درس دﻫﻢ

ﻣﺎه ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪا
اﻣﺸﺐ در ﺗﻬ ّﻴﻪ ی ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﮐﻤﮏ ﮐﺮدم و ﺳﻔﺮه را ﭘﻬﻦ ﮐﺮدم.

ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم ،ﻣﺎدر رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺳﺤﺮ! ﻣﯽ داﻧﯽ ﻓﺮدا ﭼﻪ روزی اﺳﺖ؟
ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺮدا روز ا ّول ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺳﺖ.
ــ ا ّﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻳﮏ روز دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.

ــ ﭼﻪ روزی؟

٥٠

ــ روز ﺗﻮﻟّﺪت .ﻧ ُﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،ﺗﻮ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺒﯽ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪی و ﻧﺎﻣﺖ را ﺳﺤﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ.

ــ ﭼﻪ زﻳﺒﺎ! ﭘﺲ ﻫﺪﻳﻪ ی ﺗﻮﻟّﺪم ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ــ ﻳﮏ ﺳﺠّﺎده ی زﻳﺒﺎ ﺑﺮاﻳﺖ ﺧﺮﻳﺪهام ﺗﺎ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎزﻫﺎﻳﺖ را ِ
روی آن ﺑﺨﻮاﻧﯽ.

ﺳﺠﺎده ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺮادرت ﺳﻌﻴﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﺗﺎ او ﻫﻢ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﺪ.
ﻳﮏ ّ

ﭘﺪر ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :دﺧﺘﺮم ،در ﭼﻪ ﻣﺎه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪهای .ﻣﺎه ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪا!

ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎ ﺧﻮش ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺠّﺎده اش را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﭘﺪر ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ :ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﺎه ﻫﺎی

دﻳﮕﺮ دارد؟

ﭘﺪر ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :در اﻳﻦ ﻣﺎه ،ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎه ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز و ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ؛ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻳﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ!
ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺐ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺮدم ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﺑﻴﺪار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎدر اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :در اﻳﻦ ﻣﺎه ،روزه داران ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻏﺬا و

ﻟﺒﺎس ﺗﻬﻴّﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺳﻔﺮهﻫﺎی اﻓﻄﺎر ﭘﻬﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ از

ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻌﻴﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻦ ﻫﻢ دوﺳﺖ دارم ﻣﺜﻞ ﺳﺤﺮ ﻓﺮدا روزه ﺑﮕﻴﺮم!

ﭘﺪر دﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :روزه ﺑﺮای ﺗﻮ واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ دوﺳﺖ داری،

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ روزﻫﺎ را روزه ﺑﮕﻴﺮی.

ﻣﺎدر ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :ﺣﺎﻻ زودﺗﺮ ﺑﺨﻮاﺑﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﺳﺤﺮی ﺑﻴﺪار ﺷﻮﻳﺪ.

ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن ﻧﺎم ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻳﺎد ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽاﻓﺘﯽ؟

٥١

ﺑﺪاﻧﻴﻢ
رﻣﻀﺎن ،ﻣﺎه ﺑﺰرگ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﭘﺎداشﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ

ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا روزه ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .ﭘﻴﺶ از اذان
ﺻﺒﺢ از ﺧﻮاب ﺑﺮﻣﯽﺧﻴﺰﻧﺪ ،ﺳﺤﺮی ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و از اذان ﺻﺒﺢ ﺗﺎ اذان ﻣﻐﺮب از ﺧﻮردن و

آﺷﺎﻣﻴﺪن دوری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻟﺒ ّﺘﻪ ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را

ﻧﺪارﻧﺪ ،اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ روزه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ

آن ﻫﺎ را در ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻦ و ﺑﺮای ﻫﺮﻳﮏ ﺟﻤﻠﻪ ای ﺑﻨﻮﻳﺲ.
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دوﺳﺖ دارم
در ﻣﺎه ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪا................................................................................................................ ،
........................................................................................................................................................

٥٢

ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ

ﻳـﺎ َاﻳـﻬﺎ اﻟﱠـﺬﻳـﻦ آﻣـﻨﻮا ﮐُ ِ
ـﻴﺎم
ـﺘ
ـﺐ َﻋـﻠَ ۡﻴـﮑُ ُـﻢ ِ ّ
ﱡ َ
َ َ
اﻟـﺼ ُ
َ
ای ﻣﺆﻣﻨﺎن ،روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﺷﺪ.

ﺳﻮره ی ﺑﻘﺮه ،آﻳﻪ ی١٨٣

دﻳﮕﺮ ﮔﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﺎ د ّﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و درﺑﺎرهی ﻓﺎﻳﺪهﻫﺎی روزه ﮔﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻳﮏ ﮕ
اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت آ

ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ
ﺛﻮاب ﻋﺒﺎدت در آن ﺷﺐ ،از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺐﻫﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان

روزهداران ﺑﻪ ﻓﮑﺮ آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻴﻤﺎران

در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺧﺪا ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎه ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﭘﺎداش ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺳﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ
ّ

از اذان ﺻﺒﺢ ﺗﺎ اذان ﻣﻐﺮب ﭼﻴﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ.

ﻣﺎه رﻣﻀﺎن

ﺗﺎ رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ روزهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

ﺷﺐ ﻗﺪر

ﺳﺤﺮ از اﻣﺴﺎل ،روزهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد.

روزهداران

٥٣

ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻴﻢ
ﺳﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ دوﺳﺖ دارد ﻣﺜﻞ
رﺿﺎ و راﺿﻴﻪ ،ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮﻧﺪ .رﺿﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ّ

ﺧﻮاﻫﺮش روزه ﺑﮕﻴﺮد و در اﻳﻦ ﻋﺒﺎدت ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﭼﻪ راﻫﯽ را ﺑﻪ او ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ
َ

هی

دل

ده ٓآ ن را
ی

ردون

ٓآن

هی

او

ن روزه ده ام

٥٤

او
ی

ی

ا وز

ا وز

ٓآ ن

اذان

ٓآ

ا

دارد

دارد

د

ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ
ﺣﺮف ا ّول ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭽﺴﺒﺎن ﺗﺎ ﺟﻤﻠﻪ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯽ.
۱ــ ﻧﺎم دﺧﺘﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم اﺳﺖ...................... :

۲ــ ﮔﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ی ﺷﻬﻴﺪان اﺳﺖ...................... :

۳ــ ﻳﮏ وﻋﺪه ی ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻗﺒﻞ از اذان ﺻﺒﺢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻳﻢ...................... :

۴ــ وﻗﺘﯽ ﺧﻮرﺷﻴﺪ  ......................ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.
٥ــ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ...................... :

٦ــ ﻇﻬﺮ ﺟﻤﻌﻪ در ﻫﻤﻪ ی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد...................... :
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ رﺣﻤﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ» :ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ………………… را آزاد ﮐﻨﻴﻢ«.

ﺧﺎﻃﺮه ﮔﻮﻳﯽ
ﺧﺎﻃﺮهای از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﺖ در ﮐﻼس ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻦ.

ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﺪام ورزش روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

٥٥

درس یازدهم

عید مسلمانان

الحمد....
اَهلل اکبر ....اَهلل اکبر ....و ِلِ َ

ّی 1می رسانند.
مردم دسته دسته خودشان را به مصل ٰ
همه لباس های تمیز و زیبای خود را پوشیده اند.

بوی خوش عطر در فضا پیچیده است.

ّی آمده ام ،تا برای ا ّولین بار در نما ِز عید فطر شرکت کنم.
من هم به همراه پدر و مادرم به مصل ٰ

جمعیت زیادی در ّ
مصلی بزرگ شهر نشسته اند و همراه با امام جماعت ،این کلمات را تکرار می کنند.

الحمد....
اَهلل اکبر....اَهلل اکبر....و ِلِ َ

نماز عید ،با شکوه فراوان شروع می شود.

امام جماعت پس از حمد و سوره ،دست ها را برای قنوت باال می برد و همه با هم دعای قنوت را

زمزمه میکنند.

56

1ــ محلّی که در آن ،نمازهای پر جمعیت مانند نماز جمعه و نماز عید فطر خوانده میشود.

نماز که تمام می شود ،همه با هم دست می دهند .عید را به هم تبریک میگویند و با شیرینی و

شکالت از یک دیگر پذیرایی می کنند.
امروز عید فطر است.

روزی که همه ی مسلمانان خوش حال هستند و خدا را شکر می کنند؛ زیرا آن ها توانسته اند

ماه رمضان را با مو ّفقیت روزه بگیرند و به فرمان خدا عمل کنند.
همه با هم تکبیرها را ادامه می دهیم:

اَهلل اکبر ...اَهلل اکبر...ال اله ّال اهلل...اَهلل اکبر

سپس امام جماعت رو به مردم میایستد و برای آن ها سخنرانی میکند.

بعد از نماز و سخنرانی بلند می شویم .پدر می گوید :خوب است در این روز جشن ،به دیدار دوستان

و آشنایان برویم.

خوش حال می شوم .دوست دارم در این روز ،به دیدن پدربزرگ و مادربزرگ بروم و از آن ها

عیدی بگیرم!
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ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ،ﻋﻴﺪ… .
دوﺳﺖ دارم
ﻣﻦ ﻫﻢ در روز ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهام. …،

ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ
اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﻧﻤﺎز ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ در ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

از اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ؟

ﺧﺎﻃﺮه ﮔﻮﻳﯽ
ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را درﺑﺎره ی ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ،ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﺖ در ﮐﻼس ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻦ.
٥٨

ﻫﻨﺪ

ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ

اﻟﺴﻼم درﺑﺎرهی روز ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ ّ

اﻳﻦ روز را ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﻴﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در اﻳﻦ روز ﺑﺴﻴﺎر
دﻋﺎ ﮐﻨﻴﺪ.
ﭼﻪ دﻋﺎﻫﺎﻳﯽ را دوﺳﺖ داری در روز ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﻴﺎوری .آن ﻫﺎ را ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮ.
ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻢ را ﺑﻪ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻋﻴﺪ ﻧﻮروز

ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ

ﻣﻴﻼد ﺣﻀﺮت زﻫﺮا

)ﺳﻼم اﻟ ّﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ(

ﻋﻴﺪ ﻋﺒﺎدت

ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ

روز ﻣﺎدر

ﻧﻤﺎز ﻋﻴﺪ

ﺑﻬﺎر

ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻴﻢ
ﭼﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل روز ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ را ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و اﻳﻦ روز را ﺑﻪ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺮﻳﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ؟

ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺗﻬ ّﻴﻪ ﮐﻦ و در ﮐﻼس ﺑﺨﻮان.
٥٩

درس دوازدﻫﻢ

ﺳﺨﻦ آﺳﻤﺎﻧﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﻧﺸﻮد.
آﻫﺴﺘﻪ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﻲ
ّ

ﺗﺎرﻳﮑﻲ ﺷﺐ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻤﺶ ﺑﻮد.

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ از دﻳﮕﺮان ﺷﻨﻴﺪه

ﺑﻮد ،ﺧﻮد از ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺒﻴﻨﺪ.

ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎي ﺷﻬﺮ ﻣﻲ رﻓﺖ ،ﺻﺤﺒﺖ از او ﺑﻮد
ّ

و ﺣﺮف ﻫﺎي او.

ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻳﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش ﻛﻨﻲ ﺗﺎ

ﺷﻴﻔﺘﻪ ي او ﺷﻮي.

و ﺣﺎﻻ او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.

ﺻﺪاي زﻳﺒﺎ و دﻟﻨﺸﻴﻦ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻲ رﺳﻴﺪ:

٦٠

اﻟـﺼ ِﺎﻟ ِ
ـﻚ ُﻫ ۡﻢ َﺧ ۡﻴ ُـﺮ ا ۡﻟ َـﺒ ِـﺮﻳﱠ ِـﻪ
ـﺤﺎت ُاوﻟ ٰ ِـﺌ َ
ـﺬﻳـﻦ َآﻣـﻨﻮا و َﻋ ِـﻤـ ُﻠﻮا ّ
ِا ﱠن اﻟﱠ َ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن ﻣﻲ آورﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎي ﻧﻴﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﻓﺮﻳﺪه ﻫﺎی ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳﻮره ی ﺑ ّﻴﻨﻪ ،آﻳﻪ ی ٧

اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮد و آﻳﺎت زﻳﺒﺎي ﻗﺮآن را ﮔﻮش ﻣﻲ ﻛﺮد.
ﻣﺪﺗﻲ ﮔﺬﺷﺖ .ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن اﻓﺘﺎد.
ّ

ﻣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر دﻳﻮار اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻧﻤﻲ داﻧﺴﺖ ﭼﻪ ّ

آن ﻗﺪر ﺷﻨﻴﺪن آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺑﺮاي او ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪ ﭼﻪﻗﺪر زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺬاب و دﻟﻨﺸﻴﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ّ

ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ از آﻧﺠﺎ دور ﻣﻲ ﺷﺪ.

آرام آرام ﻋﻘﺐ رﻓﺖ .ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮرد .ﺑﺎ ﺗﺮس ﺻﻮرﺗﺶ را

ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﺎورش ﻧﻤﻲ ﺷﺪ .ﻳﮑﻲ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻮد.
ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﺮ دو ﺑﺎ ّ
ا ّﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻴﭻ ﺻﺤﺒﺘﻲ ﻧﺒﻮد.

ﻫﺮ دو آرام از ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻪ دور ﺷﺪﻧﺪ.

ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﻲ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮي را در ﮔﻮﺷﻪ ي دﻳﮕﺮ دﻳﻮار دﻳﺪﻧﺪ.
ﻳﮑﻲ دﻳﮕﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮد.

ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﮕﺮان و ﺗﺮﺳﺎن ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
 -ﺷﻤﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ؟

٦١

ِ
ﺑﺮاي ...ﺑﺮاي ﺷﻨﻴﺪن آﻳﺎت ﻗﺮآن آﻣﺪه اﻳﻢ.
-

 -اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻬﺮﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺷﻨﻴﺪن ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ،درﺑﺎره ي

ﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﻜﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟

 ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ دﻳﮕﺮ ﻗﻮل دﻫﻴﻢ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺎﻳﻴﻢ. -آري ،ﻗﻮل ﻣﻲ دﻫﻴﻢ!

اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ.

ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ!

و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﻮﻟﻲ دوﺑﺎره!
ﺷﺐ ﺳﻮم ﻓﺮا رﺳﻴﺪ.

ﺑﺎورش ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻮد!

ﺑﺎز ﻫﻢ آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در ﭘﺸﺖ دﻳﻮارﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﻪ ﺻﺪاي دﻟﻨﺸﻴﻦ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﮔﻮش ﻣﻲدادﻧﺪ.
آن ﻫﺎ ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ ﺑﺰرگ را در آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻗﻮل و ﻗﺮاري آن را

ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺪاﻧﻴﻢ

ﺗﻮﺳﻂ
ﻗﺮآن ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ .ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎن و ّ

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪا در ﻗﺮآن راه و رﺳﻢ زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن

داده اﺳﺖ و دﺳﺘﻮرات و اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻲ را ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ .ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﻗﺮآﻧﻲ

ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎ آن ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از دﺳﺘﻮرات زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در

ﺳﻮرهﻫﺎي ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد .ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮآن را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ ،آﻳﺎت آن را ﻣﻲﻓﻬﻤﻴﻢ
و ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ.

٦٢

ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻴﻢ
ﭼﺮا آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ،ﻗﻮل ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ؟
ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ
ﻗﺼﻪاي ﻣﻲاﻧﺪازد؟
اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻳﺎد ﭼﻪ ّ

ﻗﺼﻪ ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ را ﮐﻪ ﺷﻨﻴﺪه ای ،ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻦ.
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ّ
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ
ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻪ

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

ﻧﻴﮑﯽرﻓﺘﺎرﮐﻨﻢ.

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

از ﭘﻴﺎمﻫﺎ و دﺳﺘﻮرات
.....................................

ﻗﺮآﻧﯽ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ...

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

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

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

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

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

٦٣

دوﺳﺖ دارم
آﻳﺎت ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﺑﻔﻬﻤﻢ؛ زﻳﺮا… .

ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ

ﻓَـﺎ ۡﻗـﺮﺋﻮا ﻣﺎ ﺗـﻴﺴـﺮ ِ
ـﻦ اﻟۡـ ُﻘ ۡﺮ ِآن
ﻣ
ََﱠ َ َ
َ

ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ،از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
ـﺰ ّﻣِـﻞ ،آﻳﻪ ی۲۰
ﺳﻮره ی ُﻣ ّ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ....................................................،
ﺳﻌﯽ
ﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ،ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ...............................................،

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

٦٤

ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
در روز ... ،ﺑﺎر ﺳﻮرهﻫﺎي ﻗﺮآن را در ﻧﻤﺎز ﻣﻲﺧﻮاﻧﻢ.
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ

رد

ٓآرزو دارم

روزی

دا

ٓآن

ای

ب

ف ز

ٓآن ا

دو

ٓآرام

ا

دارد

غ ٓآن
از

از

ّ
ف

ر

ٓآن

ی ٓآن

ی ٓآ ن ا

ای

از

ا

ا

نا

وا

اﺟﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ

ی

او

اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺷﻌﺒﺎنﻧﮋاد

داﺳﺘﺎن »ﺳﺨﻦ آﺳﻤﺎﻧﻲ« را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻛﻼس اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﻗﺮآﻧﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ .آن را ﺑﺎ ّ
ﺧﻂ زﻳﺒﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ.

٦٥

درس ﺳﻴﺰدﻫﻢ

اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮواﻧﻪ
از ﻣﺪّت ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻳﻦ روز ﺑﻮد.

ﻗﺮار ﺑﻮد اﻣﺮوز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮود.

ﺧﺎﻟﻪ و دﺧﺘﺮﺧﺎﻟﻪﻫﺎﻳﺶ ﻫﻢ در اﻳﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ

ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم روز ﺑﺎ ّ

ﺻﺪای ﻣﺎدر ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ :دﺧﺘﺮم ،ﻣﻦ آﻣﺎدهام .زودﺗﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ.
ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮای آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﺟﻠﻮی آﻳﻨﻪ آﻣﺪ.
ﺑﺎ دﻳﺪن ﺧﻮدش ﻟﺒﺨﻨﺪی زد.

٦٦

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﺟﻠﻮی آﻳﻨﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﺮود ﮐﻪ ...
ﺑﻪ ﻳﺎد ﺣﺮفﻫﺎی ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠّﻢ در روز ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ اﻓﺘﺎد.

دﺧﺘﺮﻫﺎی ﮔﻠﻢ ،ﻫﻤﻪی ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﺮﻳﻦ دوﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ .اﮔﺮ ﺧﺪا

از ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺰی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟

ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺟﻮاب داده ﺑﻮدﻧﺪ :ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﻫﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه ،ﺧﻮاﺳﺘﻪاش را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻴﻢ.
و ّ
و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠّﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:

ﺳﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ رﺳﻴﺪﻳﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺣﺎﻻ اﻳﻦ دوﺳﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎن از ﺷﻤﺎ دﺧﺘﺮﻫﺎی ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ّ

ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ و ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﺑﺎﺷﻴﺪ.

دﺧﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﻦ ،دوﺳﺖ دارم از اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪی اﻳﻦ دوﺳﺖ ﺟﻮاب دﻫﻴﺪ.
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮدش ﮐﺮد.
ﺻﺪای ﻣﺎدر ،ﭘﺮواﻧﻪ را
ّ
ﻳﮏﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺧﻮدش را در آﻳﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.

٦٧

ﺷﺎل ﻗﺸﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮد و آن را ﻃﻮری ﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدن و ﻣﻮی ﺳﺮش ﭘﻴﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﭘﻴﺮاﻫﻨﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .آﺳﺘﻴﻨﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻤﺪش رﻓﺖ.

ﻳﮏ ﭘﻴﺮاﻫﻦ آﺳﺘﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻴﺮون آورد و ﭘﻮﺷﻴﺪ.

ﭼﻘﺪر زﻳﺒﺎﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮش ﺣﺎل ﺑﻮد.

اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دوﺳﺘﺶ ﻫﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮش ﺣﺎل اﺳﺖ.

ﮐﻨﺎر ﻣﺎدر آﻣﺪ و ﺻﺪا زد :ﻣﺎدر ،ﻣﻦ آﻣﺎده ام.

ﻣﺎدر ﭼﺎدرش را ﺳﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آﻓﺮﻳﻦ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﮔﻠﻢ!

ﻧﮕﺎه ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدر اﻓﺘﺎد و ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﺎدر ﺑﭙﻮﺷﻢ؟

ﻣﺎدر ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ دوﺳﺖ داری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﭼﺎدرت را ﻫﻢ ﺳﺮﮐﻨﯽ .ﺑﺎ ﭼﺎدر ،ﺣﺠﺎب ﺗﻮ

ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .دوﺳﺖ داﺷﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﺎب را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ...

ﺑﺪاﻧﻴﻢ
دﺧﺘﺮان واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن و ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را از ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ا ّﻣﺎ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ

ﺻﻮرت را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ دﺳﺖ ﻫﺎ را از ﻣﭻ ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺑﺰرگ ،ﭘﺪر ،ﺑﺮادر ،ﻋﻤﻮ و داﻳﯽ ﻣﺤﺮم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻳﻌﻨﯽ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ

در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﻢ .ا ّﻣﺎ ﺑﻘﻴﻪی ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﻮﻫﺮﺧﻮاﻫﺮ ،ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ،
ﭘﺴﺮداﻳﯽ ،ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ و ...ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ،ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ.

٦٨

ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮواﻧﻪ درﺳﺖ ﺑﻮد؛ زﻳﺮا……………………………………

دوﺳﺖ دارم
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ. .........

ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ

ـﺜﺎل اﻟـﻠﱡ ۡـﻮﻟ ُ ِـﻮ اﻟۡـﻤ ۡﮑ ِ
ﮐَـﺎَﻣ ِ
ـﻨﻮن
ۡ
ٴ ٴ َ

زﻧﺎن ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮوارﻳﺪﻫﺎی ﭘﻮﺷﻴﺪه در ﺻﺪف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻮره ی واﻗﻌﻪ ،آﻳﻪ ی۲۳

ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ؟
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺣﺠﺎب ،ارﺗﺒﺎﻃ
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ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻴﻢ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻳﮏ ﭘﺴﺮ ﻳﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ،دﺳﺘﻮرات اﺳﻼﻣﯽ را رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻴﻢ؟

ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ
ﮐﺪام ﻣﺤﺮم و ﮐﺪام ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺻﻞ ﮐﻦ.

ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ
ﻋﻤﻮ
ﻣﺤﺮم

ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ
ﺷﻮﻫﺮﺧﻮاﻫﺮ

ﻧﺎﻣﺤﺮم

ﭘﺪرﺑﺰرگ
دﺧﺘﺮ داﻳﯽ
ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮادر
دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮ
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ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ
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ﺳ ّﻴﺪ ﻣﺤ ّﻤﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ

ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻴﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﻧ ّﻘﺎﺷﯽ ﮐﻦ و ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻴﺎور.
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درس چهاردهم

ُا ّم ابیها

نگران بود!

مدتی بود خبری از او نداشت .نکند برای پدر...
ّ

پدرش را خیلی دوست می داشت.

پنج ساله بود که مادرش خدیجه از دنیا رفته بود و از آن پس ،آن دو بهترین دوست و همدم

یک دیگر بودند.

وحاال پدر به جنگ با دشمنان رفته است.

به یاد چند روز قبل افتاد .هنگام رفتن پدر.

پیامبر او را در آغوش  کشیده بود .پیشانیاش را بوسیده بود و مثل همیشه به او گفته بود :دخترم،

بوی بهشت میدهی!

دیگر نمیتوانست بیشتر از این منتظر بماند.

چادرش را بر سر کرد و به سوی میدان جنگ رفت.
٭٭٭
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گرد و خاک همه جا را پر کرده است.

به هرطرف که نگاه می کند ،پیامبر را نمی بیند .نگرانیاش بیشتر می شود.

جان خودش هم در خطر است؛ ا ّما جان پیامبر برایش مهمتر است.

اطراف خود را به دقّت نگاه می کند.

پیامبر را می بیند .به تخته سنگی تکیه زده است .خون از پیشانی او جاری است.
فاطمه فریادی می زند .به سوی خیمه ها می رود و ظرف آبی می آورد.

پیامبر به سختی چشمانش را باز می کند و لبخندی می زند.
سالم دخترم!

سالم بابا!

و فاطمه در آغوش پدر می افتد.

امّا به سرعت برمی خیزد.
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ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻤﻴﺰی ،ﺧﻮن را از ﭼﻬﺮه ی ﭘﺪر ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻣّﺎ ﺧﻮن ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽ آﻳﺪ .ﻣﺮﻫﻤﯽ

۱

درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ روی زﺧﻢ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ آرام ﺑﻪ ﭼﻬﺮهی ﺧﺴﺘﻪ ی دﺧﺘﺮش ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻳﻦ اوّﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ او زﺧﻢ ﻫﺎﻳﺶ را ﻣﯽ ﺑﻨﺪد .ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺳﺮش را زﺧﻤﯽ ﮐﺮده

ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺎﻃﻤﻪ زﺧﻤﺶ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺑﺎرﻫﺎ زﺑﺎﻟﻪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺮش رﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺮو ﺻﻮرﺗﺶ را ﭘﺎک ﮐﺮده ﺑﻮد.
و اﻳﻦ ﺑﺎر ﻧﻴﺰ...

ﺧﻮن ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧﮕﺎه ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﺎدرش ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ

و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻳﺎد دﺳﺘﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﺎدرش آﻣﻨﻪ!

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ دﺧﺘﺮش را ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ اش ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﺎدر ﺑﺎﺑﺎ!«

ﺑﺪاﻧﻴﻢ

ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ دﺧﺘﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم و ﺣﻀﺮت ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﺖ.

او از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ زﻧﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا درﺑﺎره ی او ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻓﺎﻃﻤﻪ را دوﺳﺖ دارد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺰ دوﺳﺖ دارد.

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﻣﺎدر ﺑﺮای او دﻟﺴﻮز ﺑﻮد؛ ﺑﺮای ﻫﻤﻴﻦ،

اﻟﺴﻼم
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا او را »ا ُ ّم اَﺑﻴﻬﺎ«؛ ﻳﻌﻨﯽ »ﻣﺎد ِر ﭘﺪرش« ﻧﺎم ﻧﻬﺎده ﺑﻮد .او ﻫﻤﺴﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ ّ

و ﻣﺎدر ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻮد.

ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻧﻮﻳﯽ ﻣﺆﻣﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی

زﻧﺎن ﻣﺪﻳﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ داد و از راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ آن ﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.

١ــ داروﻳﯽ ﮐﻪ روی زﺧﻢ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
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ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ… .
ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎم ﻫﺎی ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ را در اﻳﻦ ﺟﺪول ﭘﻴﺪا

ﮐﻦ و دور آن ﻫﺎ ﺧﻂ ﺑﮑﺶ .ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻧﺎم ﻫﺎی اﻳﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد،
آن را ﺑﻨﻮﻳﺲ.

زﮐ ّﻴﻪ

ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﻣﺮﺿ ّﻴﻪ
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ﻣﻌ

ﺮوف ﺑﻪ

د

ﺧﺘ ِﺮ ……

……

ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﺳﻼماﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻫﻤﺴ ِﺮ
……

ﻣﺎد ِر ا
ﻣﺎم ……
و ……
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ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ
ﻳﮑﯽ از ﻫﺪﻳﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش داد ،ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻮد.

ِ
ـﻨﺎك اﻟۡـ َﮑ ۡﻮﺛ َ َـﺮ
اﻧّـﺎ َا ۡﻋـﻄَ ۡﻴ َ
ای ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ ای ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب دادﻳﻢ.
ﺳﻮره ی ﮐﻮﺛﺮ ،آﻳﻪ ی ۱

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮای ﭘﺪرش ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا او را اﻳﻦ ﻗﺪر دوﺳﺖ

داﺷﺖ؟
ﺷﺖ؟

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

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

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

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

ﺗﺴﺒﻴﺢ
داﺳﺘﺎن ﺗﺴﺒﻴﺢ
داﺳﺘﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠّﯽاﷲ ﻋﻠﻴﻪ و آﻟﻪ
روزی ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻼم اﷲﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻪ دﻳﺪار ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش ﺣﻀﺮت
ّ

رﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺳﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﭘﺲ از ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻼم ،دﺳﺖ او را ﺑﻮﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :دﺧﺘﺮم ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ

ذﮐﺮی ﺑﻴﺎﻣﻮزم؛ ﺗﺎ ﺧﺪا را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎد ﮐﻨﯽ:
ﺮﺗﺒﻪ
ﺒﻪ
 ٣٤ﻣ ﺗ
ﺮﺗ
اﷲ اﮐﺒـﺮ ٤
ﻣﺮﺗﺒﻪ

ﺮﺗﺒﻪ
ﺒﻪ
ﺮﺗ
 ٣٣ﻣﺮ
اﻟـﺤﻤـﺪﷲ ٣
ﻣﺮﺗﺒﻪ

ﻣﺮﺗﺒﻪﻪ
ﺒﻪ
ﺮﺗﺒ
 ٣٣ﻣﺮ
ﺳﺒـﺤﺎن اﷲ ٣

ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮش ﺣﺎل ﺷﺪﻧﺪ و از ﭘﺪر ﺗﺸ ّﮑﺮﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﻪ اﻳﻦ ذﮐﺮﻫﺎ ﺗﺴﺒﻴﺤﺎت ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﻫﺮ ﻧﻤﺎز آن ﻫﺎ را

ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ.
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ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ
ﻗﺼﻪی اﻳﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ را ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﯽ؟
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ّ

آﻳﺎ داﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮی از زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴّﻼم و ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﯽ داﻧﯽ؟
ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺪاری ﺧﺎک ﺗﻤﻴﺰ و آب ،ﺗﺴﺒﻴﺤﯽ را از ﮔﻞ درﺳﺖ

ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻳﮏ ﺗﺴﺒﻴﺢ درﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻴﺎورﻳﺪ.

٧٧

درس ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻫﻤﺴﻔﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎس
ﮐﺎروان ﺑﺮای زﻳﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﺪا ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.

ﺑﻴﻦ راه ﭼﻨﺪ روزی در ﻣﺪﻳﻨﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ّ
ﻣﮑﻪ ،ﻣﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﻴﻮﺳﺖ.

ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،وﻟﯽ او ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺤ ّﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا ﺑﻮد و ﺑﺎ ﭼﻬﺮهای ﺧﻨﺪان و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﮐﺎروان
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد.

ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺗﺸﻨﮕﺎن ﮐﺎروان آب ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ

ﭘﻴﺮﻣﺮدان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺐﻫﺎ و ﺷﺘﺮﻫﺎ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ و. ...
٭٭٭

ﻣﺴﺎﻓﺮی در ﻣﻴﺎﻧﻪی راه ﺑﻪ ﮐﺎروان ﭘﻴﻮﺳﺖ .او در ﻧﮕﺎه ا ّول ،ﻣﺮد

ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﻴﺪ :اﻳﻦ ﻣﺮد را ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﻧﺎﺷﻨﺎس را ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ّ

ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ؟
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 -ﻧﻪ! او را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ .ﻣﺮدی ﻣﺆﻣﻦ و ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر اﺳﺖ .ﻣﺎ از او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﮑﺮده اﻳﻢ ﺗﺎ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،

وﻟﯽ ﺧﻮدش دوﺳﺖ دارد در ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺮد ﻣﺴﺎﻓﺮ اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ او را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻴﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻳﺪ او ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

 -ﻣﮕﺮ او ﮐﻴﺴﺖ؟

ﺳﺠﺎد اﺳﺖ.
 -او ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ،اﻣﺎم ّ

اﻫﻞ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻣﺎم دوﻳﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 -ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻴﻢ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮدﻳﺪ؟! ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ!
 -ﭼﺮا ﺧﻮد را ّ

 -اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ.

اﻣﺎم ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ،ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺷﻮم؛ ﭼﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ،

اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺧﺪﻣﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮدم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ.
ﺑﺮای ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد را ّ

اﻫﻞ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ای ﺷﺮﻣﮕﻴﻦ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﻟﺴﻼم را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
آن ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﺎم ّ
ﺳﺠﺎد ﻋﻠﻴﻪ ّ

ﺑﺑﺪاﻧﻴﻢ
اﻟﺴﻼم و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ اﻣﺎم ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ .او
اﻣﺎم ّ
اﻟﺴﻼم ،ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ّ
ﺳﺠﺎد ﻋﻠﻴﻪ ّ

ﺑﺎ ﻳﺘﻴﻤﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮد و در ﺗﺎرﻳﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﺮای ﻓﻘﻴﺮان ﻏﺬا ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺠﺪه و ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮد

»ﺳﺠﺎد «۱و »زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ «۲ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﺻﺪای دﻟﻨﺸﻴﻨﯽ
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ
ّ

ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .اﻳﺸﺎن دﻋﺎﻫﺎی زﻳﺎدی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻳﺎران ﺧﻮد آﻣﻮﺧﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻳﻦ دﻋﺎﻫﺎی زﻳﺒﺎ در

ﺳﺠﺎدﻳﻪ« ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺻﺤﻴﻔﻪی ّ

اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪر در ﮐﺮﺑﻼ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .او در آن زﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎری
اﻣﺎم ّ
ﺳﺠﺎد ﻋﻠﻴﻪ ّ

ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؛ ا ّﻣﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺘﻤﮕﺮان

ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ .آراﻣﮕﺎه اﻳﺸﺎن در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ و در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻘﻴﻊ ﻗﺮار دارد.

ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻣﺎ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎﻧﯽ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ؛ زﻳﺮا آن ﻫﺎ… .
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»ﺳﺠﺎد« ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻨﺪه.
١ــ ّ
٢ــ »زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ« ﻳﻌﻨﯽ زﻳﻨﺖ ﻋﺒﺎدتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن.

دوﺳﺖ دارم
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم ﺳﺠّﺎد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴّﻼم در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎ و اردوﻫﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ؛ ﻣﺜﻼً:
..............................

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

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

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

ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ

اﻟﺴﻼم ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
اﻣﺎم ّ
ﺳﺠﺎد ﻋﻠﻴﻪ ّ

ﺧﺪاﻳﺎ ،ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻢ.
ﺳﺠﺎدﻳﻪ ،دﻋﺎی ﻣﮑﺎرم اﻻﺧﻼق
ﺻﺤﻴﻔﻪ ی ّ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺳﺨﻦ و داﺳﺘﺎن »ﻫﻤﺴﻔﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎس« وﺟﻮد دارد؟

ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻴﻢ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
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ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ
اﻟﺴﻼم اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻳﮏ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﺎم ّ
ﺳﺠﺎد ﻋﻠﻴﻪ ّ

ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ

ﭼ

ﻬﺎرﻣﻴ

ﻓ

ﺮزﻧﺪ

ﻦ
……

ﻣ
ﻌﺮو
ف
ﺑ
ﻪ
ﻳ
ﺳﺠّ ﺎد
ﻌﻨﯽ
ﺑﺴﻴﺎ
ر
……

اﻣﺎ
ِم …

…
ﻳ

ﻌﻨﯽ

آ
راﻣﮕ
ﻗﺒ
ﺮﺳﺘﺎ
ن
…

ﺎه ا
و در
…
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اﻟﺴﻼم
اﻣﺎم ّ
ﺳﺠﺎد ﻋﻠﻴﻪ ّ

ﻣﻌﺮ

زﻳ
ﻨﺖ

ﻋ

و
ف ﺑﻪ

ﺒﺎد

…

ت
ﮐﻨﻨ

ﺪ

…

ﮔﺎن

ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت را در ﺟﺪول ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آن را رﻧﮓ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
ﭼﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ؟

اﻟﺴﻼم  .................ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﺳﺖ.
۱ــ ﻧﺎم اﻣﺎم ّ
ﺳﺠﺎد ﻋﻠﻴﻪ ّ
اﻟﺴﻼم :اﻣﺎم ..........................
۲ــ ﻧﺎم ﭘﺪر اﻣﺎم ّ
ﺳﺠﺎد ﻋﻠﻴﻪ ّ

اﻟﺴﻼم در آن ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ:ﺻﺤﻴﻔﻪی ............
٣ــ ﻧﺎم ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ دﻋﺎﻫﺎی اﻣﺎم ّ
ﺳﺠﺎد ﻋﻠﻴﻪ ّ
٤ــ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﯽآﻳﺪ............ :
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ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرت اﻧﺠﺎم دادی را ﺑﻨﻮﻳﺲ.

٨٣

درس ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

داﻧﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮدم

٨٤

ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﺎم رﺳﻴﺪه ﺑﻮد .در ﺷﻬﺮ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ.
آرام آرام در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻗﺪم ﻣﯽزد.

در ﮔﻮﺷﻪای از ﺷﻬﺮ ﻫﻤﻬﻤﻪای ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد و ﻣﺮدم دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻮه در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺰدﻳﮏ آﻣﺪ .از ﮐﺴﯽ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻮه ﻣﯽروﻧﺪ؟ اﺗّﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟

ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن در اﻳﻦ ﮐﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﻳﮏﺑﺎر ﺑﻪ دﻳﺪن او ﻣﯽروﻧﺪ

و ﻫﺮ ﺳﺆاﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از او ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ .او ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺸﯽ را ﻣﯽداﻧﺪ .اﻣﺮوز وﻗﺖ اﻳﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

ﻣﺮد ﻣﺴﺎﻓﺮ دوﺳﺖ داﺷﺖ اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ را از ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺒﻴﻨﺪ .ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

ﮐﻮه ﺑﺮود.

٭٭٭

داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺷﺪت ﭘﻴﺮی دﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽﻟﺮزﻳﺪ .ﻫﻤﻪ دور ﺗﺎ دور او ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
از ّ

داﻧﺸﻤﻨﺪ ﭘﻴﺮ ﻳﮏ ﻳﮏ ﻣﺮدم را ﺑﻪ د ّﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ را از ﻗﺒﻞ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﺴﺎﻓﺮ اﻓﺘﺎد!

دﻗﻴﻖﺗﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل او را در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ او رو ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮد ﻏﺮﻳﺒﻪ،

ﺗﻮ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻳﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن؟!

٨٥

 -ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ.

 داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯽ ﻳﺎ ﺑﯽﺳﻮاد؟ -ﺑﯽﺳﻮاد ﻧﻴﺴﺘﻢ.

داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ آﻣﺪ:

اﮐﻨﻮن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺆاﻟﯽ ﺳﺨﺖ از او ﺑﭙﺮﺳﻢ ،ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.

داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﻴﺤﯽ اداﻣﻪ داد :ای ﻣﺮد ،ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ از ﻣﻦ ﺳﺆال ﮐﻨﯽ ﻳﺎ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺑﭙﺮﺳﻢ؟!
ﻣﺮد ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺷﻤﺎ ﺳﺆال ﮐﻦ .ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﭙﺮس!

ﭘﻴﺮﻣﺮد ﺧﻨﺪهای ﮐﺮد وﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،اﻳﻦ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاب ﺳﺆاﻻﺗﻢ را ﺑﺪﻫﺪ!
اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﻳﯽ ﺑﮕﻮ ﺑﺪاﻧﻢ آن ،ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ روز اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺷﺐ؟

 -آن ﺳﺎﻋﺖ ،از اذان ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب اﺳﺖ.

ﭘﻴﺮﻣﺮد اﺧﻤﯽ ﮐﺮد .اﻧﺘﻈﺎر اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ را ﻧﺪاﺷﺖ؛ ا ّﻣﺎ دوﺑﺎره ﻟﺒﺨﻨﺪی زد .ﭘﺮﺳﺶ دﻳﮕﺮی ﺑﻪﻳﺎدش آﻣﺪه ﺑﻮد.

 -آن ﭼﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از آن ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﮐﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟

 -ﺷﻌﻠﻪی ﺷﻤﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻤﻊﻫﺎی دﻳﮕﺮ را ﺑﺎ آن روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،از آن ﮐﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

از ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺻﻮرﺗﺶ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد!

ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪ .ﻣﺸﮑﻞﺗﺮﻳﻦ ﺳﺆاﻻت را ﻣﯽﭘﺮﺳﻴﺪ؛ آن ﻣﺮد ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻮاب ﻣﯽداد.
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺠّﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و زﻳﺮ ﻟﺐ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.

ﻋﺮق ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺳﺆاﻻﺗﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و او ﻫﻤﻪ را ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺻﺪاﻳﯽ ﻟﺮزان رو ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﮐﻴﺴﺘﯽ؟

ﺳﺠﺎد ﻫﺴﺘﻢ.
 ﻣﻦ ﻣﺤ ّﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم ّﻣﺮد داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻴﺮت ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد.

ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ از روی ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﻓﺮﻳﺎد زد:

ای ﻣﺮدم ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ را داﻧﺸﻤﻨﺪﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﺮد ﻧﺪﻳﺪهام .ﺗﺎ او در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻦ ﻧﻴﺎﻳﻴﺪ

و ﻫﺮ ﺳﺆاﻟﯽ دارﻳﺪ ،از او ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ.

اﻃﺮاف اﻣﺎم ﺷﻠﻮغ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺧﻮد را زودﺗﺮ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺳﺆاﻻﺗﺶ را از او ﺑﭙﺮﺳﺪ.

٨٦

ﺑﺪاﻧﻴﻢ
اﻟﺴﻼم ،ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ .او ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل داﺷﺖ
اﻣﺎم ﻣﺤ ّﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ ّ

اﻟﺴﻼم ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻢ
ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﭘﺪرش اﻣﺎم ّ
اﻟﺴﻼم در ﮐﺮﺑﻼ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎم ﻣﺤ ّﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ ّ
ﺳﺠﺎد ﻋﻠﻴﻪ ّ
و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻮد و ﺷﺎﮔﺮدان زﻳﺎدی ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮐﺮد .ﺧﻮش اﺧﻼق و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮد .دﺳﺘﻮرﻫﺎی دﻳﻦ و آداب

زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ و ﺑﻪ آنﻫﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽداد.

اﻟﺴﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر و ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮد و
اﻣﺎم ﻣﺤ ّﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ ّ

ﺳﺮاﻧﺠﺎم در اﻳﻦ راه ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ .اﻳﺸﺎن در ﮐﻨﺎر ﭘﺪرش در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻘﻴﻊ دﻓﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ
ﮐﻠﻤﻪﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺳﺒﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺟﺪول ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آنﻫﺎ را رﻧﮓ آﻣﻴﺰی

اﻟﺴﻼم را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
ﮐﻨﻴﺪ .ﺣﺮوف ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ ّ

اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد » :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ «............................................................................
اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ ّ
ﺣﺮوف ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺟﺪول را ﺑﺎ رﻧﮓ دﻳﮕﺮی رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﮐﻨﻴﺪ .ﻟﻘﺐ اﻣﺎم ﭘﻨﺠﻢ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.......... :
٨٧

ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺮﻣﺮد از اﻳﻨﮑﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ او در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻦ ﻧﻴﺎﻳﻴﺪ« ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ……

دوﺳﺖ دارم
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ زﻳﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ… .
ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻴﻢ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺗﺸﮑّﺮ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ آﻣﻮزد ،ﭼﻴﺴﺖ؟

٨٨

ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ

ﻓَﺴـﺌَـﻠُﻮا َاﻫ َـﻞ ِ ّ ِ
ـﻤﻮن
ۡ
اﻟـﺬ ۡﮐ ِـﺮ ا ۡن ﮐُ ۡﻨ ُـﺘ ۡﻢ ﻻ ﺗ َ ۡـﻌـﻠَ َ
ۡ
اﮔﺮ ﭼﻴﺰی را ﻧﻤﯽ داﻧﻴﺪ ،از آﮔﺎﻫﺎن ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ.
ﺳﻮره ی ﻧﺤﻞ ،آﻳﻪ ی ٤٣

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،در ﻣﻮرد ﭘﻴﺎم آﻳﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن
ﺑﺎ ّ

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ.

ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻴﻢ
ﺧﻮب اﺳﺖ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮارد زﻳﺮ را از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ؟
وﻗﺘﯽ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪﻳﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﭼﻪ ﻏﺬاﻫﺎﻳﯽ را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮرﻳﻢ.
ﺑﺮای ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ در درس رﻳﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪرو ﺷﺪﻳﻢ.
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ را ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻧﻤﺎز اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ.
اﮔﺮ ﭼﻴﺰی را ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﻴﻢ ،از ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎن ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ ،ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ آﻳﺪ؟
ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﭼﺮا ﺑﻪ اﻣﺎم ﭘﻨﺠﻢ» ،ﺑﺎﻗﺮ اﻟﻌﻠﻮم« ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ؟
٨٩

درس ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﺧﻮاب ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﺑﻪ ﺗﻨﻪی درﺧﺘﯽ ﺗﮑﻴﻪ زد.

ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :اﻧﺪﮐﯽ اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ راه ﻣﯽ اﻓﺘﻢ.

اﻟﺴﻼم او را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﻬ ّﻤﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد.
ﻋﺠﻠﻪ داﺷﺖ .اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ّ
ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻴﻘﯽ ﮐﺸﻴﺪ .ﺑﻪ ﻳﺎد روزﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺘﺎد.

روزﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﻟﺘﻤﺎس ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎری ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺰد آن ﻏﺬاﻳﯽ ﺗﻬ ّﻴﻪ ﮐﻨﺪ .ﻏﺬاﻳﯽ

ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺑﻴﻤﺎر و ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ.

ﺑﻪ ﻳﺎد روزی اﻓﺘﺎدﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﺐ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎورده ﺑﻮد .ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺧﺴﺘﻪ در ﮐﻮﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﮔﺮﻳﻪ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن دﺳﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﺮدی را روی ﺷﺎﻧﻪی ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﺮد.

اﻟﺴﻼم ﺑﻮد.
آن ﻣﺮد ،اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ّ

٩٠

٩١

اﻣﺎم از او ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ روز ﭘﻴﺶ او ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ او ﮐﺎر دﻫﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ او ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻴﺎﻣﻮزد.

ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از آن روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از آن روز دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻوﻗﺖ او و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﻧﺪ.

در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﮑﺮﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آرام در زﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ ی درﺧﺖ ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺮد.

ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﺬﺷﺖ و او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮاب ﺑﻮد.

ﻇﻬﺮ ﺑﻮد و آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﯽﺗﺎﺑﻴﺪ .داﻧﻪ ﻫﺎی درﺷﺖ ﻋﺮق ،از ﭘﻴﺸﺎﻧﯽاش ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﯽﭼﮑﻴﺪ.

ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﻧﺴﻴﻢ ﺧﻨﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﯽوزد .ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﺷﺎﻳﺪ اﺑﺮﻫﺎ ﺟﻠﻮی ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ! ﻧﻪ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ!

ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺬﺷﺖ.
ّ

ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮد.

ا ّول ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ؛ ا ّﻣﺎ ﻧﻪ!

اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻻی ﺳﺮش اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮد!
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ّ
ﺑﺎورش ﻧﻤﯽﺷﺪ! ﻧﺴﻴﻤﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد!

ﻣﺪت او را ﺑﺎد ﻣﯽزد.
اﻳﻦ اﻣﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻳﻦ ّ

اﻣﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ او ﻧﺘﺎﺑﺪ .ﻋﺮق از ﺳﺮ و ﺻﻮرت اﻣﺎم ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد.
٭٭٭

آه! ﮐﺎر اﻣﺎم را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد!
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ!
آﻗﺎی ﻣﻦ ،ﻣﺮا....

اﻣﺎم ﻧﺸﺴﺖ .دﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﮐﺸﻴﺪ و ﮔﻔﺖ :دﻳﺮ ﮐﺮدی .ﻧﮕﺮاﻧﺖ ﺷﺪم و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺖ آﻣﺪم.

٩٢

ﺑﺪاﻧﻴﻢ

اﻟﺴﻼم اﺳﺖ؛ آن
اﻟﺴﻼم ،ﺷﺸﻤﻴﻦ اﻣﺎم ﻣﺎ و ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم ﻣﺤ ّﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ ّ
اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ّ

ﺣﻀﺮت در ﻣﺪﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻟﺒﺎس ﺳﺎده و ﺗﻤﻴﺰ ﻣﯽﭘﻮﺷﻴﺪ و ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد .او ﻧﻴﺰ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪرش ،ﻫﻤﻪی ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﻠﻢآﻣﻮزی ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮد ،ﺷﺎﮔﺮدان زﻳﺎدی را ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮐﺮد

ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ زﻣﺎن ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ.

اﻟﺴﻼم ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ
اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ّ

ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮ زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ و در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻘﻴﻊ ،در ﮐﻨﺎر ﭘﺪر و ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﻪ ﺧﺎک

ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.

ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻴﻢ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﻧﺎم اﻳﻦ داﺳﺘﺎن» ،ﺧﻮاب ﺷﻴﺮﻳﻦ« ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
آن ﺟﻮان اﻣﺎم را ﺧﻴﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺖ؛ زﻳﺮا… .
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ

اﻟﺴﻼم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ّ

از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ:
راﺳﺖ ﮔﻮﻳﯽ ،اﻣﺎﻧﺖ داری ،وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﻬﺪ )ﺧﻮش ﻗﻮﻟﯽ( ،دﻳﺪار
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ داﺳﺘﺎن »ﺧﻮاب ﺷﻴﺮﻳﻦ« ﺑﺎ ﮐﺪامﻳﮏ از اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط دارد؟
............................

............................
٩٣

ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ

َو ﻟ َۡـﻴ ۡﻌـﻔﻮا َو ﻟ َۡـﻴ ۡﺼـ َﻔﺤﻮا

اﺷﺘﺒﺎه دﻳﮕﺮان را ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ و از ﺧﻄﺎی آن ﻫﺎ ﺑﮕﺬرﻳﺪ.
ﺳﻮره ی ﻧﻮر ،آﻳﻪ ی ٢٢

رﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻴﺎن ﻣﻌﻨﺎی آﻳﻪ و داﺳﺘﺎن »ﺧﻮاب ﺷﻴﺮﻳﻦ« وﺟﻮد دارد؟
ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ

دوﺳﺖ دارم
ﻣﻦ ﻫﻢ رﻓﺘﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴّﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ:
ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان . ...........................................................................
ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﺧﻮدم. ...............................................................

دوﺳﺘﺎﻧﻢ را. .............................................................................
ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ

ﻓ

ﺷ

ﺮزﻧ

ﺸﻤ

ﺗ

ﺸ
ﻮﻳﻖ

٩٤

ﮐ

ﻨﻨﺪ

ه ﺑﻪ
.. ....

ﻴﻦ

ﺪ
اﻣﺎ

ِم

…

…

…

…

اﻟﺴﻼم
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ّ

ﻧﺎﻣ

ﺶ..:

..
....

ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ
داﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ ﻳﺎد

ﻣﯽآوری؟ آن را ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﺖ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻦ.

ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن »ﺧﻮاب

ﺷﻴﺮﻳﻦ« دارد؟
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اﺟﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ،ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ درﺑﺎره ی ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﮔﺬﺷﺖ از اﺷﺘﺒﺎه دﻳﮕﺮان در ﮐﻼس ﺑﺎزی ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ،در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻘﻴﻊ دﻓﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ؟ ﻧﺎم آن ﻫﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

٩٥

درس ﻫﺠﺪﻫﻢ

آﻳﻨﻪ ی ﺳﺨﻨﮕﻮ
رﺿﺎ ﺟﻠﻮی آﻳﻨﻪ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺧﻮد را در آن ﻣﯽ دﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن......

آﻳﺎ ﺧﻮب ﻣﯽ دﻳﺪ و درﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﻴﺪ؟

ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮد.
ا ّﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﺮده ﺑﻮد!

آﻳﻨﻪ دﻫﺎن ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻳﺪ.
رﺿﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﺗﻮ ﮐﻴﺴﺘﯽ؟!

ـ ﻣﻦ آﻳﻨﻪ ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻢ ،ﺗﺎ ﺧﻮد را ﻣﺮﺗّﺐ و ّ
ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻨﺪ.

ـ اﻣّﺎ آﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺮف ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪ! آﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻢ؟!

ـ ﺧﻨﺪهی ﻣﻦ از ﻗﻴﺎﻓﻪ ی ﺗﻮﺳﺖ!
ـ ﻣﻨﻈﻮرت را ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻢ!

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮی!
ـ ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﮕﺎه ﮐﻦ.
ّ

ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺻﻮرﺗﺖ را ﺑﺸﻮﻳﯽ؟ ﭼﺮا ﻣﻮﻫﺎﻳﺖ ﭘﺮﻳﺸﺎن اﺳﺖ؟!

٩٦

ﭘﻴﺮاﻫﻨﺖ ﭼﻘﺪر ﮐﺜﻴﻒ و ﻧﺎﻣﺮﺗّﺐ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﻳﮑﯽ از دﮐﻤﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺎز اﺳﺖ؟.....

رﺿﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺠّﺐ ﺣﺮف ﻫﺎی آﻳﻨﻪ را ﺷﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻦ اﻳﻦﻗﺪر ﻧﺎﻣﺮﺗّﺐ ﻫﺴﺘﻢ؟!

ﺻﻮرﺗﺶ را ﺷﺴﺖ .ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﺮد و دﮐﻤﻪ ﻫﺎﻳﺶ را ﻣﺮﺗّﺐ ﺑﺴﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ آﻳﻨﻪ اﻳﺴﺘﺎد

و ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ را ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺮد.

دوﺑﺎره ﺻﺪای ﺧﻨﺪهی آﻳﻨﻪ را ﺷﻨﻴﺪ!

ـ ﺧﻮدم را ﮐﻪ ﻣﺮﺗّﺐ ﮐﺮدم! دﻳﮕﺮ ﭼﺮا ﻣﯽ ﺧﻨﺪی؟!

ـ ﺧﻮدت زﻳﺒﺎ ﺷﺪی ،وﻟﯽ اﺗﺎق را ﺑﺒﻴﻦ!

ﭼﺮا وﺳﺎﻳﻠﺖ روی زﻣﻴﻦ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﮐﺘﺎب ﻫﺎﻳﺖ روی زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ؟
اﻳﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺎره ﻫﺎ روی ﮐﻴﻔﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟...

رﺿﺎ ﺳﺮش را ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﻴﺪ .ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز اﻳﻦ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد

و ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺗّﺐ ﮐﺮدن اﺗﺎق ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺧﻴﻠﯽ زود ﮐﺘﺎب ﻫﺎ را در ﻗﻔﺴﻪ ﭼﻴﺪ .وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺪرﺳﻪ را در ﮐﻴﻔﺶ ﻣﺮﺗّﺐ ﮐﺮد و آن را در ﮔﻮﺷﻪی

اﺗﺎق ﻗﺮار داد.

٩٧

ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺎره ﻫﺎ و آﺷﻐﺎل ﺗﺮاش ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و در ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ رﻳﺨﺖ.

ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ اش را از روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎﻟﺒﺎﺳﯽ آوﻳﺰان ﮐﺮد.
ﺳﭙﺲ اﺗﺎق را ﺗﻤﻴﺰ و ﻣﺮﺗّﺐ ﮐﺮد.

دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ دوﺑﺎره ﺻﺪای ﺧﻨﺪه ی آﻳﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﮐﺮد .اﺗﺎق ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ّ
ﻣﻨﻈﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺟﻠﻮی آﻳﻨﻪ آﻣﺪ.

ـ ﺣﺎﻻ ﻧﻈﺮت ﭼﻴﺴﺖ آﻳﻨﻪ ﺟﺎن؟!

آﻳﻨﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :آﻓﺮﻳﻦ! ﺣﺎﻻ ﺷﺪی ﻳﮏ ﭘﺴﺮ ﺗﻤﻴﺰ و ّ
ﻣﻨﻈﻢ!
٭٭٭

رﺿﺎ ،رﺿﺎ ﺟﺎن ،ﭘﺴﺮم...،

رﺿﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﭘﺪر از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار ﺷﺪ.
ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.

اﺗﺎق ﻧﺎﻣﺮﺗّﺐ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻢ رﻳﺨﺘﻪ!

ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را در ﺧﻮاب دﻳﺪه ﺑﻮد!

ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی آﻳﻨﻪ رﻓﺖ .ﻇﺎﻫﺮش ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﻨﺪه ﻫﺎی آﻳﻨﻪ اﻓﺘﺎد و ﺧﻨﺪه اش ﮔﺮﻓﺖ.

ﺷﺎﻧﻪ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ.......

٩٨

دوﺳﺖ دارم
ﻫﺮ ﮐﺎری را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ﺗﺎ… .
ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻴﻢ
٭ در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﭼﻪ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽﻫﺎﻳﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟!

اﮔﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ در ﺟﺎی ﺧﻮدش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ....،
٭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻣﺮﺗّﺐ و ّ
ﻣﻨﻈﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟
٩٩

ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ

اﻟﺴﻼم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
اﻣﺎم ﻋـﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ ّ

اوﺻﻴـﮑُـﻤﺎ… ِﺑ َـﺘ ۡﻘ َـﻮی اﻟـﻠ ِﱣـﻪ َو ﻧَـﻈـﻢِ َا ۡﻣ ِـﺮﮐُ ۡﻢ

ﺑﻪ ﺷﻤﺎ )ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ( ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺮاﻗﺐ رﻓﺘﺎرﺗﺎن ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﻧﻈﻢ را در ﮐﺎرﻫﺎﻳﺘﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﻧﺎﻣﻪی ۴۷
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﺎرﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ّ
ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟

ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ
در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻪ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ؟

١٠٠

ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ
اﻳﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم دادن آن ﻫﺎ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ.
ﺧﻮاﺑﻴﺪن در ﺷﺐ

ﺑﻴﺪار ﺷﺪن در ﺻﺒﺢ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﮐﺘﺎب

ﻣﺴﻮاک زدن

ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ

ﺑﺎزی

اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ

ﺧﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ

رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ

اﺟﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ،ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﺶ ،ﻧﻈﻢ و ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ را در ﮐﻼس ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.

ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ،ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم داده ای ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
روزﻫﺎ
ﺷﻨﺒﻪ

ﮐﺎرﻫﺎ

ﲨﻊ كﺮدن وﺳﺎﻳﻞ اﺗﺎق

ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ
دوﺷﻨﺒﻪ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻌﻪ

ّﺗﺐ كﺮدن وﺳﺎﻳﻞ رﺳﻪ

١٠١

ددرس ﻧﻮزدﻫﻢ

ﮔﻨﺪم از ﮔﻨﺪم ﺑﺮوﻳﺪ
ﮔﻨ
ﻣﻌﻠّﻢ ﺑﺎ ّ
ﺧﻄﯽ زﻳﺒﺎ روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻮﺷﺖ:

» م از

م و ،

ز «

ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ ﺑﭽّﻪ ﻫﺎ ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﻨﺎی اﻳﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ را ﻣﯽ داﻧﺪ؟ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ.

رﺿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻳﻌﻨﯽ اﻳﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ در زﻣﻴﻦ ﮔﻨﺪم ﺑﮑﺎرﻳﻢ ،ﮔﻨﺪم ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺟﻮ ﺑﮑﺎرﻳﻢ ،ﺟﻮ ﺳﺒﺰ

ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺖ :ﻳﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮔﻴﺎﻫﯽ از داﻧﻪ ی ﺧﻮدش ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ.

ﻣﻌﻠّﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ؛ اﻣّﺎ اﻳﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ،ﻣﻌﻨﺎی دﻗﻴﻖ ﺗﺮی ﻫﻢ دارد .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آن را ﻣﯽ داﻧﺪ؟ ﻫﻤﻪ ی

ﺑﭽّﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ.

آﻗﺎی ﻣﻌﻠّﻢ اداﻣﻪ داد :ﺑﭽّﻪ ﻫﺎ ،ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﻨﻴﺪﻳﺪ ﮐﺴﯽ ﮔﻨﺪم ﺑﮑﺎرد و ﺟﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺪ؟

ﺻﺎدق ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮔﻨﺪم ﺑﮑﺎرد ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﮐﺎر او ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻨﺪم و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺟﻮ

ﺑﮑﺎرد ،ﻧﺘﻴﺠﻪی ﮐﺎرش ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮ ﺑﮑﺎرد و اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻨﺪم

ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺪ!

ﻣﻌﻠّﻢ ﮔﻔﺖ :درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺎری ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد .ﻫﻤﻪ ی ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم

ﻣﯽ دﻫﻴﻢ ،اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب و ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ!

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺧﻮﺑﯽ در اﻧﺘﻈﺎر اوﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﺪی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،

ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺑﺪی ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

ﺑﭽّﻪ ﻫﺎ ،ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب ﻳﺎ ﺑﺪی را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آن ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ اش را

ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ؟!

ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﻴﺰی ﮔﻔﺖ.

ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎر ﮐﺮدن .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﻣﺰد آن را ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

رﺿﺎ اداﻣﻪ داد :درس ﺧﻮاﻧﺪن .ﻫﺮ ﮐﺲ درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،آﺧﺮ ﺳﺎل ﻧﺘﻴﺠﻪی ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
دﻫﺪ.
١٠٢

ﮐﺎﻇﻢ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﺒﻠﯽ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﺶ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم

ﻣﻌﻠّﻢ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺲ در دﻧﻴﺎ ﮐﺎر ﺧﻮب ﻳﺎ ﺑﺪی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،دﻳﺮ ﻳﺎ زود ،ﻧﺘﻴﺠﻪ اش را

ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ .در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ و ﺟﻬﺎن آﺧﺮت.

ﻳﻮﺳﻒ ﭘﺮﺳﻴﺪ :آﻗﺎ اﺟﺎزه! ﺟﻬﺎن آﺧﺮت ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟

آﻗﺎی ﻣﻌﻠّﻢ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از اﻳﻦ دﻧﻴﺎ وارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺟﻬﺎن آﺧﺮت ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

در آﻧﺠﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺷﺎدﻣﺎن و ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﻧﺎراﺣﺖ و ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ.

ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺪﻳﻪ ای از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻤﺎن آورده اﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب اﻧﺠﺎم

داده اﻧﺪ .ﻣﺮدم در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی آرزوﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.

١٠٣

ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻴﻢ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺷﻮﻳﻢ؟

ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ

رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠّﯽ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ و آﻟﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

ﻟـﺪﻧۡـﻴﺎ ﻣﺰرﻋـ ُﺔ اﻟ ِ
ۡـﺂﺧ َـﺮ ِه
َا ﱡ َ ۡ َ َ

ﻳﻌﻨﯽ............................................................. :

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻣﻴﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ و ﮐﺎر ﻳﮏ ﮐﺸﺎورز در ﻣﺰرﻋﻪ وﺟﻮد دارد؟

ﺑﺒﻴﻦ و ﺑﮕﻮ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻫﺮ ﻳﮏ ﭼﻴﺴﺖ؟

١٠٤

دوﺳﺖ دارم
ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ؛ زﻳﺮا… .
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ
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ﺟﻌﻔﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ

ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻳﺪ ،درﺑﺎرهی ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﺑﺎ ّ
ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ را درﺑﺎره ی ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺧﻮب ﻳﺎ ﺑﺪ ﮐﺎرﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ و ﺧﻼﺻﻪی آن را ﺑﺮای

دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن در ﮐﻼس ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
١ــ داﻣﻨﻪ ی ﮐﻮه

١٠٥

درس ﺑﻴﺴﺘﻢ

ﺑﺎغ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎر

ﺧﺎﻧﻮاده ی آﻗﺎی ﻣﺮادی در ﺗﻌﻄﻴﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ آﻳﻨﺪ.

روﺳﺘﺎ در دﺷﺘﯽ زﻳﺒﺎ و ﺧﻮش آب و ﻫﻮا ﻗﺮار دارد.

آن ﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از دﻳﺪن ﺑﺎغ ﻫﺎی ﭘﺮ از ﻣﻴﻮه ،ﺣﻮض ﻫﺎی ﭘﺮ از ﻣﺎﻫﯽ و

ﻣﻨﺎﻇﺮ زﻳﺒﺎی ﻃﺒﻴﻌﺖ ّ
ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎ اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻧﻴﺰ دﻳﺪار ﮐﻨﻨﺪ.
در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮش ﻣﯽ ﮔﺬرد.

ﺳﻴﻨﺎ ﭘﺴﺮ آﻗﺎی ﻣﺮادی ،ﻫﺮ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎغ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻣﯽ رود .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎزی

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ دوﻧﺪ و از درﺧﺘﺎن ،ﻣﻴﻮه ﻣﯽ ﭼﻴﻨﻨﺪ.

ﺳﭙﺲ ﻣﻴﻮه ﻫﺎ را در آب ﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﻟﺬّت ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ.

ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ او ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮش ﺳﻌﻴﺪه ﺑﻪ ﮔﺎو ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻋﻠﻒ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺷﻴﺮش را ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ.
٭٭٭

ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ در روﺳﺘﺎ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺟﺎﻟﺐ و ﺗﻤﺎﺷﺎﻳﯽ ﺑﻮد.

روزی ﮐﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،ﺳﻴﻨﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ

دارم ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣﺎ در روﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ.
١٠٦

ﭘﺪر ﮔﻔﺖ :دوﺑﺎره ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﯽ آﻳﻴﻢ.

ﺳﻴﻨﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮش ﺣﺎل ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ دارم ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﯽ آﻳﻢ ،ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻳﻦ ﻗﺪر ﺳﺮﺳﺒﺰ

و زﻳﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ای ﮐﺎش ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﻮد!

ﭘﺪر ﺧﻨﺪﻳﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺳﺮﺳﺒﺰی ﺑﺎغ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺧﺮم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎﻏﯽ ﮐﻪ ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎی زﻻل ،از زﻳﺮ درﺧﺘﺎﻧﺶ
ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﺑﺎغ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ّ

ﺟﺎری اﺳﺖ.

درﺧﺘﺎﻧﺶ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﮑﻮﻓﻪ و ﻣﻴﻮه ﻣﯽ دﻫﺪ و اﻧﻮاع ﻣﻴﻮه ﻫﺎ در آن وﺟﻮد دارد.
١٠٧

در ﮐﻨﺎر ﺑﺎغ ﻫﺎی ﭘﺮ از ﻣﻴﻮه اش ﻗﺼﺮﻫﺎی ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪ :آن ﺑﺎغ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

ﭘﺪر ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻏﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر وﻋﺪه داده اﺳﺖ.

ﻧﺎم آن ﺑﺎغ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎر ،ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ .اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در دﺳﺘﺮس

آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.

در آﻧﺠﺎ ﻫﻴﭻ ﻏﺼّﻪ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﭘﻴﺮ و ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .آدم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی آرزوﻫﺎی

ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.

ﺳﻴﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ روﻧﺪ!

ﭘﺪر ﮔﻔﺖ :و ﺑﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ راه ﺑﻬﺸﺖ را در ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻬ ّﻨﻢ ﮔﺎم

ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ.

اﻟـﺼ ِﺎﻟ ِ
و ﺑ ِّ ِ
ـﺤﺎت
ـﺬﻳـﻦ َآﻣـﻨﻮا َو َﻋ ِـﻤـﻠُﻮا ّ
ـﺸـﺮ اﻟ ﱠ َ
َ َ
ِ
ِ
ٍ
ـﻬﺎر
َا ﱠن ﻟ َ ُـﻬ ۡﻢ َﺟ ّﻨـﺎت ﺗ َ ۡﺠـﺮی ﻣ ۡﻦ ﺗ َ ۡﺤـﺘ َـﻬﺎ اﻟۡـﺎَ ﻧ ۡ ُ

و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻴﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﺑﺸﺎرت ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ در ﺑﻬﺸﺖ ،ﺑﺎغﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آنﻫﺎ رودﻫﺎﻳﯽ ﺟﺎری اﺳﺖ.
ﺳﻮرهی ﺑﻘﺮه ،آﻳﻪی ٢٥

١٠٨

ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ

ِ
ـﻌﻴـﻢ
ﺑ
ﻻ
ا
ن
ا
ۡ
ـﺮار ﻟَـﻔﯽ ﻧ َ ٍ
ﱠ
َ
ۡ
َ
ﻧﻴﮑﻮﮐﺎران در ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻮرهی اﻧﻔﻄﺎر ،آﻳﻪی ١٣

اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و درﺑﺎرهی ﭘﻴﺎم آن ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ.

دوﺳﺖ دارم
ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﺮوم .ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
در ﮐﺎرﻫﺎﻳﻢ. ......................................................................
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان. ...............................................................
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا. ....................................................................

ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻴﻢ
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ؟ و ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻬ ّﻨﻢ ﻧﺰدﻳﮏ

ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

١٠٩

ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻄﺮهﻫﺎ ،ﻳﮏ آﻳﻪ از ﺳﻮرهی ﺣﻤﺪ و ﺗﺮﺟﻤﻪاش را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
» ﻣﺎﻟ ِ ِ
ـﮏ«...........................................؛ ﻳﻌﻨﯽ )ﺧﺪاوﻧﺪ( ﺻﺎﺣﺐ «....................................؛ اﺳﺖ.

ﻗﻴﺎﻣﺖ

ﻳَﻮ ِم

ۡ

روز

اﻟﺪﻳﻦ
ّ

ﺑﮕﺮد و ﭘﻴﺪا ﮐﻦ

آﺳﺘﻴﻦ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ

ﺑﻮی ﺑﻬﺸﺖ

ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺪا

ﻳﮏ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ درسﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ .در ﻫﺮ درس ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﺮﺳﻴﻢ؟

ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺎغ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎر را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎردﺳﺘﯽ درﺳﺖ ﮐﻦ و ﻳﺎ آنرا

ﻧ ّﻘﺎﺷﯽ ﮐﻦ.

١١٠

ﺧﻮد را ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﻴﻢ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ آری اﺳﺖ ،داﺧﻞ داﻳﺮه را رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای ّ
ﺗﺸﮑﺮ از ﺧﺪا ،از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﺶ ﺧﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺑﺮای ﻧﺰدﻳﮑﺎﻧﻢ و ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺸﺎن دارم ،دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

اﻟﺴﻼم ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری اﻣﺎمﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ّ

ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم آرام و ﺑﺎ ادب ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻢ و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارم.

ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ وﺿﻮ ﻣﯽﮔﻴﺮم.

وﻗﺘﯽ ﻳﮏ ﺳﺆال دﻳﻨﯽ دارم ،آن را از ﻋﺎﻟﻤﺎن دﻳﻨﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ.

ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﻤﺎزم را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺨﻮاﻧﻢ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽروم ،ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ دارم.

ﻫﺮ روز ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﻢ.

اﻣﺎﻣﺎن و ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن دﻳﻨﯽ ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارم و ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آنﻫﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ.
در زﻧﺪﮔﯽ رﻓﺘﺎر اﻣﺎﻣﺎن را اﻟﮕﻮی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻢ.

ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪی ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
دوﺳﺖ دارم روزه ﺑﮕﻴﺮم.

وﺳﺎﻳﻠﻢ را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارم و ّ
ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺴﺘﻢ.

ﺑﻬﺸﺖ را دوﺳﺖ دارم و ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﻳﺎدﮔﺎری ﻣﻌﻠّﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ................................................................................................:

Email
talif@talif.sch.ir

