
41

به نظر شما یک مسلمان چه وظایف دیگری نسبت به همسایگان خود دارد؟
اگر بیمار شد، ............................................................ و ................................................................. .
اگر چیزی از ما خواست، ................................................................................................................ .
با پیرمردها و پیرزن ها، ................................................................................................................. .

َو ِبـالـواِلـَدیـِن ِاحسانًـا ... َو الـجاِر الـُجـُنـِب َو الّصاِحِب ِبـالـَجنـِب

به پدر و مادر ... و همسایگان دور و نزدیک نیکی کنید.
سوره ی نساء؛ آیه ی 36

بیندیشیم

این قّصه را بخوانید. سپس آن و دو قّصه ی قبل را با کمک دوستانتان به صورت نمایش در کالس اجرا 
کنید.

»پدر در حیاط را باز کرد و ما دوان دوان به سمت راه پلّه ها دویدیم. 
از پلّه ها باال می رفتیم و از اتّفاقات شیرین مهمانی امشب برای هم تعریف می کردیم.

به طبقه ی دوم که رسیدیم، در یکی از خانه ها باز شد و آقای همسایه سرش را از گوشه ی در بیرون 
آورد. 

نمی دانم چرا این اندازه عصبانی بود! چشم هایش هم خواب آلود بود. 
به او سالم کردم و به سرعت از کنارش گذشتم. پیش مادر رفتم و گفتم: این آقا چقدر اخموست!

پدرم گفت: بهتر نیست به جای اینکه روی دیگران عیب بگذاری، کمی فکر کنی و ببینی چه چیزی 
این وقت شب او را عصبانی کرده است؟

به فکر فرو رفتم. فهمیدم من و خواهرم مقّصر بوده ایم!«

بازي، نمایش



6 حرمي با دو گنبددرس
د. ف�ت رام�بهراهمیا� رام�آ و�بوس�آ ا�ت

فرومیروم. �کر� همیدهمو�به�ف �ک�ی و�بوس�ت سرمرا�بهص�فدلیا�ت

ها. نرو�ف ن�آ
�یر�ی �ش اطرا�ت ک�فمو�به�ف �کرمی� �بهس�فرمان�ف

هدعامی�کردمو�برایا�ینس�فر، �تم.هم�ی�ش رادا�ش تیعرا�ت ار� �ی هرهای�ف �گر�ش
الود�ی �کر�ب ار�ت �ی وی�ف ر�ف ها�بود�که�آ مّد�ت

ماریمی�کردم. ه�ش لح�ف

د. ورده�ش ر�آ
م�ب و�ی ر�ف هام�ال�آ �ک �ف اا�ی �ت

انرد�یکس�فر! اماممهر�ب �ش �ش ار�ت �ی د!�ف اورم�فمی�ش �ب

ک�فم. �کرمی� دارا�ش �ف

ی! دا�ی هی�ب .لح�ف ها��ت ر�ینلح�ف �ت ف�ت و�االس�

ک�فم �ینالحرم�ین�فگاهمی� ان�ب ا�ب �ف�ی یدوطر�ف دهایطال�ی گ�ف�ب �به�

ک�فم. یمی� �ف دا�ا�ف ل�ف ا�بوال�ف�ف ر�ت امامح��ینوح�ف ورددلما�ف
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هها، ا�ف ک�فم؛�به�ف اّده�فگاهمی� �ب و�بوس�بهاطرا�ف رهیا�ت حب �ف
�پ ود.ا�ف می�ش ار�ب م�ین�ف هرکا�ف �د�ش ال�بهم�ت هر�کر�ب �ش و�بوسا�ف ا�ت

�فلهاو.... �ینها،�ف ما�ش

میروم. وا�ب ودو�بهحف �گ�ینمی�ش ما�فم��ف �ش کمحپ کمل ل

٭٭٭

د. �ف �فوم.مراصدامی�ف درمرامی�ش صدای�پ

د. فیمیردحف�ش �
گ�ی � �فد�ف هرما�ف ا�فهی�ش یردم�ی ههایطال�ی ررد�فگوگلد��ت د�ف گ�ف�ب ادو� �کوه،�ب ا�ش ک�فم.حرمی�ب می� ا�ف ممرا�ب ش

� رامحپ �آ

ده�بود. ا�ئران�ش ��ف
�ی مهای�ف �ش

ک�ف�فدهایمهمانحپ ی�ف�یره� ا�ی �ب �ی �ف
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. هالّ�الما��ت ع��ی واد حب امام هالّ�المو ع��ی م کا�ف امامموسی مطهّر احرم �ب �ف :»ا�ی لگ�ف�ت مان �برا�ی کاروان فمای راه�

م د.��تّیامامموسیکا�ف همی�کرد�ف ار�ف المم�ب کمانطف ن�ا� ا�آ دو�ب گیمی�کرد�ف دل �ف اسی�ف ّ کمانع�ب مان�ا� رد�ف رف
�ی ندوامامعرف

ا�ی

ف�تیهای اس� یمردم�ب فما�ی ان�برایراه� د.ا�ی�ش ری�کرد�ف دان��پ �ف هارده�الرارد�ف د�پ �ی هالّ�الم،�بهد��تورهارونا�ّر�ش ع��ی

د.« د�ف ادیرو�بهرو�ش �ی �ف

٭٭٭

م. و�ی ماده�ش �آ ار�ت �ی رای�ف
ا�ب م�ت ت�ی ف� لر� �بهه�ت

م. �کرد�ی معی�به�ویحرمحر�ک�ت
ه�ب د��ت �بهصور�ت کمیا��ترا��ت � �ال�بودم.�بعدا�ف وسش لیحف �ف�ی

م: اا��ترام�المداد�ی مو�ب د�ی درمواردحرم�ش ک�فار�پ ده�بود.رد� ل�فما�ف
حو�ی ی�به�ال�ت �یرف �پ

ع�فر
ن�ب
اموسی�ب ــالّ�المع��یک�ی

واد اامامالحب ــالّ�المع��یک�ی

د. می�کرد�ف �ف�ش �پ کال�ت �فدو�ش �ت �بر�یکمیلگ�ف �گر�ت �کد�ی ده�بود.همه�به�ی �ی �پ �ی ا�پ همه�ب ی�بود.�بویعطروصدایص�وا�ت ا�ی �ب �ی هی�ف لح�ف

ود. ه�فممرورمی�ش گیامرد�ف دل �ف �ف اطرا�ت ن�ف
ر�ی ن�ت �یر�ی هامیا�ف�تم،�ش نرو�ف اد�آ �به�ی هرو�ت�ت
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چه ارتباطی میان این آیه و لقب امام هفتم وجود دارد؟1

َو الـکاِظـمیـَن الـَغیـَظ َو الـعافیـَن َعـِن الّنـاِس

نیکوکاران کسانی هستند که خشم خود را فرو می برند 
و خطاهای دیگران را می بخشند.

سوره ي آل عمران؛ آیه ي 134

1-  آموزگار محترم می تواند با مراجعه به راهنمای معلّم، داستان مربوط به این فّعالیت را در کالس تعریف کند.

بیندیشیم

مراجعه به راهنماي معّلم

دوست دارم

دشمنی ها از بین برود

من هم مانند امام موسی کاظم علیه الّسالم، خشم خودم را کنترل کنم تا ... .

خدا مرا بیشتر دوست داشته باشد

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

.......................................................
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این داستان را با دوستانتان بخوانید:

امام موسی کاظم علیه الّسالم به همراه کارگرانش در نخلستان خود مشغول به کار بود که بحث و 
دعوای دو کارگر توّجه ایشان را به خود جلب کرد.

کارگر اّول فریاد می زد: خودم دیدم خوشه های خرما را پشت دیوار انداختی تا آن ها را برای 
خودت برداری و بفروشی!

امام که متوّجه ماجرا شده بود، همراه با کارگر دوم چند قدم دور شد و از او پرسید: تو این کار را 
کردی؟

کارگر که خجالت کشیده بود، سرش را پایین انداخت و گفت: مرا ببخشید! شیطان مرا وسوسه 
کرد. دیگر این کار را تکرار نمی کنم!

امام کمی سکوت کرد و کارگر دیگر را صدا زد. سپس با آرامش گفت: این مرد مانند برادر 
خود توست. او اشتباهی کرد که دیگر تکرار نمی کند. تو هم قول بده که این ماجرا را برای کسی 

تعریف نکنی و آبروی دوست خود را نگه داری!

گفت وگو كنید

.......................................................
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یکی از داستان های مربوط به زندگی امام کاظم علیه الّسالم را به صورت نمایش در کالس اجرا کنید.

اکنون برای پاسخ گویی به این پرسش ها با دوستانتان گفت وگو کنید:

 عنوان مناسبی برای داستان پیدا کنید.

 چه ارتباطی میان این داستان و آیه ی درس وجود دارد؟

 فکر می کنید وقتی آن مرد خطاکار رفتار امام را دید، با خود چه گفت؟

 از رفتار امام با آن دو کارگر چه چیزهایی یاد می گیریم؟ 

بازي، نمایش

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

آن مرد که از رفتار امام موسی کاظم علیه الّسالم شرمسار شده بود، باچشم هایی پر از اشک به 
امام  نگریست و با خود گفت: … .



7 نماز در كوهستاندرس
هوا هنوز تاریک بود. من، پدر، دایی احمد و پسر دایی ام حامد پای کوه ایستاده بودیم. 

نسیم بهاری می وزید و هوا بسیار لّذت بخش بود.
کم کم باال رفتیم. هر چه باالتر می رفتیم، شیب کوه تندتر می شد و باال رفتن سخت تر؛ اّما در عوض 

نسیم بیشتری به صورتمان می خورد و هوا با صفاتر می شد.
هوا تاریک و روشن شده بود و ما تا دامنه ی کوه باال آمده بودیم. 

چند لحظه نشستیم تا استراحت کنیم. 
حامد گفت: راستی قرار  است کجا نماز بخوانیم؟ 

دایی با تعّجب پرسید: مگر نماز صبح را در خانه نخوانده ای؟ 
حامد گفت: نه! فکر می کردم روی کوه نماز می خوانیم! 
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پدرم گفت: تا آفتاب طلوع نکرده است، نمازت را همین جا بخوان! 
حامد گفت: چگونه وضو بگیرم؟ 

من گفتم: نگران نباش! من یک بطری آب دارم و  آن را از کوله پشتی در آوردم. 
اّما تا خواستم آن را به حامد بدهم، ناگهان بطری از دستم افتاد و به پایین پرت شد و در یک چشم به 

هم زدن از نگاه ما پنهان شد. 
حامد گفت: حاال چه کار کنم؟! دیگر نمی توانم نماز بخوانم و باید آن را قضا کنم.

دایی گفت: نه عزیزم! نماز قضا برای چی؟ همین جا نمازت را بخوان. 
حامد با تعّجب پرسید: بدون وضو؟!

دایی لبخند زد: بله بدون وضو! فقط باید به جای وضو تیّمم کنی. 
حامد گفت: تیّمم دیگر چیست؟ 

دایی گفت: اگر آب برای وضو گرفتن نداشته باشیم و فرصت هم نداشته باشیم 
تا آب پیدا کنیم، یا استفاده از آب برای بدن ضرر داشته باشد، باید تیّمم 
کنیم. تیّمم آسان است و ما می توانیم با کمک سنگ یا خاک تیمم کنیم. 

من اآلن تیّمم را برایت انجام می دهم. ابتدا نّیت می کنم.
سپس دایی کف هر دو دستش را با هم روی سنگی صاف زد و بعد 
دست هایش را مثل حالِت قنوِت نماز کنار هم قرار داد. سپس هر 

دو دست را باالی صورت گذاشت و گفت: 
از جایی که موی سر می روید تا روی ابروها دست هایم را می کشم 

و بعد همین کار را کرد.
بعد با کف دست چپ، تماِم پشت دست راست را از مچ تا نوک 

انگشت ها مسح کرد.
و بعد با کف دست راست، تماِم پشت دست چپ را از مچ تا 

نوک انگشت ها مسح کرد.
سپس گفت: تمام شد. به همین سادگی! 

حامد هم مثل دایی روی همان سنگ تیّمم کرد و سپس نمازش 
را خواند. 

بعد از نماز گفت: چقدر نماز خواندن روی کوه با صفاست! دفعه ی 
بعد همگی اینجا نماز بخوانیم! 

پدرم خندید و گفت: به شرطی که علی آقا بطری آب را سفت نگه 
دارد!
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در هر شرایطي نماز خواندن واجب است، حّتي.... .

به جاي کدام مي توان تیّمم کرد؟ 

این شکل ها را به ترتیب، شماره گذاري کنید.

تیّمم كنیم

نمازروزهوضو

گفت وگو كنید

 ب( چگونه؟

الف( به جای چه کاری؟
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در چه مواردی می توان تیّمم کرد؟
ج( در چه صورت؟

رض رب آ ................ نباشد  استفاده از آب......... داشته باشد ................ نباشدت و ق

بر کدام یک از این موارد مي توان تیّمم کرد؟ 
د( بر روی چه؟
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كامل كنید

حرف اّول پاسخ ها را کنار هم قرار دهید تا به یک عبارت برسید.
1ــ ترجمه ی »اهلل« به فارسی:............................

2ــ در تیّمم، دست ها را از جایی که موی سر می روید، تا روی ............... می کشیم.
3ــ نماز با مهر آن و تیّمم بر خاکش، ثواب بیشتری دارد:...................

4ــ کسی که در روز میالد امام علی علیه الّسالم، به او هدیه می دهیم:....................
5ــ سپس با کف دست چپ، تمام پشت دست راست را از ُمچ تا نوک ............... مسح 

می کنیم:.....................
6ــ کوتاه ترین سوره ی قرآن:..................... 

سپس با استفاده از این عبارت، ترجمه ی آیه را کامل کنید. 

با معلّم خود در کالس تیّمم را کامل و به نوبت انجام دهید.

1- آموزگاران محترم، به این تمرین توّجه ویژه ای مبذول فرمایند، تا تک تک دانش آموزان تیّمم را به خوبی یاد بگیرند.

1تمرین كنید

ـًبا َفامـَسـحوا ِبـُوجوِهـُکم َو َایـدیـُکم ـموا َصـعیـًدا َطـِیّ َفـَلم َتـِجدوا ماًءا َفـَتـَیـمَّ

اگر آب پیدا نکردید، پس با …………………… تیّمم کنید.
)یعنی( صورت و دست هایتان را مسح کنید.

سوره ی نساء، آیه ی43



8 دیدار دوستدرس
صدای زنگ شتران را که شنید، دلش تپید!

روزها منتظر بود تا کاروانی از مدینه به سوی خراسان حرکت کند.
تصمیم داشت با کاروان همسفر شود و به دیدار بهترین دوست خود در خراسان برود.
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خیلی زود دفتر شعر و وسایل سفر را برداشت و خود را به کاروان رساند.
در مسیر کاروان نگاهش به کوچه های پر از جمعیت افتاد. 

روزهایی را به خاطر آورد که در مساجد، کالس های آموزش قرآن بر پا می شد. 
مردمی که تشنه ی دانش بودند، درس ها را یاد می گرفتند، می نوشتند و می رفتند تا به دیگران یاد 

دهند؛ اّما با رفتن او، دیگر مساجد شهر خالی و خلوت بودند.
غمگین شد و آهی کشید. نگاهی به آسمان کرد و شعری را که به تازگی 

سروده بود زیر لب زمزمه کرد.

٭٭٭

چند هفته بعد کاروان به خراسان رسید. 
شوق زیارت امام وجود ِدعبل1 را پر کرده بود. 

آفتاب به شّدت می تابید. بسیار خسته بود و عرق از سر و 
رویش می ریخت؛ اّما با اشتیاق فراوان کوچه های شهر را پشت سر 

می گذاشت.
انگار پرنده ی کوچکی در گوشه ی قلبش بال و پر می زد.

دعبل از در وارد شد و سالم کرد.
امام با شوق فراوان پاسخ سالمش را داد و به احترام او از جا برخاست.

دعبل از خوشحالی نمی دانست چه بگوید. به سوی امام دوید و در آغوش او آرام گرفت. 
در آن لحظه تمام خستگی راه را فراموش کرد و به چهره ی زیبای امام خیره شد. حرف های زیادی با 

امامش داشت.
مأمون، حاکم عّباسی، امام رضا علیه الّسالم را به اجبار از زادگاهش مدینه به خراسان آورده بود تا در 

آنجا کارهایش را زیر نظر بگیرد و امام نتواند مردم را به راه درست هدایت کند.
بعد از مّدتی، دعبل با اشتیاق فراوان گفت: برایتان هدیه ای آورده ام. اجازه می دهید تقدیم کنم؟ 

امام اجازه داد. 

1ــ یکی از شاعران مشهوری است که در زمان امام رضا علیه الّسالم زندگی می کرد و شعرهای زیادی درباره ی امامان سروده است. آرامگاه او در استان خوزستان، شهر شوش 
قرار دارد.
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و این شعر را به زبان عربی خواند:

ن،ردسد�ین ردس�تر�آ

ادها �ی ا�ف هر�ف�ت �آ

ن؟ �کومعلّمهای�آ

دادها �ی �ب دادا�ف

ا�فهها؟ ن�ف د�آ ه�ش ��پ
�پ

ا�فهیمرداند�ین؟ �ف

 ا�ک ر�ف
�ی �ف ا�ف�ش صا��ب

م�ین لگلهارد�ف م�ش

ان ا�ف�ش �ب هرگلیا�ف

ان�یکطر�ف طو�ف د��ت

ال�هایرد�کر�بال

�ف �ب ال�هایهمرد�ف

دعبل سکوتی کرد و گفت: باز هم بخوانم؟ امام رضا علیه الّسالم فرمود: بخوان.
دعبل این بار لبخندی زد و با خوشحالی خواند:
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�مان ا�فگاه�آ �ب
ام ک�فدمردی�ت�ی می�

ود می�ش ام�ش ا�ت�ی �ب
اکان�تمام ا�پ عمر�ف

دردهردلی میو�ف

�یهها �آ ا�ک عطر�پ

ود �بومی�ش و�ش وحف و�ب حف

ا�فهیدلهایما �ف

امام رضا لبخند زد و گفت: آیا دوست داری دو بیت به شعرت اضافه کنم؟ 
دعبل با خوشحالی گفت: بله. 

امام رضا علیه الّسالم ادامه داد:

هرطوس2 دی1رد�ش مر�ت

اودان ار�ب �یکمرف

هور، �ف ار�دو�ت�ت �ت

مان �ف مهدیصا��ب

دعبل با تعّجب پرسید: مرقدی که در شهر طوس است، از کیست؟
امام رضا علیه الّسالم پاسخ داد: مرقد من است.

به زودی شهر طوس زیارتگاه دوستان و شیعیان من خواهد شد. 

1ــ حرم و محّل دفن.
2ــ نام دیگر خراسان است که در زمان های گذشته برای شهر »مشهد« امروزی به کار می رفت.
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خواهر:

حرم:تولّد:

فرزند:

پدر:

برادر: امام:

مادر:

واژه هاي مناسب را در گلبرگ ها بنویسید.

معصومه ،  نجمه ،  شاهچراغ  ،  هشتم  ،  امام کاظم  ،  امام جواد  ،  مشهد  ،  مدینه

كامل كنید
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نقطه چین ها را به هم وصل کنید تا مسیر حرکت امام رضا علیه الّسالم از مدینه تا خراسان آشکار شود.

قدم به قدم با خورشید
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پاسخ ها را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید. با حروف باقیمانده جمله ی امام کامل می شود:
1ــ نام امام اّول که همنام سه تن دیگر از امامان بزرگوار است.

2ــ هشتمین امام مسلمانان را به این نام می شناسیم.
3ــ دشمن برای اینکه امام رئوف1 را از مردم دور کند، به اجبار ایشان را از این شهر به خراسان آورد.

4ــ دشمن امام رضا علیه الّسالم که ایشان را به شهادت رساند.
5ــ حرم امام رضا علیه الّسالم در این شهر قرار دارد.

6ــ کشوری که میزبان یک امام معصوم است.
7ــ کشته شدن در راه خداست.

8ــ به مرقد و محّل دفن امامان گفته می شود.
9ــ مرقد خواهر امام رضا علیه الّسالم در این شهر قرار دارد.

1ــ » رئوف « یعنی: مهربان

يلعداضر

دهـشمهـبر

تشتداهـش

ناريامهـ

شنهنيدم

نومأمني

مقنممرح

امام رضا علیه الّسالم فرمود:

 »هر کس به زیارت من بیاید )و نیکوکار باشد(، در ......................................... است.«

بگرد و پیدا كن
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كامل كنید

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

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

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

یا علّی بن 
موسی الّرضا! ای کسی که 

از بندگان خوب خدا هستی؛ از تو 
می خواهم برایم دعا کنی که ...

پس از شنیدن داستان »نماز باران« برای آن یک نّقاشی بکشید.

اگر من به جای او بودم ... 

اگر شما به جای دعبل بودید و بعد از مّدت ها به دیدار امام می رفتید، به ایشان چه چیزی می گفتید؟
حرف های خود را در چند جمله بنویسید.

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

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

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

مراجعه به راهنماي معّلم
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9 كودک شجاعدرس
خلیفه! خلیفه در راه است! فرار کنید!

فریادی از دور توّجه همه را به خود جلب کرد ...
ترس و همهمه ای میان مردم به پا شد.

هر کس خود را در جایی پنهان می کرد، تا مبادا مورد خشم و مجازات خلیفه قرار گیرد.
بّچه ها کنار هم جمع شدند و  به جایی که گرد و خاک بلند شده بود، چشم دوختند.

مأمون به همراه گروهی از بزرگان حکومت، سوار بر اسب ها به آن ها نزدیک می شد. 
یک باز شکاری روی شانه ی مأمون بود. 

بّچه ها با دیدن آن ها فهمیدند که مأمون به شکارگاهش در بیرون شهر می رود. 
آن ها با عجله عقب عقب رفتند و در گوشه و کنار دیوارها پناه گرفتند. 

اّما از میان بّچه ها پسری سفیدپوش فقط به اندازه ای عقب رفت که راه برای عبور مأمون و همراهانش 
باز باشد.

مأمون از دیدن این منظره تعّجب کرد و افسار اسبش را کشید. همراهان او 
هم پشت سر مأمون ایستادند. 

ابروهای مأمون درهم رفت. کمی روی زین اسب خم شد و رو به پسر گفت: 
چرا تو مانند دوستانت فرار نکردی و از سر راه من دور نشدی؟

پسر شمرده  شمرده گفت: راه آن قدر باریک نیست تا من مجبور باشم 
بیشتر از این کنار بروم. فرار هم نکردم، چون خطایی نکرده ام!

پسر کمی مکث کرد و ادامه داد: من فکر نمی کنم شما بتوانید کسی را 
بدون اینکه خطایی از او سر زده باشد، مجازات کنید!

مأمون که از پاسخ های او شگفت زده شده بود، پرسید: نام تو چیست؟
پاسخ داد: محّمد!

مأمون پرسید: فرزند چه کسی هستی؟
پاسخ داد: علّی بن موسی الّرضا!

می تواند  او  تنها  است؛  درست  گفت:  و  کشید  عمیقی  نفس  مأمون 
چنین فرزندی تربیت کند!

مأمون افسار اسبش را تکان داد و اسب به ُکندی به راه افتاد. گروه 
بزرگان هم آرام و بی صدا، به دنبال او حرکت کردند.
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کم کم بّچه ها  از گوشه و کنار پیدا شدند و به دور محّمد حلقه  زدند.
آن ها دوست داشتند  ..........................................................................................................................

. .....................................................................................................................................................
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به کمک دوستان خود، ادامه ی داستان را در چند جمله کامل کنید.

از رفتار امام جواد علیه الّسالم در این داستان چه چیزهایی می آموزیم؟

نامش محّمد است. نهمین امام ماست و لقبش »جواد«، یعنی سخاوتمند و بخشنده. در مدینه به دنیا آمد. 
در نه سالگی به امامت مسلمانان رسید. کودک بود، اّما دانش فراوانی داشت. پاسخ هر سؤالی را که 

می پرسیدند، می دانست. بزرگ ترین دانشمندان از آن همه علم و دانش امام شگفت  زده شده بودند.
حاکم ستمگر عّباسی که از رابطه ی مردم با امام بیم داشت، امام جواد را به اجبار از مدینه به بغداد آورد؛ 
اّما امام دست از راهنمایی مردم و مبارزه با ظلم برنداشت. ایشان در سّن 25 سالگی به شهادت رسید 

و در شهر کاظمین، کنار پدر بزرگش، امام موسی کاظم علیه الّسالم، به خاک سپرده شد.
»تقی« یعنی پاک، لقب دیگر امام جواد است.

کلمه هایی را که در بخش بدانیم سبز شده است، 
بکشید.  خط  آن ها  دور  و  کنید  پیدا  جدول  در 
هم  کنار  ترتیب  به  را  باقیمانده  حروف  سپس 

قرار دهید و سخن امام را کامل کنید.

امام محّمد تقي علیه الّسالم فرمود: »همنشیني با خوبان موجب ....................................  .«
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25

كامل كنید

فکر كن و بنویس

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

بدانیم

بگرد و پیدا كن
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آیه ای را که خواندیم، با  کدام یک از لقب های امام نهم، ارتباط دارد؟

اگر شما بخواهید مانند ایشان بخشنده باشید، چه رفتارهایی خواهید داشت؟

نسبت به اعضاي خانواده ....................................................................................................... .

در برخورد با همسایگان ....................................................................................................... .

به دوستان ........................................................................................................................... .

نسبت به خویشاوندان .......................................................................................................... .

قّصه ی درس را با گروه خود در کالس به صورت نمایش اجرا کنید.

آیا داستان دیگری از زندگی امام جواد علیه الّسالم می شناسید؟

َلـن َتـناُلوا الـِبـرَّ َحـّتٰى ُتنـِفـقوا ِمـّما ُتـِحـّبونَ 

نیکوکار کسی است که از آنچه دوست دارد به نیازمندان می بخشد.

سوره ي آل عمران، آیه ي 92

با خانواده

بیندیشیم

بازي، نمایش



10 روشن ترین شبدرس

سنگی، ِگلی، چوبی! 
کوچک و بزرگ ، سفید و سیاه!  

نه می دیدند، نه می شنیدند، نه حرف می زدند و نه می توانستند کاری انجام دهند!
در خانه های مردم مّکه و در سراسر سرزمین عربستان، دیده می شدند.

مردم، به جای خدای یکتا مجّسمه های بی جان را می پرستیدند!
مردم نادان گمان می کردند که بت ها می توانند در زندگی به آن ها کمک کنند.

چه خیال های باطل و بی ارزشی! 

٭٭٭

دوستی ها کم بود و دشمنی ها بسیار 
ظلم و زورگویی همه جا را پُر کرده بود.

گروه هایی از مردم به کوچک ترین بهانه ای با هم می جنگیدند.
یکدیگر را با نام های زشت صدا می زدند؛
و به حقوق دیگران احترام نمی گذاشتند.

چه عادت های بد و زشتی!

٭٭٭

خدای مهربان دوست نداشت که مردم در نادانی و گمراهی زندگی کنند؛
و می دانست که مردم به راهنمایی دانا و دلسوز نیاز دارند؛

تا آن ها را از گمراهی نجات دهد،
و »ایمان به خدای یکتا«، »مهربانی« و » احترام به یکدیگر« را به آن ها هدیه بدهد.

٭٭٭
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چه کسی می توانست این وظیفه ی سنگین و مهم را انجام دهد؟ 
همان کسی که سال ها بین مردم مّکه زندگی کرده بود؛ 

و مردم  جز درست کاری از او ندیده بودند و جز سخن راست از او نشنیده بودند؛
و بین آن ها به »امین« مشهور بود.

چه انسان بزرگ و بی نظیری! 

٭٭٭

سحر بود و آسمان ستاره باران!
او باالی کوه درکنار »غار حرا« ایستاده بود؛

در آن مکان آرام و خلوت، به تفّکر و عبادت مشغول بود؛
و با نگاه کردن به عظمت و شکوه جهان آفرینش، با خدای یکتا راز و نیاز می کرد.

در همین لحظه جبرئیل فرشته ی وحی نزد او آمد 
و اولین پیام خدا را برایش آورد: 

به نظر شما چرا این درس، »روشن ترین شب« نام گرفته است؟

محّمد امین از سوی خدا به پیامبری برگزیده شد؛ تا با نور قرآن، دنیا را روشن کند.
آن شب، شب بعثت بود

چه شب درخشانی!

ذی َخـَلـَق ِاقـَرأ ِبـاسـِم َرِبّـَك الَـّ

بخوان! به نام پروردگارت که انسان را آفرید

سوره ي علق، آیه ي1

گفت وگو كنید
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این  به درس،  توّجه  با  مشغول هستند.  عادت های زشت  و  کارها  به  نیز  ما  زمان  در  انسان ها  برخی 
تصاویر به چه چیزهایی اشاره می کنند؟

در روز بعثت، خدا نعمتی بزرگ  به مسلمانان هدیه کرد. هدیه ای که هر روز در اذان و اقامه ی نماز به 
آن شهادت می دهیم و می گوییم. 

به نظر شما چگونه می توانیم شکرگزار این نعمت باشیم؟

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

ببین و بگو

به من بگو چگونه؟



مروارید مّکه

شب بود و چهره ي شب

اتريك بود و خاموش  

خورشيد گشته كم كم   

از ياداه فراموش    

انگاه مردي از نور

رد قلب شب صدا كرد  

با دست مهربانش   

خورشيد را راه كرد    

70

با هم بخوانیم



71

آن وقت اه هك رويش
شت رد خاك معنا ندا  

گاه سبزش
او با �ن   

صد داهن كاشت رد خاك    

آن شب محّمد آمد
شور و سرود آورد  

رد باغ زندگاني   
گل اهي نور آورد    
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با این کلمات زیباترین ترکیب ها را درست کن و ارتباط آن را با درس بگو.

ی 
ره ا

سو
ن 

وّلی
ا

شد
زل 

ه نا
ک

اّولین مردی که به 

پیامبر ایمان آورد

به تقویم مراجعه کنید و روز جشن مبعث را در آن پیدا کنید.

اّولین و آخرین

روشن ترین نور روزگار

عادت های راهنمای بدفرشته ی

قرآن

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

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

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

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

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

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

تلخ

وحیدلسوز

شب

ب آسمانی
    آخرین کتا

 

 

 
   

 آخرین دین خدا 
 

 
 

 

 پیامبر خدا 
آخرین

بگرد و پیدا كن

با خانواده

پیامبر ایمان آورداّولین زنی که به 



قرار است با کمک دوستانم، برای مبعث پیامبر، جشنی برپا کنیم.
کارها را می نویسیم و وظایف را تعیین می کنیم. 

شما هم می توانید مثل ما این روز را جشن بگیرید. پس دست به کار شوید و برنامه های جشن خود را 
در این جدول بنویسید.

جشن مبعث

نام جشن ما: ...........................................................................            
محل برگزاری: ...............................................................................           تاریخ: ..................................................          

.................................................................................................................................................................................................. مهمان ها: 

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

برنامه هاي جشن:      ...............................................................               ................................................................................

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

......................................................................................................................................................................... وظایف گروه ما:  

.........................................................................................................................................................................................................................  
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11 درس

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

شما براي دوستانتان چه کارهایي انجام مي دهید تا دوستي شما بیشتر شود؟

عیادت در هنگام بیماري

 خیلی ها آرزو دارند تا دوستان زیادی داشته باشند، اّما راهش را نمی دانند!
خیلی ها می خواهند دوستانشان از ته دل آن ها را دوست داشته باشند، اّما نمی دانند چگونه!

به نظر شما این افراد باید چه کار کنند تا محّبت دوستانشان نسبت به آن ها زیاد شود؟
همین سؤال را شخصی از پیامبر پرسید. 

رسول خدا پاسخ داد: سه کار است که باعث می شود محّبت دوستانت به تو زیاد شود:
وقتی آن ها را دیدی سالم کنی؛

وقتی وارد مجلسی می شوند، برایشان جا باز کنی؛
آن ها را با نام هایی که نیکوست و دوست دارند، صدا بزنی.

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

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

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

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

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

١

1ــ نام این درس توّسط دانش آموزان تعیین می شود.



75

ویژگی های دوست مؤمن ویژگی های آینه   

1ــ آینه عیب ما را فقط به ما نشان می دهد.

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

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

3ــ عیب ما را آرام و بی صدا می گوید و 

داد نمی زند.

4ــ ......................................................................................

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

5ــ ......................................................................................

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

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

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

2ــ پشت سر ما عیب جویی نمی کند. 

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

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

4ــ عیب ما را بزرگ و کوچک نمی کند. 

5  ــ .....................................................................................

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

 معلّم ما در حالی که یک آینه در دست داشت، به کالس وارد شد. آینه را روبه روی ما گرفت و گفت: 
لبخند بزنید. وقتی خود را در آینه دیدیم، بیشتر خندیدیم. بعضی هم با دیدن خود در آینه، سر و وضعشان را 

مرتّب کردند. سپس معلّم این جمله را روی تابلو نوشت: 

پیامبر اسالم صلّی اهلل علیه و آله می فرماید: »مؤمن آینه ی مؤمن است.«

و ادامه داد: به نظر شما چرا پیامبر فرموده است انسان های خوب و مؤمن برای یکدیگر مثل آینه هستند؟
آینه چه ویژگی هایی دارد تا ما هم برای دوستانمان مثل آینه باشیم؟

بیایید با کمک یکدیگر، آینه و دوست مؤمن را با هم مقایسه کنیم:
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درباره ی این سؤاالت فکر کنید و پاسخ های خود را یادداشت کنید.

حاال نوشته ات را با نوشته ی دوستت عوض کن. آیا تو درست حدس زده ای؟ آیا او درست حدس زده 
است؟

در این باره با هم گفت وگو کنید.

یک جمله ی زیبا برای دوستت بنویس و برایش بخوان.

فکر، حدس، گفت وگو

تو از دوستت چه انتظاري داري؟
...........................................................................................................................................................................................................

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

حدس مي زني دوستت از تو چه انتظاراتي دارد؟
...........................................................................................................................................................................................................

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

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

آیا می دانی تمام این صفت هایی که برای دوستانت نوشتی، صفت های خودت هم هستند؟! 
شاید بگویی من که بعضی از این صفت ها را ندارم! اّما دیر یا زود شما هم دارای این ویژگی ها خواهی 

شد. می دانی چرا؟ 

 دوستان شما چه ویژگی ها و صفات خوبی دارند؟ چهار ویژگی خوب دوستانت را بنویس.

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

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

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

پس آنگه بگویم که تو کیستي تو اّول بگو با کیان زیستي  

ِخذ ُفـالنًا َخـلیـاًل َیقوُل یا َلیـَتـنی َلم َاتَـّ

)فرد گناهکار در روز قیامت می گوید:( ای کاش فالنی را به عنوان دوست انتخاب نکرده بودم.
                                                                                                                                      سوره ی فرقان، آیه ی 28

این آیه را بخوانید و درباره ی پیام آن با دوستانتان گفت وگو کنید.

با مشورت دوستان خود، عنوان زیبایی برای درس پیدا کنید.

یک حرف خوب از دوست خوب

یک جمله ی به یاد ماندنی از آموزگارم دربار ه ی دوستی:

پیامبر اسالم صلّی اهلل علیه و آله می فرماید: »دوست خوب نعمت است.«
با اعضای خانواده ی خود گفت وگو کنید چرا پیامبر اسالم، دوست خوب را نعمت معّرفی کرده است؟

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

بیندیشیم

با خانواده

برای پاسخ به این سؤال، درباره ی این شعر با دوستان خود گفت وگو کن و معنای آن را در چند جمله 
بنویس.

حدس بزنید  
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12 روزي براي تمام بّچه هادرس
آسمان پوشیده از  ابر بود و باد شدیدی می وزید. 

شاخه ها از سرما می لرزیدند و برگ ها به نوبت می افتادند. سردترین روزهای پاییز بود. 
چند دقیقه به آخر زنگ مانده بود. خانم شریفی از جایش بلند شد و  روبه روی بّچه ها ایستاد.

بّچه ها! همگي شما در خانه 
اسباب بازي دارید؟

اّما بسیاري از کودکان دنیا 
شاید یکي از اسباب بازي هاي 

شما را هم نداشته باشند!

بّچه ها با تعّجب به هم نگاه 
کردند! 

مگر مي شود؟!

معلوم است که خوردیم!  خانم 
اجازه منظورتان چیست؟!

بّچه ها دیروز غذا خوردید؟

بّچه ها با لبخند به هم نگاه کردند: 
معلوم است که داریم! خانم اجازه 

مي خواهید به ما اسباب بازي بدهید؟!
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فکر مي کنید همه ي 
بّچه هاي دنیا هر روز غذا 

مي خورند و سیر مي شوند؟  

بسیاري از کودکاِن 
آواره، جنگ زده  و  
یتیم در سراسر دنیا 

گرسنه مي خوابند.

بّچه ها با چشم هایي پُر از پرسش به 
هم نگاه مي کنند. مگر ممکن است 

کسي غذا نخورد؟!

راستي بّچه ها! دیشب شما 
راحت خوابیدید؟

بله...!

کودکان  بسیاري خانه 
ندارند و شب ها زیر پل ها، 
کنار خیابان ها و در پارک ها 

مي خوابند.
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عزیزانم! دیشب نگران نبودید؟ 
خطري شما را تهدید نکرد؟

بّچه ها با خوشحالي سرهایشان را تکان دادند.
- اي کاش چنین روزي بیاید!

بّچه ها با کنجکاوي پرسیدند: چه خطري؟  

خانم شریفي لبخندي زد و ادامه داد: دوست دارید 
روزي بیاید که همه ي کودکان دنیا اسباب بازي 
داشته باشند و شب بدون گرسنگي و نگراني، با 

آرامش بخوابند؟

خانم شریفی به ابرهای پشت پنجره چشم دوخت و گفت: بّچه ها! امام مهربان ما هم مثل خورشیدی است که 
پشت ابر مانده است. روزی که او ظهورکند، دوران ستمگران  به پایان می رسد و همه ی بّچه های دنیا در آن 

روِز زیبا، شاد و خندانند. 
و  فقیر  می شود.  و شادی  لبخند  از  پر  دنیا  که  می آورد  با خود هدیه هایی  َفَرَجه(2  اهللُ  )عّجل  موعود1  مهدی 

نیازمندی در دنیا باقی نمی ماند و رؤیاهای همه ی کودکان به واقعیت تبدیل می شود.

1ــ موعود یعنی وعده داده شده؛ خدای مهربان و پیامبرش مژده ی آمدن امام زمان را به ما داده اند.
2ــ عبارتی است دعایی که ما در این دعا از خدا می خواهیم امام زمان هرچه زودتر ظهور کند.

بّچه هاي زیادي دیشب از شّدت صداي گلوله و انفجار و هواپیماي 
جنگي خواب نداشتند و تا صبح بیدار ماندند و از ترس لرزیدند!


