51

دوست دارم
السالم) و خانوادهاش . ...
من هم مانند امام علي (عليه ّ
كامل كنيم
نام افراد خانواده ی پيامبر (صلّی الله علیه و آله) را در جاهاي مناسب بنويس.

..........

..........

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

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

حضرت

مح ّمد

52

فكر ميكنم
وقتی آن مرد فقیر با غذا وارد خانه

شد ،فرزندانش چه گفتند؟ ................

.........................................................
. .......................................................
آن مرد فقیر به فرزندانش چه گفت؟

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

. .......................................................
بچه های آن مرد
آن شب وقتی ّ

خوابشان برد ،چه خوابی دیدند؟ .......

.........................................................
. .......................................................
يك كار خوب
السالم)
اگر تو به جای آن ّ
بچهها بودی و میخواستی با چند جمله از حضرت علی(علیه ّ
و خانواده اش ّ
تشکر کنی ،چه می نوشتی؟
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
. ........................................................................................................................
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نماز بخوانيم

چند روزي است زینب با مادرش تمرين ميكند .او ميخواهد نماز خواندن را

خوب ياد بگيرد.

يك روز مادرش ميگويد :وقت آن رسيده است كه دو ركعت نماز با هم
بخوانيم.

و از زینب ميپرسد :يك نماز دو ركعتي چگونه است؟
زینب خوش حال ميشود و ميگويد:

رو به قبله آرام ميايستم .ن ّيت ميكنم نماز صبح را براي
خشنودي خدا ميخوانم.

54

دست ها را تا نزديك گوشها باال

سوره ی حمد را ميخوانم و پس از

آن گاه براي ركوع خم ميشوم و سه

بعد از ركوع ميايستم.

ميآورم و ميگويم« :اَل ّٰل ُه َا ْك َبر».

حان ال ّٰله»
«س ْب َ
مرتبه ميگويمُ :

آن ،سوره ی توحيد را ميخوانم.

55

سپس به سجده ميروم و سه مرتبه

حان ال ّٰله»
«س ْب َ
ميگويمُ :

بعد ميايستم و ركعت دوم را مانند

ركعت ا ّول با سوره ی حمد شروع
ميكنم.
56

آنگاه مينشينم و دوباره به سجده
ميروم.

پس از آن مينشينم.

سپس دستهايم را براي قنوت رو به

آسمان بلند ميكنم و دعا ميكنم.

پس از آن ،ركوع و دو سجده را انجام ميدهم ،مانند ركعت ا ّول.

حاال ِ
نوبت تش ّهد است .يعني مينشينم و ميگويم:

«ا َْش َه ُد ا َْن ٰل ِا ٰل َه ِا َّل ال ّٰل ُه َو ْح َد ُه ٰل َش ِر َ
یک َل ُه
َو ا َْش َه ُد ا ََّن ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َرسو ُل ُه،

َا ل ّل ُه َّم َصلِّ َع ٰلی ُم َح َّم ٍد َو ِآل ُم َح َّم ٍد»

و در پايان سالم ميدهم .يعني ميگويم:

الم َعل َْی َک َا یُّ َها ال َّن ِب ُّی َو َر ْح َم ُة ال ّٰل ِه َو َب َرکا ُت ُه
«ا َّ
َلس ُ
اَلسالم علَینا و علی ِع ٰب ِاد ال ّٰل ِه ّ ِ
حین
َّ ُ َ ْ َ َ ٰ
الصال َ
الم َعل َْی ُک ْم َو َر ْح َم ُة ال ّٰل ِه َو َب َرکا ُت ُه»
ا َّ
َلس ُ
***

مادر زینب لبخند ميزند و ميگويد :آفرين دخترم! بهترين راه حرف زدن با

خداي مهربان ،خواندن نماز است.

57

با هم بخوانيم

«رفتيم با هم»

		
زينــب و نرگــس

مـــن و سمــــانـــه

		
امـــــام مسجــــد

آمـــــد دبستـــــان

		
رفتيــم بـــا هـــم
		
رفت توي محراب

		
خدا بزرگ اســـت

		
كســـــي نباشــــد
		
ـــــــــد ِﷲ
ـحـ ْم
ُ
اَلْ َ
		
كــــه داده مـــا را
		
اِيــّــــاك نَ ْعبُــــد

بــا روي خنــــــدان
اَﷲ اكـــبــــــــــــر
با او بـــرابــــــــــر

شكر خـــداونــــــد

با خويش پيــونــــد
ما مـــيپرستيـــــم

		
فقــط خـــــــدا را

تـــا زنــده هستيــم

		
ياد خـــــداونــــد

فروغ دلهـاســــت

		
نمــــاز خوانــــدن

تمرين كنيم
يك نماز دو ركعتي را با كمك معلّم در

كالس تمرين كنيد و جلوي همكالسيهاي
خود بخوانيد.

خاطره
ا ّولین نمازی که خواندم ...
58

نمـــــازخــــانـــــه

چه خوب و زيباست

س ّید احمد زرهاني

بگرد و پیدا کن
خواندن سوره ی حمد

رکوع

سجده

تش ّهد

اَﷲُ اَکبَر
59
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پدر مهربان

السالم) سبدي به دست گرفت و از خانه
هوا گرم و آفتابي بود .امام علي (عليه ّ
خارج شد .مقداري آرد ،گوشت و خرما ته ّيه كرد و در سبد گذاشت.

امام از چند کوچه گذشت و به خانهاي رسيد .چند كودك به همراه مادرشان در

آن خانه زندگي ميكردند .پدر آن ها در جنگ شهيد شده بود.

كودكان با ديدن مهمان خود خوش حال شدند و به طرف او دويدند.

بچهها غذا بپزد.
امام آرد و گوشت را به مادر داد تا براي ّ

آن گاه به سوي كودكان رفت .آن ها را در آغوش گرفت و با دست خود

خرمايي در دهانشان گذاشت .سپس با آن ها مشغول بازي شد.
صداي خنده و شادي حياط خانه را پر کرده بود.
بچهها از بازي با امام خسته نميشدند.
ّ

او مانند يك پدر نسبت به آن ها مهربان بود و آن ها را خيلي دوست می داشت.
بچهها هيچ گاه خاطره ی آن روز را فراموش نكردند.
ّ
بدانيم

امام ا ّول ما مسلمانان ،در روز سيزده رجب به دنيا آمد.

او پسر عموي پيامبر خدا بود و از كودكي در خانهي پيامبر بزرگ شد.

السالم) ا ّولين مردي بود كه دين اسالم را پذيرفت .او بيش تر
امام علي (عليه ّ

اوقات همراه و همنشين پيامبر بود و دستورات اسالم را به خوبي از او ياد گرفت.

پيامبر خدا حضرت علي را خيلي دوست ميداشت و ميفرمود :علي داناترين

مردم است.

امام علي با دختر پيامبر ازدواج كرد .خدا به آنها فرزندانی مهربان و شجاع هديه داد.

سرانجام ،امير مؤمنان در مسجد هنگام نماز خواندن ،به دست يكي از دشمنان

دين خدا به شهادت رسيد.
60

61

مرد آسمانی

نیمه شب ها توی کوچه

مــی رود آرام و تنهــا

با مح ّبــت نــان و حلوا

می دهد مــردی خدایی

میبرد مردی به دوشش
تــا نمیــرد تــوی کوفه

کیســه ای از نان و خرما
کودکــی از بی غذایــی

غصه هــا را
می بــرد او ّ

می دهــد او مهربانــی

تبســم می دهــد او
بــا ّ

دسته دســته نان گندم

بــا یتیمان هم غذا شــد

یا علی هســتی همیشه

مرد پــاک و آســمانی

توی دل ها ،پیش مردم

مهدی وحیدی صدر

62

فكر ميكنم
ِ
كودكان يتيم ،بازي ميكرد تا . ...
السالم) با
امام علي (عليه ّ
دوست دارم
به آدمهاي نيازمند كمك كنم ،پس . ...

گفت و گو كنيم
السالم) شنيدهايد ،براي دوستان
داستانهايي را كه از زندگي امام علي (عليه ّ

خود تعريف كنيد.

امين و مينا
امين و مينا ميخواهند به كمك شما جاهای خالی را كامل كنند.

امام علی

ا ّولین

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

السالم
علیه ّ
داناترین

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

پد ِر

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

ِ
همسر

...............
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بهترين دوست

مرد مسافر خسته و عصباني به نظر ميرسيد .در شهر مدينه كسي را
نميشناخت.

صداي پاي اسبي به گوشش رسيد.
مرد سواره به او سالم كرد.

مرد مسافر پرسيد :كيستي؟

گفت :من حسن فرزند علي هستم.

با شنيدن این نام ،مرد خشمگين شد
و با امام به تندي سخن گفت.

او از شهر شام آمده بود .شهري

كه معاويه در آن حكومت ميكرد.

السالم)
معاويه دشمن امام حسن (عليه ّ

بود.

امام از اسب پياده شد ،حرفهاي او

64

را شنيد و با مهرباني گفت :مثل اين که در شهر ما کسي را نميشناسي.

اگر دوست داشته باشي ميتواني به خانهي ما بيایي و استراحت کني.

ما از تو پذيرايي ميکنيم و تا هر وقت بخواهي ميتواني در خانه ی ما بماني.
مرد نميدانست چه جوابي بدهد.
نميتوانست باور كند! آيا واقعاً او امام حسن بود؟!
سرش را به زير انداخت و گفت:

من چيزهاي ديگري در مورد شما شنيده بودم و حرفهاي بدي به شما زدم.
لطفاً مرا ببخشيد.

من پيش از اين دشمن شما بودم؛ ا ّما از امروز ،شما بهترين دوست من هستيد!
بدانيم
در روز پانزدهم رمضان ،ا ّولين فرزند امام علي و
حضرت زهرا به دنيا آمد؛ او را حسن نامیدند.

پيامبر خدا او را دوست داشت و ميفرمود« :اخالق

و رفتار حسن ،شبيه اخالق و رفتار من است».

السالم) بسيار مهربان و
امام حسن مجتبی (عليه ّ
1

خوش اخالق بود و به نيازمندان كمك ميكرد.
كودكان مدينه خيلي او را دوست داشتند.

دومين امام ما با زورگويان مبارزه كرد و سرانجام

به دست آن ها به شهادت رسيد.

65

66

فكر ميكنم
السالم) مثل آن مرد تندي نکرد ،چون…   .
امام حسن (عليه ّ

گفت و گو كنيم
چه چيزهايي از داستان «بهترين دوست» ياد ميگيريم؟

 -۱به دیگران حرف زشت نزنيم.

.................................................................................. - ٢

.................................................................................. -۳
امين و مينا
به امين و مينا كمك كنيد تا جاهای خالی را كامل كنند.

امام حسن
نام پدر:

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

السالم
علیه ّ

نام مادر:
....................

دومین

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

نام دشمنش:
...............
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دعاي باران

چند ماهي است باران نيامده است .مردم شهر كوفه دور هم جمع شده اند.

يكي گفت :بياييد از بهترين بندههاي خدا بخواهيم دعا كنند تا باران ببارد.
السالم) رفتند.
آن ها به سوي خانه ی امام علي (عليه ّ

 -اي امير مؤمنان! براي آمدن باران دعا كن!

السالم) گفت:
امام نگاهي به جمع ّيت انداخت و به امام حسين (عليه ّ

براي اين مردم تشنه دعا كن!

68

السالم) دستان خود را به سوي آسمان بلند كرد و گفت:
امام حسين (عليه ّ
خدايا! همه چيز را تو به ما بخشيدهاي .از تو به خاطر نعمتهايت ّ
تشكر
ميكنيم.

خدايا بندگان تو و زمينهاي تشنه منتظر باران هستند .بارانت را براي ما

بفرست...

هنوز دعاي امام تمام نشده بود كه صداي رعد و برق در آسمان شهر پيچيد.
قطرات درشت باران صورت كودكان را نوازشداد.

آن روز مردم شهر كوفه از باران سيراب شدند .باراني كه هديهي خدا به امام
السالم) بود!
حسين (عليه ّ

69

بدانيم
السالم) در روز سوم شعبان به دنيا آمد.
دومين فرزند امام علي (عليه ّ

پيامبر خدا نوزاد را در آغوش گرفت ،او را بوسید و نامش را حسين گذاشت.
پيامبر ميفرمود« :هر كس حسين را دوست داشته باشد ،خدا او را دوست

دارد».

السالم) حاكم ستمگري به نام يزيد بود.
در زمان امام حسين (عليه ّ

او به مسلمانان ظلم ميكرد و به دستورات اسالم عمل نميكرد.

سومين امام ما ،با يزيد مبارزه كرد و در روز عاشورا شهيد شد.

فكر ميكنم
السالم) را خیلی دوست داشت كه…   .
خدا امام حسين (عليه ّ
امين و مينا
امين و مينا ميخواهند به كمك شما جاهای خالی را كامل كنند .به آنها كمككنيد.

امام حسین
نام پدر:

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

السالم
علیه ّ

نام مادر:
....................

شهید رو ِز:
..................

نام دشمنش:
...............

70

گفت و گو كنيم
اين ن ّقاشي را رنگ آميزي كنيد و درباره ی داستان آن با

دوستانتان گفت و گو كنيد.
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بچهها سالم!
ّ

كودكان مدينه به بازي و شادي مشغول بودند.

بوي عطر پيامبر در كوچه پيچيد .رسول خدا به همراه ياران خود به مسجد
ميرفت.

72

بچهها سالم!
چشم پيامبر كه به كودكان افتاد ،گفتّ :

بچهها دور پيامبر را گرفتند و يكي يكي گفتند :سالم! سالم!
ّ

پيامبر با مهرباني دست كودكان را می گرفت و آن ها را نوازش ميكرد.

بچهها را خيلي دوست داشت .او هميشه به ياران خود ميگفت:
رسول خدا ّ
تا زنده هستم سالم كردن به كودكان را ترك نميكنم!

کودکان از اين كه پيامبري چنين مهربان داشتند ،خيلي خوش حال بودند.
بدانيم
معموالً كوچكترها به بزرگترها سالم ميكنند و با اين كار به آن ها احترام

ميگذارند .ا ّما پيامبر مهربان ما هميشه زودتر به ديگران سالم ميکرد؛ ح ّتي
به كودكان!

دين اسالم به ما سفارش ميكند وقتي همديگر را ميبينيم ،ا ّول سالم كنيم و
بعد حرف بزنيم.

السالم) ميگويد:
امام حسين (عليه ّ

«سالم كردن هفتاد پاداش دارد .شصت و نه پاداش براي كسي كه سالم
ميكند و يك پاداش براي كسي كه جواب سالم را ميدهد».

خداوند در قرآن به پیامبر می فرماید« :وقتی مؤمنان پیش تو می آیند،

الم َعل َْي ُكم
َفق ُْل َس ٌ

بگو :سالم بر شما»
(سوره ی انعام ،آيه ی )۵٤

73

فكر ميكنم
سالم کردن به دیگران…  .
دوست دارم
من هم مانند پيامبر خدا (صلّي اﷲ عليه و آله) وقتی با کسی رو به رو می شوم. ...

گفت و گو كنيم
وقتي به يكديگر سالم ميكنيم...
 -۱با هم بيش تر دوست ميشويم.
................................................................... - ٢
................................................................... - ۳
يك كار خوب
ما مسلمانان هر روز در پایان نماز به پیامبر خدا درود می فرستیم

بی و ر ْحم ُة ال ّٰل ِه و َب ٰ
َ
رکا ُت ُه.
و می گوییم :ا َّ
َلس ُ
الم َعل َْی َک أیُّ َها ال َّن ُّ َ َ

یعنی :

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

74

امين و مينا
امين :من از مينا كوچكتر هستم و سعي ميكنم زودتر . ..................................
مينا :البته بزرگترها هم . ................................................................................
امين :سالم كردن نشانه ی .............................................به ديگران است.
مينا :پيامبر خدا ميگفت :تا زنده هستم . ..........................................................

با هم بخوانيم

مثل نسیم
		
پیامبــر عزیــز مــا
		
همیشه و در همه جا

با روی پرخنـده و شــاد
به هر کسی سالم می داد

		
سالم هـای قشنـگ او
		
مثــل گــل مح ّمــدی

همیشــه بــود شنیــدنی
نـاز و لطیــف و چیــدنی

		
از آسمان لب هایــش
		
هوای کوچه های شهر

سالم و خنده جــاری بود
از سالمـش بهـاری بــود

خنده ی او همیشه بود
مثـل عبــور شاپــرک

مثــل نسیــم ،بــی صــدا
میـــان بــــاغ اللــه هـــا
س ّیدمح ّمد مهاجرانی
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