


ـت در وقـتّالـيّاين عـالمـت بـه مـعـنـاى انـجـام دادن فـع
د بالفاصلهتى ندارف وقت بيشتر است و ضرورمناسب و با صر

پس از تدريس ، انجام شود.

ـتّـالـيّت انجـام دادن فـعاين عـالمـت بـه مـعـنـاى ضـرور
كالس، بالفاصله بعد از خواندن متن است.در

اجعه به كتاب كار و انجام دادناين عالمت به معناى مر
ا مى8توان در كالست8ها رّاليّت در آن است. اين گونه فعّاليّفع

اهنماى مـوجـود دره به عاليـم ريا  خانه انجـام داد (در ايـن بـار
اجعه كنيد).كتاب كار مر
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سالم دوست من
خدا!
شيد در چاهخور
يكتا

من بنده8ى خداوندم
ست بوديم …ما بت پر

صبح روز بعد …
گىنداهنمايان زر

اين كتاب …
د!َرگم، بازادربر

اث پيامبرمير
اف!اسر

قايق چوبى
نگين
……

دست در دست دوست
گ8هاآخرين بر

يك روز تعطيل
من معتقدم …

ىّرِباغ س
تالفى!

ها و پلنگ8هاى شيرباز
دم مرّقح

بهترين روز
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يادش به خير!
 بودى؛وما ديدم، كالس دلين بار كه تو رّو… ا

مثل يك غنچه8ى كوچك و زيباى گل؛ مثل غـنـچـه8اى كـه
هر صبح8دم با لبخند باز مى8شود.

يادت هست؟ …
م و مهربان باشى؛شيد» گرها مى8آموختى «مثل خورآن روز

ها مى8آيند»،ا تماشا كنى و هر وقت كه «ابر«شادى گل8ها» ر
ـ قطر ـ ره8هاى ريز بار«هديه8هاى او» ـ ت وا بر روى صوران ـ

ى؟دست8هاى خود احساس كنى. به ياد مى8آور
د»ّاه «با دوستانم» در «جشن تولفته8ام همرمى8گفتى ياد گر

ناـيم رد« و مـنك ـتكرش ـمنابـرهم نـاماما  و  اـدخ رـبماـيپ
.مشاب لاح شوخ و داش »ناكدوك

ها آموختىتو آن روز
ـاس»ّه8ى عــمــو عــبام پـاى «ســفــربــا ادب و احــتــر

بنشينى،
» خودت وِگىاى پاكيـزبا سعى و تالش «بـر

ه8ات بكوشىّ«نيمكت سبز» بوستان محل
و …

كــه آمــدى مـــثـــلـــوم بــه كـــالس س
اه نسيم پروازى كه همركبوتر
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دى؛ «مهربان8ترين دوست»مى8كند، به همه8جا سفر كر
ه8هاى طبيعت»، «لبخندّاه «بچا شناختى؛ به همرخود ر

ا ديدى؛پيامبر» ر
بعدها با محسن و صادق آشنا شدى و به «عاقبت

كار»8آن8ها و خودت انديشيدى.
اهى بــا هـــديـــه8اى دوســـت داشـــتـــنـــى هـــمـــرروز

فـتـى؛ان ردم» بـه «عـيـادت» بـيـمــار«دانـاتـريـن مـر
دى.كت كرى ديگر در «جشن مسلمانان»8شرروز

گانجام، يك روز با خودت گفتى8«من بزرو سر
گـى8اتندشده8ام» و به «بهترين تصميـم»هـاى ز

دى.فكر كر

ى؟ا به خاطر دارم ركالس چهار
اه با مصطفـى و خـالـد بـهآن روز كه هـمـر

فتى؛ ازى به يادمانـدنـى» ر«سفـر
«مــســاجــد مــســلــمــانــان» ديــدن

تدـــوخ8»ـــتسود8ىاــــرب«88و8ىدـــرك
!ىدروآ8 هارمه هب ىنيريش تارطاخ

نگ انشا»آن روز كه در «ز
دى!ا انتخاب كرموضوع «رؤياهاى من» ر

گوش8هـا در آن «شـامـگـاهـه خـرّاى آن بـچدى و برا بـه زبـان آورو آن روز، كه رؤيـاهـاى قـشـنـگـت ر



دى!ى» آرزوهاى شيرين كرپاييز

اكنون كالس پنجم هستى؛
گ8تر و داناتر شده8اى.بزر

خوب فكر مى8كنى، خوب
ى.مى فهمى، خوب تصميم مى8گير

اا مى8شناسى. خوب8ها رخوبى8ها ر
ى،دوست دار

ى هميشه خوب باشى.و دوست دار
ايـت هـديــه8هــايــى ازه بــرمـن هــم، دوبــار

ده8ام.آسمان آور
استى! پايان امسال، وقت خداحافظـىر



 و توستمن
و من شايد «بى8تو» غمگين بشوم اما «معتقدم» ما مى8توانيم «هميشه بـا هـم» و هـمـيـشـه بـه يـاد هـم

باشيم.
اىا «برگار» در ذهنت باقـى بـمـانـد و مـرگ من» اين است كه از من يك «تـصـويـر مـانـد«آرزوى بزر

اموش نكنى.گى» فرندز

اكنون در انتها
سد8و «دست درها به پايان برى است كه انتظاراى من، روزايت بگويم كه «بهترين روز» بربگذار بر

ا با شادى و اميد به تماشا بنشينم.دست دوست»8، آمدن «صبح روز بعد» ر

تا آن روز
و به اميد آن روز

 پيچكـى كـه هـرِ سبـزِتاز مى8كنـم؛ مـثـل دس هميشگـى، بـه سـويـت درِا به نشانـه8ى دوسـتـىدستـم ر
از مى8شود.ان در بى8كرِصبحگاه، به سوى آسمان

خداى «يكتا» پشت و پناهت.

)١٧٣ان ـ آيه�ى ه�ى آل�عمر(سورُ كـيـلَوـْ الَـمْـعِ نَ وُـهّـا الـلَــنُـبْـسَح

پشت و پناه ما خداست
بى!و چه پشت و پناه خو
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تو يگانه�اى و دانا                                                 ١ى                          تو خداى بى�نظير

                          تو چه خوب و مهربانى                      تو كه پاكى و توانا

د                          تو به گوش ابر خواندى                    كه  از آسمان ببار

دمين قدم گذار                          تو به آفتاب گفتى                             به ز

مين بجوشد                          تو به چشمه ياد دادى                       ز دل ز

                          به گياه تشنه گفتى                         كه از آب آن بنوشد

گ گل نشينددى                    كه به بر امر كر٢                          تو به ژاله

ه دادى                      كه گل از چمن بچيندان اجاز                          به خز

ا كشيدىه رار نقش زيبا                         گل و سبز                          به هز

٣ا تو آفريدى                          شب و روز و كوه و دريا                   همه  ر
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ا در چند جمـلـهمعناى شـعـر ر 

بيان كن.
ا بهاه با دوستانت، شعر رهمر  
ت يك سرود زيبا بخوان.صور
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اى خداى مهربان!
ان�بهايى دادى.ا سپاس مى�گويم كه به ما چنين هديه�ى گرتو ر

فتار زيبا و خوش رِكاين كود
ده است و …ا روشن كراو، خانه�ى ما رِ اهه�ى چون مكه چهر

.دنك�ىم ركش اه�هلمج نيا اب ار اتكي ىادخ ،دَرَب�ىم تّذل \سوي ىزاب ىاشامت زا هك ىلاحرد ،ربمايپ ِبوقعي
                                                                    

كنند.�گو مىام با يك�ديگر گفت���وام آرد جوان، آردر گوشه�اى ديگر، چند مر
كند.�ه�ى يوس\ زياده�روى مىمان يعقوب، دربارــ پدر

د.ا بيش�تر از ما دوست دارند�كوچكش رى، او فرزــ آر
د.ا ندارانيدن گوسفندان رى توانايى چرّــ حال آن كه او حت

اى خود مى�خواهند و اكنون از روى حسادت،ا فقط برشان، يعقوب رت پدرّان يوس\ مهر و محبادربر
گويند:�ه�ى يوس\ به يك�ديگر مىدربار

ا از پدر دور كنيم.اه اين است كه او رــ تنها ر
ا به درون چاهى مى�افكنيم.ــ او ر

≤
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ــ در جواب پدر چه بگوييم؟
ــ مى�گوييم …

                                                                    
ا پوشانده است.ه�ى زيباى يوس\ رد و غبار، چهرگر

ا از دهانه�ى چاه مى�شنود.انش رادراو صداى بر
هايش مى�كنيم …ــ همين�جا ر

ا پيدا كند …اه خروج رــ شايد در رؤيا ر
و با صداى بلند مى�خندند.

ند.د يعقوب مى�برنگين مى�كنند و نزا به خون حيوانى راهن يوس\ رآن�ها پير
ان از خدا طلب صبر مى�كند.گريد و مى�نالد و با قلبى سوز�يعقوب، مى

                                                                    
 يعقوب، اكنون در چاه است.ِشيدخور

تنهاى تنها،
ما،طوبت و سردر ر

در تاريكى و سكوت،
سد!و تنها، اين صداى تپش قلب اوست كه به گوش مى�ر

؟دنك شزاون ار وا \يطل ىاهوم ات ،شنابرهم ردپ و ديوشب ار شدولآ�كاخ تروص ات تساجك شزوس�لد ردام
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ندان تاريـكشيد آسمان كجـاسـت تـا زخور
گان، تا يوس\ا روشن كند و ماه و ستاراو ر

ه شود؟مثل شب�هاى ديگر، به آن�ها خير
تنها خود اوست و …

مــــهمـــــزام زام�آرو يــــوســــ\، زيـــــر لـــــب، آر
مى�كند:�اى خداى مهربان! …
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اى كشيدن آب از چاه استفاده مى�شود.فى كه از آن بر ظرــ دلو:ــ دلو:ــ دلو:ــ دلو:ــ دلو:١١١١١
 دهانــ كام:ــ كام:ــ كام:ــ كام:ــ كام:٢٢٢٢٢
ه: بدن، تنّــ جث٣٣٣٣٣

سد.اه برحمت خداوند از ربه آن اميد كه ر
د.ت كوتاهى مى�گذرّمد

ى�هنشت ٢ِماك ات دتفا�ىم نيياپ هب ١ىولَد ،الاب نآ زا ناهگان و …
كچوك ىفرظ ؛دنك باريس ار هدنام� هار رد و هتسخ نايناوراك
!دراد ار \سوي \يرظ ٣ى�هُّثج شياجنگ اهنت هك

ى نجات است … شتهــ آه خداى من! اين فر
بى�شك، اكنون، هنگام آن است كه يوس\، نجات خود

!دنيبب �هدز تريح ىنامشچ اب ار شنابرهم راگدرورپ ىنابرهم و
                                        

در ميان كاروان، غوغايى برپا مى�شود.
ــ�آه … نگاه كنيد!

كى نشسته است!ــ درون دلو به جاى آب، كود
شته�اى از آسمان�ها؟ …ك است يا فرــ اين، يك كود

انـىـــ چـه چـاه سـخـاوتـمـنـدى! … چـه ثـروتـى بـه مــا ارز
داشته!��…

ــ چه�قدر ما خوش�بختيم كه صاحب او شده�ايم!

��١٩��
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 من فكر مى�كنم، يـوسـ\ در
آن چاه با خداى خود مى�گفت …

اااااررررر. عـبـارت�هـاى كـامـل شــده . عـبـارت�هـاى كـامـل شــده . عـبـارت�هـاى كـامـل شــده . عـبـارت�هـاى كـامـل شــده . عـبـارت�هـاى كـامـل شــده ٢٢٢٢٢
.....نننننككككك     وووووگگگگگزززززاااااببببب     تتتتتننننناااااتتتتتسسسسسوووووددددد     رررررييييياااااسسسسس     ىىىىىااااارررررببببب

  بــا شــنــيـــدن ايـــن داســـتـــان،
احساس مى�كنم …

ى كه باعـثبه نظر من، چـيـز 
 چــاهِمـى�شـد يـوســ\ در تــنــهــايــى

م و اميدوار باشد اين بود كهدل�گر
…

. به پاسخ سؤال بينديش؛ در. به پاسخ سؤال بينديش؛ در. به پاسخ سؤال بينديش؛ در. به پاسخ سؤال بينديش؛ در. به پاسخ سؤال بينديش؛ در٣٣٣٣٣
اين بـاره بـا دوسـتـانـت گـفـت �وگـواين بـاره بـا دوسـتـانـت گـفـت �وگـواين بـاره بـا دوسـتـانـت گـفـت �وگـواين بـاره بـا دوسـتـانـت گـفـت �وگـواين بـاره بـا دوسـتـانـت گـفـت �وگـو

كن.كن.كن.كن.كن.
  مـن و دوسـتـانـم در هــنــگــام

ى چگونه مى�توانيمفتارسختى و گر
اميدوار باشيم؟



آن گاه كه شب درآيد و تاريكى�اش بر جهان چيره شود،آن گاه كه شب درآيد و تاريكى�اش بر جهان چيره شود،آن گاه كه شب درآيد و تاريكى�اش بر جهان چيره شود،آن گاه كه شب درآيد و تاريكى�اش بر جهان چيره شود،آن گاه كه شب درآيد و تاريكى�اش بر جهان چيره شود،
آن�گاه كه ستاره�اى بدرخشد و چشم�ها از ديدنش خيره شودآن�گاه كه ستاره�اى بدرخشد و چشم�ها از ديدنش خيره شودآن�گاه كه ستاره�اى بدرخشد و چشم�ها از ديدنش خيره شودآن�گاه كه ستاره�اى بدرخشد و چشم�ها از ديدنش خيره شودآن�گاه كه ستاره�اى بدرخشد و چشم�ها از ديدنش خيره شود

و آن�گاه كه …………و آن�گاه كه …………و آن�گاه كه …………و آن�گاه كه …………و آن�گاه كه …………
تو را مى�ستايم.تو را مى�ستايم.تو را مى�ستايم.تو را مى�ستايم.تو را مى�ستايم.

هرگاه …………هرگاه …………هرگاه …………هرگاه …………هرگاه …………
هرگاه به آسمان و زمين،هرگاه به آسمان و زمين،هرگاه به آسمان و زمين،هرگاه به آسمان و زمين،هرگاه به آسمان و زمين،

به صخره�ها و كوه�هاى سنگينبه صخره�ها و كوه�هاى سنگينبه صخره�ها و كوه�هاى سنگينبه صخره�ها و كوه�هاى سنگينبه صخره�ها و كوه�هاى سنگين
يا به درختان و گل�هاى رنگين مى�نگرم،يا به درختان و گل�هاى رنگين مى�نگرم،يا به درختان و گل�هاى رنگين مى�نگرم،يا به درختان و گل�هاى رنگين مى�نگرم،يا به درختان و گل�هاى رنگين مى�نگرم،

تو را سپاس مى�گويم.تو را سپاس مى�گويم.تو را سپاس مى�گويم.تو را سپاس مى�گويم.تو را سپاس مى�گويم.
ِِاى خداىاى خداىاى خداىاى خداىاى خداى ِِ ِِ مهربان مهربان مهربان مهربان مهربانِ ِِ  من! من! من! من! من!ِ

ِِنسيمنسيمنسيمنسيمنسيم ِِ  روح�افزا نشانى از مهربانى�ات روح�افزا نشانى از مهربانى�ات روح�افزا نشانى از مهربانى�ات روح�افزا نشانى از مهربانى�ات روح�افزا نشانى از مهربانى�اتِ
ِِبادهاى باران�زا گواهبادهاى باران�زا گواهبادهاى باران�زا گواهبادهاى باران�زا گواهبادهاى باران�زا گواه ِِ ِِ رحمت رحمت رحمت رحمت رحمتِ ِِ  آسمانى�ات آسمانى�ات آسمانى�ات آسمانى�ات آسمانى�اتِ

، كوه�هاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى، كوه�هاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى، كوه�هاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى، كوه�هاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى، كوه�هاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى١١١١١صخره�هاى سترگصخره�هاى سترگصخره�هاى سترگصخره�هاى سترگصخره�هاى سترگ
و توانايى�ات.و توانايى�ات.و توانايى�ات.و توانايى�ات.و توانايى�ات.

تو را سپاس مى�گويمتو را سپاس مى�گويمتو را سپاس مى�گويمتو را سپاس مى�گويمتو را سپاس مى�گويم
ِِهايت از سرهايت از سرهايت از سرهايت از سرهايت از سر٢٢٢٢٢كه عطاكه عطاكه عطاكه عطاكه عطا ِِ  مهربانى و نعمت�هايت همگانى است. مهربانى و نعمت�هايت همگانى است. مهربانى و نعمت�هايت همگانى است. مهربانى و نعمت�هايت همگانى است. مهربانى و نعمت�هايت همگانى است.ِ

U�J� 

گ: بزرسترگسترگسترگسترگسترگــ ١
: بخششعطاعطاعطاعطاعطا ــ ٢
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به تو ايمان دارم و از تو راه مى�جويمبه تو ايمان دارم و از تو راه مى�جويمبه تو ايمان دارم و از تو راه مى�جويمبه تو ايمان دارم و از تو راه مى�جويمبه تو ايمان دارم و از تو راه مى�جويم
تنها از تو يارى مى�طلبمتنها از تو يارى مى�طلبمتنها از تو يارى مى�طلبمتنها از تو يارى مى�طلبمتنها از تو يارى مى�طلبم

و به تو تكيه مى�كنمو به تو تكيه مى�كنمو به تو تكيه مى�كنمو به تو تكيه مى�كنمو به تو تكيه مى�كنم
تو كهتو كهتو كهتو كهتو كه

در دوستى، بى�هماننددر دوستى، بى�هماننددر دوستى، بى�هماننددر دوستى، بى�هماننددر دوستى، بى�همانند
در مهربانى، بى�ماننددر مهربانى، بى�ماننددر مهربانى، بى�ماننددر مهربانى، بى�ماننددر مهربانى، بى�مانند

در بخشش، يكتادر بخشش، يكتادر بخشش، يكتادر بخشش، يكتادر بخشش، يكتا
و در لط\ و نوازش، بى�همتايى.و در لط\ و نوازش، بى�همتايى.و در لط\ و نوازش، بى�همتايى.و در لط\ و نوازش، بى�همتايى.و در لط\ و نوازش، بى�همتايى.

تو كهتو كهتو كهتو كهتو كه
پديدآورنده�ى آفريدگانپديدآورنده�ى آفريدگانپديدآورنده�ى آفريدگانپديدآورنده�ى آفريدگانپديدآورنده�ى آفريدگان
و مالك زمين و آسمانى.و مالك زمين و آسمانى.و مالك زمين و آسمانى.و مالك زمين و آسمانى.و مالك زمين و آسمانى.

از هر كس به من نزديك�تراز هر كس به من نزديك�تراز هر كس به من نزديك�تراز هر كس به من نزديك�تراز هر كس به من نزديك�تر
و از هر دوستى با من آشناترى.و از هر دوستى با من آشناترى.و از هر دوستى با من آشناترى.و از هر دوستى با من آشناترى.و از هر دوستى با من آشناترى.

اى خداى مهربان.اى خداى مهربان.اى خداى مهربان.اى خداى مهربان.اى خداى مهربان.
بيناترين بينا، زيباترين زيبا،بيناترين بينا، زيباترين زيبا،بيناترين بينا، زيباترين زيبا،بيناترين بينا، زيباترين زيبا،بيناترين بينا، زيباترين زيبا،

داناترين دانا،داناترين دانا،داناترين دانا،داناترين دانا،داناترين دانا،
خداى يكتاخداى يكتاخداى يكتاخداى يكتاخداى يكتا

خداى يگانه و بى�همتا.خداى يگانه و بى�همتا.خداى يگانه و بى�همتا.خداى يگانه و بى�همتا.خداى يگانه و بى�همتا.
��٢١��



خداى من،
ا اين�گونه سپاس مى�گويم:تو ر

َنلـمـيـَاـعـْ الِ ّبَر ِـهyّلـِ لُـدْـمَـحَْلا
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. سوره�ى توحيد را بخوان.. سوره�ى توحيد را بخوان.. سوره�ى توحيد را بخوان.. سوره�ى توحيد را بخوان.. سوره�ى توحيد را بخوان.١١١١١
سـپـس، بـه عـبـارت�هـاى بـه هـمسـپـس، بـه عـبـارت�هـاى بـه هـمسـپـس، بـه عـبـارت�هـاى بـه هـمسـپـس، بـه عـبـارت�هـاى بـه هـمسـپـس، بـه عـبـارت�هـاى بـه هـم
ريختـه�ى زيـر كـه تـرجـمـه�ى آيـاتريختـه�ى زيـر كـه تـرجـمـه�ى آيـاتريختـه�ى زيـر كـه تـرجـمـه�ى آيـاتريختـه�ى زيـر كـه تـرجـمـه�ى آيـاتريختـه�ى زيـر كـه تـرجـمـه�ى آيـات

ّّاين سوره است، تـوجاين سوره است، تـوجاين سوره است، تـوجاين سوره است، تـوجاين سوره است، تـوج ّّ ه كن. اكنونه كن. اكنونه كن. اكنونه كن. اكنونه كن. اكنونّ
ّّمشخمشخمشخمشخمشخ ّّ ص كن كه هر  عبارت، معناىص كن كه هر  عبارت، معناىص كن كه هر  عبارت، معناىص كن كه هر  عبارت، معناىص كن كه هر  عبارت، معناىّ

كدام آيه است.كدام آيه است.كدام آيه است.كدام آيه است.كدام آيه است.
مـيـحّرـلا نـمـحّرـلا هـّلـلا�مـسـب  

ـدََح اُهـyّ الـلَوـُـل هُ ق
ـدَـمَّالـص  ُهـyّلـلَ ا
ـدَلـوُـم يَ لَوـد ِـلَـم يَ ل
ـدَحَ اًاـوُـفُ كُـهَـن لُـكَـم يَ لَو 

ند بى�نياز است. خداو
د. و همتا و همانندى ندار

نابرهم ى�هدنشخب دنوادخ مان هب 
.تسين ىسك دنزرف و درادن ىدنزرف  

ند يكتاست. بگو، او خداو
ّّ. متـن را بـا دق. متـن را بـا دق. متـن را بـا دق. متـن را بـا دق. متـن را بـا دق٢٢٢٢٢ ّّ ت بـخـوان و بـهت بـخـوان و بـهت بـخـوان و بـهت بـخـوان و بـهت بـخـوان و بـهّ

معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.
 يـكـى از اصـول اعــتــقــادى مــا
مسلمانان، «توحيد» است. توحـيـد،
يعنـى خـداونـد، يـكـتـاسـت و جـز او

خدايى نيست.

��٢٣��



 پيامبرــ نبى:ــ نبى:ــ نبى:ــ نبى:ــ نبى:١١١١١
كارهيز: باايمان و پرپارساپارساپارساپارساپارسا ��ــ��ــ��ــ��ــ��ــ٢٢٢٢٢
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ديك شد.ام به عبادتگاه مريم نزام آر، آر ١ نبىِاىّكريز
ا در گوشه�اى مشغول عبادت ديد.او ر

ه ماند.ناگهان، چشمانش خير
فته�اى؟م! … تو كه امروز از معبد بيرون نرــ دختر
ــ خير.

ــ كسى نيز به اين جا نيامده است؟
ــ خير.

سيده؟ … اين ميوه�ها … اين ميوه�ها كه در اين فصلــ پس … اين غذاها … اين�ها از كجا ر
پيدا نمى�شود … !

د.ق در اشك شوق كرا غر با كالم خود، چشمان پيامبر خدا ر٢سادختر پار
د.ار مى�گيرم قرايم مى�آيد و در كنارگار توانا اين هديه�ها از آسمان بردــ به امر پرور

                                                             
د.ا عبادت مى�كراه مادر، خداى يكتا رندى بخشيد كه همرزرسال�ها بعد، خداوند به مريم ف

ه اين چنين سخن گفت:ادى بيش نبود، در گهوارهنگامى كه نوز

¥

Âb�Ë«b� ÈÅÁbM� s� 
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… ُـهyّلالـ ُـدْـبَ عـيِِّنا
)٣٠يم ـ آيه�ى ه�ى مر(سور  …ًـاّـيِـبَـنـي نَـلَـعَ جَو َبـكـتـاْ الَـيِءاتـان

ندم؛من بنده�ى خداو
ده؛او به من كتاب آسمانى عطا كر

كت ساخته است.برا پردم رجوار داده و ود قرا پيامبر خومر
.تسا هدرك شرافس مردام هب ىكين و تاكز و زامن ىادا هب ،ما�هدنز هك ىماگنه ات ارم مراگدرورپ

گى و عظمت خداكى، نشانه�اى از نشانه�هاى بزرالم ــ از همان كودّعيسى مسيح ــ عليه�الس
ديد.دمان گر مرِدى او زبانزكاربود و هنگامى كه جوانى برومند شد، نيكى و نيكو

د وا آشكار سازفت تا دعوت خويش رمان گرگ بود و از خداوند فران بزراو يكى از پيامبر
د.َا خوانات الهى فرا به دستوردم رمر

ستاده�ى او به سوى شما هستم.دم، من پيامبر خدا و فر«اى مر
١و به شما مژده�ى آمدن پيامبرى را مى�دهم كه پس از من مى�آيد و نام او احمد است.»

ه�ى ص\ سور٦فته از آيه�ى گرــ بر١

��٢٦��
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.....هههههدددددببببب     خخخخخسسسسساااااپپپپپ     تتتتتننننناااااتتتتتسسسسسوووووددددد     ىىىىىررررراااااكككككمممممههههه     اااااببببب     .....١١١١١
ت�ت مريم (س) ��و�� حضر� حضر�

ـالم ��ـــ ��چـگـونـهّعـيـسـى�� ـــ�� عـلـيـه�الـس
انسان�هايى بودند؟

. كامل كن و ادامه بده.. كامل كن و ادامه بده.. كامل كن و ادامه بده.. كامل كن و ادامه بده.. كامل كن و ادامه بده.٢٢٢٢٢
ت عيسى ما مسلمانان به حضر 

الم ــ كه يـكـى ازّمسيح ــ عـلـيـه�الـس
گ خـداســت، ايــمــانان بــزرپـيــامــبــر

امداريـم و بـه پـيـروان ايـشــان احــتــر
ا …مى�گذاريم؛ زير

اىام ننشسـتـنـد و بـر دشمنان دين خـدا نـيـز آر
دندنابودى او تالش كر

ا خدا با او بود.ّام
ى و از روستايىى به شهـرانش از شهـراو و يار

گفتند و پيام خداوند بزربه روستاى ديگر مى�ر
ساندند.ا به انسان�ها مى�رر

                                  
دمى است كه او از ميان مـرازاكنون ساليـان در

ه به عـنـوان يـكـى ازى، دوبارـا روزّفتـه اسـت امر
الم ــ و بـهّمان ــ علـيـه�الـست امـام زان حضـريار

ا از نادانىدد تا انسان�ها راه ايشان باز��مى�گرهمر
هاند.ى برو ستمگر
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ستاده�اند.ا با هداياى بسيار به دربار پادشاه فرگانى ر قريش نمايندِستانــ شنيده�اى؟ … بت�پر
ا تسليم آنان كند!اضى كنند كه ما را رــ نكند پادشاه ر

ان نباش، خدا با ماست!ــ نگر
                                                                             

امش به�سر در آر١شهَبَحبا اين كه از پيامبر مهربان و خانه و كاشانه�ى خود جدا افتاده�ايم ولى در 
ده�اندهايمان نكرا آن�ها هنوز رّستش مى�كنيم اما پركان، خداى يگانه رار مشرمى�بريم و به دور از آز

دانند. امروز نيز به همين خاطر به دربار پادشاه احضار شده�ايم.گرا به اجبار بازو مى�خواهند ما ر

µ

د.آن حكومت مى�كرمينى كه نجاشى ــ پادشاه مسيحى ــ بر: نام سرزحبشهحبشهحبشهحبشهحبشهــ ١
��٢٨��



نوشتمان چه نمى�دانيم سر
!خواهد شد
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استه�اى!ــ نگاه كن! … چه مجلس با شكوه و آر
گان دربار پادشاه�اند.ماندهان سپاه و بزرــ آن�ها فر

ا ببين! … چه�قدر خشمگين�اند! …گان قريش را نگاه كن! … نمايندف رــ آه … آن طر
ستاده�اند!داندن ما فرگراى بازا برانى ركان چه حيله�گرــ مشر

ده�اند!اى پادشاه و درباريان آورــ و چه هدايايى بر



گان قريشستاديكى از فر
ب�زبانى، شروع  به سخن گفتن مى�كند:با چر

گىپادشاها! … گروهى از جوانان ما، به تاز
ده�اند كه نه دين ماست وبه دينى روى آور

نه دين شما… اينان از وطن خود گريخته
مين آمده�اند … ما ازو به اين سرز

ا خود آمده�ايم تا آنان رِگانجانب بزر
دانيم! …گرباز

د.ا مى�گيرا فرسكوت همه�جا ر
ند.همه، به دهان پادشاه چشم مى�دوز

پادشاه: «اين چه دينـى اسـت كـه شـمـا بـدان
ده�ايد؟»ايمان آور

دد.مى�گربا شنيدن اين سخن پادشاه، چشم�ها به سوى ما بر
ل كنيد …ّكا انگار صدايى از درونمان مى�گويد: به خدا توّانيم امما كمى نگر

ا پر از اميد مى�كند … و همهدر اين فكر هستيم كه شنيدن صداى جعفربن ابى�طالب دلمان ر
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ساكت مى�شوند.
ديم؛ به ناتـوانـان زورى مى�كـرفتـاراه بوديم؛ با همسـايـگـان خـود بـدرست و گمـردمى بـت�پـرــ ما مـر

گزيد.ا از ميان ما برى رگ، پيامبرشت انجام مى�داديم؛ تا اين كه خداى بزرهاى زمى�گفتيم و كار
د همه بود؛َاستى، امانت و پاكدامنى او زبانزا مى�شناختيم. راو ر

داريم.ستش بت�هاى سنگى دست برمان داد كه از پراو به ما فر
دن به همسايه،ى، نيكى كراست�گويى، امانت�دارا به رد، ما را  به عبادت خداى يگانه دعوت كراو ما ر

دن مالگويى و خوراخواند و از زورى و آدم�كشى فرى از خون�ريزشت و دورهاى زى از كارخوددار
د.يتيمان منع كر

مود …ه امر فركات و روزبه نماز و ز
اى پادشاه حبشه بيان مى�كند و ادامه مى�دهد:ا برهاى اسالم رجناب جعفر، مهم�ترين دستور

ديم.ده بود، پيروى كرگ آورديم و از او در آن�چه از جانب خداى بزر امين ايمـان آوردّمحمما به 
ديم.ى كرام بود، خوددارهايى كه بر ما حرديم و از انجام دادن كارستش كرا پرخداى يگانه ر
ستيم. ما نـيـز بـها بپـره بت�هـا ردند تا دوبـارار دادند و شكنـجـه كـرا آزگان قريش مـا ردر عوض، بـزر

 شما، كسى بهِىگر دادِديم؛ با اين اميد كه در سايه�ىمين شما پناه�آورپيشنهاد پيامبر خود، به سرز
ما ستم نكند!
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جعفربن ابى�طالب ديگر سخنى نمى�گويد.
ما مى�شود. همه، منتظر تصميمبار ديگر، سكوتى سنگين بر جلسه حكم�فر

سند ولى ماب�تر به�نظر مى�رگان قريش از همه مضطرستادپادشاه�اند. فر
امش مى�كنيم.احساس آر

ا يافته است. مسيحى، نقش مى�بندد؛ گويى گمشده�اى رِه�ى نجاشى، پادشاهمعنايى بر چهرلبخند پر
ىده است، چيزيا از آن�چه پيامبر شما آورآبا اشتياق رو به جعفربن ابى�طالب مى�كند و مى�گويد: 

ه�ى مريم.ى؟ و جعفر شروع مى�كند به خواندن آياتى از سوربه�خاطر دار
ـ عليها�السه�ى حضربا شنيدن آيات خدا دربار ـ قطرّت مريم ـ ت پادشاه با�ايمانه�هاى اشك صورالم ـ

ست او نيز مى�گريند.ان خداپرا مى�پوشاند؛ يارر

ى سكوت، نجاشى رو به ما مى�كند و مى�گويد:ّتدپس از م
ده، هر دو از يك جاالم ــ آورّده با آن�چه پيامبر ما، عيسى�مسيح ــ عليه�السآن�چه پيامبر شما آور

د!ا به آن�ها تسليم نخواهم كرگند، شما رفته�اند؛ آسوده خاطر باشيد! به خدا سوسرچشمه گر
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كوچه�هاى مدينه مى�دانند
كه تويى مهربان�ترين عابر

انهگذرسى به رتو كه تا مى�ر
لى ظاهرُلبت مى�شود گبر

ك�هايىكان مثل شاپركود
ا كه مى�بينندگل روى تو ر
نند با شادىبال و پر مى�ز

تا سر شانه�ى تو بنشينند

تو طبيب تمام دل�هايى
دىد مى�گركه به دنبال در

در نگاه تو نسخه�اى از نور
دىكه شفا مى�دهد به هر در

شيد استسخنان تو مثل خور
روشنى�بخش خانه�ى دل�هاست

عطر خوش�بوى نام نيكويت
١آشناى تمام محفل�هاست

كى تغييرى (نسيم) با انددعزيزّــ شعر از محم١

قبل از اسالم                 بعد از اسالمقبل از اسالم                 بعد از اسالمقبل از اسالم                 بعد از اسالمقبل از اسالم                 بعد از اسالمقبل از اسالم                 بعد از اسالم                       

. خـداى يـگـانـه١ستيدند. بت مى�پر١            
ستيدندا مى�پرر

.....هههههدددددببببب     خخخخخسسسسساااااپپپپپ     لللللاااااؤؤؤؤؤسسسسس     هههههببببب     تتتتتننننناااااتتتتتسسسسسوووووددددد     ىىىىىررررراااااكككككمممممههههه     اااااببببب��������������������     .....٢٢٢٢٢
ا تسلـيـما پادشاه، مسلـمـانـان رچر 

د؟ستان نكربت�پر
.....نننننككككك     ررررركككككففففف     نننننآآآآآ     ىىىىىااااانننننعععععممممم     هههههببببب     ووووو     ننننناااااوووووخخخخخببببب     اااااررررر     رررررعععععششششش.� .� .� .� .� ٣٣٣٣٣

ى دوستانـت نـامسپس بـا هـمـكـار 
اى شعر انتخاب كن.زيبا و مناسبى بر

.ناوخب ابيز دورس كي تروص هب ار نآ 

. بــار ديــگــر، ســخــنـــان جـــعـــفـــر�بـــن. بــار ديــگــر، ســخــنـــان جـــعـــفـــر�بـــن. بــار ديــگــر، ســخــنـــان جـــعـــفـــر�بـــن. بــار ديــگــر، ســخــنـــان جـــعـــفـــر�بـــن. بــار ديــگــر، ســخــنـــان جـــعـــفـــر�بـــن١١١١١
ابى�طالب را بخوان.ابى�طالب را بخوان.ابى�طالب را بخوان.ابى�طالب را بخوان.ابى�طالب را بخوان.

ّّاكنون با توجاكنون با توجاكنون با توجاكنون با توجاكنون با توج ّّ ه به سخنان او، جدول راه به سخنان او، جدول راه به سخنان او، جدول راه به سخنان او، جدول راه به سخنان او، جدول راّ
در كتاب كار كامل كن.در كتاب كار كامل كن.در كتاب كار كامل كن.در كتاب كار كامل كن.در كتاب كار كامل كن.
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 با شوق به بيرون كالس نگاه مى�كنند.ها�هّبچ
ست كنيم.فى درمى�توانيم با كمك هم يك آدم�برد، ف بباردا همين�طور برم مى�گويد: اگر تا فرّمعل

… ! اروه
ا بلند مى�شود.ه�هّبچفرياد شادى 

 از خوشحالى روى پاى خود بند نمى�شوند.ه�هاّبچد. ى مى�گير بيش�ترتّ شدفبر
ص مى�شود. سهيل از خوشحالى مى�خواهدّفى، مشخاى ساختن آدم�بربره�ها ّبچنگ تفريح، وظاي\ ز
ند!ا بساز آن رِار است او و دو نفر ديگر سرا قرد؛ زيرآورر درَپ

                                                
فى است.دا و آدم�براه خانه، مدام به فكر فرسهيل در ر

دا چه روز خوبى است!ــ فر
ى هستند.ا مى�بيند. آن�ها مشغول بازه�اى رّديك خانه، دوستان هم�محلنز

د!خيلى سريع تصميم مى�گير
ــ زود مى�آيم.

                                                
ها مى�كند و از خانه خارج مى�شود.ه را نيمه�كارش رناهار
م بپوش!فتن، به او مى�گويد: سهيل لباس گرش موقع رمادر

د نيست.مى�گويد: هوا خيلى سر
س�هايت …؟ــ در

دم.ــ زود بر�مى�گر
ى مى�شود.ف�بازمى�رود و با دوستانش مشغول بر

ى فكر نمى�كند.ى به چيز ديگراو جز باز
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د.در خانه احساس مى�كند تنش مى�لرز
ا عوض كن!مادر مى�گويد: لباس�هاى خيست ر

گويد: همين اآلن …�مى
و مشغول تماشاى تلويزيون مى�شود.

د.ف هم�چنان مى�باربر
فى است.سهيل به فكر آدم�بر
دا چه كيفى مى�كنيم!: جانمى جان! … فر
                                    

.دباوخب دهاوخ�ىم و تسا هتسخ ،ماش ندروخ زا سپ ليهس
ناگهان يادش مى�آيد: آه، مسـئـلـه�هـاى ريـاضـى! …

دم.شان مى�كرّبايد حل
 احساس خستگى مى�كند.ّاام

ا هم آماده كنم.دا رــ واى! … بايد وسايل فر
                                    

ختخواب مى�رود.او با بدنى خسته به ر
احساس مى�كند بدنش كمى داغ است.

و مى�خوابد.
                                    

صبح روز بعد …
��٣٧��

.�� پاسخ بده..�� پاسخ بده..�� پاسخ بده..�� پاسخ بده..�� پاسخ بده.١١١١١
ـفـاقــىّ «صـبـح روز بــعــد» چــه ات

ممكن است بيفتد؟
ا ايــن طـــور پـــيـــش�بـــيـــنـــىچـــر 

مى�كنى؟
 ســهــيـــل چـــگـــونـــه مـــى�تـــوانـــد

ان كند؟ا جبرخطاهايش ر
. ��تكميل كن.. ��تكميل كن.. ��تكميل كن.. ��تكميل كن.. ��تكميل كن.٢٢٢٢٢
مانـىبه نظر من، سـهـيـل تـنـهـا ز 

قىّمى�تواند دانش�آموز با نشاط و موف
باشد كه …

نـامـه�ىاى ايـن كـه بـتـوانـم بـربـر 
ى، عبادت،گى (بـازنداى زمناسبى بـر

س خـوانـدن، و …) خــودم داشــتــهدر
م است …باشم، الز

  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن
مايد:الم ــ  مى فرّ ــ عليه�السامام على 

ا به سهشايسته است هر مسلمانى روز خود ر
بخش تقسيم كند:

از و نياز  با خدا. گفتگو و ر١
ى حاللاى كسب روز.كار و تالش بر٢
احت و تفريح خدا پسندانه.استر٣

١٣٠-ص١جمه شيخ االسالمى،ج غرر الحكم،تر



دان بودند، با يك�ديگـر دشـمـنـىگراه و سـردم، گمـرى كه مـرگاردر روز
ى به جـزگاردا آفريده�ى� پـرورستيدنـد و جـهـان ردند، بت مـى�پـرمى�كـر

كار،خداى يكتا مى�دانستند، خداى مـهـربـان از مـيـان انـسـان�هـاى نـيـكـو
سانند.دم برا به مرگزيد تا پيام�هاى او را برانى رپيامبر
ا به آنان نشان مى�دادند.است راه رساندند و رگان خدا مى�را به بندان، پيام الهى رپيامبر
اسم خوب زيستن راه و ردند و رگو مى�كردم بازاى مرا بران، نشانه�هاى روشن و آيات الهى رپيامبر

به آنان مى�آموختند.
ى ازى، امانت و پاك�دامنى و خوددارستكاراست�گويى و درا به عبادت خداى يگانه، ردم رآن�ها مر

دند.شت دعوت مى�كرهاى زكار
ا از وظيفه�ى دشمنان، آنان رِاوانىد و فرا نااميد و سست نكران خدا رگز پيامبران، هر تعداد يارِكمى

خويش باز�نداشت.
                                                                     

ه�مند ساخت.ان بهرا از نعمت پيامبردم ره مراين چنين بود كه خداى مهربان هموار
ند.ا بيابند و در آن قدم بگذاراست راه رستاد تا ر آسمانى فرِاى آنان كتاباو بر
انجام …و سر
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ا بره عليه و آله ــ نعمت خود رّدصلى اللّت محمترين پيامبر خويش ــ حضرستادن آخرين و بربا فر
د.همه ى انسان ها كامل كر

                                                                          
ان پيشـيـن واه پيامـبـرگزيده شد تا كـامـل كـنـنـده ى ره عليه و آلـه ـــ بـرّه ــ  صـلـى الـلّسول الـلد رّمحـم

ى دعوت كند.كارا به نيكى و نيكودم رتمام كننده ى وظيفه ى آنان باشد و مر
ه عليه و آله- در خاندانى با عظمت و شايسته، ديده به جهان گشود.ّد -صلى اللّمحم

دم بود.گ سالى شايسته ترين مرگار و در بزرد روزكى بهترين فردر كود
ه او شد.ّاين چنين بود كه قلب انسان ها متوج

فت و شعله ى آشوب ها خاموش شد.كينه ها به وسيله ى او از بين ر
ا به سوى حق دعوت كند. اودم رستاد تا مرا فره عليه و آله- رّد- صلى اللّت محمگ، حضرخداى بزر

س با دشمنـاناه خدا بدون تـرسانيد و در ردم را بدون سستى و كاستى بـه مـرگار ردمان پرورنيز فـر
د.ه كرخدا مبارز

ه عليه و آله-ّد - صلى اللّمحم
ان،كارهيزهبر پرر

حمتمژده دهنده ى ر
و آخرين پيامبر الهى است.

  ٤٠  



ّّ. �با توج. �با توج. �با توج. �با توج. �با توج١١١١١ ّّ ه به متن، پاسخ بده.ه به متن، پاسخ بده.ه به متن، پاسخ بده.ه به متن، پاسخ بده.ه به متن، پاسخ بده.ّ
ا به سوىان را خداوند، پيامبرچر 

ستاد؟دم فرمر
گى�هايـىان خدا چـه ويـژپيامـبـر 

داشته�اند؟
. عبارت�ها را كامل كن.. عبارت�ها را كامل كن.. عبارت�ها را كامل كن.. عبارت�ها را كامل كن.. عبارت�ها را كامل كن.٢٢٢٢٢
ه عليهّد ــ صلى اللّت محمحضر 

اى همه�ىحـمـتـى بــرا «رو آلــه ــ ر
ا او …جهانيان» ناميده�اند؛ زير

حمات پيامبراى قدر�دانى از زبر 
خدا …

ّّ. مــتــن را بــا دق. مــتــن را بــا دق. مــتــن را بــا دق. مــتــن را بــا دق. مــتــن را بــا دق٣٣٣٣٣ ّّ ــت بــخــوان و بــهــت بــخــوان و بــهــت بــخــوان و بــهــت بــخــوان و بــهــت بــخــوان و بــهّ
معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.

 يــكـــى از اصـــول اعـــتـــقـــادى مـــا
ى) اسـت؛ (پـيـامـبـرتّومـسـلـمـانـان، نـب

ا ازانى ريعنى، خداوند مهربان، پيامبر
مـيـان انـسـان�هـاى خـوب و نـيـكــو�كــار

دماهنمايى مرگزيد تا به هدايت و ربر
ات الهـىا با دسـتـورند و آنـان ردازبپـر

آشنا كنند.
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 الـــلَِّنا

ّّyــــالَ مَو َـــه� ßÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
ُـــهَـــتَـــكِئ

ِّىـِـبَّـى الـنَـلَ عَنـوُّـلَـصُي
اـنــوَ ءامَـنيـِــذَّـا الَــهُّ
يَــا اَي


َو ِـهْيَـلعـَ اــوُّـلَص
 
اـوُـمِّســلَ
ـاًـلـيـمْـسَت

گرزبربمايپ رب وا ناگتشرف و دنوادخ
هيلع هّللا�ىلص ـ�دّمحم ترضح ،ادخ
دم اى مر ؛دنتسرف�ىم دورد  ـ هلآ و

د وبا ايمان، شما نيز بر او درو
ستيد.ان بفراوسالم فر

                  ÅÅ                                              ٥٦اب ـ آيه�ى ه�ى احز(سور(
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كتابىكتابىكتابىكتابىكتابى
پر از روشنى است و نورپر از روشنى است و نورپر از روشنى است و نورپر از روشنى است و نورپر از روشنى است و نور

كتابىكتابىكتابىكتابىكتابى
كه بوى خدا مى�دهدكه بوى خدا مى�دهدكه بوى خدا مى�دهدكه بوى خدا مى�دهدكه بوى خدا مى�دهد

خداخداخداخداخدا
در تمام ورق�هاى آندر تمام ورق�هاى آندر تمام ورق�هاى آندر تمام ورق�هاى آندر تمام ورق�هاى آن

 دوباره به ما مى�دهد دوباره به ما مى�دهد دوباره به ما مى�دهد دوباره به ما مى�دهد دوباره به ما مى�دهد٢٢٢٢٢حياتىحياتىحياتىحياتىحياتى
در آن برگ�هاى سپيدشدر آن برگ�هاى سپيدشدر آن برگ�هاى سپيدشدر آن برگ�هاى سپيدشدر آن برگ�هاى سپيدش

خدا،خدا،خدا،خدا،خدا،
گل و نور و زيبايى انباشتهگل و نور و زيبايى انباشتهگل و نور و زيبايى انباشتهگل و نور و زيبايى انباشتهگل و نور و زيبايى انباشته

ِِهزاران گل و بذرهزاران گل و بذرهزاران گل و بذرهزاران گل و بذرهزاران گل و بذر ِِ  شور و اميد شور و اميد شور و اميد شور و اميد شور و اميدِ
ِِميان دلميان دلميان دلميان دلميان دل ِِ  صفحه�ها كاشته صفحه�ها كاشته صفحه�ها كاشته صفحه�ها كاشته صفحه�ها كاشتهِ

در آن، جاى دادهدر آن، جاى دادهدر آن، جاى دادهدر آن، جاى دادهدر آن، جاى داده
ــ چه زيبا و خوب ــــ چه زيبا و خوب ــــ چه زيبا و خوب ــــ چه زيبا و خوب ــــ چه زيبا و خوب ــ

خدا،خدا،خدا،خدا،خدا،
ََيك طيك طيك طيك طيك ط ََببببَبََ  هديه از آسمان هديه از آسمان هديه از آسمان هديه از آسمان هديه از آسمان٣٣٣٣٣ققققَقََ

∏

ه�اى با تغييرــ شعر از رودابه�ى حمز١
گىند زحيات:حيات:حيات:حيات:حيات:ــ ٢
دگ و گرف چوبى بزر ظر طبق: طبق: طبق: طبق: طبق:�ــ٣ ��٤٢��



همههمههمههمههمه
پر ستاره،پر ستاره،پر ستاره،پر ستاره،پر ستاره،

پر از نور ماهپر از نور ماهپر از نور ماهپر از نور ماهپر از نور ماه
همههمههمههمههمه

آبىآبىآبىآبىآبى
و روشنو روشنو روشنو روشنو روشن

و مهربانو مهربانو مهربانو مهربانو مهربان

��٤٣��



قرآن كتاب آسمانى ما مسلمانان است.قرآن كتاب آسمانى ما مسلمانان است.قرآن كتاب آسمانى ما مسلمانان است.قرآن كتاب آسمانى ما مسلمانان است.قرآن كتاب آسمانى ما مسلمانان است.
ّّكتابى كه از سوى پروردگار مهربان و توسكتابى كه از سوى پروردگار مهربان و توسكتابى كه از سوى پروردگار مهربان و توسكتابى كه از سوى پروردگار مهربان و توسكتابى كه از سوى پروردگار مهربان و توس ّّ ط پيامبر بزرگ ما، به ميان انسان�هاط پيامبر بزرگ ما، به ميان انسان�هاط پيامبر بزرگ ما، به ميان انسان�هاط پيامبر بزرگ ما، به ميان انسان�هاط پيامبر بزرگ ما، به ميان انسان�هاّ

آمده است.آمده است.آمده است.آمده است.آمده است.
خداوند در قرآن، راه و رسم زندگى را به ما نـشـان داده و تـمـامـى دسـتـورهـاىخداوند در قرآن، راه و رسم زندگى را به ما نـشـان داده و تـمـامـى دسـتـورهـاىخداوند در قرآن، راه و رسم زندگى را به ما نـشـان داده و تـمـامـى دسـتـورهـاىخداوند در قرآن، راه و رسم زندگى را به ما نـشـان داده و تـمـامـى دسـتـورهـاىخداوند در قرآن، راه و رسم زندگى را به ما نـشـان داده و تـمـامـى دسـتـورهـاى
الهى و فضيلت�هاى اخالقى ــ از نماز و روزه و خمس و زكات و حج و جهاد تا انفاق والهى و فضيلت�هاى اخالقى ــ از نماز و روزه و خمس و زكات و حج و جهاد تا انفاق والهى و فضيلت�هاى اخالقى ــ از نماز و روزه و خمس و زكات و حج و جهاد تا انفاق والهى و فضيلت�هاى اخالقى ــ از نماز و روزه و خمس و زكات و حج و جهاد تا انفاق والهى و فضيلت�هاى اخالقى ــ از نماز و روزه و خمس و زكات و حج و جهاد تا انفاق و
صدقه و راست�گويى و مهربانى … ــ را به روشنى بيان كرده است. ما مسلمانان قرآنصدقه و راست�گويى و مهربانى … ــ را به روشنى بيان كرده است. ما مسلمانان قرآنصدقه و راست�گويى و مهربانى … ــ را به روشنى بيان كرده است. ما مسلمانان قرآنصدقه و راست�گويى و مهربانى … ــ را به روشنى بيان كرده است. ما مسلمانان قرآنصدقه و راست�گويى و مهربانى … ــ را به روشنى بيان كرده است. ما مسلمانان قرآن

را مى�خوانيم، مى�فهميم و در عمل به آن مى�كوشيم.را مى�خوانيم، مى�فهميم و در عمل به آن مى�كوشيم.را مى�خوانيم، مى�فهميم و در عمل به آن مى�كوشيم.را مى�خوانيم، مى�فهميم و در عمل به آن مى�كوشيم.را مى�خوانيم، مى�فهميم و در عمل به آن مى�كوشيم.
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لذ َّا َنـوُِنمـؤُمْلَ اَـحَْلَف اْـدَق
ß

  ْـمُ هَـني
ß




صـالَفى 
Å ß

ْـمِِهت
اخ

ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅß

)٢و١ ى�هيآمنون ـ مؤ ى�هروس( َنوُشعِ
سيدندى رستگارمنان به سعادت و ر مؤًحقيقتا

تن هستند.اضع و فروشان متوكسانى كه در نماز

ِلـيـِفْـلا ِباـحـْصَاـِب َكـُّب َر َلـَعـَف 6َْـيـَك َرـَت 
ْمَـلَا
)١ى�هيآ ـ��ليف ى�هروس(

ت بـا اصـحـاب فــيــلدگـارآيـا نـديـدى كــه پــرور
د؟ش) چه كرهه و لشكر(ابر
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)٢٠ـ لمزم(  ِنآرـُقـْلا َنـِم َرـَّسـَيـَت اـَم او
ُءَرـْقاـَف

انيد.آن بخود، از قرپس، هر چه ميسر شو

َو 'ـىمـاـتــَـيْلا َو'ـىبْــرُـقْلا ِىـذِب
َو ـاًنـاـسْحِاِ ــنيَـدِلاـوْلـاِب َو
اسـَمْلا )٣٦ى�هيآ ـ��ءاسن ى�هروس(  ِِنيكَ

و نـاگـدنـامرد و ناـمـيـتي و ناـشيـوخ ـهب و ردام و رـدپ ـهب و
.دينك ىكين ناگياسمه

. متن�ها را بخوان.. متن�ها را بخوان.. متن�ها را بخوان.. متن�ها را بخوان.. متن�ها را بخوان.١١١١١
ه كن.ه كن.ه كن.ه كن.ه كن.ّ. به تصويرها توج. به تصويرها توج. به تصويرها توج. به تصويرها توج. به تصويرها توج٢٢٢٢٢

هـر يـك از تـصـويـرهـا دربـاره�ى يــكــى از
موضوعاتى است كه در قرآن به آن پرداخته

شده است.
 كدام موضوع به كدام تصوير

مربوط است؟
ا به تصوير مربوط بههر متن ر 

آن ��������وصل كن.
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گى درندى، زد كه در اين دورى ندارّ      شك
ايش سخت و دلگير خواهد بود.مدينه بر

دسالىهايى مى�افتد كه طفل خربه ياد روز
اا روى سينه�اش مى�نهاد؛ او رسول خدا او ربود؛ ر

مى�بوسيد و لقمه در دهانش مى�گذاشت.
ى� مهربان،هايى�كه�پيامبر خدا هم�چون��پدرروز

ا ��در آغوش مى�كشيد و  قدم��به��قدم به دنبالاو ر
د.خود مى�بر

ا در دامان پر�مهركى و نوجوانى خويش راو كود
انده و شيوه�ى گفتارد گذرّعموى مهربانش، محمپسر

ا از او آموخته است.گى� و … رندفتار و آداب زو ر
در اين سال�هاى طوالنى، هر�بار كه آتش جنگى شعله�ور شده، در

كنار او بوده است.
د، تنها كسىستى دعوت كرل خود به خداپرا در منزديكانش رآن روز كه پيامبر خدا، خويشان و نز

د. آن روز نوجوانى بيش نبود.بود كه به او ايمان آور
سول خدا،  شجاعانهمان را كشيدند، تنها كسى بود كه به فرآن شب كه دشمنان، نقشه�ى قتل پيامبر ر

ه بود.ستَردر بستر او خوابيد، آن هنگام جوانى نو
ى از خانه وخم زبان�ها، دورها، زخم شمشيرا چشيده است؛ زى راو، طعم تلخ سختى�هاى بسيار

ى، تنهايى و …ندان، خستگى، بيمارن و فرزى از زكاشانه، دور
ا …ّام

ساست.ايش بسيار سخت و طاقت�فرى براين دور

π
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ى است كه بـه هـنـگـامليـن بـارّبا خود مـى�گـويـد: ايـن او
مان اوستسول خدا نيستم ولى اين فرجنگ در كنار ر

و من …
مان پيامبر خدا، بايد در مدينه بماند.اين بار به فر

ه است و او بـى�هـيـچ چـون وّسول الـلمـان رى اين، فـرآر
د.ا مى�پذيرايى آن رچر

د!گرم،… به مدينه بازادرــ على جان، … بر
سول رِت زيبا و مهـربـانچشمان پر از اشكـش بـه صـور

د.َه مى�مانخدا خير
سول خدا با نگاه او به يك�ديگر دوخته مى�شود.نگاه ر

ه عليه و آله ــ نمى�خواهدّگ خدا ــ صلى اللپيامبر بزر
احت و غمگين ببيند.ا نارعلى ر

پس، بار ديگر لب به سخن مى�گشايد.
اى حفظ مدينه در مقابـلا برد… ؛ زيرگربه مدينه بـاز ــ

د…توطئه�ى دشمنان، كسى جز من و تو شايستگى ندار
على سكوت مى�كند.

اىــ على�جان، آيا خشنود نمى�شوى كه بـگـويـم تـو بـر
…؟ىتسه ىسوم ىارب ١نوراه لثم ،نم
.ىنم نيشناج زين وت ،دوب ىسوم نيشناج وا هك روط�نامه

المّت موسى عليه�السادر و جانشين حضر بر هارون: هارون: هارون: هارون: هارون:ــ١
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. ����بينديـش، مـشـورت كـن و بـه. ����بينديـش، مـشـورت كـن و بـه. ����بينديـش، مـشـورت كـن و بـه. ����بينديـش، مـشـورت كـن و بـه. ����بينديـش، مـشـورت كـن و بـه١١١١١
كمك دوستانت پاسخ بده.كمك دوستانت پاسخ بده.كمك دوستانت پاسخ بده.كمك دوستانت پاسخ بده.كمك دوستانت پاسخ بده.

ىّم ما بـراى انـجـام�دادن كـار مـهـمّمـعـل 
تى در كالسّبايد به سفر برود؛ بنابراين، مد

ـا كـالس مـا تـعـطـيــلّحـاضـر نـخـواهـد شــد ام
نمى�شود. بايد منتظر بمانيم و ببينيـم كـه او
كدام يك از افراد زير را براى جانشينى خود

انتخاب مى�كند.
آيا او يك پزشك را انتخاب مى�كند؟

يا يك مهندس را …؟
اشّآيا ممكن است جانشين او يـك نـق

ماهر باشد؟
ى يك نفر از دانش�آموزان؟ّيا حت

چه كسى مى�تواند جانشين شايسته�اى
م ما باشد؟ّبراى معل

اى انــتـــخـــابـــم بـــرّيــك مـــعـــل 
اگـى�هـايـى رجانـشـيـن خـود، چـه ويـژ

د؟بايد در نظر بگير
. ����با دوستت گفت��و�گو كن و از. ����با دوستت گفت��و�گو كن و از. ����با دوستت گفت��و�گو كن و از. ����با دوستت گفت��و�گو كن و از. ����با دوستت گفت��و�گو كن و از٢٢٢٢٢

او بخواه عبارت را كامل كند.او بخواه عبارت را كامل كند.او بخواه عبارت را كامل كند.او بخواه عبارت را كامل كند.او بخواه عبارت را كامل كند.
 به نظر تو چرا پيامبر خدا، حضرت على

الم ــ را بـه جـانـشـيـنـى خـويـشّــ عـلـيـه الـس
برگزيد؟

 من فكر مى�كنم …



ه عليه وآله���ــّى است كه با حضورو دستور پيامبر خدا ــ صلـى�الـلّاسم حجاين، با شكوه�ترين مـر
ار شده است.گزبر
اها به همـرده�اند. افتخار آن�ها اين است كـه اعـمـال حـج ركت كـراسم شـردم زيادى در اين مـرمر

پيامبر محبوبشان انجام داده�اند.

ان پيامبـر، دوره خارج مى�شونـد. يـارّاسم تمام شده است و كاروان�ها يكى�يـكـى از مـكاكنون مـر
ند.ه مى�برايشان جمع شده�اند و از حضور در كنار وى بهر

d��UOÄ À«dO�
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ل مى�شود.ئيل بر پيامبر نازناگاه… گويى جبر
ده است.شته�ى وحى از سوى خداوند پيامى آوراه، فرى! در اين ميانه�ى رآر

.١ل شدسول خدا نازى از آيات الهى بر رــ آيه�ى ديگر


َّرـهـا الـُّ
يَـا اَي
 …َكـِّبَر ْنـِ مَكـْـيَِل اَِلنـزُـا اَ مْغـِّـلَ بُلـوُس
)٦٧ى �ه�ى مائده ـ آيه  (سور

سان،دم برد آمده است، به مرى تو فروت به سودگارا كه از جانب پرورسول خدا، پيامى راى ر
ا انجام نداده�اى!يش رسالت الهى خوو اگر چنين نكنى، در حقيقت، ر

٢د. دشمنان نگه مى�دارّرا از شخدا تو ر

                                                                                                                

سيده است؟ايطى، از جانب خدا رــ اين چه پيامى است كه اين�جا و در چنين شر
                                                                 

ه�ى اين آيه مى�انديشند و با خود مى�گويند:ان پيامبر خدا درباريار
ى است!ّبى�شك، پيام بسيار مهمــ 

مان خدا عمل مى�كند.ساند و به فرا به مسلمانان مى�ر و پيامبر خدا به زودى آن ر
                                                               

سيد. از جانب خدا رنازل شد:نازل شد:نازل شد:نازل شد:نازل شد:ــ ١ 
ه�ى مائده سور٦٧فته از آيه�ى گرــ بر٢ 



سند. مكـانـى كـه��خم» مـى�ر١ى به نـام «غـديـرّاه خود ادامه مى�دهند تـا بـه مـحـلانش بـه رپيامـبـر و يـار
سد. كاروا�ن�ها يكى�يكى مى�آيند و در كنار غديردم برموده تا آن پيام مهم به مر فر٢ّرقرُ مخداوند

ا با پيامبر مى�خوانند. پـس از نـمـاز … ازار نفر جمع مى�شوند و نمـاز ظـهـر رند. ده�ها هزبار مى�انـداز
ا شروعلى رّانى مفصامى بر منبر مى�ايستد و سخنرى ساخته مى�شود. پيامبر گـران منبر شتر٣هازَج

مايد:دم مى�فرمى�كند؛ سپس، در انتها با صدايى بلند، خطاب به مر
هبر و پيشواى شما نيستم؟آيا من رــ 

هبر و صاحب اختيار ما هستيد.سول خدا، شما رهمه يك صدا مى�گويند: اى ر
د و بلنـدا در دست مى�گيـرالم ــ� رّدر اين هنگام، پيامبر اسالم دست على�بن�ابى�طالب ـــ عـلـيـه الـس

مايد:دم نشان مى�دهد، با صداى بلند مى�فرا به مرمى�كند و در حالى كه او ر
هبر و موالى اوست.هبر و موالى او هستم، اين على نيز ر«هر��كس كه من رــ 

ا، با دوستان على دوست باش و با دشمنان او دشمنى كن.گاردپرور
دان.»ا خوار گرى كن و بدخواهان او را ياران على را، يارگارد پرور

پيامبر خدا از منبر پايين مى�آيد.
ا به خوبى انجام داده است.ا وظيفه�ى الهى خود راو خوشحال و خشنود است؛ زير

                                                                             
ا كهالم ـــ رّت على ــ علـيـه الـسمسلمانان گروه گروه ��، مى�آيند و با شور و اشتـيـاق ، دسـتـان حـضـر

ند؛ به او تبريك مى�گويند و اين گـونـه بـا اوهبر آن�هاست، مى�فـشـارجانشين پيامبر خـدا و امـام و ر
 مى�كنند.٤بيعت

 آبگيرغدير:غدير:غدير:غدير:غدير:ــ ١
ّّّّّن، معيّّّّّصمشخر: ر: ر: ر: ر: ّّّّّرررررمقمقمقمقمقــ ٢
اى حمل بار يا انسان روى شتر مى�بندند. وسيله�اى كه برجهاز:جهاز:جهاز:جهاز:جهاز:ــ ٣
عهد و پيمان بستنبيعت كردن : بيعت كردن : بيعت كردن : بيعت كردن : بيعت كردن : ــ ٤
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ّّ. ����به متن درس توج. ����به متن درس توج. ����به متن درس توج. ����به متن درس توج. ����به متن درس توج١١١١١ ّّ ه كن.ه كن.ه كن.ه كن.ه كن.ّ
مـشـورت كـن و بـا كـمـك دوسـتـانـتمـشـورت كـن و بـا كـمـك دوسـتـانـتمـشـورت كـن و بـا كـمـك دوسـتـانـتمـشـورت كـن و بـا كـمـك دوسـتـانـتمـشـورت كـن و بـا كـمـك دوسـتـانـت

پاسخ بده.پاسخ بده.پاسخ بده.پاسخ بده.پاسخ بده.
 بـه نـظـر تـو، مـهـم�تـريـن پـيـامـى كـه

خود به ّجحپيامبر خدا در آخرين سفـر 
ساند، چه بود؟مسلمانان ر

اى مــــاا واقـــعـــه�ى غـــديـــر، بــــرچـــر 
د؟ت دارّيـّمسلمانان، اين قدر اهم

. �������عـبـارت را تـكـمـيــل كــن و بــراى. �������عـبـارت را تـكـمـيــل كــن و بــراى. �������عـبـارت را تـكـمـيــل كــن و بــراى. �������عـبـارت را تـكـمـيــل كــن و بــراى. �������عـبـارت را تـكـمـيــل كــن و بــراى٢٢٢٢٢
دوستانت بخوان.دوستانت بخوان.دوستانت بخوان.دوستانت بخوان.دوستانت بخوان.

 عيد غدير يكى از …     
ّّ.����� فع.����� فع.����� فع.����� فع.����� فع٣٣٣٣٣ ّّ ّّاليالياليالياليّ ها را انجام بده.ها را انجام بده.ها را انجام بده.ها را انجام بده.ها را انجام بده.     تتتتّتّّ
ه كن.ّها توجبه تصوير 
ار ـهسرــدم رد ــريـدغ ــنـشج ى��ــهمـانــرب 

.ناوخب
نـامـه�ى جـشـن عـيـدهـا و بـرتـصـويـر 

ا با يك��ديگر مقايسه كن.غدير ر
ا به دلخواه تكميل كن.نامه ربر 

��٥٣��



ّّ  فكر كن اگر در يك كالس، فقط پنج نفر مثل وحيد رفتار كنند، چه ات  فكر كن اگر در يك كالس، فقط پنج نفر مثل وحيد رفتار كنند، چه ات  فكر كن اگر در يك كالس، فقط پنج نفر مثل وحيد رفتار كنند، چه ات  فكر كن اگر در يك كالس، فقط پنج نفر مثل وحيد رفتار كنند، چه ات  فكر كن اگر در يك كالس، فقط پنج نفر مثل وحيد رفتار كنند، چه ات ّّ فاقى مى�افتد.فاقى مى�افتد.فاقى مى�افتد.فاقى مى�افتد.فاقى مى�افتد.ّ
ø«dÇ øt�u~Ç øÈeOÇ tÇ ì

°·«d,«ّّنوشته�هايى از بچنوشته�هايى از بچنوشته�هايى از بچنوشته�هايى از بچنوشته�هايى از بچ ّّ ه�هاه�هاه�هاه�هاه�هاّ

يگانه� توحيدى
ه�هاى طبيعت)ّ(كالس بچ

ان بهمن ــ تهر٢٢سه�ى مدر

برگ�هاى دفتر وحيدبرگ�هاى دفتر وحيدبرگ�هاى دفتر وحيدبرگ�هاى دفتر وحيدبرگ�هاى دفتر وحيد
گ دفتر وحيدم.لين برّمن او
گى خريده است.ا به تازاو ما ر

من و دوستانم، با خوش�حالى مى�گوييم:
!دنك ىراد�هگن ام زا زيمت و هقيلس اب و دسيونب طخ شوخ ار ام گرب نيرخآ ات ديحو تسا بوخ هچ

                                                    
… مه ار مّود گرب ؛دسيون�ىم طخ شوخ ار لّوا گرب ديحو هك نيا لثم … !بوخ هچ

د.ى خواهد كرا شكر! مثل اين كه از ما به خوبى نگه�دارما با هم مى�گوييم: خدا ر
ما بسيار خشنوديم.

                                                                        
م دفتر وحيدم.ّگ سومن بر

اشى آمد!ى روى ما خواهد نوشت كه ناگهان صداى دلخردر اين فكر بودم كه وحيد چه چيز
م كنده شدم.گ چهاراه برآه! من همر

ديم.ما با وحشت به يك��ديگر نگاه كر
د؟ ما مى�آورِخدايا، وحيد چه باليى به سر

د.تاب كره�ى خانه به بيرون پرد و از پنجرآورا به شكل موشك دراو، من و دوستم ر
مين كوبيده شديم.در اين موقع، بادى وزيد و هر دوى ما محكم به ز

                                                                        
ه شد.فرگ پنجم نيز فربر

گ ششم …و بر

��٥٤��
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ا كه چند روز پيش خوانده�ام،ه�اى رّى بنويسم اما قصاستش خودم نتوانستم چيز… ر
م خوشتان بيايد.ستم. اميدوارايتان مى�فربر

ادهد�على كريم�زّسي
 آبان (انديمشك)١٣سه�ى مدر

 آيا سميرا هم اسراف مى�كند؟  نظر تو چيست؟ آيا سميرا هم اسراف مى�كند؟  نظر تو چيست؟ آيا سميرا هم اسراف مى�كند؟  نظر تو چيست؟ آيا سميرا هم اسراف مى�كند؟  نظر تو چيست؟ آيا سميرا هم اسراف مى�كند؟  نظر تو چيست؟

سميراسميراسميراسميراسميرا
ى مى�كند.ست مى�كنند ولى او با كيفش بازدستى درهم�كالسى�هايش كار

اشد.ا بى�دليل مى�ترنگى�هايش ردوستانش روى گياهان مطالعه مى�كنند ولى او مداد ر
انى مى�كند!ت مى�كنند، او وقت�گذرّاليّوقتى همه فع

ّّ با خواندن قص با خواندن قص با خواندن قص با خواندن قص با خواندن قص                ّّ ه، فكر كن كه با مصرف درست و به�جا چگونه مى�توان از نعمت�هاى خدا بهتر استفاده كرد.ه، فكر كن كه با مصرف درست و به�جا چگونه مى�توان از نعمت�هاى خدا بهتر استفاده كرد.ه، فكر كن كه با مصرف درست و به�جا چگونه مى�توان از نعمت�هاى خدا بهتر استفاده كرد.ه، فكر كن كه با مصرف درست و به�جا چگونه مى�توان از نعمت�هاى خدا بهتر استفاده كرد.ه، فكر كن كه با مصرف درست و به�جا چگونه مى�توان از نعمت�هاى خدا بهتر استفاده كرد.ّ

ميوه�هاى نيم�خوردهميوه�هاى نيم�خوردهميوه�هاى نيم�خوردهميوه�هاى نيم�خوردهميوه�هاى نيم�خورده
مـيـن انـداخـتـه�انـد، چـشــمده�اى كـه روى زده بـه مـيـوه�هـاى نـيـم�خــورخـجـالـت�ز

ند.مى�دوز
انم …ش مى�كند و مى�گويد: «عزيزا نوازبا دستان مهربانش آن�ها ر

ى محتاج�اند.»دم بسيارا مرّشايد شما سير و بى�نياز باشيد ام
نند، با چشمانشان از امام عذر�خواهى مى�كنند.فى بزبى آن كه حر

آن�گاه به هم مى�گويند:
ا به كسانى كه محتاج�اند، بدهيم.»ه�ى اين ميوه�ها رّ«بياييد برويم و بقي

الم ــ با لبخندى به تصميم آن�ها آفرين مى�گويد.ّضا ــ عليه�السامام ر

��٥٥��
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خداوند چه مى�گويد؟خداوند چه مى�گويد؟خداوند چه مى�گويد؟خداوند چه مى�گويد؟خداوند چه مى�گويد؟

ى ــ امين عابدىحسام اختر
جايى ــ كرجسه�ى شهيد رمدر

وقت طالست!وقت طالست!وقت طالست!وقت طالست!وقت طالست!
ا نمى�تواند؛ در حالى كه وقت رار پيدا كرا مى�شود در بازهمه مى�گويند وقت طالست ولى طال ر

ااف است؛ چون وقت خود رانى هم نوعى اسراز جايى خريد. به همين دليل، از نظر ما وقت گذر
هدر مى�دهيم و از آن به خوبى استفاده نمى�كنيم.

س خوب استفاده كند؛ مى�گويد حوصله�اش سر مى�رود.ا نمى�خواهد از وقت درسمير
ا با نشاط كند.احت او رديك است؛ شايد كمى استرا شكر، تعطيالت عيد نزخدا ر

                                                                         
تعطيالت عيد نوروز رو به پايان است.

ا با بى�حوصلگى آهى مى�كشد و مى�گويد: «خدايا، چه قدر سخت است!»سمير
ا هدر مى�دادى.»مادر مى�گويد: «وقت زيادى داشتى؛ نبايد آن ر

: اين همه تكلي�! … كم نيست؟
: دو هفته هم وقت كمى نيست.

احت كنيم.ند ما استر: آن��ها نمى�گذار
انى؟احت يا وقت گذر: استر

ا فكر مى�كنم اگر مثل او بودم، چه قدر بد مى�شد!ّه�ام نيستم امّاى قصمن مثل سمير
ضايىا رسمير

سه�ى فروغ نورمدر

٤٤٤٤٤

)١٤١ه�ى انعام ـ آيه�ى (سور       

٥٥٥٥٥

الَو ßß ßß ßُـهَّنِا اـوُِفرـْسـُت

 الو

ÅÅÅÅÅßÅÅÅÅÅßÅÅÅÅÅßÅÅÅÅÅßÅÅÅÅÅß
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅُّبـِـحُي





َـيـنِِفرـْسـُـمْال

د.ست ندارا دوان راف كارند اسرا خداويراف نكنيد؛ ز… و اسر

��٥٦��



ّّاماماماماممى�توانى …مى�توانى …مى�توانى …مى�توانى …مى�توانى … ّّ ا چگونه؟ا چگونه؟ا چگونه؟ا چگونه؟ا چگونه؟ّ

ى.دستى�هاى زيبايى بسازمى�توانى كار
،لزنم رد( هاگشيامن كي تياه�ىتسدراك اب ىناوت�ىم�

.ىنك ىزادنا��هار )هسردم اي هّلحم
ر باشى.ّمى�توانى در زيبا�تر شدن محيط زيست مؤث

فه�جويى كنى.ها صرى از چيزمى�توانى در بسيار
و مى�توانى …

هنگام بازى و تفريحهنگام بازى و تفريحهنگام بازى و تفريحهنگام بازى و تفريحهنگام بازى و تفريح            در مدرسه            در مدرسه            در مدرسه            در مدرسه            در مدرسه       در خانه       در خانه       در خانه       در خانه       در خانه ٤٤٤٤٤

٥٥٥٥٥
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. تو نيز  داستان يا خاطره�هـايـى را. تو نيز  داستان يا خاطره�هـايـى را. تو نيز  داستان يا خاطره�هـايـى را. تو نيز  داستان يا خاطره�هـايـى را. تو نيز  داستان يا خاطره�هـايـى را١١١١١
كـه دربـاره�ى اسـراف مــى�دانــى، بــراىكـه دربـاره�ى اسـراف مــى�دانــى، بــراىكـه دربـاره�ى اسـراف مــى�دانــى، بــراىكـه دربـاره�ى اسـراف مــى�دانــى، بــراىكـه دربـاره�ى اسـراف مــى�دانــى، بــراى

دوستانت بگو.دوستانت بگو.دوستانت بگو.دوستانت بگو.دوستانت بگو.
.���عـبـارت�هـا را كــامــل كــن و بــراى.���عـبـارت�هـا را كــامــل كــن و بــراى.���عـبـارت�هـا را كــامــل كــن و بــراى.���عـبـارت�هـا را كــامــل كــن و بــراى.���عـبـارت�هـا را كــامــل كــن و بــراى٢٢٢٢٢

دوستانت بگو.دوستانت بگو.دوستانت بگو.دوستانت بگو.دوستانت بگو.
       چرا اسراف بد است؟

فتن …اف باعث هدر راسر 
 خداوند …

 �با كمك دوستانت پاسخ بده. �با كمك دوستانت پاسخ بده. �با كمك دوستانت پاسخ بده. �با كمك دوستانت پاسخ بده. �با كمك دوستانت پاسخ بده......٣٣٣٣٣
؟درك ىرود فارسا زا ناوت�ىم هنوگچ             

هايـىدن چيـزف كـر هنگام مـصـر 
مثل آب، نان، كاغذ، سوخت و …، چه

د؟عايت كرا بايد رنكاتى ر
ف صحيح به چه معناست؟ مصر 

ه چــه مــى�دانــى؟ چــگــونـــهدر ايــن بــار
مى�توانيم از امكانات خود به بهـتـريـن

شكل استفاده كنيم؟
.���جدول را كامل كن..���جدول را كامل كن..���جدول را كامل كن..���جدول را كامل كن..���جدول را كامل كن.٤٤٤٤٤

       � نمونه�هايى از مصرف صحيح در
خانه، در مدرسه و هنگام بازى و تفريح

براى دوستانت ذكر كن.
. پاسخ بده.. پاسخ بده.. پاسخ بده.. پاسخ بده.. پاسخ بده.٥٥٥٥٥

ىمك ،ىـزيرب رود ار ىزيچ ىهاوخ�ـىم هك راب هر
…و نك ركف تدوخ اب ،نك ربص

چگونه مـى�تـوان از چـيـزهـاى دور�ريـخـتـنـى
 مناسب كرد؟استفاده�ى



سه به خانه مى�آيد.شاد و خندان از مدر
سيدم.:مادر، سالم … من به آرزويم ر

به او نگاه مى�كند و مى��گويد: مگر چه آرزويى داشتى؟ب ّجمادر با تع
: اين است مادر!
ا به او نشان مى�دهد.نگى رمز رو قايق چوبى قر

ا درسپس، ادامه مى�دهد: امروز وقتى داشتم از كنار ساحل به خـانـه مـى�آمـدم، ايـن قـايـق چـوبـى ر
فت.ديكى ساحل ديدم كه روى آب باال و پايين مى�رنز

سه�ى گل�ها».مادر مى��گويد: عجب! … ولى روى اين قايق كه نوشته شده است «مدر
مى�گويد: من فكر مى�كنم اين اسم قايق باشد.

سه�اى به نام «گل�ها» باشد.اى مدره�هّچمادر مى�گويد: و شايد قايق مال ب
                                                                       

ى هنگامّدن و حتس خواندن، شام خورت به قايق چوبى فكر مى�كند، موقع درّضا آن شب تمام مدر
ختخواب،فتن به رر

د و مى�گويد: شب بخير مادر!ا در دست مى�گيرانى قايق ربا نگر
 و مى�رود كه بخوابد.

                                                                      
ب نگاهش مى�كند، مى�گويد:ّختخواب بيرون مى�آيد و به مادر كه با تعجكمى بعد، از ر

±≤
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دستىسه باشد … شايد اين قايق كارا اگر اسم يك مدرّاگر اين، اسم قايق باشد خيلى خوب است  ام
ان قايقشان هستند. آن�ها اآلن نگرًه�ها بوده است … حتماّ بچِگروهى

ند و مى�گويد: بله من هم همين�طور فكر مى�كنم.مادر لبخندى مى�ز
ا به آن�ها پس بدهم.مى��گويد: پس من بايد اين قايق ر

ا تأييد مى�كند.مادر با لبخندى تصميم او ر
ا بهگويد: ولى من چه طور مى�توانم اين قايق ر�دد و به مادر مى��گرىمه برقبل از اين كه بخوابد، دوبار

دانم؟گرآن�ها بر

��٥٩��
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. ���عـبـارت�هــا را كــامــل كــن و بــراى. ���عـبـارت�هــا را كــامــل كــن و بــراى. ���عـبـارت�هــا را كــامــل كــن و بــراى. ���عـبـارت�هــا را كــامــل كــن و بــراى. ���عـبـارت�هــا را كــامــل كــن و بــراى١١١١١
دوستانت بگو!دوستانت بگو!دوستانت بگو!دوستانت بگو!دوستانت بگو!

دانــدن قــايــق بـــهگــراى بـــرضــا بــر ر 
صاحبانش مى�تواند …

. ���پاسخ بده.. ���پاسخ بده.. ���پاسخ بده.. ���پاسخ بده.. ���پاسخ بده.٢٢٢٢٢
  اگـر كــســى يــكــى از كــتــاب�هــا يــا

ا پيدا كند، از او چهى�هاى تو راسباب�باز
ى؟ى دارانتظار

ا كـه مـال مـا نـيـســت،ى را چـيــز چـر 
اى خود نگه داريم يا از آننمى�توانيم بر

استفاده كنيم؟
. ���براى رسيدن به پاسخ�هاى درست. ���براى رسيدن به پاسخ�هاى درست. ���براى رسيدن به پاسخ�هاى درست. ���براى رسيدن به پاسخ�هاى درست. ���براى رسيدن به پاسخ�هاى درست٣٣٣٣٣

با دوستت گفت�وگو كن.با دوستت گفت�وگو كن.با دوستت گفت�وگو كن.با دوستت گفت�وگو كن.با دوستت گفت�وگو كن.
مـا در بـرابـر امـوال ديــگــران چــه وظــيــفــه�اى

داريم؟
ميناوت�ىم ار دوخ نـاتسود لياسو 

.ميرادرب
اه مـــال كـــســــى راگـــر بـــدون اجــــاز 

داريم و يا از آن استفـاده كـنـيـم، كـاربر
امى انجام داده�ايم.حر

اديـم، آن را پـيـدا كـرى ر اگـر چـيــز 
مى�داريم.اى خود بربر

ان،ش ديگرداشتن اموال كم ارز بر 
ام نيست.حر

ا خيلى دوست داشتيم،ى ر اگر چيز 
 بــهًداريـم و بــعــداا بــرمـى�تــوانــيــم آن ر
صاحبش بگوييم.

ّّ.���������سخن پيامبر ــ صـلـى�الـل.���������سخن پيامبر ــ صـلـى�الـل.���������سخن پيامبر ــ صـلـى�الـل.���������سخن پيامبر ــ صـلـى�الـل.���������سخن پيامبر ــ صـلـى�الـل٤٤٤٤٤ ّّ ه علـيـه وه علـيـه وه علـيـه وه علـيـه وه علـيـه وّ
آله���ــ  را دوباره بخوان و به�مـعـنـاى آنآله���ــ  را دوباره بخوان و به�مـعـنـاى آنآله���ــ  را دوباره بخوان و به�مـعـنـاى آنآله���ــ  را دوباره بخوان و به�مـعـنـاى آنآله���ــ  را دوباره بخوان و به�مـعـنـاى آن

فكر كن.فكر كن.فكر كن.فكر كن.فكر كن.

ه عليه و آله):ّم (صلى�اللپيامبر اكر
اى از مال كسـى رشايسته نيست كه مسلمـان چـيـز

ضايت او.د جز با رداربر
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ا اين طور شد؟ــ واى! … خدايا چه كنم؟ … چر
احتى به آن�ها  نگاه مى�كند.د و با نارمى�دارا بر�هاى سنگ قيمتى رهّتك

د …ى نمى�توان كرست شود … كارد درنه … امكان ندار ــــــــــ
د.ا مى�گيرا فراب شديدى تمام وجودش راضطر

رت شيب شاك … ؟دمآ مرس هب هك دوب ىيالب هچ نيا ،ايادخـ ـ
ددم! … كمى فكر مى�كند؛ ناگهان از جا مى�پرت مى�كرّدق

و با خوش�حالى مى�گويد:
تنها مشكل گشاى من اوست.

sO~ 

±≥
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اه مى�افتد.و به ر
                   

ل امام …اه منزدر ر
اسعى مى�كند خودش ر

ى دهد.دلدار
ـ تقصير من نبود … آن ـ
سنگ شكـنـنـده بـود …

اش همان ابتداا كّا��.. امّام
بـه حـاكـم مـى�گـفــتــم …
نبايدخجالت مى�كشيدم

ه با او… بايد در ايـن بـار
ادم … اين رط مى�كـرشر

ـاّبايد بـه مـواليـم بـگـويـم. ام
اه غم وجـودش رد كه دوبـارى نمـى�گـذرّتدم

ه مى�شود.س بر او چيرد و ترا مى�گيرفر
اتى شديد باشم … آه خداى من …: مى�گويد� ديگر كار از كار گذشته است و من بايد در انتظار مجاز

                                                                           
ل امام …در منز

د:س مى�لرزهنوز بدنش از تر
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اقب آن�ها�� باشيد. اماما دريابيد و مرگ من خانواده�ام رــ موالى من، … از شما مى�خواهم پس از مر
ند.لبخند مى�ز

ا اين قدر مضطربى؟ــ مگر چه شده يونس؟ … چر
                                                                     

ى واشّنقــ است. شغـلـش، الم ّيه الـست امام هادى ــ عـلگى مى�كند. همسايه�ى حـضـرندا زدر سامـر
سد.ان امام است و زياد به خدمت ايشان مى�ر بر روى سنگ�هاى قيمتى است. از دوستدار١اكىّحك
ا روى آن حك كند. جنس نگين خوب نبود؛ به همينتى پيش، حاكم، نگينى به او داد تا نقشى رّمد

خاطر در حين كار، شكست و به دو نيم شد.
ا به حاكم بدهم.ى رى است كه بايد انگشتردا روزمى�گويد: موالى من … فر

ف�هايش ادامه مى�دهد.د. با اندوه به حرا پر مى�كند. صدايش مى�لرزاشك، چشمانش ر
ا مى�كشد… .ند… مرار تازيانه مى�زا هزــ او مر

ّّــ� حكــ� حكــ� حكــ� حكــ� حك١١١١١ ّّ ى مثل سنگ يا فلزى روى چيزكنده�كاراكى: اكى: اكى: اكى: اكى: ّ
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ام بــاش … بــه خـــانـــه�اتــــ آر
فاق بدى نـخـواهـدّد  … اتگـربر

افتاد.
لـحـن صـمـيــمــى و قــاطــع امــام،

ش مى�كند.اميدوار
   

ا …ّام
 به خانه�ىًصبح روز بعد مجددا

د مى�شود.امام وار
ان است.باز هم آشفته و نگر

دن نـگـيـناى بـرپيـك حـاكـم بـر
آمده است.

اه او برو.ان نباش يونس … همرنگر
د.ا پايين مى�اندازش رسر

كاتش موجس و دو دلى در حرا ترّد امى به زبان بياورموده�ى امام چيزدلش نمى�خواهد در مقابل فر
ند.مى�ز

ى نمى�بينى.ام مى�گويد: يونس مطمئن باش! جز خير و خوبى چيزامام با لحنى آر
ف مى�آيد.ه به حريونس دوبار
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: به او چه بگويم؟
فقط به آن چه مى�گويد گوش كن.

و يونس مى�رود.
    

فته و اندوهگين نيست.ديگر صدايش گر
ند.ق مى�زچشمانش از شادى بر

حالى!سد: چه شد يونس؟ … مى�بينم كه خوش حال و سرامام مى�پر
ى نديدم.استى كه جز خير و خوبى چيزى موالى من … به ريونس جواب مى�دهد: آر

و بعد ادامه مى�دهد:
ده�اند و بحث كرّرد آن نگين با يك��ديگر جانش در مورا ديد، به من گفت كه دخترحاكم تا مر

ف شود.طرا دو نيم كنم تا اختالف آن�ها برو از من خواست كه آن ر
ا شكر مى�كند.الم ــ خدا رّامام هادى ــ عليه الس

ند.چشم�هاى يونس از خوش�حالى پر از اشك مى�شود و در دلش شادى موج مى�ز
د و با خود مى�گويد …او به امامش مى�نگر
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ـ عليه ديك مدينهه�اى نزّدر محل م ــّال السامام هادى ـ
به دنيا آمدند.

ا «على» گذاشتند و بعـدهـا بـه جـهـت داشـتـننـام او ر
 دادند.٣ و امين٢، نقى١صفات ممتاز به او لقب�هاى هادى

شردام و دوبـ ـ مالّسلا�هيلعـ ـ ىقت دّمحم ماما شراوگرزب ِردپ
.تشاد مان هنامس

ى وهـبـرسـيـدنـد و رايـشـان در نـوجـوانـى بـه امـامـت ر
فتند.ا به عهده گراهنمايى مسلمانان رر

داخت تاشاد و تربيت مسلمـانـان �پـراز آن پس، به ار
ـلّكاسى روى كار آمد. متـوّ عـبل، خليفـه�ىّكآن كه متـو

دى ستمكار بـود. اوى مراسّنيز مانند ساير خلفـاى عـب
سيد و بيم داشت كه مؤمنانى مسلمانان مى�تر بيداراز

ا در�هم بشكنند؛ به همـيـن خـاطـر،نيروى حكـومـت او ر
اا با يـك نقشـه�ى شيطانى از مدينه به سامـرامام ر

ـ آورـ ار داد.د و در آن جا تحت نظر قرـ پايتخت خود ـ
ا با امام ممـنـوعدم رگونه تماس و مالقـات مـرل هرّكمتـو
اساندن ايشـان رد و در نهايت، نقشه�ى به شهادت ركر

د.حى كراّرط

. پـس از خـوانـدن مـتـن درس،. پـس از خـوانـدن مـتـن درس،. پـس از خـوانـدن مـتـن درس،. پـس از خـوانـدن مـتـن درس،. پـس از خـوانـدن مـتـن درس،١١١١١
اكنون فكـر كـن و سـپـس عـبـارت رااكنون فكـر كـن و سـپـس عـبـارت رااكنون فكـر كـن و سـپـس عـبـارت رااكنون فكـر كـن و سـپـس عـبـارت رااكنون فكـر كـن و سـپـس عـبـارت را

كامل كن.كامل كن.كامل كن.كامل كن.كامل كن.
 مـن فـكـر مـى�كـنـم، در انـتـهـاى
داســـتـــان، وقـــتـــى يـــونـــس بـــه امـــام

نگريست، با خودش گفت…
. اگر دوست دارى متن��«براى. اگر دوست دارى متن��«براى. اگر دوست دارى متن��«براى. اگر دوست دارى متن��«براى. اگر دوست دارى متن��«براى٢٢٢٢٢     

ّّطططططاااااخوانـدن» را بـخـوان و بـه خوانـدن» را بـخـوان و بـه خوانـدن» را بـخـوان و بـه خوانـدن» را بـخـوان و بـه خوانـدن» را بـخـوان و بـه  ّّ ـالعـاتـتـالعـاتـتـالعـاتـتـالعـاتـتـالعـاتـتّ
ـــــــــــــــ     مممممالالالالالّّّّّسسسسسلللللااااا     هههههــييــييـيلللللععععع ــ � ــ � ــ � ــ � ــ �     ىىىىىددددداااااههههه     مممممــااــااـامممممااااا     ىىىىى�����هههههرررررااااابببببرررررددددد

بيفزا.بيفزا.بيفزا.بيفزا.بيفزا.

 هدايت كنندهــ هادى:ــ هادى:ــ هادى:ــ هادى:ــ هادى:١١١١١
ه پاك، پاكيزــ نقى:ــ نقى:ــ نقى:ــ نقى:ــ نقى:٢٢٢٢٢
 امانتدارــ امين:ــ امين:ــ امين:ــ امين:ــ امين:٣٣٣٣٣

  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن
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ند.ندان، موج مى�زئيس زس در چشمان رتر
ده�ايما به تو سپرده�ايم؛ او را حبس كرت به او مى�گويد: ما امام شيعيان رّ با عصباني١اسّ�عبيكى از بنى

ى؟…ه چه توضيحى دارا؟ … در اين�بارى… چرا تو بر او سخت نمى�گيرّام
ا بهسش رد. ترحمت فرو مى�برا به زنگش پريده و لب�هايش به هم چسبيده است. آب دهانش رر

سختى پنهان مى�كند و منتظر مى�ماند.
ند. و با نگاهى تهديدآميز مى�گويند: با خشم به او مى�نگراسّعببنى�

اسّ خشم بنى�عبِا بيش�تر شكنجه كنى. در مقابلار كنى … بايد او ر و آزتّاذيا بيش از اين بايد او ر ــ

±¥
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ان آن�ها و ياراسىّعبــ خلفاى ١
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ان مى�گويد:مانده شده است. پس، با صدايى لرزدر
من … من چه كار … مى�توانم بكنم؟ ــ

د…ار او وجود دار و آزتّاذياى اه برمى�گويند: چه كار مى�توانى بكنى؟… اين همه ر
دم … ولى…ادم سپرترين افرفتارا به دست دو نفر از بدرگى پاسخ مى�دهد: من … او رماندبا در

ن!ف بزولى چه؟! … حر ــ
�…ّامار كنند … ا و آزّتذيا اسول خدا رند ردم تا فرزا انتخاب كرــ من آن دو ر

ا چه؟!ّمــ ا
 در حال عبادت�اند.ًان حسن�بن على شده�اند و دائمادوى آن�ها … از هوادارا اينك هرّمــ ا
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.دنروايب ار اه�نآ هدب روتسد رتدوز هچره … تسا ىا�هدوهيب فرح ،نيا …؟ىيوگ�ىم هچ ــ
ند.ا بياورندانبان ردستور مى�دهد دو ز

نند.ندانبان فرياد مى�زسر دو ز با خشم براسّعبگان بنى�بزر
،ديهد رازآ ار وا ـهكدى است كه با امام شيعيان داريد؟ … شما بـه جـاى ايـن خور: واى بر شما!… اين چـه بـر

؟ديا�هدش وا هيبش مه ناتدوخ
ا تاد و شب�ها ره مى�گيرها روزدى كه روزه�ى مرامش و شجاعت مى�گويد: ما دربارندانبان�ها با آريكى از ز

صبح به عبادت خدا مشغول است، چه مى�توانيم بگوييم؟
.دهد�ىمن ماجنا ىرگيد راك ،ادخ تدابع زا ريغ هب هك تسا راكزيهرپ ىدرم ىلع نب�نسح :ديوگ�ىم ىرگيد

اى ما دعا مى�كند.ه برد … او هموارلى ادامه مى�دهد: از نگاهش مهربانى و عطوفت مى�بارّوو ا
ى مى�كنند.ت و خوارّب�اند. آن�ها احساس ذل خشمگين و مضطراسّببنى�ع

.دنا�نارگن همه .دنا�هتخادنا ريز هب ار اهرس و هدرك توكس همه
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.دوشگ ناهج هب مشچ ىناّثلا�عيبر هام متشه هعمج زور
ش بانـويـى ــ و مـادرـالمّ�السش امام هادى ــ عـلـيـهپـدر

پاكدامن به نام سليل بود.
اه پدر همراسىّب حكومت عِچهار ساله بود كه به اجبار

ا روانه شد و در منطقه�اى نظامى بـه نـام عـسـكـر وبه سامـر
گى خود ادامه داد. به همين جهتندتحت��نظر حكومت به ز

ى ناميدند.ا عسكراو ر
ا از دسـت داد و خـود پـيــشــوايــىش ردر جـوانـى، پــدر

فت.ا به�عهده گرمسلمانان ر
لتـحـت كـنـتــر، هـنـوز ـتّـئـولــيمـان قـبـول ايـن مــسدر ز

وا اب شناتسود زا ىا�هراپ هنايفخم روط�هب ىلو دوب ساّبع�ىبن
.دنتفرگ�ىم هرهب شراشرس شناد زا و دندرك�ىم تاقالم

اسرت علمى و كمال اخالقى و معنوى او سركم�كم شهر
زا ؛درك شراديد ى�هـتفيش ار مدرم و تفرگاـرف ار مالسا ناهج
.دندروآ�ىم ىور ترضح ى�هناخ هب وس�همه زا اه�نآ ور�نيا

ى بود؛ پـس،اسّـبت امام به زيان خلـفـاى عنفوذ و شهـر
دند.دم دور كرندانى و از مرا زايشان ر

اّما ،دش دازآ نادنز زا ،ـجنر لّمحت ىتّدم زا ـسپ ترضح
هتشادن سامت مدرم اب ميقتسم روط�هب هك ديد نيا رد ار حالص

نداد خساپ و تالكشم ندرك لح ىارب ،ببس نيمه هب .دشاب
لكشم سكره .درك باختنا ار ىناگدنيامن اه�نآ تالاؤس هب

قيرط زا و تفرگ�ىم سامت ماما ناگدنيامن اب ،تشاد ىلاؤس و
عضو نيا اب ىتّدم ماما .درك�ىم تفايرد ار دوخ خساپ اه�نآ
٢٦٠ لـاس ل�ّوالا�ـعـيبر مـتـشه زور ،مـاـجناـرس و درك ـىگـدنز
.ديسر تداهش  هب ساّبع�ىنب ى�هشقن اب ىرمق ىرجه

  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن
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. ��با دوستانت گفت�وگو كن. ��با دوستانت گفت�وگو كن. ��با دوستانت گفت�وگو كن. ��با دوستانت گفت�وگو كن. ��با دوستانت گفت�وگو كن١١١١١
ه به متن درس به سؤال�هاه به متن درس به سؤال�هاه به متن درس به سؤال�هاه به متن درس به سؤال�هاه به متن درس به سؤال�هاّو با توجو با توجو با توجو با توجو با توج

پاسخ بده.پاسخ بده.پاسخ بده.پاسخ بده.پاسخ بده.
ىامـــام حــــســــن عــــســــكــــر 

ده بود كهچه كرالم ــ ّ�الســ عليه
نــدانــبــان�هـــا تـــا ايـــن حـــد بـــه اوز

 ................عالقه�مند شده بودند؟
....................................................... 

اسّعبا بنى�فكر مى�كنى چر 
فتار امام حسناين�قدر از تأثير ر

ـ عليعسكر دمـ بر مرالم��ـّه�السى  ـ
.................................ان بودند؟نگر

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

. ��بـا هـمــكــارى دوســتــانــت،. ��بـا هـمــكــارى دوســتــانــت،. ��بـا هـمــكــارى دوســتــانــت،. ��بـا هـمــكــارى دوســتــانــت،. ��بـا هـمــكــارى دوســتــانــت،٢٢٢٢٢
براى درس نام مناسبـى انـتـخـاببراى درس نام مناسبـى انـتـخـاببراى درس نام مناسبـى انـتـخـاببراى درس نام مناسبـى انـتـخـاببراى درس نام مناسبـى انـتـخـاب

كن.كن.كن.كن.كن.
. اگـــر دوســـت�دارى مــــتــــن. اگـــر دوســـت�دارى مــــتــــن. اگـــر دوســـت�دارى مــــتــــن. اگـــر دوســـت�دارى مــــتــــن. اگـــر دوســـت�دارى مــــتــــن٣٣٣٣٣

«بـراى خـوانـدن» را بــخــوان و بــه«بـراى خـوانـدن» را بــخــوان و بــه«بـراى خـوانـدن» را بــخــوان و بــه«بـراى خـوانـدن» را بــخــوان و بــه«بـراى خـوانـدن» را بــخــوان و بــه
ـالعـاتـت دربـاره�ى امـام حـســنـالعـاتـت دربـاره�ى امـام حـســنـالعـاتـت دربـاره�ى امـام حـســنـالعـاتـت دربـاره�ى امـام حـســنـالعـاتـت دربـاره�ى امـام حـســنّاطاطاطاطاط
.....ااااازززززفففففيييييببببب     ــــــــــ     مممممالالالالالّّّّّسسسسسلللللااااا�����هههههيييييلللللععععع     ــــــــــ     ىىىىىررررركككككسسسسسععععع
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ى است.ت�انگيزغروب حير
د.ى دارآسمان حالت ديگر

اهى النه�ى خود شده�اند.كدام رگان هرندپر
مق شدن است.حال بى�رروشنايى روز كم�كم در
اه است.انگار اتفاق عجيبى در ر

شب شگفتى است.
م.ى دارحس ديگر

الم)، پيش مى�روم.ّدالشهدا (عليه�السّم سيسوار بر اسب به سمت حر
تنهايى،

تاريكى،
سكوت،

حال وزيدن است.نسيم خنكى در
م.ى دارحال ديگر

ا به خود مى�خواند.گويا كسى مر
مگر چه اتفاق مهمى پيش روست؟

صداى باد، همدم من در آن فضاى تاريك است.
ام، بى�صدا، خاموش، در دل ذكر مى�گويم.اما من، آر

X�Ëœ X�œ —œ X�œ 
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ه اكبر…ّه اكبر، اللّالل
ه…ّه، الحمدللّالحمدلل

ه…ّه، سبحان�اللّسبحان�الل
ا به خود جلب مى�كند.از فاصله�اى نه�چندان دور، صدايى توجه مر

م.ا به باد مى�سپارگوش خود ر
گويى صداى پاى كسى است.

ديك مى�شود.ام نزام آرآر
ديك�تر،ديك و نزنز

با وقار،
سنگين،

م،نر
ا به�خوبى مى�بينم.ه�اش رديگر فاصله�اى نمانده است، چهر

دى شگفت، بلند باال، خوش سيما و دوست�داشتنى،مر
امشى در من ايجاد شده است.ه�ى زيبا و روحانى او و هم�چنين لبخند شيرينش آراز ديدن چهر

ند.ا نداره�ها تاب عظمت او رمانده�ام چه بگويم، واژ
؟ىلح نسح خيش ىا ،ىور�ىم اجك هب هعمج بش نيا رد :دسرپ�ىم و دنز�ىم ادص مان�هب ارم و دنك�ىم مالس

خدايا، او كيست؟!



ا از كجا مى�داند؟!نام مر
د؟!در اين وقت شب با من چكار دار

سم.ا بپرشكوه و عظمتش مانع از اين مى�شود كه نامش ر
 مى�روم. ــمالّسلا�هيلعــ م آقا و مواليم امام�حسين ت به حراى زيارمى�گويم: بر

ضايت قلبى او از اين كار است.ه و نگاهش بيان�كننده رى نمى�گويد. اما چهرچيز
ما شده است.سكوتى معنادار حكمفر

كتيم.م در حردر كنار يك�ديگر به سمت حر
ه مى�كنم.ا نظارش رفتاركات و ربه دقت حر

گون است.گرحالم د
دم.نمى�دانم چه بگويم و چگونه بر اين حالت خود مسلط گر

د و بدل مى�شود.سخنانى كوتاه بين من و او ر
م اين گفت��و�گو ادامه پيدا كند.چقدر دوست دار

سم.گوار مى�پرسؤاالتى چند از آن بزر
ا يك به يك و به آسانى هرچه تمام�تر پاسخ مى�گويد.ت؛ سؤاالت ربا كمال حير

د فاضل و دانشمندى روبه�رو هسـتـم،احساس مى�كنم بـا مـر
اى كه ذهنم رم و سؤاالت ديگرا غنيمت مى�شمرصت رلذا فر

اى آن�ها جواب مناسبىمان برده و تا آن زبه خود مشغول كر
سم.ا مى�پرنيافته�ام ر

سش�ها و پاسخ�هاى روشن در پى هم،پر
سم و او پاسخى مى�دهد،تا اين كه مسئله�اى مى�پر

ا در كتاب و روايتى نديده�ام.م سند سخن ربه�نظر
گشتى فـالنل بازمايد: «هنگامى كه به منزبا مهربانى به من مى�فـر

ا بخوان.»ا باز كن، در فالن صفحه و فالن سطر آن ركتاب ر
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دياش ،ميوگ�ىم دوخ اب و ميآ�ىم دوخ هب ناهگان
و عـلّطم نـينچ و ـديآ�ىم مرـانك رد ـهك صـخش نيا

هّـــ عـجـل الـل نـامز مـاما مـزيزع ىالـوم ـتسا هـاگآ
ـميارب ـتيـعقاو هك�ـنيا ىارب ،ـدشاب جه ـــتعالـى فـر

تـرضح ـمناـوت�ىم ـنم ايآ :ـمسرپ�ـىم ،دوش مـولـعم
؟هن اي منيبب ار ــ مالّسلا�هيلعــ  نامزلا�بحاص

تر مى�شود و ديكدر همين حال كمى به من نز
د و اين جمله بـه يـادا در دستم مى�گـذاردستـش ر
د كه:ا بر زبان مى�آورماندنى ر

«چگونه صاحب�الزمان را نمى�توان ديد و حال«چگونه صاحب�الزمان را نمى�توان ديد و حال«چگونه صاحب�الزمان را نمى�توان ديد و حال«چگونه صاحب�الزمان را نمى�توان ديد و حال«چگونه صاحب�الزمان را نمى�توان ديد و حال
آن كه دست او در دست توست؟!»آن كه دست او در دست توست؟!»آن كه دست او در دست توست؟!»آن كه دست او در دست توست؟!»آن كه دست او در دست توست؟!»

با شنيدن اين سخن بى�اختـيـار از شـدت شـوق
از حال مى�روم و بيهوش مى�شوم.
ت و شگفتى بـهوقتى به هوش مى�آيم، با حـيـر

ها دوبـارم تا شايـد روى زيـبـاى او راف مى�نـگـراطـر
تمان مانده�ام، دستى به سر و صورببينم. مات و حير

مى�كشم و دقيق�تر به دور و بر خود نگاه مى�كنم،
ا نمى�بينم.ولى كسى ر

فته است.افسوس كه او ر
ان اشك امانم نمى�دهد.بار

.هرابود راديد ترسح و ما�هدنام نم كنيا و
شـــوماـــرف ار وا ىــاـــبيز هـــرـــهچ ىا�ــهـــظـــحل

.منك�ىمن

ندىى فرزى قمر هجر٦٤٨مضان  ر٢٩در شب 
شت به�نام حسن به دنيا مى�آيد.از خاندانى پاك سر

هّش از دانشمندان و فقيهان عصر خويش در حلپدر
كىاق است. وى در كودى در عره» شهرّاست. «حل

اآن و خط، تحصيالت مقدماتى رپس از آموختن قر
فـت و بـه سـبـب كـسـباگـرد پـدر فـاضـل خـود فـرنـز

كى به لقبان كودفضيلت�ها و نيكى�ها در همان دور
ديد.ين» (زينت و زيبايى دين) مشهور گرّد«جمال�ال

تا اين�كه با استفاده از محضر ديگر علما و فقـهـا بـه
�عال« مان�هبسيد و احل عالى رمر .تفاي هزاوآ »ىّمه حلّ

�عال« :ديوگ�ىم نادنمشناد زا ىكي ىريظن ىّمه حلّ
».نآ زا دعب هن و شدوخ نامز زا شيپ هن درادن

ى شيعيان انتخاب شد كه تنهاهبرمانى به راو ز
م محـر٢١گى او گذشتـه بـود. او در ند بهـار از ز٢٨

ا وداع گفت و در جوارى دار فانى ر قمر٧٢٦سال 
الم ــّگاه ملكوتى موالى متقيان على ــ عليه�الـسبار

ده شد.م مطهر به خاك سپردر حر

  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن

رررررـكـكـكـكـكففففف     ،،،،،سسسسسرررررددددد     نننننــتتــتتـتممممم     ننننندددددننننناااااـوـوـوـوـوخخخخخ     زززززااااا     سسسسسپپپپپ     .....١١١١١
.....نننننككككك     لللللممممماااااككككك     اااااررررر     ررررريييييززززز     تتتتترررررااااابببببععععع     سسسسسپپپپپسسسسس     ووووو     نننننككككك

مــن فــكــر مــى�كـــنـــم در انـــتـــهـــاى
�داستان، وقتى عال ى مى�داند امامّمه حلّ

اجـه ـــ رمـان ـــ عـجـل�الـلـه تـعـالـى فـرز
ده اســت، از خـــداى خـــودت كــرزيـــار

خواست مى�كند كه…چنين در
. فكر كن و با مشورت دوستانت. فكر كن و با مشورت دوستانت. فكر كن و با مشورت دوستانت. فكر كن و با مشورت دوستانت. فكر كن و با مشورت دوستانت٢٢٢٢٢

�����بگو چرا عالبگو چرا عالبگو چرا عالبگو چرا عالبگو چرا عال ّّ ّّ ّّمه حلمه حلمه حلمه حلمه حلّ ّّ ى توفيق زيارت آقاى توفيق زيارت آقاى توفيق زيارت آقاى توفيق زيارت آقاى توفيق زيارت آقاّ
امام زمان ــ عجل�الله تعالى فرجـه ـــامام زمان ــ عجل�الله تعالى فرجـه ـــامام زمان ــ عجل�الله تعالى فرجـه ـــامام زمان ــ عجل�الله تعالى فرجـه ـــامام زمان ــ عجل�الله تعالى فرجـه ـــ
نصيبشان شد؟ آيـا مـا هـم مـى�تـوانـيـمنصيبشان شد؟ آيـا مـا هـم مـى�تـوانـيـمنصيبشان شد؟ آيـا مـا هـم مـى�تـوانـيـمنصيبشان شد؟ آيـا مـا هـم مـى�تـوانـيـمنصيبشان شد؟ آيـا مـا هـم مـى�تـوانـيـم
امام را ببينـيـم؟ بـراى ايـن تـوفـيـق چـهامام را ببينـيـم؟ بـراى ايـن تـوفـيـق چـهامام را ببينـيـم؟ بـراى ايـن تـوفـيـق چـهامام را ببينـيـم؟ بـراى ايـن تـوفـيـق چـهامام را ببينـيـم؟ بـراى ايـن تـوفـيـق چـه

كارهايى بايد بكنيم؟كارهايى بايد بكنيم؟كارهايى بايد بكنيم؟كارهايى بايد بكنيم؟كارهايى بايد بكنيم؟
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 اين باال حاشيه�ى جنگل به خوبى ديده مى�شود.
نگى ميان دشت پوشيده از سبز پررّ سربه�فلك كشيده، خطِختانسد كه دراز اين�جا به نظر مى�ر

ف و جنگل كشيده�اند.بر
ى!…چه زيبايى دلنواز

                                                                      
ا مى�بينم.خت جوان ردر ابتداى جنگل، در

ا مى�شناسم.او ر
ا نمى�تواند!ّد اما روى شاخه�هايش نگه دارگ�ها رسعى مى�كند آخرين بر

مستانى است كه به خود مى�بيند.لين زّاين او
ر مى�كنند.ُا پگ�ها رف يكى يكى روى شاخه�هاى عريان نهال مى�نشينند و جاى خالى بردانه�هاى بر

ام به خوابى عميق فرو مى�رود؛ آن�قدر عميق كه وقتى دوست صميمى�اش،ام آرخت جوان آردر
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ش مى�آيد، به او خوشامد نمى�گويد.نسيم، به ديدار

ه مانده�ام.ه خيرمن به اين منظر
فم مى�آيد و مى�گويد:نان به طرنسيم لبخند ز

ى آمده�اى؟ مى�گويم:اه دورنده�ى مهاجر!… از رسالم پر
ا به ايناهم رخت جوان راى ديدن اين دردست�ها مى�آيم و به سوى جنوب مى�روم … بربله … از آن دور

دم … تابستان با او آشنا شدم.سو كج كر
خت جوان نگاهى مى�كند و مى�گويد:نسيم به در

فته است.ا اكنون ديگر به خواب رّخت مهربانى است … امدر
مى�گويم:

ك …ام … مثل يك كودآر



مى�گويد:
ده�ام …ايش تعريV كرا برها آن�ها رد من نيز بارُرت مى�بّه�هاى جنگل خيلى لذّاو از شنيدن قص

مى�گويم:
خت شادابى است.در

مى�گويد:
د و گنجشكان، شاخه�هايشگ�هاى سبز و شادابش بريزها به من گفته، از اين كه يك روز بربار

ده�ام.خت�هاى كهن سال تعريV كره�هايى از درّايش قصا من برّان است. امك كنند، نگرا ترر
ند و مى�گويد:خى مى�زم چرام به دورديك�تر مى�آيد. آرنسيم نز

خت كهن�سالى كهه�ى درّدم. قصه�اى تعريV كرّايش قصآن وقت�ها كه كوچك�تر بود، يك بار بر
گ�ها، گل�ها و ميـوه�هـاىده است و هر سـال بـرگى كرنـدمستـان زماى زساليان سال، بـا وجـود سـر

ى است.گان بسيارندى داده و اكنون ميزبان پربيش�تر و بهتر
خت كهن�سال باشد.د كه مانند آن درخشيد و آرزو كرچشمانش در

نسيم ادامه مى�دهد:
هاى خود توشه و آذوقه ذخـيـرخت�ها وقتى جوان و شـاداب�انـد، بـرايش گفتم كه بـعـضـى از دربر

ى مى�دهند؛ سـايـهاوان�تـرگ و بار فـرمى�كنند، ريشه مى�دوانند و … به هـمـيـن خـاطـر در بـهـار بـر
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.�����بينديش و كامل كن..�����بينديش و كامل كن..�����بينديش و كامل كن..�����بينديش و كامل كن..�����بينديش و كامل كن.١١١١١
خت جوان اآلن در خـوابدر 

ا وقتى بيدار شود …ّاست. ام
ى كهخت يا گياه ديگرهر در 

تربارـرُپگ و بررُ پبخواهد در بـهـار
باشد، بايد …

. تو چگونه فكر مى�كنى؟. تو چگونه فكر مى�كنى؟. تو چگونه فكر مى�كنى؟. تو چگونه فكر مى�كنى؟. تو چگونه فكر مى�كنى؟٢٢٢٢٢
بينديش و پاسخ بده.بينديش و پاسخ بده.بينديش و پاسخ بده.بينديش و پاسخ بده.بينديش و پاسخ بده.

در ايـــن بـــاره بـــا دوســــتــــانــــتدر ايـــن بـــاره بـــا دوســــتــــانــــتدر ايـــن بـــاره بـــا دوســــتــــانــــتدر ايـــن بـــاره بـــا دوســــتــــانــــتدر ايـــن بـــاره بـــا دوســــتــــانــــت
گفت��و�گو كن.گفت��و�گو كن.گفت��و�گو كن.گفت��و�گو كن.گفت��و�گو كن.

گىنداى اين كه زبه�نظر تو، بر 
ى داشته باشـد،ترارـربُپما نيز بهـار 
د؟چه بايد كر

خــتچـه كـسـانـى ـــ مــثــل در 
ـىّه�ى ما ــ اگر بخـوابـنـد يـا حـتّقـص

ندهه زند، وقتى بيدار يـا دوبـاربميـر
ند؟ربارُپشوند، باز هم زيبا و 
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گ يـاند و با دوستان خـود در جـنـگـل�هـاى بـزرمى�انـداز
ختان تنبل، در بهارا درّگى مى�كننـد امندباغ�هاى زيبا ز

ند و بى�محصول مى�مانند.گ و بر چندانى نداربر
خت جوانى به قد و قامت درنسيم، نگاه تحسين�آميز

د و مى�گويد:مى�انداز
ان بود. اين بود كهگ و بار باشد، نگراو از اين كه بى�بر

داشت واوان برف�هاى من گوش داد. توشه�ى فربه حر
ى دواند.ريشه�ى بيش�تر

                                          

م؛ از نـسـيــممـى�دارخـت جـوان بــرا از دره�ام رـگـاه خـيــرن
م، فريادخداحافظى مى�كنم و هم�چنان كه اوج مى�گير

ختگ و بـار دردم و برنم: من در بهـار بـاز مـى�گـرمـى�ز
.ما به چشم خود مى�بينجوان ر



يك روز تعطيل است. من و پدر باهم به كوه آمده�ايم.
ق در شادى و نشاط مى�شوم.م. هروقت به اين�جا مى�آيم، غرا خيلى دوست داركوه ر

                                                                   
ى نمى�گويم.م ساكت است؛ من هم چيزپدر

م نگاه مى�كنم … ما چه قدر باال آمده�ايم!به پشت سر
اشيبى كوه، مى�نشينيم.چند دقيقه�اى در سر

ى�هايى كوچك است.از اين�جا همه�چيز شبيه اسباب�باز
ه�ى قند ديده مـى�شـود، بـاّه�ى يك حـبا كه بـه انـدازگ چند طبـقـه�اى ر خيال، ساخـتـمـان بـزرِدر عالـم

م مى�گويد: چه كار مى�كنى؟انگشتم جابه جا مى�كنم. پدر
ه نگاه تحسين�آميز او مى�شوم.ّمتوج

مى�گويم: نگاه كن پدر! چه قدر ساختمان�هاى شهر كوچك شده�اند!

∏∏
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ت كـوهّمى�گويد: از اين�جا همه�چيـز كـوچـك ديـده مـى�شـود؛ خـاصـي
همين است.

تى؟ّمى�گويم: چه خاصي
د كه جهان آفرينش بـسـيـارمى�گويد: اين كه به يـاد مـا مـى�آور

عظيم�تر از آن است كه ما
فكر مى�كنيم.

احساس مـى�كـنـم اكـنـون
ا كـهصـت خـوبـى اسـت تـا ســؤالــى رفـر
ده، ازا مشغول كرت�هاست ذهنم رّمد

سم. به او نگاهى مى�كنم و مى�گويم:او بپر
د، چه مى�شود؟استى پدر وقتى انسان مى�ميرر
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ب مى�كند: چه�طور شد كه اين�سؤال به ذهنت آمد؟ّاز سؤالم تعج
ا ديدم كهديم. عكسـى را نگاه مى�كـراستش چند روز پيش با مادر آلبوم عكس شـمـا رمى�گويـم: ر

فته بوديد. شما و عمو، زياد به كوه مى�آمديد؟شما و عمومحمود در كوه باهم گر
: بله … يادش بخير!… محمود عاشق كوه بود.
ا مى�ديدم.: پدر … كاش من هم آن موقع بودم و عمو ر

ه�ى شهدا هميشه در ياد ما هستند.ّا محمود و بقيّد امت�هاست كه مى�گذرّمان جنگ مد: از ز
فاقى مى�افتد؟ّگ چه اتايم مى�گويى پس از مر: پدر … بر

ا مى�بيند در پاسخم مى�گويد:پدر كه كنجكاوى مر
ندهه زى دوبارى از دنيا مى�روند… همه�ى ما روزى به دنيا مى�آيند و روزنده روزهمه�ى موجودات ز

هاى نيك و بدى كه درگى جاودانه�ى خود ادامه مى�دهيم … آن روز به همه�ى  كارندمى�شويم و به ز
ا داده مى�شود.گى مى�شود … به اعمال نيك ما پاداش و به اعمال بد ما جزسيددنيا انجام داده�ايم ر

تان روز قيامت است؟مى�گويم: منظور
گى انسان�هاست … انسان�ها در آن روز بـهنده�ى زمى�گويد: بله روز قيامت … قيامت شروع دوبـار
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ست مثـل وقـتـى كـه در فـصـل بـهـار،نده مـى�شـونـد … درمان خـدا زفـر
م مى�شوند.ّرسبز و خمين�ها سرز

آهـى مـى�كـشــد و ادامــه مــى�دهــد: و خــوش بــه حــال كــســانــى مــثــل
گى�اشان در اين دنيا پر از خوبى و زيبايى بوده وندعمو���محمود كه ز

ت نيز نعمت�هاى خداوند نصيبشان مى�شود. در آخرًماّمسل
ا ادامه بدهيم؟اه رى رسپس مى�گويد: دوست دار

نم.به عالمت موافقت لبخندى مى�ز
اهمان ادامه مى�دهيم؛ باز هم در سكوت!به ر

                                                       
به آسمان نگاه مى�كنم.

ديك شده�ايم!چه قدر به آن نز
م!چه�قدر دوستش دار

ه كن.ه كن.ه كن.ه كن.ه كن.ّ.��� به اين آيه�ى قرآن توج.��� به اين آيه�ى قرآن توج.��� به اين آيه�ى قرآن توج.��� به اين آيه�ى قرآن توج.��� به اين آيه�ى قرآن توج١١١١١
به معناى آن بينديش.به معناى آن بينديش.به معناى آن بينديش.به معناى آن بينديش.به معناى آن بينديش.

رـْـيَ خُةَرـِخ�ال�ْ�اَو
¶

'ىـقـْبَ اَو  
)١٧ه�ى اعلى ـ آيه�ى (سور                              

.تسا رترادياپ و رتهب ،ترخآ ىگدنز و …
.� ��اكنون عبارت را  كامل كن..� ��اكنون عبارت را  كامل كن..� ��اكنون عبارت را  كامل كن..� ��اكنون عبارت را  كامل كن..� ��اكنون عبارت را  كامل كن.٢٢٢٢٢

 يكى از اصول اعتقادى ما مسلمانان،
اصل معاد است. معاد، يعنى …

.� ����هــمــراه بـــا دوســـتـــانـــت شـــعـــر را.� ����هــمــراه بـــا دوســـتـــانـــت شـــعـــر را.� ����هــمــراه بـــا دوســـتـــانـــت شـــعـــر را.� ����هــمــراه بـــا دوســـتـــانـــت شـــعـــر را.� ����هــمــراه بـــا دوســـتـــانـــت شـــعـــر را٣٣٣٣٣
به�صورت يك سرود زيبا بخوان!به�صورت يك سرود زيبا بخوان!به�صورت يك سرود زيبا بخوان!به�صورت يك سرود زيبا بخوان!به�صورت يك سرود زيبا بخوان!

دبوته�اى كه مى�مير
دبار و دانه�اى دار

ا دستىباز دانه ر
دتوى خاك مى�كار

گز نيستگ بوته هرمر
ا پايانعمر بوته ر

دنمثل آن، پس از مر
نده مى�شود انسانز

گى اگر اين بودندز
پست بود و بيهوده

گانى ما بودندز
ه�اى غم�آلودهّقص

گمثل بوته بعد از مر
ى داريمشد ديگرر

ستاخيزدر بهار ر
ى داريمعمر بهتر

ًبوته�ى بدى، حتما
دميوه�ى بدى دار

خوش به حال آن كس��كه
١دبذر خوب مى�كار

حماندوستــ سروده�ى مصطفى ر١



امگاه ، قبرــ آر١
ان كنونىى تاريخى در جنوب تهر شهررى:رى:رى:رى:رى:�ــ ٢
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ّّضرت عبدالعظيم حسنى، مردى دانشمند و باايمان و از نوادگان امام حسن مجتبى ــ��عليه�السضرت عبدالعظيم حسنى، مردى دانشمند و باايمان و از نوادگان امام حسن مجتبى ــ��عليه�السضرت عبدالعظيم حسنى، مردى دانشمند و باايمان و از نوادگان امام حسن مجتبى ــ��عليه�السضرت عبدالعظيم حسنى، مردى دانشمند و باايمان و از نوادگان امام حسن مجتبى ــ��عليه�السضرت عبدالعظيم حسنى، مردى دانشمند و باايمان و از نوادگان امام حسن مجتبى ــ��عليه�السح ّّ الم��ــالم��ــالم��ــالم��ــالم��ــّ
 زيارتگاه مؤمنان است. زيارتگاه مؤمنان است. زيارتگاه مؤمنان است. زيارتگاه مؤمنان است. زيارتگاه مؤمنان است.٢٢٢٢٢ او در شهررى او در شهررى او در شهررى او در شهررى او در شهررى١١١١١بوده است. ايرانى�ها به او شاه�عبدالعظيم مى�گويند و مرقدبوده است. ايرانى�ها به او شاه�عبدالعظيم مى�گويند و مرقدبوده است. ايرانى�ها به او شاه�عبدالعظيم مى�گويند و مرقدبوده است. ايرانى�ها به او شاه�عبدالعظيم مى�گويند و مرقدبوده است. ايرانى�ها به او شاه�عبدالعظيم مى�گويند و مرقد
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ا از زبان خود او بشنويم.ا راين ماجر
دم:ض كرسيدم و عرالم ــ رّت امام هادى ــ عليه�السى خدمت حضرروز

م تا ببينم آياابر شما به زبان بياورا در برسول خدا، من مى�خواهم اعتقادات دينى خود رند راى فرز
ا اصالح كنم.پسنديده است … و يا آن كه بايد آن ر

ا يكى يكى بگويم.ه دادند كه من اعتقاداتم رو امام اجاز
گفتم:

خداى بزرگ، يكى است و مثل و مانندى ندارد.خداى بزرگ، يكى است و مثل و مانندى ندارد.خداى بزرگ، يكى است و مثل و مانندى ندارد.خداى بزرگ، يكى است و مثل و مانندى ندارد.خداى بزرگ، يكى است و مثل و مانندى ندارد.م كه من اعتقاد دار
گار و صاحب همه�ى موجودات است.داو پرور

ستاده�ى خدا و آخرين پيامبر اوسته عليه و آله ــ بنده و فرّ ــ صلى�اللدّمت محمعتقدم كه حضر
ت، يعنى اسالم، آخرين دين است.و دين آن حضر

مسلمانان است و بعد ّىولالم ــ جانشين پيامبر خدا و ّمؤمنان على ــ عليه�السم اميرمن اعتقاد دار
ـ عليه�الساز ايشان، حضر ـ و پس از ايشان، حضرّت امام��حسن ـ ـ عليه�السالم ـ الم ــّت امام حسين ـ

الم ــّندان امام حسين ــ عليـه�الـسدم هستند. سپس نـام فـرزاهنمايان مـرندان او، امامـان و رو فرز
دم وا يكى�يكى برالم ــ رّضا ــ عليهم�الساد، امام  باقر، امام صادق، امام كاظم، امام رّيعنى امام سج

گفتم:
الم ــ امام و سرور ماّقى ــ عليه�السدتّمامى شما امام محالم ــ پدر گرّضا ــ عليه�السو پس از امام ر

ان، شما پيشواى ما هستيد.گوارمسلمانان هستند و بعد از اين بزر
مود:الم ــ به من فرّدر اين هنگام امام هادى ــ عليه�الس

و بعد از من، حسن، پسر من است و پس از او، مهدى است؛
د.ا پر از عدل و داد خواهد كرمين رامامى كه با قيام خود ز



گ…         خداى بزر توحيد             توحيد             توحيد             توحيد             توحيد            

عادل است.                              …………

ّّنبونبونبونبونبو ّّ …………ت                          ت                          ت                          ت                          ت                          ّ

…………امامت                        امامت                        امامت                        امامت                        امامت                        

روز قيامت…                              معادمعادمعادمعادمعاد

من معتقدم

الم ـــ وّسول و امامان معصوم ــ���عـلـيـهـم�الـســ  «واليت» يعنى اطاعـت كـامـل از خـدا و ر١
دوست داشتن آن�ها

. با كمك آموزگار،  جـدول  را. با كمك آموزگار،  جـدول  را. با كمك آموزگار،  جـدول  را. با كمك آموزگار،  جـدول  را. با كمك آموزگار،  جـدول  را١١١١١
تكميل كن!تكميل كن!تكميل كن!تكميل كن!تكميل كن!
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من نيز گفتم:
ـ عليه�الست امام حسن عسكرمن به امامت حضر الم��ــّى ـ

م.ت نيز ايمان دارند آن حضرو فرز
ان دوستى با خداست وگـوارو مى�گويم دوستى اين بزر

مانى�شان دشمنى با اوست. و گفتم:نافر
ندهه زم كه در روز قيامت همه�ى ما دوبـارمن اعتقاد دار

گى جاويد خود ادامه مى�دهيم.ندمى�شويم و به ز
 نماز است و١و مى�گويم كه واجبات  دينى بعد از واليت

ه وحج و جهاد و امر به�معروف و نهى از منكر.كات و روزز
مود:الم ــ به من فرّت هادى ــ عليه�السآن�گاه حضر

گند، دين خدا اين است. بر همينابوالقاسم، به خدا سو
اعتقاد ثابت بمان.



تابستان آمده است…
اجويى مى�روند.اغ ماجره از خانه�ى خود دور شده و به سرّه بدون توجّچند تا بچ

گ�ها پنهان شده، يك در كوچك مى�بينند.ى كه بين برآن�ها در داخل ديوار
سند اين در به كجا باز مى�شود؟ …ب به�هم نگاه مى�كنند. گويى مى�خواهند بپرّبا تعج

دن در تالش مى�كنند!كراى بازو بر
ا تماشا مى�كنند.ا قطع مى�كنند و آن�ها رى خود رمهدى و هادى باز

ه در، با صداى جيغ مانندى باز مى�شود.ند و باالخرا به كار مى�گيره�ها، زور بازويشان رّبچ
ه�ها ورود به اين باغ ممنوع است.ّهادى جلو مى�رود و به آن�ها مى�گويد: بچ

د باغ مى�شوند.ه به هادى وارّولى آن�ها بدون توج
د آن بشويد.ه�ى صاحب باغ واره�ها شما نبايد بدون اجازّمهدى مى�گويد: بچ

هى نمى�كنند.ّآن�ها باز هم توج
 بلند و حوضچه�اى پر از آب در وسط آن.ًهايى نسبتايك باغ كوچك است؛ با ديوار

هيچ�كسى آن�جا نيست.
 …دينك ىزاب غاب نآ رد ديرادن هزاجا امش اّما :ديوگ�ىم اه�نآ هب ىدنلب ىادص اب غاب نوريب زا هرابود ىدهم

آن�جا مكانى خصوصى است.
ا آن�ها به گشت�و گذار خود در باغ ادامه مى�دهند.ّام

ه نمى�كننـد.ّر ما توجّب به يك�ديگر نگاه مى�كنند و مى�گويند: آن�ها به تـذكّمهدى و هادى با تعـج

±π
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ه خطايشان كنيم؟ّا متوجچگونه آن�ها ر
                                          

خه پيدا مى�كنند؛ه�ها در گوشه�اى از باغ يك دوچرّآن بچ
ف�تـر يـكاه مـى�رود. آن طـراب اسـت، ولـى ركـمـى خـر

سيده.هاى رختى با انجيـرش درنيمكت است و در كنـار
ـرّاف پـر از عـلـU اسـت و بـوى گـل�هـاى مـعــطتـمـام اطـر

د…مز و زرسد؛ گل�هاى قرهمه�جا به مشام مى�ر
نند: جانمى جان … اين باغ جاى خوبىه�ها فرياد مى�زّبچ
ى است!اى بازبر

ُلها! و تعداد زيادى گدن انجيرو شروع مى�كنند به خور
خه مـى�شـونـد وى سوار دوچـرمى�كننـد! سـپـس چـنـدنـفـر

نند، فريادديك به ديوار دور مى�زحالى كه باعجله، نزدر
ى ما… ناگهان …!ّمى�كشند: اين باغ ماست… باغ سر

                                              
.دنك�ىم هاگن ار اه�هّچب هدروخ هرگ ىاهوربا اب غاب بحاص

د به خود مى�پيچند.آن�ها از در
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�حدس بزن بـراى بـچ١١١١١��حدس بزن بـراى بـچ. ��حدس بزن بـراى بـچ. ��حدس بزن بـراى بـچ. ��حدس بزن بـراى بـچ. � .ّّ ّّ ّّه�ها چـه اته�ها چـه اته�ها چـه اته�ها چـه اته�ها چـه اتّ ّّ فاقـىفاقـىفاقـىفاقـىفاقـىّ
افــتــاده اســت؟ نــظـــر خـــودت را روى يـــكافــتــاده اســت؟ نــظـــر خـــودت را روى يـــكافــتــاده اســت؟ نــظـــر خـــودت را روى يـــكافــتــاده اســت؟ نــظـــر خـــودت را روى يـــكافــتــاده اســت؟ نــظـــر خـــودت را روى يـــك
برگه�ى كاغذ بنويس و سپس به دوستانـتبرگه�ى كاغذ بنويس و سپس به دوستانـتبرگه�ى كاغذ بنويس و سپس به دوستانـتبرگه�ى كاغذ بنويس و سپس به دوستانـتبرگه�ى كاغذ بنويس و سپس به دوستانـت

نشان بده.نشان بده.نشان بده.نشان بده.نشان بده.
�فكركن، سپس پاسخ بده.٢٢٢٢٢���فكركن، سپس پاسخ بده.. ���فكركن، سپس پاسخ بده.. ���فكركن، سپس پاسخ بده.. ���فكركن، سپس پاسخ بده.. �� .
دند به آنا هادى و مهدى سعى كرچر 

ر بدهند؟ّه�ها تذكّبچ
اىر هادى و مهدى چه سودى برّتذك 
ه�ها داشت؟ّآن بچ
دن آناى آگـاه كـرهادى و مـهـدى بـر 

ى مى�تـوانـسـتـنـدهـاى ديـگـره�هـا چـه كـارّبـچ
انجام بدهند؟

 در دين ما به اين كار هادى و مـهـدى 
چه مى�گويند؟

�با استفاده از كلمه�هـاى زيـر، مـعـنـاى٣٣٣٣٣���با استفاده از كلمه�هـاى زيـر، مـعـنـاى. ���با استفاده از كلمه�هـاى زيـر، مـعـنـاى. ���با استفاده از كلمه�هـاى زيـر، مـعـنـاى. ���با استفاده از كلمه�هـاى زيـر، مـعـنـاى. �� .
آيه را كامل كن.آيه را كامل كن.آيه را كامل كن.آيه را كامل كن.آيه را كامل كن.

شتى�هاان ــ زخوب ــ نيكى ــ ديگر
ـىَِل اَعــونْـدـَ ي¶ــةَُّم اْــمُــكْــنِ مْــنُــكَــتْلَو

  وِفوُـــرْــعَـــمْـــالِ بَنوُرــُـــأمَ يَ وِـــرْــيَـــخْال
ِـرَـكْـنُـمْ الِنَ عَنْوـَـهْـنَي

)١٠٤ان ـ آيه�ى ه�ى آل عمر( سور                            

ـتـى بـاشـنــد كــهّو بـايـد از مـيـان شــمــا ام
ت كنند و آن,هاا به ……… دعو……… ر

 و ازانـنــدا,,بـخــوهـاى ……… فــرا بـه كــارر
ند.دار……… باز
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ا از آن�جا شـروع شـد كـه شـيـشـه�ى كـالس بـه طـرز مـاجـر
گـوشــى وف�هـاى درنـامـعـلـومـى شـكـسـت. از آن پـس حـر

اندند ديگرى بعضى�ها سعى مى�كرّپچ�پچ�ها زياد شد؛ حت
ر جلوه بدهند. گفته مى�شد شكستـن شـيـشـه كـارّا مقـصر

دم.فريد است. من هم، اين�طور فكر مى�كر
              
آن روز

احتى گفت:على با نار
ا بگو…استش رر

گفتم: باور كن … دروغ نمى�گويم.
گفت: تو از چه كسى شنيدى؟

گفتم: همه مى�گويند … همه!
ه�ها با چشم�هاى خودش ديده است؟ّگفت: كدام يك از بچ

فـه�هـا كـه بـى�دلـيـل حـرّ يـك كـسـى ديـده … بــچًگـفـتـم: حـتـمـا
نند … اگر باور نمى�كنى، برويم پيش صالحى … خـود اونمى�ز

د.ايم تعريU كرا برا راين ماجر
                                                 

ا محكم فشار داد و بـانم كه على مچ دستـم رفى بزخواستم حـر
ن … صبر كن ببينم صالحى چه مى�گويد:ف نزتندى گفت: توحر
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�كنان گفت: من … من چيز زيادى نمى�دانم … ولى از امير شنيـدم كـه شـكـسـتـنْـنِ و مِّنصالحـى م
شيشه�ى كالس، كار فريد است.

ى گفت: دوستان مـن …نش�آميزدوى ما گذاشت و با لحن سـرزا روى شانه�هاى هـرعلى دستـش ر
ا كه هيچ كدامتان نديده�ايد نقل مى�كنيد؟ى رشما چه طور چيز

                                       
ا و به�خصوص از دست من،على خيلى از اين ماجر

ده بـودماحت بود. من هم از خـطـايـى كـه كـرنـار
 به ما مى�گفت: اين�طـورًپشيمان بودم. او دائما

ف�ها آبروى فريد مى�رودنمى�شود … با اين حر
ارد … اين بود كه على با اصرى كر… بايد كار

ا مـربـوطاز هـمـه�ى كـسـانـى كـه بـه ايـن مــاجــر
 فريـد،ِبودند؛ يعنى من، صالحى، اميـر و خـود

ى برويم.خواست كه پيش آقاى عسكر
                                        

نگ امير پريده بود.ر
فت و منتظـرا گـربه سختى جلوى گـريـه�اش ر

ماند.
سيد.ى عصبانى به�نظر مى�رآقاى عسكر
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ا ديديد؟فاق رّى اين اتِط شما شروع شده … بگو ببينم، شما كّا توس ماجرًاآقا، ظاهر: خب امير
فته�اى گفت: آقا باور كنيد تقصيرد و با صداى گرا فرو برغضش رُد، با پاك كرامير اشك�هايش ر

خود فريد است.
ى نفس عميقى كشيد و گفت: يعنى منظور شمـا ايـن اسـت كـه فـريـد خـودش ايـنآقاى عسكـر

ا سر زبان�ها انداخته است؟ف�ها رحر
د؟!ا پايين انداخت و گفت: آقا … اين فريد، خبرچينى مى�كند… اين عيبى ندارش رامير سر

ت چيست؟ى گفت: من كه گيج شده�ام … منظورب بيش�ترّى با تعجآقاى عسكر
دم به اينا كه من مى�كرى ركاره، اين فريد هرامير گفت: آقا اجاز

هو آن خبر مى�داد … من هم به تالفى … فريد يك بار
ف بدىد و گفت: مگر حـربا لحن تندى روبه امير كـر
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ا اين مشكالت پيش آمد؟چر 
ا فريد و امير به خودشان حق دادهچر 

نند؟ف بزبودند كه پشت سر يك ديگر حر
���اگر كسـى خـطـايـى كـنـد، وظـيـفـه�ى

دوستانش چيست؟
ا مـداخــلــهاگـر عـلـى در ايــن مــاجــر 

د چه مى�شد؟نمى�كر

اندى، من هم بـه ديـگـرهاى خطـا مـى�كـردم؟… كارمـى�ز
ا به دروغ، گناه شكستهمى�گفتم … تو چه�طور؟… تو چر

فت.دن من انداختى؟ بحث بـاال گـرا به گرشدن شيشـه ر
ا به خودد به�گونه�اى حق رهريك از آن دو سعى مى�كر

بدهد.
                                             

ى تكان داد. گويى فهميده بود جريانى سرآقاى عسكر
ار است.از چه قر

د و گفت: كه اين�طور!…ى به آن دو كربعد نگاه معنادار
خيلى عجيب است!… من نمى�دانم اگر على به فريادتان

ا به چه جاهايى مى�كشيد!سيد اين ماجرنمى�ر
و با طعنه گفت: آفرين به شما!

U تكـان داد وّى به عالمـت تـأسد به مـا، سـركرسپـس رو
گفت: و آفرين به همه�ى شما!

�با توج١١١١١�������با توج.�������با توج.�������با توج.�������با توج.������.ّّ ّّ ه به متن درس، با همكارىه به متن درس، با همكارىه به متن درس، با همكارىه به متن درس، با همكارىه به متن درس، با همكارىّ

من                          ……………
على                        ……………
امير                        ……………
صالحى                   ……………
فريد                       ……………

……………                                        ىآقاى عسكر

ّّدوستانت مشخدوستانت مشخدوستانت مشخدوستانت مشخدوستانت مشخ ّّ ص كن.ص كن.ص كن.ص كن.ص كن.ّ
فــتــار شــايــســـتـــهچــه كــســانـــى ر 

هايى؟فتارداشتند؟ چه ر
تكب خطا شدند؟چه كسانى، مر 

چه خطاهايى؟

٢٢٢٢٢.....     ������������������������������ـتـتـتـتـتنننننــاــاــاــاــاــتتــتتـتسسسسسوووووددددد     ــاــاــاــاــاببببب     تتتتتالالالالالاااااـؤـؤـؤـؤـؤسسسسس     ــهــهــهــهــهببببب     ـهـهـهـهـهّجججججــوــوــوــوــوتتتتت     ــااــااـاببببب
�هههههرررررــااــااـابببببرررررددددد�����ـتـتـتـتـتـفـفــففـفگگگگگ     نننننآآآآآ     ىىىىىاااااـرـرـرـرـرجججججاااااممممم     ووووو     نننننــااــااـاــتتــتتـتسسسسساااااددددد     ىىىىى����ـوـوـوـوـوگگگگگووووو
.....نننننككككك

� با همكارى دوستانت داستان را٣٣٣٣٣��� با همكارى دوستانت داستان را.��� با همكارى دوستانت داستان را.��� با همكارى دوستانت داستان را.��� با همكارى دوستانت داستان را.��.
بـه�صـورت نـمـايـش در كـالس بـه اجـرابـه�صـورت نـمـايـش در كـالس بـه اجـرابـه�صـورت نـمـايـش در كـالس بـه اجـرابـه�صـورت نـمـايـش در كـالس بـه اجـرابـه�صـورت نـمـايـش در كـالس بـه اجـرا

درآوريد.درآوريد.درآوريد.درآوريد.درآوريد.
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ساعت ده و نيم …
ان هر دو تيم.فدارسه پر است از طرحياط مدر
ده …ساعت ياز

بازيكنان هر دو تيم آماده هستند.
ده و ربع …ساعت ياز

ى شروع مى�شود.باز

≤±



ام هستند.ه�ها آرّند. بچى�كنان مى�دوند. داور هر�از�گاهى سوت مى�زباز
ى به خوبى و خوشى تمام مى�شود.نيمه�ى اول باز
ها مساوى�اند.پلنگ�هاوشير

ند.ت مى�برّان همگى لذفدارى�كنان و طرباز
تكب خطاى دست مى�شود.ها مرى�كنان تيم شيرى، يكى از بازم بازّدر ميانه�ى نيمه�ى دو

د.ار مى�گيرتوپ در اختيار تيم پلنگ�ها قر
��٩٥��



هاان شيـرفدار هياهوى طـر
بلند مى�شود.

ى ادامه مى�يابد.باز
ى، در اواخـر بــازًتـقـريـبــا

ى�كـنــانيـكـى از بــاز
پلنگ�ها به يكـى از

ند.ها لگد مى�زشير
دداور، پنالتى مى�گير

ل مى�شود.ُو گ
ان پــلــنــگ�هــافــدارطــر

اض مى�كننداعتر
اهو ســــروصـــــدا ر

ند.مى�انداز
ر مى�دهد.ّش به آن�ها تذكمربى ورز

ه�ها …ّا يكى دو تا از بچّام
ا نگاه كنيد … مثل …ــ شير�ها ر

تر شبيه … ــ چه پلنگ�هايى!… چه شجاعتى! … بيش
ــ شما شير هستيد يا …؟

ــ شما پلنگ�ها چه؟…
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اض نمى�كنند،فتار آن�ها اعتره�ها نه تنها به رّه�ى بچّبقي
ى مى�كنند.فداربلكه فقط از تيم خود طر

ااكنون فقط آن دو نفر نيستند كه تيم�هاى يك�ديگر ر
ه مى�كنند. بلكه تعداد زيادى به جان يك�ديگـرمسخر

ا بـهان تيم خـود رفـدارف�هايشـان طـرافتاده�انـد و بـا حـر
�مى�دار��ند!خنده وا

و بحث باّها و پلنگ�ها از جرش، شيربا سوت مربى ورز
يك�ديگر دست مى�كشند.

د!ى تصميم جديدى مى�گيرّمرب
ى ناتمام مى�ماند.باز
احت مى�شوند.ه�ها نارّبچ

ه�ها مى�گويند: تقصير آن دو نفـر اسـت …ّبعضى از بچ
اج كنيد …ى اخرا از بازآن دو نفر ر

ف�هاى حرًاا ظاهرّى مى�گويـد: امّمرب
اى هـمـه�ى شـمــا خــنــده�دارآن�هـا بــر

بود… اين�طور نيست؟!
آن�ها سكوت مى�كنند.

١١١١١.....�������������������������������تتتتتفففففگگگگگ     تتتتتتتتتتسسسسسوووووددددد     اااااببببب     ����ووووو     نننننككككك     لللللاااااؤؤؤؤؤسسسسس     وووووااااا     زززززااااا     .....نننننككككك     وووووگگگگگووووو
.....سسسسسيييييووووونننننببببب     اااااررررر     شششششخخخخخسسسسساااااپپپپپ     هههههگگگگگرررررببببب     كككككييييي     ىىىىىوووووررررررررررببببب

ى دو تيم ناتمام ماند؟ا بازچر 
ــفــاقــاتّ چـگــونــه مــى�شــود از ايــن�گــونــه ات

د؟ى كرگيرجلو
�يكى از جمله�ها را انتخاب كن و با استفاده٢٢٢٢٢���يكى از جمله�ها را انتخاب كن و با استفاده. ���يكى از جمله�ها را انتخاب كن و با استفاده. ���يكى از جمله�ها را انتخاب كن و با استفاده. ���يكى از جمله�ها را انتخاب كن و با استفاده. �� .

از آن، براى دوستانت بگو.از آن، براى دوستانت بگو.از آن، براى دوستانت بگو.از آن، براى دوستانت بگو.از آن، براى دوستانت بگو.
؟ىراد غارسـ ـ ناتساد نيا هب هيبشـ ـ ار ىرگيد دراوم ايآ 

 يادم مى�آيد يك بار …
د…يكى از دوستانم تعريU مى�كر 

 يك بار شاهد بودم …
 همين چند وقت پيش …

�به اين آيه از قرآن و معناى آن توج٣٣٣٣٣��به اين آيه از قرآن و معناى آن توج. ��به اين آيه از قرآن و معناى آن توج. ��به اين آيه از قرآن و معناى آن توج. ��به اين آيه از قرآن و معناى آن توج. �ه كن.ه كن.ه كن.ه كن.ه كن.ّ. 

اوُـــزَـــنـــابَال تَ وْــــمُـــكَـــسُـــفْ,نَا اوُــــزِـمْـــلَال تَو
َــدْــعَ بُقـســـوُــفْ الُــمْسِ االَـسـْــئِ بِـقـــابْ,لَـاْــالِب
)١١ ى�هيآ��ـ����تارجح �ىهروس(           ِاليـمـانْا

يى نكنيد و به نام و لـقـب,هـاىگز عيـب,جـوو هر
قتى به خـدا ايـمـانا ويرانيـد، زا نخوشت يك,ديـگـر رز

دمان، بسيار بـد وديد، ديگر، نام بد نهادن بر مـرآور
د.اهد بوناپسند خو

�با استفاده از سؤال در قالب يك ٤٤٤٤٤����با استفاده از سؤال در قالب يك . ����با استفاده از سؤال در قالب يك . ����با استفاده از سؤال در قالب يك . ����با استفاده از سؤال در قالب يك . ���ّّفـعفـعفـعفـعفـع.  ّّ ّّاليالياليالياليّ تتتتّتّّ
.....گروهى با دوستانت گفت وگو كنگروهى با دوستانت گفت وگو كنگروهى با دوستانت گفت وگو كنگروهى با دوستانت گفت وگو كنگروهى با دوستانت گفت وگو كن

 آيا طرفدارى از تيـم مـورد عـالقـه مـى�تـوانـد بـهـانـه�ى
خوبى براى مسخره�كردن تيم رقيب باشد؟
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ا كه از دور مى�آمد نشان دادند و گفتند: بابا آمد.دى رمردم، پيرمر
                                                                             

ـ رها در منزد مهربانى بود كه آن روزمربابا، پير ـ خدمتل امام خمينى ـ هبر انقالب اسالمى ـ
دما كه مـرد. او هر وقت به نانوايى مى�آمد، با فـروتـنـى و ادب، جـواب سـؤال�هـايـى رمى�كـر
سيدند؛ به آن�ها مى�داد. نانوا هم مى�گفت: سالم همه�ىه) مى�پره�خمينى (رّه ى آيت�اللدربار

≤≤�oÒÂœd� 

ه به او نان مى�داد.ّسان و زودتر از بقيا به آقا برما ر
                                                                                   

جان …د تا به او نان بدهد، بابا گـفـت: نـه شـاطـراز كرف بابـا درا به طـرآن روز، وقتى نانوا دسـتـش ر
ممنونم … من بايد توى صU بايستم.

نانوا گفت: يعنى چه؟ … شما مى�خواهيد يك ساعت توى صU بايستيد تا نوبتتان شود؟ …
د، بـال ايشان مـى�بـراى منـزا بره) است و نـان ردم كه مى�دانستند بابـا در خـدمـت امـام خـمـيـنـى (رمر

دند و نگذاشتند در صU بايستد.ا به جلو برار، او راصر
م.دم به گريه افتاد و گفت: نه … ديگر تا نوبتم نشود، نان نمى�بر مرّتحببابا از اين همه م

دند. به بابا نگاه مى�كربّجهمه با تع
بابا ادامه داد:

�(ردم مى�گويند بابا خدمت�كار منزمودند، شنيده�ام در نانوايى، مرامام ديروز به من فر�ه)ل آقاى خمينى
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ند و هرچند تا نان كه بخواهىا جلو مى�براست و شما ر
ى.زودتر از نوبتت مى�گير

ند … نانوات دارّدم خيلى محببه ايشان گفتم: بله آقا، مر
�امام فرشته�ترد و نان برت دارّنيز محب���مود:ى مى�دهد. و

ا نكن … اين خـوب نـيـسـت كـه از ايـن خـانـه،اين كـار ر
عايت نوبت، خريد كنـد … تـو هـم مـانـنـدكسى بـدون ر

انا كه ديگـران در صU بايسـت … هـمـان نـانـى رديگـر
دم ضايع شود. من هم از مرّند، بگير … مبادا حقمى�گير

اراين به بعد، در صU مى�ايستم … خواهش مى�كنم اصر
نكنيد.

  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن

١١١١١.....���������������������تتتتترررررااااابببببععععع     سسسسسپپپپپسسسسس     ،،،،،نننننككككك     ررررركككككففففف     ��������������.....نننننككككك     لللللممممماااااككككك     اااااررررر     اااااههههه
ه) از اين كه بابا نوبتا امام خمينى (رچر 

احت شد؟ده بود، نارعايت نكرا رر
ه) به عـنـوان امـام خـمـيـنـى (رِفتـارايـن ر 

سى به ما مى�دهد؟هبر مسلمانان، چه درر
� متن «براى خواندن» را بخوان..� متن «براى خواندن» را بخوان..� متن «براى خواندن» را بخوان..� متن «براى خواندن» را بخوان..� متن «براى خواندن» را بخوان.٢٢٢٢٢.
ه) چه مى�دانى؟ه�ى امام خمينى (ردربار 
او چگونه انسانى بود؟ 

در جنوب تهران، از دوردست�ها گنبدى طاليـى بـا
چهار مناره�ى بلند پيداست.

مدرم ىارب شمان هك تسا هتفخ كاخ رد ىدرم اج�نآ رد
.تسانشآ ناهج زورما ناناملسم و ناريا

ه و مرقدش روح�افزاست.ّنام او روح�الل
راگزور رايسب ىاه�ـىتخس اب هك تسا ىدـرم هّللا�حور

،ادخ زا زج ،شا�ىگدنز خيرات بات و چيپ رد و هدنارذگ ار
ىتسود اب .تسا هتساوخن ىراي ،موصعم ناماما و وا ربمايپ
هداتسيا ادخ نيد و ادخ نانمشد لباقم رد نانآ ىوريپ و
هـدهع ـهب ار شالتـرپ و هاگآ ،نـامـلسم ـىمدرم ىـربهر و
.تسا هتفرگ

او رهبر كبـيـر انـقـالب اسـالمـى و بـنـيـان�گـذار نـظـام
جمهورى اسالمى است.

اينك سال�هاست كه از ميان ما رفته و جايش خالى
ـا خـاطـرات او، امـيـدهــا و آرزوهــاى او و راه وّاسـت ام

روش اطاعت او از خدا در بين ما زنده و پابرجاست.
ىمـالسا بالـقنا اّما ـهتفر ـام ناـيم زا  (ره)ىـنيـمخ ماما

.تسا ىقاب وا زا دنمشزرا ىثاريم نوچمه
ىهاگآ اب ،ناميا و هدارا اب وا نوچمه ،ىنيمخ نادنزرف ام و

زارفارس ،دابآ ،ىمالسا ىناريا هب راختفا و رورغ اب و شناد و
.مينك�ىم ركف زوريپ و دنلبرس و

٣٣٣٣٣..... ��� ��� ��� ��� �����������������������تتتتتننننناااااتتتتتسسسسسوووووددددد     ىىىىىااااارررررببببب     سسسسسپپپپپسسسسس     .....نننننككككك     قققققيييييقققققحححححتتتتت          .....سسسسسرررررپپپپپببببب
.....وووووگگگگگببببب

؟ىناد�ىم هچ ىمالسا بالقنا ى�هرابرد   
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از همه�جاى شهر آمده�اند:

ها، همسايه�ها، دوست�ها و …ها، جوان�ترها، پيرگ�ترها، بزركوچك�تر
ر.ّه و خوش�بو، با لباس�هايى تميز و معطدست در دست هم، پاكيز

ا نگاه مى�كنى.آن�ها ر
ند.ا مى�فشاربه هم سالم مى�كنند و به نشانه�ى دوستى صميمانه دست يك ديگر ر

اى هم مى شوند.مهربان كنار هم مى�نشينند و دوستان جديدى بر
ه�اى پيدا مى�كنى.تو نيز دوست تاز

او هم مثل توست؛ مهربان، بانشاط و خندان.

“Ë— s d!N�
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ها، مثل توگ�تراو نيز مثل بزر
سكوت مى�كند، به سخنان امام جمعه

گوش مى�دهد،
نماز مى�خواند و دعا مى�كند.

                         
اه پـدر ودى، هـمـروقـتـى بـاز مـى�گــر

ا ببينى.مادر مى�روى تا آن�ها ر
ا كـه مـى�بـيـنـى، چـشــمــانــت ازآن�هـا ر

ند.ق مى�زشادى بر
ا مى�بينند، لب�هـايـشـانوقتى تـو ر

پر از خنده مى�شود.
ا كه مى�بينى به سويشانآن�ها ر

مى�دوى.
ا كـه مـى�بـيـنـنـد بـه ســويــتتـو ر

آغوش مى�گشايند.
ق بوسه مى�كنند.ا غرتت رصور

ه شده�اى!… قبولــ چه تميز و پاكيـز
باشد!

ا مى�بوسى.تو نيز آن�ها ر
ا ببينيم.ار شد باز هم هم�ديگر ردم… قره�اى پيدا كرگ … دوست تازگ، پدر بزرــ مادر بزر

ايشان از او مى�گويى.و بر
                                                                                

امروز، در كنار هم،
ق در شادى هستيد.غر
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همه�ى خانواده، دور هم جمع هستيد.
نشاط.شاد، صميمى و پر

                                          
ى است اين جمعه!چه روز

بهترين روز هفته،
دم، روز خدا!روز مر

ِالةَّـلــصِ لَىِدا نـوَِذا اــوُـنَ آمَـنيـِـذَّــا الَـهُّيَــا اَي
ِـــرِْك ذ'ـىِلا اْـوـَسـعْـاــَ فِـــةَــعُـــمُـــجْ الِمْــوَ يْـنــِم

…ِهـyّالـل
)٩ه�ى جمعه ـ آيه�ى    (سور        

اندهاخواى نماز جمعه فرمنان، هنگامى كه براى مؤ
ى ياد خدا بشتابيد.يد، به�سومى�شو
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. متن «براى خواندن» را بخوان.. متن «براى خواندن» را بخوان.. متن «براى خواندن» را بخوان.. متن «براى خواندن» را بخوان.. متن «براى خواندن» را بخوان.١١١١١
�از آموزگار بپرس.٢٢٢٢٢����از آموزگار بپرس..����از آموزگار بپرس..����از آموزگار بپرس..����از آموزگار بپرس..���.
غــســل جــمــعــه چـــگـــونـــه انـــجـــام   

مى�شود؟
�تحقيق كن.٣٣٣٣٣��تحقيق كن.. ��تحقيق كن.. ��تحقيق كن.. ��تحقيق كن.. � .
ار مى�شود؟گزنماز جمعه چگونه بر 

چه تفاوت�ها و شباهت�هايى بـا نـمـاز
د؟صبح دار

جمعه، بهترين روز  هفته است؛
هـاى نـيـكـى كـه در ايـن روز انـجـاما كـه عـبـادت�هـا و كــارچـر

د.د خدا دارى نزمى�شود، پاداش بيش�تر
هاىگى و انجـام كـاراى عبادت، پاكيـزا بـرخداوند ايـن روز ر
ار داده است.خير مسلمانان قر

مان خدا،اى اطاعت از فرمؤمنان نيز بر
ند؛دازبه نظافت خود و خانه مى�پر

به نماز جمعه مى�روند؛
به ديدار دوستان و آشنايان،

به ميهمانى،
دش و تفريح دسته�جمعى مى�روند.و يا به گر

شزراابهاى بسيار غسل جمعه و نماز جمعه از عبادت�ها و كار
.دنتسه هعمج زور

آيا مى�دانيد غسل جمعه چگونه انجام مى�شود؟
آيا مى�دانيد نماز جمعه چگونه انجام مى�شود؟

هايت سؤال كنى.گ�ترم و يا بزرّه مى�توانى از معلدر اين�بار

  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن
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