني درهم پيچيدن است -6طلب حاجت از خداوند  -3است 

بيسـت و يكمـين    -حوادث و اتفاقـات  – 8 رضاشهر محل شهادت امام رضا –ايي سوره بقره مقطعه ابتد
سوره قرآن كه مكّي است و يكصد و دوازده آيه دارد. در اين سوره به داستان شانزده نفر از پيـامبران  

مضمون و مفهـوم سـخن    –زبان قرآن  -9 .اند، اشاره شده استكه مورد عنايت پروردگار واقع گرديده
نود و پنجمين سوره كـه در مكـه    – 11كتاب جاويد و آسماني مسلمانان  - تقيلقب امام محمد تقي -10

بـه معنـاي رسـتاخيز و     –جام معروف  -12سوره زنان  -درجه حرارت -آيه است 8 نازل شده و داراي
مين سوره قرآن كه مكي ا سي -گنجه لباس -13كم عقل و ديوانه  -قرآن 101قيامت است و نام سوره 

آيه دارد و هشـتاد و   26اين سوره در مكه نازل شده و  –پاداش عمل  -قلب قرآن -14آيه دارد  60و 
پيـامبرخوش سـيما و پسـر     -نمازهاي مستحب -قرآن كريم 44سوره  -15هشتمين سوره قرآن است 

  نبييعقوب نبي
 عمودي:    

علم درست  -خواندن و قرائت كردن قرآن -است» مكلي«سوره بيستم قرآن كه نام ديگر آن سوره  -1 
آيـه   5و قرآن كريم كه مكـي اسـت    113سوره  -حالتي بين دراز كشيدن و نشستن -2خواندن قرآن 

از ادات تشـبيه   -قرآن مجيد 107در معني زكات است و نام سوره  – 3نواي درد  -حرف فراري -دارد
 -زينـت رو  -6جشنواره معتبـر سـينمائي    -و غالم بنده – 5پسوند نسبيت     -چين و چروك پوست -4

جلوگيري كردن و ممانعت به عمل  -8خواه  عدالت-الكتاب سوره فاتحه -7شهر حضرت معصومه(س) 
هفـتم قـرآن     جايي ميان دوزخ و بهشت و نام سوره -چاره درد و بيماري -9بچه آوردن  -تلخ -آوردن

سـوره   -12پيشـواي مـذهبي زرتشـتيان     -ت تـر سـزاوارتر و راسـ   – 11ضمير اول شخص غايـب   -10
سـمت و   –زيـارت خانـه خـدا     -14شـب روسـتايي    -هاي قرآن مجيـد   از نام -13حرف ندا  -روشنايي
هـاي   از سـوره  -گل سرسبد خلقت -نفس خسته -15از حروف ديگر مقطعه قرآن  -خط قرآن -جهت

 آيه دارد 110مكي قرآن كه هجدهمين سوره است و 
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 درس هفتم

 رمضان

 )2(مائده/ ن هو الَّذي خَلَقَكُم منْ طينٍ
   او كسى است كه شما را از گل آفريد. 

 
 )185(بقره/ سشَهرُ رمضانِ الَّذي اُنزِلَ فيه القُرآنُ هدي للنَّاسِ

رمضان ماهي است كه قرآن به عنوان راهنمـاي مـردم در آن نـازل    
 شده است.  

 
 

 )58(مائده/ نَو اللَّه أَعلَم بِالظَّالمينَ
 ] ستمكاران داناتر است. و خدا به [حالِ

 

وا لَهعتَمإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاس و204(اعراف/ لَه( 
    وش دهيد.و چون قرآن خوانده شود، به آن گ
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به ميهماني خود دعوت  وند در اين ماه ما رااهاي خداوند است خدماه رمضان يك از بهترين ماه
ماه در نزد خداوند به قدري زياد است كه فرموده است در اين ماه كرده است اهميت اين 

بخشد و ي گناهان بندگانش را ميدر اين ماه همه اوندخد .اندهاي شما، خواب شما، عبادتسفَنَ
بندم تا بندگانم از گناه دور باشند پس فرموده است در ماه رمضان دست و پاي شيطان را مي

تر توانيم به خداوند نزديكاين فرصت استفاده كنيم و هرچه ميقدر خوب است كه ما از چه
 شويم.

ساير  و يادمان باشد در اين ماه عالوه بر خودمان براي ديگران مثل پدر ، مادر، برادر و خواهر
ها دعا كنيم چون خداوند فرموده من در ماه رمضان خيلي زود دعاي بندگانم را دوستان و فاميل
  .كنممستجاب مي

  .نوشت ساز قرار دارد كه براي مسلمين اهميت فرواني دارنداين ماه سه شب سر در
به اين شبها شب قدر مي گويند مردم در اين سه شب تا صبح بيدارند و به راز و نياز با خداوند 

 مي پردازد.
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 شب قدر،شب آشتي

كرم ابريشم دلش از دنيا گرفته بود، هر طرف كه نگاه مي كرد آدمهايي رو مي ديد كه دارن گنـاه مـي كـنن،    
 دروغ مي گن .همديگه رو فريب مي دن، اسمهاي بدي روي هم مي ذارن و همديگه رو مسخره مي كنن. 

كرد تيره و تار شـده  از دود و سياهي گناهاي آدما مزرعه سر سبز كوچيكي كه كرم ابريشم توش زندگي مي 
 بود .

كرم ابريشم ديگه دلش نمي خواست تو دنيايي به اين زشتي و تاريكي نفس بكشه بـا يـه دل شكسـته شـروع     
 كرد به بافتن يه پيله دور خودش و كم كم خودشو توي پيله مخفي كرد .

مشغول شد. با هر تسـبيحي   ديگه از توي پيله ،دنياي آدما پيدا نبود .كرم ابريشم توي پيله ،به مناجات با خدا
كه مي گفت چهرش قشنگتر ،و پيلش پر از نور و صفا مي شد .كرم ابريشم ،زيباتر و زيباتر شـد، آنقـدر زيبـا    
شد كه ديگه از اون كرم، اثري ديده نمي شد اون تبديل به يه پروانه خيلي خيلي قشنگ شده بود .حاال وقتش 

و بيرون بياد و پر بزنه تو آسمون.اما كرم ابريشم هيچ عالقه اي به رسيده بود كه پيله اطراف خودشو پاره كنه 
اين كار نداشت. با خودش فكر مي كرد اگه بياد تو دنيايي كه همه توش گناه مي كنن و حرفاي بد مي زنـن و  
كاراي بد مي كنن، زشت و سياه مي شه و همه زيبايي هاش از بين مي ره .به خاطر همين تـوي پـيلش مونـد و    

 ون نيومد .بير
سنجاقكي كه نزديك پيله زندگي مي كرد و منتظر تولد پروانه از پيله ابريشم بود ،ديگه حسابي خسـته شـده   
بود اومد جلو و مي خواست با دستاي خودش پيله رو باز كنه .فكر كرد شايد پروانه توي پـيلش مشـكلي داره   

 گفت :پروانه خانم، پروانه خانم .كه بيرون نمي ياد .سنجاقك با انگشتش زد به پيله ابريشم و 
پروانه با تعجب گفت بله، شما كي هستيد؟سنجاقك گفت مـن همسـايه شـما هسـتم االن وقتشـه كـه شـما از        
پيلتون بيرون بياييد من خيلي وقته كه منتظرتون هستم .پروانه گفت ولـي مـن دوسـت نـدارم دنيـاي آدمـاي       

 .گناهكار رو ببينم .دلم مي خواد همين جا بمونم 
سنجاقك گفت اتفاقا همين حاال بايد بيايي بيرون و ببيني كه دنياي آدما چقدر قشنگ شده . پروانه گفت مگه 

 چه اتفاقي افتاده؟
سنجاقك گفت مگه خبر نداري ديشب شب قدر بود.زمين و آسمون نور بارون بود .ديشب خيلي از آدما توبه 

 دادن كه جبران كنن . كردن.خيلي ها به خاطر گناهاشون گريه كردن و قول 
خدا هزاران هزار  نفر رو بخشيد . دعاي خيلي ها رو قبول كرد و براي خيلي ها جايزه هاي خوب گذاشـت تـا   
توي طول سال بهشون بده . تازه ديشب اثري از شيطون و لشكر خرابكارش نبود .گمونم شيطون توي زندون 

 د .خيلي جات خالي بود.فرشته هاست و راه فراري نداره .واي ديشب چه شبي بو
پروانه با عجله پيلشو پاره كرد و سرشو از پيله بيرون كرد. نور خورشـيد تـوي صـورت پروانـه تابيـد پروانـه       
 لبخندي زيبا زد و گفت چقدر دنيا امروز قشنگه ولي حيف كه من ديشب  نبودم و شب قدر رو از دست دادم.
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   تَسبِيح  فيه  : أَنْفَاسكُمل اهللاقال رسول اهللا

 : نَفَسهاي شما در ماه رمضان ثواب تسبيح خدا را دارد. خدارسول خدا
 

 )4، ح93(أمالي صدوق: ص

 

 شب قدر 
اندازه سي هزار كه ثواب عبادت در اين شب به دانيم. چونها شب قدر را بهترين شب در طول سال ميها! ما مسلمان بچه

 شب است.
دهيم. به همـين  خوريم و گناه انجام ميداند كه برخي اوقات گول شيطان را ميها! خداي ما خيلي مهربان است. او ميبچه

 خاطر در اين شب به ما فرصت داده است تا توبه كنيم و ديگر مراقب باشيم كه گول شيطان را نخوريم.
اند. در طول شب كارهاي عبادي زيـادي را انجـام   داري مشغولهستند و به شب زندهدر اين شب مسلمانان تا صبح بيدار 

 خوانند كه عبارتند از:دهند و نمازها و دعاهاي مختلفي ميمي
 شود.اول. يك نماز دو ركعتي كه بعد از حمد هفت مرتبه سوره توحيد خوانده مي

 را بگويد.» أستَغفرُ اهللاَ و أتوب إلَيه«دوم. هفتاد مرتبه ذكر 
 سوم. خواندن زيارت عاشورا.

 چهارم. خواندن صد ركعت نماز.
 پنجم. خواندن دعاي جوشن كبير.

گذاريم و خداي مهربان را به قرآن بـزرگ و همچنـين بـه    ششم. بعد از تمام شدن دعاي جوشن كبير قرآنها را به سر مي
 را ببخشد.دهيم كه گناهان ما قسم مي امامامام 12و حضرت فاطمه و  يامبرپيامبر

 مند شويم.جا در كنار امامان پاكمان از نعمتهاي بهشتي بهرهخواهيم كه ما را وارد بهشت كند تا در آناز او مي
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 اشك و خواص آن   

 

اي وجود دارد كه بطور باكتري طبيعي دارد. در اشك مادهاشك خاصيت ضد
مانده بروي صفحه كليد رايانه هاي باقيدر صد باكتري  95تا  90تواند مثال مي

درصد  24اشك حاوي  .دقيقه از بين ببرد 5هاي درب را در عرض و دستگيره
تنظيم كردن سيستم متابوليك بدن مؤثر پروتئين به نام آلبومين است كه در 

 اشك بهبود دهنده خلق و خو است.  .است
هاي مربوط به اضطراب را از گريه هورمون .كنداشك سموم بدن را دفع مي

كند عالوه براين در پيشگيري ا ز بيماريهايي مثل فشار خون باال بدن خارج مي
 آيد موثر است.كه بر اثر اضطراب به وجود مي

  گريه مثل ادرار و عرق كردن باعث حذف مواد سمي و محصوالت زائد بدن 
شويم مغز و بدن ما شروع به توليد شود هنگامي كه ما دچار ترس ميمي

كند تا اين تركيبات كند كه گريه كردن كمك ميتركيبات شيمايي خاصي مي
 ها نيست از بدن حذف شود.شيمايي زائد كه نيازي به آن
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بچه هاي عزيز يكي از بهترين اعمال در ماه رمضان تالوت قرآن است اين خانواده را كـه در  
 حال تالوت قرآن هستند را رنگ آميزي نمائيد.
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 درس هشتم

 روزه

 غَفُور اللَّه ويمحر31(آل عمران/ يم( 
 و خداوند آمرزنده مهربان است.  

 
 )67/زخرف( نَالْأَخالَّء يومئذ بعضُهم لبعضٍ عدو إِالَّ الْمتَّقينَ

در روز قيامت، دوستان دشمن يكديگر ميشوند، مگر افراد با تقوا.
 

 )184(بقره/ م و أَنْ تَصوموا خَيرٌ لَكُم
 تن براى شما بهتر است.  و روزه گرف

 
 )201(بقره/ نةًربنَا آتنَا في الدنْيا حسنَةً

  پروردگارا! در اين دنيا به ما نيكى عطا كن.
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هاي سحر و افطار ماه مبارك رمضـان را فرامـوش كنـد؟     تواند شيريني لحظه چه كسي مي

نشينيم و منتظريم تـا صـداي ملكـوتي اذان از     مخصوصاً لحظه افطار كه همه دور سفره مي

و كنـيم   د و مـا خرمـا تعـارف مـي    نخوان راديو يا تلويزيون پخش بشود. مادر و پدر دعا مي

بـه   ؛كنـد  زيباست. روزه شـيطان را رو سـياه مـي    گرفتن  چقدر روزه !قبول باشدگوييم:  مي

 شوند. دارد كه تنها روزه داران از آن وارد بهشت مي» انير«عالوه بهشت دري به نام 
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 داريروزهثواب
 

علـي بـن    ةدارالحكومـ  گفت روزي واردعلييكي از اصحاب امام علي
اب شدم و ديدم بر سـر سـفره   يشده و به محضرش شرف البابيطالب

غذا نشسته ولي فقط ظرفي ماست بسيار ترش كه بوي ترشي آن بـه  
هاي جو در آن آشكار رسيد و مقداري نان خشك كه پوستمشام مي

كنـد  حضرت نان را با زانوي خود تكه مـي باشد. و آن است در آن مي
را كـه ديـد   مـ و درون ماست مي گذارد و بعد ميل مي كنـد حضـرت   

هستم . فرمـود   هفرمود: نزديك بيا و از غذاي ما بخور: گفتم من روز
كه روز باشـد و غـذايي ببينـد و    شنيدم كه فرمود: كسي يامبراز پيامبر

آن نخورد خداوند از  ميل به آن پيدا كند اما بخاطر روزه دار بودن از
  ت به او مي خوراند .هشغذا و شراب ب

 7441ميزان الحكمه ح



 

 66 

    



 

 67 

 
اللَّه دبنْ أَبِي ععاللَّه  موقُولُ الصالَى يتَع و كارتَب إِنَّ اللَّه :  . علَيه  و أَنَا أَجزِي  لي  قَالَ

را مـن  فرمايـد: روزه از مـن اسـت و پـاداش آن      : خداوند تبارك و تعالي مـي صادقامام صادق
 دهم. مي

 )62، ص4 (كافي: ج

 

 بگيريم؟ روزه چگونه
 شويم مي بيدار آنان با هم ما برميخيزند، خواب از سحري خوردن براي بزرگترها وقتي رمضان ماه شبهاي
 .خوريم مي سحري آنان همراه صبح، اذان از قبل

 و خوريم نمي چيز هيچ روز، تمام در پسس خوريم نمي وخوراكي نوشيدني هيچ روز، درطول هستيم، روزه وقتي
 شود. مي باطل ما روزه بخوريماً عمد هم آب قطره يك اگر نوشيم. حتي نمي

 در سر تمام بردن فرو چون نبريم، فرو آب در را سرمان تمام كه باشيم مواظب رفتيم، شنا به هزرو حال در اگر
 كند. مي باطل را روزه هم آب

 و گرد اگر چون نرود، دهانمان به زياد غبار و گرد كه باشيم مواظب بايد است، زياد غبار و گرد كه جاهايي در
 شود.  مي باطل روزه برسد، حلق به غبار

 هر بمانند، تشنه يا گرسنه مغرب اذان تا صبح اذان از ندارند وطاقت بگيرند كامل روزه توانند نمي كه كودكاني
 كرد مي بيدار را كودكان رمضان ماه سحرهاي السالم عليه صادق بگيرند. امام روزه توانند مي كه را روز از مقدار

 بخوريد. غذا ازآن پس و باشيد روزه توانيد مي كهمقدار هر  فرمود: مي و بخورند سحري بزرگترها با تا
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 خوارهاي گوشتمورچه
كنند و ر زندگي مييها گروهي هستند كه در مناطق گرمسدر ميان مورچه
كنند ستوني به كشي ميها وقتي لشكرخورند اين مورچهفقط گوشت مي

  .آورندمتر بوجود ميو به درازاي صدهامتر ند سانتيچپهناي 
تري هستند كه افسران هاي درشتمورچه ها،مورچه در ميان سپاه اين
بيايد هيچ چيزي آيند وقتي كه اين سپاه به حركت درسپاه به حساب مي
 .تواند از حركت آنها جلوگيري كندجز آب و آتش نمي

 هم  هها بخروشان نباشد مورچه ،رسند اگر آبوقتي كه به آب مي
 آورند و خود را روي آب در ميند و خود را به صورت طنابي بچس مي

شوند اما خود مورچه روي اين پل رد مي از هامي اندازند و بقيه مورچه
 .شوند و اين يك نوع فداكاري استهايي كه پل شده اند غرق مي
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رسيده از هنگام سحر همراه با والـدينش روزه   اين جوان كه تازه به سن تكليف
اش توسـط موانـع باطـل نشـود طـوري      گرفته براي اينكه به افطار برسـد و روزه 

مسير را به او نشان دهيد كه به مبطالت روزه برخـورد نكنـد و بـه سـفره افطـار      
 برسد.
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 درس نهم

 روزهاي خدا

 )14(طه/ يالصالةَ لذكْريو أَقمِ 
 و به ياد من نماز را برپا دار.

 
 

امِ اللَّهبِأَي مذَكِّرْه و5(ابراهيم/ لَّه( 
 و روزهاى خدا را به آنان يادآورى كن. 

 
 )11(حجرات/ بو الَ تَنَابزُوا بِالْأَلْقَابِ

   و به همديگر لقبهاى زشت مدهيد.
 

 )204(اعراف/ لَهفَاستَمعوا لَهو إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ 

   و چون قرآن خوانده شود، به آن گوش دهيد.
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ها حوادث خاص و  اين روزها، روزهايي هستند كه در آن .بعضي ار روزها ايام اهللا هستند
ها نسبت بـه   ... اين روزده يا عذاب نازل شده ومهمي اتفاق افتاده است مثالً قرآن نازل ش

 ترند. ديگر روزها مهم
 هاي مهم و خاص عيد فطر است. يكي از روز

كنـد ايـن    عالم ميروزي كه پايان ماه مبارك رمضان را ا ؛عيد فطر روز اول ماه شوال است
بـه   پرداخت زكات فطـره  ،روز عيد فطر روز داراي اعمال خاصي است مانند خواندن نمازِ

و.... يكي ديگر از روزهاي خدا عيد قربـان اسـت روز دهـم ذي الحجـه عيـد قربـان        فقرا
 دانيد در اين روز چه اتفاقي افتاده است؟ ناميده شده است. آيا مي
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 نماز عيد فطر
.  تا او نماز را بخواندخواست   (عليه السالم)اماماز  ادي. مامون با اصرار ز ديفرا رس ديعوليعهد مامون بود. ، رضا رضا امام 

دانى.  بود، خودت مى تعهدىيامر وال رفتنيمن و تو در پذ انيشروطى را كه م به فرستاده مامون فرمود:رضا امام رضا 
عمل دل مردم آرامش  نيخواهم با ا داد كه: من مى غاميگونه امور معاف باشم] مامون پ نيبود كه من از ا ني[ بنا بر ا

ادامه داشـت تـا آن كـه     وستهيپرضا رضا  قبول نكردن اماماز سوى مامون و  ها غاميپ شما را بشناسند .  لتيو فض ابدي
دارى، مـن   امـر معـاف دارى و اگـر معـاف نمـى      نيـ فرمـود: دوسـت دارم مـرا از ا    فهيخل اصراردر اثر رضا رضا  امام 

آمدند، خواهم آمد . مامون گفـت: هـر طـور كـه      مى رونيبديع مازبراى ن يينننين نيرالمؤمنيو ام مبر امبريهمچنانكه پ
صـبح زود در  ، ه دسـتور داد سـرداران و تمـام مـردم    گا  آنرا به انجام برسان . ديو مراسم ع ايب رونيدوست دارى ب

از  رىيـ گ خبر مردم مرو مشتاقانه براى شركت در مراسم و بهره ني. با انتشار اجمع شوند رضا رضا  اماممقابل منزل 
را كـه   دىيسف و عمامه كردغسل  مامطلوع كرد، امام  ديخود را آماده كردند. هنگامى كه خورشرضا رضا  اماموجود 

دو شـانه انـداخت . دامـن را بـه      انيرا م گريو سر د نهيسر آن را روى س كيشده بود بر سر گذاشت و  هياز پنبه ته
دارى بـه دسـت گرفـت و از     كـان يگاه عصاى پ و دوستدارانش دستور داد چنان كنند . آن  روانيكمر زد و به همه پ

را به كمر زده بود، بـه همـراه    شيها لباس ريو سا راهنيحضرت در حالى كه پا برهنه بود و پ آنآمد .  رونيمنزل ب
حركـت   يشكل از منـزل بـه سـوى مصـل     نيبه هم -كرده بودند نيچن زيكه آنان ن - شيخو كينزد ارانيغالمان و 

آن چنان با  رهايتكب ني، اگفت ريسر به سوى آسمان بلند كرد و چهار تكبرضا خروج از منزل، امام رضا  موقعكردند .
با نواى حضـرتش هـم آواز هسـتند. سـرداران و      واريآسمان و در و د ىيشد كه گو خاصى ادا مى  تيصالبت و روحان

و ضـا  بودند، هنگامى كه امام رضـا   دهيمنزل صف كش رونيبمردم كه با آمادگى و آراستگى تمام در  ريو سا انينظام
مـرو   شـهر  سردادند. ريتكب اديو هماهنگ با او فررضا از امام رضا  روىيرا به آن صورت مشاهده كردند به پ ارانشي
بـه لـرزه در آمـد،     ييتي تيو ناله هزاران زن و مرد مشتاق اهل ب هيسر داد و به دنبال آن از گر ريتكب اديفر كپارچهي

هـاى خـود را در آورده و    شـدند و كفـش   ادهيپهاى خود  از مركب دنديسرداران هنگامى كه حضرت را با آن حال د
و  ستاديا بار مى كيرفت و هر ده قدم  راه مى ادهيپ رضا به راه افتادند . حضرت رضا مامكنار گذاشتند و به دنبال امام 

و كوه با او هم آواز گشته  نيكه آسمان و زم ميكرد مى اليحال ما خ ني: در اديگو خادم مى اسري گفت. مى ريسه تكب
اوضاع به مـامون گفـت: اگـر [امـام ] رضـا       نيبود، فضل بن سهل با مشاهده ا ونيو ش هيگر كپارچهياست، شهر مرو 

اشاره طومار حكومـت را در هـم    كيبا   برسد، مردم مجذوب او خواهند شد [و ممكن است يوضع به مصل نيبا ا
در ضـا   كسى را فرستاد و از حضـرت رضـا    هم فوراً مامونبخواهى تا برگردد . ] به نظر من بهتر است كه از او چنديپ

 بـه منـزل  و  شـده اسـب  و سـوار   ديـ هـاى خـود را طلب   هـم كفـش  رضا راه برگردد . امام رضا  انهيخواست نمود تا از م
 .برگشتند
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 : زينوا أعيادكُم بِذكرِ التَّكبير.لُ اهللاقالَ رسولُ اهللاِ
 : عيدهاي خود را با گفتن اهللا اكبر، زينت دهيد. خدارسول خدا

 )313ص  8ميزان الحكمه ج(

 

 عيد فطر 
هـاي  گيرند و فرمـان طول ماه رمضان روزه مي زمان عيد فطر اولين روز بعد از تمام شدن ماه مبارك رمضان است. مردم در

 شوند.دهند بعد از تمام شدن ماه، مردم از گناهان پاك ميكنند و بيشتر كارهاي خوب انجام ميخدا را اطاعت مي
 گيريم.دهد و ما آن  روز را عيد مياند نوعي شادي و خوشحالي به آنها دست ميكه از گناهان پاك شده به خاطر اين

 ماز عيد فطر:حكم ن
واجب است و بايد به جماعت خوانده شود اما اآلن كه امام زمان ما غائب است اين نماز مام نماز عيد فطر در زمان حضور امام 

 توان هم به صورت جماعت و هم به صورت فرادا آن را بخوانيم.مستحب است و مي
 شيوه خواندن نماز عيد فطر:

 نماز عيد دو ركعت است.
از خواندن حمد و سوره بايد پنج تكبير بگويد و بعد از هر تكبير يك قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم يك  ركعت اول: بعد

 تكبير ديگر بگويد و به ركوع رود، بعد دو سجده را بجا بياورد و بلند شود.
بعد از قنوت چهارم يـك   ركعت دوم: بعد از خواندن حمد و سوره بايد چهار تكبير بگويد و بعد از هر تكبير قنوت بخواند و

تكبير بگويد و به ركوع برود، بعد دو سجده را بخواند و نماز را بعد از تشهد با سالم تمام كند. همچنين بعد از اين دو ركعت 
 ها گوش فرادهند.بايست به آندو خطبه دارد كه نمازگزاران مي



 

 76 

 تست هوش
 

 دارد؟ روز 29 ماه چند روز 31ي بعض دارند روز 30 ماهها ازي بعض. 1

 تـا  كشـد يم طـول  چقدر بخور قرص 1 ساعت مين هر ديبگو و بدهد قرص 3 شما به دكتر اگر .2

 شود؟ خورده قرصها تمام

 بـا ي وقتـ  بزنـد  زنـگ  صبح 9 كه كردم كوك را ساعتم و رفتم رختخواب به شب 8 ساعت من. 3

 ؟بودم دهيخواب ساعت چند دارشدميب خواب از ساعت زنگي صدا
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 سالم بچه ها رمضان بهار قرآن است،
ديگر آن را  يهتصوير زير نيمي از يك جلد كالم اهللا مجيد و رحل است طبق قاعده تقارن نيم

 رسم كنيد.
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 درس دهم

 دعا
 

 )11(حجرات/ بتَنَابزُوا بِالْأَلْقَابِو الَ 

 و به همديگر لقبهاى زشت مدهيد.
    

 )2(حمد/ نَالْحمد للَّه رب الْعالَمينَ
 تشكر و ستايش براي خداست كه پروردگار جهانيان است.  

 
 )30(غافر/ كم أَستَجِب لَكُم  و قالَ ربكُم ادعوني

   بخوانيد تا شما را اجابت كنم.و پروردگارتان فرمود: مرا 
 

هنَفْسحاً فَلاللَ صمنْ عمه46(فصلت/ س( 
   هر كه كار شايسته كند، به نفع خودش است.
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. دعا صدا كردن و خواندن ها دعا كردن استترين عبادتبهترين و بزرگيكي از 
خداوند است. خدا حرف هاي ما را مي شنود و دعاهاي مـا را بـرآورده مـي كنـد.     

كند، دعـا  به برآورده شدن و استجابت نزديك مي را هايي كه دعايمان يكي از راه
هـاي  رمضان و بخصوص در شـب هاي خاصي است مانند ماه و ماه كردن در روزها

هـاي عزيـز طبـق    قدر كه در روايات فراواني داريـم كـه در ايـن مـاه و ايـن شـب      
 شود. مصلحت پروردگار دعاها قطعاً برآورده مي
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 استجابت دعا
 هـا نگـاه   هاسـت و بـه كارهـاي آن   روزي مردي خواب عجيبي ديد. ديـد كـه پـيش فرشـته    

را ديد كه سخت مشـغول كارنـد و تندتنـد     نگام ورود، دسته بزرگي از فرشتگانكند. همي
 عبـه  جهـا را داخـل   كننـد و آن رسـند بـاز مـي   هـا از زمـين مـي   هايي را كه توسـط پيـك  نامه
 اي پرسيد:گذارند. مرد از فرشتهمي

جـا بخـش   كرد گفت: ايـن اي را باز ميدر حالي كه داشت نامهكنيد؟ فرشته شما چه كار مي
 گيريم. دريافت است و ما دعاها و تقاضاهاي مردم از خداوند را تحويل مي

 مرد كمي جلـوتر رفـت. بـاز تعـدادي از فرشـتگان را ديـد كـه كاغـذهايي را داخـل پاكـت           
 فرستند.هايي به زمين ميها را توسط پيكگذارند و آنمي

جـا بخـش ارسـال    كنيد؟ يكي از فرشتگان با عجله گفت: اينرد پرسيد: شما هاچه كار ميم
 فرستيم.هاي خداوند را براي بندگان به زمين مياست، ما الطاف و رحمت

مرد كمي جلوتر رفت و يك فرشته را ديد كـه بيكـار نشسـته اسـت. بـا تعجـب از فرشـته        
 پرسيد: شما چرا بيكاريد؟ 

جا بخش تاييد جواب است. مردمي كه دعاهايشـان مسـتجاب شـده    اين فرشته جواب داد:
 دهند.ي بسيار كمي جواب ميبايد جواب بفرستند ولي فقط عده

 توانند جواب بفرستند؟مرد از فرشته پرسيد: مردم چگونه مي

 فرشته پاسخ داد : بسيار ساده، فقط كافيست بگويند: خدايا شكر ...
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ولُ اللَّهسقَالَ رلُ اللَّه:  لَاحس اءعنِ  الدؤْمالْم . 

 : دعا  سالح مؤمن است. خدارسول خدا
)1، ح468،ص2 كافي: ج(

 چطور دعا كنيم
 وضو بگيريم. وضو گرفتن براي دعا كردن مستحب است. كهايناول. 

دوم. صدقه دادن و خوبي كردن به ديگران. بچه ها براي قبول شدن دعايمان بايد قبل از دعا كردن بـه انـدازه اي كـه ميتـوانيم بـه      

ما مي فرمايد: همانطور كه  ييامبريامبراي كه ميتوانيم به فقير صدقه بدهيم. چون پيديگران خوبي كنيم مثال قبل از دعا كردن به اندازه

توقع استجابت غذا به نمك نياز دارد دعا كردن هم به خوبي كردن به ديگران نياز دارد. پس نميشود بدون خوبي كردن به ديگران 

 .دعا داشته باشيم

 خدا دعا مستجاب نميشود.سوم. دعايمان را با نام خدا شروع كنيم. بايد دعايمان را با نام خدا شروع كنيم چون بدون بردن نام 

 چهارم. از نعمتهايي كه خداي بزرگ به ما داده تشكر كنيم.

 پنجم. صلوات بفرستيم و از امامان خوبمان كمك بخواهيم.

 ششم. رو به قبله دعا كنيم.

 دعايمان را مستجاب نكند. همان نكته. بچه هاي عزيز، بايد دقت كنيد كه برخي اوقات ممكن است خداي مهربان

داند كه آن خواسته برايمان مفيد نيست براي ما مفيد نباشد. خداي مهربان چون مي آن دعااما نبايد نگران باشيم، چون ممكن است 

 .كند و به جاي آن براي ما ثواب مي نويسدخواسته ي ما را برآورده نمي
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 هوشتست 
 

 شابورين در و ديبران تهران سمت به مشهد از مسافر 43 با راي اتوبوس اگر . 1

 مسـافر 8 دامغـان  در و ديكن سوار را ديجد مسافر 7 و ديكن ادهيپ را مسافر 5

 حاال ديبرس تهران به ساعت 14 از بعد سرانجام و ديكن سوار را نفر 4 و ادهيپ

 ست؟يچ اتوبوس راننده نام

 دارد پنجـره  جنـوب  سمت به آن واريد چهار هر كه ساختهي ا خانهي فرد .2

 است؟ي رنگ چه خرس نيا شوديم كينزد خانه نيا به بزرگي خرس
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 درس يازدهم

 آداب معاشرت
 

 )105(نساء/ ماًو ال تَكُنْ للْخائنينَ خَصيماً
 و هرگز مدافع خيانت كاران مباش.

 
 )122(نساء/ الًو منْ أَصدقُ منَ اللَّه قيالً

 و كيست كه در گفتار از خدا راستگوتر باشد؟  
 

 )10(حجرات/ ةٌ  إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ 
 همانا مؤمنان با هم برادرند.

 
 )72(انعام/ الةو أَنْ أَقيموا الصالة
 و نماز را بر پا داريد.
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مسلمان ها با يكديگر برادرند و بين برادران بايـد محبـت و صـميميت باشـد. دو     

كنند. پيامبر در ابتداي اسالم بـين مسـلمانان عقـد    نميبرادر هيچ وقت با هم قهر 

 ت بيشتري بين آنها بـر قـرار باشـد همچنـين    برادري مي خواندند تا وحدت و الف

كند. اگر همه افراد جامعـه اسـالمي   دين اسالم براي ايجاد صلح و آشتي تالش مي

 شود.تر ميبا هم دوست و برادر باشند زندگي قشنگ
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 مستمند و ثروتمند
طبق معمول، در مجلس خود نشسته بود. ياران گرداگرد حضرتش حلقـه زده او   كرمرسول اكرم

-را مانند نگين انگشتر در ميان گرفته بودند. در اين بين يكي از مسلمانان ( كه مـرد فقيـر ژنـده   

ت اسالمي ( كه هركس در هر مقامي هسـت، همـين كـه وارد    پوشي بود. ) از در رسيد. و طبق سن
ي مخصـوص را  جا بنشيند، و يك نقطـه شود بايد ببيند هر كجا جاي خالي هست همانمجلسي مي
كند در نظر نگيرد) آن مرد بـه اطـراف متوجـه شـد، در     كه شأن من چنين اقتضا ميبه عنوان اين

ن و ثروتمنـدي قـرار   مكاز قضـا پهلـوي مـرد مـت    جا نشست. اي جايي خالي يافت، رفت و آننقطه
 كـرم   هاي خود را جمع كرد و خودش را به كناري كشـيد، رسـول اكـرم   گرفت. مرد ثروتمند جامه

 »كه چيزي از فقر او به تو بچسبد؟!  ترسيدي« كه مراقب رفتار او بود به او روكرد و گفت: 
 »اهللا نه يا رسول« ـ 
 »او سرايت كند؟ترسيدي كه چيزي از ثروت تو به « ـ 
 »اهللا نه يا رسول« ـ 
 »هايت كثيف و آلوده شود؟ترسيدي كه جامه« ـ 
 »اهللا نه يا رسول« ـ 
 »پس چرا پهلو تهي كردي و خودت را به كناري كشيدي؟ « ـ 
ي و به كفـاره  كنم كه اشتباهي مرتكب شدم و خطا كردم. اكنون به جبران اين خطااعتراف مي« ـ 

اش مرتكـب  نيمي از دارايي خـودم را بـه ايـن بـرادر مسـلمان خـود كـه دربـاره         اين گناه حاضرم
 » اشتباهي شدم ببخشم.

 »ولي من حاضر نيستم بپذيرم.« پوش: مرد ژنده
 »چرا؟ « جمعيت: 

ترسم روزي مرا هم غرور بگيرد، و با يك برادر مسلمان خود آن چنان رفتاري بكـنم  چون مي«ـ 
 »د.كه امروز اين شخص با من كر

 2اصول كافي جلد
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 برخورد نيك
 دين اسالم تالش زيادي كرده است تا مسلمانان در كنار هم به خوبي زندگي كنند.

 در دين ما فحش دادن و اهانت كردن گناه و حرام است. 
 به ديگران گناه و حرام است. در دين ما تهمت زدن

هـاي زشـت و اذيـت و آزار كـردن     در دين ما مسخره كردن، اسم بد گذاشتن روي ديگـران، شـوخي  
 ديگران ممنوع است.

ها ها مهربان باشيم. اگر مريض شدند به عيادت آناند كه ما با مسلمانسفارش كرده  سالمپيامبراسالم
ها را باهم آشتي نيكي كنيم اگر دو نفر با هم قهر كردند آن هاها سالم كرده و به آنبرويم به همسايه

 دهيم به نيازمندان پول قرض بدهيم و مومنان غمگين را شاد كنيم.
ها گوش كنيم از زندگي كردن در كنار اگر هم ما در خانواده، محله، آپارتمان و شهرمان به اين حرف

 بريم.يكديگر لذت مي
   كنيم؟وراتش عمل ميچه دين خوبي داريم آيا به دست

 

 
.  يصاحبوك  أَنْ  ما تُحب  مثْلَ  النَّاس  صاحبِ  :عليو قَالَ الحسن بن علي بِه 

 مردم آن گونه معاشرت كن كه دوست داري با تو رفتار كنند.: با حسنامام حسن
 )116؛ ص75 (بحار األنوار: ج
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 آيا ميدانيد
 !كنند يپا رشد م يچهار برابر ناخن ها بايانگشتان دست، تقر يناخن ها آيا ميدانيد:

فنجان قهـوه باعـث دور شـدن     كياز  شترياول صبح، ب بيعدد س كيخوردن آيا ميدانيد: 
  !شود يم يخواب آلودگ
 120حـدود   شـود، يكه هنگام عطسه از دهان شما خـارج م  يسرعت آب دهانآيا ميدانيد: 

 !بر ساعت است لومتريك
رساند و با اين كار غـذا بـه   آيا ميدانيد: قلب با يك تپش قوي خون را به تمام نقاط بدن مي

شـود و  بار تكرار مي 24رسد و اين كار قلب در هردقيقه يله خون به تمام نقاط بدن ميوس
 شوند.با اين غذارساني بيش از ده ميليون ميليارد سلول تغذيه مي
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ي آداب و معاشرت است در اين جدول نهفته است، آنها را چهار صفت كه الزمه

 پيدا كنيد و بيرون از جدول بنويسيد.

 ر ن ج ب د ا
 ت و ا خ س ط
 پ ا ت ش ذ ت
 ه ط ر ش ج ر
 ي ي و ر ش خ
 ن ت ق ا ف ر
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 درس دوازدهم

 خوشرويي

 )10(ضحي/ هرْو أَما السائلَ فَال تَنْهرْ
 و نيازمند را از خود دور مكن.

 
 )34(فصلت/نُهي أَحسنُ  الْحسنَةُ و الَ السيئَةُ ادفَع بِالَّتيو ال تَستَوِي 

و نيكى با بدى يكسان نيست. [بـدى را] بـه آنچـه كـه بهتـر اسـت       
 جواب بده

 

 )72(انعام/الةو أَنْ أَقيموا الصالة
 .و نماز را بر پا داريد

 
 
 
 
 
 
 

هنَفْسحاً فَلاللَ صمنْ عمه46(فصلت/ س( 
   كه كار شايسته كند، به نفع خودش است. هر
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 مـا  بـه ي كسـ  اگـر  ؛مياريـ ب كـم  ودعواهـا  مگوها بگو دردينبا ميكن يم كرف ما وقتهاي بعض

  كـرد  بلنـد  دسـت  ماي رو اگر ،ميبده فحش او درجواب ناكردهيي خدا هم ما داد فحش

ي ليخ .داد جوابي بد با را گرانيبدي د دينبا شهيهم اسالم نظر ازي ول ؛ميبزن اورا هم ما

ي پـ  خودشـان  اشـتباه  بـه  گـران يدي نجوريا ،ديبخش را گرانيود كرد گذشت ديبا وقتها

ي داستان شما ايآ ست؟يچ وبحث وجر دعوا انجام سري ول .كنند يمي عذرخواه و برند يم

 ؟باشند دادهي خوب با راي بد جواب دكهيدار سراغ
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 برخورد امام  

 چيزى او جواب در حضرت .كرد گفتن ناسزا به شروع و آمد حضرتش نزد ،جادسجاد امام اقوام از يكى

 االن گفت شـنيديد   شخص اين را آنچه :فرمود مجلس اهلبه پس از  رفتن آن مرد،حضرت نفرمودند

 .بشنويد او دشنام از مرا جواب تا او نزد برويم و بياييد من با كه دارم دوست

 و كردند حركت داديد . حضرت مى را او جواب كه داشتيم دوست و آييم مى شما همراه ما :گفتند آنان

 كارند و نيكو)گذرند در مردم بدى از و نشانند فرو را خود خشم كه خواندند: آنان مى را شريفه آيه اين

 است. كوكارانين دوستدار خدا

 .كرد خواهد خوبى او به حضرت كه فهميديم آيه اين خواندن از ما : گفت قضيه اين راوى

 سينالحسين بن على بگويند او به كه فرمودند و زدند صدا را او و شخص آن منزل تا آمدند حضرت پس

 . است

 ! است آمده دشنام گوئى جواب براى حضرت كرد گمان ، آمده حضرت كه شنيد شخص آن چون

 از گفتى آنچه اگر ، گفتى بد و ناگوار مطالبى و آمدى نزدم تو برادر اى :فرمودند ديدند را او تا حضرت

 تـرا  خداونـد  ، نيسـت  مـن  در گفتى آنچه اگر و بيامرزد، مرا كه خواهم مى خداوند از است من در بدى

 .بيامرزد

 و ، نيسـت  تـو  در گفتم من آنچه : گفت و بوسيد را حضرت ديدگان ميان شنيد چنين چون شخص آن

  . سزاوارترم ها بدى اين به من
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  أساء إِلَيك من  : و أَحسن إلَىعليقال علي
 : به آنكه كه به تو بدي كرده است خوبي كن. عليامام علي

)142: صالحكم(غرر

 چه وقت هايي سالم كنيم؟
 شود سالم كرد؛رويي سالم كردن است، سالم كردن وقت مخصوص ندارد، در هر زمان مييكي از موارد خوش

 شويم، وقتي كه به جايي ؛ مانند خانه، مدرسه، كالس، تاكسـي يامغـازه  در  ابتداي روز، صبح كه از خواب بيدار مي
 شويم. آن هم قبل از اين كه سخني بگوييم و حرفي بزنيم. وارد مي

 جواب سالم چه كسي را بايد داد؟ 
هروقت كسي به ما سالم كرد بايد جواب سالمش را بدهيم؛ چون سالم كردن مستحب است ولي جـواب دادن بـه   

واجـب اسـت كـه در همـان لحظـه      سالم واجب است. مثالً اگر در حال خواندن نماز باشيم و كسي به ما سالم كنـد  
 پاسخ سالم او را بدهيم. 

 و بهتر است به كسي كه در حال خواندن نماز است سالم ندهيم.
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 .آيا ميدانيد؟
در  ياز مصرف مواد قند شتريب ط،يموجود در مح گاريود سد آيا ميدانيد:▪ 

 .كودكان نقش دارد يندان هاد يگديپوس

بـه   يمركب دارند كه تعداد آنهـا گـاه   يها، چشم ها روانهپ آيا ميدانيد:▪ 

 .رسد يهجده هزار م

 روز بدون غذا تحمل كند. 65تواند يك پنگوئن مي آيا ميدانيد: ▪
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 قصد دارد خود را به دوستش برساند مسير را به او نشان دهيد. خوشرواين پسر بچه 
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 سيزدهمدرس 

 پاكيزگي

 كيابث رْو14(مدثر/ هرْفَطَه( 
 و لباس خود را پاك كن.

 
وا لَهعتَمإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاس و204(اعراف/ لَه( 

   و چون قرآن خوانده شود، به آن گوش دهيد.
 

 )44(مائده/ نفَال تَخْشَوا النَّاس و اخْشَونِ
   پس، از مردم نترسيد و از من (خدا) بترسيد

  
 اللَّه ريدسرَيالي 185(بقره/ سرَبِكُم( 

 خدا براي شما آساني مي خواهد.
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 پاكيزگي و نظافت كليد سالمتي و دوستي است.

شـويد؟ آيـا    دارد دوست مـي دهانش بوي بدي و  يا شما با كسي كه هميشه كثيف استآ

هـايش   د و يا با كسي كه ناخنيبنشيندهد  بو ميهايش  ابرتوانيد در كنار كسي كه جو مي

چرك و سياه است هم سفره باشيد؟ رعايت بهداشت و پاكيزگي بر همه الزم اسـت. و از  

 فرمايند: پاكيزگي از اخالق انبياست. مي رضاهمه باالتر امام رضا

 

 



 

 104 



 

 105 

 

 

 قاشق براي ماست، هست
بچه كه بودم، نانم را داخل كاسه ماست زدم و خـوردم. همـين كـه مـي خواسـتم نـانم را       

 توي ماست بزنم، انگشتم به ماست خورد.

 سالم بود. 6ـ 5روي دست من. خيلي كوچك بودم،  زدند )(ره)آقا (امام خميني

متوجه شدند كه من ناراحت شدم و دسـتم را كشـيدم كنـار، دسـت مـرا گذاشـتند تـوي        

من از دست تو بدم نمي آيد، اما بايد سر سـفره اي كـه جمـع نشسـته     «دهانشان و گفتند:

 »قاشق براي ماست، هست.اند دقّت داشته باشيم كه 

 بودنددر نظافت، ضرب المثل 
خيلي پاكيزه بودند. يكي از خصوصيات بارز ايشان، نظافت زيادشـان بـود.    (ره)امام خميني

از سنين جواني شان ما يادمان است كـه در تميـزي و نظافـت ضـرب المثـل دوستانشـان       

بودند. آن ايام كه ما بچه بوديم كوچه ها گل بود. بـه طوريكـه تمـام طلبـه هـا تـا زانـو و        

ه قدر آرام توي كوچه راه مي رفتند و قدم بر مي داشتند كـ لي آقا آنعبايشان گلي بود. و

گاهي مثالً حدود ده لكه گل پشت عبايشان بود. عبا را مي آورند تو اتاق، جلـوي بخـاري   

 مي گذاشتند كه خشك شود و بعد ما اين لكه ها را پاك مي كرديم.
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 وهو طَهور للصالةِ؛والحزنَ  اَلنَّظيف منَ الثِّيابِ يذهب الهم: منينقال اميرالمومنين
 .فرمودند:لباس پاكيزه غم و اندوه را مى برد و موجب پاكيزگى نماز استعلي امام علي 

 
 )14، ح444، ص6كافى، ج(

 

 خون احكام
 .و... . خون انسان و هر حيواني كه خون جهنده دارد نجس است، مانند مرغ وگوسفند1
 . خون حيواني كه خون جهنده ندارد پاك است، مانند ماهي و پشه.2
. خوني كه از الي دندان(لثه) مي آيد، اگر با آب دهان مخلوط شده و از بين برود پـاك اسـت و در آن   3

 بردن آب دهان هم اشكال ندارد.صورت فرو 
 مسأله:

. زردابه اي كه در حال بهبودي زخم در اطراف آن پيدا مي شود، اگر معلوم نباشد كه با خون مخلـوط  1
 است، پاك مي باشد.

. اگر بر اثر خراش برداشتن بدن، رطوبتي از آن بيرون آيد كه معلوم نيست خون اسـت يـا نـه، پـاك     2
 باشد. مي
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 ؟آيا ميدانيد
 !برسد نيبه زم ديكشد تا نور خورش يطول م هيثان 17و  قهيدق 8 آيا ميدانيد:
 !اثر لب و زبان هر كس، مانند اثر انگشت او منحصربه فرد استآيا ميدانيد:
 هينور كرم شب تاب كـامال شـب   ؟ستيكرم شب تاب از چ يدرخشندگ آيا ميدانيد:

 ينورافشـان « ،  يگونـه نورافشـان   نيـ اصال گرما نـدارد بـه ا   ياست ، ول گريد ينورها
شـود كـه در بـدن كـرم شـب       يم جاديا ينور بر اثر ماده ا نيشود ا يگفته م» سرد 

 .درخشديشود ، م يم بيترك ژنين ماده با اكسيا يتاب وجود دارد وقت
ـ  دهـد يمـ  ليكه مغز انسـان فقـط دو درصـد از وزن بـدن را تشـك     آيا ميدانيد:   يول
 .كنديمصرف م ييبدن را به تنها يافتيدر ژنيو پنج درصد از اكس ستيب
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 .سالم بچه ها: نقطه به نقطه خط بكشيد تا يكي از نمادهاي پاكيزگي را با هم تماشا كنيم
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 چهاردهمدرس 

 امانتداري
 

 )7(فتح/ ضو للَّه جنُود السماوات و الْأَرضِ
   . و سپاهيان آسمانها و زمين مال خداست

 
 عم بِرُوا إِنَّ اللَّهابِرِينَاص46(انفال/ نَالص( 

 و صبر كنيد كه خدا با صبركنندگان است.  
 

 )3(جاثيه/ نَإِنَّ في السماوات و الْأَرضِ لَآيات للْمؤْمنينَ
 هايى است.   همانا در آسمانها و زمين، براى مؤمنان نشانه

 
 )107(شعراء/ نٌإِنِّي لَكُم رسولٌ أَمينٌ
 اى امانتدارم.   من براى شما فرستاده
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 .يك ويژگـي قبـل از بعثـت مشـهور بـود      يامبردر ميان اوصاف و ويژگيهاي پيامبر

قبل از بعثت به محمد امين معروف بودند. امانتداري يكـي از بـاالترين    يامبرپيامبر

كـه بـه آنهـا امانـت     ديده است و همه انسان ها بايد وسائل و لوازمي را نسپصفات 

دهند حفظ كنند به عالوه بعضي از چيزها مثل بدن و سـالمتي هـم امانـت الهـي      مي

 هستند كه بايد مراقب آنها باشيم.

 



 

 112 



 

 113 

 يهوديان گوسفندان و چوپان
 قلعـه  فـتح  بـراى  سـرباز  نفـر  هزا ر وششصد همراه يامبرپيامبر هجرى هفتم سال

 مـدتي در  مسـلمانان  .شـدند  روانـه  داشـت  قـرار  مدينـه  فرسخى 32 در كه خيبر

بـه همـين   كننـد   فـتح  را خيبر هاى قلعه نتوانستند و ماندند خيبر اطراف بيابانهاى

 شـدت  اثـر  بـر  كـه  طـورى  بـه  داشـتند  قـرار  سختىفشار  در ىيغذا نظر از خاطر

 .كردند مى استفاده اسب و قاطر مانند مكروه حيوانات گوشت از گرسنگى،

 پيـامبر  حضـور  بـه  د،يـ چران مى را يهوديان گوسفندان كه چوپانى شرايط، اين در

من آنهـا   است يهوديان مال گوسفندان اين گفت: سپس و شد، مسلمان و آمد

 . را به شما مي دهم

 امانـت  تـو  نـزد  گوسـفندان  ايـن : فرمـود  او پاسخ در صراحت كمال با يامبرپيامبر

 همـه  كـه  اسـت  الزم تـو  بـر  نيسـت،  جـايز  امانـت  به خيانت ما آئين در و هستند،

 . برگرداني صاحبانشان به و ببرى قلعه در به را گوسفندان

 بـه  و رسـاند  صاحبانشـان  بـه  را گوسـفندان  و كرد اطاعت را  يامبرپيامبر فرمان او

 . بازگشت مسلمين جبهه
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.منينامير المؤمنين  : الْأَمانَةُ تَجرُّ الرِّزقَ و الخيانَةُ تَجرُّ الفَقرَ
خيانـت در امانـت فقـر     كنـد و  : امانتداري روزي را زياد مي عليامام علي

 آورد.مي
)60، ص75 (بحار األنوار: ج

 

 وديعه (امانت)
اگر انسان ماِل خود را به كسي بدهد و بگويد نزد تو امانـت باشـد و او هـم قبـول كنـد، بايـد بـه احكـام         

 امانتداري عمل كند.

 احكام امانتداري
 كند، نبايد قبول كند.. كسي كه نمي تواند از امانت نگهداري 1
. كسي كه چيزي را امانت مي گذارد، هر وقت بخواهد، مي تواند آن را پس بگيرد و كسي كه امانت را 2

 قبول مي كند، هر وقت بخواهد، مي تواند آن را به صاحبش برگرداند.
پول است و در خانه . اگر امانتدار براي امانت، جاي مناسبي ندارد، بايد جاي مناسبي تهيه كند؛ مثالً اگر 3

 نمي تواند نگهداري كند، بايد به بانك بسپارد.
. امانتدار بايد طوري از امانت نگهداري كند كه مردم نگويند در امانـت خيانـت و يـا در نگهـداري آن     4

 كوتاهي كرده است.
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اين دو كودك قصد رساندن امانت به صاحب اصليش را دارند به آنهـا كمـك كنيـد تـا     
 برخورد كنند امانت را به صاحبش برگردانند. امانتداري بدون اينكه به موانع
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 براي انسان
 

 كمي فكر كنيم.بچه ها! بياييد اين بار در مورد اشيايي كه در عالم وجود دارد 
خاك براي ساختمان سازي قرار داده شده، آهن براي استفاده در صنايع،  

چوب براي ساختن كشتي و مانند آن، سنگ براي آسياب، مس براي ظرفها، 
طال و نقره براي داد و ستد، حبوبات براي غذا، ميوه ها براي پذيرايي و 

ا براي سالمت خوشي، گوشت براي خوردن، عطر براي لذت بردن، داروه
يافتن، چارپايان براي باربري، هيزم براي سوزاندن، و ريگ براي فرش 

 كردن زمين و موارد بسيار ديگر كه انسان مي تواند.
راستي بچه ها اگر شخصي داخل خانه اي شود و ببيند كه در اتاقهاي آن 
خانه، نيازمنديهاي مردم انبار شده است، پيش خود خواهد گفت  كه هر 

از لوازمي كه در انبار قرار دارند براي كار خاصي در نظر گرفته شده كدام 
اند. و هرگز نخواهد گفت كه اشياء داخل اين اتاقها خود به خود و بي هدف 

 دور هم جمع شده اند.
حاال چطور برخي افراد به خود اجازه مي دهند كه بگويند اين دنياي بزرگ 

ود و بدون هيچ هدفي به وجود كه پر است از لوازم پر فايده، خود به خ
 است؟! آمده
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 پانزدهمدرس 

 زبانيبد 
 

 )63(فرقان/ ماًو إِذا خاطَبهم الْجاهلُونَ قالُوا سالماً
و چون جاهالن بخواهند بـا آنـان صـحبت كننـد بـا نرمـي جـواب        

 دهند. مى
 

 )48(نساء/ بهيشْرَك بِهإِنَّ اللَّه ال يغْفرُ أَنْ 
بخشدخدا هرگز مشرك را نمى

 
 )38(حج/ واإِنَّ اللَّه يدافع عنِ الَّذينَ آمنُوا

   همانا خداوند مدافع و پشتيبان مؤمنين است
 

 )55(نساء/ راًبِجهنَّم سعيراً  و كَفى
 و آتش سوزان دوزخ، براى آنان كافيست.  
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هاي  . معموالً آدممرتكب شود بدزباني است است كه انسان ممكن ييكي از گناهان
دهند اما افراد با ايمان در مقابل بـدزباني صـبور    ضعيف اين كار زشت را انجام مي

دهند. بايد بـدانيم بيشـترين   هاي زشت عادت نميبه حرف هستند و زبان خود را
آيد و اگر نتوانيم زبان خـود را كنتـرل كنـيم    گناهان انسان از زبان او به وجود مي
 عاقبت بدي در انتظارمان خواهد بود.

مـورد از ايـن    190جا كه بـراي آن تواند عامل گناهان فراواني باشد تا آنزبان مي
 د.انگناهان را ذكر كرده

 ها را نام ببريد؟توانيد چند مورد از آنآيا مي
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 دوستي كه بريده شد

از  ييكـديگر بودنـد، روز   برد كه آن دوستي بريده شود، و آن دو رفيق كه هميشه مالزمشايد كسي گمان نمي

ها را، بيش از آن اندازه كه بـه نـام اصـلي خـودش بشناسـند بـه نـام دوسـت و         هم جدا شوند. مردم يكي از آن

گفتنـد:  ه نـام اصـليش نداشـتند و مـي    خواستند از او ياد كنند، توجه بـ شناختند. معموالً وقتي كه ميرفيقش مي

 »رفيق«

معروف شده بود، ولي در آن روز كه مثل هميشه با يكديگر بودنـد، و بـا    » ادقرفيق امام صادق« به نام  اوآري 

ي ها از بازار بيرون بياينـد رشـته  كرد كه پس از آن كه آنآيا كسي گمان ميهم داخل بازار كفشدوزها شدند. 

ش دوستيشان براي هميشه بريده شود؟ در آن روز او مانند هميشه همراه امام بـود و بـا هـم داخـل بـازار كفـ      

كـرد. در وسـط بـازار، ناگهـان بـه      غالمش هم در آن روز با او بود، و از پشت سرش حركـت مـي  دوزها شدند. 

سر نگاه كرد، غالم را نديد. بعد از چند قدم ديگر، دو مرتبه سر را بـه عقـب برگردانـد، بـاز هـم غـالم را       پشت

تماشـاي اطـراف شـده و از اربـاب خـود       سر نگاه كرد، هنوز هم از غالم ( كه سرگرم نديد. سومين بار به پشت

ي چهارم كه سر خود را به عقب برگردانـد، غـالم را ديـد، بـا خشـم و      دور افتاده بود ) خبري نبود. براي مرتبه

بـه عالمـت    ادق تا اين جمله از دهانش خارج شد، امام صـادق الم توهين كرد.عصبانيت بدزباني كرد و به مادر غ

 ه پيشاني خويش زد و فرمود:تعجب، دست خود را بلند كرد و ب

كردم تـو مـردي بـا    دهي؟! من خيال ميدهي؟ به مادرش نسبت كار ناروا ميسبحان اهللا! به مادرش دشنام مي« 

 »تقوا و پرهيزگاري. معلوم شد در تو، ورع و تقوايي وجود ندارد.

ها مسـلمان  داني كه آنخودت ميند است. هندي است و مادرش هم از اهل هاهللا، اين غالم اصالً رسولياابن« ـ 

 »ه من به او تهمت ناروا زده باشم.نيستند. مادر اين غالم يك زن مسلمان نبوده ك

طبق همان سنت و قانون رفتـار  رش كافر بوده كه بوده. هر قومي سنتي و قانوني در امر ازدواج دارند. و دما« ـ 

 »من دور شو. ديگر از : « ندمودرفاوامام بعد از اين بيان به »كنند.

 ها جدايي كامل انداخت.با او راه برود، تا مرگ بين آن ادقبعد از آن، ديگر كسي نديد كه امام صادق
 )2كافي جلد (
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 أَنْ يدخُلَها  فَاحشٍ  كُلِ  علَى  حرَامالْجنَّةُ   : النبيو قَالَ النبي
 شود. اي وارد بهشت نمي : هيچ دشنام دهنده اكرمپيامبر اكرم

)110، ص1 ام: جور (مجموعه

 
 

 هاي خيلي بدي در دنيا و آخرت دارد.بچه ها بدزباني كردن و فحش دادن كار بسيار بدي است كه نتيجه
 شود كه بقيه مردم هم از آدم بدزبان ياد بگيرند و مثل او صحبت كنند. اول. بدزباني كردن باعث مي

 اون از آدم بدزبان بدشان بيايد و بعد از مدتي ديگر هيچ دوستي براي شود كه ديگرادوم. بدزباني باعث مي
 شوند.دشمن مي اونمي ماند و همه با 

شود كه ديگر خداي مهربان دعاي ما را اجابت سوم. يكي ديگر از نتيجه هاي بدزباني اين است كه باعث مي
 نكند.

كـه توبـه   اهي به سوي آن ندارد مگر اينچهارم. شخص بدزبان از وارد شدن به بهشت محروم است و هيچ ر
 كند.

كنند و در آنجا بـه عـذاب   م ميين است كه بدزبان را وارد آتش جهنهاي بدزباني ااز نتيجه پنجم. يكي ديگر
 شود. اين به خاطر اين است كه خداي مهربان از آدم بد زبان متنفر است.خدا گرفتار مي
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 ؟آيا ميدانيد
. ميهسـت  دير معرض اشعه بنفش خورشهم د يابر ير روزهاد يما حتآيا ميدانيد: 

 . از ابرها رد شود يتواند به راحت ينور م نيرصد از اهفتاد تا هشتاد د نيب

 . زند يهزار بار بال م هينوع پشه وجود دارد كه در ثان كي آيا ميدانيد: 

 .ه استسفره ما انسان ها بود در شينمك از پنج هزار سال پ آيا ميدانيد: 

ر خانـه در  كـه د  يگاريرسيدر افراد غ هيو سرطان ر يقلب يماريخطر ب آيا ميدانيد:

 گـران ياز د شـتر يو پـنج درصـد ب   سـت يهسـتند ، ب  انشـان ياطراف گاريمعرض دود س

 .است

 . آورديم نيين را پابد يمنيا ستميبرابر س 5تا ضطراب و نگراني ا آيا ميدانيد:
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  ام حيوانـات و پرنـدگان را   مـ هاي عزيز حضرت سليمان تنها پيامبري بود كـه زبـان ت  بچه
از جمله اين پرندگان هدهد بود كـه در مـورد بسـياري     گفت،فهميد و با آنها سخن ميمي

با وصل كـردن ايـن نقطـه خطـوط      .پرداختاز مسائل با حضرت سليمان به گفت و گو مي
 شكل را كامل كنيد.
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 شانزدهمدرس 

 مسخره كردن
 

 )27(نساء/ م و اللَّه يريد أَنْ يتُوب علَيكُم
 خواهد تا شما را ببخشد. خدا مى

 
 )11(حجرات/ وميا أَيها الَّذينَ آمنُوا ال يسخَرْ قَوم منْ قَومٍ

ايد، نبايد گروهي گروه ديگـر را مسـخره    اى كسانى كه ايمان آورده
 كند.

 اللَّه دعبِرْ إِنَّ وقٌّفَاص77(غافر/ قٌّح( 
  پس صبر كن كه وعده خدا راست است.

 

 )128(نساء/ يرٌو الصلْح خَيرٌ
     و آشتي بهتر است.  
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 چرا؟ .ديا دهيند بپوشد؟ي مهمان شلوار و كت كار موقعي كس كه ديا دهيد حال به تا

 .نداردي سازگار كار با لباس نيا چون
 كـردن  مسـخره  مثـل  نـدارد ي سـازگار  مـان يا بـا  هـم  كارهـا  ازي بعض !خوبم دوستان

 خـراب  و آلـوده  كردن مسخره با را خود مانيا لباس وقت چيه مانيا با آدم. گرانيد
 .كند ينم

 .استي دشمن و نهيك ديكل مان،يا كردن خراب بر عالوه كردن مسخره
 دچـار  و اسـت  كـرده  فرامـوش  را خودي ها بيع كند يم مسخره را گرانيد كهي آدم
 .است شدهي نيخودب
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 عاقبت تمسخر
 كند:مي مرحوم نراقي نقل

در يكي از شهرهاي هندوستان پادشاهي غير مسلمان بود. و وزيري داشت كه تمـام امـور   
بـود از  ـوم   و امامـان معصـوم    البمملكت در دست او بود اما وي مخالف علي بن ابي طالب

قضا پادشاه به سفري رفت و وزير جانشين وي گرديد او از اين فرصت سوء استفاده نمود 
و امامان بود را فرا خواند و بـه وي دسـتور    علي و يكي از اهالي شهر را كه دوست دار علي 

 علـي   را در آوري ايـن دوسـت دار علـي    لـب    تمسـخر اداي علـي بـن ابيطالـب     به داد كه بايد
 و ي را رها سازد  و مجبور به اين كار نكند وزير بدجنس نپذيرفتهرچه اصرار نمود كه و

اي نديد و از وزيـر يـك روز مهلـت    چاره عليوي را تهديد به مرگ نمود. دوست دار علي
خواست تا خود را  براي اين كار آماده كند وزير نيـز پـذيرفت . فـرداي آن روز آن مـرد     

ي نمايش تمسخر آميـز كـه بـر وي    لباس عربي بلندي پوشيد و شمشير بدست براي اجرا
تحميل شده بود نزد وزير رسيد و شروع كرد به اجراي حركات خنده آور و مسخره آميز 

اقرار كن وزير بنا  علينمايش به وزير گفت به خدا و نبوت خالفت من علي ء در حين اجرا
ه كرد به خنديدن آن مرد گفت خنديدن فايده ندارد اگر انجام ندهي تـورا مـي كشـم و بـ    

كه بـه وزيـر   خنديد.هميند و وزير هم ميشطور نزديك وزير ميجهنم مي فرستم، همين
زنم  پس شمشير را برگردن وزيـر  كني تو را با شمشير ميرسيد گفت حال اگر اقرار نمي

 فرود آورد و سر از تنش جدا نمود و از قصر فرار كرد.
قصـد   كهكه از نيت و رفتار وزيرش پادشاه دستور داد او را دستگير نمودند اما پس از اين

 را داشته با خبر شد آن مرد را بخشيد و آزاد نمود. عليتمسخر حضرت علي
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: لَا يطْمعنَّ الْمستَهزِئُ بِالنَّاسِ صادققال الصادق .  صدقِ  في  قَالَ  الْمودةِ
كند نبايد به دوستي مردم چشـم اميـد    : كسي كه مردم را مسخره ميصادقامام صادق

 داشته باشد.
)9، ح142، ص72 (بحار األنوار: ج

 

 تمسخر
منين جايز نيست و فرقي نمي كند كـه تمسـخر زبـاني باشـد يـا بـا رفتـار مثـل         ؤمسخره كردن م

 .آوردن  يا با نوشتن و نقاشي كردنشكلك در 

خر ديگـران باشـد جـايز    يي كـه باعـث تمسـ   هـا  ور، تعريف كردن جوكها و لطيفهكشيدن كاريكات

 .نيست

ير شـود و مـورد تهمـت    ي برنامه يا نمايش كه مؤمني در آن مورد تمسخر قرار گيرد يا تحقتهيه

 باطـل  ترويج يا غيبت شنيدن موجب اگر هم برنامه اين ديدن وباشد وغيبت قرار گيرد حرام مي

 باشد.حرام مي گردد،
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) 430زيـر، آنهـا را بـه عـدد(    توانيد فقط با جا به جا كردن دو چوب كبريت سه مربـع  آيا مي
 تبديل كنيد

 
توانيد فقط با جابه جا كردن دو چوب كبريت، شكل زير را به صورتي در بياوريـد كـه   آيا مي

 داراي چهار مربع مساوي باشد؟   
 
 
 

 
هاي ديگـر دسـت   توانيد فقط با برداشتن دو چوب كبريت و بي آنكه به چوب كبريتآيا مي
 اين شكل را به صورتي در بياوريد كه در آن دو مربع باقي بماند.بزنيد 

 
 

 
 تا مربع بسازيد4چوب كبريت، 2با جا به جا كردن
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 هفدهمدرس 

 ايمان

 لِإِنَّ اللَّهدرُ بِالْعأْم90(نحل/ لي( 
 دهد.   همانا خدا به عدل دستور مى

 
دىه مناهزِد و هِمنُوا بِرَبةٌ آمتْيف مإِنَّه13(كهف/ ى( 

آنان جوانانى بودند كـه بـه پروردگارشـان ايمـان آورده بودنـد و بـر       
 هدايتشان افزوديم.

 )160(انعام/ هاأَمثَالهامنْ جاء بِالْحسنَةِ فَلَه عشْرُ 

  ] خواهد داشت. هر كس كار نيكى بياورد، ده برابر آن [پاداش
 

 )47(يونس/ لٌو لكُلِّ أُمةٍ رسولٌ
 و براي هر امتى، پيامبرى است.
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 .است قرآن آموزندهي ها داستان ازي يك) غار(كهف اصحاب داستان
ـ  كردنـد  يمـ  پرسـتش  را خداوند كه بودند مؤمنان ازي گروه كهف اصحاب ي ول

 را آنهــا و دانسـتند  يمــ خـدا  را خودشــان پادشـاهان  و حاكمــان زمـان  آن مـردم 
 برداشـتند  دسـت  پول و مقام و پست از شانايمان حفطي برا آنها .دنديپرست يم
 .نديگو يم) غار(كهف اصحاب آنها به خاطر نيهم به بردند پناهي غار به و
 زيـ ن او دارد دوسـت  خداونـد  را آنچـه  كـه  آن مگر شود ينم كاملي ا بنده مانيا

 .بدارد دشمن زين او دارد دشمن خداوند را آنچه و باشد داشته دوست
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 ايمان واقعي
اش  و متوجه شد خانـه و مغـازه   رگشتموفقي از مسافرت ب تاجرروزي 

هاي گرانبهايش همه سوخته و خاكسـتر شـده انـد و    آتش گرفته و كاال

 است .  شدهبه او وارد  زياديخسارت 

 فكر مي كنيد آن مرد چه كرد؟!

 و يا اشك ريخت؟  خدا را مقصر شمرد

او با لبخندي بر لبان و نوري بر ديدگان سر به سوي آسمان بلند كرد و 

 خدايا ! مي خواهي كه اكنون چه كنم؟ "گفت : 

مرد تاجر پس از نابودي كسب پر رونق خود ، تابلويي بـر ويرانـه هـاي    

 كه روي آن نوشته بود :  آويزان كرد خانه و مغازه اش

مغازه ام سوخت ! اما ايمانم نسوخته است ! فردا شروع بـه كـار خـواهم    

 كرد.



 

 138 

   



 

 139 

مقدس هستند نزد پروردگار امور معنوي است كه  دلبستگي انسان به برخي باورها و ايمان
معنوي عشق و شجاعت از خود نشان داده و  انسان حاضر است براي آن باورهاي بطوري كه

ي است باوري كه به بلپس مي توان گفت ايمان يك باور ق جانش را فداي آن باورها كند .
ها و عملكرد ور انديشهحدهد و در چگونه زيستن او نقش مهم دارد و مزندگي انسان جهت مي

 شود.انسان مي
ايمان )) است، ايماني كه دليل همين است كه گام اول ورود به مسير بندگي و مسلماني (( هب

 بنام پروردگار عالم است.ي و وابستگي فكري و اعتقاد روحي به يك موجود برتر، بلگرايش ق
بايد بدانيم كه در صورتي ايمان واقعي داريم كه به تمام دستورات دين عمل كنيم نه به آن  

 توجه باشيم.قسمتي كه خودمان به آن عالقه داريم عمل كنيم و به باقي دستورات دين بي
ت را باور كرديم بايد به تعبير قرآن ايمان دو بال دارد به نام علم و عمل، لذا هر چه از مقدسا

 به آن عمل كنيم . تا ايمانمان كامل گردد.
 

 
 .  الْعملِ  إِخْلَاص  : الْإِيمانُعلي قال علي 
 فرمودند: ايمان، خالص كردن عمل است (براي خدا). علي امام علي 

 )31عيون الحكم ؛ ص(
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 هوشتست 
 
 د؟يدار بيس چند نيبردار بيس 3 از بيس 2 اگر . 1 

 

 برد؟ي كشت به خود با تا چند وانيح هر ازي موس حضرت. 2
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و گفتن  لبيتبچه هاي عزيز بهترين راه براي تقويت ايمان نماز خواندن ارتباط با اهلبيت
 را رنگ آميزي كنيد. است. آن مطلب 3ذكر است اين تصوير بيانگر اين 
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 هجدهمدرس 

 نماز

 )14(طه/ يو أَقمِ الصالةَ لذكْري
 و به ياد من نماز را برپا دار.  

 
 )189(آل عمران/ يرٌء قَديرٌ كُلِّ شَي  و اللَّه على

 و خداوند بر هر چيزى تواناست.  
 

 )191(آل عمران/ رفَقنا عذاب النَّارِ
 پس ما را از عذابِ آتش جهنم در امان بدار.  

 
توقَةُ الْمكُلُّ نَفْسٍ ذائ185(آل عمران/ ت( 

 چشد.هر موجودي طعم مرگ را مي
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ي راههـا  نيتـر  راحـت  و نيتـر  سـاده  ازي يكـ . ميباشـ  خـدا  ياد به شهيهم ديبا ما

 .است نماز ،او ياد داشتن نگه زنده و خدا به شدن كينزد

 خوانـدن  نمـاز  كفـر  و مـان يا نيب مرز و داردي ا ژهيو گاهيجا خدا شگاهيپ در نماز

 از و مييشـو  يمـ  روز هر نآ در را خودمان ما كه استي ا چشمه مانند نماز. است

. دهـد  يمـ  آرامـش  هـا  دل بـه  خدا ياد و خداست ياد نماز. ميشوي م پاك گناهان

 وسـجده  ركـوع  به او درمقابل مييگوي م سخن مهربان و خوبي خدا با ما درنماز

 .ميكن يم دعا و ميرو يم
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  آخرين سخن 

به ابوبصير( كه براي تسليت گفتن به او  اظمحميده، مادر امام كاظمتا چشم ام

-آمـده بـود) افتـاد اشـك     ادق به مناسبت وفات شوهر بزرگوارش امام صـادق 

حميـده  ي امينكـه گريـه  مـدتي گريسـت. هم  هايش جاري شد. ابوبصـير نيـز   
ي حاضـر نبـودي، قضـيه   تو در ساعت احتضـار امـام   « ايستاد به ابوبصير گفت: 

 »  عجيبي اتفاق افتاد.
لحظات آخر زندگي امـام بـود، امـام    « گفت: » اي؟ چه قضيه« ابوبصير پرسيد: 

ها روي هم افتاده بود. ناگهـان امـام   كرد. پلكدقائق آخر عمر خود را طي مي
همــين اآلن جميــع افــراد   « هــا را از روي هــم برداشــت، و فرمــود:    پلــك

 ونچـ مضر كنيد. مطلب عجيبي بود. در اين وقـت امـام هـ   خويشاوندان مرا حا
دســتوري داده بــود. مــاهم همــت كــرديم و همــه را جمــع كــرديم. كســي از  

جا حاضر نشده باشد. همه منتظـر و  خويشان و نزديكان امام باقي نماند كه آن
 .»  خواهد چه بكند و چه بگويد؟س، ميي حساآماده كه امام در اين لحظه

 ه همه را حاضر ديد، جمعيت را مخاطب قرار داده فرمود:كاينامام هم
 »شمارند،  نخواهد شد. شفاعت ما هرگز نصيب كساني كه نماز را سبك مي«  
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ولُ اللَّهسقَالَ رلُ اللَّه كُلِّ شَيل : هجو و هجو ء  كُميند  .  الصلَاةُ

 : هر چيز سيمايي دارد و سيماي دين شما نماز است.ل اهللارسول اهللا
)267، ص3 (كافي: ج

گويند و عبارتند از نماز صبح و ظهر و عصر و مغـرب  نماز واجب است كه به آنها يوميه مي 5. در هر شبانه روز 1
 و عشاء.

 چند كار قبل از نماز بايد انجام داد:
 كردن و رعايت قبله.. پيدا 4به بدن و لباس ه . توج3. توجه به مكان نماز2. توجه به وقت نماز1
 باشيم. داشته . براي هر نوع نماز چه واجب، چه مستحب، چه ادا و چه قضا بايد وضو و طهارت5

 * كسي كه نمي تواند وضو بگيرد مثال آب نيست يا نماز در حال قضا شدن است مي تواند به جاي وضو تيمم كند.
طل است و بايد آن را دوباره بخواند هر چنـد بعـد از   اگر كسي بدون وضو يا با وضوي باطل نماز بخواند نمازش با

 چند سال متوجه اين مطلب شده باشد.
نماز خواندن بايد الفاظ واجب نماز را به عربي تلفظ كند يعني نحوه اداء حروف ص، ض، ط، ظ، ذ، ح، ع و غ را در 

 ياد گرفته و در نماز رعايت كند.
 قضـاي ر وقتش بخواند نمازش قضا مي شود و هر وقت كه توانسـت بايد اگر نمازگزار به هر دليلي نتواند نماز را د

 آن را بخواند.
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 .مان مادر امام زمان  .2

 يكي از واجبات وضو. .3

 سايه عربي. .4

 منع شده است. ماناز هر گونه ادعاي رسمي آن در زمان غيبت با امام زمان .5

 به معناي صادق. صصرعصرهاي منتظر امام عص يكي از ويژگي .6
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 نوزدهمدرس 

 مسجد

 سجِدكُلِّ م ندم خُذوا زينَتَكُم عيا بنَي آد 31اعراف/( د( 
ــدان آدم، هنگــام حضــور در هــر مســجدي خــود را   اي فرزن

 بيارائيد.  
  )27اسراء/(را و كانَ الشَّيطانُ لرَبه كَفورا 

 شيطان هميشه نسبت به خدايش ناسپاس بوده است.و  
 

 )128نحل/( واإنَّ اهللاَ مع الَّذينَ اتَّقَوا  

 همانا خداوند با كساني است كه باتقوايند.
 )15مرسالت/( نَفَويلٌ يومئذ للمكَذِّبينَ  

 در روز قيامت واي به حال دروغگويان.
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  انجام نهيمد در امبرامبريپ كهي كار نياول و بود مسجد نيزم كرهي روي بنا نياول

 پـاداش  شـود ي مـ  برداشـته  مسـجد ي سو به كهي قدم هر .بود مسجد ساختن داد

 نشستن. كند يم طرف بر گرانيد از را عذاب مسجد اهل خاطر به خداوند و دارد

 خـوب  دوسـت  انسـان  مسـجد  در .دارد ثواببودن نماز وقت منتظر و مسجد در

 .شود يم آشناو دستورات دين  احكام با و كند مي دايپ
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 نماز در مسجد
چـرا در   پدر و دايي عباس مي خواستند براي نماز بـه مسـجد برونـد. گفـتم:    

خانـه   بـه مسـجد مـي رويـد؟ پـدرم گفـت : مسـجد        خانه نماز نمي خوانيـد و 

وقتـي   مهربـان باشـند.   خدا دوست دارد همه مردم با هم دوسـت و  خداست.

اننـد خـدا خيلـي خوشـحال     خو هم نمـاز مـي   دركنار يند وآ به مسجد مي همه

مـن   بريد؟پـدرم بـه حسـين كـه كنـار      هم به مسـجد مـي   مرا :شود. گفتم مي

 اگر قول بدهيـد سـاكت و آرام باشـيد و    گفت: ايستاده بود نگاهي انداخت و

 خود مي بريم. من و حسين قول داديـم و  را با بازيگوشي نكنيد هردوي شما

 اه پــدر و دايــي عبــاس بــه مســجد رفتــيم . مــا خوشــحال بــوديم چــون همــر

 مي دانستيم خدا از ديدن ما در مسجد خوشحال است.
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      الْمسجِد زوار اللَّه  : أَهلُحسنقال الحسن
 كنندگان خدا هستند. : اهل مسجد زيارتحسنامام حسن

)77، ص1 (إرشاد القلوب: ج
 

 مسجد دستورات و احكام
 را ما و رسد مي گوش به مان  محلّه مسجد هاي بلندگو و ها  گلدسته از اذان صداي رسد، مي كه نماز وقت
 بخـوانيم؟  جماعـت  نمـاز  و بايستيم منظم صفهاي در برويم، مسجد به مايليد خواند. آيا مي خود سوي به

 دارد. زيادي احترام اننمسلما ما نزد و است نماز براي مكان بهترين مسجد
 را خـود  و بـزنيم  عطـر  و بپوشـيم  را لباسـها  بهترين استبهتر  برويم، مسجد به خواهيم مي كه وقتي . 1

 .كنيم خوشبو
 بـه  اي جلسه در شركت براي مثالً بخوانيم؛ نماز نخواهيم چند هر برويم، مسجد به وضو با است بهتر. 2

 .رويم مي مسجد
 كـه  جـايي  كـردن  پـاك  و كشيدن آب و حرام آن كردن نجس و دارد بسيار ثواب مسجد تميزكردن. 3

 .است واجب شده، نجس 
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 يافق
 .ديرسي امبريپ به درآن)ص( محمد حضرت كهي غار.1
 .زانير برگ فصل.2
 دنيد صدمه-پرندگان لباس.3
 رهيوت اهيس-نام.4
 كوتاه راه-غذا نوع ك.ي5
 شدن ليوك.6
 ميخواني م درمدرسه كهيي ازدرسهاي يك نام.7

 يعمود
 ستين نجس.1
 چلچله.2
 عسلي ها زنبور سيئر -يفارسي الفبا هشتم حرف.3
 ختهير درهم»آتن« -ييخودنما.4
 ما كشور بزرگي ها فهيازطاي يك-كردن دستورتوقف.5
 رفتن امامان بارگاه داريد به.6
 گوسفند بچه.7
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 بيستمدرس 

 عبادت

كيمزيزٌ حع اللَّه و40(توبه/م( 
 ناپذير حكيم است.   و خدا شكست

 
 ما خَلَقْت ونِودبعيإِالَّ ل الْإِنْس 56(ذاريات/ نالْجِنَّ و( 

 و جنّ و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند و عبادت كنند. 
 

 )15(ذاريات/ نجنَّات و عيونٍ  إِنَّ الْمتَّقينَ في
 افراد با تقوا در بهشت در باغها و كنار چشمه ها هستند.  

 
 )56(يونس/ ت و يميت  هو يحيي
 ميراند. كند و مى او زنده مى
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 ديـ باي زيـ چ چـه ي بـرا  حـاال . شود يم انجامي اله هدف با كهي كيني كارهاي يعن عبادت
 دقت كنيد! خوب مثال ناي به ميكن عبادت
ي كسـ  فكـر  بـه  ايـ آ ديبسـاز  آفتـاب ي سو به را انتخود خانة كه دادند دستور ما به اگر
 دارد؟ ازين ما خانة به ديخورش كه رسد يم

 ديخورشـ ي انـرژ  و نـور  به كه ميهست ما نيا. رسدي نمي زيچ نيچن هم فكرش بهي كس
 .ميهست ازمندين

 .عبـادت  اب چگونه؟. باشد او يسو به شهيهم مانيدلها پنجرة كه خواهد يم ما از خداوند
 خواهـد ي مـ  كه طانيشي يعن خودماني اصل دشمن مقابل در وي نوران كه نياي برا چرا؟

 .كند گمراه را ما اندتون تا ميشو رومندين كند گمراه را ما
تيب اهل محبت د؟يببر نام را عبادت چند ديتوان يم ايآ  .هاست عبادت نيباالتر از ييتببيب
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 عذاب خاموش 

رفت پيغام داد به مناجات مي سيشخصي زماني كه حضرت موسي 
كه به اين خدايت بگو چقدر من گناه كنم و تـو مـرا عـذاب نكنـي      

به  سيكني حضرت موسيكنم چرا عذابم نميمن كه خيلي گناه مي
خواسـت برگـردد از طـرف    مناجات رفت مناجات كه تمام شد مـي 

دهــي مــينام را هخــدا بــه او گفتــه شــد يــا موســي چــرا پيغــام بنــد
دانـي كـه چـه    كشم خودت ميخدايا خجالت مي :فرمود سيموسي

گفت خطاب شد موسي برو به او بگو من باالترين عذاب را بـه تـو   
تو از مناجات من از دعاي من راز و نيـاز و  ام توجه نداري بگو داده

بري همين قدر كه شيريني مناجات و عبادت عبادت من لذت نمي
 ي تو باالترين مصيبت است اما توجه نداري.ارا از تو گرفتم بر

 (زيد عزه)اهللا مظاهريت آي 383ص 2و 1جهاد با نفس ج
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 الْفَرَائض  أَقَام  منْ  : أَعبد النَّاسِصادققال الصادق
 : عابدترين مردم كسي است كه واجبات را به پا داردو انجام دهد.صادقامام صادق

)5840، ح376، ص4 (فقيه:ج

 

 .توانيم خدا را عبادت كنيمهاي گوناگون ميما از راه
انجام دهـد و  بعضي از عبادت ها واجب هستند يعني: كسي كه بالغ است حتماً بايد آنها را 

 خمس و ... –روزه ماه رمضان  – اگر انجام ندهد گناهكار است مثل : نمازهاي روزانه
دعـا   – سـين عزاداري امام حسـين  –بعضي از عبادت ها مستحب هستند مثل قرآن خواندن 

 صدقه دادن. –كردن 
اگر مي خواهيم خداوند در اين دنيا و آن دنيا نعمت هاي بيشتري به ما بدهد خوب اسـت  

 .به عبادتهاي مستحب عادت بدهيم كم كمكه خود را 
بعضي از آدم ها اشتباه بزرگي مي كنند آنها در انجام عبادتهاي واجب تنبلي مي كنند و بـه  

عزاداري   بيتمثل كساني كه براي اهل بيت عبادتهاي مستحب اهميت بيشتري مي دهند.
 شود.ها نيز قبول نميخوانند كه در اين صورت عزاداري آنكنند اما نماز نميمي
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 ؟آيا مي دانيد
 ها زندگي مي كند. خشك ترين بيابانـ شتر در 

ـ چشم شتر دو رديف مژه دارد، اين مژه ها از چشمان شتر در هنگام طوفان هـاي شـن   
 .خود را محكم ببنددمحافظت مي كند. شتر همچنين مي تواند سوراخ هاي بيني 

ـ پاهاي شتر بزرگ و پهن است ، اين ويژگي مـانع از فـرورفتن شـتر در ماسـه هـا نـرم       
 بيابان مي شود.

برونـد. شـترها مـي تواننـد در يـك       هروز بـدون آب را  17ـ شتر ها مي تواننـد بـيش از   
 ليتر آب بخورند. 100وعده بيش از 

بـيش از يـك     ره زمين هستند، احتماالًجانوران كـ حشرات فراوان ترين و متنوع ترين 
 .ميليون گونه حشره وجود دارد

 .ميلي متر طول دارد 2/0ـ كوچكترين حشره شناخته شده فقط 
هـا تـا چنـد    آنـ عمر برخي از انواع كوچك حشرات فقط چند ساعت است ، اما برخي از

 .مر كندسال ع 30سال عمر مي كنند براي مثال برخي از اقسام رتيل ممكن است تا 
 .ن خود را بلند كندبرابر وز 50ـ يك مورچه مي تواند 
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ي اذكار نماز بصورت نامرتب ترجمهآموز عزيز، در اين جدول اجزاء و اذكار و دانش
ي مخصوص آورده شده، هريك از اجزاء را به ذكر مخصوص خود و ذكر را به ترجمه

خود متصل نماييد. 

اجزاء 
 اذكار ترجمه  نمازاذكار نماز

  
اهللا وحده الشريك له         اال  اشهد ان ال اله

و اشهد ان محمد اً عبده و رسوله             
 اللهم صل علي محمد و آل محمد

 
 

خدايا در دنيا و آخرت به من 
 حسنه بده 

 اهللا اكبر  
پاك و منزه است خداوند بلند  

 مرتبه

 
 
 

 ربنا آتنا في الدنيا حسنه و في االخرة 
النارحسنه و قنا عذاب 

 خدا بزرگ است 

 پاك و منزه است پرودگار بزرگ  سبحان ربي العظيم و بحمده  

 
 
 

السالم عليك أيها النبي ورحمه اهللا وبركاته      
 السالم علينا و علي عباداهللا الصالحين

 السالم عليكم و رحمة اهللا وبركاته

 سبحان اهللا و الحمد هللا و ال اله اال اهللا و اهللا اكبر

 
 
 

جز  دهم نيست خداييگواهي مي
دهم خداي يگانه، گواهي مي

 محمد فرستاده خداست
 

درود و رحمت خدا بر 
 يامبرپيامبر

 درود بر بندگان صالح 
 درود و رحمت خدا برهمگان

 ركوع

 سجده

 تشهد

 سالم

 تسبيحات اربعه

 تكبير

 قنوت
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بيست و يکمدرس 

 شكر گذاري

 

 )16(ق/ دالْورِيدو نَحنُ أَقْرَب إِلَيه منْ حبلِ 
 و ما از رگ گردن هم به آدم نزديكتريم.  

 
 )34(فصلت/ نُادفَع بِالَّتي هي أَحسنُ

  [بدى را] با خوبي جواب بده.
 

 )152(بقره/ نو ال تَكْفُرُونِ  و اشْكُرُوا لي
 و شكر مرا به جاى آريد و با من ناسپاسى نكنيد.  

 
 )10(حجرات/ كمأَخَويكُمفَأَصلحوا بينَ 

.بين برادرانتان آشتي دهيد
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ي اديـ ز اريبسـ ي نعمتها ما به خداوند چون ماست فهيوظ خداوند ازي گزار شكر كه ديداني م شما همة 

 است زبان با فقط خداوندي نعمتها شكر شما نظر به .ديكن نگاه خود اطراف به و خودتانبه . است داده

 است؟ي كاف ميكن زباني تشكر خدا از فقط خداوندي نعمتها برابر در اگري يعن

 مصـرف  خـودش  راه در را خداونـد  نعمـت  ديـ با بلكه ،ستيني كافي زبان تشكر كه ديداني م شما البته

هـاي   و از نگـاه  ميبخـوان  درس م،يبخوان قرآن است داده ما به مهربان خداوند كهي چشمان با مثالً ميكن

 تند به پدر و مادر بپرهيزيم.
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 شكر گذاري
اي ستمگر بود. روزي او امـام   خليفهعبدالملك مروان، خليفه اموي 

. وارد قصـر شـد،   جادرا نزد خود خواند. وقتي امام سجاد جادسجاد
عبد الملك مردي را ديد كه از  زيادي عبادت، بدنش ضعيف شده 

 و مانند چوبي خشكيده، به نظر مي رسد.
، چرا خودت  خداعبدالملك به حضرت گفت: اي فرزند رسول خدا 

اي در حالي كه جاي شما در بهشت است را در رنج عبادت انداخته 
 براي ما شفاعت مي كند. كرمو پيامبر اكرم

در پاسخ او فرمود : بـه خـدا سـوگند اگـر در اثـر زيـادي       امامامام
ي شـكر   عبادت و سجده، اعضاي بدنم قطعه قطعـه شـود از عهـده   
 ام. يك هزارم يكي از نعمت هاي بي شمار خداوند برنيامده

 
 كـز عهـده شكـرش بـه در آيـد  ه بـــرآيــد از دســـت و زبــــان ك

 عـــذر بــه درگــاه خـــداي آورد           بنده همان به كه زتقصير خويش 
 كـس نتـوانـد كـه بـه جـاي آورد  ورنــه ســزاوار خـداونــديـــش 
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.  أَنْ   اللُّؤْم :عليو قَالَ الحسن بن علي  لَا تَشْكُرَ النِّعمةَ

 : تشكر نكردن در برابر نعمت پستي است.حسنامام حسن
)233(تحف العقول: ص

اسـت. اگـر نعمـت تـازه اي از     » سجده شـكر «نام اين سجده  هاي تشكر از خداوند سجده كردن است، يكي از راه
طرف خداوند به شما رسيد ، يا از يك بال و سختي نجات پيدا كرديد مستحب است به سجده افتاده و با ايـن كـار   

 خدا را شكر كنيد.
 است. بار پيشاني را به زمين بگذاريد كافي است همينكه براي تشكر از خدا يك انجام سجده شكر خيلي راحت

براي انجام اين عبادت آسان الزم نيست رو به قبله باشيد همچنين الزم نيست وضو داشته باشـيد و يـا در سـجده    
 د.ئيذكري بگو

 .اگر دوست داشتيد مي توانيد درسجده بگوييد شكراً
 .چه خوب است هر يك از ما پس از موارد زيرسجده شكربه جا آوريم

 .ر برگشتيمپس از آنكه با سالمتي و صحت از سف
 .خودمان يا پدر و مادر پس از بهبودي از بيماري

 .پس از آنكه توانستيم يكي از كارهاي زشتي را كه قبالً انجام مي داديم ترك كنيم
 .و كفار راشكست دهيم نپس از آنكه توانستيم دشمنا
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 تست هوش
 
 چنـد  مردنـد  تـا  9 جز به شيها گوسفند تمام داشت زنده گوسفند 17ي دار مزرعه.   1

 است؟ ماندهي باق شيبرا زنده گوسفند
 
 آن در كـه  ديشـو  كيـ تار و سـرد  اتـاق  يك وارد و ديباش داشته تيكبر يك تنها اگر. 2

 د؟يكنيم روشن را كيكدام اول باشد شمع يك وي نفت چراغ كي ينفتي بخار يك
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 دانش آموز در حال شكر گذاري از خداوند است آن را رنگ آميزي نمائيد.اين 
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 بيست و دومدرس 

 راستگويي
 

 )4(مزمل/ الًو رتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيالً
 و قرآن را شمرده شمرده بخوان.  

 
 )10(حجرات/ وةٌإِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ

    در حقيقت مؤمنان با هم برادرند.
 
 )119(مائدة/ مهذا يوم ينفَع الصادقينَ صدقَهم 

روز قيامت روزي است كه راسـتگويان از راسـتگويي خودشـان    
 برند.نفع مي

 
 )34(فصلت/ ئةُالْحسنَةُ و الَ السيئَةُو الَ تَستَوِي 

   و نيكى با بدى يكسان نيست.
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ي امبريـ پ چيه مهربان خداوند و. استي اله ارزشمند ازصفات صداقت ويي راستگو 

 بـه  امانـت  برگرداندن ويي راستگو به را مردم كهنيا مگر نفرستاد مردمي سو به را

 .كنند دعوت بدكار و كوكارين

 محتـرم  و زيـ عز راسـتگو  آدم و دارنـد  دوست ها آدم همه رايي راستگو و صداقت
 داده دسـتور مـا   به قرآن در خداوند. ندارد دوست را دروغگوآدم ي كسي ول است
 .ميباش انيراستگو با كه است
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 جايزه ي بچه هاي راستگو
مـان   كرديم كـه تـوپ   ي مادربزرگ بازي مي يك روز، من و حسين در حياط خانه

به گلدان كنار باغچه خورد و آن را شكست. گلـدان شكسـته را جمـع كـرديم و     
ي بازي نداشتيم. آمديم توي اتـاق و   را پشت درخت گذاشتيم. ديگر حوصلهآن 

من ماجرا را براي مادر تعريف كردم. مادر گفت: بهتر اسـت تـو و حسـين، همـه     
 چيز را به مادربزرگ بگوييد.

تواند حرف بزند. خيلي ترسـيده اسـت. مـادرم گفـت: امـام       گفتم: حسين كه نمي
اينكه حرف زدن را ياد بگيريد، راسـتگويي را  اند كه پيش از  گفته باقرمحمدباقر

ياد بگيريد. تو بايد به حسين ياد بدهي كه راستگو باشد. دست حسين را گـرفتم  
و پيش مادربزرگ رفتيم. من همـه چيـز را بـراي او تعريـف كـردم. مـادربزرگ       

هاي راستگو را همه دوست دارند. بعد من و حسين را بوسيد و گفـت:   گفت: بچه
) يك نقاشي خيلي قشنگ به ايشـان  داد. امـام   نيي امام (امام خميني يك روز نوه

ي امام گفت: نه من فقـط آن را   اي؟ نوه پرسيدند كه اين نقاشي را خودت كشيده
ام. امـام گفتنـد: مـن هــم بـراي تـو دختـر خـوب و راسـتگو جــايزه          رنـگ كـرده  

 ام. بعد يك كتاب قشنگ به او هديه دادند. خريده
هاي راستگوي من هم اين است كـه گُـل    ي شما نوه حاال جايزهمادربزرگ گفت: 

گلدان شكسته را با كمك هم در باغچه بكاريد! مـن و حسـين گـل را در باغچـه     
ي گلدان را هم دور انداختيم. آن وقت هـر دو بـا هـم     هاي شكسته كاشتيم و تكه

 به گل آب داديم و خنديديم.
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كند بدون آنكه براي او مشقت و يا انسان با آن خوش اخالقي خود را آشكار ميراستگويي يك عملي است كه 
  .رنجي داشته باشد

 راستگويي نشان مي دهد كه فرد راستگو از دروغگويي، نيرنگ، ريا و گمراه كردن ديگران متنفر است. 
  .باشدهاي مهم راستگويي اين است كه زبان مخالف قلب و قلب مخالف زبان نـ يكي از پايه3
 ؛ـ راستي و صداقت بايد در تمام مراحل زندگي ما وجود داشته باشد مثال4ً
 ) صدق و راستي در سخن 1
 ) صدق در رفتار و كردار 2
 ) راستي در نيت 3
 ) راستي در تصميم 4
ـ راستي و راستگويي در امور ديني از برترين درجات صدق است صداقت در ترس از خدا، اميد به خدا محبت 5
 ا، توكل ...خد

ها و زشتي ها در اتاقي قرار دارد و كليد آن اتاق دروغ داريم كه تمام پليديري در روايتي از امام حسن عسكري 
 !است

.عليقال علي فتَهو إن خ نجيكدقُ يالص : 
  دهد، هر چند كه از آن بترسي. : راستگويي تو را نجات مي عليامام علي

)1119-1118(غرر الحكم: 
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 افقي :::
. 3ه مـيهن  بـ مربـوط   –. وسيله هدايت ماشـين  2ابزار توقف اتومبيل  –مركز استان خراسان . 1

. جد و 5. حشره اي كوچك و كروي 4يك صد متر مربع  عادلم –گون ! پير واژ –درياي عرب 

اندك و  .7ليد از شاهنامه فردوسي . كتاب طنز عبيد زاكاني به تق6جانور اهلي شده  –پدربزرگ 

. 9فهميدن و دريافتن  –. رود بزرگ شمال ايران 8آدم بي رمق ندارد  –دوست و دلدار  –ناچيز 

  . شريك زندگي –وسيله ابراز محبت 

  

 عمودي :: 
غـم و  . 3خوراكي از تخـم مـرغ    –رم حيا و آز. 2جاي پاي سواركار  –سودمند و بهره رسان 1. 

يكصد  –سالح مار و عقرب  .5كنايه از جهان زود گذر  .4چاشني ساالد  –مذهب و آئين  –اندوه 

 .8گريـز ناگهـاني حيـوان     –كالم تعجـب شـديد    –مركز ايتاليا  .7ك يتيم است كود .6و يازده 

 . بسيار سپاسگزار –بسيار باهوش و زرنگ  .9خلق خدا  –هميشه د رخدمت 
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 بيست و سومدرس 

 انفاق
 

نْ شَيم ما أَنْفَقْتُم رُ  وخَي وه و فُهخْلي وفَه 39(سبأ/ نَالرَّازِقينَء( 
دهـد. و او بهتـرين روزى    و هر چه را بخشـيديد خـدا عوضـش را مـى    

 دهندگان است.
 

 )4(مزمل/ الًو رتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيالً
  و قرآن را شمرده شمرده بخوان.

 

 )29(بقره/ عاًهو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في الْأَرضِ جميعاً
چـه در زمـين اسـت، را بـراى شـما       خداوند همان كسى است كه هر

 آفريد.

 )12(حجرات/ ضاًو ال يغْتَب بعضُكُم بعضاً
 و بعضى از شما غيبت ديگران را نكنند.
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كـه بخـاطر   هاي خود را بر طرف كنيم و يـا ايـن  توانيم تمام احتياجنميكه ما انسان ها بخاطر اين
آيد نيازمند يكديگر هستيم و بايد در تمام مراحل زندگي يار و مشكالتي كه در زندگي پيش مي

-برادريد اين آيه به ما مي مپشتيبان همديگر باشيم خداوند در قرآن فرموده است كه شما با ه

برادر با هم رفتار كنيم مثال اگر يكي از دوستانمان نيازمند مقـداريي پـول   فهماند كه ما بايد مثل 
رود بلكـه  هايمان از بـين نمـي  پول ،يم كه با انفاق كردننانفاق كنيم  بايد اين را بدا اوبود بايد به 

 خداوند قول داده است كه بهتر از آن را به ما برگرداند. 
نعمتي كه خداوند بـه انسـان داده مـي تـوان انفـاق كـرد        البته انفاق فقط با پول نيست بلكه با هر

 .خدا مصرف كرد يعني آن را در راه
بهره اي ندارد مگر آنچه را كه  مهم است هيچ كس از دنيايش قافيست خود اننمهم  قمقدار انفا

 .براي آخرتش انفاق كرده باشد
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 كمك به مستمندان
ي آن حضرت آمـد و   به در خانه فقيري ناگهانبود. كه  زهرابا فاطمه زهرا  عليشب عروسي امام علي

ايشـان   دو لباس داشت كه يكي نـو بـود و ديگـري كهنـه. امـا     زهراتقاضاي كمك كرد. حضرت زهرا
 لباس نو را به آن فقير داد. 

را با لباس كهنه ديد به  زهراشان رفت و حضرت زهرابه خانه يامبرصبح روز بعد وقتي پدرشان پيامبر
 ».خترم چرا لباس نو را نپوشيدي؟د« دخترش فرمود: 

براي خود ذخيره  كندكمك  فقيرانانسان به ايد هر چه مگر شما نفرموده«فرمود:  زهراحضرت زهرا
 ».كرده است ؟ من نيز ديشب لباس نوي خود را به فقير دادم

دادي براي شوهرت بهتر بـود و  پوشيدي و كهنه را به فقير مياگر لباس نو را مي«فرمود:  يامبرپيامبر
 ».رسيدمي لباسفقير نيز به 

ازدواج  با شماوقتي  يجهزيرا مادرم خديجه تميادگرفمن اين كار را از شما «: فرمود: هراحضرت زهرا
صرف كرديد تا آن جا كه وقتي مشما داد و شما همه ي آن را در راه خدا  بهتمام دارايي خود را  كرد

راهنـي خواسـت ، لبـاس خـود را درآورديـد و بـه او داديـد و خـود را در حصـيري          يفقيري از شما پ
 ». شودا نميشم مثلپيچيديد و به خانه آمديد. و البته كسي 

جبرئيل هم «با شنيدن اين سخنان به گريه افتاد و دخترش را در آغوش گرفت. و فرمود:  يامبرپيامبر
اكنون بر من نازل شد و از جانب پروردگار به تو سالم رساند و گفت بـه فاطمـه بگـو بـه خـاطر ايـن       

 ».عملش هر آن چه از ما درخواست كند به او عطا خواهيم كرد
اي جز مالقـات پروردگـار خـويش در حـال رضـايت او از      پدر من خواسته«فرمود:  زهراحضرت زهرا

 » .خويش را ندارم
 » .خدايا امت من را بيامرز«دستها را براي دعا باال برد و فرمود:  يامبرپيامبر

فرمايد كساني از امت تو كه محبت فاطمه خداوند مي«آن گاه دوباره جبرئيل نازل شد و عرض كرد: 
 ».زندان او را داشته باشند آمرزيدمو شوهر و فر
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 . بِالْخَلَف  و أَيقنْ  : أَنْفقْصادققال الصادق
 دهد. : انفاق كن و مطمئن باش خدا به تو بهترش را ميصادقامام صادق

)42، ص4 (كافي: ج

 صدقه و انفاق

 يكي از موارد نوع دوستي انفاق است.

 .است  مردميكي از موارد انفاق قرض دادن به 

  احكام قرض

 .است مكروه ديگران از گرفتن قرض است،اما مستحب ديگران به دادن قرض1. 

 .بپردازد شده معين وقت است،در واجب گرفته، قرض را پولي كه كسي2. 

و بـه او بگويـد    بدهـد  صدتومان مثالً بگيرد؛ بدهكار ازداده قرض چه آن از بيشتر كارطلب . اگر3 

 .به من برگرداني اين كار حرام است تومان صدوبيستبايد 
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 آيا ميدانيد؟
اگـر شـما    يعنـ يانسان اسـت.   يماانسان، مركز د يشانيپ آيا ميدانيد:

 رييازه تغبدنتان هم به همان اند يماد،  ديهد رييتان را تغيشانيپ يدما
 ايـ كه آ مينيبب ميخواهيكه م ياست كه وقت يليالاز د يكي نيكند . ايم

 .ميگذاريآن م يستمان را رونه د اي ميتب دار
 بـاً يتقر م،يخط بگذار كير را د يخون ياگر تمام رگ ها آيا ميدانيد:

 .شوديم لومتريهزار ك 97
وجـب   9يـا   8هـاي خـودش   طول قد هر انسان بـا وجـب   آيا ميدانيد:

 باشد.مي
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نيـاز بـه لباسـهايي نـو دارد انفـاق       اين دو نفر قصد دارند به دوستشان كه براي مدرسه رفـتن 
كنند، مسير صحيح را طوري برايشان پيدا كنيد كه در بين راه به موانع انفاق برخورد نكننـد. 

 بخل

ــال  مـــــــــــ
 دوسـتـي
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چهارمبيست و درس 

 شهادت

 )77(غافر/ قٌّفَاصبِرْ إِنَّ وعد اللَّه حقٌّ
   پس صبر كن كه وعده خدا راست است.

 
 )14(مدثر/ هرْو ثيابك فَطَهرْ

 و لباس خود را پاك كن.  
 

 
  نَوالَ تَحسبنَّ الَّذينَ قُتلُواْ في سبِيلِ اللّه أَمواتًا بلْ أَحياء عند ربهِم يرْزقُونَ

ــده   ــدا كشــته ش ــه در راه خ ــرده  كســاني را ك ــد م ــدانان ــدهن ــه زن ــد و  ، بلك ان
 )169عمران/ (آل              دهند. نزدپروردگارشان به  ايشان روزي مي

كُلَّ شَي نَ الْماءلْنا معجيٍّ وح 30(انبياء/ يّء( 
 اى را از آب به وجود آورديم. و هر چيز زنده
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 خداونـد  دسـتورات  بـه  مـردم  خواهندينم كه هستندي بدي ها انسان ايدن نيا در

ا  .كننـد  يمـ  گمـراه  را مـردم  و هستند طانيش روانيپ هانيا كنند عمل ي كسـان  امـ
 نيبـ  از را آنهـا  و كنند يم كاريپ هاانسان نيا باي اله رهبران دستور به كه هستند

 اريبسـ  را دانيشه خداوند .رسند يم شهادت به راه نيا در هم خودشان و برند يم
 قـرآن  نيهمـ ي بـرا  اند كرده انتخاب را هامرگ نيبهتر آنها چون و دارد دوست

 ».اند زنده شهيهم دانيشه« :ديفرما يم
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 پهلوان كوچك كشور

بود به همراه پدرش درمجالس مذهبي و مجامع ورزشي شركت مي كرد. پدر سـعيد   كوچكسعيد هنگامي كه 
 انباستاني بود. سعيد نيز در كودكي با اين ورزش آش ورزشزشكاران پيشكسوت ورميان دار گود زور خانه از 

لواني په عكساين خبر خيلي زود در سراسر كشور پيچيده و  و به عنوان پهلوان كوچك كشور معرفي شد. شد
 .سعيد به عنوان نماد برجسته كودك ايراني، در بيشتر باشگاههاي ورزشي نصب شد

همراه پدر درتظاهرات شركت كرد. سعيد پس از انقالب با گروهي از ورزشكاران به حضور  57و  56سالهاي 
 در جبهه فكه به شهادت رسيد.» محمد«برادر بزرگترش 62امام خميني(ره) رسيد. در سال 

آوازه چرخش او  .نيز اولين بار به  همراه پدرش به جبهه رفت و در آنجا نيز گود زور خانه راه انداختندسعيد 
زيون نيز هنر نمايي او در جبهه را بـه نمـايش گذاشـت .    ين روزها تلوآزبانزد رزمندگان در جبهه ها شد و در 

. پدرش گفـت:  مي شدند مانع واده اشبراي چندمين بار تصميم گرفت به جبهه برود اما خان 63سعيد در سال 
 .با برادر بزرگترت برو مي خواهي بروياگر

در حالي كه اهل خانـه در   1363اما سعيد كه آماده پرواز شده بود عاقبت در سحرگاه پاياني فصل پاييز سال 
 ار سفرش را بست و در برگه ي كوچك يادداشتي نوشت:بند، كوله دخواب بو

 بسمه تعالي
 ن رفتم منطقه جنگي لطفاً دنبال من نگرديد. برادر حميد م

 29/9/1363طوقاني سعيد 
 و سرانجام 

سعيد در جمع نيروهاي اسـالم در شـبي    ، عمليات بدر. گردان ميثم لشكر محمد رسول اهللا1363زمستان 
تاريك به  سمت خاكريز دشمن پيش رفت. ناگهان صداي چند گلوله دوشكاي دشمن، گروهان را زمـين گيـر   

 .د پس از لحظه اي همه راه افتاديمكر
چند قدم نگذشته بوديم كه ديدم سعيد از نيروها جدا شد،  من دنبالش رفتم  در يك لحظه ديدم كه سرش را 

خورده ام. ممكن است  تير سمت آسمان گرفت و روي زانو خم شد. گفت نمي خواهم بچه ها بفهمند كه من به
ه بچه ها او را دوست داشتند. سعيد هم از آن مي ترسـيد كـه گـردان از    در روحيه آنها تاثير بگذارد.  آخر هم

 حركت بيفتد. فقط ديدم كه روي زانو چرخي زد و با صورت روي زمين نقش بست.
اين آخرين چرخ  پهلوان سعيد بود كه تا بام آسمان، روحش را بـه پـرواز در آورد؛ ولـي  جسـم مطهـرش در      

) گروه تفحص، پالك و استخوان او 1363اسفند  22وازده سال پس از حادثه منطقه باقي ماند و  سال ها بعد( د
 را يافتند.

 محل تولد: تهران  10/1/1348تاريخ تولد:  نام خانوادگي: طوقاني      سعيد  :نام
  27وليت: تك تير انداز گردان ميثم لشكر ئمس تحصيالت : دوم راهنمايي

 مزار : كاشان ـ ورزشگاه شهداي طوقاني  يره مجنونمحل شهادت: جز  22/12/1364تاريخ شهادت: 
 
 



 

 194 

   



 

 195 

 
.قَتْلُ   الْموت  :أَشْرَفل اهللاقال رسول اهللا  الشَّهادةِ

 : شرافتمندانه ترين مرگ، شهادت است. خدارسول خدا
)376، ص4 (فقيه: ج

 
 

 احكام شهيد
ي آن شهادت است كه در گذشتن براي خدا كه باالترين درجه . ايثار يعني از خود1

 .كنيماين درس شما را با برخي از احكام آن آشنا مي

يا نايب او بـه جبهـه جهـاد بـرود و در ميـدان نبـرد كشـته شـود          صوم. كسي كه به امر معصوم2

 ، بلكه با لباس خودش دفن مي شود.نياز به غسل وكفن ندارد شهيد است و

اختصاص به شهيدي دارد كه درميدان نبرد جـان داده باشـد، ولـي اگـر در ميـدان       . اين حكم3

 نبرد مجروح شود و پشت جبهه به شهادت برسد، غسل و كفن از او ساقط نيست.

 . اگر شهيد، لباس بر تن نداشته باشد، بايد او را كفن كنند.4
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آمـد بـه دنبـال     –اشاره بـه دور   –. ساز چوپان 6پسوند شباهت  –سنگيني چيزي 
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 . دينداري –.غذاي محبوب خرگوش 9
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 بيست و پنجمدرس 

 انتظار

 لْحالص رٌو128(نساء/ يرٌخَي( 
    و آشتي بهتر است.  

 
 )105(انبياء/ نَأَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ

زمين را بندگان شايسته ما بـه ارث خواهنـد بـرد ( حكومـت بدسـت      
 زمان و يارانش خواهد افتاد.) امام

 )27(اسراء/ نإِنَّ الْمبذِّرِينَ كَانُوا إِخْوانَ الشَّياطينِ
    همانا كه اسرافكاران برادران شياطين هستند

 
 )174(نساء/ ناًو أَنْزَلْنا إِلَيكُم نُوراً مبيناً

 ايم.   و ما به سوى شما نورى روشنگر فرو فرستاده
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 صـالح  بنـدگان ي بـرا  جهـان  نـده يآ. اسـت  داده خبـر  خيتـار  نـده يآ از قرآن در خداوند

 امـام  هكـ  هسـتند ي كسـان  آنـان  و افتـد،  يمـ  صالحان دست به جهان حكومت و خداست،

 .كنندي مي يار را زمانزمان

 اوي جهـان  حكومت و يهديمهد حضرت ظهور بشارت هم گذشته يآسماني ها كتاب در

 .است آمده

 زمزمـه  را فـرج ي دعـا  صـالح صـالح  ابـا  انتظـار  درو دهستن صالح كهي كسان حال به خوشا

 .ندنك يم
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 هاصاحب آينه
بودم كه روزي امام يكي را به دنبـالم فرسـتاد وقتـي خـدمت      گريمن يكي از اصحاب امام حسن عسگري

آهسـته جـواب سـالمم را دادنـد      مـام     رسيدم ايشان در بستر بيماري بودنـد تـا سـالم كـردم امـام      امامامام

-هايي را به دست من دادند و فرمودند بايد اين نامهنامه  امامپرسيدم موالي من با من كاري داشتيد؟  امام

م بدان كه ها را نيز بياور و اين را هو به دست دوستان ما  برساني و جواب نامهها را به شهر مدائن ببري 
 كشد. ميسفر تو پانرده روز طول 

سـوال كـردم اي    مـام   را مسـموم كردنـد از امـام    مـام   دانسـتم كـه امـام   ها را برداشـتم و چـون مـي   من نامه
 پسرپيامبر(ص)  بعد از شما چه كسي پيشواي ما خواهد بود ؟ 

هاي مرا از تـو بخواهـد و هـركس كـه بـر      چشم باز كردند و فرمودند هركس جواب نامه آهسته امامامام
 اي كه همراه داري چيست او امام تو است.ي من نماز بخواند و هركس بگويد در كيسهجنازه

ي ها گرفتم وقتي به سامراء رسيدم ديـدم جلـوي درب خانـه   ها را دادم و جوابمن به مدائن رفتم و نامه

 مـام اند در همين فكر بودم كه برادر امـام شلوغ است فهميدم كه امام به شهادت رسيده گريگريامام عس

بخواند ناگهان كـودكي   گريرفت تا نماز را بر بدن امام عسگري امامكه مرد خوبي نبود به طرف بدن امام
 ي پـدرم اي نوراني بيرون آمد و با صدايي محكم گفت: اي عمو عقب بايست من بـر جنـازه  از پشت پرده

 خوانم.نماز مي

هاي پدرم را بده همـان  جلو آمد و به من گفت جواب نامه اماماين اولين نشانه بود بعد از نماز فرزند امام
 اي .هايي كه االن در كيسه گذاشتهجواب

اختيـار  ام خوشحال بودم كـه بـي  ها را به امام دادم و اين قدر از اين كه امام خود را شناختهمن جواب نامه
 يختم .راشك مي

را گرفتند  امامي ستمگر وارد خانه شدند و سراغ فرزند امامموران خليفهدر اين فكرها بودم كه ناگهان مأ

 هديفرزند امام يعني حضرت مهدي ها غايب شد. از آن لحظهي نوراني از چشماما فرزند امام پشت پرده
 ر نزديك آن حضرت.از نظرها غايب شد و ديگر كسي او را نديد مگر چند نفر از ياران بسيا

  سال بعد ادامه داشت به غيبت كوچك(صغري) معروف است. 69اين غيبت كه تا 
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 أَيام حياتي. لَخَدمتُه  : لَو أَدركْتُهصادققال الصادق
 شدم. : اگر در زمان حضرت مهدي بودم، تمام عمرم خادم او ميصادقامام صادق

)243نعماني: ص(غيبت 

به ما رسيده است و كه  مامانامامانو  امبربايد از دستورات پيامبر زمانشيعيان در دوران غيبت امام زمان
 كنند. كتابها نوشته شده پيروي كنند اين دستورات و احكام را مراجع تقليد به ما اعالم ميدر 

خود را از مراجـع تقليـد بپرسـيم و    شرعي سواالت  زمانزمانوظيفه ما اين است كه تا قبل از ظهور امام 
 .مان و در انتظار ظهور امام زمان  گوش  به فرمان رهبرمان باشيم

 آن فرجو دعا براي  زمانيكي از بهترين عبادت ها كه ثواب بسياري دارد انتظار ظهور امام زمانچرا كه 
 است. حضرت

چـه خـوب اسـت در     .روز جمعه است زمانم زمانيكي از بهترين زمان ها براي توجه، انس و زيارت اما
اين روز به مكاني خلوت رفته و به امام خـود سـالم كنـيم و بـا احتـرام و ادب بـا او حـرف بـزنيم، امـام          

 چشمان ما او را نبيند. شنود هرچند هاي ما را مي حرف زمانزمان
ا بـه امـام   ن را از طرف مـ يا عزاداري هايما ،قرآن خواندن ها ،ما مي توانيم از خدا بخواهيم ثواب نمازها

 نشان دهيم. زمانما از اين راه مي توانيم محبت و عالقه خود را به امام زمان ،دزمان هديه بده
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 » 2«هاي مورچه شگفتي
شرط صحبت كردن فقط زبان نيست بلكه از  هبچه ها همه اين را مي دانيم ك

شود مقصود را فهماند همانطور كه حيوانات با كارهاي هاي ديگري هم ميهرا
  كنند مثالً كسي از مورچه ها صداييميمخصوصي با طرف مقابلشان صحبت 

كنند مثالً وقتي به آنها با شاخك هاي خود با هم ارتباط بر قرار مي يول شنودنمي
دهند و با پخش هاي خود را تكان ميكنند وشاخكرسند توقف كوتاهي ميهم مي

كنند وقتي غذايي نسبتاً امواج يا صدايي كه براي ما مفهوم نيست با هم صحبت مي
 كند؟دانيد چه ميبرابر مورچه اي قرار مي گيرد مي درسنگين 

كند تا خودش غذا را به النه ببرد اما اگر مطمئن شود كه به اول تمام تالشش را مي
كشد كه چند مورچه با رود طولي نميگذارد و به النه ميتواند غذا را ميتنهايي نمي
كنند اين مورچه چگونه كمك يكديگر غذا را به النه حمل ميآورد و با خودش مي

اي كه نوعان خود را از وجود غذا در محل معين آگاه كرده؟ خالصه به هر وسيلههم
  .جنسان خودش فهمانده استبوده منظور خود را به هم

و ها از نظم بااليي برخوردار است فهماند كه زندگي مورچهها به ما ميالبته همه اين
كه همكاري اين ها را با اين نظم زيبا آفريد. و ديگر ايناين خداست كه اين

 .موجودات همه براي ما هم درس است
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بچه هاي عزيز در اين نقاشي انتظار مهدي موعود به تصوير كشيده شده است، آن را به 
نقاشي نمائيد.زيباترين شكل 
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 بيست و ششمدرس 

 غيبت

 )12(حجرات/ ضاًو ال يغْتَب بعضُكُم بعضاً
     و بعضى از شما غيبت برخي ديگر را نكند

 
 )3(مائده/ ي الْيوم أَكْملْت لَكُم دينَكُم و أَتْممت علَيكُم نعمتي

امروز دين شما را برايتـان كامـل و نعمـت خـود را بـر شـما تمـام        
 .گردانيدم

 

 )48(دخان/ مثُم صبوا فَوقَ رأْسه منْ عذَابِ الْحميمِ
 گويند) آن گاه از آب جوشان بر سرش بريزيد.(در جنهم مي

 

 )6/نشراح(اراًإِنَّ مع الْعسرِ يسراً
 همانا، همراه سختي آسانى است.
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 .است فرموده منع بتيغ از را مؤمنان خداوند

ي ها يزشت خداوند كند بازگو گرانيدي برا را خودي نيد برادر بيع كهي كس

 شيپـ  را شـما  بيـ ع دوستتان كه ديدار دوست شما ايآ. كندي م آشكار را او

 بيـ ع هـم  ما پس ندارد دوست را نياي كس كه است معلوم ؟ديبگو گرانيد

 .مينكن آشكاررا  گرانيد
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 هزار تازيانه
براى هارون الرشيد لباسهاى گران قيمتى آورده بودند. آنرا به على بن يقطين وزير (شيعه)  

 ها، لباسي از طال بود كه به لباس پادشاهان شباهت داشت .خود بخشيد. از جمله آن لباس
فرسـتاد.   اظم    ها را به همراه اموال بسيار ديگـرى بـراى امـام كـاظم    على بن يقطين آن لباس 

را توسط شخص ديگرى براى وزير پس فرستادند. او شك كرد كه علت ، لباس رتحضرت
را نگهدار و از منزل خارج مكن كه يك وقـت احتيـاج   اى نوشتند آن چيست؟ حضرت در نامه

 شود. مى
كرد. همان غالم  بركنار و او را از خدمت عصباني شديكى از غالمان خود از  پس از چند روز 

امـام   عفـر جعفـر موسـى بـن   گويـد مـي يقطين بنكه على دكر پيش هارون الرشيد سخن چينى
كه شما بـه او   لباس طالييفرستد و همان است و خمس اموال خود را در هر سال براى او مى

 در فالن روز فرستاده است! عفربخشيديد، براى موسى بن جعفر
را  نيقطـي بـن كشف كنم. همان لحظه على شده و گفت: بايد اين راز را عصبانيهارون بسيار  

؟ گفت: در خانه را چه كردي ؛ هنگامى كه حاضر شد گفت: آن لباسي كه به تو دادمخواست 
 م.كن آنرا باز مى كنم و تبرك مىشب است و آن را در پارچه اى پيچيده ام و هر صبح و 

يقطـين يكـى از خـدام خـود را فرسـتاد و گفـت:       بـن بياور. على راهارون گفت: هم اكنون آن 
اى پيچيده است برو زود بياور. غالم رفـت  اق داخل فالن صندوق و در پارچهتالباس در فالن 

 را آورد.و آن
است. خشمش فـرو نشسـت و گفـت:     معطرهارون ديد لباس در ميان پارچه گذاشته شده و  

كنم و جايزه زيادى به  را به منزل خود برگردان، ديگر سخن كسى را درباره تو قبول نمىآن
 او بخشيد.

بزننـد، هنـوز بـيش از     شـالق  هارون دستور داد تا غالمى را كه سخن چينى كرده بود هـزار  
 رد.نزده بودند كه م شالقپانصد 
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 .المغتاب   : أألم النّاسِعليقال علي
 كند. : پست ترين مردم كسي است كه غيبت مي عليامام علي

)83، ح188(غرر: ص

 

 غيبت
از  يوقتي يك . يعنيحرف زدن است يكي از گناهان زبان غيبت و پشت سركسي 

ود ندوستانمان در جمع ما نيست و مـا دربـاره او سـخني بگـوييم كـه اگـر او بشـ       

بگوييم امروز معلم از او  در خانه گويند مثالً ميشود، اين كار را غيبت  ناراحت مي

 درس پرسيد و او بلد نبود.



 

 212 

 
 )1ـ 5ـ 21در آن مبعوث به رسالت شد.( كرمغاري كه پيامبر اكرم .1
 )16ـ40ـ8ـ42ـ 13ـ26ساخته شد.( زماننام مسجدي كه به دستور امام زمان .2
 )15ـ 2ـ 43ـ 19ـ 23. (سين محل شهادت امام حسين  .3
 )3ـ 30ـ 34ـ41ـ 44در آن ماه به دنيا آمدند.(هديحضرت مهدي .4
 )9ـ22ـ 32ـ 20پيامبري كه مدتي درشكم ماهي ماند.( .5
 )4ـ 12ـ 18ـ 6كودكي كه برادرانش او را به چاه انداختند.( .6
 )13ـ14ـ 17ـ 29ـ 36ـ 10ـ 39اي كه معروف به عروس قرآن است( نام سوره .7
ــ  7ــ 46بـرد.(  ظهورش آن را از بين مـي با  زمانمترادف كلمه ستم، كه امام زمان .8

11( 
 ) 24ـ 28ـ 33ـ 37بزرگترين عيد شيعيان ( .9

 )25ـ 35ـ 27ـ 45ـ 38نام يكي از اصول  دين است( ي كه هما سوره .10
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 )164(انعام/ ىو الَ تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرَى
   دارد،   ] ديگرى را برنمى و هيچ باربرى بار [گناه

 
 عىولْإِنْسانِ إِالَّ ما سل س39(نجم/ ى أَنْ لَي( 

 اي ندارد.و انسان به جز سعي و تالشش سرمايه
 

رْصادلَبِالْم كبإِنَّ ر14(فجر/ اد( 
 پروردگار تو سخت در كمين(ستمكاران) است.  

 
ونَ لَآتدا تُوعإِنَّ م134(انعام/ ت( 

 اهد آمد.خو شود قطعاً آنچه به شما وعده داده مى
  

 
 

 بيست و هفتمدرس 

 تالش و توكل
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 است؟بي حالي  وي تنبل خاطر به ها يمانيپش ازخيلي  ديداني م ايآ 

ي سـع  ما هفيوظ .ميببر پناه خدا بهي تنبل ازكه دهند يم ياد ما به دعا در كرماكرم امبريپ

 و ستندين موفق خودي زندگ در تنبلي انسانها .ميكني دوري تنبل از ديبا و است تالش و

 خـود  اهـداف  بهو  نكردند تالش وي سع چرا كه خورند يم حسرت ها هگذشت بر شهيهم

 ،دكتـر  مـثالً  انـد  آورده دسـت  بـه ي بزرگي تهايموفق كهي كسان به نگاه يك با .دندينرس

ي دوربـي حـالي    وي تنبلـ  از آنهـا  همـة  كه ميمهف يم ،اند شدهي موفقي روحان يا و خلبان

 .اند داشته تالش وي سع همواره و ندا هكرد
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 عرق كار
اصالح زمين بود. فعاليت امام كاظم، در زميني كه متعلق به شخص خودش بود، مشغول كار و 

حمزه بطائني، در ايـن وقـت رسـيد و    بن ابيزياد، عرق امام را از بدنش جاري ساخته بود. علي

 عرض كرد:

 »گذاري؟ ي ديگران نميقربانت گردم، چرا اين كار را به عهده« 

 »اند. كردهفراد از من بهتر همواره از اين كارها مياي ديگران بگذارم؟ چرا به عهده« ـ 

 »مثالً چه كساني؟ « ـ 

ي پداران و اجدادم. اساساً كار و فعاليت در زمين از سنن رسول خدا و اميرالمومنين و همه« ـ 

 ي خداوند است. و بندگان شايسته پيغمبران  و اوصياي پيغمبران

 

 .531ي ، صفحه2، و وسائل، جلد266ي ، صفحه 11بحاراالنوار، جلد
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 و الدنْيا.  يضُرُّ بِالدينِ  الْكَسلُ  :لباقرقالَ الباقر
 زند. : تنبلي به دين و دنيا ضرر مي باقرامام باقر

)300(تحف العقول: ص

 الش بدسـت  تـ الش و كوشش رمز موفقيت در تحصيل و بندگي خداسـت، مـثالً روزي حـالل بـا     تها بچه
 آيد.مي

تا به  بايد تالش كنندكنند اذيت كردن پدر و مادر حرام و گناه است آنها كه پدر و مادرشان را اذيت مي
 .پدر و مادر محبت كرده و دستشان را ببوسند

توانيم اسرار  رازدار باشيم، نمينكنيم بسياري از اوقات گفتن اسرار ديگران حرام و گناه است اگر تالش 
 .ديگران را در سينه نگه داريم

شـويم   انجام دهيم موفق مـي  و منظم نماز اول وقت مستحب است، اگر تالش كنيم كارهايمان را به موقع
 .بخوانيمكه نمازمان را اول وقت 

همه و همه مستحب هستند اگر تالش كنـيم   ،رفتن  زيارت ،قرض دادن  ،صدقه دادن  ، ساختن مسجد
 با آن اين مستحبات را انجام دهيم. توانيم مي بدست بياوريمه مال حالل ك

كنند و جهـنم از آن  خالصه بهشت براي كسانيست كه در اين دنيا براي كسب رضايت خداوند تالش مي
 كنند.دا تنبلي ميكسانيست كه در راه بندگي خ
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 ؟آيا ميدانيد
بـه   يگاريبا افـراد سـ   ينيدر اثر همنش يگاريس ريهزار نفر غ 4كه ساالنه  :ديدانيم ايآ▪ 

 سپارند؟ يمبتال شده و جان م هيسرطان ر
 است؟ )محمد،(نام جهان نيتر يكه عموم :ديدانيم ايآ▪  
 ابد؟ي يم انيپا شوديكه آغاز م يكه اسم قاره ها با همان حرف :ديدانيم ايآ▪ 
 د؟يكن يستان خود كشفَنَ نگه داشتنبا  ديتوانيكه شما نم :ديدانيم ايآ▪ 
 ستد؟يايم هيثان ميونيليم كيقلب شما به مدت  ديكنيعطسه م يكه وقت :ديدانيم ايآ▪ 
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سال بچه ها: تالش كنيد با وصل كردن نقطـه هـا بـه يكـديگر تـالش ايـن مـرد را بـه تصـوير          
 .بكشيد
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 )37(نساء/ ناًو أَعتَدنا للْكافرينَ عذاباً مهيناً
  ايم. و ما براى كافران بدترين عذاب را آماده كرده

 
حيمر غَفُور اللَّه و74(مائده/ م( 

 همانا خدا آمرزنده مهربانست.  
 

وا اللَّهدباع و36(نساء/ لَّه( 
 و خدا را بپرستيد.

 

ني وزِد بلْماً  قُلْ ر114(طه/ ماًع( 
 ».پروردگارا، بر دانشم بيفزاى«و بگو: 

 بيست وهشتمدرس 

 آموزيعلم 
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 و بگـذرد  مـن  بري روز اگر«: فرمودند كرماكرم امبريپ ندارد، انيپا دانش و علم

 را نكتـه  نيا اما. »ستين مبارك مني برا روز آن نشود افزوده من علم بر آن در

 تـر كينزد خداوندي بندگ به را ما ديبا گيريم ميهر چه را كه ياد  مينكن فراموش

 .ديفزايب ما دانش و علم بر كه ميبخواه خداوند از شهيهم و كند
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 محضر عالم 

آمد و سوال كـرد:(( يـا رسـول اهللا! اگـر      كرممردي از انصار نزد رسول اكرم
ي شخصي در ميان است و بايد تشـييع و سـپس دفـن شـود و مجلسـي      جنازه

شويم، وقت و فرصـت هـم   مند ميعلمي هم هست كه از شركت در آن بهره
نيست كه در هر دو جا شركت كنـيم، در هـر كـدام از ايـن دو كـار شـركت       

سـت  كـدام يـك از ايـن دو را دو    شـما كنيم از ديگـري محـروم مـي مـانيم ،     
 ))ميداري تا من در آن شركت كنم؟

فرمود:(( اگر افراد ديگري هستند كه همراه جنازه برونـد و   كرمرسول اكرم
مجلس علم شركت كن. همانا شـركت در يـك مجلـس     آن را دفن كنند، در

علم از حضور در هزار تشييع جنازه و از هزار عيـادت بيمـار و از هـزار شـب     
ادت و از هزار روز روزه و هزار درهـم تصـدق و هـزار حـج  غيرواجـب و      بع

ها كجا و حضور در محضـر عـالم كجـا؟    هزار جهاد غيرواجب بهتر است. اين
ي شـود، و بـه وسـيله   ي علم است كه خدا اطاعـت مـي  داني به وسيلهمگر نمي

گيرد. خير دنيا و آخـرت بـا علـم تـوأم     علم است كه عبادت خدا صورت مي
 طور كه شر دنيا و آخرت با جهل توأم است.))است، همان

 
 

 .204ي ، صفحه1بحاراالنوار، چاپ جديد، جلد
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ولُ اللَّهسقَالَ رمٍلُ اللَّهلسلَي كُلِّ ملْمِ فَرِيضَةٌ عالْع طَلَب :   
 : فراگيري علم بر هر مسلماني واجب است. خدارسول خدا

)30(كافي: ج ، ص

 چند پيشنهاد براي موفقيت بيشتر در درس خواندن
ثواب آن را بـه پـدر و مـادر خوبتـان     توانيد ميهايتان را به خاطر رضايت خدا بخوانيد و درس. 1

 .هاي آنها جبران شودكنيد تا مقداري از زحمتهديه 
 ها و نوشتن درسها، بسم اهللا بگوييد.قبل از شروع درس و خواندن كتاب .2
ها را ياد مي گيريد با دلسوزي به دوستان ديگر خـود نيـز كمـك    اگر بهتر از دوستانتان درس .3

 .كنيد تا پيشرفت كنند
 .ور شويد و خود را از دوستانتان برتر بدانيداگر دانش آموز ممتازي هستيد نبايد مغر .4
اگر چيزي را ياد نگرفتيد بدون اينكه خجالت بكشـيد از معلّـم و يـا ديگـران بپرسـيد، سـوال        .5

 .كردن كليد يادگيري است
 غول تحصيل و مطالعه شويد.ششب ها زود بخوابيد تا صبح زود با نشاط كامل م .6
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دانش آموز ما جهت كسب علم در حال رفتن به مدرسه است به او كمك كنيد كه از 
 و به موانع علم آموزي برخورد نكند.مسير درست حركت كند 

 بي نظمي
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 براي انسان
 

 فكر كنيم. بچه ها! بياييد اين بار در مورد اشيايي كه در عالم وجود دارد كمي
خاك براي ساختمان سازي قرار داده شده، آهن براي استفاده در صنايع، چوب  

براي ساختن كشتي و مانند آن، سنگ براي آسياب، مس براي ظرفها، طال و نقره 
براي داد و ستد، حبوبات براي غذا، ميوه ها براي پذيرايي و خوشي، گوشت براي 

راي سالمت يافتن، چارپايان براي باربري، خوردن، عطر براي لذت بردن، داروها ب
هيزم براي سوزاندن، و ريگ براي فرش كردن زمين و موارد بسيار ديگر كه 

 انسان مي تواند.
راستي بچه ها اگر شخصي داخل خانه اي شود و ببيند كه در اتاقهاي آن خانه، 

لوازمي نيازمنديهاي مردم انبار شده است، پيش خود خواهد گفت  كه هر كدام از 
كه در انبار قرار دارند براي كار خاصي در نظر گرفته شده اند. و هرگز نخواهد 

 گفت كه اشياء داخل اين اتاقها خود به خود و بي هدف دور هم جمع شده اند.
حاال چطور برخي افراد به خود اجازه مي دهند كه بگويند اين دنياي بزرگ كه پر 

 است؟!  و بدون هيچ هدفي به وجود آمدهاست از لوازم پر فايده، خود به خود 
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 بيست و نهمدرس 

 نظم

 )38(دخان/ نَو ما خَلَقْنَا السماوات و الْأَرض و ما بينَهما الَعبِينَ
 ايم. و آسمانها و زمين و آنچه بينشان است را بيهوده  نيافريده

 
نالقَمرَ بِحسبانو الشَّمس و

 خورشيد و ماه با نظم و حسابي كه خداوند قرار داده در حركتند
   

 )38/الرحمن( نٌفيهِما فاكهةٌ و نَخْلٌ و رمانٌ
 در آن دو باغ بهشتي، ميوه و خرما و انار است.  

 
 )10(ضحي/ هرْو أَما السائلَ فَال تَنْهرْ

 و نيازمند را از خود دور مكن.
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ها هميشه در زندگي نظـم را  كنيم؟ كم يا زياد؟ بعضينظمي ميمان بيچقدر ما در زندگي

جـا نظـم قـرار داده    طور كه خداوند در خلقـت خـود هميشـه و همـه    همان كنندرعايت مي

بينـد همگـي نظـم    كنـد مـي  ها فكـر مـي  ها و كهكشاناست، مثالً وقتي انسان درباره ستاره

اند و همين نظـم  ها در يك خط و مدار بصورت منظم در حركتي ستارهخاصي دارند همه

 سال تحويل چه ساعتي اسـت و چـه دقيقـه و    شود كه از االن بتوانيم بگوييم مثالًباعث مي

ها هـم در زنـدگي خـود نظـم     ها حتي كوچكترين مخلوقات مثل مورچهاي است، بچهثانيه

 ن بخشيده است؟همه نظم را چه كسي به اين جهادارند راستي اين
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هـا  در پاريس در شهر (نوفل لوشاتو) اقامـت داشـتند روزي آمريكـايي    ماممدتي امام
انجام دهند كه ايـن مصـاحبه قـرار بـود مسـتقيماً       ماماي با امامآمده بودند تا مصاحبه

 پخش شود.  
كردند و ايـن  يشد كشورهاي اروپايي هم چنين كاري را ماگر اين مصاحبه انجام مي

مؤثر باشد امـا آن روز،   مامتوانست براي نشان دادن حركت انقالب و مواضع اماممي
فرمودند: حاال وقت انجام مسـتحبات (مثـل غسـل     مامروز جمعه بود براي همين امام

جمعه) است و وقت مصاحبه نيست وقتي كه مستحبات روز جمعه را به جـا آوردنـد   
ام و اين نشان دهنده برنامه ريـزي و نظـم دقيـق    هفرمودند: حاال براي مصاحبه آماد
 باشد.در امور زندگي حضرت امام مي

 در منزل مامنظم امام 
 هكردند كه ايشان هر روز نـيم سـاعت بـه ظهـر مانـده بـ      خادم حضرت امام نقل مي

زدند و اين عادت هر روزشان بـود مـن هـم درسـت     آمدند و كمي قدم ميحياط مي
كردم يك روز بـه علـت   را شروع و زير غذا را روشن مينيم ساعت به ظهر آشپزي 

كارهاي زيادم يادم رفته بود كه زير غذا را روشن كنم ولي همينكه امـام را مشـغول   
قدم زدن در حياط ديدم، يادم افتاد و سريع به آشپزخانه رفتم و مشـغول تهيـه غـذا    

 شدم.
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 لمامنه ابن ملجم لعنه اهللا:  سينمن وصيةٍ له عليه السالم للحسن و الحسين

 من بلَغَه كتابي: بِتَقوي اهللا و نَظمِ أمرِكُماوصيكُما و جميع ولَدي و اهلي و 
ــي ــام عل ــيوصــيت ام ــه حســن و حســين  ل ــن ملجــم   ـين ب ــد از ضــربت اب بع

مرادي(لعنت اهللا): شما و تمام فرزندان و خاندانم را و كساني را كه اين وصيت به 
 كنم به تقواي الهي و نظم در امور زندگي.رسد سفارش ميآنها مي

 )47نامه : هنهج البالغ(       

دهـد اعمـالي ماننـد    ي از اعمالي كه دين اسالم براي ما آورده است نظم و ترتيب را به ما نشان ميبسيار
 حج و نماز جماعت يا... 

در افعـال نمـاز تـابع امـام جماعـت باشـند يعنـي افعـال را          نمازگزارانمثالً در نماز جماعت الزم است كه 
زودتر از امام جماعت انجام ندهند ياخيلي ديرتر از امام جماعت نباشند يا مـثالً بـين نمـازگزاران و امـام     

ي نظم بين ها نشان دهندهجماعت و بين خود نمازگزاران فاصله بيشتر از يك قدم معمولي نباشد كه اين
 ماعت است. ها در نماز جصف

دهد ترتيبي است كه در مثل وضو و نماز بايد رعايت يكي ديگر از احكامي كه نظم و ترتيب را نشان مي
 شود مثالً در نماز نبايد سوره را قبل از حمد بخوانيم اگر عمـداً ترتيـب را رعايـت نكنـيم نمازمـان باطـل       

 شود. مي
همـانطور كـه در روايـات مـا آمـده اسـت كـه        ريـزي داشـته باشـيم    برنامـه  خودخوب است در كارهاي 

كردند قسمتي براي خـود قسـمتي بـراي خداونـد و بخشـي      وقت خود را سه قسمت مي نيناميرالمؤمنين
 دادند.براي خانواده اختصاص مي
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 به حيوانات دانستنيهاي مربوط
طول بدن وال سي متر و وزن آن صـد تـن يعنـي بـه      وال آبي بزرگترين جانور دنياست.ـ 1

 اندازه پانزده فيل است.
 خوابند.جوجه تيغي ها در هر شبانه روز بيش از بيست ساعت مي ـ  2
بـار در   27بيشترين ضربان قلب را قناري ها با هزار بار در دقيقه و كمتـرين را فيـل بـا    ـ 3

 دقيقه دارند.
دلفين ها امواج صوتي توليد مي كنند و با دريافت بازتاب اين امواج به وجـود آنچـه كـه    ـ 4

ا را دنبـال  در اطرافشان است پي مي برند. با استفاده از اين روش دلفين ها حركت ماهي ه
 و آنها را شكار مي كنند.

 

 دانستنيهاي بدن انسان
 زند. ميليون بار پلك مي 6انسان در هرسال بيش از 

خواهيـد بـه بـدن خـود      توانيد خودتان را قلقلك بدهيد. چون مغز ميدانـد كـه مـي    شما نمي
كنـدعكس   دست بزنيد بنابراين بر خالف وقتي كه چيز ديگري به بـدن شـما برخـورد مـي    

 دهد. العمل نشان مي
 متر بپاشد. 10تواند خون را تا بيش از  كند مي فشاري كه قلب انسان توليد مي

كنند. اگر قرار باشد عضالت  هزار بار حركت مي 100ها روزي  كننده چشم عضالت تمركز
 كيلومتر راه برود. 80ها هم به همين ميزان تحرك داشته باشند انسان بايد روزي  پا

متـر طـول، اگـر     7تـا   5برابر قد يك انسان معمولي اسـت. بـا    4چك حدوداً طول روده كو
 شد.   شكم جا نمي چك پيچ نخورده بود درونروده كو
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اين بچه ها در حال تنظيم وقت خود هستند تصوير را رنگ آميزي نماييد.
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 سي امدرس 

 نيكي به پدر و مادر

 

 )8(عنكبوت/ ناًالْإِنْسانَ بِوالديه حسناًو وصينَا 
 و به انسان سفارش كرديم كه به پدر و مادر خود نيكى كند.

 
 )22(مطففين/ منَعيمٍ  إنَّ الْأَبرار لَفي

 ] خواهند بود.   نيكوكاران در نعمتهاي [الهى
 

 )18(جن/ لَّهو أَنَّ الْمساجِد للَّه
    و مساجد فقط براي خداست،

 
 )6(الشرح/ راًإِنَّ مع الْعسرِ يسراً

 همراه با سختي، آسانى است.  
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ـ  باشـد  نداشـته  ياد به است آموختهي زندگ در كه رايي ها اسم نياولانساني  چيه ديشا ي ول

 .»مامان بابا،« :ميريگ يم ياد ها اسم بقية از تردوز را اسم دو ها آدم ما ازي ليخ

 و نيدلنشـ  ماي برا نفر دوي صدا و »بابا« و »مامان: «آشناست ماي براي ليخ نفر دو چهرة و

: انـد  نكـرده ي كوتـاه  مـا  بـه  محبـت  در كـه  نفر دو و »بابا« و »مامان: «آشناست گوشمان به

 و دو نفر كه... . .»بابا« و »مامان«

 و ديباشـ  مهربـان  آنهـا  باي فرمود كه تو دستور به و دارم دوست را مادرم و پدر من ايخدا

 .كنمي م عمل ديكني كين آنها به

 



 

 240 



 

 241 

 همنشين موسي
خواهم بدانم همنشين  خدايا مىفرمود: در ضمن مناجات به پروردگار سىروزى حضرت موسى

 من در بهشت چگونه شخصي است!
. قصابى كه در فالن محل است همنشين تـو اسـت   سىموسى اي : جبرئيل بر او نازل شد وگفت

 حضرت موسى به درب دكان قصاب رفت و ديد جواني مشغول فروختن گوشت است.
 شب كه شد جوان مقدارى گوشت برداشت و به سمت منزل رفت.

 خواهى؟ مهمان نمى : گفت به دنبال او تا درب منزلش آمد و به او سىموسى
حضرت ديد جوان غذائى تهيه نمـود،  د. به درون خانه بر را سىبفرمائيد و موسى : جوان گفت 

آنگاه زنبيلى از طبقه باال به پايين آورد، پيرزنى كهنسال را از درون زنبيـل بيـرون آورد و او را   
 شستشو داده و با دست خود به او غذا داد.

ورد. بعـد  وقتي جوان، خواست زنبيل را به جاى اول ببرد پيرزن كلماتى نا مفهـوم را بـه زبـان آ   
 غذا آورد و با هم مشغول به خوردن شدند. سىجوان براى حضرت موسى

مادر من اسـت،   ،اين پيرزنجوان گفت: حكايت تو با اين پيرزن چيست؟ سوال كرد سىموسى
خـودم او را خـدمت    بـه همـين خـاطر    توانم برايش خدمتكار بگيرم و نمي زياد پول ندارمچون 
 . كنم مى

را و و ا مـي دهـم  هر وقت بـه مـادرم غـذا    ت: ؟ جوان گفچه گفت به تو :پرسيدموسي حضرت  
را ببخشـد و همنشـين حضـرت موسـى در بهشـت كنـد.       و خـدا تـ   :گويـد  دهم، مـى  شستشو مي

ات مسـتجاب   دهم كه خداوند دعـاى او را دربـاره   تو را بشارت مى ،اى جوان، فرمود سىموسى
 .است، جبرئيل به من خبر داد كه در بهشت تو همنشين من هستى  كرده
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اللَّه دبو عقَالَ أَباللَّه . كيورَّ أَبفَس رِكمي عف اللَّه زِيدأَنْ ي تببإِنْ أَح و : 

فرمودند: اگر دوست داري كه خداوند بر عمرت بيفزايد پدر و مـادرت را   صادقامام صادق
 خوشحال كن.

)33زهد: ص(

 

 پدر و مادر  اطاعت از
 

 . بدست آوردن رضايت پدر و مادر واجب است .1

 . نگاه كردن به صورت پدر و مادر ثواب دارد.2

 . گفتن سخنان زشت به آنان حرام است. 3

 شود.ها باعث رضايت پدرومادر ميها و كمك خواستن از آن. مشورت كردن با آن4

 . انسان نبايد به پدرومادر خود با عصبانيت و خشم نگاه كند.5
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 ؟آيا ميدانيد
گردديشدن موها م ديو سف زشيكه خوردن كاهو مانع ر ديدانيم ايآ▪

 ستيكاف ينيزم بياز جوانه زدن س يريجلو گ يكه برا ديدانيم ايآ▪ 

 د؟يقرار ده بيعدد س كيدرون سبد آن 

مقدار در حدود چهار  نيطالست و ا يدارا ايكه آب در ديدانيم ايآ▪ 

 ؟است آبتن  ونيليگرم در هر م

گورخرها كه بدنشان پوشيده از نوارهاي سفيد و سـياه   آيا ميدانيد ▪

توانيـد دو گـورخر را   كنند، يعني شما نمياست هميشه با هم فرق مي

 هاي مثل هم پيدا كنيد.با شكل



 

 

 قرآن كريم
 البالغهنهج 

 غررالحكم و درر الحكم
 مفاتيح الجنان
 وسايل الشيعه

 كافي
 ميزان الحكمه

 خصال شيخ صدوق
 تفسير نمونه
 تفسير نور

 ترجمه قرآن آقاي فوالدوند
 ترجمه قرآن آيت اهللا مكارم شيرازي

 توحيد مفضل
  1،2،3احكام عمومي 

 اخالق الهي 
 اركان اسالم
 بهشت اخالق

 دقايقي با قرآن 
 راستانداستان 

 من اليحضره الفقيه
 تحف العقول

 تفسير نورالثقلين
 احكام كودكان 

  3و  2و 1احكام دين 
 آموزش احكام
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