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 سخن اول

، چنان که مورد تأکید و تصریح متون دینی است یكی از مقاطع «کودک»گروه سنی 

نیز از  دنیای غرب  چنینسنی بسیار با اهمیت ، اثربخش و اثرگذار برآینده است؛ هم

های فراوانی را به کار  ها سال پیش به این نكته حساس پی برده و در این راه، سرمایه ده

ها را های مورد نظر خود بهترین بهرهسازی ارزشبسته و از این دوران جهت نهادینه

 .است نصیب فرهنگ خود کرده

سالمی و کشورهای ا کودکانالبته دنیامداران در راه به خدمت گرفتن فكر و قلب 

نیز آماده ساختن آنان برای پذیرش نظام سلطه و اقتضائات آن در بزرگسالی، بیكار 

های  انبوه بازی. اند ای را رقم زده شده های آگاهانه و حساب ریزی ننشسته و برنامه

ای که از هر سو به کشورهای جهان سوم سرازیر است، گواهی روشن بر این مدعا  رایانه

 .است

های دوره بزرگسالی، واکنشی برخاسته از  بسیاری از اعمال و کنشبدیهی است که 

از سوی دیگر، خداوند متعال به انسان استعدادهای . های زندگی خردسالی است  پدیده

همراه او است و روشن است که اگر این  کودکیفراوانی بخشیده که از دوران 

ی شود، نتایج فراوان و ریز استعدادها شناخته شوند و برای بارور کردن آن برنامه

 .ای خواهد داشت پسندیده

، گناهی نابخشودنی است کودکانتوجهی، غفلت و نداشتن برنامه برای  بنابراین، بی

 .و پیامدهای ناگواری برای جامعه اسالمی خواهد داشت

دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، در راستای این هدف مهم و واال، همچون 

کودکان توشه  متنوعی را آماده نموده و در قالب رهو های کاربردی  سالیان گذشته درس

 .عرضه کرده است
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رو خواهند بود و  مبلغان گرامی، به ناچار در حوزه تبلیغی خود با این عزیزان روبه

 .های الزم برخوردار باشند برای مواجهه اثربخش با آنان باید از آمادگی

و نیز شناخت مناطق گوناگون  کودکانتضائات ها و اق ابتكار، سلیقه و توجه به جنبه

ها و اطالعات سایر مربیان که در آن حوزه مشغول  گیری از تجربه شهر و روستا و بهره

مؤثر و  کودکانشده برای  های تدارک دیده فعالیت هستند، در پیشبرد و موفقیت برنامه

 .مفید خواهد بود

ویژه از  اند، به این دروس تالش نموده در پایان، از تمام عزیزانی که در تهیه و تنظیم

آقای  ت االسالم و المسلمینحججناب لوح و قلم و  قاثمؤسسه میمحترم نویسندگان 

و نیز آقای محمود نوراللهی مسؤل علی اکبر مؤمنی رئیس محترم گروه تأمین منابع 

 .صمیمانه سپاسگزارمچاپ و نشر 

 سعید روستا آزاد
معاون فرهنگی و تبلیغی



 

 

 

 

 

 

 خداشناسی: فصل اول





 هايي از خدا نشانه: اول درس

 خداشناسی: درس موضوع

 علیت اصلمدد گرفتن از خداوند با برهان نظم و وجود اثبات  :هدف كلي

 .ای ، مسابقهداستانی، شعری :هاي انتقال مفاهيم ديني روش

 شعر شروع

      كههها نههه  ه نههها  شههه     ههه    ههه  ای 

  دفتهههم نهه  ههها نهها ه نهها نهه    هه       
 

 ايجاد انگيزه

خود به خود و  ،هستی گفت جهانِ ، دوستی داشت که میمند معروفنیوتن دانش

او را به  .اش دعوت نمود به خانهروزی نیوتن او را  .بدون خالق، به وجود آمده است

. به او نشان دادرا  شمسی  منظومهاز بسیار زیبا و دقیق ماکتی  و کارگاه اختراعاتش برد

به چرخش در زیبا  ای منظرها با ر، همه کرات کوچك یك چرخ دستی این ماکت در

از این اختراع نمود و  تعریفشروع به  ،دوست او با دیدن این ماکت زیبا .آورده بود

این ماکت را »: گفت نیوتن او تمام شد، سخنکه  بعد از این .را تحسین کرد مخترع آن

، چند قطعه چوب، فلز و پالستیك به هم به صورت اتفاقیبلكه  .کسی نساخته است

 «.ساخته شده استرخورد نموده و این ماکت ب

مجموعه این امكان ندارد که »: متعجب شد و گفت نیوتنهای  دوست او از صحبت

 دانشمندیدهد که  نشان می زیرا ؛باشدبطور اتفاقی ساخته شده  ، زیبا و دقیقمنظم

  .است اختراع کردهآن را  بزرگ 

ای  وچك حتما باید سازندهاین ماکت ک گویی میتو  !دوست من» : نیوتن گفت

نظم و شگفتی بدون خالق و ناظم به وجود هستی با این همه اما جهان  ،داشته باشد

  «آمده است؟

                                                
آموزان بپردازد تا ضمن ایجاد نشاط در کالس،  رفی خود و دانشبه معبهتر است مربی بعد از شعر شروع . 3

 .شودو متربیان برقرار او ارتباط موثری بین 
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من » :حال گفت  هماندر با شنیدن این سخنان به فكر فرو رفت و  نیوتندوست 

 «.3و ناظم هستی ایمان آوردم خدای آفرینندهبه وجود  اکنون .کردم میفكر اشتباه 

 ان و محتومت

 1گیرید؟ می ای از این داستان چه نتیجه

 ؟1یی از نظم در اطراف خود را بیان کنیدها توانید نمونه میآیا 

چه اتفاقی  ،کرد ر خداوند در جهان اطراف ما نظم را برقرار نمیاگبه نظر شما 

 افتاد؟ می

 :هاي فوق بندي مربي از پاسخ سوال جمع
 ی ها را در قفسه به طور مثال کتاب .مدهی ترتیب میبه وسایل خود، نظم و  ما !ها بچه

، منباشی اماگر  .گذاریم ها را در کمد لباس می لباسو ها را در جا کفشی  کتاب، کفش
، ی وجود داردنظم و ترتیبی هم که در جهان هست .آید به وجود نمیاین نظم و ترتیب 

خورشید و هزاران  ی دقیق بین زمین و خورشید، گردش زمین به دور فاصله انندم
و او همان خدای  .کسی این نظم را به جهان داده استکه دهد  ی دیگر، نشان می نمونه

 .تواناست
 :فرماید می 11 ی آیه ،ابراهیم ی سورهخداوند در 

 ی برنامه با که را ماه و ؛ و خداوند خورشیددائِبَيْنِ الْقَمَرَ وَ الّشَمْسَ لَكُمُ سَّخَرَ وَ»
 «.گردانید رام شما براى ،کارند در پیوسته منظّمى

: فرمایند نظم جهان می ی باره درل به یكی از یاران خود به نام مفضّ {امام صادق
عالم است؛ از این رو  ی، نظم و ترتیب اجزاوندوجود خدا اولین نشانه بر! اى مفضّل»

زهاى بندگان یابى که تمام نیا مى ای اگر با دقت در کار عالم، بیندیشی، آن را چون خانه
 . خدا در آن فراهم شده است

                                                
 .برگرفته از کتاب هستی بخش نوشته شهید هاشمی نژاد .3

 .آموزان شنیده شود های دانش شود قبل از پاسخ، ابتدا جواب پیشنهاد می. 1

ها و زنبور عسل و دیگر موجودات وجود دارد نیز  گی که در مورچهنظم و هماهن»: جهت آگاهی بیشتر مربی. 1
بدون این که خط کشی یا  ها مورچه .ها تعلیم داده است خود دلیل دیگری است بر اینكه کسی این نظم را به آن

سالم را های  دانه؛ کنند کنند و با هم تصادف نمی حرکت میمسیر خود را پیدا کرده و تابلو و عالمتی داشته باشند، 
راستی چه کسی . کنند استفاده می ،های ذخیره شده برای غذا سال از دانه لگاه در طو آن، تا سبز نشود کردهدو نیم 

 «ها تعلیم داده تا چنین منظم باشند؟ این موجودات ریز را آفریده و به آن
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آسمان، همچون سقفی برافراشته، زمین همچون فرشی گسترده، ستارگان مانند 
هایى در آن نهفته شده و همه چیز در جاى  هایى افروخته، گوهرها همانند ذخیره چراغ

اند  آدمى نیز چون کسى است که این خانه را به او داده. خود چیده شده است ی شایسته
مصرف همه نوع گیاه و حیوان براى رفع نیاز و . اند و همه چیز آن را در اختیارش نهاده

 .او در آن مهیاست
و   گیرى دقیق و حكیمانه و نظم هستى با اندازه  ها همه، دلیل آن است که جهان این

 «3.تناسب و هماهنگى آفریده شده است و آفریننده آن خدای یكتاست

 تا هر كجا كه رفتم
 تههههه  ههههههم ك ههههه  كههههها  فهههههتا   

 

 ديهههههههه د تهههههههه   ا د   ه هههههههه   
 

 د  كههههههه     د ههههههها    ههههههه ما 
 

 ههههههههههه ی  ي هههههههههه  د  نهههههههههه  
 

***** 
 تههههه  ههههههم ك ههههه  كههههها  فهههههتا   

 

 تههههههه  ههههههههم ك ههههههه    ههههههه  د
 

 ا  ههههههههههم  ههههههههه    ههههههههه   
 

 هههههههههه د تههههههههه   ا  ههههههههه   د  
 

***** 
 تههههه  ههههههم ك ههههه  كههههها  فهههههتا   

 

 ديههههه د كههههها د ههههها     ههههه    
 

 ا  ع ههههههه  تههههههه  نههههههها ده ههههههه 
 

 پ  ههههههههه    هههههههههه   ان ههههههههه   
 

***** 
   كههههها  فهههههتا تههههه  ههههههم ك ههههه  

 

 ديههههههههه د ه ههههههههه ه  ا  تههههههههه  
 

 هههههم ا هههها ايهههه   شهههه   دا هههها  
 

  ا  هشههههههههههههههه ه  ا  تههههههههههههههه 
 

***** 
 تههههه  ههههههم ك ههههه  كههههها  فهههههتا   

 

 ديههههههههه د تههههههههه   ا  ههههههههه اي  
 

 پهههر هههههم اههها ه هههها ا  ت  هههها  
 

     ای  ههههههههههههه ای ي تههههههههههههه 
 

 تنوع 
 به من بگو جاي مرا     

و  جای برخی افراد ،آموزان مربی با همكاری دانش .ودش مییك نفر از کالس خارج 
تغییرات را تشخیص آن فرد باید  داخل شدن،بعد از  .دهد میاجسام را در کالس تغییر 

به  .راهنمایی کنداو را در یافتن تغییرات با زدن ضربه روی میز تواند  مربی می .بدهد

                                                
 .71توحید مفضل، ص . 3
 . علیرضا آقا باالیی: شاعر. 1
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این صورت که اگر به محل تغییر نزدیك شد ضربه بلند زده شود و هر چه دورتر شود 
پس از پایان بازی  .شودچند دانش آموز دیگر تكرار تواند با  میاین بازی . ربه کم شود

 {امیرالمومنین .دارد یعلت ی،تغییر محرکی و هر ،هر حرکتینتیجه گرفته شود که 
هیچ ؛ آیا  3بِنَاءٌ مِنْ غَيْرِ بَان  يَكُونُ  هَلْ»: فرمایند نیاز هر معلول به علت می ی درباره

  «؟دوش میبنا ساختمانی بدون سازنده 

 ادربزرگ خداشناسم
را به نخ تبدیل  ها پنبه ،او با این چرخ .ردك چرخ ریسندگی دامادربزرگ احمد ی

وقت صدای اذان هر . احمد و زهرا خیلی مادربزرگ مهربانشان را دوست دارند .دکن می
 .ودر و به مسجد می رددا چادر سفیدش را برمیمادر بزرگ  شود، از مسجد بلند می

: ویدگ می او. گوید ها می زرگی و قدرت خدا برای آنهمیشه از بن مهرباگ رمادربز
: بزرگ پرسیدند از مادر، روزی «.کند خداوند همیشه در کنار ماست و به ما کمك می»
 «خدا وجود دارد؟که فهمیدی  از کجا»

. برداشت اش ریسندگی چرخ ی از دسته خود را مادربزرگ به جاى جواب، دست
 . زدن، چرخ از حرکت ایستاد رپس از چند مرتبه دو
احتیاج به شخصى مانند من  به این کوچكى براى گردش چرخ» :مادربزرگ گفت

بدون خدای دانا و توانا  ،این بزرگی و زیبایی هآیا ممكن است آسمان و ستارگان ب .دارد
دهد  این نشان می ؟و از گردش خود باز نایستنددرآیند با نظم معینى به گردش  ،دنباش

 « .ی این چرخ بزرگ آسمان و زمین را به حرکت درآورده و مواظب آن استکه کس
 توانم من مي

 .های خداوند در جهان را بنویسم از نشانهنمونه  پنج. 3

 .افتد بنویسم اگر خورشید کمی به زمین نزدیك یا دور شود چه اتفاقی می. 1

 آسماني ي زمزمه
های جهان آفرینش، تو را بیشتر  یما را یاری کن تا با فكر کردن در شگفت! خدایا
 . بشناسیم

                                                
 .111نهج البالغه، خطبه . 3



 خدای قادر و دانا: درس دوم

 (2)خداشناسي : موضوع درس

 بودن خداوند« قادر و دانا»آشنایی با دو صفت  :هدف كلي

 . داستانی، شعری :هاي انتقال مفاهيم ديني روش

 شعر شروع

 ا ههها داه ههه   كههها  ههه اي  هههه د نههها
     

 ا ههههها نخ ههههه      ن  ههههه    ت اهههههه 
 

 ايجاد انگيزه

پسری متولد خواهد شد که که های گذشته، به پادشاه ستمگری خبر دادند  در زمان

به دنیا آمد او را پسری که پادشاه دستور داد هر  .تاج و تخت تو را خواهد گرفت

. ی این پسر، پادشاهی او را نابود کند وسیلهه بكشند، ولی خداوند تصمیم گرفته بود تا ب

که پسر بزرگ شد  تا آن .کودک متولد شد، مادر او را در غاری مخفی کردکه  بعد از این

نمرود آن . ها را شكست پرستان شد و تمام بت بت ی خانه و روزی با تبر وارد بت

گر وقتی جریان را فهمید، دستور داد تا هیزم فراونی را آماده کنند و حضرت مپادشاه ست

تور خداوند، آتش بر حضرت گلستان شد و ولی به دس. را در آتش بسوزانند {ابراهیم

 .ایشان نجات پیدا کرد

داستانی شبیه  .نیز که در زمان پادشاهی به نام فرعون به دنیا آمد {حضرت موسی

را  {اما خداوند با قدرتش، حضرت موسی. دارد {داستان تولد حضرت ابراهیم

 .نجات داد و فرعون در دریا غرق شد

 :فرماید می 309 ی هآی ،بقره ی خداوند در سوره 

  «.تواناست کارى هر بر وندخدا؛ به راستی قَدير ءٍ شَيْ كُلِ  عَّلى الّلَهَ إِنَ»

   ا ههههها تههههه  ن   ي تههههه    ت اهههههه 
     

 پ  هها  انهه  شهه ه  يههادا  فمنهه   نهها
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 متن و محتوا

های پرودگار، صفتی از صفات او را به ما  هر کدام از نام. خداوند، هزاران اسم دارد

یعنی او توانایی انجام هر . است« قادر»های خدای سبحان،  یكی از نام. کند ی میمعرف

 . گردد کاری را دارد و اگر تصمیم بگیرد که کاری انجام شود، همان کار انجام می

نقل شده است که اگر تمام مردم دور هم جمع شوند، تا ضرری  {از امام صادق

و اگر همه  ؛رسد ای به او نمی هیچ صدمه به فردی بزنند؛ اما خداوند آن را نخواهد،

هیچ  ،مردم دور هم جمع شوند تا به کسی نفعی برسانند؛ اما خداوند آن را نخواهد

 .رسد ای به او نمی فایده

  هههههه ايد  فميهههههه    ،  ديهههههه   هههههههم اهههههها كهههههها ن  
 

 د   ههههههه   ی   هههههههت   ،    ههههههه     نههههههه   ت نههههههه   
 

    ههههه     هههههم     ههههه     ،د  ههههها    ههههه ا     ههههه  
 

 پمههههههههه      ي هههههههه  ،   د يهههههههه    هههههههه    د هههههههها 
 

   ههههه ا ه ههههه د     ههههها  ،ايههههه  ه ههههها  ا نههههها  ههههه    
 

ها و زمین و همه موجودات، را خلق  دانیم که خداوند با قدرت خود آسمان همه می

های  کرده است و بر انجام هر کاری تواناست؛ اما برای شناخت یكی دیگر از ویژگی

 :ه است، آن را به آیه وصل کنیدمربوط به کدام آیهای زیر  خداوند، هر یك از ترجمه

 !ا هها   هه   ه  هها  هه  ا د   هچهها نهها ا  1عَّليماً ءٍ شَيْ بِكُلِ الّلَهُ كانَ
 

 !داه  هههههههههههها     ه هههههههههههه   ا  1بِالّظَالِمينَ عَّليمٌ الّلَهُ
 

 .داه  هههههها ا هههههها ه هههههها نهههههها ا  7عَّليمٌ سَميعٌ الّلَهَ إِنَ
  

 . ا ههها داهههه   هههاا ه ههها نههها   ا هههه  3حَكيماً عَّليماً الّلَهُ كانَ
 

 !    هه  نهه   هه ن  انهه  ا ظ ل هه    ا ههه   3الّصُدُورِ بِذاتِ عَّليمٌ إِّنَهُ
 

                                                
 . آیت اهلل بهجتی: شاعر .3
 .11ی ، آیهفتح. 1

 .1ی آیه ،جمعه. 1

 .3ی آیه ،حجرات .7

 .7ی آیه ،فتح .3



 

 

 

 

 

 39  ■  قادر و توانا خدای: دومدرس 

 
 

. آشنا کرد« دانایی»های خداوند، به نام  آیات باال ما را با یكی دیگر از ویژگی

داند چه چیزی برای ما خوب یا بد است و از تمام کارهای که پنهانی و یا  خداوند می

 . او مانند یك مادر مهربان همیشه مراقب ماست. دهیم، با خبر است آشكارا  انجام می

 أَوْ صُدُورِكُمْ  في ما تُّخْفُوا إِنْ قُلْ»: فرماید عمران می ی آل سوره 19خداوند در آیه 

 هاى سینه در آنچه اگر: ؛ بگو الْأَرْض فِي ما وَ الّسَماواتِ فِي ما يَعّْلَمُ وَ الّلَهُ يَعّْلَمْهُ تُبْدُوهُ

 و ها آسمان در را چه آن نیز و داند، مى را آن خدا کنید، آشكارش یا دارید پنهان شماست

 «.داند مى است زمین در را چه آن

چه  هاى آب و ستارگان آسمان، و آن خداوند به تعداد قطره»: فرمایند می {امام على

بگاه کنند، آگاه است و حرکت مورچه بر سنگ صاف، و خوا باد در هوا پراکنده مى

ها و بر هم  خداوند، سقوط برگ. مورچه در شب تاریك، هیچ کدام بر او پوشیده نیست

 «.1داند های چشم را مى خوردن پلك

 تنوع 

 ي داناخدا
   ا هههههههه   شههههههه   داه  ههههههها  

 

  ههههههه ای نشمنههههههه   ن    ههههههها  
 

 نهههها هههههم مهههه ل  كهههها نهههه  ن  هههه ا
 

  ههههه ای نشمنههههه   نههههه  ن  ههههها   
 

***** 
  ههههه ا نههههه   ا نههههها ههههههم كههههه  ی 

 

 ك ههههه  يههههه  ینههههها نوشهههههم  ههههه د 
 

  ههههههههه ا نههههههههه   ا ه ههههههههها دا د
 

 اهههها د   هههه ای   اهههها ن هههه ا ی   
 

***** 
 نههههها ههههههم  ههههه ي   ههههه ای نههههه  

 

   ههههههههههههه ه     ی نههههههههههههه   ا 
 

   ا هههههههههه  كهههههههههميا نههههههههه   
 

  ههههههههه ا د د   شهههههههه   ه تهههههههه 
 

 شاگرد باهوش

شاگردانش به یك نوجوان بیشتر از دیگران  ی یكی از دانشمندان بزرگ، از میان همه

: گفتند آموزان به این رفتار معلم اعتراض داشتند و می شاما دیگر دان. گذاشت احترام می

 «گذارید؟ چرا از همه بیشتر به او احترام می»

                                                                                                              
 .1ی ، آیهزمر. 3

 .315البالغه، خطبه  نهج. 1
  (عزیز اهلل هاشمی)های دینی کودکان  نغمه. 1
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هر کدام از شما یك گردو بردارید و بروید در جایی که هیچ کس شما »: گفتمعلم 

 «.را نبیند، گردوی خود را بشكنید و نزد من بیاورید

ی خود را شكستند و نزد استاد ای گردو شاگردان به سرعت هر کدام در گوشه

چرا گردو » :معلم از او سؤال کرد. اما آن نوجوان گردو را سالم پیش استاد آورد. آمدند

 « ای؟ را نشكسته

شما از ما خواسته بودید گردو را در جایی بشكنیم که کسی ما را »: او در پاسخ گفت

 « .بیند دیدم خدا مرا می ،نبیند و من هر کجا که رفتم

و دلیل آن همه احترام . همه او را تشویق کردند .دان به دانایی او پی بردندشاگر

 .معلم به او را فهمیدند

 :فرماید تغابن می ی ی چهارم سوره خداوند در آیه

 بِذاتِ عَّليمٌ الّلَهُ وَ تُعّْلِنُونَ ما وَ تُّسِرُونَ ما يَعّْلَمُ وَ الْأَرْضِ وَ الّسَماواتِ فِي ما يَعّْلَمُ»

 و کنید مى پنهان که را چه آن و داند، مى است زمین و ها آسمان در که را چه ؛ آندُورالّصُ

 «.داناست ها دل راز به خدا و داند، مى[ نیز] دارید مى آشكار که را چه آن

 توانم من مي

 .سه مثال دیگر از قدرت خداوند را بیان کنم

 آسماني ي زمزمه

پس به من نیرویی ده تا به سوی  .بینی ا میشنوی و مر دانم صدایم را می می! خداوندا

 !ها فاصله گیرم ها حرکت کنم و از بدی خوبی



 خدای مهربان: درس سوم

 (3)خداشناسي : موضوع درس

 بیان جلوهای مهربانی خداوند :هدف كلي

 .ای، شعری داستانی، مسابقه :هاي انتقال مفاهيم روش

 شعر شروع

 ههههه د   ا ههههه   ه هههه   ك هههه    نهههها
 

 ی نشمنهههههه    هههههه     ا ههههههه  نخ
 

   ا ههههه   هههه    گ  ههههه   ههههه   
 

 هههههه ی   ههههه     ا هههههه  پم اهههههها
 

 ايجاد انگيزه

. ای رسید پرنده ی در راه به النه. آمد روزی شخصی از بیابان به سوی مدینه می

: ای به فكر فرو رفت و با خودش گفت لحظه. کوچك افتاد ی چشمش به چند جوجه

 « .دهم هدیه می ,پیامبربرم و به  ها را به مدینه می این جوجه»

ها را از النه بیرون آورد و به طرف  جوجه. پرنده رفت ی راغ النهبا همین فكر به سُ

ها  شد، صدای جوجه تر می هر لحظه که مرد به مدینه نزدیك و نزدیك. مدینه به راه افتاد

مرد . دخواستن یا گرسنه بودند و غذا می ؛زدند انگار کسی را صدا می. شد می ترنیز بلند

را  ,رسول خدا ،با این کار»: ها انداخت، تبسمی کرد و گفت نگاهی به جوجه

 . «کنم خوشحال می

از دور جمعی را . در آنجا بود رفت ,وارد شهر شد و به طرف محلی که پیامبر

 . جلو رفت و سالم کرد .کردند می وگو گفت ایشانحلقه زده و با حضرت دید که دور 

در . تقدیم کند به ایشانها را  جوجهخواست مرد تا . ا دادجواب سالمش ر ,پیامبر

ها  جوجه. ها انداخت جوجهخود را روی  بدون هیچ ترسی ها جوجهن لحظه مادر میه

ها آن شخص را تا  مادر جوجهتازه معلوم شد . نیز با دیدنش سر و صدا به راه انداختند

 . بود مدینه تعقیب کرده
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را نسبت به  پرندهمحبت این »: ددنو بعد فرمو کردندنگاه مدتی به حاضران  ,پیامبر

خدا به مهربانی بدانید که  ؛ و از کار این مادر تعجب کردید؟ اماهایش دیدید جوجه

 «.3است هایش بیشتر به جوجهاین مادر نسبت از مهربانی بندگانش 

 متن و محتوا
که در اطراف را  یهای تمام نعمت. های فراوانی به ما داده است خداوند مهربان نعمت

ی مهربانی و لطف خداوند  این نشانه .هایی از طرف خداوند است  بینیم، هدیه خود می

 ؟ 1ها را نام ببرید توانید برخی از آن آیا می. نسبت به بندگانش است

 :1کنیم های دیگر او آشنا شویم، جاهای خالی را با هم پر می که با هدیه برای این

 بسیار..............  و..............  آنبا  کردیم تا نازل فراوان ............. زا باران ابرهاى از و»

 «.7برویانیم

 و کتاب ها آن با و کردیم روانه آشكار دالیل با را خود ................[ ما] راستى به»

 مردم براى آن در که را...............  و برخیزند، انصاف به مردم تا آوردیم فرود را ترازو

  «.3دیمنازل کر است، سودهایى و نیرویی شدید

 بنایى را...............  و ،[ گسترده] فرشى شما براى را...........  که[  خدایى] همان»

 شما براى رزقى................  از بدان و آورد فرود آبى آسمان از و داد قرار[  افراشته]

 « .1دانید مى خود که حالى در ندهید، قرار همتایانى خدا براى پس آورد بیرون

 هاى نشانه و مردم، راهنمایى براى ،در آن.................  کهاست  ماهى رمضان ماهِ»

 «.1است شده نازل باطل، و حق میان فرق و هدایت،

 دانيد آيا مي
 .5دهد خداوند مهربان برای هر کار خوب، به ما ثواب بسیار می

                                                
 .191واقدی، ترجمه المغازی، ص . 3

 .نودهای متربی را بش بهتر است مربی ابتدا جواب .1

های خدا توضیح داده شده، نام آن را در جای خالی بنویسید و سپس از تمام  در هر شماره یكی از نعمت .1
 «خدای مهربان تشكر، تشكر» با صدای بلند بگویند « چند مرتبه»آموزان بخواهید تا  دانش

 .33و 37نبا، « گیاه« »دانه« »آبى» .7

 .  13حدید، « آهن« »پیامبران» .3

 .11، آیه بقره« ها میوه« »آسمان« »نزمی» .1

 .353بقره، آیه  .1
 .13طه، آیه  .5



 

 

 

 

 

 11  ■  مهربان خدای: سومدرس 

 
 

قرآن در ماه رمضان تالوت کند، پاداش تالوت تمام  برای هر فردی که یك آیه از

 .3دهد ها را می قرآن در دیگر ماه

 .1برای هر سالم، هفتاد پاداش قرار داده است

 .1دهد برای هر صلوات، هزار ثواب می

 . 7دهد آمیز به صورت پدر و مادر، ثواب یك حج قبول شده می به هر نگاه محبت 

 .3کند ها را مستجاب می شنود و آن های ما را میاو به ما نزدیك است و تمام دعا

در رحمت دارد، که یكی را به زمین فرستاده و در میان  300خداوند بزرگ 

جا  هایی که در میان مردم است، از همان م نموده و تمام مهربانییمخلوفاتش تقس

آن قسمت را برای خود نگه داشته و در قیامت بندگانش را از  99گیرد و  سرچشمه می

 .1سازد مند می  بهره

 .1خداوند توبه پذیر مهربان است

اما  5برای انسان آفریده است، ،ها و زمین است در آسمانرا که خداوند، هر آنچه 

 !های خداوند هستند ها شكرگذار نعمت ی کمی از انسان تنها عده

 :فرماید ی سبا می سوره 31 ی خداوند در آیه

 «سپاسگزارند اندکى من بندگان از و؛ كُورُالّشَ عِبادِيَ مِنْ قَّليلٌ وَ»

 تنوع 

 تر از خودت مهربان

روزی امام مرا در حال مناجات با : گوید می {یكى از یاران وفادار امیرالمومنین

 « کنى؟ چه مى»: فرمودند .خداوند دیدند

 «.در حال دعا و نماز هستم»: عرض کردم 

                                                
 .171، ص 1 ، ج(القدیمة -ط )المتعظین  ةالواعظین ترجمه و بصیر روضةفتال نیشابوری، . 3

 .175؛ ص( ترجمه تحف العقول)رهاورد خرد  .1
 131ترجمه حسن زاده، ص / ثواب األعمال و عقاب األعمال  .1

 .310ترجمه صادقى اردستانى، ص ( / للراوندی ) النوادر .7

 . 351بقره، آیه  .3

 .159الواعظین، ترجمه مهدوى دامغانى، ص روضة  .1

 .31ی حجرات، آیه .1

 .19ی بقره، آیه .5
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 «بر شنیدم به تو تعلیم بدهم؟خواهی دعایی که از پیام آیا می»: امام فرمودند

 «بله»: عرض کردم

خدا را سپاس، به سبب » :خواهى دعا کنى بگو مى هر گاه»: ایشان فرمودند

  «.کنم هایی که به من داده است و در همه حال خدا را شكر می نعمت

: دست راستشان را بر شانه چپ من گذاشتند و فرمودند {حضرت علی سپس

؛ اگر در  كَ، وَ تَمَتْ وَلَايَتُكَ، وَ اّنْبَّسَطَتْ يَدُكَ، فَالّلَهُ أَرْحَمُ بِكَ مِنْ ّنَفّْسِكلَئِنْ ثَبَتَتْ قَدَمُ»

ها را  رهبری امامان را قبول کردى و آن)قدم باشی و والیت تو کامل شد  راه دین ثابت

آنگاه خداوند  (به فقرا و تهیدستان کمك کردی)و گشاده دستی کردی ( داشتى دوست

 .3به تو مهربانتر است ت،از خود

 تشکر از خدا

 هههه ی  ههه ل  ف هههم كهههمد  نههها ه  ههها
 

 ت ههههههه م ا   ههههههه ای نشمن هههههههها 
 

 ه   هههها ههههه د ا   ا  كههههم كههههمد    
 

 ت ههههههه م ا   ههههههه ای نشمن هههههههها 
 

  ههههه ای نشمن هههههه  يههههه د كهههههمد   
 

 ت ههههههه م ا   ههههههه ای نشمن هههههههها 
 

 توانم من مي

 .ای داریم های خداوند چه وظیفه بنویسم ما در مقابل مهربانی

شكر بجای آورم و همیشه آن  ی های خدا سجده عد از نماز در برابر نعمتامشب ب

 .را تكرار کنم

 آسماني ي زمزمه

 ی کنیم، پس ما را کمك کن تا شكر همه های تو استفاده می همیشه از نعمت! خدایا

 .جای آوریم ها را به آن

                                                
 .311، النص، ص (للطوسی)األمالی . 3



 

 

 

 

 

 

 پیامبرشناسی: فصل دوم





 آشنايي با پيامبران: چهارمدرس 

 نبوت: موضوع درس

 با برخی پیامبران الهیآشنایی  :هدف كلي

 .ای، جدولی، شعری مسابقه :هاي انتقال مفاهيم ديني روش

 شعر شروع

 رحیمی که آفرید انسان ز خاک  به نام رحمان و سبحان پاک             

 همانان که بودند معصوم و پاک             حكیمی که فرستاد پیغمبران

 (بازي با كلمات)ايجاد انگيزه 

 پ ای؟ از حروف سه نقطهاولین حرف  .3

 پُر مخالف خالی؟ .1

 پَر لباس پرندگان؟ . 1

 پیر ؟گویند به کهنسال می .7

 پیامك ؟شود خبری که با موبایل ارسال  . 3

 پیام ؟آورد قاصدک آن را می .1

 رسان پیام ؟رسانند به کسانی که پیامی را به دیگران می .1

 پیامبران ؟رسانند به مردم میکسانی که پیام را از طرف خداوند  . 5

 متن و محتوا

ها راه رسیدن به  آن. ها، کسانی را فرستاده است خداوند مهربان برای راهنمایی انسان

گویند؛  می« پیامبر»دهند، به این افراد  نشان میرا زندگی خوب و بهشتی شدن انسان 

 .آوردند زیرا پیام خداوند را برای مردم می

 های دارند؟  ن چه ویژگیبه نظر شما پیامبرا
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 .3ها را مرتب کنید های پیامبران، حروف در هم ریخته کارت برای آشنایی با ویژگی

  

 

 

 

  
 

هاااى اخالقااى  را بااه ارزش {انبیااا  ،خداونااد متعااال»: فرمودنااد {امااام صااادق

هاى اخالقاى اسات، بداناد کاه خداوناد       د، کسى که داراى این ارزشیمخصوص گردان

ه، و هر کس آن را ندارد، باید به درگاه خداوند التمااس کناد و از او   برایش خیر خواست

 : گونه برشمردند های اخالقی پیامبران را این ارزش {سپس امام .«بخواهد

پرهیزگاااری، صاابر، شااكر، خااوش اخالقااى، سااخاوت، شااجاعت، نیكوکاااری و   »

 «1.دارى امانت

 به نظر شما چرا خداوند پيامبران را فرستاده است؟

 قرارپیشوایانی   را( پیامبران) آنان و»:فرماید می 11 ی آیه ،انبیا  ی د در سورهخداون

 ره ا ک   دادن انجام ایشان به و کردند مى   ت ی ا د ه   مردم را ما، فرمان به که دادیم

   را ما تنها و کردیم وحى را  ت ا ک ز  دادن و  ز ا م ن  برپاداشتن و  كک ک ی ن اى

 «.1ردندک مى  ت د ا ب ع

سپس  .ابتدا جدول زیر را حل کنید ،پیامبران بیشتر آشنا شویم که با وظایف برای این

 .های داخل جدول رمز آن را به دست بیاورید بر اساس شماره

 

                                                
ی؛ صبر؛ شكر؛ خوش اخالقی؛ پرهیزکار) ها پاسخ. نماید  تواند متربیان را برای پاسخگویی راهنمایی مربی می .3

 (داری سخاوت؛ شجاعت؛ نیكوکاری و امانت

 .373، ص1 ، ج(دارالحدیث -ط )الكافی  .1
مربی کلمات داخل کادر را روی کارت یا تخته سیاه نوشته و از متربیان بخواهد تا با مرتب کردن حروف،  .1

 .اهداف ارسال رسل آشنا شوند

 ر ش ك ب ص ر ي پ گ ره ز اري

 ت ش ج اع س ت خ ا و خ خ و ش ل ا ا ق ى

 ااام ن ت د ر ى ن و ي ي ك ك ار
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 جدول

 ؟ 3پیامبر قوم یهود چه کسی بود. 3

 ؟1گویند چه می ،دانند را پیامبر خود می {به کسانی که حضرت عیسی. 1

 .1است............ امبران پرستش و از وظایف پی. 1

 . 7جامعه اسالمی بر عهده پیامبران است. .............. 7

 ؟ 3پیامبری که در شكم ماهی گرفتار شد چه کسی بود.  3

 

 

 * 11      1ج سوال 

   4    2ج سوال 

 5 2 3 9   3ج سوال

  7  8و1 11 4ج سوال

   6  * 5ج سوال

 .6از وظایف پیامبران است....................... و .......... ........: رمز جدول

                                                
 . {موسی. 3

 . مسیحی. 1

 . عبادت .1

 . رهبری .7

 . {یونس. 3

 هدایت و رهبری .1
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هاى  آنان دارای اراده .داراى فضلیت بیشتری هستند 3از میان پیامبران الهی پنج تن

راه  ،شد اند و هر پیامبرى که بعد از این پنج نفر انتخاب مى استوار و کتاب آسمانى بوده

 .1داد های آنان را ادامه می و برنامه

 تنوع 

 آشنايي با پيامبران الهي در قرآن
ها حروف در هم  برای آشنایی با آن .نفر از پیامبران آمده است 11در قرآن نام 

 .ها را مرتب کنید کارت ی ریخته
 

یاد  7و صبور بودن 1را در قرآن به صفت راستگویی   ری د س ا  خداوند حضرت  

 .کرده است

ای سپاسگزار  ایشان بنده .راهنمایی کرد سال قومش را 930  ح  ن  و حضرت   

 .1آوردند و به پیامبران ایمان نمی 1اما قوم ایشان افرادی بسیار ستمگر بودند 3؛بود

آنان شهرهای آباد و  .بودند 30و پر قدرت 9و تنومند 5قوم عاد مردانی بلند قد

و خداوند پرست شدند  کم بت خیز داشتند، ولی کم هایی حاصل هایی سرسبز و باغ زمین

                                                
آموزان  تواند شعر زیر را با دانش در صورت فراهم بودن شرایط کالس و جهت تنوع بیشتر مطالب، مربی می. 3

 .زمزمه کند
 بگااام چیاااه نباااوت

 

 پس گوش بدیاد باا دقات   
 

 بچاااه بایاااد بدوناااه  
 

 خااااادا کاااااه مهربوناااااه  
 

 فرساااتاده تاااو دنیاااا
 

 چناااد رساااول و نبااای را
 

 هاای خاوب   د آدمبودن
 

 گنااااه و محباااوب هااام بااای
 

 تا خاوبی رو یااد بادن   
 

 زشااتی رو باار باااد باادن   
 

 از توی ایان چناد هازار   
 

 هااا پاار کااار   پاانج تااای اون 
 

 هر یك دارناد کتاابی  
 

 بااااا دسااااتورات نااااابی 
 

 هاااا جهاااانی دیااان آن
 

 قدرتشااااااااون نهااااااااانی
 

 هاا  اولوالعزمند هماین 
 

 هااا  یاااد بگیاار اساام اون  
 

 نااوح، ابااراهیم، موساای
 

 می هسااات عیسااای چهاااار
 

 پاانجم پیمباار ماساات
 

 کاااه خااااتم االنبیاسااات  
 

  

 

 .17های قرآن از آدم تا خاتم، ص برگرفته از داستان پیامبران یا قصه .1

 .31ی مریم، آیه .1

 .53ی انبیا ، آیه .7

 .1ی اسرا ، آیه .3

 .31ی نجم، آیه .1

 .303ی شعرا ، آیه .1

 .10ی قمر، آیه .5

 .19ی اعراف، آیه .9

 .33ی ت، آیهفصل .30
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 را خدا من، قوم اى»: گفتاو . دفرستا را  د  ه  و   برادرشان عاد، قوم برای هدایت

ها  اما آن« .3کنید نمى پرهیزگارى آیا پس. نیست شما براى معبودى هیچ او جز. بپرستید

 . ها را از دست دادند به پیامبرانش ایمان نیاوردند و در نتیجه همه نعمت

خداوند . کردند آنان در شهر مدینه زندگی می. است عبرتى نیز ثمود قوم  ماجراى در

آنان از حضرت خواستند  1.را فرستاد  ل  ا  ص  ح برای راهنمای آنان حضرت 

برایشان از دلِ کوه، ماده شتری بیرون آورد و ایشان این معجزه را انجام داد، اما سرانجام 

 .آنان ماده شتر را کشتند

 7.بود اگر حق و خدا مطیعو  1راستگو بسیار پیامبرى  م  ی  ه  ر  ب  ا  ا  حضرت

 آسیب بى و سرد بر ایشان ،را آتشوقتی نمرود ایشان را در آتش انداخت، خداوند 

 .1حضرت به کمك فرزندشان اسماعیل خانه کعبه را ساخت. 3کرد

و آن  فرستاد را  ب  ی  ش  ع  حضرت برادرشان مَدیَن،  اهل سوى به خداوند

 پیمانه و. نیست معبودى او جز شما براى. بپرستید را خدا من، قوم اى»: فتگحضرت 

 رستاخیز روزى عذاب از  ولى. بینم مى نعمت در را شما راستى به. مكنید کم را ترازو و

 «.1بیمناکم شما بر

 توانم من مي

های به وجود  فرستاد، چه مشكالتی برای انسان بنویسم اگر خداوند پیامبران را نمی

 .آمد یم

 آسماني ي زمزمه

 !از بهترین پیروان آنان قرار ده را ما پس .به پیامبرانت ایمان آوردیم پروردگارا

 

                                                
 .13ی اعراف، آیه .3
 .73ی نمل، آیه .1
 .73ی مریم، آیه .1

 .310ی نحل، آیه .7
 .9ی انبیا ، آیه .3

 .311تا 313های بقره، آیه .1

 .57اعراف،  .1





 پيامبر مهربان ما: مپنجدرس 

 نبوت خاصه: موضوع درس

 ,آشنایی با پیامبر اکرم :هدف كلي

 .ای، کارتی، شعری مسابقه :هاي انتقال مفاهيم ديني روش

 شعر شروع
 ی ا  ه ههت ا كهها ن هه   ههه د  هه ا ا ل نهها

 

 فم ههت ا  هه ر نهها   هه ل ا ، د  د نهه   
 

 ايجاد انگيزه

 كيست؟  او

 دلسوز مؤمنان، به نسبت ؛ 3رَحيمٌ رَؤُفٌ بِالْمُؤْمِنينَ»: فرماید خداوند درباره ایشان می

 «.است مهربان
 :که بدانیم این آیه درباره چه شخصیتی است، به متن زیر توجه کنید برای این
 بسیارخود  های نوهبا فرزندان و با  ایشان. کردند حتى کودکان سالم میبه همه، 
بر دوش خویش سوار ند و بوسید را مىآنان  .ندکرد ها محبت مى به آن .ندمهربان بود

ها را روى زانوى  آن. ندکرد نیز مهربانى مىدیگر  های بچهنسبت به ایشان  .ندکرد مى
 .ندکشید مى ها بر سر آن و دست نوازشخویش نشانده، 
. رفت کرد، گاهی به مناسبتی به سفر می در شهر مدینه زندگی می ایشانهنگامی که 

 تاکردند  لحظه شماری می. ها مخصوصاً بچه؛ ندشد میایشان تنگ  دلدر این مدت همه، 
باز  ایشانوقتی که . ها را خیلی دوست داشت هم بچه حضرت. زودتر برگردد ایشان

. زدند دویدند و دور او حلقه می هایشان بیرون می وشحالی از خانهها با خ ، بچهندگشت می
کرد و با صبر و حوصله به حرف هایشان  ها را نوازش می نیز با مهربانی آن حضرت

ها خوشحال  بچه. ندزد ها حرف می زنان با آن داد و با رویی گشاده و لبخند گوش می
 . کردند را غرق در بوسه می ایشانی  شدند و چهره می

 . است.................... ایشان حضرت 

                                                
 .مربی آیه را روی تخته بنویسد. 315ی توبه، آیه. 3
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    متن و محتوا

 3بازي با كارت

 در چيست؟ ,اعداد روي كارت با پيامبر ي رابطه

 مدت پيامبري 23
 مدت عمر 63
 روز تولد 17
 روز رحلت 28
 سال رحلت 11
 شدن سن مبعوث  41
 سن از دست دادن مادر 6
 شعب ابيطالب 3

 بهترين پيامبر

 را ,محمد حضرت اسالم گرامی پيامبر خداوند چرا ايد، كرده فكر به حال تا آيا

 ؟2است داده قرار رهبر و الگو ما براي

 هميه  از را او  كردنيد،  ميی  وبرخاست نشست حضرت كه با كسانی چرا دانيد می آيا

  يافتند؟ می تر داشتنی دوست

 بار، يك براي را، ايشان برخی از كارهاي خود، عمر طول در داريد دوست آيا

 دهيد؟ انجام

 قابل مسلمانی هر براي حضرت آن كارهاي تمام كه است اي گونه به رفتار پيامبر

را  توانيم با يادگيري و انجام آن كارها، خوشبختی دنيا و آخرت ما می. اجراست

 .آوريم به دست

                                                
دادن عدد، منتظر جواب از سوی مربی روی هر کارت عدد و پشت آن را توضیح عدد بنویسید و با نشان . 3

 .ای قرار دهد تواند برای هر پاسخ، امتیاز یا جایزه آموزان باشد جهت جذابیت کالس نیز می دانش

 .13ی احزاب، آیه .1
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 .است ايشان رفتار با آشنايی يافتنی، دست آرزوي اين به رسيدن اولين قدم براي

 :برخی از اين صفات عبارتند از
 پاكيزگي و بهداشت. 1

 قیچی،  شانه، دستمال، داشت؛ خود به مخصوص بهداشتی شخصی وسایل ,پیامبر

که است  چه آن از قسمتی وسایل این … و خوری آب ظرف سوزن، نخ، آینه، مسواک،

 از بعد. بود طهارت با آن حضرت همیشه. 3داشت همراه سفر غیر یا سفر ایشان در

 .ساخت می خوشبو و معطر را خود وضو،

  نظم و انضباط. 2

 ها آن از خواست می گاه داد و هر وسایل خود را در جای مشخص قرار می ,پیامبر

 .رفت ها می راحتی به سُراغ آن به و دانست می را ها آن جای کند، استفاده

 خانه به ورود در اجازه. 3

 را گرفتن اجازه این. شدند ای نمی ههیچ خان داخل اجازه کسب بدون ,پیامبر

 }زهرا حضرت دخترش خانه به حتی. دادند می انجام« کردن سالم» راه از بیشتر

 عّليكم الّسالم»: فرمودند می ایستاد، می خانه در پشت بلكه شدند، نمی وارد اجازه بدون

 «.البيت اهلَ يا

 بار ،دادند نمی جواب راگ. شدند می داخل« بفرمایید» گفتند می و دادند می جواب اگر

 نیز سوم بار اگر. کردند می سالم سوم بار دادند، نمی جواب اگر. کردند می سالم دوم

: فرمودند می. آمد نمی شد، بدشان داده نمی اجازه اگر. گشتند برمی آمد، نمی جواب

 «.1بپذیرند را کسی نیست مناسب که است ای گونه به  وضعشان یا نیستند»

 گیریم؟ ز ورود به خانه یا اتاق دیگران اجازه میراستی ما قبل ا

 عبادت خداي متعال. 4

 به را خود های دست  نیایش، هنگام. کرد می برگزار جماعت به را نمازش ,پیامبر

 .بود طوالنی سجده نمازش، و رکوع. کردند سپس دعا می .کرد می بلند آسمان طرف

                                                
 .733، ص 3ابن سعد، الطبقات الكبری ترجمه، ج. 3

 .13 و 17 ص ،7 ج قرآن، با آشنایی .1



 

 

 

 

 

  2931توشه راهیان نور تابستان ره  ■  91

 اندوه و خشم و لبخند. 5

خندیدند، بلكه  با صدای بلند نمی. ، مهربان و متبسّم بودندپیامبر ما در میان مردم

 و رو خوش. دادند با کودکان مهربان بودند و هرگز دشنام نمی. زدند همیشه لبخند می

 خشمگین کسی از اگر. شدند می خشمگین  حق، یاری در فقط. بودند برخورد خوش

 به دیرتر مردم همه از. آوردند نمی زبان بر حق جز و گرداندند می بر روی شدند، می

 و عبادت به  اندوه، و غم هنگام در .گشتند می راضی زودتر همه از و آمدند می خشم

 خود با ماتم در بلكه شدند، نمی عصبانی و کشیدند نمی درهم چهره. پرداختند می نماز

 3گفتند می سخن اندک  دیگران، با و کردند می زمزمه

 تنوع 

  دانند می مدينه هاي كوچه
  عابر ترين مهربان تويی كه      

 رهگذران به رسی می تا كه تو    
 ظاهر گلی شود می لبت بر      

  هايی شاپرك مثل كودكان
  بينند می كه را تو روي گل                      

 شادي با زنند می پر و بال     
 بنشينند تو شانه سر تا      

 هايی دل تمام طبيب تو
 گردي می درد دنبال به كه   

 نور از اي تو، نسخه دست توي     
 دردي هر به دهد می شفا كه      

 دلت زمين از كه بهاري تو
 نوشند می زالل هاي چشمه   

 آيند می دسته دسته تشنگان     
 نوشند می تو دل صفاي از      

                                                
ابوعیسی محمد بن عیسی ترمزی، ترجمه دکتر محمود   ئل النبی،؛ شما13منتهی االمال، شیخ عباس قمی، ص . 3

 .13مهدوی دامغانی، ص 
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 است خورشيد مثل تو سخنان
 هاست دل خانه بخش روشنی   

  يكويتن نام خوشبوي عطر     
 1هاست محفل تمام آشناي                        

 

 توانم من مي

 : است از روی قرآن کریم بنویسم ,های زیر که درباره پیامبر معنای آیه

 رَؤُفٌ بِالْمُؤْمِنينَ عَّلَيْكُمْ حَريصٌ عَنِتُمْ ما عَّلَيْهِ عَزيزٌ أَّنْفُّسِكُمْ مِنْ رَسُولٌ جاءَكُمْ لَقَدْ. 3

 (315ی ، آیهوبهت) رَحيمٌ

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

  (19ی ، آیهفتح) بَيْنَهُمْ رُحَماءُ الْكُفَارِ عَّلَى أَشِدَاءُ مَعَهُ الَذِينَ وَ الّلَهِ رَسُولُ مُحَمَدٌ. 1

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

  (301ی ، آیهانبیا ) لِّلْعالَمِينَ رَحْمَةً إِلَا أَرْسَّلْناكَ ما وَ. 1

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

 آسماني ي زمزمه

ی  ای خود و مالئكه و پیامبرانت و همهدروده هترینب! رحمان و رحیم خدای ای

ها و روزها همواره ادامه  شب که بفرست؛ درودی پاکش خاندان ومؤمنین را بر پیامبر 

 .زایدها بیف داشته باشد و بر خشنودی و شادمانی آن

 

                                                
 (نسیم)محمد عزیزی. 3





 جاويدان ی معجزه: مشدرس ش

 نبوت خاصه: موضوع درس

 ,جاویدان پیامبر اکرم ی بیان معجزه :هدف كلي

  .شعری، جدولی :هاي انتقال مفاهيم ديني روش

 شعر شروع

 ههه د    كهها  م هه     مهه ا ا هها   نهها
 

 كتههه ند هههه     پ ظههه ند ع ههه ا ا ههها
 

 ايجاد انگيزه

ای که جایزه آن   مسابقه. دادند سراسر کشور می ای بزرگ در ها خبر از مسابقه روزنامه

 .باور نكردنی بود

اما . توانستند بخرند آرزوی همه برنده شدن بود؛ زیرا با آن جایزه، همه چیز می

 جایزه چه بود؟

ثانیه وارد گاو صندوق بزرگ کشور شود  11مسابقه فرصت داشت به مدت  ی برنده

 .برای خودش بردارد خواهد طال و جواهرات و پول و هر چه می

 «!دانند ای کاش این فرصت را به ما می». کنید حتما آرزو می

 !ای وجود دارد برای هر کدام از ما چنین فرصت و چنین جایزه :خوب است بدانیم

گیرد، اما بعضی با آن که برنده  بار این فرصت در اختیار ما قرار می هر سال یك

 .ایستند، تا زمانشان به اتمام برسد جایزه هستند، فقط به تماشای جایزه می

تر از  توانیم از آن برای خود برداریم، بسیار بزرگ صندوق جواهراتی که ما می

 .صندوق بزرگ آن زمان است گاو

ثانیه است و تا  11جواهرات بیشتر از  ی ما و حضور ما در گنجینه ی زمان استفاده

 .کشد روز طول می 10

تر از همه  تر از همه و مهربان بلكه بزرگ ؛یستصاحب آن صندوق دیگر پادشاه ن

 .یعنی او خداست. است
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 ی ماهی که پیامبر مهربان ما درباره ؛آری این گنجینه، همان ماه مبارک رمضان است

؛ ماه رمضان ماهی است که به مهمانی ... 3شَهرٌ دُعِيتُم فِيه إلَى ضِيَافَةِ اهلل»: فرماید آن می

. که حتی نفس کشیدن و خوابیدن شما در آن عبادت استماهی  ؛اید خدا دعوت شده

 (دهد ها به ما پاداش فراوان می که خدای مهربان در برابر انجام دادن آن یعنی این)

پس خوش به حال کسانی که بتوانند در این ماه بیشتر خدا را عبادت کنند و با انجام 

ها  هایی که خدا به آن اشزیرا پاد ؛دادن کارهای نیك، پاداش فراوانی به دست آورند

 11مسابقه   ی بسیار بهتر از طال و جواهراتی است که پادشاه به برنده ،کند هدیه می

 . دهد ای خود می ثانیه

زیر را با هم ترجمه  ی آیه  های این ماه بیشتر آشنا شوید، که با ویژگی برای این

 «      1...........................................  .؛ 1الْقُرْآن فيهِ أُّنْزِلَ الَذي رَمَضانَ شَهْرُ»: کنیم می

 متن و محتوا

 ي جاويدان معجزه

هایی  معجزهکه مردم به پیامبران ایمان بیاورند، هر پیامبری از سوی خداوند  برای این

قرآن سخن . را آورده است« کریم قرآن» برای هدایت مردم زیاسالم ن امبریپ. آوردند می

 . استی دیگر ها شعرها و سخن ی از همهبهتر و زیباتر که   خداوند است،

نزد هیچ کسی کرد که  انیب یسخنان را کس ی همیشگی است؛ زیرا این قرآن معجزه

سخنان  نیا تواند ینم ییبه تنها ،نخوانده درس انسانِ شك، یو ب بود درس نخوانده

 . دیارزشمند و مهم را بگو

شاعران و  ی ، همهست که این کتاب الهیمعجزه بودن قرآن آن ا گرید لیدل

  .اورندیبآن را  همانند سوره كی توانند یاگر م کند، یبزرگ را دعوت م ورانسخن

 عَبْدِّنا  عَّلى ّنَزَلْنا مِمَا رَيْبٍ  في كُنْتُمْ إِنْ وَ»: فرماید سوره بقره می 11 ی خداوند در آیه

 اگرا  پس دارید، شك ایم کرده نازل خود ی بنده بر چهآن در اگر و؛ مِثّْلِهِ مِنْ بِّسُورَةٍ فَأْتُوا

  «.بیاورید آن مانند اى سوره ا گویید مى راست

                                                
 .91، ص (صدوق)األمالی. 3
 . 353ی بقره، آیه .1

 .مربی آیه را روی تخته نوشته و به کمك متربیان آن را ترجمه کند .1
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 نیاو . ندیقرآن بگو ای همانند یهنتوانستند آ دند،یهر چه کوش دشمنان رسول خدا

 .قرآن، معجزه استکه گونه ثابت شد 

  هههههم   كههههها نیههههه د پ ههههه د ايهههههاد 
 

 ,هههه  ل  ههه   ا ههها نهههم ن  ههه     
 

 ا ه ههه   دهههه      ا ههها   هههم   كههه 
 

 ی  هههههههه   ه  ن  ههههههها نمه نههههههها
 

 اع هههههه   هس هههههه   ا هههههها  ههههههم  
 

  يههههه   هههههه ايا ا ههههها  هههههم     
 

 ايهههه  ا هههها كتهههه ی دي هههه  نهههه     
 

 ی   هههههههه  ه   نهههههههه   نمه نهههههههها
 

 

 دانيد آيا مي

 .3قرآن خواندن است ،ترین عبادتهب. 3

 . 1بهترین فرد کسی است که قرآن را بیاموزد و به دیگران نیز آموزش دهد. 1

 ی کسی که یك آیه از قرآن را در ماه رمضان تالوت کند، ثواب آن به اندازه .1

 . 1های دیگر است تالوت کل قرآن در ماه

روز قیامت به قاری قرآن گفته . آیات قرآن است ی درجات بهشت به اندازه. 7

 .7شود بخوان و باال برو می

 .3هاى آن واجب استاحترام گذاشتن به قرآن و برگه. 3

 .1زنیمهاى قرآن برا به نوشته ستدون وضو نباید دب. 1

                                                
 .315، ص1حر عاملی، وسائل الشیعه، ج . 3

 .311،  ص 1وسائل الشیعه، جحر عاملی، . 1

 .93امالی صدوق، ص . 1

 .101 ص ،1ج، کافى اصولیعقوب کلینی، . 7

 .339استفتائات مقام معظم رهبری، سوال . 3

 .331همان، س . 1
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را « بِّسْمِ الّلّهِ الرَحْمنِ الرَحيمِ»و « أَعُوذُ بِالّلّهِ مِنَ الّشَيْطانِ الرَجيمِ»قبل از تالوت قرآن . 1

 .بگوییم

 لَيّْلَةِ  في أَّنْزَلْناهُ إِّنَا» .قرآن در ماه رمضان و در شب قدر بر پیامبر نازل شده است. 5

 «3لْقَدْرا

فتح آمده  ی سوره 19 ی عمران و آیه آل ی سوره 337 ی تمام الفبای عربی در آیه. 9

 .است

مرتبه ذکر  31به معنی پیشوا و رهبر به تعداد امامان ما،  «امام» ی در قرآن کلمه. 30

 .شده است

مرتبه ذکر شده  113به معنی روز به تعداد روزهای سال،  «یوم» ی در قرآن کلمه. 33

 .است

مرتبه ذکر شده  31های سال،  به معنی ماه به تعداد ماه «شهر» ی در قرآن کلمه. 31

 .است

 تنوع 

 جدول قرآني 

 ؟ 1عروس قرآن کدام سوره است. 3

 ؟1مادر قرآن کدام سوره است. 1

 ؟7قرآن کدام است ی ترین سوره کوچك. 1

 ؟3قلب قرآن کدام سوره است. 7

 ؟ 1نازل شده است، کدام است ای که بر پیامبر آخرین سوره. 3

 ؟ 1قرآن کدام است ی ترین سوره طوالنی. 1

                                                
 .3ی قدر، آیه. 3

 . الرحمن. 1

 . فاتحه. 1

 .کوثر. 7

 . یس. 3

 . نصر. 1

 . بقره. 1
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     ؟3تر دارد های قرآن که بر وزن قرآن است، ولی یك حرف اضافه یكی از اسم. 1

 ؟ 1ای که در تمام آیات آن لفظ اهلل وجود دارد سوره. 5
 

 
 3ج

  ن م ح ر ل  ا 

 1ج
   ه ح ت ا ف 

 1ج
  ر ث و ک 

 7ج
   س ی 

 3ج
  ر ص ن 

 1ج
  ه ر ق ب 

 1ج
  ن ا ق ر ف 

 5ج
 ه ل د ا ج م 

   

 

های زیر، رمز جدول را  با توجه به جدول باال، با در کنار هم چیدن حروف شماره

 .1دست آورید  به

( 3)1و ( 7)1و ( 1)1و ( 3)1و ( 3)3و ( 3)3و ( 7)1و ( 1)حرف 1از جواب سوال 

 (. 1)1و ( 1)7و ( 1)5و ( 1)1و ( 3)7و ( 1)1و ( 7)5و ( 3)1و 

 توانم من مي

 .های قرآنی زیر را بنویسم پیام ی ترجمه

    7.مَّسْؤُالً كانَ الْعَهْدَ إِنَ بِالْعَهْدِ أَوْفُوا. 3

  3.لِذِكْري الّصَالةَ أَقِمِ وَ. 1

                                                
 .فرقان. 3

 . مجادله. 1

 .ا س ت   -ه د ا ی ت  –ک ت ا ب   –ق ر ا ن : رمز .1

 .17ی اسرا ، آیه. 7

 .37ی طه، آیه. 3
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 3.إِحّْساّنا بِالْوالِدَيْنِ وَ. 1

 1.حُّسْناً لِّلنَاسِ قُولُوا وَ. 7

 1.الْقُرْآن مِنَ تَيَّسَرَ ما فَاقْرَؤُا .3

 ي آسماني زمزمه

ده که قرار بر محمد که امین وحى توست، و ما را از کسانی  درود بفرست ! خدایا

 .کنند خوانند و به آن عمل می قرآن را می

                                                
 .11ی اسرا ، آیه .3
 .51ی بقره، آیه .1
 .10مزمل،  .1



 

 

 

 

 

 

 امام شناسی: فصل سوم





 آشنايي با امامان: هفتمدرس 

 امامت: موضوع درس

 {اثبات جانشینی علی :هدف كلي

 .، جدولی، شعریای مسابقه :ال مفاهيم دينيهاي انتق روش

 شعر شروع

   ا ههها هههه د نههها كههه     ههه   ههههم 
 

 پ  هها نهها ه ههت  عهه لا ا ، ا  كهها   
 

 ايجاد انگيزه

  ؟1او به جاي من

 های بچه به .شكست پایم و خوردم زمین پارسال. ام فوتبال مدرسه تیم کاپیتان من .3

دستش  به خودم بعد. باشه تیم کاپیتان جواد گچه، تو من پای که موقعی تا گفتم تیم

 .بستم را کاپیتانی بازوبند

 مراهه تلفن راه، وسط .بود مسافر از پر اتوبوس. رفتیم می به مشهد اتوبوس با . 1

 . زد زنگ راننده آقای

 . کردن صحبت به کرد شروع و داشت نگه جاده کنار را اتوبوس راننده،

 « !عجب! عجب»: گفت یم هی راننده. بودند شده ساکت مسافرها

  «.گردم می بر من باشه»: گفت بعد

 آقایون،» :گفت و مسافرها به کرد رو و شد بلند جایش از کرد، قطع را تلفنش وقتی

. بیمارستان بردن و شده بد مادرم که حال زدند زنگ اآلن. خوام می عذر من ها، خانوم

 من. کنند عملش بخواهند رهادکت شاید. باشم مادرم کنار باید. هستم او پسر تنها من

 «.گردم برمی

 «.مشهد برویم خواهیم می ما کنیم؟ كارچ ما پس»: گفتند نفر چند

                                                
  .ها بخواهد تا هر کدام یك قسمت را بخواند نفر از متربیان را انتخاب کند و از آن 1مربی  .3
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 جاده من مثل او. دارد هم دوم راننده یك ماشین، این. نباشید ناراحت»: گفت راننده

 راننده کنار صندلی روی که آقایی ی شانه روی گذاشت را دستش بعد «.شناسد می را

  «.نباشید نگران هیچ. رساند می سالمت به را شما آقا حسین این» :گفت و بود نشسته

 «.صلوات راننده، آقای مادر سالمتی برای» :زد فریاد مسافرها از یكی

 وقتی .داشت خیلی دوست را ها محل ما آقای محمدی، بچه مسجد امام جماعت. 1

 سالم ما به و زد می لبخند ام روی به ایم، نشسته جماعت نماز صف تو که دید می را ما

 .کرد می

 برادرهای" :و گفت جمعیت کرد به رو مغرب بعد از نماز آقا محمدی، شب یك

 .بودم شما مزاحم سالی چند من. شنوید می را من صدای که محترمی خواهرهای. عزیز

 جنوب بروم خدا، دین تبلیغ برای خواهم می حاال اما. باشید راضی من از که شا اهلل ان

 نماز علوی آقا حاج محترم، سید آقا این من، جای به بعد به امشب از. کشور

  ".خواند می

 عشا  جماعت نماز .خودش ی سجاده روی برد و کرد بلند جایش از را سید آقا بعد

 . کردیم اقتدا همه به ایشان و خواند سید آقا را

 :ها راستی بچه

 ؟3شد اگر تیم کاپیتان نداشت چه می

 افتاد؟ چه اتفاقی برای مسافران می اتوبوس، کمك راننده نداشت، اگر راننده

کرد، چه مشكلی برای اهل مسجد به وجود  اگر امام جماعت جانشینی تعیین نمی

  آمد؟ می

 متن و محتوا

شدند و تیم  های تیم هماهنگ نمی طور که اگر تیم فوتبال کاپیتان نداشت، بچه همان

 خورد؛ شكست می

اتوبوس کمك راننده نداشت، مسافران در وسط راه حیران و طور که اگر  همان

 شدند؛ سرگردان می

                                                
 .بپرسد ها را روی تخته نوشته و نظر متربیان را مربی سوال. 3
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کرد، نماز  طور که اگر امام جماعت، فردی را به عنوان جانشین تعیین نمی و همان

 .شد جماعت برگزار نمی

کرد، مشكالت زیادی  اگر پیامبر مهربان ما نیز بعد از خودش جانشینی تعیین نمی

 .افتاد برای مردم اتفاق می

 توانید برخی از آن مشكالت را بیان کنید؟ آیا می

کرد، مردم  آری اگر خدای مهربان، مسلمانان را پس از پیامبر بدون راهنما رها می

توانستند  شد و نمی ها زیاد می شدند و اختالف و درگیری در میان آن سرگردان می

 .های دینی خود را انجام دهند برنامه

اگر خداوند برای مردم، امام را قرار »: فرمایند وال باال میدر پاسخ س {امام رضا

 «.3رفتند مردم و دین از بین می ،داد نمی

 امامت

ایمان به جانشینی دوازده امام بعد از پیامبر را . یكی از اصول مذهب ما، امامت است

ر آنان ی پیامب خداوند، امامان را برای رهبری جامعه انتخاب و به وسیله. گویند امامت می

 .را به مردم معرفی نموده است

کنند و  ها را به سوی انجام کارهای نیك دعوت می آنان نیز مانند پیامبران انسان

خداوند در آیاتی از قرآن پیروی و اطاعت از . دین خدا هستند ی نگهبان و حفظ کننده

 .ها را بر همه واجب کرده است آن

 أَطيعُوا وَ الّلَهَ أَطيعُوا آمَنُوا الَذينَ أَيُهَا يا» را نازل کرد آیهاین خداوند که   هنگامی

 و! را خدا کنید اطاعت! اید آورده ایمان که کسانى اى؛ 1مِنْكُم الْأَمْرِ أُولِي وَ الرَسُولَ

  «!را اولیای اَمر خود و خدا پیامبر کنید اطاعت

اولیای بر را شناختیم، اما خدا و پیام! اى پیامبر :یكی از یاران پیامبر به نام جابر پرسید

 ه کسانى هستند؟ اَمر که باید از آنان اطاعت کنیم چ

  «.1هستندامام مسلمانان  ،آنان جانشینان من هستند و پس از من»: ندفرمودپیامبر 

                                                
 .11بحار، ص 1و بخش امامت ترجمه ج  113، ص {اخبار و آثار امام رضا. 3

 .39نسا ، . 1

 .130، ص 11بحاراالنوار، ج . 1
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ی جدول را انتخاب کنید، سپس یابتدا ی های امامان، اولین خانه برای آگاهی از نام

را به آن اضافه کنید، بعد از 37ید و حرف خانه خانه را به صورت افقی بشمار 37

مشخص شدن نام هر امام، دوباره از حرف اول نام امام بعدی از ابتدای جدول شروع 

 .به شمارش کنید تا اینكه نام دوازده امام تكمیل گردد

 
 ح ع * *
 ص ب س ح
 ه ج ر ک
 ا ح م ح
 ج س س ل
 ض ا ا ا
 ه س ا و
 ن ی ط م
 د ق ا ی
 د  ا ا ظ
 م د د ن
 د ن ر ل
 س م ق ر
 ی ر ی   د
 * ه س *

 اينجا كجاست؟

 وشدت گرما  .ی زیادی از مسلمانان جمع شدند در این مكان به دستور پیامبر عده

قسمتی از  مجبور شدندکه  داد آنها را آزار میآفتاب و داغی زمین به حدی زیاد حرارت 

 ,پیامبر. بیندازندزیرپای خود نیز ن را ای از آ لباس خود را به سرانداخته و گوشه

 : خداوند این آیه را بر من نازل کرده است: فرمودند

و اگر  ؛چه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده، برای مردم بیان کن آن! ای پیامبر»

 «  3ای ه ت را انجام ندادا ی پیامبری وظیفه ،این کار را نكنی

                                                
 .11ی مائده، آیه. 3
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سه بار نزد من آمد و از سوی خدای بزرگ  ی خدا فرشته! ای مردم»: سپس فرمودند

شما را از پیام خدا آگاه سازم و بگویم که  ،به من فرمان داد تا در این مكان

 «.ابیطالب برادر و جانشین من و ولی شماست بن علی

پس مبادا به  .شیطان از روی حسادت، آدم را از بهشت بیرون کرد! ای مردم»

در پیشگاه  ،اید تمام کارهای خوبی که انجام دادهحسادت کنید و با این گناه،  {علی

 «3در میان شما، دشمن خدا نیز هست. پس مواظب رفتار خود باشید. خدا از بین ببرید

به عنوان امام خود بیعت  {ی مسلمانان با حضرت علی بعد از سخنان پیامبر همه

مبر را در غدیر های پیا ای سفارش کردند و تبریك گفتند؛ اما پس از رحلت پیامبر عده

شكستند و دیگران را به خالفت  {آنگاه بیعت خود را با امام علی .فراموش کردند

 .انتخاب کردند

 .است............... این سرزمین خاطره انگیز  نام 

 تنوع 

 يردرس غد

 بخش دیگری اتا ب ،دیداده شده را در جای مناسب بگذار با کمك همدیگر کلمات

 .دآشنا شویغدیر  ی در خطبه ,از سخنان پیامبر اکرم

 یندهنده د یاری یت،هدا ،،  منحرف، خداوندراست ،دفاع کننده از رسول خدا»

 «خدا

 یدشو ..................... .......تا  یدرا اطاعت کن {مردم علی ای»

 ید،باش ................................تا در راه  یداو را قبول کن ینه و

 ....... .........را از راه او   یگانه، شماب یها تا راه یدمراد او برو مقصد و یبه سو و

 .نكند

 .نموده است انتخاباو را .........  ............. که یدکن طاعتا {علیاز مردم،  ای

 .است...........................................  و ...............................  او  مردم، ای

                                                
 .در غدیر ,ی پیامبر خطبه. 3
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 توانم من مي

 .بنویسم  {درباره حضرت علی ,چند حدیث از پیامبر

 آسماني  ي زمزمه

دارد، دوستش بدار و هر کس او را دشمن  را دوست مى {هر کس علی! خدایا

اش کن و هر کس او را تنها  کند، یارى دارد، دشمنش بدار و هر کس او را یارى مى مى

 . گذارد، او را رها کن می



 انامام مهرب: متهشدرس 

 امام شناسي: موضوع درس

 آشنایی با امام زمان و بیان وظایف منتظران :هدف كلي

 .، داستانیای طراحی، مسابقه :هاي انتقال مفاهيم ديني روش

 شعر شروع

 د  ن     ب ن ، ههم  ه  نها  هه  ت  ها     
 

   ههه   د ا نههه ، هههه د   ههه   ت  ههها 
 

 ايجاد انگيزه

 ؟1آن چه روزي است

 

                                                
ن های زیر را روی تخته بنویسد و با توجه به توضیحات از متربیان بخواهد تا بگویند که ای مربی کلمه .3

 .خصوصیات مربوط به چه روزی است

 ؟

گنجهاي  
 زمين

پيشرفت علم 
 و دانش

 خير و خوبی 

عمرها 
 طوالنی

 عبادت خدا

نابودي 
 آدم هاي بد

 درختان 

 سرسبز

باران 
 فراوان
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 :در آن روز

 .یابند شود و مردم به آسانی به آن دست می ای زمین  آشكار  میه تمام گنج

 . رویند بارد و گیاهان زمین می باران به حد کافی می

 .گردد مى میوه پرسرسبز و  ،درختان

 .خورد مىبه چشم  ادر همه جو خوبی  خیر

 .آورند مى رو جماعت نماز وخدا  عبادت و اطاعت به مردم

 .شود مى طوالنى عمرها

 .3کند و دانش بسیار پیشرفت میعلم 

 ..................................................... .آن روزی است که 

 متن و محتوا

 : فرمایند می أدرباره زمان ظهور امام زمان {امام علی

هاى پروردگار  جانشینان من که پس از من در میان مردم حجت»: فرمودند ,پیامبر

  «.اول آنها برادرم است و آخرین آنان هم پسرم خواهد بود .دباشن نفر می 31هستند، 

 «.طالب بن ابى على»: فرمود «؟ یا رسول اللَه برادرت کیست»: عرض کردند

ا است که خداوند ب أفرزندم مهدى»: فرمود «کدام است؟  فرزندت»: عرض کردند

 «.1ر شده باشدکه از ظلم و ستم پ پس از این ،کند او دنیا را پر از عدل و داد می

   ت  كا ا  ن  ي ،  ف    د د   شه   
 

  هه دی    هه ا  ههمدد،  هه ي  كهها  هه  نشهه  ا  
 

 نمای ههم پمهه  ، دي هم ه  هه   فهر     
 

 نهها  امتهه     هه ن ،  ههم   نخ اههه  هههم كههر  
 

 پ د ا  ت ل  ن ،  ه ا  مفتها عشه ی   
 

    هه   ك  هه  ه   هها، ن  هه   يهه   نشهه ی    
 

به  أ، ما باید در زمان غیبت امام زمانبرای اینكه زودتر این روز فرا برسد

 .وظایفمان عمل کنیم

 

 

                                                
 .برگرفته از روایات عصر ظهور .3

 333ترجمه إعالم الورى؛ متن؛ ص/ [زندگانى چهارده معصوم .1

 .گرگانی: شاعر. 1
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 وظايف منتظران

  أشناخت امام زمان

ی شعبان متولد  ایشان در نیمه. است {امام دوازدهم ما، فرزند امام حسن عسكری

 . شد و در سن پنج سالگی به امامت رسید

. ا غایب کرداو ر ،که ایشان را از دست دشمنانش نجات دهد خداوند برای این

سال طول کشید، تنها از طریقِ چهار نائب  10حضرت در غیبت صُغری که حدود 

اما پس از آن، غیبت کبری آغاز شد و تا زمان ما به . خاص با شیعیان ارتباط داشت

 . طول کشیده است

به معنای نبودن ایشان نیست؛ بلكه حضرت همانند خورشید  أغیبت امام زمان

ولی نور و گرمای خود را  ،شود که دیده نمی د پشت ابر با اینخورشی. پشت ابر است

و برای ما دعا . کند نیز مؤمنان و نیازمندان را یاری می أامام زمان. رساند به زمین می

 .کند می

 چگونه امام خود را بشناسيم؟. 1

خدمت  أزمانیش از غیبت امام پ: گوید می {امام حسن عسكری ادمابونصر خ

 « شناسی؟ آیا مرا می»: نداز من پرسید زمانامام  .دمیآن حضرت رس

 «.آری، شما سرور من، فرزند سرور من هستید»: پاسخ دادم

 . «مقصود من چنین شناختی نبود»: ندامام فرمود

 «.خودتان بفرمایید»: گفتم

[ برکت] ی هخداوند به واسط. من آخرین جانشین پیامبر خدا هستم»: ندامام فرمود

 .«3کند اندان و شیعیانم دور میمن، بال را از خ

 انجام كارهاي نيك . 2

باشد، باید در  امام زمانهر کس دوست دارد از یاران »: ندفرمود {صادقامام 

 .«1حالی که منتظر است، اعمال صالح انجام دهد

                                                
 .773، ص1 ، جالنعمة کمال الدین و تمام .3

 .370، ص31 ، ج(بیروت -ط )بحار األنوار  .1
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 خوش اخالقي. 3

خواهد از یاران امام زمان باشد باید اخالق  هرکس می»: فرمودند {امام صادق

 «.3نیكویی داشته باشد شایسته و

 مراجعه به عالمان دين. 4

آن حضرت در این زمان از ما خواسته است تا برای آشنایی با دستورهای قرآن و 

به عالمان دین مراجعه کنیم و با راهنمایی آنان تكالیف دینی خود را  [بیت اهل

 .انجام دهیم

 صدقه دادن. 5

گر از کارهایی است که بسیار مورد ی امام زمان یكی دیصادقاه دادن باراى سالمت

گونه  همان .صدقه دادن مستحب است و پاداش فراوانی دارد. سفارش واقع شده است

که  برای این. دهیم تا سالم برگردد که وقتى یكى از عزیزان ما در سفر است، صدقه مى

این . یمکن را به ایشان هدیه می صدقه داده و ثواب آنباید امام زمان سریعتر ظهور کند، 

 . به آن حضرت است محبتصدقه نوعى ابراز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 370همان، ص،  .3
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 انتظار

ا 1  24
ا 6 ف  

ث 3  

ذ 27  

ا 7  

ج33  

ل29  

21
 ف

ر 22  

ر 4  

د9  

ل20  

إ25  

ع15  
34
30 ک

 ک

10 
 ع

ن26  
ر 32  

ا 28  

14 
 ت

ل8  

و 5  

13 
 ب

ج16  

ء 12  

ا 11  

ل18  

17
 ی

ک 2  

31 
 ف

ا 19  

35 
 م

 تنوع 

 ؟3............. 1

ها، حروف داخل طرح  به ترتیب شماره ششم منتظران، ی با وظیفهآشنا شدن برای 

 . زیر را کنار هم مرتب بچینید

  

                                                
 (.753، ص1 کمال الدین و تمام النعمة، ج. ) فَإِنَ ذَلِكَ فَرَجُكُم  الْفَرَجِ  عَا َ بِتَعْجِیلِأَکْثِرُوا الدُ« دعا». 3
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 توانم من مي

 چیست؟  أبگویم وظیفه من در زمان غیبت امام زمان. 3

 .را بعد از نمازم بخوانم أبگیرم هر روز دعای سالمتی امام زمانتصمیم . 1

 آسماني ي زمزمه

 فِي وَ الّسَاعَةِ هَذِهِ فِي آبَائِهِ عَّلَى وَ عَّلَيْهِ صَّلَوَاتُكَ الْحَّسَنِ بْنِ الْحُّجَةِ لِوَلِيِكَ كُنْ الّلَهُمَ

 تُمَتِعَهُ وَ طَوْعاً أَرْضَكَ تُّسْكِنَهُ حَتَى عَيْناً وَ دَلِيالً وَ ّنَاصِراً وَ قَائِداً وَ حَافِّظاً وَ وَلِيّاً سَاعَةٍ كُلِ

 .طَوِيالً فِيهَا



 

 

 

 

 

 

 

 شناسی آخرت: فصل چهارم





 ايم؟ چه بذری كاشته: نهمدرس 

 معاد: موضوع درس

 ی دنیا و آخرت تبیین رابطه :هدف كلي

 .حدیثی، داستانی، شعری، جدولی :هاي انتقال مفاهيم ديني روش

 شعر شروع

    هه  ا  ا  هها  كهها عهه لا  ههه د    نهها
 

  هه اي  كهها م هه     نههمد  ا  ا  هها 
 

 ايجاد انگيزه

حروف زیر را مرتب کنید تا به . اند ی دنیا، حدیثی فرموده درباره {امیرالمومنین

 . ی ایشان دست یابید جمله

 ............................................................ی ا م ح ل ا م ت ح ا ن ا س ت    د ن

 «3.دنیا، محل امتحان است»: فرمودند {یر المومنینام

 متن و محتوا

از آنان در کالس زندگی، . آموزان یك کالس هستند ها در دنیا مانند دانش انسان

گیرند، گروهی خوب و برخی نمره  ی ضعیف می برخی نمره. شود امتحان گرفته می

 .گیرند عالی می

 

 

                                                
 .39بالغه، نامه النهج . 3
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 امتحان دنیا 1امتحان کالس

 ها ی انسان همه: کنندگان شرکت آموزان  دانش: نکنندگا شرکت

 قرآن: کتاب امتحان ...ریاضی، علوم و : کتاب امتحان

 به دنبال رضایت خدا بودن: مالک قبولی نمره خوب گرفتن: مالک قبولی

 غفلت از یاد خدا و قرآن: مانع قبولی توجهی به معلم و درس بی: مانع قبولی

 ایمان و کارهای نیك: راهكار قبولی تالش و کوشش: راهكار قبولی

 همیشه و در همه کار: زمان امتحان پایان سال تحصیلی: زمان امتحان

 خوشبختی در دنیا و آخرت: ی قبولی نتیجه رفتن به کالس باالتر: ی قبولی نتیجه

 به نظر شما قبول شدگان در امتحان دنیا چه کسانی هستند؟

ی  برای آشنایی با آنان از خانه. رفی کرده استخداوند در قرآن قبول شدگان را مع

خانه بشمارید تا پنج گروه قبول شدگان را به دست  خانه سه اول شروع کرده، سپس سه

 .آورید
1              
 ن

6       
 ن

11    
 ص

16 
 ا

21 
 ز

26 
 و

2         
 ا

7     
 ك

12       
 ا

17 
 ب

22 
 م

* 

3   
(      م)

 ه

8       
 د

13      
 ك

18     
 ي

23          
 م

* 

4              
 ي

9          
 پ

14              
 ا

19   
 ر

24 
 ه

* 

5         
 ه

11      
 و

15           
 ك

21  
 ر

25       
 ج

* 

 

                                                
ی فكر کردن  شود مربی این طرح را روی تخته کشیده و بعد از بیان هر موردی از تشبیهات، اجازه پیشنهاد می. 3

 .را بنویسدبه متربیان را داده سپس مورد بعدی 
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 هاي انسان

1. . ..................1 

2. . .................2 

3. . .................3 

4. . ..............4 

5. . ..............5 

 شود؟ های زندگی چه زمانی مشخص می ی امتحان به نظر شما نتیجه

ی  شود، اما در دنیا همه های ما در دنیا مشخص می ی برخی از امتحان نتیجه

. رسند ی نیكوکاران به پاداش کارهای خود نمی بینند و همه گناهكاران کیفر خود را نمی

بینیم؛ یعنی روزی که خداوند  یامت میهای خود را در ق ی بیشتر امتحان رو، نتیجه از این

زنده شدن  خداوند در سوره فاطر،. کند ها را پس از مرگ، دوباره زنده می ی انسان همه

 .1داند در فصل بهار میگیاهان  مانند زنده شدن درختان ورا مردگان 

ی اعمال  آموزان، کارنامه شوند و مانند دانش ها زنده می ی انسان هدر روز قیامت هم

  .بینند ود را میخ

به بهشت  .گیرند خود را با دست راست می ی خوشحال و خندانند و کارنامهای  عده

این بهشت . کنند ر میوه، با دوستان خوب زندگی میو پُ سرسبزهای  روند و در باغ می

 . هاست زیبا، پاداش نیكوکاری آن

                                                
 . 1ملك، ( عَمَال أَحّْسَنُ أَيُكُمْ لِيَبّْلُوَكُمْ الْحَياةَ وَ الْمَوْتَ خَّلَقَ الَذِي) :نیكوکار. 3

 . 13محمد، ( الّصَابِرِينَ وَ مِنْكُمْ الْمُّجاهِدِينَ ّنَعّْلَمَ حَتَى لَنَبّْلُوَّنَكُمْ وَ: )مجاهد .1

 . 371 آل عمران،( الّصَابرِين يَعّْلَمَ وَ)صابر. 1

 .370آل عمران، ( ءَامَنُواْ الَذِينَ الّلَهُ لِيَعّْلَمَ)مومن  .7

 . 319آل عمران،( الطَيِبِ مِنَ الّخْبِيثَ يَمِيزَ  حَتىَ)پاکیزه. 3

 خدا و؛ النُّشُور كَذلِكَ مَوْتِها بَعْدَ الْأَرْضَ بِهِ فَأَحْيَيْنا مَيِتٍ بَّلَدٍ  إِلى فَّسُقْناهُ سَحاباً فَتُثيرُ الرِياحَ أَرْسَلَ الَذي الّلَهُ وَ. 1

 مرده سرزمینى سوى به را آن[ ما] و انگیزند، برمى را ابرى[ بادها] پس کند مى روانه را بادها که است کسى همان
 . 9فاطر، . است چنین[ نیز] رستاخیز بخشیدیم زندگى مرگش از پس ،[ وسیله] بدان را زمین آن و راندیم،



 

 

 

 

 

  2931توشه راهیان نور تابستان ره  ■  11

راحت و گریانند و ها نا این .گیرند بعضی از مردم، کارنامه خود را با دست چپ می

زشت   کارهایای کاش در دنیا : گویند اندازند و با خود می سرشان را پایین می

 !رساندیم ای کاش به کسی آزار نمی! کردیم نمی

 :فرماید  آنان می  ی درباره 79ی  ی کهف آیه خداوند در سوره

 اى»: گویند مى وند ترسان ،است ی عملشان نامه در آنچه از که بینى مى را گناهكاران

 را آن که این مگر ،نیست بزرگى و کوچك عمل هیچ که است کتابى چه این! ما بر واى

  «بینند مى حاضر را خود اعمال همه و! است؟ نوشته

 تنوع 
 مد ه ن  كا ن یا ن تا

 

  
 دا د یا   داهههها نههه  

 

  

  داههها  ا د ههت نهه  
 

  
 كه  د     ک نه  یت 

 

  
                     ***** 

  هها ن تهها هم هها ه مگنهه 
 

 
   يههههن تهههها  ا پ  ع ههههم 

 

 

   ، پهههر ا  نهههمد  نثههه  
 

 
  ههه د اه ههه    نههه  هههه   

 

 
                                                        ***** 

 نهههه د  يهههها ههههم ا   ههههه    
 

 شههههه د  نههههه د   ن  هههههاپَ  
 

 نههههههه  نههههههه د   هههههههه   ه  
 

  هههههها  لهههههه د   یا  صهههههها  
 

                                                      ***** 

 ن تا ن   ا  نهمگ  نث 
 

  
 ايههدا  ی ههميد   هه 

 

  

 ا نشهههه     ههههت   د 
 

  
 ايههدا  ینشتههم ع ههم

 

  
                        ***** 
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 مت ههه ً ی،نههه  ی ن تههها 
 

 
 دا د ینههههه  ی    هههههن 

 

 

 ر كها ك نا م ل      ش 
 

 
  كهه  د   هه ی نهه  نهه   

 

 
                                                      ***** 

 ؟داي چه چيزي آماده كرده

و  را صدا زدمردی ایشان  .کردند از محلی عبور می ,حضرت محمدروزی 

  «؟شود میقیامت  زمانیه چ»: پرسید

  «ای؟ برای آن روز چه چیزی آماده کرده»: ندفرمود ایشان

 «.دوستی خدا و رسولش را»: گفت

 «.1تو با همان کسی هستی که دوستش داری»: نددفرمو حضرت

 خواهید با چه کسی باشید؟  ی آخرت می حال شما در خانه

 با دوستان خدا یا دشمنان؟

های  باید دوستان خدا را دوست داشته باشیم و از آنان اطاعت کنیم تا در امتحان

 .زندگی موفق باشیم و در خانه آخرت با آنان همنشین شویم

 :فرماید می 31ی  ی مجادله، آیه در سورهقرآن کریم 

 و برید، فرمان او پیامبر و خدا از و ؛تَعْمَّلُونَ بِما خَبيرٌ الّلَهُ وَ رَسُولَهُ وَ الّلَهَ أَطيعُوا وَ»

 «.است آگاه دهید، انجام می آنچه به خدا

 توانم من مي

 . های زیر  یك نقاشی بكشم ی آیه درباره. 3

 فریاد شادى شدّت از ،دهند راستش دست به را لشاعما ی نامه که کسى پس»

  1«.بخوانید و بگیرید مرا اعمال ی نامه! محشر اهل اى :زند مى

                                                
 .ستمصطفی رحماندو. 3
 .730، ص 3ارشاد القلوب، ترجمه سلگی، ج . 1

 .39 ی هیآحاقه،  .1
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 هرگز کاش اى: گوید مى بدهند چپش دست به را اعمالش ی نامه که کسى اما»

  3«.دادند نمى من به را اعمالم ی نامه

 . شود نام ببرم امتحان زندگی میچند کار را که سبب موفقیت در . 1

 ي آسماني زمزمه

 این در! ؛ پروردگارا1النَار عَذابَ قِنا وَ حَّسَنَةً الْآخِرَةِ فِي وَ حَّسَنَةً الدُّنْيا فِي آتِنا رَبَنا»

  «.دار نگه دور آتش عذاب از را ما و کن، عطا نیكى نیز آخرت در و نیكى ما به دنیا

                                                
 .13ی هیآحاقه،  .3

 .103ی آیهبقره، . 1



 ی آنها بهشت و نعمت: مدهدرس 

 معاد: موضوع درس

 های کسب آن های بهشتی و راه بیان نعمت :هدف كلي

 .رمزی، تقسیمی، شعری :هاي انتقال مفاهيم ديني روش

 شعر شروع

 نهههههها ههههههه د  هههههه ای نهههههها گ   
 

 كههههههههها پم اهههههههههها  ا  فميههههههههه 
 

 نهههههههها   ی د  تهههههههه  نهههههههه ل ا   
 

   ههههها    ههههه ل  ي ههههه  ك ههههه     
 

 ايجاد انگيزه

! پروردگارا»: کنند گونه دعا می نصحیفه سجادیه ای 71در دعای  {امام سجاد

 ایمان که ییآنهاو خداوند مهربان نیز پاداش « بهشت پر نعمتت را به من هدیه بفرما

 .1قرار داده است بهشت اند، داده انجام شایسته کارهاى و آورده،

مرتبه از خداوند  51در دعای مجیر،  ,در مقابل درخواست بهشت، پیامبر اکرم

« .؛ ای خدای پناه دهنده، مرا از آتش جهنم پناه بده1النَارِ يَا مُّجِير  ّنَا مِنَأَجِرْ»: خواهند می

  الْغَوْثَ»: گوییم مرتبه می 300انیم  خو های قدر می و در دعای جوشن کبیر که در شب

 « .از آتش جهنم رهایم کن! ؛ فریاد فریاد خدایا7 النَارِ يَا رَب  الْغَوْثَ خَّلِّصْنَا مِنَ

آن را از خداوند طلب  {هایی دارد که امام سجاد شما بهشت چه نعمتبه نظر 

مرتبه رهایی  51نمایند و آتش جهنم چقدر سوزان است که پیامبر مهربان از خداوند  می

 ؟3خواهند از آن را می

                                                
 .ناصر کشاورز.  3
  .51ی بقره، آیه. 1
 .115، ص (جنة األمان الواقية)المصباح للكفعمی . 1

 . 171همان، ص . 7
 .ایدهای عربی دعاها را در ابتدای کالس روی تخته نوشته و بعد سوال را مطرح نم بهتر است مربی جمله. 3
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 متن و محتوا

 . 3ها توجه نمایید برای آشنایی بیشتر با بهشت و جهنم به این کارت

 
ها از  خداوند، نیكوکاران را به مهمانی بهشت دعوت کرده است و با بهترین نعمت

، 13ی  خداوند در آیه. رسد نمى کس هیچ فكر به هایی که نعمت. کند ها پذیرایی می آن

 :فرماید ی ق می سوره

 نزد و هست، ها آن براى جا آن در بخواهند چه ؛ هرمَزيدٌ لَدَيْنا وَ فيها يَّشاؤُنَ ما لَهُمْ»

 «.است بیشترى هاى نعمت ما

اند که به میهمانی خداوند دعوت  به نظر شما، بهشتیان چه کارهایی انجام داده

 اند؟ ه شد

خواهیم به این میهمانی دعوت شویم، باید کارهایی را که خداوند و پیامبران  اگر می

 .1خالصه شده است« قرآن آدرس»این کارها در رمز . اند، انجام دهیم و امامان بیان کرده

                                                
 .ی بهشت و جهنم بپردازد مربی با نشان دادن کارت نعمت بهشتی و نغمت جهنمی به مقایسه. 3
را روی تخته نوشته  و با روش نمادین هر یك از حروف آن را برای متربیان « آدرس قرآن»ی  مربی کلمه.  1

 .توضیح دهد

 راحتی و آسایش

 زیبا و شاداب هاى صورت

 سالم و درود

 صفا و برادرى

 و شیر عسل و گوارا آب

 طال از یىبندها و دست های ابریشمی لباس

 لعنت و نفرین

  جوشان و بدبو  آب

 عذاب و سختی

 فحش و ناسزا

 و خشن آتش از هايی لباس

 صورت زشت و سیاه
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 آشنايي با خدا و پيامبر و پيروي از آنان. 1

 داخل بهشت؛ به  3الّْجَنَةَ إِلَا مَنْ عَرَفَهُمْ وَ عَرَفُوه  لَا يَدْخُلُ»: فرمایند می {امام علی
 «.بشناسند را او نیز آنان و بشناسد راپیشوایان دین  که ىمگر فرد، شود ینم

 تَحْتِهَا مِنْ تَّجْري جَنَاتٍ يُدْخِّلْهُ رَسُولَهُ وَ الّلَهَ يُطِعِ مَنْ»: فرماید خداوند در قرآن می
 را وى کند، اطاعت او پیامبر و خدا از هرکس؛  1الْعَّظيم الْفَوْزُ ذلِكَ وَ فيها خالِدينَ الْأَّنْهارُ

 این و اند، جاودانه آن در. است روان نهرها آن[  درختانِ] زیر از که درآورد هایى باغ به
 «. است بزرگ رستگاری همان

اگر کسی خدا و پیامبر را خوب بشناسد، از دستورهای آنان پیروی کرده و به راه 
 .شود راست هدایت می

 درس خواندن. 2

ى نیست که صبح یا شب در جستجوى علم ا هیچ بنده: فرمودند {امام محمد باقر
آفرین بر : گویند که داخل در رحمت خداوند است، و فرشتگان به او می باشد، مگر آن

 .1!تو باد اى زائر خدا
  راستگويي. 3

 تَّجْري جَنَاتٌ لَهُمْ صِدْقُهُمْ الّصَادِقينَ يَنْفَعُ يَوْمُ هذا الّلَهُ قالَ»: فرماید خداوند در قرآن می

 خدا؛ 7الْعَّظيمُ الْفَوْزُ ذلِكَ عَنْهُ رَضُوا وَ عَنْهُمْ الّلَهُ رَضِيَ أَبَداً فيها خالِدينَ الْأَّنْهارُ تَحْتِهَا مِنْ

                                                
 .131، ص(للصبحی صالح)نهج البالغه .  3
 .31ی نسا ، آیه.  1
 171ترجمه ثواب األعمال، ص/ ها و کیفر گناهان  اداش نیكیپ.  1
 .339ی مائده، آیه.  7

 : .........................................آ
 : ..........................................د
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 هایى باغ آنان براى« .بخشد سود شان راستى را راستگویان که است روزى این،»: فرمود
 آنان از خدا. نندجاودا آن در همیشه. است روان نهرها آن[  درختان] زیر از که است

  «.بزرگ رستگارى است این. خشنودند او از[ نیز] آنان و است خشنود
 سيركردن گرسنه. 4

کسى که به مؤمن »: روایت کرده است که فرمود {ابو حمزه ثمالى از امام سجاد
اى  دهد، و کسى که مؤمن تشنه هاى بهشتى به او مى اى غذا دهد، خداوند از میوه گرسنه

هاى گواراى بهشتى سیراب خواهد کرد، و  زد، خداوند او را از آشامیدنیرا سیراب سا
هاى سبز بهشتى خواهد  او را با لباس[ اندام]کسى که مؤمنى را بپوشاند، خداوند 

 «.3پوشاند
 قرآن خواندن. 5

بر شما باد به خواندن قرآن؛ زیرا درجات بهشت به »: فرمودند {امام صادق
گویند، بخوان و باال برو و هر  قیامت به قاری قرآن می ی آیات آن است و روز شماره

 «.1رود آیه که بخواند یك درجه باال می
 روزه گرفتن. 6

هر کس »: فرمودند ,روایت کرده است که رسول خدا {شخصی از امام صادق
 .1کند یك روز، روزه مستحبى بگیرد، خداوند متعال او را وارد بهشت مى

 احترام به والدين. 7
گذارد و سخنان آنان را گوش  ی که همیشه به پدر و مادر خود احترام  میفرزند

 .شود ها را از خود راضی نگه دارد، درهای بهشت به رویش باز می دهد و آن می

هر کس در ابتدای روز، پدر و مادرش، یا یكى از آن دو از او »: فرمودند ,پیامبر
 «.7شود به رویش باز مى  بهشت  راضى باشند، درهاى

 نماز خواندن. 8

 به و بدهید زکات و دارید برپا نماز اگر»: فرماید خداوند در قرآن کریم می
 را گناهانتان قطعاً بدهید، خدا به نیكویى وام و کنید یاریشان و بیاورید ایمان فرستادگانم

                                                
 .133ترجمه ثواب األعمال، ص/ ها و کیفر گناهان  پاداش نیكی.  3
 .31امالی شیخ صدوق، مجلس . 1
 .375ترجمه ثواب األعمال، ص/ پاداش نیكیها و کیفر گناهان . 1
  .19نصایح، ص . 7
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 در است روان نهرها آن[  درختان] زیر از که هایى باغ به را شما و زدایم، مى شما از
 «. 3ورمآ مى

 «.1؛ نماز کلید بهشت استالّجنّهُ  الّصّالهُ مفتاحُ»: فرمودند ,پیامبر

 تنوع 

 1نمااااز: توشاااه محشااار 
 

 نمااااااااز: کلیاااااااد کاااااااوثر 
 

 نماااااز: عطاااار گلسااااتان
 

 نماااااااز: شااااااوق بهاااااااران  
 

 نماااااز: آیاااات ساااابحان
 

 نمااااااااز: پیاااااااام قااااااارآن  
 

 نمااااز: شاااوکت ایماااان 
 

 نماااااااز: فااااااروغ یاااااازدان  
 

 نمااااااز: نیاااااز انسااااان  
 

 نماااااااز: انساااااانجش ایماااااا 
 

 نماااااز : عتاااارت پاکااااان
 

 نماااااااز: عاااااازت یاااااااران  
 

 نماااااز: رمااااز شااااهادت
 

 نمااااااااااز: راز رساااااااااالت 
 

 نماااااز: فجاااار هاااادایت
 

 نماااااااز: فَخاااااار والیاااااات  
 

 نماااااز: نغمااااه عرفااااان
 

 نماااااز: صاااایقل هاااار جااااان        
 

 نمااااز: باااارش رحمااات 
 

 نماااااااز: غرفااااااة جَناااااات  
 

 نمااااز: ساااپاس نعمااات 
 

 نماااااااز: نشااااااان وحاااااادت 
 

 نماااااز : رساااام نِجاباااات
 

 نمااااااز: شُاااااكر و رضاااااایت  
 

 نمااااااز: روح صاااااداقت
 

 نمااااااااز: ناااااااور امامااااااات 
 

 نماااااز: مَحااااو ضاااااللت
 

 نماااااااز: مَجااااااد عبااااااادت  
 

 نماااااز : درس شااااریعت
 

 نمااااااز: کساااااب فضااااایلت  
 

 توانم من مي

 .های زیر نقاشی زیبایی از بهشت بكشم با کمك آیه

                                                
 وَ سَيِئاتِكُمْ عَنْكُمْ لَأُكَفِرَنَ حَّسَناً قَرْضاً الّلَهَ أَقْرَضْتُمُ وَ عَزَرْتُمُوهُمْ وَ  بِرُسُّلي آمَنْتُمْ وَ الزَكاةَ آتَيْتُمُ وَ الّصَالةَ مُأَقَمْتُ لَئِنْ. 3

 .31ی مائده، آیه.  الْأَّنْهارُ تَحْتِهَا مِنْ تَّجْري جَنَاتٍ لَأُدْخِّلَنَكُمْ

 .753 نهج الفصاحه، ص. 1
 .را بعد از هر مصرع تكرار کنند« نماز»ها بخواهد تا کلمه  مربی شعر را بخواند و از بچه. 1
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 در که کردیم پدیدار انگور و خرما درختان از هایى باغ آن وسیله به شما براى پس»

 « 3.خورید مى ها آن از و است فراوان هاى میوه شما براى ها آن

 ي آسماني زمزمه

 ذُرِيَاتِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ آبائِهِمْ مِنْ صَّلَحَ مَنْ وَ وَعَدْتَهُمْ  الَتي عَدْنٍ جَنَاتِ أَدْخِّلْهُمْ وَ رَبَنا»

 با اى، داده شان وعده که جاوید هاى باغ در را آنان گارا،پرورد؛  1الْحَكيم الْعَزيزُ أَّنْتَ إِّنَكَ

 خود تو زیرا ؛کن داخل اند، آمده صالح به که فرزندانشان و همسران و پدران از که هر

 «.حكیمى و ارجمند

                                                
 .39ی مومنون، آیه. 3
 .5ی  آیهغافر، . 1



 

 

 

 

 

 

 احکام: فصل پنجم





 گلشن احکام  :يازدهم درس

 احکام: موضوع

 .ندآموزان در این درس با ضرورت و انواع احكام آشنا می شو دانش :هدف كلي

 استفاده از قالب های شعری، داستانی، تقسیم، جدول :هاي بيان مفاهيم ديني روش

 شعر شروع

 ای كهها نهه  ه نهها  شهه     هه    هه   
 

  دفتهههههههم نهه  هههههها نهها ه نهها نهه    هه  
 

 3.ستایش خدایی که با فرستادن احكام دین خود، ما را به راه سعادت هدایت کرد

 ايجاد انگيزه

او بعد از آن که . دانست وضو و نماز را به خوبی نمی سعید شاگرد کالس سوم،

خواست  چون می. ها وضو گرفتند و به سمت مسجد راه افتادند، جلو شیر آب آمد بچه

ها متوجه نشوند در آن جا حسن پسر روحانی محل را دید و از او خواست وضو و  بچه 

 .نست به او یاد دادحسن نیز به خوبی هرآن چه را می دا. نماز را به او آموزش دهد

: بین نماز بلند شد و صحبت کرد حسنبابای وقتی در مسجد نمازشان را خواندند، 

پدر و مادر،  :های زیادی داده ها خدا به ما نعمت بچه .مهربان ی به نام خداوند بخشنده

 .هزار نعمت دیگرن دست و پا، چشم و گوش، هوش و استعداد، و هزارا

این احكام را . ز ما خواسته به احكام دینش پایبند باشیمدر مقابل این همه نعمت ا

 .یاد بگیریم و به دیگران بیاموزیم

                                                
 :مربی می تواند با استفاده از این اشعار با بچه ها سالم و احوالپرسی نماید .3

 هاااا بچاااه ساااالم ساااالم
 

 زیبااا و ساارخ هااای گاال
 

 هاااا بچاااه ساااالم ساااالم
 

 ماااااه مثاااال عزیااازای 
 

 باشاااید خاااوب امیااادوارم
 

 باشااید ساارحال و سااالم
 

 پاشاادی خااواب از وقتاای
 

 رسایدی  دوساتت  باه  یا
 

 خیاااابون تاااو کاااه وقتااای
 

 دیاادی را فامیاال و آشاانا
 

 ناااره یاااادت ساااالم بپاااا
 

 نااره یااادت سااالم بپااا
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وای بر هر مسلمانی که در هفته یك روز را برای »: فرماید می ,پیامبر اکرم

 3«.شناخت دستورهای دین خود و پرسش از آن قرار ندهد

ت تا با شرکت در کرد، تصمیم گرف می ید در حالی که به روحانی محل نگاهعس

ی شیرین الهی، عبادت خدا را به خوبی  کالس احكام، و آگاهی بیشتر از این برنامه

 . انجام دهد و دل پیامبر خدا را شاد کند

 متن و محتوا

برخی . آموزد تا در مواقع حساس و مهم از آن بهره بردانسان علوم مختلف را می

بنابراین فراگیری علومی که با آن . دعلوم کاربرد کمتر و برخی کاربرد بیشتر دارن

احكام دینی از علومی است که از ابتدای سن . سروکار بیشتری داریم، مهمتر است

تكلیف تا دوران پیری و مرگ با آن سروکار دارد و در قیامت نیز از آن سؤال خواهد 

 .بنابراین الزم است به یادگیری آن اهمیت فراوان دهیم. شد

تمام طول زندگی الزم است، اما بهترین دوران برای یادگیری هر چند یادگیری در 

 . احكام، دوران کودکی و نوجوانی است

آموزیم مانند نقاشی بر سنگ علمی که در کودکی می: می فرمایند {امام علی

 .( پاک کردن این نقاشی بسی دشوار است) 1.است

 ضرورت يادگيري احکام در روايات

ها، دانشمند شدن  ؛ بهترین عبادت1فْضَلُ الْعِبَادَةِ اّلْفِقْهُاّ»: فرماید می ,حضرت محمد

 «.در علوم دینی است

، از تیو مانند اعراب زمان جاهل دیریبگ ادیرا  نیاحكام د» :فرمودند {امام صادق

خداوند  ،ردینگ ادیرا  یکه احكام اله یکس» :سپس افزودند« .دیخبر نمانیاحكام خدا ب

 «7.ندکینظر لطف نمبا او هرگز به  امتیدر روز ق

 

                                                
 .331، ص 3محمدباقر مجلسی، بیروت، موسسه الوفا ، بحاراالنوار، ج. 3

 .133، ص3لفوائد، جکنزا .1

 .10، ص3الخصال، ج .1

 .137ص محمدباقر مجلسی، همان،  .7
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 ,انتخاب پيامبر

 یسرگرم عبادت و گروه یگروه.مسجد دو گروه از مسلمانان نشسته بودنددر 

 .ینیعلوم د یریادگیمشغول به بحث و 

 .پیامبر خدا نزدیك شدند

 .سؤال مهم این بود که پیامبر با کدام گروه همراه خواهند شد

خدا را  یگروه ؛هر دو گروه خوب هستند» :دتر آمدند و فرمودن پیامبر اسالم نزدیك

ولی این . دهند نیز آموزش می گرانیآموزند و به د خود می گرید یمی خوانند و گروه

دوم  گروهآن گاه در کنار  «.ام فرستاده شده« آموزش»زیرا من برای  ؛گروه دوم برترند

 .نشستند

ی  تاد آن و همهکالسی است که پیامبران، اساحكام،  یریادگیکالس درس  ی،آر

 . ها هستند مردم، شاگردان آن

دانشمند  یبرتر» :ندیفرما یمبه نقل از پدران خود از پیامبر اسالم نقل  {صادقامام 

 «3.بر ستارگان است دیخورش یمانند برتر ،کند یکه فراوان عبادت م یبر کس ینید

 .احكام است یریادگیقدم،  نیاول ینیدانشمند شدن در علوم د یبرا

 واع احکامان

 :احكام دین اسالم در یك تقسیم بندی به پنج شاخه تقسیم می شوند

کارهایی که ما باید حتماً آن را انجام دهیم، مثل نماز خواندن و احترام به : واجب. 3

 پدر ومادر؛

 کارهایی که ما باید حتماً  آن را انجام ندهیم، مثل دروغ گفتن؛: حرام. 1

 دهد، مثل کمك به دیگران؛ نجام دهیم خدا به ما ثواب میکارهایی که اگر ا: مستحب. 1

 ؛فوت کردن به غذاکارهایی که بهتر است آن را انجام ندهیم، مثل : مكروه. 7

 یو مساو كسانین آن از نظر اسالم، دکه انجام دادن و انجام ندا ییکارها :مباح. 3

 .مانند راه رفتن و نشستن. است

                                                
 .1 ، ص 2 جهمان، ، محمدباقر مجلسی . 
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 تنوع

 .دیجدول احكام را پر کن

 (آب.  )برای وضو گرفتن الزم و ضروری است..........   .3

 (حجاب)    .ها الزم است خانم یآن برا تیکه رعا یاز واجبات...........  .1

 (وضو) .از مقدمات نماز است.........  .1

 (روزه) .گردد یواجب م......... در ماه رمضان  .7

 
 (مستحب) .است........... قنوت در نماز  .3
 (واجب) .است............جواب سالم دادن   .1
 (حرام)  .است...........غیبت کردن  .1
 (مكروه) .است......... سالم کردن به نمازگزاران  .5
 (مباح)  .است.........راه رفتن و نشستن  .9

 من مي توانم
ی بزرگ داشته باشد و  برای احكام پنج گانه درختی را نقاشی کنم که پنج شاخه

 .های کوچكتر بكشم و بر هر شاخه یك مثال بزنم ی بزرگ شاخه هر شاخه برای
 ي آسماني زمزمه
 !های کوچك ما را از محبت خود سرشار کن ا این قلبخدای

خدایا به من توفیق ده تا در کالس یادگیری احكام الهی موفق بوده و دل پیامبرت را 
 .شاد نمایم



 اه ها و ناپاكي پاک كننده  :دوازدهم درس

 احکام :موضوع

 .شوند ها آشنا می ها و پاک کننده آموزان در این درس با با ناپاکی دانش :هدف كلي

 های شعری، داستانی، تقسیم، جدول استفاده از قالب :هاي بيان مفاهيم ديني روش

 شعر شروع

  هههههههه ا ههههههههه د نهههههههها ا ل
 

 ه هههههتا ا  ی ن ههههه   كههههها
 

  لههههد     هههه ل نهههها نهههه 
 

 فم هههههتا نههههه   ههههه  ا 
 

 3« فرجهم عّجل و محمد آل و محمد ّليع صل الّلهم»

 ايجاد انگيزه

فهمیدیم کدام  ها مثل هم بودند، از کجا می رنگ ی  ایم اگر همه حال فكر کرده تا به

؟  ندفهمیدیم کدام یك بهتر از کجا می ،ها خوب بودند آدم ی رنگ زیباست؟ اگر همه

کجا می شناختیم؟ اگر  را از تر خوشمزهها یك مزه داشتند، خوراکی  خوراکی ی اگر همه

 شد؟ همیشه جهان تاریك بود و روزی در کار نبود، از کجا ارزش روشنایی معلوم می

های گوناگون نبود،  ها یكسان بودند، و اگر جهان آمیخته از رنگ آری اگر همه انسان

ا ه با نگاه به ناپاکی. کنند در کنار هم معنا پیدا مینیز پاکی و ناپاکی . زندگی زیبا نبود

 . ها را شناخت توان پاکی می

                                                
 :اشعار مناسب سالم و احوالپرسی .3

 دانااااااا  هااااااای  بچااااااه  آی
 

 شاااااما بااااار مااااان ساااااالم 
 

 ابتااااااادا هماااااااین بیااااااااین
 

 خاااااادا نااااااام بااااااه بگاااااایم 
 

 میاااااااد تااااااا خاااااادا نااااااام
 

 شااااااد میشاااااه ماااااا دلهاااااای 
 

 خاااادا نااااام بااااا کااااه چااااون
 

 آزاد ز غصااااااه شاااااایم ماااااای 
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ها قرار داده است و  پاک را برای آسایش انسان چیزهایبنابراین خداوند حكیم هم 

 .ها خلق کرده است ها را برای شناسایی پاک ها و ناپاک که نجس هم این

 ,رسول حق به همین جهت. دهد دین اسالم به پاکیزگی اهمیت بسیار می

 (ى  ن  ا  س  ن  ا  د  ب.... ) .انسان آلوده و کثیف؛ 3دُ الْقاذُورَةُبِئْسَ الْعَبْ» :فرمایند می

  «.است

 متن و محتوا

ها در شرایطی، بسیار ضروری و الزم هستند و در شرایطی دیگر  بسیاری از ناپاک

مانند خون انسان که وجود آن در رگ های انسان بسیار ضروری . شوند باعث فساد می

 .است

 خوب است بدانيم

 .کند رساند و از بدن انسان محافظت می ن مواد غذایی را به اعضای بدن میخو

ها خارج شود، خیلی زود فاسد شده و محل اگر خون از رگ: گوینددانشمندان می

 . فایده خواهد شد کشد که خشك و بی طولی نمی. شود ها می تجمع انواع میكروب

خون را که در بیرون از جایگاه  جا که دین اسالم، دین پاکی و پاکیزگی است، از آن

 .خود باشد، ناپاک معرفی نموده و از مسلمانان خواسته تا از آن دوری کنند

خوب است تا با . اسالم عالوه بر خون برخی چیزهای دیگر را نیز نجس می داند

  .ها مختلف حفظ کنیم دانستن آن، خودمان را از ناپاکی

 ها بعضي از ناپاكي

 خون. 3

مانند خون انسان و خونی که از گوسفند و مرغ به . ها نجس است برخی از خون

 .شودصورت جهنده خارج می

 : نکته

 .خون ماهی، پشه و یا حشرات نجس نیست ■

                                                
 .9، ص31محمدبن یعقوب کلینی، از انتشارات دار الحدیث، الكافی، ج  .3
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شود، اگر معلوم نباشد که با  ای که در حال بهبودی زخم در آن پیدا می زردابه ■

 3.خون مخلوط است پاک است

 سگ. 1

به  سگاما ورود  ر دفاع و شكار مورد توجه است،سگ نیز اگر چه وفادارى آن د

 . گوناگون بهداشتى را در پى دارد بیماری های زندگی محیط

های حتی در سگ. هاست ها و بیماری بزاق سگ محل جمع شدن انواع کثیفی

 .ها وجود دارد شوند، این مریضی خانگی که شسته می

 خوک. 1

 . تمام بدن خوک نجس است

کند حتی مو و استخوان و پنجه و ناخن و  شكی زندگی میسگ و خوکی که در خ

 .ها نجس است، ولی سگ و خوک دریایی پاک است رطوبت آن

 ادرار و مدفوع. 7

 انسان ( الف

. 1. خوردن گوشتش حرام باشد. 3ی که این دو صفت داشته باشد؛ هر حیوان (ب

 .ربهمثل موش و گ .اگر رگ آن را ببرند، خون از آن به سرعت جارى شود

 کافر.3

 .کسی که خدا را قبول نداشته باشد◄

 .پیامبری رسوالن خدا را نپذیرد ◄

 .کسی که ضروریات دین مثل نماز و روزه را انكار کند ◄

 ها ممنوع ورود ناپاكي

پوشیدن لباس نجس برای نماز، نماز خواندن در جای نجس، : عبادت خداوند. 3

 .و آن عبادت باطل است نجس بودن خود بدن هنگام عبادت، جایز نیست

 .خوردن و آشامیدن نوشیدن شراب، حرام است. 1

                                                

 .، رساله امام خمینی307، چاپ پیام عدالت، مساله 10رساله نه مرجع، ص  .3
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وضو و همچنین تماس بدن نجس با قرآن حرام  تماس انسان بی: تماس با قرآن. 1

 .است

 چيست؟( كننده پاک)مطهّرات 

 کنند به چیزهایی که نجاسات را پاک می. شوند ی چیزهای نجس، پاک می همه

 :عبارتند از از آن ها بعضی. گویند می« مطهّرات»

 آب. 3

 .و آبی از آسمان برای شما فرستاد، تا شما را با آن پاک کند: قرآن مجید می فرماید

 . بدن و لباس و ظرف نجس با آب پاک می شد* 

 آفتاب. 1

 .شوند ها، درخت و گیاه با آفتاب پاک می زمین، دیوار ساختمان

 زمین. 1

 کند یرا پاک مزمین با سه شرط کف پا و ته کفش نجس 

 . زمین پاک باشد( الف

 . خشك باشد زمین( ب

 .راه رفتن یا مالیدن پا به زمین برطرف شودنجاست، با ( ج

 .آسفالت، چمن و موزائیك پاک کننده نیست* 

 اسالم . 7

 :یعنى بگوید. مى شودو پاک مسلمان  ،اگر کافر شهادتین بگوید

 اً رسول اهلل اشهد انّ محمّد واشهد ان ال اله االّ اهلل 

 ؟«.تو را دوست دارم»: دوست دارید خدا به شما بگوید

خدا انسان  3؛ إِنَ الّلَهَ يُحِبُ التَوَابينَ وَ يُحِبُ الْمُتَطَهِرين»: خداوند در قرآن می فرماید

 « .های توبه کننده و پاکیزه را دوست دارد

همانا خداوند ؛ 3يِبَ، ّنَّظيفٌ، يُحِبُ النَّظافَةَإِنَ الّلّهَ طَيِبٌ، يُحِبُ الطَ» :رسول خدا فرمود

 «.پاکیزه است به پاکیزگى عالقه دارد .نیكوست، نیكو را دوست دارد

                                                
 .111ی  بقره، آیه .3
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 :دو گروه دوستان خدا هستند

 .شوند کسانی که از گناه پاک می. 3

 .کسانی که تمیز و پاکیزه هستند. 1

بدانیم پاک شدن از نجاسات چگونه پاک می شوند، خوب است  حال که فهمیدیم 

 گناه چگونه است؟

پس اگر دروغ و یا ناسزا . بخشد خدا آن قدر مهربان است که هر اشتباهی را می

 . ترها کردیم، از خدا عذرخواهی کنیم احترامی به بزرگ گفتیم و یا بی

 تنوع

 جدول را حل کنید

 (آب.)هاست  از پاک کننده. 3

 (اسالم.)کند کافر را پاک می. 1

 (آفتاب.)کند نجس را پاک میزمین . 1

 (عبادت.)یكی از مواردی که ورود ناپاکی در آن ممنوع است. 7

 (زمین.)کند ته کفش نجس را پاک می. 3

 (وضو)کلید ورود به نماز است. 1

 (سگ و خوک. )شوند اند و پاک نمی نام دو حیوانی که نجس. 1

 

                                                                                                              
 .191، ص (,مجموعه کلمات قصار حضرت رسول) هنهج الفصاح. 3
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 من مي توانم 

 .تصویر بكشم ها را به در یك نقاشی سه تا از پاک کننده

 ي آسماني زمزمه

ای خدای پاک و پاکیزه، ای خدای طیب که پاکیزگی را دوست داری، بدن و روح  

 !باشیم أما را از هر زشتی و پلیدی پاک کن تا بتوانیم همنشین پاکانی چون امام زمان



 (وضو)كليد نماز : سيزدهم درس

 احکام: موضوع

 .شوند و و نحوه اجرای آن آشنا میآموزان در این درس با وض دانش :هدف كلي

 .های شعری، داستانی، تقسیم استفاده از قالب :هاي بيان مفاهيم ديني روش

 شعر شروع

 ك ههه     ه ههه     ا هههه  هههه د نههها
 

 نشمنههههههه   نخ ههههههه      ا هههههههه 
 

  ههههه    عطههههم    ي هههه ي    ا ههههه 
 

    ههههه   هههههه ی پم اهههههها   ا هههههه 
 

 ايجاد انگيزه

و از غم و  1باشیم، رزق و روزی فراوان داشته ما دوست داریم که بدنی سالم داشته

 7.و گناهانمان پاک شود 1غصه به دور باشیم، با کارهای کوچك ثواب شهید برده

 .توانیم به این امتیازات مهم دست یابیم خوب است بدانید با یك عمل کوچك می

هنگامى که دست خود را به : درمورد این عمل کوچك فرمودندحضرت محمد

 .شود گویى، گناهان دست پاک می مى« بسم اللَه الرحمن الرحیم»انى و رس آب مى

 .شود زمان آب ریختن به صورت، گناهان چشم و دهان، بخشیده مى

                                                
 :ب برای سالم و احوالپرسی مربوط به این درساشعار مناس .3

 !هاااااا بچاااااه ساااااالم ساااااالم
 

 زیبااااااااا هااااااااای غنچااااااااه ای 
 

 براتاااااااااااااااااااااون ام آورده
 

 آساااااااااااامون ای از هدیااااااااااااه 
 

 خوشااااارو خاااااوب دوساااااتان
 

 خوشاااااااابو شاااااااااد گلهااااااااای 
 

 ماااااان  زیبااااااای  ی هدیااااااه
 

 (وضاااااااو)قشااااااانگش اسااااااام 
 

 «اااالاااااااااااااواتصااااااااااا»همه بلند و یك صدا  ,حاال یه سالم و صلوات به رسول خدا 

 .190، ص1 جاالسالمیه، : کلینی، الكافی، ناشر. مَنْ سَرَهُ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ بَيْتِهِ فَّلْيَتَوَضَأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ .1

مستدرک الوسائل و نوری،  حسین بن محمد تقی : مَنْ ّنَامَ عَّلَى الْوُضُوءِ إِنْ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فِي لَيّْلِهِ مَاتَ شَهِيدا .1

 .191، ص3 مستنبط المسائل، ج

وسائل الشیعة، حر عاملی،  :الرَحِيمِ طَهُرَتْ أَعْضَاؤُهُ كُّلُهَا مِنَ الذُّنُوبِ -إِنْ قَالَ فِي أَوَلِ وُضُوئِهِ بِّسْمِ الّلَهِ الرَحْمَنِ .7

 .195، ص3 ج
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 .گردند ها، گناهان از تو پراکنده مى موقع شستن دست

 3.ریزد ، فرو مى ها رفته هنگام مسح سر و پاها، گناهانى که پا به دنبال آن

 1«.نماز است (د  ی  ل  ک.... )وضو ؛ الوضوء مفتاح الّصالة»: مودندفر رسول اهلل 

 متن و محتوا

 اولين وضو

با آبی که ، به پا خیز و ,ای محمد» :گفت ,حضرت محمد به جبرئیلحضرت 

، بشویها را از آرنج  ابتدا صورت و دست. وضو بگیرام، برای نماز  از آسمان آورده

 .نکدو پا را مسح  بعدسپس جلو سر و 

از آن . آموزش داده شد ,گونه بود که وضو از سوی خداوند متعال، به پیامبر و این

 : شددستور داده  پس به مسلمانان

يا أَيُهَا الَذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الّصَالةِ فَاغّْسِّلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ 

 1؛ رْجُّلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنامّْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَ

و . آرنج بشویید ازها را  ایستید، صورت و دست هنگامى که به نماز مى! ای مومنان

 . پشت پا مسح کنید سر و پاها را تا برآمدگى

 بهترين روش آموزش

 وضوی اما گیرد، می وضو پیرمردی که دیدند {حسین امام و {حسن امام روزی

 این ای گونه به حال عین در و کنند خود اشتباه متوجه را او که نآ برای. دارد اشكال او

 تو»: گفتند پیرمرد به و آمدند جلو دو هر نشود، ناراحت پیرمرد که دهند انجام را کار

 دو هر گاه آن. «است کامل وضویمان نفر دو ما از یك کدام که کن قضاوت ما بین

 خود اشتباه متوجه پیرمرد شد، امتم دو آن وضوی وقتی. کردند گرفتن وضو به شروع

 درست من وضوی و است کامل شما دوی هر وضوی»: گفت و کرد دو آن به رو و شد

 .«آموختم بزرگواران شما از را گرفتن وضو صحیح ی شیوه اکنون. نبود

                                                
 195: ، ص3 ، جهوسائل الشیع .3

 .753، ص (,موعه کلمات قصار حضرت رسولمج) ،هنهج الفصاح .1

 .1ی مائده، آیه .1
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 ی صحیح و درست را آموزش دهید؟ توانید وضو آیا شما نیز می

 3مستحبات وضو

 .ا مچ بشوییمها را ت قبل از وضو دست. 3

 .با آب سرد وضو بگیریم. 1

 .آب وضو را خشك نكنیم. 1

 .هنگام وضو گرفتن، رو به قبله بایستیم. 7

 .قبل از وضو مسواک بزنیم. 3

 .هنگام وضو، آب در دهان بگیریم و بگردانیم. 1

 .هنگام وضو، آب را در بینی کرده، آن را باال بكشیم. 1

 .م تا کامالً شسته شودهنگام وضو انگشتان را باز کنی. 5

 .را بخوانیمقدر  ی هنگام وضو سوره. 9

 .هنگام وضو دعای مخصوص وضو به فارسی و یا عربی بخوانیم. 30

از ما  [و امامان ,مستحب است که انسان همیشه با وضو باشد، پیامبر

اند تا همیشه با وضو باشیم و با وضو بخوابیم؛ زیرا این کار ثواب عبادت تا  خواسته

 .بح را داردص

 1چه كارهايي وضو گرفتن واجب است؟ براى

 ی نماز؛ و انجام قسمت های فراموش شده باراى نماازهاا: اول

 برای دست زدن به خط قرآن مجید؛ : دوم

 برای دست زدن به نام های خدا، پیامبران و امامان علیهم السالم؛: سوم

 .ی خدا برای طواف خانه: چهارم

  جدول

 (نیّت.)است....... در انجام وضو  اولین مرحله. 3

 (خواب.)وضو را باطل می کند................ 1

                                                
 .الوثقی، مستحبات وضو و احكام نماز ةمحمد وحیدی، عرو. 3

 .131توضیح المسائل مراجع، مسأله . 1
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 (مستحب.)است وضو بگیریم..........قبل از خواب . 1

 (مسواک.)زدن قبل از وضو مستحب است............. . 7

 (قرآن.)گیریم وضو می......... برای خواندن  . 3

 (مسح.)شك باشدسر و پاها نباید خ.......... جای . 1

 

3     

1      

1      

7      

3      

1     

 توانم  من مي

ها قبل از خواب وضو بگیرم و به دیگران نیز این کار و ثواب آن را توضیح  شب

 .دهم

 ي آسماني زمزمه

 ی این دعا مستحب است؛  در موقع شستن صورت در وضو، زمزمه

! خدایا 3؛وَدُ فِيهِ الْوُجُوهُ وَ لَاتُّسَوِدْ، وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُ  فِيهِ الْوُجُوهُالّلَهُمَ بَيِضْ وَجْهِي يَوْمَ تَّسْ

و رویم را در آن روزی که . ها سیاه است، سفید گردان رویم را در آن روزی که صورت

پروردگارا توفیق بهره بردن از ثواب وضو را به من عطا . ها سفید است، سیاه مكن صورت

 .کن

                                                
 .702، ص 5 ، ج(دارالحديث -ط )الكافي  . 



 نماز جماعت  :چهاردهم درس

 احکام: موضوع

آموزان در این درس با اهمیت نماز جماعت و احكام آن آشنا می  دانش :هدف كلي

 .شوند

های شعری، توضیحی، داستانی، تقسیم  استفاده از قالب :هاي بيان مفاهيم ديني روش

 ...و 

 شعر شروع

 گانشقلب بند ،کند آرام              نام خداوندی که یادش  هب

 ايجاد انگيزه

داد و فضیلت نماز اول وقت را با از همان سن کودکی به نماز اول وقت اهمیت می

رفت، روزی  در دوران جوانی که به ورزش کشتی می. کردهیچ چیز دیگر عوض نمی

 .مسابقات فینال بود. برای انجام مسابقات با هم به سالن رفتیم

. ه چند نفر از رقیبان با هم مبارزه کردنددر میان جمعیت به تماشا نشسته بودیم ک

. چند بار نام او را برای مبارزه خواندند، اما او نبود و حاضر نشد. رسید 3نوبت به عباس

با خودم . نگران شدم. ی مسابقه باال بردند تا اینكه دست رقیب او را به عنوان برنده

. شدتاد که از سالن وارد مینگاهم به او اف. دنباش رفتم« یعنی عباس کجا رفته؟»: گفتم

نماز . وقت نماز بود»: گفت« !کجا بودی؟ اسمت را خواندند، نبودی»: جلو رفتم و گفتم

 «.رفته بودم نماز جماعت. تر استاز هر کاری برایم مهم

                                                
گاه مذهبی نماز، به نقل از سایت پای. ها به فیض شهادت رسید عباس حاجی زاده که بعدها در یكی از عملیات. 3

 .139کتاب ستارگان خاکی، ص
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 متن و محتوا

 :های الهی است بزرگترین اثر معنوی نماز جماعت، همان پاداش

 .نماز داده می شود 330اداش نفر باشد، پ 3اگر اقتدا کننده  -

 .شود نماز داده می 100نفر باشد، پاداش  1اگر اقتدا کننده  -

 .شود نماز داده می 3100نفر باشد، پاداش  1اگر اقتدا کننده  -

 .شود نماز داده می 1700نفر باشد، پاداش  7اگر اقتدا کننده  -

 .شود نماز داده می 7500نفر باشد، پاداش  3اگر اقتدا کننده  -

 .شود نماز داده می 9100نفر باشد، پاداش  1اگر اقتدا کننده  -

 .شود نماز داده می 39100نفر باشد، پاداش  1اگر اقتدا کننده  -

 .شود نماز داده می 11700نفر باشد، پاداش  5اگر اقتدا کننده  -

 .نماز دارد 11500نفر رسیدند، پاداش  9اگر اقتدا کنندگان  -

را به غیر از خداوند هیچ کس  نفر گذشت، حساب آن 30د افراد از ولی اگر تعدا -

همین طور تمامی  و شوند مرکب دریاها تمام و شوند کاغذ ها آسمان تمام اگر. نمی داند

درختان قلم شوند و فرشتگان بنویسند، حتی قادر به نوشتن پاداش یك رکعت از آن 

 3.نیستند

با این انگشت چه »: پرسد ها می از بچه برد و مربی انگشت کوچك خود را باال می

با این »: گوید مربی می. دهد ها جوابی می هر یك از بچه»توان انجام داد؟  کارهایی می

 «...توان مثال یك استكان را بلند کرد و  انگشت کوچك می

با این دو انگشت چه کارهایی »: کند کند و سوال می بعد انگشت بعدی را اضافه می

های صحیح را تایید  مربی نیز جواب. دهند ها جواب مختلف می بچه« .م دادتوان انجا می

. شود انگشت می 30تا اینكه به . کند در هر مرحله مربی یك انگشت اضافه می. کند می

ها، اگر تعداد انگشت ده تا شد، هر کاری را  بچه»: گوید گاه مربی در توضیح می آن

نهایت  رسید ثواب نماز بی 30اگر تعداد به در نماز جماعت هم . توان انجام داد می

 «.شود می

                                                
 .11جامع االخبار ص  .3
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 .....ایستادن در 

 برخي از احکام نماز جماعت

اگر پدر یا مادر، به فرزند خود بگویند که به مسجد رفته و نماز جماعت بخواند، . 3

 .چون اطاعت والدین واجب است،  باید به مسجد رفته و نماز جماعت بخواند

 .ترک کندانسان نباید بدون عذر نماز جماعت را . 1

است،  خوانده فُرادا را نمازش که شود، کسی می برپا جماعت که نماز وقتی. 1

 .با جماعت بخواند نمازش را  تواند دوباره می

 .زودتر از امام جماعت سر از رکوع یا سجده برندارد. 7

در نماز جماعت نباید حمد و سوره را خواند، قرائت حمد و سوره توسط امام . 3

 .جماعت کافیست

 تنوع

 شوند خبر  سه عمل نیك است که اگر امت من از فضیلت آن با: فرمودند ,پیامبر

 : شوند می قرعه از استفاده به مجبور که کنند می ازدحام چنان آن

 و ایستادن در .............................. و شتاب در رفتن به ......................... گفتن 

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

کند تا  مربی برای به دست آوردن این سه عمل نیك از توضیحات زیر استفاده می)

 .(آموزان جواب را حدس بزنند دانش

مكعبی طراحی شود و در سه ضلع بیرونی آن سه )

گذاشته ...... و ایستادن در ..... ن به رفت..... عبارت گفتن

 (شود تا تداعی قرعه در ذهن کودکان انجام پذیرد

قبل از نماز گفته می شود، اگر کسی بگوید و نماز 

خوانند  بخواند، یك صف از فرشتگان پشت سر او نماز می

. دآن را قبل از اقامه می گوین.  و اندازه این صف برابر فاصله میان مشرق و مغرب است

یك سر و گردن از دیگران ، روز قیامت همچنین کسی که هر روز آن را بلند بگوید

 (اذان). ...و  با سرافرازی و سربلندی محشور می شودباالتر است و 

بهتر است . ی جمعه، نامش آمده و خدا توصیه کرده در آن شرکت نمایید در سوره

... دیگر مانند خرید و فروش و هر کار . حداقل هر سه هفته یك بار در آن شرکت کنیم
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های آن هم مسائل عبادی مطرح می شود و هم  در خطبه. را بخاطر آن تعطیل کنید

برای . مسائل سیاسی، پیامبر صلوات اهلل علیه در روز ورود به مدینه، آن را خواندند

ته کسی که امام آن است باید از طرف رهبر اجازه داش. نفر باشند 3انجام آن حداقل باید 

 (نماز جمعه.... )باشد و

کسی . هاست و برای مردها توصیه شده در این صف نماز بخوانند از بهترین صف

نماز خوانده  ,که در این صف نماز بخواند، مانند کسی است که پشت سر پیامبر

 (صف اول جماعت.... )ثواب انجام آن مانند ثواب جهاد در راه خداست و . است

 کنیمحاال حدیث را کامل می 

مَا فِيهَا لَضَرَبَتْ عَّلَيْهَا بِالّسِهَامِ الْأَذَانُ وَ الْغُدُوُ إِلَى   أُمَتِي  ثَّلَاثَةٌ لَوْ تَعّْلَمُ ,قَالَ رَسُولُ الّلَهِ

سه عمل نیك است که اگر امت من از : فرمودند ,پیامبر 3 ؛الّْجُمُعَةِ وَ الّصَفُ الْأَوَل

: شوند می قرعه از استفاده به مجبور که کنند می دحاماز آنچنان شوند، خبر فضیلت آن با

 .گفتن اذان و شتاب در رفتن به نماز جمعه و صف اول جماعت ایستادن

 توانم من مي

 .امشب، اول وقت به مسجد رفته و در نماز جماعت حاضر شوم

 .اهمیت نماز جماعت را برای دیگران بگویم

 ي آسماني زمزمه

کنی؛ به ما کمك  داری و از جماعت حمایت می ای خدایی که جماعت را دوست

 .کن تا در نماز جماعت شرکت کرده و دوستان خود را نیز با خود همراه سازیم

                                                
 .331، ص 53بحاراالنوار،  ج .3



  تيمم و غسل جمعه :پانزدهم درس

 احکام: موضوع

آموزان در این درس با روش تیمم و غسل و اهمیت غسل جمعه  دانش :هدف كلي

 .شوند آشنا می

های شعری، توضیحی، داستانی،  استفاده از قالب :دينيهاي بيان مفاهيم  روش

 ...تقسیم، جدول و 

 شروع شعر 

 نههها هههه د  ههه اي  كههها  ههه ک  فميههه   
 

  نهههه      نهههه  ،   هههه     فميهههه   
 

  هههه اي  كهههها ا   هههه  تا  ی پهههه ک 
 

 نفمنههه د  نههه   ا تههه  ا نههها  ههه ک    
 

 ايجاد انگيزه

 پس. شد یم عمل چشمانش دیبا ناچار که بود شدهی ماریب دچاری کودک در میمر

 نشده خوب کامالً میمر یها چشم تا که کرد سفارش مادرش به پزشكی جراح ازعمل

 .نزند آب ها آن به

 از مریم .شد ظهر اذان هنگام که بودند آورده خانه به را او تازه میمر مادر و پدر

 آب دانی نمی مگر جان مریم» :گفت مادرش. بگیرد وضو نماز برای تا رفت بیرون اتاق

 مادرش «شود؟ می چه نمازم پس ،مادرجان»: گفت مریم «؟دارد ضرر چشمانت یبرا

 داده نشان را راهی هم کار این برای که است مهربان قدر آن خداوند ،دخترم»: گفت

  «.است
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  «.تیمم» :گفت مادرش «چه راهی؟»: پرسید مریم

وقتی  .تاس وضو جانشین تیمم»: گفت مادر «چه؟ یعنی تیمم»: پرسید مریم دوباره

 باید ،باشدن وضو برای کافی وقت یا و باشد داشته ضرر انسان برای یا که آب نباشد

  «.کرد تیمم نماز خواندن برای

 نشانبه صورت عملی  را تیمم مادر «کنم؟ تیمم باید چگونه مادرجان»: گفت مریم

 شحالخو و خواند را نمازش و کرد تیمم گرفت، یاد را تیمم مریم که این از پس. داد

 .شد

مربی به صورت عملی تیمم را انجام داده و برای بچه ها هر قسمت را توضیح ) 

 .(دهد می

 متن و محتوا

که آب بود، ولی برای بدن  یا این 3ها، اگر یك وقتی برای وضو آب نداشتیم بچه

جای وضو، با خاک تمیز یا چیزی که تیمم بر آن صحیح است،  ضرر داشت، باید به

 .تیمم کنیم

 

         

1  9       

7  5       

3 1 1 31 31 31 39 10 13 

    37 31  11 11 

  33 35  17 13 

       11 

        11 

                                                
 ....مربی چند مثال بزند؛ مثال در بیابان بودیم، آب قطع بود و آب نبود و .3

1 3 

9 30 
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 (با: )ج     (1-3)تكرارش همان بابا است؟  . 3

 (خواب: )ج                ( 3-13-17-9)بیدار نیست؟ . 1

 (کتاب: )ج     ( 31-13-1-30)بهترین دوست؟ . 1

 (ایست: )ج      (11-39-11-31)پلیس به رانندگان متخلف می دهد؟ . 7

 (گندم: )ج    ( 10-11-37-1)از آن نان درست می کنند؟ . 3

 (رضا: )ج               ( 31-1-31)؟ {لقب امام هشتم. 1

 (سال: )ج               ( 1-13-39)ماه را گویند؟  31هر . 1

 (زنبور عسل: )ج    (1-13-35-31-17-3-37-31)؟ سازد حیوانی که عسل می.5

 (ماه: )ج    ( 5-3-7)درخشد؟  ها در آسمان می شب. 9

 (جواد: )ج    ( 33-13-17-33)است؟  {لقب امام نهم. 30

 (چوب: )ج    ( 31-17-11)سازند؟ کاغذ را از آن می. 33

 تیمم بر چه چیزهایی صحیح است؟: ها سوال از بچه

3 .(9-31-30) 

1 .(31-11-1) 

1. (30-1-17-9) 

7. (39-37-1) 

قبل از ( 30-5-13)و ( 11-1    1-37-39)و ( 5-31-17-30)و ( 31-33-31). 3

 پخته شدن

ای هر خانه را نوشته تا جواب سوال  پس از حل جدول، شماره: ی حل جدول طریقه

 .به دست آید

اگر آب پیدا نكردید،  3؛طَيِباً صَعِيداً فَتَيَمَمُواا ماءً تَّجِدُوا فَّلَمْ»: فرماید قرآن مجید می

 «.پس روی زمین پاک تیمم کنید

                                                
 .1ی  مائده، آیه .3
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تیمم آشتی انسان با خاک است تا یادش نرود که . مانند وضو، کلید نماز استتیمم 
 .از خاک آفریده شده است

انواع و ها  تواند آلودگی هاى فراوان مى داشتن باکتریا خاک ب :گویند دانشمندان می
 .در خاک نیز وجود داردآب همان خواص پاک کنندگی بنابراین  .از بین ببردرا  ها میكروب

: فرماید طور که قرآن مى همان .اما باید توجه داشت که خاک تیمم کامال پاک باشد

 .«فَتَيَمَمُواصَعِيداًطَيِباً»

 1تنوع
، در حالی که انگشتر به دست دارد، تیمم (پانتومیم)صدا  نمایش بیبه صورت  مربی

 . را انجام دهد و از شاگردان اشتباه تیمم خود را بپرسد

 غسل جمعه
 . بودخوانده ن را یمطالب نیچن نیا حال به تا. رفت فرو فكر به و بست ار کتابش نیحس
 خواند، یم را یعیشف دیشه از یا خاطره. کرد مرور خود یبرا دوباره را کتاب متن

 به پاکش بدن شهادتش از سال زدهیس از بعد که قم ی افتاده دور یها کوچه از یجوان
 تعجب متوجه فرزندش با آخر وداع در مادرش اما. گردد یبرم اش خانواده آغوش
 .شود یم نیحاضر
 زدهیس از بعد امروز ،بودند او شهادت شاهد دوستانش شیپ سال زدهیس که آن با
 . شتدا وجود همه نگاه در تعجب. بود بازگشته کشور به سالم فرزندش بدن سال

 زنده که یزمان تا دیشه نیا که خواند ادامه در که یوقت .شد شتریب تعجبش نیحس
 گاه هر که آن اول: نرود نیب از خاک در بدنش شد سبب که نكرده ترک را کار دو بود
 روز غسل که آن دوم و دیمال یم بدنش به را خود اشك ،کرد یم هیگر دالشهدا یس یبرا

 3.نشد ترک اش جمعه
 در دشمن و بود جنگ که یطیشرا در بزرگوار دیشه آن کرد، یم فكر خود با نیحس
کنیم،  که االن در آرامش و آسایش زندگی می ما .بود نكرده ترک را کارها نیا بود مقابل
 م؟یده ینم انجام را اعمال نیاچرا 

                                                
در تاریخ  بغداد مارستانیب درات مجروح و اسیر شد و به دلیل جراح 7شهید شفیعی در عملیات کربالی  .3
به ایران  (شهادت از پس سال 31) 37/3/3153 بدن مطهرش در تاریخ. به فیض شهادت رسید 7/30/3113

مصاحبه نگارنده با مادر . )دفن گردید 3 شماره 37 فیرد 1 قطعه قم جعفر ابن یعل یشهدا گلزاربازگشت و در
 (شهید و سردار حسین کاجی
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 آن از قبل اما. مینكن ترک را کوچك ظاهر به یکارها نیا هم ما میریبگ میتصم
 .میکن یم مرور را غسل

 .(دهد مربی برای هر قسمت توضیحات الزم را می) :روش غسل كردن

 نیت . 3

 شستن سر و صورت و گردن. 1

 شستن سمت راست بدن. 1

 شستن سمت چپ بدن. 7
 چند حديث درباره غسل جمعه

گناهان است میان دو  ی هغسل جمعه پاک کننده وکفار: {صادقامام حضرت 
 3.جمعه

اگر روز پنج  و ؛روز شنبه قضا کند ،روز جمعه گذشت اگر: {حضرت صادق
ترسد روز جمعه دسترسی به آب پیدا نكند،روز پنج شنبه غسل را بجا  می شنبه رسید و

 1.آورد

 2تنوع

3 

 

1 

 

1 

 

7 

 

3 

 

1 

 

1 

 

5 

 

9 

 

30 

 

33 

 

31 

 

31 

 

37 

 

33 

 

31 

 ع

31 

 

35 

 

39 

 ها

10 

 
 

ها حل نموده سپس  را با کمك بچهابتدا سواالت مطرح شده : ی حل جدول طریقه)

 .(ها بخواهد حرف اول را نوشته و سه تا سه تا شمرده و رمز را به دست آورند از آن

                                                
 .31، ص1نی، جلوامع صاحبقرا .3

 5ص 1لوامع صاحبقرانی ، ج 1
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 .(برد غسل جمعه غم و غصه را می: )رمز جدول

 سواالت

 ( 35-31)هد           تكرارش نام پرنده ای در قرآن است. 3

 (1-10-1-35)دارا              پولدار. 1

 (1-33-1-1)غل غل                       !که به جوش آیدآب . 1

 (3-9-30)جیم           نام ششمین حرف فارسی. 7

 (1-7)سم              زهر. 3

 (33-5-37)صور      دنباله صورت بی. 1

 ( 35-31)بد      خوب نیست. 1

 (31-3)غم      .آید با غصه می. 5

 توانم من مي

رتان تیمم کرده و از آنها بخواهم اشتباهاتم را یادآوری امشب در حضور پدر و ماد

 .نمایند

 . توانم هر هفته غسل جمعه را بجا آورم با خود عهد کنم تا می

 ي آسماني زمزمه

ها را شكفته کردی و  ها را رساندی و بر بندگانت احسان نمودی، گل خداوندا، میوه

 زمین را زنده نمودی؛ 

ها را روزیمان  ر ما ارزانى دار و برکات زمین و آسمانخداوندا، از ابر رحمت خود ب

 .  قدیر انّك على کلّ شی. کن



 شکوفه نيايش  :شانزدهم درس

 احکام :موضوع

 .شوند آموزان در این درس با ضرورت و اهمیت نماز اول وقت آشنا می دانش :هدف كلي

 تقسیم، جدولهای شعری، داستانی،  استفاده از قالب :هاي بيان مفاهيم ديني روش

 شعر شروع

 ن هههههها ام الههههههمم   الههههههمم ا 
 

  ه ههها ك  ههه  د   ههه   م ههه ا  
 

  ايجاد انگيزه

. یكی از مهمترین عباداتی که خداوند بر همه واجب کرده است، خواندن نماز است

آید، این است که در نماز نكات مفید و فوایدی وجود دارد  آنچه از روایات به دست می

. آیدخواند به رنگ خدا در میوقتی انسان نماز می. ها نیستکه شاید در دیگر عبادت

کنم شما جواب  ها، به رنگ خدا در آمدن یعنی چه؟ من چند تا سوال می راستی بچه

 :بدهید

 قرمز  گل محمدی، چه رنگی است؟   

 سبز  برگ درخت، چه رنگی است؟   

 زرد چه رنگی است؟    {گنبد امام رضا

 ... .و 

توانیم رنگش را تشخیص بدهیم، اما اگر چیزی را  بینیم می ه میاین چیزها را ک

مثال بچه ها، مهربانی چه رنگی است؟ علم . توانیم رنگش را تشخیص بدهیم نبینیم، نمی

ها  توانیم برای آن بینید که نمی چه رنگی است؟ دوست داشتن چه رنگی است؟ می

خودمان را به رنگش حاال خدا چه رنگی است که ما باید . رنگی تشخیص دهیم

 دربیاوریم؟

                                                
 . مخزن االسرار نظامی .3
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مثالً به پدر . منظور از رنگ خدا در زندگی انجام کارهایی است که خدا دوست دارد

 3... .و مادر کمك کنیم، قرآن بخوانیم، و 

 درتواند به زندگی ما رنگ خدایی دهد، همان عبادتی است که  اما بهترین راهی که می

 .است شده خدا معرفی از تشكر راه نیبهتر ,محمد حضرت سخنان

 .است فرشتگان با یدوست راه............ 

 . است طانیش یناراحت باعث...........  

 .دعاست یقبول باعث............ 

 . شود یم جهنم آتش از نجات باعث............. 

 از را مازانسانن ؛1الْمُنْكَر وَ الْفَحّْشاءِ عَنِ  تَنْهى الّصَالةَ إِنَ» :فرماید می زیبا چه قرآن

 «.کند می دور گناه و ها زشتی

که ما نماز بخوانیم، چون خدا فرموده  یعنی این .«خداست از تشكر باالترین نماز»

 1نماز بخوانید

 متن و محتوا

 نماز سه وقت دارد

که همان اول وقت نماز است و بهترین وقت براى نماز همین وقت : اول وقت◙ 

 .است

درگیر هوا بسیار گرم بود و از طرفی که  ورا در حالیدر ظهر عاش {حسینامام »

شدند، در این حال  بودند، تشنگی فراوان، یاران یكی پس از دیگری شهید میجنگ 

دهد که ما پیروان  این رفتار امام نشان می. ایستند یارانش به نماز می وقت نماز که شد با

تواند مانع از نماز  چیز نمی و هیچ. حضرت، نمازمان را در هر حالتی اول وقت بخوانیم

 «.اول وقت شود

 ألذا امام زمان .است ناپسندتأخیر نماز از اوّل وقت به آخر وقت، : آخر وقت ◙

 3.اند دانستهدور از رحمت خدا کسی را که نماز را تا آخر وقت به تأخیر بیندازد، 

                                                
 .آموزان برخی از کارهای خوب را بپرسد و روی تخته لیست نماید تواند از دانش مربی می .3

 .73ی عنكبوت، آیه .1

 .های ارائه مفاهیم دینی استاد اسماعیلی برگرفته از کتاب اصول و روش .1
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 گفته« قضانماز » به آنجا آوردن نماز در خارج از وقت آن که  به: خارج وقت ◙

به تأخیر انداخته معصیت کرده است و خارج وقت حال اگر عمداً نماز را تا . شود یم

ولى اگر از روى سهو  ؛گیرد خداوند متعال قرار مى خشمو االّ مورد  ؛باید از آن توبه کند

مورد مثل زمانی که خواب مانده است،  .نداشته باشد کوتاهیبوده و در آن  فراموشیو 

 .اهد بودالهى نخو عذاب

این بود که در هر شرایطی، نمازهای  1رجایی های بسیار مهم شهید ویژگییكی از 

یك بار در حین پرسش و پاسخ مسؤوالن، با . داشت واجبش را سر وقتش برپا می

دقیقه  10اگر خبر داده باشند برای مدت »: گفت حاضرانشنیدن اذان ظهر، خطاب به 

برقرار کنم، آیا اجازه هست که همین جا صحبت  ضرورت دارد ارتباط تلفنی با مرکزی

حاضران که از پیشنهاد  «را متوقف و ادامه آن را به بعد از تلفن موکول کنیم؟

بله . اختیار دارید»: زده شده بودند، گفتند گیر و شگفت رجایی غافل شهید ی غیرمنتظره

ظهر داده  ی جام فریضهخبر از ان( اذان)سیم الهی  هم اکنون دستگاه بی»: او گفت «!قربان

سپس با جمعی به  «.نماز، این ارتباط را برقرار کنیم ی ما فعالً وظیفه داریم با اقامه. است

 .وقت انجام داد نماز ایستاد و این تكلیف الهی را سر

ها  خوانیم؟ بچه ها ما نماز اول نمی چرا بعضی وقت»: آموزان بپرسد مربی از دانش)

مربی باید مواردی از آنها را رد . دهند های مختلف می جواب ها بچه« چند مثال بزنید؟

کند و بگوید کار اشتباهی است؛ مثال کسی بگوید میهمانی هستیم و وقتی به خانه آمدیم 

                                                                                                              
 113الغیبه للطوسی، ص. 3

 از پس رجائى شهید شد، متولد قزوین شهرستان در قمری هجری 3131 سال در ، رجایى على محمد شهید .1
 زمان در و گرفت عهده به را پرورش و آموزش وزارت مسئولیت ،3135 سال در و اسالمى انقالب پیروزى
 اسالمى شوراى مجلس در نتهرا مردم نماینده عنوان به سپس. شد مدارس کلیه کردن دولتى به موفق خود وزارت
 وزیر نخست اولین عنوان به 35/3/3139 تاریخ در اسالمى شوراى مجلس تمایل دنبال به و گردید انتخاب

 از صدر بنى عزل دنبال به. شد انتخاب وزیرى نخست به قاطع راى با و معرفى مجلس به ایران اسالمى جمهورى
 صدیق فرزند این)) صادقانه تالشهاى شاهد که محرومى مردم اکثریت راى با رجائى شهید ، جمهورى ریاست

 که اسالمى انقالب خورده قسم دشمنان. شد انتخاب جمهورى ریاست به بودند( ره) امام وفاى با مقلد و ملت
 او 3110 ماه شهریور هشتم در نداشتند را دلسوز و ارزشمند عنصر و مستضعفان امید مایه این وجود تحمل توان

 .رساندند شهادت به وزیرى نخست دفتر انفجار در باهنر شهید اش قدیمى یار همراه به را
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ولی گاهی مربی بگوید اشكال نداشته، ولی باید سعی کنیم تكرار نشود . نماز بخوانیم

 .(مثل اینكه صبح خواب بمانیم

 تنوع

« خیر»یا « بله »با کلمات  آموزان و دانشسؤاالت زیر را مطرح کرده مربی : )الف

 (. پاسخ گویند

 « خیر»یا « بله »

 آیا نماز پناهگاهی برای جلوگیری از ضربات شیطان است؟  .3

 آیا نماز انسان را از خودپسندی باز می دارد؟  .1

 آیا نماز خواندن، سخن گفتن با خداست؟  .1

 به معراج می رود؟  آیا انسان با نماز .7

 آیا نماز مؤمن را در قبر یاری خواهد کرد؟  .3

 در ظهر عاشورا هم نماز خواند؟  {آیا امام حسین .1

 آیا با قبول شدن نماز در نزد خدا، سایر عبادت ها قبول می گردد؟  .1

 آیا نماز را فقط در روز می خوانند؟  .5

 آیا هر کس نماز بخواند نورانی می شود؟  .9

 آیا نماز کلید بهشت است؟  .30

 آیا نماز ذکر خداست؟  .33

 آیا ذکر خدا به دل ها آرامش می دهد؟  .31

 آیا نماز ستون دین است؟  .37

 آیا نماز نور مؤمن است؟  .33

 آیا نماز هم در قیامت انسان را شفاعت می کند؟  .31

 آیا ثواب نماز جماعت قابل شمارش است؟  .31

  شمارند، شفاعت خواهند کرد؟ ی کسانی که نماز را سبك میبرا [آیا ائمه .35
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 . 3دیپاسخ ده« صحیح »یا « باطل »سؤاالت زیر، با کلمات ( ب

 «صحیح »یا « باطل »

 نماز بدون وضو؟  .3

 نماز کسی که در بین نماز یادش بیاید که اصال وضو نگرفته؟  .1

 بگوید؟ کالمی غیر از نماز را در نماز  نماز کسی که عمداً .1

 نماز کسی که یك سجده را فراموش کرده و بعد از مدتی یادش بیاید؟  .7

 االحرام بگوید؟  ةنماز کسی که قبل از آرام گرفتن بدن تكبیر .3

 .( انار نام شهری در استان کرمان است)نماز کسی که با آب انار وضو بگیرد؟  .1

 نماز کسی که عمدا رو از قبله بگرداند؟  .1

 کسی که با آب غصبی وضو گرفته؟ نماز  .5

 ( کشور پرتقال)نماز کسی که با آب پرتقال وضو بگیرد؟  .9

 نماز کسی که در حال نماز، بلند بخندد و یا چرت بزند؟  .30

 :را با هم مرور کنیم ,یك روایت زیبا از پیامبر

ود را در تا زمانى که نماز پنجگانه خ( البته)ترسد،  همواره از فرزند آدم مى  شیطان 

او ( دل)را از دست داد، شیطان با گستاخى در ( توفیق)وقت بخواند؛ و چون این   اول

 1.سازد آلوده مى( کبیره)کند و او را به گناهان بزرگ  راه پیدا مى

 توانم من مي

 .تالش کنم همیشه نماز را در اول وقت بخوانم

 ي آسماني زمزمه

 .ود اهمیت بدهیمخدای مهربان به همه ما کمك کن به نماز خ

 .بارالها به همه ما توفیق بده، همیشه نماز اول وقت بخوانیم

                                                
( کشور پرتقال)صحیح . 9باطل . 5و 1( نام شهر)صحیح . 1باطل . 3صحیح . 7باطل . 1و 1و 3پاسخ سؤاالت . 3

 باطل. 30
 .527ها و کیفر گناهان، ص  پاداش نیكي. 7





 قرآن كتاب زندگي  :هفدهم درس

 احکام: موضوع

 .شوند آموزان در این درس با آداب و احكام مربوط به قرآن آشنا می دانش :هدف كلي

 م، جدولهای شعری، داستانی، تقسی استفاده از قالب :هاي بيان مفاهيم ديني روش

 شعر شروع

  هه يا  تهه   ههت يد كالنهه ، هههم   هه  
 

  نشمنهه ها  نهه ها،  هه ای  نههم تهه  ههه د
 

 ايجاد انگيزه

مربی دو تا از شاگردان را جلو تخته آورده و چشم یكی از آنان را می بندد تا با )

 .(راهنمایی دوستش یك گل روی تخته بكشد

 کنید؟ وقتی یك گل به دست شما دادند چه کار می

 .کنید ا بو میآن ر

 هایش بوی گل را ببیند؟  تواند با چشم آیا کسی می

 .آری بو که دیدنی نیست، فهمیدنی و احساس کردنی است

توانیم خدا را با  دوستان خوبم، خدای مهربان هم مثل بوی گل است؛ یعنی ما نمی

 .توانیم او را احساس کنیم چشم خود ببینیم؛ اما می

 وان سه راه زير را معرفي كرد؟ت براي شناخت بهتر خدا، مي
آموزان جواب را  نویسد تا دانش مربی سه راه را به صورت نامنظم روی تخته می)

 .(حدس بزنند

                                                
 :اشعار مناسب سالم و احوالپرسی. 3

 هااااا بچااااه ای  سااااالم سااااالم
 

 صااااافا بااااا  هااااای  بچااااه  آی 
 

 باشاااااید خنااااادان امیااااادوارم
 

 باشاااااید مهرباااااان همیشاااااه 
 

 باشااااه اینجااااا شااااما فكاااار
 

 باشاااااه ماااااا باااااا شاااااما دل 
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 «، قرآن، سخنان[، دنیای بزرگ و زیبا، تالوت، دیدن، امامان,پیامبر»
جا که خداوند متعال خود را در قرآن معرفی کرده تالوت قرآن یكی  از آن: قرآن. 3
 .های شناخت خداست اهاز ر

چون پیامبر و امامان از طرف خدا آمدند تا خدا :[و امامان ,سخنان پیامبر. 1
 .را به ما معرفی کنند

 : ها دیدن دنیای بزرگ و زیبایی. 1
ها خواندن قرآن است، اما باید بدانیم تالوت  گونه که اشاره شد یكی از این راه همان

 .ت آن الزم و ضروری استقرآن، آداب و احكامی دارد که رعای
 متن و محتوا

  المُطَهَرُون اِلّا يَمَّسُهُ ال* مَكنُونٍ كِتابٍ في*  كَريمٌ لَقُرآنٌ اِّنَهُ

 بدون. است شده نازل ,پیامبر قلب بر خداوند جانب از که پاک است کالمی قرآن
 با درس این که در. نمود رعایت را دستوراتی و آداب باید کتاب این فهم برای شك

 .شویم می آشنا قرآن بخشی از  آداب و احكامِ

 آداب تالوت قرآن
  دهان پاكي (الف

هاى خود را پاک  دهان 1؛القرآن م طريقُكُفواهَنّ اَإم فَكُفواهَا اَيّبوُطَ: , قال رسول الّلَه

 .هاى شما مسیر و راه براى تالوت قرآن است زیرا دهان ؛گردانید
 منظور از پاكي دهان چيست؟

 1پاکیزگی دهان و دندان با مسواک زدن. 3
 سخنان نیك گفتن. 1
 ...پرهیز از دروغ و غیبت و . 1

 گفتن اَعوذُ باهلل( ب
 مِنَ بِالّلَهِ فَاسْتَعِذْ الْقُرْآنَ قَرَأْتَ فَإِذا: فرماید قرآن کریم در مورد شروع تالوت قرآن می

 7 الرَجيم الّشَيْطانِ

                                                
 .19 الی 11 آیات واقعه،. 3
 .1131، کنز العمال .1

 .310ص آله، و علیه اهلل صلى رسول حضرت قصار کلمات مجموعه هالفصاح نهج .بالسّواک أفواهكم طیّبوا. 1
 .95 ی النحل، آیه. 7
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 ترتيل (ج

نه و شمرده بخوان، طور روشن ه را ب قرآنیعنى  ترتیل :فرمایند می {علىامام 

لكن چنان  کن؛هاى شن آن را پراکنده  مانند اشعار سریع و پشت سر و نه مانند دانه

هرگز هدف شما این نباشد که حتماً به  .هاى سنگین را با آن بیدار کنى بخوان که دل

 3(.ید و عمل کنیدهدف شما این باشد که معارف آن را بفهم. )آخر سوره برسید

 تدبر (د

خیرى  آگاه باش در قرائت قرآنى که در آن تدبر نباشد،: فرمایندمی {علىامام 

 1.خیرى نیست آگاه باش در عبادتى که در آن فهم نباشد .نیست

 صوت زيبا (ه

به وسیله صدایتان قرآن را زینت  1؛كمصواتِزيّنوا القرآن باَ»: فرمودند ,رسول اللَه

 «.دهید

برای  7؛الْحَّسَنُ الّصَوْتُ الْقُرْآنِ حِّلْيَةُ وَ حِّلْيَةٌ ءٍ شَيْ لِكُلِ»: فرمایند چنین ایشان میو هم

 «.هر چیز زیوری است و زیور قرآن، صوت زیباست

 احکام قرآن

 ولی. است حرام ندارد، وضو که کسی برای قرآن خطّ به بدن از جایی رساندن( 3

 3.ندارد اشكال آن دست زدن به کنند، ترجمه دیگری انزب یا فارسی زبانِ به را قرآن اگر

 متبرک های اسم یا متعال خداوند اسم آیات ی ترجمه در که در صورتی البته: توضیح

 . نباشد است طهارت به احتیاج آنها نمودن مس برای که دیگری

                                                
 تَهُذَهُ لَا وَ تِبْيَاّناً بَيِنْهُ ص الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ قَالَ تَرْتِيّلًا الْقُرْآنَ رَتِلِ وَ -جَلَ وَ عَزَ الّلَهِ قَوْلِ عَنْ ع الّلَهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ .3
 .137ص ،1 ، جكافىال.الّسُورَةِ آخِرَ أَحَدِكُمْ هَمُ يَكُنْ لَا وَ الْقَاسِيَةَ قُّلُوبَكُمُ أَفْزِعُوا لَكِنْ وَ الرَمْلِ ّنَثْرَ تَنْثُرْهُ لَا وَ الّشِعْرِ هَذَ

 .133 ،91 ،بحار. 1

 .390 ،91 ،بحار. 1

 .133 ص ،1 ج ،(اإلسالمیة - ط) الكافی .7
 مراجع فتوای با طابقم 131 ،مسأله315ص3مراجع،ج المسائل ،توضیح سیدمحمدحسن خمینی هاشمی بنی. 3

 شبیری سیستانی، صافی، بهجت، تبریزی، شیرازی، مكارم لنكرانی، فاضل ،(ره)خمینی امام آیات تقلید عظام
 .زنجانی
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 خطوطِ بین ی و فاصله حاشیه و جلد با تماس ندارند، وضو که افرادی برای( 1

 3.است مكروه آن داشتن همراه همچنینقرآن، 

 مس نیز و قرآن آیات نگارش و کتابت همچنین، و تالوت برای وضو گرفتن( 1

 1.است مستحب قرآن داشتن همراه و خطوط بین فاصله و حواشی

اگر انسان آیات سجده دار قرآن را بخواند یا گوش دهد بعد از تمام شدن آیه ( 7

 1.اموش کند هر وقت که یادش آمد باید سجده کندباید فوراً سجده کند و اگر فر

ی سجده را گوش دهد و خود نیز بخواند باید دو سجده  اگر کسی تالوت آیه( 3

 7.انجام دهد

که برنامه  اگر آیا سجده را از ضبط صوت، رادیو و تلویزیون بشنود و در صورتی( 1

 3.به صورت زنده و مستقیم پخش نشود سجده واجب نیست

 

 

                                                
 ،(ره)خمینی امام عظام آیات فتوای با مطابق39 ، مسأله373ص ،3ج الوثقی، ةعرو کاظم، محمد یزدی. 3

 .خویی و اراکی گلپایگانی،
 و اراکی گلپایگانی، ،(ره)خمینی امام عظام آیات فتوای با مطابق ،371ص ،3ج الوثقی، ةعرو ،کاظم محمد یزدی. 1

 .خویی
 .3091، مسأله 335، ص3توضیح المسائل مراجع، ج. 1

 .3097همان، مسأله . 7

 .3091همان، مسأله. 3
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 تنوع

 ی از کی بپرسم؟ مسابقه

 3(حزب  310) دارد؟« حزب»قرآن چند .3

 (سوره نمل ) دارد؟« بسم اهلل الرحمن الرحیم»کدام سوره دو . 1

 ([برائت]سوره توبه ) ندارد؟« بسم اهلل الرحمن الرحیم«  کدام سوره . 1

 (333) دارد؟« بسم اهلل»قرآن چند. 7 

 ( توحید .)ول دین استسوره ای از قرآن که نام آن یكی از اص .3

 (حج) کدام سوره به اسم یكی از فروع دین می باشد ؟ .1

 (است« است که به معنای آهن« حدید ) کدام سوره به نام یكی از فلزات است ؟. 1

های  یكی از سورهو نه حیوان و نه فرشته و نام نام موجودی که نه انسان است . 5

 (جن) قرآن است؟

 .ای است و خداوند به آن قسم خورده است ای را نام ببرید که نام میوه سوره .9

 (تین)

 (لقمان) .تنام مرد دانشمندی که یكی از سوره های قرآن به نام اوس .30

 (جمعه).ه به نام یكی از روزهای هفته استکی ا نام سوره. 33

 (یس) معروف است ؟« قلب قرآن»کدام سوره به . 31

 (الرحمن) مشهور است ؟« عروس قرآن»کدام سوره به . 31

 (سوره حمد ) معروف است؟« مادر قرآن»کدام سوره قرآن به . 37

 .(الكرسی آیه) ی قرآن کریم کدام است؟ واالترین آیه .33

 توانم من مي

 .مادرم تالوت نماییم امشب یكی از سوره را به صورت ترتیل پیش پدر و

 ي آسماني زمزمه

 أَلّلهُمممَ ّنمممَوِر قمُّلوُبَنممممَا بالقمممممُرآن   
 

 زَيّممِمممممممن أَخالقمممممممَنا بمممممممِالقُرآن  وَ
 

 بالقمممممُرآن زَمَاّنِنَممما إمَمممامَ أحفَممم  وَ
 

 نبالقممممُرآ موالّنممما فمممي فَمممرَ  عَّجِّمممل وَ
 

                                                
ا یك حزب شود که هر قسمت ر قران شامل سی جز  است که هر جز  از آن به چهار قسمت تقسیم می. 3

 .نامند می

http://moammahaye-qorani.ir/javab%20Q12.htm
http://moammahaye-qorani.ir/javab%20Q12.htm
http://moammahaye-qorani.ir/javab%20Q12.htm




 بر سفره رحمت  :هجدهم رس

 احکام: موضوع

 .شوند این درس با احكام ماه رمضان و روزه آشنا میآموزان در  دانش :هدف كلي

 های شعری، داستانی، تقسیم، جدول استفاده از قالب :هاي بيان مفاهيم ديني روش

  شعر شروع
   ههه     ههه ل   ههه ا هههه د نههها

 

 هههه      ی  ا ق  ههه ا هههه د نههها 
 

  شهه   ايهه   هه ل   هه ا ههه د نهها
 

 نشمنه    ه ها  كها   ه اي   ه د نا 
 

 « فرجهم عّجل و محمد آل و محمد عّلي صل الّلهم»

 ايجاد انگيزه
 ه  نها په   ه      نض    ن    نش ه 

 

 ه  پهه ک  هه ا  هه    ه نهها نش هه  
 

 عطههم ه هه    پههمِ  ی  هه ا  ههفم 
 

 پههههمِ ا  ع هههه د     ا    ه هههه     
 

   نها  ه ی   ه     هه   د ای  ه ا
 

 نههه  هههه د  ههه ای نشم لهههب ی   
 

  نضهه   نهه   دعهه  نهه   ع هه د     
 

   نمكهها    م هها  نشمنهه ه نهه    
 

 

مربی از دانش آموزان بخواهد با جابجایی و ترکیب حروف زیر موضوع درس را ) 
تواند از کارت هایی که حروف بر روی آن نوشته شده  برای این منظور می. حدس بزنند

 .(نیز استفاده کند
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در ماه . خداست نزدیك شدن بهماه رمضان، بهترین ماه خداست و روزه بهترین راه 

ماه مبارک رمضان ماهی . شوند گیرند و از گناه دور می می« روزه»رمضان، مسلمانان 

 .است که همه ماه به میهمانی خداوند دعوت شده ایم

 .به مهمانی خدا خوش آمدید

 
 متن و محتوا

 نفر با چند باشد معلمی که گویند می جایی به درس، کالسِ کردیم می فكر همیشه

 حتی ها، تمام انسان همه که هست ها کالس از خوب است بدانیم برخی اما. آموز دانش

 کالس، این های معلم .کنند شرکت آن در توانند می نیز ها مادربزرگ و ها پدربزرگ

 یاد به که این برای. است قرآن کالس، این درسی کتاب. هستند [ امامان و پیامبران

 در است الزم برسیم، دیگری شمار بی فواید و جسم سالمتی به و بیفتیم فقیر های انسان

 امتحان کالس این امتحان. کنیم شرکت شود می برگزار یك ماه سال در که کالس این

 . است تشنگی و صبر در مقابل گرسنگی امتحانش بلكه نیست؛ نوشتنی و کردنی حفظ

  است؟ کالسی چه این بگوید تواند می کسی چه حال

 ا هها  ههه      كههالا   ت ههمي      
 

 ا ههها ن ههه        ههه     ايثههه   د ا
 

   هروز آثار

بدن پس از یك . دار است جسمى روزه سالمتیكى از فواید بسیار مهم روزه مسأله 
اى  کند تا نیروى تازه سال سوخت و ساز و فعالیت مداوم فرصت استراحتى پیدا مى

با  ,پیامبر اکرم .شود مى کمهاى فراوانى بر بدن دارد  که زیان هایی بگیرد و از چربى
بر این مهم تأکید  ،اى ساده و کوتاه که در بر دارنده تمامى منافع طبّى روزه است جمله

 شَهرٌ دُعِیتُم فِیه إلَى ضِیَافَةِ اهلل

 «.اید ماه رمضان ماهی است که به مهمانی خدا دعوت شده

 

 .131، ص30وسائل الشیعه، ج. 3

 

 کارت دعوت شما
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البته روزه فواید دیگری « .روزه بگیرید تا سالم بمانید ؛3صوموا تّصحّوا»: فرماید کرده مى

 1.هم دارد
 1؛شود او بخشیده می ی های گذشته ، گناهبگیردهر که ماه رمضان را روزه . 3
 7دهد؛ روزه برای خداست و پاداش آن را خود خدا می. 1

 .3دارد یم نگهمحكم است که انسان را از آتش ای  قلعه وروزه محافظ . 1

 ...و

 آداب روزه 
 :است مستحب دار روزه برای ها آن رعایت که آدابی دارد روزه

 را آن پس .است برکت خوردن سحری» :فرماید می ,پیامبر :خوردن سحری. 3
 بر کسانی فرشتگانش و خداوند زیرا باشد؛ آب ای جرعه نوشیدن با چه اگر. نكنید ترک
 .«1فرستند می درود خورند می سحری که

 افطاری خوردن . 1

 غنیمت را وقت این باید و دعاست اجابت افطار، وقت هنگام: افطار هنگام دعا به. 1

 1«.شود نمی رد که است دعایی ارافط هنگام به دار روزه برای»: فرمود ,پیامبر. شمرد

زنی در ماه رمضان به خدمتكار خود ناسزا : پرهیز از سخنان بیهوده و دشنام دادن. 7

پیامبر « .من روزه هستم»: آن زن گفت« .بیا و غذا بخور»: فرمود ,پیامبر اسالم. گفت
دهی؟ روزه فقط ترک  چگونه تو روزه هستی در حالی که فحش می»: اسالم فرمودند

 5«.خوردن و آشامیدن نیست
هر کس در این ماه یك آیه از قرآن را بخواند، ثواب خواندن : قرآن خواندن. 3
 9.دهند ی قرآن را به او می همه

                                                
 .3537 ح الفصاحه، نهج. 3
 .ها می خواهد که به چند تا از فواید روزه اشاره کنند استاد از بچه . 1
 .311، ص1من ال یحضره الفقیه، ج. 1

 .11همان، ص. 7

 .311، ص7الكافی، ج. 3

 .395 ص ،7 ج االحكام، تهذیب. 1
 .131، ص91بحار، ج. 1
 .713 ص ،1 ج ،(خوئى) البالغه نهج شرح فی البراعة منهاج .5
 .خطبه شعبانیه حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله. 9



 

 

 

 

 

  2931توشه راهیان نور تابستان ره  ■  221

 .توان افطاری داد با یك دانه خرما و یا یك لیوان آب  نیز می: افطاری دادن. 1

 احکام روزه
خوریم و هنگامی  خوراکی نمیوقتی روزه هستیم، در طول روز، هیچ نوشیدنی و . 3

کنیم؛ یعنی با خوردن غذا یا نوشیدن آب،  که صدای اذان مغرب را شنیدیم، افطار می
حتی اگر . نوشیم خوریم و نمی پس در تمام روز، هیچ چیز نمی. بریم روزه را به پایان می

ر از خوردن و آشامیدن، اگ. شود می  ما باطل ی روزه بیاشامیم،یك قطره آب هم عمداً 
 .کند روی فراموشی باشد روزه را باطل نمی

 . کند فرو بردن تمام سر در آب روزه را باطل می. 1
در جاهایی که گرد و غبار زیاد است، باید مواظب باشیم که گرد و غبار زیاد به . 1
 .شود مان نرود، چون اگر گرد و غبار به حلق برسد، روزه باطل می دهان
تواند برای استفاده از ثواب و تمرین  كلیف نرسیده میاگر کسی هنوز به سن ت. 7

 . کله گنجشكی بگیرد ی برای آینده روزه
 .واجب نیستهای بیمار  ای کودکان و انسانروزه بر. 3
 .ها چیزی نخوریم اگر به دالیلی روزه نگرفتیم، به احترام روزه داران در مقابل آن. 1

 تنوع

 اا ههه   ههه ن      انهههم   ،   ههه    ا ا    ههها
 

 ه  ههههها اد  هههههه   ه  د  انههههم    ا  تهههههم پیمنهههه   
 

 ن ههه     ههه    تههه  نههه  دل ك ههه  نههه  پهههم
 

 ن ههههه   ا ا  نههههه ی  ا   ههههه    كهههههمد  پیهههههم
 

 دا د   اههههها  نهههه ی ن هههه   ههههه ی     ههههتا
 

 دا د   ههههه  ها   سههههه   ههههههه      د     هههههه ي 
 

  هههه دن ها ن هههه    نهههه  اد نهههه د       اهههه  
 

  ن ش ههههه ها انههههم     ا ههههه  ی  فهههههم  نههههم
 

 

                                                
 رحماندوست مصطفی. 3
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 ي حديثينقاش

 :فرمودند ,رسول اکرم

من مثل خورشیدم  3؛أّنا كالّشَمس و عّليٌ كالقَمَر و اَهلُ بَيتي كالنُّجوم بِاَيّهِم اِقْتَدَيْتُم اِهْدَيْتُم

 .شوید به هر کدام اقتدا کنید هدایت می. اند و علی مثل ماه و اهل بیتم مثل ستاره

 1.مربی نقاشی هایی به سه شكل زیر بكشد

 
 و پیامبران خدا بندگی کالس در ما راهنمایان و معلمان کردیم اشاره که گونه همان

 راهنمایی از توان می ها جهت کردن پیدا برای نیز دنیا در .هستند [بیت اهل

  .کرد استفاده ماه ستارگان و خورشید،

 توانم من مي

 .ی خود را بنویسم ی اولین روزه خاطره

 ي آسماني زمزمه

 !ی ما را در جمع روزه روزداران بپذیر پروردگارا روزه

 الْغَافِّلِينَ ّنَوْمَةِ عَنْ فِيهِ ّنَبِهْنِي وَ الْقَائِمَيْنِ قِيَامَ قِيَامِي وَ الّصَائِمِينَ صِيَامَ صِيَامِي اجْعَلْ الّلَهُمَ

 1 الْعَالَمِين إِلَهَ يَا جُرْمِي لِي هَبْ وَ

                                                
 .51 ص ،7 ج ،الدينية األحاديث في عزيزيةال الّلئالي عوالي .3

 .ها بنویس را روی شكل [و اهل بیت {و علی ,بعد از خواندن حدیث اسم پیامبر. 1
 دعای روز اول ماه مبارک رمضان بحار. مربی می تواند در ایام ماه رمضان دعای همان روز را در کالس بخواند .1

 .4 ص ،19 ج ،(بيروت - ط) األنوار

 ,پیامبر

 امام

  [اهل بیت {علی





 م و نامحرممحر  :نوزدهم رس

 احکام: موضوع

 .شوند ها آشنا می ها و نامحرم آموزان در این درس با احكام محرم دانش :هدف كلي

 ...استفاده از قالب های شعری، داستانی، تقسیم، :هاي بيان مفاهيم ديني روش

 شعر شروع

 اههه   هههه   اهههما  نههه  ام ا ههها    
 

    ههه    هههخ  ه   ههها ن ههها ام ا ههها
 

 ايجاد انگيزه
اری بود کاه فاطماه کوچولاو باا چاادر سافید قشانگش باه حارم حضارت           اولین ب

 . آمد یم }معصومه

همین طاور کاه وارد حارم مای     . فاطمه قبل از آمدن به سمت حرم، وضو گرفته بود

خواهاد وضاو    های حرم، ناگهان فاطمه متوجه شاد پیرزنای مای    شدند، کنار آب خوری

. مشغول شستن دست هایش شده باود  پیرزن آستین لباس خود را باال زده بود و. بگیرد

گیریاد؟ ایان جاا محال      سالم مادرجان، چرا این جا وضو مای »: فاطمه جلو آمد و گفت

 «.رفت و آمد مردان و پسران است

حال رفاتن باه   . ببخشید عزیزم، اصالً متوجه نبودم ولی چه کنم عزیزم»: پیرزن گفت

 «.وضوخانه را هم ندارم

 .ود را برداشت تا به وضوخانه برودپیرزن غمگین شده بود و عصای خ

فاطمه فكری کرد و سریع به کنار پیرزن آمد و دست های خود را زیر چادر باز کرد 

پیرزن از این کار فاطمه کوچولو خوشش . تا پیرزن پشت چادر فاطمه بتواند وضو بگیرد

 .آمد و سریع وضو گرفت

                                                
 :سب سالم و احوالپرسیشعر منا. 3

 سااالم چااه خااوب و زیباساات  
 

 ی روی لبهاساااااااات غنچااااااااه
 

 رسااایم باااه هااار کسااای مااای  
 

 کاااااااااااالم اول ماسااااااااااات
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 چرا فاطمه از پیرزن خواست که پشت چادرش وضو بگیرد؟

 .انی که ما با آن ها سر و کار داریم به دو دسته تقسیم می شوندکس

 
 نامحرم. 1محرم . 3

 .افراد محرم، کسانی هستند که دست دادن با آن ها و نگاه به بدنشان اشكال ندارد

 . نامحرم کسانی هستند که دست دادن با آنان و نگاه به بدنشان حرام است

 متن و محتوا

باید قبل از رسیدن به  ،هنگام بلوغ با مشكلی روبه رو نشود که برای این انسان مومن

یكی از این مسائل موضوع محرم و نامحرم می . را یاد بگیرددستورات دینی  سن بلوغ

ها زودتر از پسران به  این مسأله در مورد دختران اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا آن. باشد

 . رسند بلوغ می

 آمده است خویشاوندان محرم برخی از در جدول

 

 ها محرم

 داماد پسر عمو  پدر 

 عروس دختر عمه مادر 

  پسری نوه شوهر  دایی  برادر 

 نوه دختری زن  خاله خواهر 
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 احکام محرم و نامحرم

 دست دادن. 1

دست دهد، خشم خدا را براى خود  نامحرم هر که با زن: فرمودند {امام صادق

 3. فراهم آورده است

 شوخي با نامحرم. 2

 بر که اى کلمه هر ازاى به کند، مزاح و شوخى شهوت سر از نامحرم زنى با که کسى

 1.دارند می نگاه را او سال هزار باشد آورده زبان

 بازي كردن. 3

 :گوید می عاطفه نوه امام خمینی

کردم، حجاب  بازی میباشك ام قایم  ده سال بیشتر نداشتم و با برادرها و پسرخاله

 .هم داشتم

خواهر شما هیچ تفاوتی با » :فرمودندیك روز مرا صدا کردند و  خمینیامام 

از آن  «؟کنید کند که شما با پسرها بازی می مگر او با پسرها بازی می .ندارید ترتان بزرگ

 .روز به بعد با پسرها بازی نكردم

 پوشيدن جوراب نازک. 4

های  پوشیدنِ جوراب ،دانند و چادری هستند برخی از دختران که خود را مذهبی می

های نازک و بدن نما برای  در حالی که پوشیدن جوراب .دانند نازک را برای خود بد نمی

 1.ها جلوی افراد نامحرم جایز نیست خانم

 مراجعه به پزشك نامحرم. 5

ولی با وجود . در شرایط اضطراری و ناچاری مراجعه به پزشك نامحرم مانعی ندارد

گویند دکتر  بسیاری از مردم می. زشك نامحرم مراجعه کردتوان به پ پزشك محرم نمی

 .محرم است و این حرف درستی نیست

                                                
 .4 ص ،4 ج الفقيه، يحضره ال من ؛ جَل وَ عَّزَ اللَهِ مِنَ بِسَخَطٍ باءَ فَقَدْ عَلَيْهِ تَحْرُمُ امْرَأَةً صَافَحَ مَنْ.  
 .151همان، ص . 1
 . 337، س11، ص1آیت اهلل مكارم، ج استفتائات جدید،. 1



 

 

 

 

 

  2931توشه راهیان نور تابستان ره  ■  211

 تنوع

ای از اقوام و خویشانتان به استقبال  عده .اید فرض کنید از سفر زیارتی کربال برگشته

رسی کنند؟ شما با چه کسانی پ خواهند با شما دست داده و احوالها میآن .اند شما آمده

 هید داد؟ دست خوا

 .(مربی مطالب زیر را به صورت شعر بخواند و بچه ها با بله و خیر جواب دهند)

 براي دختران

 ا   هههههههفم كهههههههمن ال   ههههههه  ي   
 

 نههه  اههها ك ههه ه  د ههها نههه  ديههه   
 

 بااااا پاااادر و بااااا مااااادر؟  
 

 بااا داداش و بااا خااواهر ؟   ن ا
  

 ن ا

 بااااا دایاااای و بااااا عمااااو؟ 
  

 بااا بابااا باازرگ خوباات ؟   ن ا
  

 ن ا

 ؟بااااااا پساااااار دایاااااای  
  

  بااااااا پساااااار عمااااااه؟ هخ م
 

 هخ م

 باااااا پسااااار همساااااایتون؟
  

 باااا دختااار همساااایتون؟    هخ م
 

 ن ا

 بااااا شااااوهر خواهرتااااون؟  
 

 باااا پسااارای همكاااالس؟   هخ م
  

 هخ م

 براي پسران

 ا   هههههههفم كهههههههمن ال   ههههههه  ي   
 

 نههه  اههها ك ههه ه  د ههها نههه  ديههه   
 

 بااااا پاااادر و بااااا مااااادر؟  
 

 بااا داداش و بااا خااواهر ؟   ن ا
  

 ن ا

 ؟بااااا خالااااه و بااااا عمااااه 
  

 بااا مااادر باازرگ مهربااون ؟ ن ا
  

 ن ا

 بااااااا دختاااااار دایاااااای؟ 
  

  باااااا دختااااار عماااااه؟   هخ م
 

 هخ م

 باااا دختااارای همساااایتون؟  
  

  باااا پسااارای همساااایتون؟ هخ م
 

 ن ا

  باااا زن دایااای و زن عماااو؟  
 

 باااا دختااارای همكاااالس؟ هخ م
  

 هخ م
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 من مي توانم

 :ر مورد تصویر زیر توضیح دهمد ♦

 
 .محرم یا نا محرم را بنویسم ،در مقابل هر اسمی ،دبا کمك بزرگترهای خو ♦

 ............. برادر شوهر .............خواهر .......... برادر

 ............برادر خاله ............ شوهر خاله ............ شوهر خواهر

 ............مادر بزرگ  .......... دختر دایی ............ پسر خاله

 ............ عمو .......... برادر زاده .............. ادهخواهر ز

 .............بابای بابا ........ پسر برادر خاله ....... خاله

 ..............بابای خاله .............   پسر عمو ........... برادر عمو 

 ي آسماني زمزمه

ها، ای خدای  های سرخ آب هیهای بنفشه و یاس، و ای خدای ما ی گل آفرینندهای 

 !های زیبا و مرواریدهای بلورین، چشمان ما را از نگاه به نامحرمان حفظ کن صدف

تری، و به ما از خود ما دلسوزتری، به ما توفیق  ها محرم ای خدایی که از همه محرم

 . را با کارهای زشتمان از خود نرنجانیم }زهرا ده تا دل





 ها شاميدنيآ و ها خوردني  :بيستم درس

 احکام: موضوع

ها  شامیدنیآها و  آموزان در این درس با احكام و انواع خوردنی دانش :هدف كلي

 .شوند آشنا می

های شعری، داستانی، تقسیم،  استفاده از قالب :هاي بيان مفاهيم ديني روش

 جدول

 شعر شروع

 نهههها ههههه د   ا ههههه و  هههه    فههههمي  
 

   ا ههههههه   ا ق،  هههههه ای ن هههههه   
 

 .ها رنگین کرد ها و آشامیدنی های ما را از خوردنی خدایی را که سفرهشُكر و سپاس 

 .سپاس خداوندى را که برای رفع تشنگی ما، آب شیرین و گوارا فرستاد

 :سالم و احوالپرسی

 ايجاد انگيزه

روی تخته  ،که از مضمون روایات گرفته شده استرا استاد ابتدا این چهار جمله 

حاال با  .اهد حدس بزنند که در جای خالی چه باید بنویسندخو ها می از بچه. نویسد می

جاهای  ی کند که در همه ها را راهنمایی می کشیدن عكس یك کلید روی تخته بچه

 .کلید نوشته شود ی خالی باید کلمه
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  .هر کاری است ...... ...... ..بسم اهلل الرحمن الرحیم 

  .است بدی هر ............. خشم

  .رسیدن به هر حاجتی است..... . ....... ...دعا 

 . سالمتی است..... .........  .....رعایت آداب خوردن و آشامیدن 

است که همان آشامیدن موضوع سخن ما در این درس، آداب و احكام خوردن و 

 .کلید سالمتی است

دو نعمت امنیت و سالمتی  3؛ةالْعَافِيَ وَ الْأَمْنُ مَّجْهُولَتَانِ ّنِعْمَتَانِ»: پیامبر خدا فرمودند

 «.ناشناخته هستند

سالمتی و  1؛مَكْفُورَتَانِ ّنِعْمَتَانِ الْفَرَاغُ وَ الّصِحَةُ»: یا در یك روایت دیگه فرمودند

انشا  اهلل که خداوند نعمت  «.شوند آسایش دو نعمتی هستند که شكر گذاری نمی

 .ما بدهد ی به همهرا اری زشكرگ

 متن و محتوا 

 غذا خوردن احکام

 1مستحبات غذا خوردن

 .هر دو دست را قبل و بعد از غذا خوردن بشویم. 3

 7«.هایتان را قبل از غذا خوردن و بعد از آن بشویید دست»:فرمودند { امام صادق 

                                                
 .711ص ،1 ج ،(القدیمة - ط) المتعظین ةبصیر و الواعظین روضة .3

 .153ص ،7 ج الفقیه، یحضره ال من. 1
مربی می تواند هر یك از موارد مستحب و مكروه را روی کارت نوشته و در کالس با نشان دادن کارت ها . 1

 .تدریس نماید
 إِذَا وَ الّشَيّْطَانُ مَعَهُ يَأْكُلْ لَمْ يَأْكُلَ أَنْ قَبْلَ طَعَامِهِ فِی سَمَى إِذَا الْعَبْدَ فَإِنَ آخِرِهِ وَ أَوَلِهِ فِی اللَهِ بِسْمِ فَقُلْ عَامَالّطَ أَكَلْتَ إِذَا. 7
 .711ص ،1 ج المحاسن، ؛ أَكَل كَانَ مَا تَقَيَأَ مَعَهُ ّطَانُالّشَيْ أَكَلَ وَ يَأْكُلُ مَا بَعْدَ سَمَى إِذَا وَ الّشَيّْطَانُ مَعَهُ أَكَلَ يُسَمِ لَمْ
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 .بگوییم و در آخر،  از خداوند مهربان، تشكر کنیم« اهلل  بسم» در اول غذا . 1

غذا بسم اهلل بگو  هنگام !على ای»: ندفرمود {به حضرت على ,محمدحضرت 

 ی که غذاتا وقت ،زیرا دو فرشته ؛الحمدهلل بگو دست کشیدیو وقتى از غذا خوردن 

 3« .دننویس براى تو ثواب مى شود،هضم 

 1.خر غذا خوردن الحمدهلل بگوئیدآدر . 1

 . ی کوچك برداریم لقمه. 7

 . غذا را خوب بجویم. 3

خواهد غذا به او زیان نرساند، باید غذا را خوب  ىهرکس م»: فرمودند {امام باقر

 .«1بجود

 7.مچشیدر اول غذا و آخر آن، کمی نمك ب .1

 .«3غذا خوردن را با چشیدن نمك آغاز کنید»: فرمودند {امام على 

 كارهاي مکروه در هنگام غذا خوردن

 . نگاه کردن به صورت دیگران هنگام غذا خوردن. 3

 .غذاى داغ خوردن .1

 .وت کردن به غذا و آشامیدنی داغف. 1

 ی نیم خورده دور ریختن غذا و میوه. 7

 ها را دور ی میوه نیم خورده اما .خوردند می میوه {رضا امام روزى خادم

 هایى انسان ها نداری به این میوه نیازى اگر! اللّه سبحان» :فرمودند به او امام .انداخت می

 .«بده نیازمندان به ار ها آن .ندارند نیاز که به آن هستند

                                                
 .191ص ،1 ج ،(اإلسالمیة - ط) الكافی .3
؛  لِلَه الْحَمْدُ قُلْتُ إِلَا طَعَامٍ مِنْ أَفْرُغْ لَمْ وَ اللَهِ بِسْمِ -قُلْتُ إِلَا بِّطَعَامٍ أَبْدَأْ لَمْ أَنِی ذَلِكَ وَ قَطُ اتَخَمْتُ مَا {الّصَادِقُ قَالَ .1

 .131ص ،1 ج الفقیه، یحضره ال من
 .713، ص17وسائل الشیعه، ج.  1

 .17ص ،13 ج همان، .7
 .707، ص17همان، ج. 3
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 .بین غذا، آب خوردن. 3

اش او را آزار ندهد، بین غذا آب  خواهد معده هر کسی مى»: فرمودند {امام رضا 

 «3.نخورد

 .پر خوری. 1

 .«1شود هر کسی که پرخورى کند، بیمار مى»: فرمودند ,پیامبر 

 آداب آشاميدن 

 ها مستحب     

 . یمآب بخور ها نشستهو شب  ایستاده ،در روزمستحب است  .3

در روز، ایستاده آب بخور که سبب ! ای علی: فرمودند {به علی ,پیامبر خدا

 .«1شود تر برای تو می قدرت و سالمتِ بیش

 .بگوییم« الحمدهلل»و بعد از آن، « اهلل بسم» ،پیش از آشامیدن آب. 1

ا ب را وا خداوند و نوشد می آب انسان که شود می گاهی»: فرمودند {صادق امام

 هنوز که حالی در و بخورد آب کهصورت  این به برد؛ می بهشت به خوردن آب همان

 را آب سپس. بگوید خدا حمد و بردارد لب از را آباست  تشنه و نشده ابسیر

 و. بگوید خدا حمد دوباره و گیرد باز لب از نشده سیر هنوز که صورتی در و بیاشامد

 .7کند می واجب او بر را بهشت کار این ببس به تعالی حق پس، .بخورد آب باز

 پس، و بخورد کمی و بگوید( اهلل بسم) آب نوشیدن از پیش که است مستحب

 و بگوید( اهلل بسم) باز پس،. بگوید( اهلل الحمد) و بخورد کمی و بگوید( اهلل بسم)باز

 ار عمل این کس هر که است روایت در. بگوید( الحمداهلل) خوردن از بعد و بخورد

 او برای ثوابش و گوید می خدا تسبیح اوست، شكم در آب آن که مادامی دهد، انجام

 . 3باشد می

                                                
 .111، ص11بحاراالنوار، ج. 3

 .همان. 1

 .11المتقین، ص حلية. 1

 .13المتقین، ص حلية. 7

 .همان. 3
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 .را یاد کنیم {امام حسین ،آشامیدن آب هنگام. 1

 او [بیت اهل و {حسین امام آب، آشامیدن هنگام در انسان که است سزاوار

 هر: است آمده {صادق امام از حدیثی در. کند لعنت را حضرت آن قاتالن و یاد را

 را گناه هزار صد و بنویسد او برای حسنه صدهزار خداوند دهد، انجام را کار این کس

 آزاد بنده هزار صد که باشد چنان و کند مقرّر او برای درجه هزار صد و کند پاک او از

 .3گرداند محشور خاص اطمینان با و خوشحال را او قیامت در تعالی حق و باشد کرده

 شاميدن آبآهات مکرو

 غذا بینآشامیدن آب در . 3

در بین غذا، آب را آزار ندهد  اش او خواهد معده هر کس می»: فرمودند {امام رضا

 «.1نیاشامد

 آب خوردن در شبایستاده  .1

 زیاد آشامیدن. 1

هایشان  بدن ،نوشیدند مینآب  بیش از اندازه،اگر مردم »: فرمودند {امام صادق

 «1.دبو تر سالم

 یا غذای گرم دن آب سرد پس از خوردن شیرینینوشی. 7

پس از خوردن چیز گرم و پس از  آشامیدن آب سرد،»: فرمودند {امام رضا

 «.7برد ها را از بین می خوردن شیرینی، دندان

 تنوع

 را ها خوردنی که شود می راضی ای بنده از خدا»: فرمودند چنین ,اکرم پیغمبر

 شویم، آشنا پیامبر کالم ی ادامه با که این برای  3«...و بنوشد هم را ها نوشیدنی و بخورد

 .کنیم حل را زیر جدول باید

                                                
 .110، ص11بحاراالنوار، ج. 3

 .13ص ،{طب االمام الرضا. 1

 .331المتقین، صحلية . 1

 .13، ص{طب الرضا. 7
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 ها سؤال

 (31و 33 ، 3) خدا                            کیست؟ آفرینش جهان خالق .3

   شود؟ می گفته چه خدا های نعمت مقابل در سپاسگزاری به .1

 (30و 9 ،1)  شكر

  چیست؟ نباشد، دشوار و شدبا راحت که چیزی هر نام .1

 ( 5و 1 ،33 ، 3)آسان 

 (37و 31) بت      گویند؟ می چه را دروغین خدای .7

 گویند؟ می چه هاست شش به هوا رساندن اش وظیفه که عضوی به. 3

 (1و 31 ،31) نای                                                                         

 (1و 7)   در؟                                گویند می چه را خانه به ورود راه .1

                                                                                                              
 .133نهج الفصاحه، . 3
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 تا سه و بنویسید را اول ی خانه حرف آوریم، دست به را جدول پیام که این برای

 . آید دست به پیام تا بشمارید تا سه

 و بخورد را ها خوردنی که شود می راضی ای بنده از خدا» :فرماید می ,پیامبر   

 . «کند ستایش آن بر را خدا و بنوشد را ها نوشیدنی

 .آوریم جا به را خدا شكر آشامیدن و خوردن وقت

 من مي توانم

را کمی بلندتر بگویید تا دیگران « الحمدهلل » و در پایان « بسم اهلل » غذا قبل از . 3

 .نیز آن را فراموش نكنند

 . دعای سفره را پیش از خوردن غذا بخوانید. 1

 آن به و بخوانید خود خانواده برای را آشامیدن آداب شام، خوردن زا قبل امشب. 1

 .کنید عمل

 ي آسماني زمزمه

ی پر نعمتت  به ما روزی حالل و فراوان بده و ما را  از شكرگزاران سفره! خدایا

 .قرار بده

بهشت  های ما را از نوشیدنی {آور کربال، حضرت ابوالفضل به حق آب! خدایا

 !را در قیامت از تشنگان قرار مده و ما. سیراب بفرما





 

 

 

 

 

 

 اخالق اسالمی: فصل ششم





 شکر گزاری: بيست و يکمدرس 

 اخالق: موضوع درس

 بیان اهمیت و آثار شكر گزاری :هدف كلي

 .داستانی، تقسیمی، جدولی :هاي انتقال مفاهيم ديني روش

 شعر شروع

 ! خدایا

 ههههه د  ي هههه ی تهههه   ا دا د نهههها لههههب  
 

  هه يا تهه   ا هههم        ههب    هه م نهه  
 

 زهايجاد انگي

روی آن . بینی ی اتاقت کادویی را می گوشه. شوی اتاق میروزی وارد فرض کن 

کنی  آن، تعجب می ی از دیدن کادو و نوشته« !این هدیه فقط برای شماست»نوشته شده 

 :آید میت و چند سوال به ذهن

 این بسته را چه کسی برای من فرستاده است؟  .3

 ت؟ چرا این کادو را به من هدیه داده اس. 1

به دنبال این  .است تمورد نیازو ای با ارزش  بینی هدیه و می کنی میکادو را باز 

آیا . از هدیه دهنده تشكر کنی و به هر شكلی محبت او را جبران کنی کههستی 

 گونه نیست؟ این

 ای از یك دوست دریافت کنید؟ آیا دوست دارید این اتفاق برای شما بیفتد و هدیه

 ای را به شما نداده است؟ حال، کسی چنین هدیه کنید تا به فكر می

ها را به ما  بینیم که خدای مهربان، بهترین نعمت اگر به اطراف خود نگاه کنیم، می

هایی که هر کدام ارزش فراوانی دارند و بسیار به درد ما  هدیه .هدیه کرده است

ها، از  این نعمتها را بدانیم و در مقابل  پس الزم است تا قدر این نعمت. خورند می

 . خدای مهربان تشكر کنیم
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 متن و محتوا

  ؟ها را نام ببرید توانید برخی از این هدیه آیا می

 ؟3دانند ها را می توانید بگویید چه کسانی بیشتر قدر این نعمت آیا می

 دوست بهشتي

از خدا خواست تا همنشینش را در بهشت به او معرفی  {روزی حضرت داود

 . کند

فردا از دروازه شهر بیرون برو، اولین کسی را که » :داوند به او ندا رسیداز جانب خ

پسرش حضرت ا ب {روز بعد داود «.دیدی، او همنشین  تو در بهشت است

 .ای هیزم بر دوش داشت پیرمردی را دیدند که پشته. از شهر خارج شدند {سلیمان

 . شهر نشست و هیزمش را به فردی فروخت ی کنار دروازه

آیا ممكن است امروز ما را مهمان »: پیش او رفت و سالم کرد و گفت {داود

 «!بفرمایید. مهمان حبیب خداست» :پیرمرد پاسخ داد «کنی؟

سپس آن را خمیر نمود و روى آتش  .پیرمرد مقدارى گندم خرید و آسیاب کرد

 .ها را با مقدارى نمك و آب سر سفره گذاشت بعد نان. گذاشت و سه عدد نان پخت

گذاشت و  در دهان مى« بسم اللَه»را با   ها لقمه که طوری. مشغول خوردن شدشست ن

 . همین کار را تا آخر ادامه داد .گفت مى« الحمد للَه»پس از خوردن آن یك 

! خداوندا»: پیرمرد دستانش را به طرف آسمان بلند کرد و گفت ،ناهاراتمام بعد از 

های درخت را تو خشك کردی،  شاخه. یاندیهیزمی را که فروختم، درختش را تو رو

ها را بخرد و  مشتری را تو فرستادی که هیزم. نیروی کندن هیزم را تو به من دادی

وسایل آرد کردن و نان پختن را نیز تو . گندمی را که خوردیم، بذرش را تو رویانیدی

ام؟ پس شكر و سپاس  در برابر این همه نعمت من چه کرده. به من عطا کردی

 «.مخصوص توست

 .سپس پیرمرد بلند بلند گریه کرد

                                                
انسان مریض بیشتر از انسان . داند کسانی که نعمت از دستشان گرفته شود؛ کور بیشتر از بینا قدر چشم را می. 3

 ... .سالم و 
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اى در بهشت  فرزندم، باید چنین بنده»: به فرزندش سلیمان گفت {حضرت داود

 «.3ام اى از ایشان شاکرتر ندیده زیرا بنده ؛صاحب مقام باشد

 مراحل شکر گزاري

در قلب ها  هایی که خدا به ما هدیه کرده را بشناسیم و از آن یعنی نعمت: تشكر قلبی

 . خود راضی باشیم

  ، فَقَدْ أَدّى بِنِعْمَةٍ، فَعَرَفَهَا بِقَّلْبِهِ  عَّلَيْهِ  الّلَهُ  أَّنْعَمَ  مَنْ»: در این باره فرمودند {امام صادق

 شكر همانا بشناسد، را آن خویش دل در اگر داده، او به نعمتى خدا که کسی 1؛شُكْرَهَا

 «.است آورده به جاى را آن

 ي زباني شکر گزار

گونه با زبانش خدا را شكر  اینهمواره  {حضرت نوح: فرماید می {امام صادق

گیرم که هر نعمت و عافیتى، در دین یا دنیا به من  تو را گواه مى! خداوندا»: کرد می

من  ی ، شكر و سپاس تو بر عهدهنداری، شریكى یكتاییتو  .برسد از جانب توست

تا راضی ( گویم می آن اندازه شكر و سپاس)ها،  تها و عافی به جهت این نعمت .است

 «.(نیز شكر گزاریم ادامه داشته باشد)شوى، و پس از رضایت 

 1«عَبْداً شَكُوراً»پس خداوند ایشان را  در قرآن به سبب مداومت به شكرگزاری 

 .7نامیده است

 تشکر عملي

 آلوده نكردن آنها برای همان هدفی که آفریده شده است و  کارگیری نعمته یعنی ب

زبانی، تالوت قرآن، آشتی  مانند شكر نعمت زبان که راستگویی، خوش. ها به گناه نعمت

 .است... دادن بین دو دوست و 

                                                
  .701، ص 37؛ بحار االنوار، ج 339، ص 3 إرشاد القلوب،  ج. 3
 .175، ص 1 ، ج(دارالحدیث -ط )الكافی  .1
  . ی اسراء، آيه . 
  .11، ص 2اصول كافی، ج. 4
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  3«.شكر نعمت، دوری از گناهان است»: درباره شكر عملی فرمود {امام صادق

 شکرگزاري در همه حال

 چه زمانی باید بیشتر خدا را شكر کنیم؟ 

ها  د در همه حال از خدای مهربان تشكر کند، اما در دین ما برخی از زمانانسان بای

با توجه به برای آشنایی با آن موارد  .شكر نمودن بیشتر مورد سفارش واقع شده است

اول جدول زیر شروع کرده، سپس سه خانه سه خانه بشمارید، تا  ی از خانهها شماره

سپس آن موارد را به . به دست آورید ،ستکه بر شكر آن تاکید شده ارا پنج زمانی 

 .ترتیب در جاهای خالی بعد از جدول بچینید

 
 ی. 11 م. 13 ت. 11 ر. 13 و. 31 ر. 33 ن  .1 ن. 3

 ر. 11 ا. 11 ت. 11 ن. 11 ن. 31 ت. 31  ا و. 1

 . *11 ن. 11 ن. 15 م. 11 د. 35 خ. 31 ا. 5 ا  .1

 ک. 19 ه. 17 ه. 19 س. 17 ا. 39 ی. 37 ی. 9 م  .7

 ب. 70 .*13 ی. 10 د. 13 ع. 10 ن. 33 ز. 30 ک. 3

 

 1..................................... .بعد از 

 .1به دیگران.................................... بعد از 

 7....................................... .هنگام 

 3. ......................................هنگام 

 1................................ .هنگام استفاده از 

                                                
  .19، ص 2همان، ج .  
  .نماز خواندن. 2
 .  مهربانی.  
 . تندرستی. 4
 . نيکوكاری. 9
  .ها نعمت.  
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 لطيفه

او خواست که حق همسایگی را  .ات بیمار شده ه یك ناشنوا خبر دادند که همسایهب

من با این گوش کر از سخن » :ولی پیش خود گفت .و به عیادت بیمار برود دربجا آو

ای  ولی چاره .ف زدن را نداردبه خصوص حاال دیگر توان حر فهمم؟ آن بیمار چه می

او فكری کرد  .بیمار رفت ی به عیادت همسایهناشنوا  «.به او احترام بگذارمنیست باید 

الحمدهلل » :گوید او حتما می «حالت چطور است؟» :پرسم از او می :با خودش گفتو 

 «.خوبم بهترم

 «.خدا را شكر» :گویم به او می

 «.ششربت یا آ» :او خواهد گفت «ای؟ غذا چه خورده» :سپس خواهم گفت

 «!نوش جانت»: گویم من هم می

او هم  کدام دکتر به بالینت آمده و برایت نسخه نوشته است؟ :دوباره خواهم گفت

 «.قدمش مبارک است» :برد و من خواهم گفت حتما نام یكی از پزشكان را می

به عیادت  و آماده کردهای فرضی پیش خود  و پاسخ  گونه پرسش این خالصه از

 «حالت چطور است؟» :کنارش نشست و از او پرسید .آن بیمار رفت

 «.میرم دارم می» :بیمار

 «.خدا را شكر» :ناشنوا

این مردک هذیان »: وقتی بیمار این جمله را شنید ناراحت شد و با خود گفت

 «گوید یا واقعا دشمن من است؟ می

 «ای؟ غذا چه خورده» :ناشنوا

 .ام زهر خوردها 

 !نوش جانت: شنوانا

کدام دکتر به درمان تو » :ناشنوا دوباره پرسید .بیمار از این پاسخ بیشتر ناراحت شد

 «آید؟ می

 !عزرائیل :بیمار
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بیماری برود حال او را جا  من شنیدم او نزد هر .قدمش مبارک است» :ناشنوا گفت

 «.آورد می

که  آید و خوشحال از این بیمار بیرون می ی خالصه ناشنوا پس از این عیادت از خانه

 . گوید حق همسایگی را مراعات کرده خدا را سپاس می

 توانم  من مي

 .هایش تشكر کنم امشب بعد از نماز با سجده شكر از خدا به خاطر تمام نعمت

تصمیم بگیرم تا از  پدر، مادر، معلمان و تمام کسانی که به هر شكلی به من کمكی 

 . کنند تشكر کنم می

 آسمانيي  زمزمه

چه آن ! هایت را بر من عطا کن اری در برابر تمام نعمتزخدایا توفیق شكرگ

 !ای هایی که پنهانی به من بخشیده هایی که بر من آشكار است و چه آن نعمت



 احترام به والدين: بيست و دوم درس

 اخالق: موضوع درس

 بیان اهمیت و آثار احترام والدین :هدف كلي

 .ی، کارتیا داستانی، شعری، مسابقه :م دينيهاي انتقال مفاهي روش

 شعر شروع

 تهههم هههه د  ه ههها ن  ههه  نشمنههه     نههها
 

 نههههههمای نهههههه    ن نهههههه      نهههههه د   
 

 ی  ههه ش دهههها پ ههه ی ن ههه    يههها 
 

 ن هههه  هم هههها  هههه ايا  ا فمانهههه ش  
 

 يجاد انگيزها

اما آن روز پدر دیر کرده . آمد هر روز پدر این موقع به خانه می. نزدیك غروب بود

به طرف دَر . درخت برخاست ی هاز زیر سای. آهی کشید. ه نگران شده بودفاطم. بود

دانست  کاش می. فاطمه چند لحظه کنار در ایستاد. زیرا پدر دشمنان زیادی داشت ؛رفت

 .آورد رفت خبری می اگر پسر عمویش علی بود، می. پدرش کجاست

گرفت و  هر وقت پدر او را در آغوش می. فاطمه، پدر را خیلی دوست داشت

 . کرد رفت و اذیت و آزار مردم را فراموش می از تنش بیرون می  بوسید، خستگی می

اما در همین لحظه صدای پای پدر را پشت . سبد ظرف را برداشت تا به اتاق ببرد

پدر به . داشت آهسته قدم برمی. حال پدر خوب نبود. به طرف پدر دوید. در شناخت

های  لباس. پاهای پدر زخمی و خونین بود. او جا خورد فاطمه با دیدن. دیوار تكیه داد

پرستان پدر را  باز بت. موهایش پر از خاشاک بود. آلود و کثیف شده بود سفیدش، خاک

پارچه تمیزی آورد و دستان زخمی پدر را پاک . فوری به اتاق رفت. اذیت کرده بودند

 . کرد

پدر . های فاطمه ریخت اشك. های دخترش را نوازش کرد و بوسید پدر نیز دست

اشك او را پاک کرد و با محبت، دستی به صورت او کشید و از او خواست تا ناراحت 
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پدر، دختر کوچكش را در آغوش گرفت و گفت . صدای گریه فاطمه بلند شد. نباشد

فاطمه از پدر خواست، کنار درخت بنشیند و ظرف آبی را آورد . که چیزی نشده است

 .را بشوید تا پدر دست و صورتش

فاطمه مانند مادر مهربانی با دستان کوچكش، خار و خاشاک را از سر و صورت پدر 

. به یاد محبت مادرش آمنه افتاد. خسته دخترش کرد ی هپیامبر نگاهی به چهر. پاک کرد

او را به . اش را بوسید پیشانی و بازوهایش را گرفت. نزد او آمد و در مقابلش زانو زد

به راستی چقدر « مادر بابا»: پیامبر چشمانش را بست و با مهربانی گفت. سینه چسبانید

 3.ها درست مثل فرشته. این دختر نسبت به پدر مهربان بود

 متن و محتوا

مربوط به مهربانی و احترام ایشان نسبت  }های حضرت فاطمه کدام یك از لقب

 به پدر بزرگوارشان است؟

ن او برای پدرش مثل مادری مهربان و دلسوز بود و یعنی مادر بابا، چو« امّ ابیها»بله، 

یاد بگیریم تا به  }ما نیز باید از حضرت زهرا. گذاشت به ایشان احترام فراوانی می

 .پدر و مادر خود احترام بگذاریم

برای آشنایی بیشتر با این آداب، جاهای خالی را . احترام به پدر و مادر آدابی دارد 

 .دهیدپر کنید و در جدول قرار 

 «.1کنید........  مادرتان و پدر به و؛ إِحّْساّنا بِالْوالِدَيْنِ وَ»: فرماید قرآن کریم می. 3

 «.از پدرت............ ؛ بر تو باد به 1بِطَاعَةِ الْأَبِ  عَّلَيْكَ»: فرمودند {امام رضا. 1

  «.مگو...... ....[  حتى] آنها به ؛7أُفٍ لَهُما تَقُلْ فَال»: فرماید قرآن کریم می. 1

 «.مكن ................  آنان به و ؛3تَنْهَرْهُما ال وَ»: فرماید قرآن کریم می. 7

                                                
 .177، ص 1تاریخ طبری، ج . 3

 . 3ی بقره، آيه«  نيکى». 2

 .4  ؛ ص{الفقه المنسوب إلى اإلمام الرضا« اطاعت» . 

 . 2ی اسراء، آيه« اف» .4
 . 2ی اسراء، آيه« پرخاش» .9
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 «.بگوى.......  سخنى ها آن با و 3كَريماً قَوْالً لَهُما قُلْ وَ»: فرماید قرآن کریم می. 3

 .1یكی از وظایف فرزندان نسبت به پدر و مادر است.................. .  1

 که[  کردیم سفارش او به آرى،]؛ 1 أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ»: فرماید آن کریم میقر. 1

 «.باش مادرت و پدر و من............ 

: حضرت فرمودند «حق پدر بر فرزندش چیست؟»: پرسید ,مردى از پیامبر. 5

 «.7دتر از او ننشیندواز او راه نرود و ز................... »

را باالتر از .................. ؛ 3فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا  صَوْتَكَ  لَا تَرْفَعْ»: فرمودند {دقامام صا. 9

 «.صدای آنان نبر

 .1پدر و مادر، واجب است............. به دست آوردن . 30

 «نيکي والدين»جدول 

 1های احترام به پدر و مادر فایده

 ،اسماعیل پسرم :گفتم {مام صادقا پیش: گویدمى {صادق امام یارانكى از ی. 3

 .رفتار است نسبت به من خوش

که نسبت  خاطر اینه ب اما اآلنمن اسماعیل  را دوست داشتم ، : ندفرمودحضرت 

 .5دارم  و  س  ت  د ، او را بیشتر از قبل  کندرفتارى مى خوش ش،به پدر

؛ نگاه فرزند به پدر و 9عِبَادَة لَهُمَا حُبّاً وَالِدَيْهِ إِلَى الْوَلَدِ ّنَّظَرُ»: فرمودند ,پیامبر. 1

 .«است   د  ا  ب  ت  ع   مادرش از روی مهر و محبت

                                                
 . 2ی اسراء، آيه« شايسته» . 
 .24ی اسراء، آيه«دعا». 2

 .4 ی لقمان، آيه« شکرگّزار» . 
 .91 ، ص2 ، ج(اإلسالمية -ط )الکافی « جلوتر»  .4
 .93 ، ص2 ، ج(اإلسالمية -ط )الکافی « صدايت». 9
 .«رضایت». 1

 .های جاخالی را به صورت کارت به متربیان پس از پاسخ، نشان دهد همربی کلم. 1

 .111، ص3داستان دوستان، ج« دوست». 5
 .50، ص13 ج ،األنوار بحار. 9
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پدر و    ی  د  و  و  خ  ن  ش   رضایت خداوند با»: فرمودند ,پیامبر. 1

 «.3مادر است و خشم خداوند به همراه خشم پدر و مادر است

! خدایا» :گوید ها می از آن خداوند دو فرشته دارد که یكی: فرمودند ,پیامبر. 7

 «.1   ک  ف  ظ  ن  ح  نیكی کننده به پدر و مادر را،  از هر شر و بدی

 تنوع 

   مادرم، پدرم
 نثههه  يهههگ  ههه   نشههه     

 

  
 ههههه يد  ي   هههها  هههه  

 

  
 نههه د د د ههها  ههه  ا ههها

 

  
 نههههه د  نههههه  د ي  ههههها 

 

  
                     ***** 

 ههههه ی پهههه  دمههههم  
 

 
 انث  عطمی       ه  

 

 

 پهه  د     هه   ا هها   
 

 
 هههه  ا  ا  ههها   ههه   

 

 
                                                        ***** 

 نهههه  نهههه    ا هههها   ی   ههههها  
 

 اههههه ههههه   هههه ی  هههه  نچهههها  
 

 پههههههه     نههههههه د  نههههههه     
 

 اهههههه هههههه ی  ههههه ن   ههههه    
 

                ***** 

  منههه    هههها نههه    
 

  
 نشم    ف  ها        

 

  
  هههههههههههه   ه    اد

 

  
 .  هههه   ه   ي   ههها

 

  

                                                
 .111األنوار، ترجمه هوشمند و محمدى، متن، ص ةمشكا« خوشنودى». 3

 .311، ص33 مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج« حفظ کن». 1
 .ی محدثی خراسانیمصطف: اعرش .1
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 توانم من مي

 .ها را ببوسم امشب به خاطر قدردانی از پدر و مادرم، دستان آن

 .ای از قرآن در مورد احترام به پدر و مادر پیدا کنمبا همكاری بزرگترها آیه

 ي آسماني زمزمه

 :کنند گونه دعا می درباره نیكی به والدین این {امام سجاد

سخنم را دلنشین و قلبم را مهربان و ! یا صدای مرا بلندتر از پدر و مادر قرار مدهخدا

از کسانی که با پدران و مادران بد رفتاری  مراو ! ها خوش رفتار قرار بده مرا با آن

 3.قرار مده ،کنند می

                                                
 .دعای بيست و چهارم صحيفه سجاديه.  





 نظم و انضباط: بيست و سوم درس

 اخالق: موضوع درس

 انضباطبیان اهمیت و آثار نظم و  :هدف كلي

 .ای، رمزی، داستانی مسابقه  تنوعی،: هاي انتقال مفاهيم ديني روش

 شعر شروع

 ی ا  هها ههه    ههها ههه د ا  كهها دل نهها
 

 ی ا  ههههها هههههه  ك  ههههه ها  دل پم اهههههها
 

 3. های زیر پاسخ دهید برای مشخص شدن موضوع درس به سوال

 نماز                  .                                              ستون دین را گویند

 ظلم .                                                                               مخالف عدل است

 مدینه .                                    نام شهری که پیامبر از مكه به آنجا هجرت کرد

 وحدت                                                      .                          با هم بودن را گویند

 اخالص .                                                                  نام دیگر سوره توحید است

 ناس .                                                                    آخرین سوره قرآن است

 ضعیف .                                                                    ف قوی استمخال

 بقره  .   بزرگترین سوره قرآن است

 امین .                                                                    لقب معروف پیامبر  است

 طاهر .         پاکیزه را گویند

  3رمز

                                                
ها را  نویسد سپس حروف اول کلمه ها را به ترتیب روی تخته می های را از متربیان پرسیده و جواب مربی سوال. 3

 . چیند کنار هم می
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نظم و 
 انضباط

 آيه 

 تعريف 

ضرب 
 المثل

 حديث  شعر

 خاطره

 پيام

 1متن و محتوا

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 تعريف نظم. 1

مثال خداوند، چشم و . نظم، به معنای قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش است
همین کار سبب زیبا  .قرار دادهمناسب خودش ابرو، گوش، بینی و دهان ما را در جای 

در جهان هم اگر هر چیزی سر جای خود باشد، منظم و . رت ما شده استشدن صو
 .وگرنه زشت است ؛زیباست

 1ضرب المثل. 2

 .های زیر ضرب المثل را بیان کنید با کنار هم گذاشتن کلمه

 

 

                                                                                                              
 .«نظم وانضباط» .3
 .این درس به روش قالب تنوعی است. 1
ته از متربیان بخواهد  ضرب المثل را تشخیص داده و درباره آن توضیح های را روی کارت نوش مربی کلمه. 1

 «شكند در آب انبار شلوغ کوزه بسیار می»دهند 

 در انبار

 
 آب

  کوزه

 شكند می شلوغ  

 بسیار
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 «دوباره وقت زد پَر»شعر . 3

 .کنیدنظمی را بیان  هم مرور کنیم و با توجه به شعر عاقبت بی اشعر زیر را ب

 م هه  م هه  ك هه ي  
 

  

 پههر ايهه  نههماد د كهه  
 

  

 كههها تههه  ا  ا  ن م ههها 
 

  

 ل ههه ا   دفتهههمد كههه  
 

  

                     ***** 

 كت ی   كفهد   ع  هگ   
 

 

 كتههه ی دي هههمد كههه     
 

 

 نهه اد   ك ههج    هه  ای 
 

 

 ك  ههه    اههه د د كههه   
 

 

                                                        ***** 

 ن ههههههمد ايهههههه   ههههههم   ا    
 

 ن ههههههههههمد     ههههههههههم   ا  
 

  ههههه خت   ه ههههه   ا ههههها   
 

 د نهههههه      هههههها  د پَههههههم    
 

                                                      ***** 

 كت ی   ا د        ا
 

  

 ی د  ك   هها      هها
 

  

 ه  هههتا   ی ك فههها 
 

  

 د نههه    نههه    ههه اهم  
 

  

                        ***** 

 ن اد   ع   ها ه ها   
 

 

 ك ههههه       ههههه     
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 ل  ا   دفتم  ه ها  
 

 

 ك ههه   كفهههد نههه د   
 

 

                                                       ***** 

 ن هههههههههههمد  ههههههههههه عت   ا  
 

 ن ههههههههمد نهههههههه   دي ههههههههم  
 

 نهههها هههههم ك هههه  نهههها   ههههم   
 

  د نهههههه      هههههها  د پَههههههم   
 

                                                                                      ***** 

 .باید در زندگی نظم داشته باشد ،هایش برسد پس اگر کسی بخواهد به هدف

 آيه. 4

  الْأَلْبابِ لِأُولِي لَآياتٍ النَهارِ وَ الّلَيْلِ اخْتِالفِ وَ الْأَرْضِ وَ الّسَماواتِ خَّلْقِ  في إِنَ

 براى هاى نشانه روز، و شب آمد رفت و و زمین، و ها آسمان آفرینش در به راستی

 1.است خردمندان

 .ای از  نظم آسمان و زمین را بیان کنید توانید نمونه آیا می

 10در هر ثانیه  .زمین با نظم خاصی همیشه در حال حرکت به دور خورشید است

آن با  ی با این حال فاصله .دپیمای هزار کیلومتر را می 350کیلومتر و در هر ساعت 

 ؟!شود خورشید کم و زیاد نمی

تمام موجوداتِ روی آن از شدت حرارت  ،تر بود اگر زمین کمی به خورشید نزدیك

ی  به صورت یك گلوله ،و اگر زمین کمی از خورشید دورتر بود ؛رفتند آفتاب از بین می

 . آمد بزرگ یخی در می

ی زندگى و رمز پیروزى را باید از آن  نقشه. ماستجهان آفرینش براى ما بهترین راهن

 .رمز موفقیت شما در رعایت نظم و انضباط است: آموزد او به ما مى. آموخت 

                                                
 مصطفی رحمان دوست. 3
 «.مربی ترجمه آیه را با کمك متربیان کامل کند». 390ی  عمران، آیه آل . 1
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 حديث. 5

که در بستر شهادت قرار گرفت، نخستین سفارش وى   هنگامی   {حضرت علی

؛ 3 أَمْرِكُم  وَى الّلَهِ وَ ّنَّظْمِأُوصِيكُمَ بِتَقْ»: ها این بود انسان ی به فرزندان  گرامى خود  و همه

 «.نمایم شما را به پرهیز از نافرمانى خدا و نظم و انضباط در زندگى توصیه مى

 (درسي از امام)خاطره . 6

نظم و انضباط ایشان را عامل موفقیتشان در زندگی  یكى از شاگردان امام خمینی

هاى معروف امام  از ویژگیی زندگناظم دقیق در : گوید او در این باره مى .کند بیان می

باه راساتاى عاجایاب باود که ایشان حتى براى مطالعه و قرائت قرآن و کارهاى  .است

ها و دعاهایى که در وقت خاصى هم وارد نشده بود، زمان  مستحب و حتى زیارت

بندى و تنظیم خاص  خاصى را تنظیم کرده بودند و هار کاارى را بر طبق همان زمان

ناوس و همراه  أدادند، به طورى که براى هر کس کاه مادتاى باا ایاشاان م مىانجام 

شاد، ماشاخاص باود کاه در چاه سااعاتاى، ماشاغاول چه کارى و انجام چه  ماى

 1.عملی هستند

در یكى از سفرهایمان به عراق، در حرم : گوید مى یكى از شاگردان امام خمینی

وقتى . ا، بعد از نماز مغرب و عشا نشسته بودیمه اى از طلبه با عده {حضرت علی

اختالف نظر در مورد . صحبت تمام شد و آقایان خواستند بروند، ساعت را نگاه کردند

یكى از . در همان لحظه، حضرت امام از در قبله وارد صحن شدند .ساعت به وجود آمد

و نیم از ساعت ن سه اال. هایتان را میزان کنید ساعت»: استادان نجف که آنجا بود، گفت

                                                
 .713، ص(للصبحی صالح)نهج البالغه . 3
 .، نشر پنجره313ا  310، ص1ر رضا ستوده، ج پا به پاى آفتاب، امی. 1
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 .شوندوارد صحن میشب گذشته و سیزده سال است که هر شب امام در همین ساعت، 

 «.3ورود امام، خودش ساعت است

 

 پيام نظم. 7

دوست دارند که ما هر روز خود را به چهار بخش تقسیم کنیم؛  {امام کاظم

. ن قرار دهیمیعنی نماز و مسجد رفتن و قرآن خواند عبادتبخشی از آن را برای 

که  كار و تالشساعاتی را برای . خوب باشیم كنار دوستانقسمتی از آن را در 

ورزش و ی ما همان درس خواندن است و بخش آخر را به انجام  ترین وظیفه مهم

 و1.بگذرانیم تفریح و بازي

 توانم من مي

 .با کمك بزرگترها، یك برنامه هفتگی برای روزهای تابستان بنویسم

 ي آسماني زمزمه

 . خدایا به من کمك کن تا با رعایت نظم و انضباط در تمام کارهایم موفق شوم

                                                
 .ماه تابان، حسن کشوردوست. 3

های روزانه به مربی توضیح دهد که مقصود امام این نیست که تمام فعالیت. ، بیروت101تحف العقول، ص. 1
هی انجام طبیعی است که برخی از کارها به زمان بیشتری نیاز دارد و برخی در زمان کوتا. طور مساوی تقسیم شود

و همیشه بازی یا خواب یا . تا تعادل ایجاد شود. منظور این است که به هر چهار برنامه پرداخته شود. شودمی
 .درس نباشد



 ادب، آداب دارد: بيست و چهارم درس

 اخالق: موضوع درس

 بیان اهمیت و آثار مودب بودن :هدف كلي

 .ای ، داستانی، حدیثی، کارتی مسابقه :هاي انتقال مفاهيم ديني روش

 شعر شروع

 نشتهمي  ا هها  نها ههه د  ه ها ههه ند  
 

 ههههه     نهههه   ا هههها    هههه ای   هههه    
 

 ايجاد انگيزه

های داخل جدول قرار دهید تا رمز  ه های زیر را پاسخ دهید و به ترتیب شمار سوال

 . جدول مشخص شود

 آب     (                      5-31) .حیات است ی مایه. 3

 احد(     1-3 -1).از اسامی خداوند به معنای یكتاست. 1

 کج                (    33 -7). رسد به منزل نمی.... .ارب. 1

 قسم(37-10-1). اگرچه راست باشد ،خوردنش مكروه است. 7

 ترس(              31 -31 -13).مخالف شجاعت است. 3

 تا(                                   1 -9).خم را گویند. 1

 راه             (      3 -30-33)  .راهنما آن را بلد است. 1

 نا   (                39-35)نان بی نون                 . 5

 .3: ........................................................................ رمز جدول
1  

    

5 7 

 

5         2  6 3  8 5 11 11 15 17 15 12 16 13 18 15 51 51 

                                                
 .حقا که ادب تاج سر مردان است .3
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 متن و محتوا

 3«.؛ هیچ زینتی مانند ادب نیستکَاالْدبِ زينَةَ ال» {على امام

 ؟1توانید برخی از رفتارهای افراد با ادب را نام ببرید آیا می

 .ها توجه کنید برای آشنایی بیشتر با این رفتارهای مودبانه به کارت

 سالم و احوالپرسي. 1

 مقدّس هاى نام از «سالم» .یكی از رفتارهای مودبانه، سالم کردن به دیگران است

 فَقُلْ بِاياتِنا يُؤْمِنوُنَ الَذينَ جاءَكَ اِذا وَ» :فرماید مى پیامبر به خداوند در قرآن. خداوند است

: بگو(  آنان به)آیند  نزدت دارند،  ایمان ما های آیه به که کسانى هرگاه 1؛عَّلَيْكُمْ سَالمٌ

 «.شما بر سالم

تر سالم کند و  تر به بزرگ کوچك» :سالم کردن فرمودند آدابدرباره  {امام صادق

 «.عابر به کسی که نشسته و گروه اندک به گروه بسیار سالم کند

   يُسَّلِمُ 

 الّصَغِیرُ                                        عَّلَى الْكَبِیرِ

 وَ الْمَارُ                                      عَّلَى الْقَاعِدِ 

 .7عَّلَى الْكَثِیر                                 وَ الْقَّلِیلُ     

 

 ي ورود اجازه. 2

 ترین صمیمى چه اگر ا افراد کار محل یاا مانازل باه ورود باراى گارفاتان اجاازه

 نیز ادب این به را ما کریم قرآن .است ادب ی ناشااناه ا بااشاناد انسان دوست

 :فرماید مى کرده و سفارش

                                                
 .115ص غررالحكم، .3
 .مربی از متربیان بعد از سواال نظرخواهی کند .1

 . 37ی آیه انعام، .1
 .171، ص1 ، ج(الميةاإلس -ط )الكافی . 7
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 عَّلى تُّسَّلِمُوا وَ تَّسْتَاءّْنِّسُوا حَتّى بُيُوتِكُمْ غَيْرَ بُيُوتاً تَدْخُّلُوا ال اممَنُوا لَذيمنَا اَيُهمَا يما

 لَكُمْ يُؤْذَنَ حَتّى تَدْخُّلُوها فَال اءَحَداً فيها تَّجِدُوا لَمْ فَاِنْ تَذَكَرُونََ لَعَّلَكُمْ لَكُمْ خَيْرٌ ذلِكُمْ اءَهّْلِها

 3عَّليمٌ تَعْمَّلُونَ بِما وَالّلّهُ لَكُمْ اءَزْكى هُوَ فَارْجِعُوا جِعُواارْ لَكُمُ قيلَ إِنْ وَ

 تا نشوید وارد خود ی خانه از غیر هایى خانه در! اید آورده ایمان که کاسااناى اى

 متذکر شاید .است بهتر شما براى این .کنید سالم خانه آن اهل بار و بگیرید اجازه

 گفته اگر و شود داده اجازه شما به تا نشوید وارد افتید،نایا آن در را کسى اگر و. شوید

 انجام آنچه به خداوند و است؛ تر پاکیزه شما براى این بازگردید؛ «بازگردید» شد

 .است آگاه دهید، مى

 خوداري از دشنام . 3

همراه  همیشه که رفیق دو آن و شود بریده دوستى آن که برد نمى گمان کسى شاید

 به که اندازه آن از بیش را ها آن از یكى مردم. شوند جدا هم از زىرو بودند، یكدیگر

 که وقتى معموالً  .شناختند مى رفیقش  و دوست نام به ،بشناسند خودش اصلى نام

 .«... رفیق» :گفتند مى و نداشتند اصلیش نام به توجه کنند، یاد او از خواستند مى

 با همیشه مثل که روز آن در ولى د،بو شده معروف «صادق امام رفیق» نام به او آرى

 از پیش که کرد مى گمان کسى آیا شدند، دوزها کفش بازار داخل هم با و بودند یكدیگر

 !شود؟ بریده همیشه براى شان دوستی ی رشته بیایند، بیرون بازار از ها آن که آن

. دندش دوزها کفش بازار وارد هم با و بود امام همراه همیشه مانند او روز آن در

 وسط در. کرد مى حرکت سرش پشت از و بود او با روز آن در هم پوستش سیاه غالم

 سر مرتبه دو دیگر، قدم چند از بعد. ندید را غالم .کرد نگاه سر پشت به ناگهان بازار،

 از هم هنوز .کرد نگاه سر پشت به بار سومین. ندید را غالم هم باز .برگرداند عقب به را

 براى. نبود خبرى ،بود افتاده دور خود ارباب از و شده اطراف اشاىتم سرگرم که غالم

دشنام زشتی به   خشم با .دید را غالم برگرداند، عقب به را خود سر که چهارم ی مرتبه

  .او داد

                                                
 .22ی نور، آيه . 
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 بلند را خود دست تعجب، عالمت به صادق امام شد، خارج دهانش از جمله این تا

 خیال من دهى؟ مى دشنام!  اللّه سُبْحانَ» :دفرمو و زد خویش پیشانى به محكم و کرد

 .«ندارد وجود تقوایى تو، در شد معلوم. پرهیزگار هستی و باتقوا مردى تو کردم مى

  «.نیست مسلمان  اصالً غالم این!  اللّه رسول یابن»: او گفت

  «!باشد هم نباید به او دشنام دهی کافر اگر»: {صادق امام

 .«شو دور من از دیگر» :رمودف او به  این از بعد امام

 جدایى آنها بین مرگ تا برود راه او با {صادق امام که ندید کسى دیگر آن، از بعد

 3.انداخت کامل

 1؟ آموزيم كه از ادب

 ادب آموزي

 «.ادبان بى از»: گفت «آموختى؟ که از ادب»: پرسیدندلقمان  از .3

 دانید معنای این سخن چیست؟ آیا می

 براى 1؛غَيْرِكَ مِنْ كَرِهْتَهُ ما تَّجَنُبُ لِنَفّْسِكَ مُؤَدِباً كَفاكَ» :فرمود {حضرت علی

 «.کنى دوری آن از دانى، مى بد دیگران از که را آنچه است کافى خویش، دیبأت

 از را خویش آداب اگر ویژه به مؤدّب، هاى انسان از الگوپذیرى: ادباان باا از. 1

 یادگیری ادب براى ها، یكی از بهترین راه باشند، آموخته علما و ائمه ،,پیامبر خدا،

 .است

 همُوَ وَ عمَزَوَجمَلَ الّلّهُ اَدَبمَهُ الّلّهِ رَسمُولَ اِنَ» :فرماید مى باره این در {على امام

 به رگبز خداوند همانا؛ 7الْمُكَرَمينَ االَْدَبمَ اُوَرِثُ وَ الْممُؤْممِنميمنَ اُؤَدِبُ اَّنمَا وَ اَدَبمَنمى

 و آموزم مى ادب منان مؤ به نیز من و من، به هم حضرت آن و آموخت ادب پیامبرش

 «.گذارم مى ارث به بزرگواران براى را ادب

                                                
  .، با کمی تغییر اثر11ص  ،3ج راستان، مطهرى، داستان مرتضى .3
 .ادبان را بنویسد هایی کلمات باادبان و بی مربی درکارت .1
 . 353 ص ،7 ج غررالحكم، شرح .1

 . 111 ص ، 1 ج بحاراالنوار، .7
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 ادب رضوي

 :گوید مى یكی از یاران امام رضا

 یا کند «س ت م »کسى به سخنش با {ارضا حاضارت کاه نادیادم هارگاز

« ح ض ر ت».................  هارگاز. ناماایاد «ق ط ع»................  را اى گوینده سخن

ن اس »..................... خود خادمان از یك هیچ به. نكرد دراز نازد کاسى را خاود پااى

  .3نیفكند دهان آب و نگفت،« ز ا

 توانم من مي

 .های زیر یك نقاشی زیبا بكشم حدیث ی درباره

 آدمى ادب؛ 1الْعَقْلُ اَصّْلُهَا كَّشَّجَرَةٍ االِّْنّْسانِ فِى اَالَْدَبُ»: فرماید مى {على حضرت 

 «.است عقل اش ریشه که است درختى چون

 ادب میوه خلقى، خوش؛ 1الّْخُّلْقِ حُّسْنُ االَْدَبِ ثَمَرَةُ» :فرماید مى {على حضرت

 «.است

 ي آسماني زمزمه

 ادی ت ف هههههه   هههههه ي ا  هههههه ا ا 
 ج

  ی لطهههج ا  ن هههه  ن هههم د ادی نههه 
 

                                                
 .711، ص 1عیون اخبار الرضا ترجمه غفاری، ج .3
 .01  ص ،2 ج غررالحکم، شرح. 2
 . 29  ص ،  ج غررالحکم، شرح . 





 بازی و تفريح سالم: ت و پنجمبيس درس

 اخالق: موضوع

 بیان آثار تفریح و بازی سالم و حد و حدود آن: هدف كلي

 .ای، کارتی، شعری مسابقه: هاي انتقال مفاهيم ديني روش

 شعر شروع

 نهها ههه د  ه هها د   هه       ا  ا هها   
 

 ت اهههههه ي  د  ههههههم هههههه ت ا  ا ههههها   
 

 ايجاد انگيزه

 3؟اره چیستبویید این متن درمتن زیر را با دقت گوش کنید و بگ

را  حتی بر   ها آن را بسیار دوست داشته و انجام آن بچه ی فعالیتی است که همه

 . پسندند خوردن غذاهای لذیذ می

 .ها نیز هنگام بیكاری به آن عالقه دارند بزرگتر

توان  که میتوان آن را با کمك گرفتن از ابزار و وسایلی انجام داد و هم این هم می

 . ای انجام داد ن را بدون هیچ وسیلهآ

تواند آن را با  که میتواند به تنهایی مشغول انجام آن شود و هم این هر کسی می

 . 1گروهی از دوستان و آشنایان انجام دهد

توان آن را با کامپیوتر انجام داد و در برخی از موارد با یك توپ یا یك طناب یا  می

 .ار مشغول شدیك قلم و یك برگ کاغذ به آن ک

 .است............................... این فعالیت دوست داشتنی ! بله

 

                                                
 .مربی متن را برای دانش آموزان بخواند.  
 .كنم اگر كسی آن را متوجه شده است بگويد و گرنه مقداری راهنمايی می. 2
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 متن و محتوا

بازی براى سالمتی، شادابی و . مند هستند عالقههای مناسب  بازیبه ها  بچهمعموالً 

تواند ساعاتی اوقات فراغت  های مناسب هم مى بازی. ها مفید است انسان ی نشاط همه

 .که ما را کمك کند تا چیزهای فراوانی را بیاموزیم پر کند و هم این ها را ما بچه

و به . سفارش کرده استرا به ما دین اسالم نیز انجام دادن بازی  که ما باید بدانیم

کند، تا امكانات الزم را برای بازی کردن ما کودکان فراهم  پدران و مادران توصیه می

 .با ما اختصاص دهندکنند و خود نیز زمانی را برای بازی 

کودکان را در  .کردند با جمعی از یارانش از جایی عبور می ,روزی رسول خدا

 .ها را از بازی کردن باز دارند برخی از یاران خواستند آن .بازی دیدند حال خاک

 «.3زیرا خاک محل پرورش کودکان است ؛بگذارید آنها بازی کنند»: فرمودند ,پیامبر

ها برای ما ضرر دارند  اما برخی از بازی. ای ما بسیار مفید هستندها بر برخی از بازی

رو، دین  از این. ها را انجام دهیم دوست ندارد ما آن [و ائمه ,و خداوند و پیامبر

های مجاز و  برای آشنایی بیشتر با بازی. اسالم ما را از انجام دادن آنها منع کرده است

سپس با آن  .ها را مرتب کنید داخل کارت ی های ممنوع، کلمات درهم ریخته بازی

 ! ها جاهای خالی را پُر کنید کلمه

 تنوع

 .1است  ش    ن   ا  بهترین سرگرمی و بازی برای مومن، : فرمودند ,پیامبر اسالم. 3

  ا ر وك ا س ي ر  ها نزد خدواند متعال ترین بازیمحبوب: فرمودند ,پیامبر. 1

  .1است   ز ا ي ر ن د ي ت ا    و

 . 7ممنوع است ،دیگران باشد     ا ر آ ز  بازی که موجب.  7

                                                
  .151، ص 30انساب االشراف بالذری، ج . 3
کند و به آدمى نیرو  آورد، جسم را تقویت مى مىشنا عضالت را به حرکت در »جهت آشنایی بیشتر . شنا. 1

بعالوه کسى که شنا . شنا در ساعات فراغت یكى از وسایل سرگرمى و تفریح و مایه شادمانى است. بخشد مى
 «.آمدها خود را از آب برهاند یا غریقى را نجات دهد داند قادر است در موقع پیش می
  .تیر اندازی –سوارکاری . 1
 .آزار. 7
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 . 3حرام است ،باشد   ط ب ن د ش ر  ي   بازی که در آن. 3

ممنوع      ح م ر  م  ن ا با پسران  ،اند بازی کردن دخترانی که بزرگ شده.  1

 . 1است

 . 1برادر دینی، حرام است   ي  ب ر  آ  و بازی کردن با.  . 1

 بالغ، برای دختران   ب ر س ي ا و ا س  و   ر و آ س  ي  ه ر و  د  خ  چ  .5

 .7مكروه است

 . 3كروه استم  ن ا ن و ا ن م د ز خ  م بازی کردن با انگشتان در هنگا. 9
 تنوع 
 لطيفه

 ؛پس از مدّتى خواست تور را باال بكشد. روزى صیاد تورش را به آب دریا انداخت

 . آید باال نمى اما هر کارى کرد، دید تور

ها تور  با تعجّب دید که ماهى. هایش  را درآورد و در آب، شیرجه رفت لباس صیاد،

 ! کنند اند و دارند والیبال بازى مى را بسته

 شوخي با ضرب المثل 
 . رفترفت زنگ ورزش مىوقتى مى رفت،حسنى به کالس نمى

 1هاي بازي گوش آرزوي بچه

   هههه  ا ههههم  ههههب،     نهههه د    اهههها نهههه  
 

 !كههههمد     هههه  ، هم هههها  ههههم ی ه هههه    
 

                                                
  .رط بندیش. 3
کند، ده سال بیشتر  کرده نقل می زندگی می« ره»ی امام خمینی یكی از دختران کوچكی که در خانه. نامحرم. 1

اما امام یك روز مرا صدا کردند . حجاب هم داشتم, کردم باشك بازى مى ام قایم نداشتم و با برادرهایم و پسرخاله
از « کنید؟ کند که شما با پسرها بازى مى مگر او با پسرها بازى مى .شما هیچ تفاوتى با خواهرتان ندارید»: و گفتند

 .آن روز به بعد با پسرها بازى نكردم
 .آبروی. 1
 .اسب سواری –دوچرخه سواری . 7
  .نماز خواندن.  3
ها به میزانی بازی کردن را دوست دارند که از آمدن شب و تاریك شدن هوا و حتی از خوابیدن  برخی از بچه. 1
 « ... .شد  ای کاش هرگز شب نمی»کنند  شوند و آرزو می راحت مینا
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***** 

 هههههه ،   يهههههاا  نههههه د   ی پ  هههههم  پهههههمد 
 

 ! ههههه    تخههههه ای  هههههب، پشههههه  ه ههههه  
 

***** 

 هههههه ، ه   ههههها نههههه   نههههه د  اِفههههها د  ا  
 

 ! هههه    ی د ههههه ، اما هههه     هههه  ه هههه  
 

***** 

 تههه پِ پال هههت    نههه ، ه   ههها پیمنههه د نههه د   
 

 ! ههه   ی  هههم ك اههها، ن هههتا ه ههه     نظههه   
 

***** 

  ههه  د مِ ه  ههه يا پههه   ه ههه   د ههها پ ههه 
 

 ! ههه    ههها نههه  ی نههه ، هم ههها ت ههه د ه ههه    
 

 توانم من مي  
های زیر  توانم با کلمه من می ،ها ورزش است که یكی از بهترین تفریح با توجه به این

 .ی صفات ورزشكار بنویسیم باره های زیبا در جمله

 ...............................................: ..............................................شناس وقت( و
 : ...................................................................................................راستگو( ر
 .............: ........................................................................................زرنگ( ز

 : ..................................................................................................شاداب( ش
 : .....................................................................................................کوشا( ک
 ............................................................................................: .............الگو( ا
 : ...................................................................................................رزمنده( ر

 ي آسماني زمزمه
نجام دهیم که تو دوست داری و هر کاری هایی را ا ما کمك کن تا بازیبه ! خدایا

 .کند ترک کنیم که ما را از تو دور می



 دوست يابي: بيست و ششم درس

 اخالق: موضوع

ابی و مالک های دوست ی آموزان در این درس با اهمیت دوست دانش :هدف كلي

 .خوب آشنا می شوند

 ، تقسیم، جدولهای شعری، داستانی استفاده از قالب :هاي بيان مفاهيم ديني روش

 شعر شروع

  ههه    عطههم    ي هه ي    ا ههه  ههه د نهها
 

   ههههه   هههههه ی پم اهههههها   ا هههههه 
 

  ههههالد  هههه ای  هههه      هههه ای
 

  ه ت ههههه د  صههههها  هههههال  ههههه ای
 

 ايجاد انگيزه

برخورد دو بوته از یك نوع با  نهال ی هنگام تهیه؛ اما نهالی بكاریمخواهیم  می

ای سست  شكوفایی، اما ریشه ی آماده ی یكی شاخ و برگ زیاد و تعدادی غنچه. کنیم می

در اینجا  .ای قوی اما ریشه ،دیگری شاخ و برگی کم پشت و کم غنچه .دارد و ضعیف

 ؟یك را انتخاب خواهیم کرد کدام

 ؛شود اش ضعیف است زود خشك می چون ریشه ؛شاخ و برگ زیادی داردنهالی که 

کند و  ش را در زمین محكم میهای خود های قوی دارد، زود پایه که ریشهیكی آن  لیو

 .به زودی برگ و گل فراوان خواهد داد

                                                
 :یسالم و احوالپرسشعر مناسب  .3

 بااه جنگاال ساابز  سااالم
 

 بااااه آساااامان آباااای   
 

 بااه غنچااه هااای خناادان 
 

 باااااااه روز آفتاااااااابی
 

 بااه هاار سااتاره    سااالم 
 

           باااه ابااار پااااره پااااره    
 

 باه دانااه ای کااه از خاااک 
 

 درآمااااااااااااده،دوباره
 

 پاااکبااه هاار دل  سااالم
 

 بااااه هاااار دل پرامیااااد
 

 سااالم بااه آن شااب تااار 
 

 کااه عاقباات شااد ساافید 
 

 بااه دشاات و دریااا  سااالم
 

 الم بااه کااوه و صااحراساا
 

 ساااالم باااه روی مااااهِ  
 

 بچّااااه هااااای باصاااافا 
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ها پایه و اساس محكم دارند و برخی  برخی از دوستی. گونه است دوست نیز این

که همیشه در نیاز دارید دوستانی  به شما در طول مسیر زندگی. سست و زودگذر

 . شندها و مشكالت همدم و همیارتان با در سختیو کنارتان باشند 

 ؟او را بشناسیدچگونه باید  ،خوب انتخاب کنیدیك دوست اگر بخواهید 

 دوست خوب چیست؟ های مالک

 متن و محتوا
بسیار بهتر از رفیق  ،ها به فریاد هم برسند هایی که در سختی دوستدانیم که  همه می

 .ها همراه انسان هستند که فقط در خوشی پوش و پولدار است خوش زبان، شیك

 ضر قرآن و رواياتدر مح
 اى  د، درجهاینم دوستیاى در راه خدا با کسى  هیچ بنده»: فرمود ,رسول اکرم

 «3.آید وجود میه بو مقامى در بهشت برایش 

 هاى  خوب به چهره»: شود روز قیامت به مؤمن گفته مى»: فرمود {امام صادق

انده، یا کارى برایت انجام مردم نگاه کن، هر که تو را آبى نوشانیده، یا به تو غذائى خور

 «1.او دستش را گرفته و به بهشت برد «.داده، دستش را بگیر و به بهشت ببر

 فرمود «بهترین همنشین کیست؟»: سؤال شد ,از رسول خدا: ابن عبّاس گوید :

کسى که دیدار او شما را به یاد خدا، و گفتار او عمل شما را زیاد، و عمل او شما را به »

 «1.بیندازدیاد آخرت 

  قرآن کریم از عاقبت حسرت آور کسانى که در دنیا با دوستان منحرف معاشرت

کند و زبان حال چنین  اند یاد مى داشته و به واسطه آنان به گناه و آلودگى کشیده شده

اى کاش فالن شخص ! واى بار مان  :افرادى را ایان گاوناه تاوصایاف ماى ناماایاد

 7.بودمانتخاب نكرده فیق خود دوست و ربه عنوان را 

                                                
 .193ترجمه هوشمند و محمدى، متن، ص ،األنوار ةمشكا .3

 .159، متن، صهمان .1

 .91مجالس صدوق، ص  .1

 .لَمْ أَتَخِذْ فُالناً خَليال  لَيْتَنی  لَتىوَيْیا  15ی ، آیهالفرقان .7
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 اند؟ چگونه برخي شيطان را به عنوان دوست انتخاب كرده
اهل مكه را این بار هم  ی همه. عُقْبه مثل همیشه سرحال و شادمان از سفر بازگشت

. هر چند که مسلمان نبود. داشت را خیلی دوست می ,عقبه، رسول خدا. دعوت نمود

 .آن حضرت را دعوت کرد. حضرت را دعوت کنماین بار فكر کرد که چه خوب است 

همه خوردن غذا موقع . به مهمانی عقبه رفت. دعوت او را پذیرفت ,حضرت

هم از غذاهای عقبه استفاده کند، ولی آن حضرت خودداری  ,منتظر بودند که پیامبر

 .عقبه از حضرت علت را پرسید. کرد

قتی که شهادتین خود را زنم، مگر و هرگز به غذای شما دست نمی: حضرت فرمود

 .بگویی

 .آن گاه حضرت از طعام او خورد. عقبه شهادتین را گفت

دوستش به عقبه  .وقتی این خبر به گوش دوست عقبه رسید، خیلی ناراحت شد

 ؟عقبه تو هم مسلمان شدی: گفت

 .عقبه ماجرا را تعریف کرد

را  ,د پیامبرخواهی به دوستی خود با من ادامه بدهی، بای اگر می: دوستش گفت

 ...تكذیب کنی و یك شكمبه گوسفند را

محروم  ,از دوستی رسول خدا کرد، میعقبه مردد بود که چه کند؟ اگر قبول 

 ؟کرد ؟ چه باید میداد میدوست خود را از دست  ردک میشد اگر رد  می

خدمت پیامبر رسید و او را  .کردگوش دوست کافر و ناباب خود باالخره به حرف 

 .دتكذیب کر

در غیر  .تو چندان زندگی کنی که در مكه باشی»: با ناراحتی فرمود ,رسول خدا

 «.این صورت از شمشیرهای ما رهایی نداری

خواست شكمبه گوسفند را به سمت . عصبانی شد ,بیان رسول خدااز این عقبه 

. پاره شد و خود او را آلوده کرد ,پیامبر پرتاب کند که قبل از رسیدن به طرف پیامبر
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این عاقبت دوستی با . عاقبت هنگام جنگ بدر با شمشیرهای مسلمانان به هالکت رسید

 3.ستفرد نادان در این دنیا

 چند نمونه از ویژگی های دوستان شیطانی را بگوئید؟

3....................................................... 

1....................................................... 

1........................................................ 
 تنوع

خواند و  موارد زیر را میسپس کشد  میرا مربی تصویر دو صورت خندان و اخمو 

تا مشخص کنند به چه دوستانی باید لبخند زد و به چه خواهد  میآموزان  از دانش

 .دوستانی باید اخم کرد

 .به نماز جماعت دعوت کند دوستی که انسان را

 دوستی که به شما فحش را یاد بدهد

 ها کمك کند دوستی که به شما در درس

 .دوستی که کلك زدن به دیگران را یاد دهد

 .دوستی که پدر و مادر شما او را قبول داشته باشند

 .دوستی که زور زیاد داشته باشد و تنها به درد دعوا بخورد

 .به شما ادب را یاد بدهددوستی که با ادب باشد و 

 .ن بنویسیدآدوستی که دفتر حل تمرین خود را به شما می دهد تا از روی 

 . بهترین مكان برای پیدا کردن دوست خوب کجاست؟ مسجد

هر کس به مسجد رفت و آمد نماید، چند چیز نصیب »: فرماید می {حضرت علی

 1.«ها دوست خوب است یكی از آن .شود او می

 

                                                
 .111، ص 33ترجمه المیزان، ج . 3

 .5133، ح 3113میزان الحكمه، ص . 1
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 نممن مي توا

 ها بنویسید؟ انسان ی ای به امام زمان به عنوان بهترین دوست همه نامه. 3

با هم با کشور دو گاهی . دوستی همیشه بین یك انسان با انسان دیگر نیست. 1

 .منام ببر  ،کشور ما دوست هستندرا که با نام چند کشوری توانم  من می. دوست هستند

 ي آسماني زمزمه

دوستشان  ،اى شدهکه از کردارشان خوشنود  قراردهسانى ک جز مرا ! پروردگارا»

اى و براى بعد از مرگشان زندگى پاک و شیرینى مهیا  و عمرشان را دراز کردهداری 

 .«اى کرده





 خشم و غضب: بيست و هفتم درس

 اخالق: موضوع

 .آموزان در این درس با خشم و غضب آشنا می شوند دانش :هدف كلي

 استفاده از قالب های شعری، داستانی، تقسیم،  :ينيهاي بيان مفاهيم د روش

 شعر شروع

 هههه  اللههها    ههه   ههه ای هههه د نههها
 

 ههههه  نچهههها  هههه    هههه ای ههههه د نهههها
 

 دلههها     ههه   نههها دا د د  ههها  ا تههه 
 

  ههههه ا ای   ههههه     ی اهههههه ا   نههههها
 

 ايجاد انگيزه

 ,یك روز مردی از صحرانشینان عربستان به مدینه آمد و به حضور رسول اکرم

ن خشمگی»: به او فرمود ,رسول اکرم. از پیامبر خواست تا نصیحتش کند او. رسید

جوانان . مهمی رخ داده است ی خویش برگشت، ولی دید حادثه  ی هآن مرد به قبیل. «نشو

دیگر هم برای انتقام به مال  ی های دیگر دستبرد زدند و قبیل او به مال قبیله ی هقبیل

دو قبیله در  .بودکشیده شده کار به جاهای باریك   ه،خالص. او دستبرد زده بودند ی هقبیل

سالح  .آن مرد تا این خبر را  شنید خشمگین شد. بودند  جنگ شده ی مقابل هم آماده

 .شدجنگ  ی خود آماده ی هقبیلهمراه با و برداشت خودش را 

تقاضای نصیحت کرده بود وحضرت  ,ناگهان به یادش آمد که در مدینه از پیامبر

به فكر فرو رفت که چرا من عصبانی . فرموده بود که جلو خشم خود را بگیردبه او 

االن   با خود گفت که ؟ام و حاال آماده کشتن و کشته شدن شدهبرداشتم سالح  ،شدم

 ی هبنابراین جلو رفت و بزرگان قبیل. کوتاه پیامبر عمل کنم سفارشوقت آن است که به 

برای چیست؟ اگر منظور شما پس گرفتن این جنگ »: مخالف را دعوت کرد و گفت

من حاضرم از مال شخصی خودم آن را  ،اند اموالی است که جوانان ما از شما گرفته

دلیلی ندارد که ما برای چنین چیزی به جان هم بیفتیم و خون یكدیگر را . بپردازم

 «.بریزیم
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و مردانگی  این مرد را شنید، غیرت ی گروه مقابل که سخنان عاقالنه و کریمانه   

حاال که این طور است ما هم   .ما هم از تو کمتر نیستیم» :ها هم تحریك شد و گفتند آن

بنابراین هر دو قبیله با صلح و دوستی به جای  «.آییم و هیچ ادعایی نداریم کوتاه می

 .خود برگشتند

آن مرد صحرانشین باخواست خود نزد پیامبررفته بود و نصیحت حضرت را عملی 

دادند و خود را دچار عذاب  های پیامبران نمی اما بسیاری از مردم گوش به حرف د؛کر

 3.کردند می

 متن و محتوا

 .یكی از دالیل جدایی دوستان از یكدیگر خشم و عصبانیت در برخوردهاست

 ای پرنده مثل دهد، می دست از را دوستش که کسی» :فرمایند می {علی حضرت

 «.تاس شده بریده پرش و بال که است

 «.است غریب دوست، بی انسان  ؛ةٌغُرْبَ الْاحِبَه فَقْدُ»: ندفرمای یم ایشان

 .دوستان انسان را تنها بگذارندکه شود  عصبانیت و خشم با دوستان باعث می

 کاظم به چه معناست؟. است« کاظم»لقب امام هفتم، 

، کاظم ، به کسی که خشم خویش را فرو برد و انتقام نگیرد«خشم ی هفرو برند»

 .گویند می

در ضمن اگر کسی زمانی که قدرت انتقام گرفتن دارد، گذشت کند خداوند هم از 

ها  و گذشت آن 1ترین مردم هستند همچنین این افراد با گذشت 1.او گذشت خواهد کرد

 7.بهترین نوع گذشت است

 3؛يَغْفِرُونَ هُمْ غَضِبُوا مَا إِذَا»: فرماید داند و می قرآن گذشت را از صفات مؤمنان می

 «.کنند گذشت می[ از روی بزرگواری]هنگامی که به خشم آیند 

                                                
 .707ص ،1ج ،یکاف اصول. 3

 .31130میزان الحكمه، ح . 1

 .31105و  31101همان، ح . 1

 .31131؛ میزان الحكمه، ح 501 ص زاده، حسن ترجمه ،العقول تحف .7

 .11ی آیه شوری،. 3
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شود که هرکدام الگوی  ای دیده می در زندگی امامان، رفتارهای بسیار زیبا و پسندیده

 .کنم جا یكی از آن موارد را برایتان تعریف می در این .باشد مناسبی برای ما می

 پهلوان كيست؟

 .کردند مى بلند را سنگى که گذشتند گروهى بر ,پیامبر :ندفرمای می {سجاد امام

 را خود ترینِ محكم و نیرومندترین، کار این با»: گفتند «است؟ کارى چه این»: فرمودند

 «کیست؟ شما ترینِ قوى و ترین محكم که دهم خبر شما به آیا» :فرمودند «.شناسیم مى

 که است کسى شما، ترین قوى و ینتر محكم»: فرمودند «!خدا پیامبر اى بلى»: گفتند

 خشمگین گاه هر و ،نكشاند باطل و گناه به را او اش خشنودى شود، خشنود هرگاه

 برایش آنچه ،رسید قدرت به گاه هر و ،نبرد بیرون حق، سخن از را او خشمش، شود

 «3.نزند دست نیست، حق

 خشم مثبت

. دیستا یم را مثبت یها خشم و داند مردود نمی را خشم اصل هرگز میکر قرآن

 آن به خداوند متعال جبار و قهار یها نام که است یاله صفات از یكی خشم اساساً

 بلكه ست،ین ناپسند تنها نه باشد، حق راه در و متعادل اگر شدن نیخشمگ. دارد اشاره

 . بود خواهد هم حق یرضا مورد و دهیپسند

 -شد یم نیخشمگ( ص)خدا سولر هرگاه» :دیفرما یم نهیزم نیا در ییطباطبا عالمه

 را حضرت آن غضب برابر در مقاومت تاب یزیچ -کرد ینم غضب خدا یبرا جز که

 1«.نداشت

 .آورد یم خشم به را او حق، هرگاه اما ؛آمد ینم خشم به ایدن یبرا ,خدا امبریپ

 1.گرفت یم( را حق) انتقام که آنگاه تا ردیبگ را او خشم جلو توانست ینم زیچ چیه

 که نیا ای است دهیآفر  دهیفا یب انسان در را ییروین خداوند که کند  فكر انسان اگر

 را خدا حكمت یکس نیچن ،دارد یرانگریو ی هجنب فقط یخداداد یروهاین از یبعض

 و گردد یم جیبس او توان تمام ،شود یم نیخشمگ انسان که یهنگام .است نشناخته

                                                
 .111 ص األخبار، معانى .3

 .11 ص ،ییطباطبا نیحس محمد عالمه ،یالنب سنن .1

 .19ص، االخالق مكارم .1
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 ای مال و جان اگر که است آندلیلش  قعوا در .شود یم برابر نیچند او قدرت یگاه

 نیا و باشد داشته مهاجم برابر در را دفاع حداکثر فتد،یب خطر به انسان گرید منافع

 3.است بزرگ اریبس ینعمت

 و لیاسرائ یبن یگمراه دنبال به {یموس حضرتگرفتن  غضبمانند داستان 

 1.است شده اشاره آن به 97 تا 91 اتیآ ،طه ی هسور در که آنان یپرست گوساله

 در کامال ،نمود خاموش و کشت دیبا را غضب و خشم کنند یم فكر که یکسان

 مذمت آنچه .دارد یادیز دیفوا ،باشد اعتدال حد در اگر روین نیا رایز؛ هستند اشتباه

 1.است  تیعصبان و خشم یافراط حد ،شود یم

 تنوع 

 او كيست؟

شاید قصد زیارت حرم  .کرد ا طی میهای قم ر با لباسی کهنه و ظاهری ساده، کوچه

در . شتافت ه سوی کالس درسش میبکه  کرده بود، یا این }مطهر حضرت معصومه

پیرمرد مهربان . با او برخورد کردداشت،  ی این هنگام دوچرخه سواری که سرعت زیاد

که فكر کند که شاید خودش مقصر  دوچرخه سوار بدون این. پرت شد ای به گوشه

دانست مقصر  میکه  با اینپیرمرد  .بانیت شروع به فحاشی به او کردباشد، با عص

عصبانی نشد و فقط با حالت تواضع به او  .چیزی به او نگفت ،دوچرخه سوار است

................................ کنید این پیرمرد چه کسی بود؟ آری کسی جز  فكر می .کرد نگاه می

 7.مولف تفسیر ارزشمند المیزان نبود

 های فرونشاندن خشم دیگران سالم و احوالپرسی و گفتن جمالت  یكی از راه

 .دار است خنده

                                                
 .«الْکُفّارٍ یعَلَ اَشِدّاءُ»: در مورد اوصاف مؤمنان در قرآن می خوانیم .3

 .95ص ،1 ج ،نمونه .1

 .115 ص ی،اسالم اخالق از یپرتو .1

 یعالمه محمد حسین طباطبای .7
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 ساالم  و گذشت او کنار از آرام و خونسرد که دید را یا ساده سرباز مغرور ژنرال

 ژنرال كی یوقت نمیبب بگو» :دیپرس او از تیعصبان با و برگشت ژنرال .نداد ینظام

 «بدهد؟ سالم اول دیبا كی کدام نند،یب یم را گریدكی ابانیخ در سرباز كی و

 «!باشند تر باادب  کدام هر» :گفت و کرد یفكر سرباز

 من مي توانم

 .عذرخواهی کنم ،ام دوستانی که به آنان بدی کرده ی همهاز 

با کمك بزرگترهای خود بنویسم در صورتی که انسان دچار عصبانیت شود چه 

 .می توان انجام داد کارهایی برای از بین بردن آن

 ي آسماني زمزمه

خشم  .گونه که تو دوست داری باشدهای ما آنکمك کن دوستی! ای خدای مهربان

 . و فحش و ناسزا به زبانمان نیایداز ما دور شود و غضب 





 

 راستگويي و دروغگويي: بيست و هشتم درس 

 اخالق :موضوع

آشنا دو و آثار آن  گوییدروغ آموزان در این درس با راستگویی و دانش :هدف كلي

 .شوند می

 .های شعری، داستانی، تقسیم، جدول استفاده از قالب :هاي بيان مفاهيم ديني روش

 شعر شروع

 نا هه د   ا هه ی كها هه ند نشتهمي  ا ها      
 

 هههه     نههه   ا ههها  ههه ای   ههه   
 

 ايجاد انگيزه

 دهادرش به او م. دشد تا در آنجا درس بخوان آماده میی برای سفر به شهر نوجوانی

که هیچ  به من قول بدهفرزندم، »: سپس به او گفت .تا آن را خرج کند داد طال ی سكه

 «.گاه و در هیچ کاری دروغ نگویی

 .راهی سفر شدبا کاروانی  داده وبه او قول  شپسر

ها را غارت  و پول و اموال آن حمله کردندها  ، گروهی از دزدان به آندر بین راه

آیا تو هم چیزی به همراه »: نگاهی کرد و از او پرسید پسربه  ها،دزد یكی از. کردند

 «داری؟

 «.ده سكه طال»: دادپسر پاسخ 

 پیشاو را  بنابراین. او را دست انداخته استکرد که پسر  فكردزد خندید و 

چه چیزی تو را به ! پسرک»: دزدان گفت ئیسر. جریان را تعریف کرد .هشان برد ئیسر

 «اشت؟راستگویی واد

قولم که به  ترسم میحال . که راستگو باشم ام قول دادهمادرم  همن ب»: پسر گفت

 .«عمل نكنم
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حرف تا مبادا  تو دروغ نگفتی»: شد و گفتمتعجب ی پسر،  از گفته دزدان رئیس

 «.کنمکه به عهدم با خداوند خیانت  می ترسمو من را زیر پا بگذاری مادرت 

. گردانندربها  به آنبودند  گرفتهرا که از قافله  چهر دستور داد ه همراهانشبه  سپس

گردم و توبه  من با دست تو، به آغوش خداوند بزرگ باز می»: گفت نوجوانرو به  بعد

 «.کنم می

تو بزرگ ما بودی و امروز بزرگ ما در بازگشت »: گفتند رئیسشاندیگر دزدان نیز به 

 .«به سوی پروردگار هستی

 .همگی توبه کردند پس

 سوال
 ها به نظر شما ما باید با چه کسانی دوست باشیم؟ بچه

رفاقت و سفارش کرد و با بعضی از مردم  {امام باقرفرزندش به  {امام سجاد

دروغگوست چون دور را نزدیك و نزدیك را دور یكی از آنها که  3:دهم نشینی نكن

 .(کند وقایع را به صورت واقعی برای تو بیان نمی) .دهدنشان می

 دانيد؟ يا ميآ

 ،با دروغخواهند می ،بینند رسوایى مى برابرکار هنگامى که خود را در اههاى گن انسان

 .ها و گناهان بعدی استاین دروغ سرآغاز دروغ .پوشانندبگناهان خود را 

                                                
 .111، ص 1الكافی، ج .3



 

 

 

 

 

 313  ■  راستگویی و دروغگویی: بیست و هشتمدرس 

 

کلیدی هم طراحی . ها شود، سر در آن نوشته باشد خانه زشتی ای طراحی می خانه)

 (.ای نصب باشد و عنوان دروغ روی آن نوشته شده باشد گهآن بر ی شود که به حلقه

 آثار راستگويي

 :ها به شرح زیر است دارد که برخی از آن راستگویی آثاری

مربی می توان عناوین موارد زیر را روی تخته به شكل نموداری طراحی کند تا )

 (.تر شود یادگیری آسان

 راستگو مورد حمايت خداستالف ـ 

خدا با راست بگویید که ! هان ؛3ادقينِال فَاصْدُقُوا فَاِنَ اهللَ مَعَ الّصِاَ» :{علیامام 

 «.راستگویان است

 عاقبت به خيريـ  ب

راستگویی، نجات و  عاقبت 1؛ةٌسالم  وَ ةٌالّصِدقِ ّنَّجا  ةُعاقِبَ» :فرمایند یم {امیرمؤمنان

 «.سالمت است

در  .پذیرند گیرد و سخن او را می ، مورد اعتماد مردم قرار میباشداگر انسان راستگو 

شخص، گرفتاری پیش بیاید، امتیاز راستگویی، سبب چنین این صورت، اگر برای 

 .یابد رهایی میشود و از گرفتاری  نجات او می

 يهاي اخرو ـ پاداش ج

لَهُمْ  قالَ الّلَهُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الّصَادِقينَ صِدْقُهُمْ» :فرماید میدر توصیف قیامت قرآن کریم 

جَنَاتٌ تَّجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَّنْهارُ خالِدينَ فيها أَبَداً رَضِيَ الّلَهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ 

ها سود  امروز روزی است که راستی راستگویان به آن:فرماید خداوند می؛ 1الْعَّظيمُ

آن جریان دارد ( درختان)ز زیر است که آب ا( از بهشت)هایی  ها باغ بخشد، برای آن می

                                                
 .103، ص 3من ال یحضره الفقیه، ج. 3
 .711غررالحكم، ص . 1
 .339ی  المائده، آیه. 1
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ها از خداوند خشنود خواهند  ها خشنود و آن مانند، خداوند از آن در آن می جاودانو 

 «.تبود و این رستگاری بزرگی اس

 آثار دروغگويي

 آبرويي و روسياهي بي. 1

. «كْتُمُونَوَالّلّهُ مُّخْرِ ٌ مَا كُنتُمْ تَ»: به این نكته اشاره شده 11 ی بقره آیه ی هدر سور

خداوند در قرآن وعده داده است که آن را آشكار دروغگو اگر چیزی را پنهان کند 

مانند داستان برادران حضرت یوسف که گمان می کردند هیچ کس نخواهد .خواهد کرد

 .اند فهمید آنان دروغ گفته

 شاگرد رو سياه

باال برد و ش را یها آرش دست، ها سؤال کرد های بچه وقتی معلم در مورد مشق

من و پدرم او را به بیمارستان . برادرم دیشب حالش خیلی بد بود. آقا اجازه»: گفت

به همین خاطر . خانه رسیدم دیر وقت شده بودبه تا  .او را بستری کردند .بردیم

 «.هایم را بنویسم نتوانستم مشق

و فردا  های دیشب را باید بنویسی اشكال ندارد، اما مشق»: معلم فكری کرد و گفت

 «.برایم بیاوری

 .آرش نفس راحتی کشید و نشست

. رنگ از رخ آرش پرید. ها بود یكی از کالس اولی. به صدا درآمدناگهان در کالس 

آمده بود تا کتاب را  ،برادرش بود که چون کتاب ریاضی آرش در کیفش جا مانده بود

 .به آرش بدهد

 .ش از او سؤال کردا بیماری در مورد ،معلم وقتی متوجه شد او برادر آرش است

من اصالً مریض نبودم و دیشب با آرش در پارک کلی بازی » :برادرش گفت

 «.کردیم

 .آرش بسیار خجالت کشید 
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: سفارش می کند {به حضرت علی ,پیامبر اسالم: معلم لبخندی زد و گفت

 .«شود می سیاهی رو زیرا که موجب  ؛از دروغ بپرهیز؛ 3....هَجالوَدُوّّسَيُ فاّنّه والكذب ايّاك»

 اضطراب. 2

فردی که دروغ می گوید در اضطراب و هراس است که مبادا حرف امروزش با فردا 

ولی  ،آرامش استی  مایه گویی راست»: فرمایند می( ص)پیامبر اکرم .داشته باشد فرق

 1«.هراس استموجب دروغ 

 تنوع 

 معما

چند مورچه پشت سرت » :یدنداز اولی پرس .رفتند سه تا مورچه به ردیف داشتند می

 :گفت «چند  مورچه پشت سرت هست؟» :از دومی پرسیدند «.تا 1»: گفت «است؟

 شود؟  چطور می «تا 1» :از سومی پرسیدند؟ گفت «یكی»

 (.مورچه سومی دروغگو بوده: جواب) 

          

          

          

     

   

     

    

 .......................: ................رمزجدول   

 (دروغگو دشمن خداست: رمز)دست آورید ه جواب دهید و رمز را ب

                                                
 .55، ص9مستذرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج .3

 .313، ص 3کشف الغمه فی معرفه االئمه، ج .1
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 (د)      ذال بی نقطه

 (در)     از آن وارد خانه می شود

 (درو)  کنند؟  وقتی گندم به بار نشست آن را چه می

 (دروغ)      راست نیست

 (گو)      بگو بی سر 

 (دشمن)      دوست نیست

 (خدا)       آفریدگار

 (است)     تاس به هم ریخته 

 من مي توانم
 .نقاشی کنم واقعی شخصی راستگو و شخصی دروغگو را ی چهره

 ي آسماني نغمه
 (اللهم اجعلنی من الّصادقين. )از راستگویان قرار بده راپروردگارا، م

وقت حتی در جایی که به ضرر من است  ای خداوند صادق، به من کمك کن تا هیچ

 .غ نگویمدرو



 كمک و ياری به ديگران: بيست و نهم  درس

 اخالق :موضوع

 .آموزان در این درس با کمك به دیگران و آثار آن آشنا می شوند دانش :هدف كلي

 استفاده از قالب های شعری، داستانی، تقسیم، معما :هاي بيان مفاهيم ديني روش

 شعر شروع

 نهها ههه د  ه هها  م هه      مهه ا ا هها    
 

   پ ظهه ند ع هه ا ا هها  كتهه ند ههه    
 

 ايجاد انگيزه

خداوند برای او  ،را یك بار طواف کند( کعبه)هرکه این خانه در روایتی زیبا آمده 

از او محو می کند و هزار درجه او را باال می برد و  گناههزار حسنه می نویسد و هزار 

یش برارا کارد و ثواب آزاد کردن هزار بنده  هزار درخت برای او در بهشت می

از : گوید گشاید و سپس به او می هشت در بهشت را می در قیامت برای او  .نویسد می

ثواب ده « خدمت به مردم» خوب است بدانیم. هر کدام از آنها که خواستی وارد شو

 3.طواف را دارد

 :حال محاسبه کنید ثواب خدمت به مردم بر اساس روایت باال چه مقدار است

 ................................... :حسنات

 ............................ :محو گناهان

 : ........................درجات بهشتی

 : ........................................تعداد درختان بهشتی

 : ..........................ثواب آزاد کردن بنده به تعداد

 .ه خلق روشن می شودبا توجه به این روایت زیبا ضرورت خدمت ب

 

                                                
 .107، ص31وسائل الشیعه، ج .3



 

 

 

 

 

  2931توشه راهیان نور تابستان ره  ■  281

 متن و محتوا

 ت  ت اه  نا  شه    ه نا ن ت  ه   كه     
 

 نها دنهه ، يه  د نهه ، يهه     ه  يهه   هه ن    
 

اگر کمك به دیگران با نیت . خدمت کردن به دیگران، کاری مفید و پر فایده است

 . بسیاری در دنیا و آخرت برای ما دارد آثار ،نزدیك شدن به خدا انجام شود

 ي مههههه د يههههگ ی دد اعضهههه   ن هههه
 

   همههههه  يههههگ   ي دد   فههههم كهههها
 

 نهههها د د    د     هههه   یعضهههه  اهههه 
 

 عضههههه ه   ا ه  هههههه   هههههما   د هههههم
 

    ههه  نههه ي هههما كههها ن  ههها د تههه 
 

   كهههها ه نههها هش هههه   دنهههه  ه ههه ي  
 

 یآداب یرخ یتن ینکه ا یمنابد یدبا ،یمکنکمك  یدر راه خدا به کس یماگر بخواه

 :ددار

 یم برایمانبخواه او اد شد در همان حال ازو دلش ش یمکرد یبه کس یتا کمك .3

 .کند یاجابت م خیزد یرا که از زبان او بر م ییخدا دعا یراز ؛ددعا کن

هم شیطان در کنار همان الهام،  یمکن یکمك یالهام شد به کس ماناگر به دل. 1

 .یمشتاب کن یمتصم یپس در اجرا .تا نیت پاک ما را از بین ببرد استمنتظر

 .یایدب مانسراغاو به که  یم، منتظر نباشماست یازمندن یکس ه شدیماگر متوج. 1

او را  یازو ن برویمبه سراغش  مانخودپس  .شودخواسته شرمنده  نآبه خاطر  شاید

 .برآورده سازیم

 یگرانتا د یمآشكار بده اصدقه ر یمتالش کن ،نبود یانم در یکس یآبرو یاگر پا. 7

 .ندشو یگرانکردن د یاریهم مشتاق به 

 .و توقع جبران نداشته باشیم یمانجام بده یکمك را با فروتنباید . 3

 آثار خدمت و كمك به ديگران

 جلب محبت. 1

هر کس نیكی خویش را به دیگران نثار کند، دل ها به او : فرماید می {امام علی

 .1یابد گرایش می

                                                
 .سعدی شیرازی .3

 .115غررالحكم و دررالكلم، ص .1
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ند، بیش از بر این اساس، پیامبران و اولیای الهی که خادمان واقعی ملت ها بود

 .دیگران، محبوب بودند

 ايمني در قيامت . 2

بندگانش برای خدمت به سایر را بندگان خداوند برخی از : فرماید می {امام علی

آنان را مورد توجه مردم و شایسته نیكوکاری قرار داده و مردم در  .خلق کرده است

 3.اند یمن و آسودهآنان در روز قیامت، ا .آورند هایشان به آنان روی می نیازمندی

 به ديگرانخدمت ترک آثار 

باری به دنبال  آن، عواقب زیان ی ترک خدمت به مردم، با وجود فراهم بودن زمینه

 :دارد؛ از جمله

 نزول بال. 1

از گناهانی که باعث نزول بال می شود، به داد مظلوم : فرماید می {امام سجاد 

 .1نرسیدن و کمك نكردن به ستم دیدگان است

 ذلت و عذاب اخروي  .2

برادر نیازمندش بزند، با  ی هر مؤمنی که دست رد بر سینه: فرماید می {امام صادق

تواند از پیش خود یا دیگران، نیاز او را برآورد، خداوند در روز قیامت او را با  که می این

محشور شده، بسته  شبه گردن شهای دستدر حالی که روی سیاه و چشم کبود و 

 «.که به خدا و رسولش خیانت کردهاست کاری  این خیانت»: شود پس گفته میس .کند می

 1.برند و آن گاه او را به دوزخ می

  يخروج از مسلمان. 3

در  ،توجهی به امور مسلمانان داشته باشد اگر خدمت نكردن به مردم، ریشه در بی

ولی این صورت باید گفت چنین شخصی فقط به اسم و شناسنامه، مسلمان است، 

 مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُّسّْلِمِينَ»: فرماید یم ,پیامبر اسالم. مسلمان واقعی نیست

                                                
جِهم، اُولکك اِنّ اللّهَ خَلَقَ خَلقا مِن خَلقِهِ لِخَلقه، فَجَعَلَهُمْ لِلناسِ وُجوها و لِلمَعروفِ اَهالً، يَفّْزَعُ النّاسُ اِليم فی حوائِ» .3

 .355، ص1کنزالعمال، ج .اآلمِنُون يومَ القيامة

 .93، ص 31مستدرک الوسایل، ج .1

 .111ص ،1اصول کافی، ج .1
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هر کس که صبح کند و همتش خدمت به مسلمانان نباشد، مسلمان  ؛3فَّلَيْسَ بِمُّسّْلِم

 .«نیست

 تنوع

 حکايت

ق چالاه و  دانشمند عما  یك. دردش آمد یارافتاد و بس یا داخل چاله یمرد یروز

باا او   یشنگاار در ماورد دردهاا    روزناماه  یاك  !رطوبت خاک آن را اندازه گرفت

پرساتار   یاك  !انداخت یینپا یناو دو قرص آسپر یپزشك برا یك !مصاحبه کرد

را  یلای کرد تا دال یكروانشناس او را تحر یك !کرد یهاو گر با و یستادکنار چاله ا

 یاك ! کناد  یادا پ ،اخل چاله کارده بودناد  افتادن به د که پدر و مادرش او را آماده

فارد   یاك  «!خواساتن توانساتن اسات   »: کرد که یحتکننده فكر او را نص یتتقو

فارد  کمای بعاد    «.دست و پایت شكساته شاود  ممكن بود »: به او گفت ینخوشب

 !آورد یرونو دست او را گرفت و او را از چاله ب ذشتگ سوادی یب

 من مي توانم
 .دیگران را نقاشی کنمیك نمونه از کمك خود به 

 ي آسماني زمزمه
  !ای بهترین یاری رسان بندگان، مرا در یاری و کمك رساندن به دیگران موفق بدار

به من کمك کن تا در یاری بندگانت کوشا باشم، در کمك به پدر و  ،خدای مهربانم

 !مادرم کوتاهی نكنم و فرصت کمك به دیگران را برایم فراهم بفرما

                                                
 .311، ص1، جالكافی .3



 عفو و گذشت : سي ام درس 

 اخالق: موضوع

 آشنایی با جایگاه عفو و گذشت در قرآن و روایات  :هدف كلي

 استفاده از قالب های شعری، داستانی، تقسیم و جدول :هاي بيان مفاهيم ديني روش

 شعر شروع

 ای  ههه اي  كههها تههه ي  ن ههه   هههه ا   
 

 نههه   تههه  پههه د دلههها  فههه  كههه ا نههه 
 

  ههه  د    د   نههه   ههههم ك ههه  نههه   
 

  هههمد نههها ن  ههه  تههه  نشهههم ی  ههه يا
 

 ايجاد انگيزه 

 .موضوع درس امروز یكی از موضوعات مهم اخالقی است

 خواهد یها م بعد از بچه. کشد می ریتخته به صورت ز یمحترم دو جدول رو یمرب)

مانده کلمه  یاز جدول ها حروف مثل هم را خط بزنند و با حروف باق كیکه در هر 

 (.بسازند که آن کلمه رمز جدول است
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 متن و محتوا

 تاج فضائل

عفو و  ،قرار دارد کارهای نیك و خوبیكی از صفات بسیار مهم که در رأس 

: ددنفرمو کارهای نیك معرفی کردند وآن را تاج  {امیرمؤمنان علی. گذشت است

 1«.اخالقی است (ت  ا  ج  ف  ض  ا  ئ  ل. )عفو و گذشت  3؛كارمالمَ ا ُتَ فوُلعَاَ»

است و جایگاه آن بر باالترین عضو بدن  بزرگیعالمت قدرت و عظمت و  ،تاج

زینت و زیبایی  ی مایهباالترین مرتبه فضائل اخالقی و عفو و گذشت نیز در  .ستا

 . باشد انسان می

 .گیرد میاست که از صفا و صمیمیّت سرچشمه  مهربانانهعفو یك نوع برخورد 

قرآن ما را به عفو و گذشت دعوت می کند، و با بیان آثار دنیوی و پاداش عظیم 

ع   ......  )هر کس  1؛فَمَنْ عَفي وَ أَصّْلَحَ فَأَجْرُهُ عَّليَ الّلّهِ» .کند ما را به آن تشویق می اخروی

 «.است( خ  د  ا  و  ن  د....... ).و اصالح کند پاداش او بر  ( ف  و

 بهترین رسانده، آسیب شما به که کسی بخشیدن»: فرماید می نیز ,اکرم پیامبر

 محسوب عیب بدترین گذشت، روحیه نداشتن مقابل، در 7.«است آخرت و دنیا اخالق

 نمودن شتاب و ها عیب ترین زشت گذشت، و عفو کمیِ»: فرمود {علی امام. شود می

  3«.است ( گ  ن  ا  ه.... ) ترین بزرگ م،انتقا برای

 روز مهرباني

مكّه را  ,در سال هشتم هجرت، هنگامی که سپاه اسالم به فرماندهی پیامبر اسالم

به گمان شما  ،ای قریشیان»: به مردم مكّه که مشرک بودند فرمود ,فتح نمودند، پیامبر

ما جز خیر و نیكی از تو »: ندها در پاسخ گفت آن« شما چه فرمانی می دهم؟ ی من درباره

                                                
 .310، حدیث 370، ص 3شرح غررالحكم، ج . 3
مربی محترم قبل از نوشتن و یا خواندن حدیث فوق، حدیث را در گوش اولین دانش آموز کالس به آرامی . 1

و در پایان از ... زمزمه می کند و از او می خواهد تا به دانش آموز کناری خود بگوید و او نیز به کناری خود و 
 . وزان می خواهد که این حدیث را حفظ نماینددانش آم

 .70سوره شوری، آیه . 1
 .752 ص ،4 ج الفقیه، يحضره ال من .4
 303 ص ،7 ج دررالكلم، و غررالحكم .3
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تو برادر بزرگوار و بخشنده، و فرزند برادر بزرگوار ما هستی، و اکنون  .انتظار نداریم

 «.قدرت در دست تو است

من در مورد شما همان را »: با کمال بزرگواری به آن ها رو کرده و فرمود ,پیامبر

امروز سرزنشی بر شما : گفتگویم که برادرم یوسف به هنگام پیروزی بر برادرانش  می

 .«نیست

ر  و  ز  م  ه  ر  ب  ا  ن  )  .................اماروز  »: چنین اعالم کارد  ,آنگاه پیامبر

 .«ینه روز انتقام و خون ریز ،است( ی

سعد که از مسلمانان شجاع انصار بود، هنگام ورود به مكه در حالی که پرچم سپاه 

یكی از مهاجران « ریزی است انتقام و روز خونامروز روز »: در دستش بود صدا زد

را به سوی  {بی درنگ علی ,رسول خدا .خبر داد ,سخن او را شنید و به پیامبر

این دستور را اجرا  {علی .خودش پرچمدار شود او فرستاد تا پرچم را از او بگیرد و

یری و از تندروی ها جلوگ فرموداعالم عفو عمومی  ,به این ترتیب پیامبر .نمود

 3.نمود

 سرداري بزرگ

یكی  .کرد عبور میکوفه روزی در بازار  .بود {اماممالك اشتر سردار شجاع لشگر 

 ی ، مقداری ته ماندهاستبه خیال این که یك دهاتی فقیری  .از بازاریان او را نشناخت

مالك بی آن که سخنی  .و از تلخ کاری خود خندید .سبزی را به سوی او پرتاب کرد

او  «آیا این شخص را نشناختی؟»: مردی به آن بازاری گفت .کرد آنجا عبور بگوید از

 « .بود {سردار بزرگ سپاه علی ،او مالك اشتر»: آن مرد گفت «.نه»: گفت

 .عذرخواهی کنددوید تا بازاری با شنیدن این سخن ترسان و لرزان به دنبال مالك 

و با کمال  س از نماز نزد مالك آمدبازاری پ .دید مالك وارد مسجد شد و به نماز ایستاد

سوگند به خدا به مسجد نیامدم مگر برای این که »: مالك گفت. کردفروتنی عذرخواهی 

 1«.کنم تا خدا تو را بیامرزد و اصالح کند ( ا  ع  د.... )

                                                
 .79، ص 7سیره ابن هشام، ج . 3
 .331، ص 71النوار، ج بحار ا. 1
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 تنوع

 (ناس)       قرآن کریم     ی آخرین سوره. 3

 (سمع)  .  در عربی به معنای شنیدن است. 1

مورد عفو که در این جلساه خوانادیم و حفاظ     در {روایتی از امیر المومنین. 1
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 (ف.   )ولی در عدالت و گذشت نیست ،در عفو هست. 7
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 (دعا.   )ها توسل  است ها کمیل و یكی از آن یكی از آنها ندبه، یكی از آن. 1

 (نبا)                          اولین سوره از جز  سی ام    . 1

 (مسد.)ام که نام یكی از دشمنان خدا در آن آمده است ای از جز  سی نام سوره. 5
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 من مي توانم
 ها دعا کنم ببخشم و برای آن ،اند تمام کسانی را که به من بدی کرده. 

 ي آسماني زمزمه
اى به عفو و گذشت و بندگانت را هم بر عفو و گذشت  ایا تو امر کردهخد»

خواهم  پس حاال از تو مى. ای اى و ثواب داده ای و عفوکنندگان را ستوده راهنمایى کرده
 الْعَفْوَ  الْعَفْوَ إِلَهِي  إِلَهِي 3«عفو را، عفو را

                                                
 .11النفس، صمحاسبة ، به نقل از کتاب {دعای امام صادق. 3





 


