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همکار گرامي، 
سالم عليکممعلّم عزيز

براي پيشبرد بهتر فرايند ياددهي- يادگيري، توّجه شما را به نکات ذيل جلب مي کنيم:
١ـ براي تدريس کتاب مراجعه به کتاب راهنماي معلّم ضروري است. بخشي از محتواي آموزشي در 
کتاب راهنماي معلّم قرار داده شده است و بدون مراجعه به آن فرايند آموزش تکميل نخواهد شد.
فّعالّيت هاي دروس، درون کتاب درسي قرار داده شده است و کتابي مستقل تحت عنوان  ٢ـ 
»کتاب کار« برنامه ريزي نشده است، بنابراين الزم است تدريس محتواي کامل کتاب )به ويژه 

انجام فّعالّيت ها( در کالس صورت پذيرد.
٣ـ با توّجه به اين که تصاوير نقش مهّمي در تثبيت اهداف درس دارند، الزم است همکاران محترم 

در راستاي آموزش مفاهيم دروس، از شيوه ي تصويرخواني نيز استفاده کنند.
٤ـ نوع نگارش متن در اين کتاب نسبت به سال هاي گذشته با تغييراتي رو به رو است و به اقتضاي سّن دانش آموزان، ادبّيات مستقيم تري 

به کار گرفته شده است.
٥ ـ جهت تحّقق اهداف دروس، آيات و احاديث بسياري به کار گرفته شده است تا دانش آموزان به تدريج دريابند که دين را بايد از منابع معتبر 
آن )کالم خدا و سخن معصومان( که از هر خطا و اشتباه به دور هستند، دريافت کنند. آيات و احاديث درس در بسياري از موارد، مفاهيم درس 

را جمع بندي و نتيجه گيري مي کنند و دين را از زبان منابع اصيل در اختيار دانش آموزان قرار مي دهند.
٦ ـ ارزشيابی درس هديه های آسمان پايه ششم به دو صورت مستمر )از طريق مشاهده عملکرد دانش آموزان در فرايند يادگيری و محصول 
عملکرد آن ها( و پايانی )در انتهای سال تحصيلی با استفاده از ابزار آزمون کتبی( صورت می گيرد. جهت آشنايی با شيوه ارزشيابی کتاب، به 

راهنمای معلّم مراجعه شود.
٧ـ هر درس اجزايي دارد که به صورت خالصه به آن ها اشاره مي شود. تفصيل مطالب را در کتاب راهنماي معلّم مطالعه نماييد.

عنوان درس: عنوان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، گوياي چکيده و محتواي اصلي درس است و با ايجاد حّس کنجکاوي در دانش آموزان، 
در جهت انگيزش آن ها به موضوع درس به کار مي آيد.

وروديه: اين بخش که در بيش تر دروس و در آغاز درس قرار گرفته است، به منزله ي ايجاد آمادگي و انگيزه براي ورود به درس مي باشد. 
همچنين در پاره اي از دروس، وروديه نقش ارزشيابي تشخيصي از ميزان پيش دانسته هاي دانش آموزان در ارتباط با هدف درس را ايفا مي نمايد.

متن و بدنه درس: مفاهيم و اهداف اصلي درس، در اين بخش بيان مي شود.
بيش تر بدانيم: اين بخش در راستاي تقويت و تکميل مفاهيم اصلي درس، در برخي دروس قرار داده شده است. الزم به ذکر است مطالب 

اين بخش جهت افزايش اطاّلعات دانش آموز بوده و مورد ارزشيابي قرار نمي گيرد.
ببين و بگو: اين بخش با انجام يک فّعالّيت عيني و ملموس از سوي دانش آموزان، موجب تثبيت مفاهيم درس و تعميق يادگيري مي شود.

فکر کن و بگو: اين فّعالّيت به منظور تمرين فرايند تفّکر منطقي پيش بيني شده و دانش آموزان آن را به صورت فردي انجام مي دهند.
گفت وگو کنيد: با هدايت و نظارت همکاران، دانش آموزان به سؤاالت مطرح شده در اين بخش پاسخ مي دهند و معلّم جمع بندي مي کند. 
دانش آموز در اين قسمت با نظارت معلّم آموخته هاي ديني خود را در جمع دانش آموزان کالس تأييد نموده و آمادگي بروز رفتار ديني براي 

وي حاصل مي گردد.
اجراي نمايش: محتواي برخي دروس به صورت نمايش در کالس اجرا مي شود. جهت جذاب سازي کالس، همکاران مي توانند امکانات الزم 
براي نمايش  را در کالس تدارك نمايند. اين بخش با قرار دادن دانش آموزان در موقعّيتي فرضي، فرصتي براي تمرين عملي مفاهيم فراهم مي کند.
تحقيق کنيد: اين بخش توسط دانش آموزان در خارج از فضاي کالس صورت مي پذيرد. هدف اين بخش تقوّيت رويکرد پژوهش محور در 

فرايند آموزش و تعميق آموخته هاي دانش آموزان است.
خاطره گويي: دانش آموز در اين بخش ميان هدف درس و زندگي روزمره ي خود ارتباط برقرار مي کند.

مناجات: در راستای تقويت اهداف نگرشی و عاطفی دروس، بخش »مناجات« در پايان برخی درس ها قرار گرفته است. اين بخش مورد 
ارزشيابی مستمر و پايانی قرار نمی گيرد.

کامل کنيد: اين بخش با برقراري ارتباط ميان مفاهيم درس، به تثبيت اهداف کمک مي کند.
همراه با خانواده: اين قسمت با هدف بسط يادگيري و تقويت نگرش دانش آموز به مفاهيم ديني در ميان اعضاي خانواده، براي بروز رفتار 
ديني وي قرار داده شده است. انتظار می رود والدين گرامی، همراهی الزم را جهت انجام اين بخش از فعاليت ها با دانش آموز مبذول نمايند.

انتظار مي رود همه ي دانش آموزان در بخش هاي گوناگون درس مشارکت داشته باشند و اگر دانش آموزي در بخشي نتوانست فّعالّيت و مشارکت 
مؤثّري داشته باشد، در بخش ديگر به او توّجه شود.

آموزشي،  الکترونيکي کتاب هاي درسي، متون کمک  اخبار، بخش نامه ها، نسخه ي  دادن  قرار  با  تربيت ديني  و  تعليم  اينترنتي گروه  پايگاه 
کتاب راهنماي معلّم، شيوه نامه ي ارزشيابي در پايه هاي دوم و ششم و... در خدمت شما معلّمان گرامي مي باشد. آدرس وبگاه عبارت است از:  

dini-dept.talif.sch.ir
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تنها او درس اّول

نظم و هماهنگی که در جهان اطراف ما وجود دارد، نشانه ی چیست؟ 

هماهنگی شگفت انگیز
آیا تا به حال درباره ی رشد یک دانه ی گندم فکر کرده اید؟ 

یک دانه ی گندم وقتی در خاک قرار می گیرد، غذای آن از قبل در خاک آماده شده است. دانه 
برای رشد، به آب هم نیاز دارد. آب مورد نیاز آن، به وسیله  ی ابرها از باالی دریاها به سوی 
مزرعه می آید و به صورت باران، بر زمین می بارد. دانه ی گندم برای رشد، به نور و گرما هم نیاز 

دارد که خورشید آن را تأمین می کند. 
جالب است بدانید که فاصله ی خورشید و زمین دقیق و حساب شده است. اگر فاصله ی زمین تا 
خورشید خیلی زیاد بود، گیاهان به خاطر سرما از بین می رفتند و اگر این فاصله خیلی کم بود، از 

گرمای زیاد می سوختند.
می بینید که برای رشد یک دانه ی گندم، چه هماهنگی شگفت انگیزی میان خاک و خورشید و 
باد و باران وجود دارد. درباره ی هر کدام از پدیده های این جهان که فکر کنید، همین هماهنگی 

و نظم را خواهید دید.

7
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فرض کنید دو خدا تصمیم داشتند جهان را اداره کنند! یکی می خواست خورشید را از مشرق 
بیاورد، اّما دیگری می خواست طلوع خورشید را از مغرب قرار بدهد!

یکی می خواست دو دست برای انسان بیافریند و دیگری اراده می کرد انسان سه دست داشته باشد!
یکی تصمیم می گرفت هر سال 12 ماه داشته باشد و دیگری سه ماه دیگر به آن اضافه می کرد!

اداره می کند.  را  میان پدیده های جهان نشان می دهد که فقط یک خدا جهان  نظم و هماهنگی 
راستی اگر خدای دیگری هم وجود داشت، چرا برای معّرفی خودش، حّتی یک نفر را برای ما 

انسان ها نفرستاده است؟! 

ُه َلَفَسَدتا َلۡوکاَن فیِهما ءاِلَهٌة ِالَّ اللّٰ
اگر در آسمان و زمین، غیر از اهلل خدایان دیگری بود، 

آسمان و زمین به هم می ریخت.  
سوره ی انبیاء، آیه ی 22

فکر می کنید اگر دو یا چند خدا جهان را اداره می کرد، این هماهنگی به وجود می آمد؟
قرآن کریم می فرماید:
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پسر عزیزم! بدان که اگر پروردگار تو شریکی داشت، 
پیامبران او نیز نزد تو می آمدند.

       نهج البالغه١، نامه ی 31

١ــ نهج البالغه کتابی است که سخنان و نامه های امام علی علیه الّسالم در آن جمع آوری شده است.

امام علی)علیه الّسالم( در این باره به فرزندش امام حسن )علیه الّسالم( می فرماید:

با کمک اعضای خانواده، نمونه ی دیگری از نظم و هماهنگی در جهان آفرینش را بنویسید و در 
کالس برای دوستانتان بخوانید.

ببین و بگو

گفت وگو كنید

همراه با خانواده

هماهنگی  چه  خود،  اطراف  محیط  با  موجودات  این  میان  کنید.  نگاه  تصاویر  این  به  دّقت  با 
وجود دارد؟

به نظر شما در هر یک از موارد زیر چه مشکالتی رخ خواهد داد؟ 
- یک مدرسه دو مدیر داشته باشد.

- یک تیم ورزشی دو سرمرّبی داشته باشد.
- سربازان یک لشکر دو فرمانده داشته باشند.
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مشرکان مّکه گمان نمی کردند کسی سخنانش را باور کند و به او ایمان بیاورد؛ اّما روز به روز 
ولی  کردند،  کاری  هر  اسالم،  پیشرفت  از  جلوگیری  برای  آن ها  می شد.  افزوده  او  پیروان  بر 

سخت ترین آزارها و شکنجه ها نیز نتوانست پیروان حضرت محّمد را از یاری او باز دارد.
پیشنهادهای  این باره گردهم آمدند. در جلسه ی مشورتی،  برای گفت وگو در  بزرگان قریش، 

گوناگونی مطرح شد؛ اّما هیچ یک از سوی جمع پذیرفته نشد. 
سرانجام یکی از افراد پیشنهادی داد که همه قبول کردند: »بهتر است به محّمد بگوییم ما حاضریم 
از آیین تو پیروی کنیم، به شرط آن که تو هم از آیین ما پیروی کنی. در این صورت تو هم 
جزء بزرگان قریش می شوی و از همه ی مقامات و امتیازات ما برخوردار می گردی. یک سال تو 

خدایان ما را بپرست و سال بعد ما خدای تو را می پرستیم.«
اّما  گذاشتند.  میان  در  آله(  و  علیه  اهلل  پیامبر)صّلی  با  را  خود  پیشنهاد  قریش،  سران 
رسول خدا   )صّلی اهلل علیه و آله( که حّتی برای لحظه ای حاضر نبود در برابر بت های سنگی و چوبی 

سر فرود آورد، فرمود: »پناه بر خدا که بخواهم چیزی را همتای او قرار دهم.«
به  آله(  و  علیه  اهلل  )صّلی  خدا  رسول  نازل شد.  پیامبر  بر  »کافرون«  ماجرا، سوره ی  این  پی  در 

مسجدالحرام رفت، بر بلندی ایستاد و آیات آن را برای بزرگان قریش خواند:

تنها تو را می پرستیم درس دوم

10

ۡحٰمِن الرَّحیِم  ِه الرَّ ِبۡسِم اللّٰ
ُقۡل ٰیاَ یَُّها اۡلکاِفروَن)1(

ل َاۡعُبُد ما َتۡعُبدوَن)2(

َو ل اَ ۡنُتۡم عاِبدوَن ما َاۡعُبُد)3(

َو ل اَ َنا عاِبٌد ما َعَبۡدُتۡم)4( 
َو ل اَ ۡنُتۡم عاِبدوَن ما َاۡعُبُد)5(

َلُکم ۡ دیُنُکۡم َو ِلَی دیِن)6(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

بگو: ای کافران 

من آنچه را شما می پرستید، نمی پرستم.

و شما نیز آنچه را من می پرستم، نمی  پرستید. )بار دیگر 

می  گویم:(

نه من آنچه را شما پرستش کرده اید، می پرستم.

و نه شما آنچه را من می پرستم، خواهید پرستید.

)بنابراین( دیِن شما برای خودتان و دیِن من برای خودم.
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اجرای نمایش

برای  خوانده اید،  گذشته  سال های  در  که  را  الّسالم(  )علیه  ابراهیم  حضرت  بت شکنی  ماجرای 
دوستانتان تعریف کنید و آن را به صورت یک نمایش در کالس به اجرا در آورید.

پدر خداپرستان
حضرت ابراهیم، برای دعوت مردم به خداپرستی، تالش بسیاری کرد. خدا در قرآن، او را پدر مؤمنان 

و خداپرستان نامیده است.1
او از جوانی، با بت پرستی مبارزه می کرد و به قوم خود می گفت: »پرستیدن این بت های بی جان 
برابر  چه سودی برای شما دارد؟ آیا عاقالنه است که شما خودتان بت هایی بسازید و بعد در 
و  نمی کردند  توّجهی  او  به سخنان  ابراهیم،  قوم  اّما  بیفتید؟«  به سجده  خود،  ساخته های دست 

حرف های او را جّدی نمی گرفتند.
مراسم  برگزاری  برای  فرا رسید. آن ها  پرستان  بت  سالیانه ی  که جشن  این  تا  روز ها گذشت 
و  ضعف  داشت  تصمیم  قبل  مّدت ها  از  که  الّسالم(  ابراهیم)علیه  رفتند.  بیرون  شهر  از  جشن 
ناتوانی بت ها را به مردم نشان دهد، از خدا یاری خواست و با گام های استوار به سوی بتکده ی 

شهر رفت. 

١ــ سوره ی حج، آیه ی 78

بیش تر بدانیم

رسول خدا به مّدت 13 سال، مردم مکه را به دین اسالم دعوت کرد. اّما بت پرستان و کافران، 
سخن او را نپذیرفتند و تصمیم گرفتند ایشان را در خانه اش به قتل برسانند. خداوند پیامبرش را 

از این توطئه آگاه کرد و به او فرمان داد به مدینه هجرت کند.
نیافتند، به تعقیب او پرداختند. پیامبر به درون غاری رفت  وقتی کافران پیامبر را در خانه اش 
و مخفی شد. به فرمان خدا عنکبوتی بر دهانه ی غار، تار تنید. وقتی دشمنان به آنجا رسیدند و 

النه ی عنکبوت را دیدند، مطمئن شدند کسی درون غار نیست و با نا امیدی بازگشتند.
و این گونه خداوند پیامبرش را از این خطر بزرگ نجات بخشید.
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ترجمه ی آیه ی سی و دوم از سوره ی ابراهیم چنین است: »خداوند است که آسمان ها و زمین را 
آفرید و از آسمان آب باران نازل کرد و به وسیله ی باران، انواع محصوالت برای روزی شما )از 

زمین( خارج ساخت... «
با توّجه به این آیه چه کسی شایسته ی پرستش و عبادت است؟ چرا؟ 

گفت وگو كنید

فکر كن و بگو

ما هر روز سوره ی حمد را در نماز خود می خوانیم. کدام جمله ی این سوره، درباره ی پرستش 
خدای یگانه و یاری خواستن از او است؟ معنای آن چیست؟

ببین و بگو

با دّقت در داستان تصاویر بگویید چه کسی شایسته ی یاری خواستن و استعانت است؟ چرا؟
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این  می گذاریم؟  پشت سر  زندگی خود  در  را  مراحلی  چه  انسان ها  ما  از  یک  هر  می دانید  آیا 
مرحله ها تا چه زمانی ادامه پیدا می کند؟ 

اّولین مرحله ی زندگی، مرحله ی ُنه ماهه ای است که در شکم مادر به سر می بریم. وقتی رشد ما 
کامل شد، به دنیا می آییم و مرحله ی جدیدی را آغاز می کنیم. این مرحله ی جدید دوران کودکی 
را  یاد می گیریم که چه طور کارهایمان  و  افزایش می یابد  ما  نیروی  و  است. رفته رفته قدرت 
خودمان انجام دهیم و به این ترتیب، پا به دوره ی نوجوانی می گذاریم. پس از دوره ی نوجوانی، 

جهان دیگر درس سوم

14
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نوبت به جوانی می رسد. این دوره، زمان کار و تالش جّدی است و در آن به آینده بیش تر فکر 
می کنیم. بعد از جوانی، نوبت به بزرگ سالی، پیری و کهن سالی می رسد.

به طور طبیعی، هر کدام از ما این دوره ها را طی می کنیم و سپس زندگی ما در این دنیا به پایان 
می رسد.

آیا زندگی ما با مرگ پایان می یابد؟ پس از مرگ، وارد چه دوره ی جدیدی از زندگی می شویم؟ 

زندگی برتر
قرآن کریم، به این سؤال پاسخ می دهد و می گوید: مرگ پایان زندگی نیست و ما پس از مرگ پا 
به جهان جدیدی می گذاریم که خیلی بزرگ تر و شگفت انگیزتر از این جهان است. زندگی اصلی 

ما در آن جهان خواهد بود.
زندگی دنیا، محدود است و روزی به پایان می رسد؛ اّما زندگی در جهان آخرت، دائمی و همیشگی 
بیاورند و  ایمان  این دنیا فرصت دارند تا آخرت خود را آباد کنند. کسانی که  است. مردم در 
کارهای نیک انجام دهند، برای همیشه در بهشت خواهند بود و کافران و مجرمان، به آتش جهنم 

گرفتار خواهند شد.
در زمان پیامبر اسالم )صّلی اهلل علیه و آله( یکی از کافران، استخوان پوسیده ای را نزد پیامبر خدا 
آورد. آن گاه استخوان را با دستان خود نرم و خرد کرد و به پیامبر گفت: »ای محّمد! آیا پس از 

آن که ُمردیم و به یک ُمشت استخوان تبدیل شدیم، دوباره زنده می شویم؟!« 
خدا در قرآن، این ماجرا را آورد و به سخن آن مرد چنین پاسخ گفت:

آری! کسانی که نسبت به قیامت شک دارند، قدرت خدا را خیلی کم می شمارند. تعّجب آنان این 
است که خدا چگونه می تواند مرده ها را دوباره زنده کند و جان تازه ای به آن ها ببخشد. خدا در 

پاسخ این افراد نیز می فرماید:

او گفت: چه کسی استخوان های پوسیده را زنده می کند؟! 
بگو همان کسی که آن ها را در آغاز آفریده است.

سوره ی یس، آیات 78 و 79

آیا آفرینش دوباره ی شما )در قیامت(، دشوارتر است یا 
آفریدن آسمان که خدا آن را برپا کرده است؟ 

سوره ی نازعات، آیه ی27
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برای ساختن یک خانه، مهندس ابتدا باید نقشه ای طّراحی کند و سپس بر اساس آن با تهّیه ی 
مواد و مصالح، خانه را بسازد. اگر ساختمان خراب شود و آن مهندس بخواهد دوباره آن را مثل 

شکل قبلی بسازد، ساختن اّولّیه سخت تر است یا دوباره ساختن آن؟

گفت وگو كنید

فکر كن و بگو

دنیا،  این  در  مردگان  زنده شدن  درباره  داستانی  آیا  خوانده اید،  گذشته  سال های  در  آنچه  از 
به خاطر می آورید؟ از آن چه درسی می گیرید؟

زندگی آخرت برتر از زندگی دنیاست. زیرا:

كامل كنید

٣ــ  …………………………………………………………………………………………........................……………………………

1ــ  …………………………………………………………………………………………........................……………………………

2ــ  …………………………………………………………………………………………........................……………………………
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ببین و بگو

با توّجه به سخن:

درباره ی تصاویر باال گفتگو کنید.

بیع فَاکِۡثرُوا ِذکَۡر النُّشُوَر ِاَذا َرَأۡیُتُم الـرَّ
هرگاه بهار را دیدید، بسیار از قیامت یاد کنید.
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ٍة َخۡیًرا َیَره و )7(  َفَمۡن َیۡعَمۡل ِمۡثقاَل َذرَّ
ا َیَره و )8( ٍة َشرًّ َو َمۡن َیۡعَمۡل ِمۡثقاَل َذرَّ

هر کس ذّره ای کار نیک کند، 
]نتیجه ی [ آن را خواهد دید و 

هرکس ذّره ای کار بد کند، ]نتیجه ی [ 
آن را خواهد دید.

 سوره ی زلزال، آیات ٧ و ٨

یاد آن روز بزرگ درس چهارم

18

مردی نزد پیامبر)صّلی اهلل علیه و آله( آمد و از ایشان خواست که به 
او قرآن بیاموزد. پیامبر)صّلی اهلل علیه و آله( یکی از یارانش را مأمور 
آموختن قرآن به او کرد. وقتی آن مرد سوره ی زلزال را یاد گرفت، 
درباره ی دو آیه ی آخر آن به معّلم خود گفت: »همین دو آیه برای 

من کافی است!« 

پیامبر فرمود:  بازگو کردند.  پیامبر  برای  را  او  ماجرای 
را  دین  که  برگشت  خانه ی خود  به  حالی  در  مرد  »این 

به خوبی فرا گرفته بود.« 
فکر می کنید در این دو آیه چه نکته ای آمده است که او 

می گفت همین دو آیه برای من کافی است؟!
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قرآن و یاد قیامت
بسیاری از آیات قرآن کریم، درباره ی قیامت است. قرآن، بارها و بارها از آن روز بزرگ یاد 
کرده و همواره مردم را به یاد روز قیامت می اندازد. این کتاب عزیز، گاهی به بیان نعمت های 
و  بهشتیان  گفت وگوی  گاهی  می دهد.  گزارش  جهّنم  عذاب های  از  گاهی  می پردازد.  بهشت 
جهنمیان را بازگو می کند و گاهی هم مراحل مختلف قیامت را برمی شمارد، تا انسان ها با خواندن 

این آیات به انجام کارهای نیک تشویق شوند.
بسیاری از گناهان مردم، به خاطر از یاد بردن قیامت است. به نظر شما اگر کسی یاد قیامت باشد، 
آیا به راحتی حاضر می شود دروغ بگوید و یا به دیگران ستم کند؟ اگر کسی واقعًا به قیامت ایمان 
داشته باشد، از مال دیگران بدون اجازه ی آن ها استفاده می کند؟ یا این که سعی می کند با انجام 

کارهای نیک به سعادت همیشگی برسد و در روز قیامت به بهشت وارد شود؟

آیات صفحه ی بعد را به همراه ترجمه ی آن در کالس بخوانید و درباره ی پیام های آن ها گفت وگو 
کنید.

فکر كن و بگو

قرآن بخوانیم

خدا در سوره ی حمد، با چه نامی از قیامت یاد کرده است؟

با هم کالسی های خود چگونه  ایمان دارد، در برخورد  دانش آموزی که به خدا و جهان آخرت 
رفتار می کند؟

گفت وگو كنید
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ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ ناِضَرٌة؛ ِإلی ربِّها ناِظَرٌة؛ 
َو ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ باِسَرٌة؛ َتُظنُّ َأْن ُیْفَعَل ِبها فاِقَرٌة

سوره ی قیامت، آیات ٢٥ــ٢٢ 

در آن روز صورت هایی شاداب و مسرور است؛ و به رحمت پروردگارش 
امیدوار است؛ 

و در آن روز صورت هایی گرفته و در هم کشیده است؛ زیرا می داند عذابی 
در پیش دارد.

َاْلَیْوَم ُتْجزٰي ُکلُّ َنْفٍس ِبما َکَسَبْت ل ُظْلَم اْلَیْوَم ِإنَّ اللََّه َسریُع اْلِحساِب 
سوره ی غافر، آیه ١٧

امروز هر کس در برابر کاری که انجام داده است، پاداش داده می شود؛ 
امروز هیچ ظلمی نیست؛ خداوند سریع به حساب همگان می رسد.

خدای من!
مورچه را چنان آفریدی

که برای روزی خود می کوشد
دانه را به النه می برد و در مکانی مطمئن انبار می کند.

خدای من!
آذوقه  خود  زمستان  برای  تابستان  در  که  آموختی  مورچه  به 

فراهم کند؛
مرا نیز یاری کن

تا از هم اکنون به فکر آخرت خویش باشم
و توشه ای برای آن روز فراهم سازم.

برگرفته از کتاب »یاد شیرین دوست«؛ نوشته ی ناصر نادری

نیایش



22

به  شتر  دادن  کرایه  کارش  که  الّسالم(،  )علیه  کاظم  امام  یاران  از  یکی  بود؛  »صفوان«  نامش 
مسافران بود. 

از  گروهی  همراه  به  می خواست  بود،  الّسالم(  )علیه  کاظم  امام  مخالف  که  پادشاهی  هارون، 
درباریانش به سفر حج برود. کسی را نزد صفوان فرستاد و تعداد زیادی از شتران او را کرایه کرد. 

سفر آن ها چند ماهی طول می کشید و صفوان پول هنگفتی به 
دست می آورد. او که از پیروان و دوست داران 

دلش  بود،  الّسالم(  کاظم)علیه  امام 
نمی خواست به هارون خدمتی کند؛ 

سود  پر  معامله ی  این  از  اّما 
با  بگذرد.  نمی  توانست  نیز 

»کار  می  گفت:  خودش 
دارد؟!  اشکالی  چه  من 
شترانم را برای زیارت 
کرایه  خدا،  خانه 
دیگر  که  این  می دهم. 

عیبی ندارد.«
چند روز بعد خدمت امام 

رسید.  الّسالم(  کاظم)علیه 
»صفوان!  فرمود:  وی  به  امام 

نمی پسندم.«  را  تو  کار  این  من 
صفوان با تعّجب پرسید: »کدام کار؟« 

ــ این که شترانت را به هارون کرایه داده ای!
ــ من شترانم را به هارون کرایه نداده ام تا به شکار یا 

تفریح برود؛ برای سفر حج و زیارت خانه ی خدا کرایه داده ام. شتربانی هارون نیز بر عهده ی 
خودم نیست؛ بلکه غالمانم را به همراه او خواهم فرستاد.

ــ  آیا دوست داری تا زمان پرداخت کرایه، هارون زنده بماند؟

شتربان با ایمان درس پنجم
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هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد، 
از آنان است و در آتش دوزخ جای خواهد داشت.

ــ آری. دوست دارم زنده بماند تا برگردد و کرایه ام را بپردازد.
امام کاظم)علیه الّسالم( فرمود:

23
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بر اساس این آیه، یکی از وظایف دینی ما مسلمانان، »َتوّلی« و »َتبّری« است. یعنی باید مؤمنان را 
که دوستان خدا هستند، دوست بداریم و در مقابل، کافران ستمکار را که دشمنان خدا هستند، 
فهمید  وقتی  الّسالم(  )علیه  ابراهیم  بجوییم. چنان که حضرت  بیزاری  از آن ها  و  بداریم  دشمن 

سرپرست او بت  پرست است و حاضر نیست دست از کار خود بردارد، از او بیزاری جست.1

***

در کشور ما بعد از انقالب اسالمی، روز سیزده آبان، »روز مّلی مبارزه با استکبار« نام گرفته است و 
در این روز همه ی مردم، به  ویژه دانش آموزان و دانشجویان، با شعارهایی مانند »مرگ بر آمریکا 

و اسرائیل« بیزاری خود را از دولت های زورگو و ستمگر اعالم می کنند. 

١ــ سوره ی توبه، آیه ی ١١4

ِه َو الَّذیَن َمَعه و َاِشّداُء َعَلی اۡلُکّفاِر ُرَحماُء َبۡیَنُهۡم  ٌد َرسوُل اللّٰ ُمَحمَّ
محّمد رسول خدا و یارانش، در برابر دشمنان کافر، سرسخت و استوار،

و با یک دیگر مهربان و نیک  رفتارند. 
سوره ی فتح، آیه ی 29

را  شترانش  همه ی  ستمگر،  به  کمک  از  رهایی  برای  آمد.  خود  به  امام  هشدار  این  از  صفوان 
فروخت و به هارون کرایه نداد.

***

خدا در قرآن، همه ی ما مسلمانان را برادر یک دیگر شمرده است و به ما سفارش فرموده که به 
یک دیگر محّبت بورزیم و انسان های با ایمان و نیکوکار را دوست بداریم. هم چنین از کسانی که 
با دین خدا و پیامبر او و اهل بیتش علیهم الّسالم دشمنی می  ورزند، دوری کنیم و راه خود را از 

آن ها جدا نماییم. 
خداوند در قرآن می  فرماید:

در مورد پیام آیه ی ٢٩ سوره ی فتح با دوستانتان گفت وگو کنید.

گفت وگو كنید
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تحقیق كنید

از  را  خود  بیزاری  ما  آن ها  در  که  می شناسید  دیگری  مناسبت های  چه  آبان،   13 روز  از  غیر 
دشمنان اسالم اعالم می کنیم؟

فکر كن و بگو

25

چه حادثه ای موجب شد که روز 13 آبان را روز »دانش آموز« بنامند؟

كامل كنید

ویژگی	های	دشمنان	خداویژگی	های	دوستان	خدا	

........................................	-1........................................	-1

........................................	-2........................................	-2

........................................	-3........................................	-3
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عصر عاشورا بود. بسیاری از یاران امام شهید شده بودند. 
امام حسین )علیه الّسالم( کنار خیمه ها ایستاده بود و به لشکر یزید نگاه می کرد. 

صدایی آشنا توّجه امام را به خود جلب کرد.
عمو جان، عمو جان! 

صدای قاسم بود. فرزنِد برادرش.
- عزیزم سخنی داری؟

- عمو جان! می خواهم به میدان جنگ بروم و در راه دفاع از دین خدا کشته شوم. امام نگاهی به 
او کرد؛ برایش سخت بود که یادگار و امانت برادرش را که تازه به سّن چهارده سالگی رسیده 
بود، به مبارزه با کسانی بفرستد که هیچ رحمی نداشتند. قطره ی اشکی از چشمان امام بر   زمین 

چکید. به آرامی گفت: نه قاسم جان!
قاسم دوباره اصرار کرد. دستان عمو را در دستانش گرفته بود و اشک می ریخت. 

او خود را برای شهادت در راه خدا آماده کرده بود. پس از اصرار زیاد، امام 
به او اجازه ی نبرد داد. قاسم با شجاعت وارد میدان شد.

تکبیر  و  می زد  شمشیر  داشت.  مصّمم  حال  عین  در  و  آرام  چهره ای 

می گفت. چیزی نگذشت که این ستاره ی فروزان، عموگویان بر زمین افتاد.
امام حسین )علیه الّسالم( به سوی قاسم رفت. خم شد و پسر برادرش را در آغوش گرفت. بوی 
گل های بهشت را از بدن معّطرش احساس می کرد. اشک از چشمانش جاری شد و با مهربانی و 
عطوفتی توصیف ناپذیر فرمود: »به خدا قسم برای عمویت سخت است که تو او را صدا بزنی و او 

نتواند جواب دهد.«

قیام امام حسین )علیه الّسالم(
انتخاب شد،  پیامبری  به  از سوی خداوند  آله(  و  علیه  اهلل  )صّلی  محّمد  که حضرت  آن  از  بعد 
انسان های ظالم و ستمگر که حاضر به پذیرش دستورات خداوند نبودند، تصمیم گرفتند از هر 

سرور آزادگان درس ششم

26
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اّما تالش ها و مقاومت های پیامبر  راهی که شده دین اسالم را از بین ببرند؛ 
باعث شد که این دشمنان نتوانند به خواسته های خود برسند. 

پیامبر  )علیه الّسالم( که جانشین  امام علی  با  به جنگ  معاویه  پیامبر،  از  بعد 
فرزندش  الّسالم(،  علی)علیه  امام  از  بعد  برخاست.  بود، 

به  معاویه  نقشه ی  با  نیز  )علیه الّسالم(  امام  حسن 
شهادت رسید. 

و  رفت  دنیا  از  معاویه  قمری  هجری   60 سال  در 
فرزندش یزید به حکومت رسید. یزید اهل کارهای 
زشت و ناپسند بود. به نماز چندان اهّمّیت نمی داد و 

احکام دینی را رعایت نمی کرد. آشکارا دین اسالم و 

27
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»وای بر اسالم که به حاکمی چون یزید گرفتار شده است.«

امام حسین )علیه الّسالم( در برابر یزید قیام کرد و با فرزندان و خانواده اش از مدینه خارج شد. 
امام مردم را به مبارزه با یزید دعوت نمود و درباره ی هدف خود از قیام فرمود:

سال 61   محّرم  دهم  روز  در  کردند. سرانجام  یاری  را  او  و  همراه شدند  او  با  کمی  عّده ی  اّما 
امام     حسین )علیه الّسالم( و هفتاد و دو تن از یارانش در صحرای کربال به شهادت رسیدند.

پس از شهادت امام حسین )علیه الّسالم(، مردم از خواب غفلت بیدار شدند و با الگو گرفتن از 
قیام امام حسین)علیه الّسالم( در مقابل یزید ایستادند.

همانا من برای اصالح امت جّدم قیام کرده ام. 
من می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم.

در مورد دیگر کودکان و نوجوانانی که در حماسه ی کربال حاضر بودند، تحقیق کنید و در کالس 
برای دوستانتان بخوانید.

شما به عنوان یک نوجوان مسلمان برای زنده نگه داشتن نام امام حسین )علیه الّسالم( چه کارهایی 
انجام می دهید؟

گفت وگو كنید

تحقیق كنید

حضرت محّمد)صّلی اهلل علیه و آله( را مسخره می کرد. فساد او در مردم نیز اثر گذاشته بود. یزید 
می خواست دین اسالم را ریشه کن کند و آن را نابود سازد. 

وقتی به امام حسین )علیه الّسالم( خبر دادند که یزید به حکومت رسیده است، فرمود:
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در  را  آن  و  نمایید  تهّیه  محّله ی خود  در  محّرم  ماه  عزاداری  برنامه های  برگزاری  از  گزارشی 
کالس برای دوستانتان بازگو کنید.

خاطره گویی

به چپ در جدول قرار دهید؛ سپس  از راست  اعداد داده شده  به ترتیب  را  پاسخ سؤاالت زیر 
حروف را به ترتیب کنار هم بخوانید. رمز جدول، یکی از سخنان امام حسین )علیه الّسالم( است. 

1- نام خواهر امام حسین )علیه الّسالم(؛ پیام رسان کربال )13-12-7-4(
2- جاری شدن اشک از چشم ها )1-17-2-3(

3- وقتی به هم می رسیم، به یک دیگر می گوییم .......... . )8-14-20-16(
4- تعداد جزء های قرآن کریم )21-6(

5- زیاد نیست. )11-15(
6- اّولین ماه از فصل زمستان )23-24(

7- شکلی که سه ضلع دارد. )9-10-19-18(

به نظر شما این جمله چه ارتباطی با موضوع درس دارد؟

كامل كنید

امام حسین )علیه الّسالم( می فرماید: 
............................................................................................................................ بیعت نمی کند.

زک

*

**
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سال ها آرزو داشت در مزرعه ی امام کاظم )علیه الّسالم( مشغول به کار شود؛ او می دانست که آن 
حضرت درآمد کشاورزی خود را در اختیار فقیران قرار می دهد.

هنگام ناهار، سفره ی بزرگی پهن شد و همه ی کارگران دور آن نشستند، اّما کسی دست به غذا 
نمی برد. گویا منتظر کسی بودند. چند لحظه ای گذشت که امام با لبخندی بر چهره و با گفتن سالم 

وارد شد و در گوشه ای از سفره نشست. 

سیمای خوبان درس هفتم

30
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باورش نمی شد! آیا امام با کارگران خود بر سر یک سفره می نشیند؟ 
امام نام خدا را بر زبان آورد و همگی مشغول خوردن غذا شدند. بعد از غذا، امام خدا را شکر 
گفت و سپس رو به کارگران کرد و فرمود: کمی بنشینید، مشکلی پیش آمده که می خواهم در 

مورد آن با شما مشورت کنم.
او رو به سوی امام کرد و گفت: آیا شما با این علم و مقام می خواهید با ما مشورت کنید؟

امام کاظم )علیه الّسالم( با مهربانی نگاهی به او کرد و فرمود: شاید خدا به ذهن شما چیزی بیاورد 
که راه حّل این مشکل باشد.

 این رفتار، عشق و عالقه ی او را به امام بیش تر کرد. تازه  فهمید که چرا خداوند ایشان را امام و 
پیشوای مسلمانان قرار داده است.

***
فکر می کنید امامان )علیهم الّسالم( چه ویژگی هایی داشتند که خداوند ایشان را پیشوای ما قرار 

داده است؟

اهل بیت در قرآن
و  برتر  الگوهای  معّرفی  هدایت،  راه  بهترین  و  است  مردم  راهنمایی  و  هدایت  کتاب  قرآن 

انسان های نمونه است. در یکی از آیات قرآن می خوانیم:

َرُکۡم َتۡطهیًرا ۡجَس َاۡهَل اۡلَبۡیِت َو ُیَطِهّ ُه ِلُیۡذِهَب َعۡنُکُم الِرّ ِانَّما ُیریُد اللّٰ
همانا خدا اراده کرده که همه ی پلیدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بیت دور سازد 

و شما را پاک و مطّهر گرداند.
سوره ی احزاب، آیه ی33       

این  از  قرآن،  در  خدا  چرا  که  بفهمیم  می توانیم  )علیهم الّسالم(،  بیت  اهل  زندگی  به  نگاهی  با 

بزرگواران ستایش کرده است.

 آنان مهربان و خوش اخالق بودند. خطای دیگران را به راحتی می بخشیدند. از کسی کینه به دل 

نمی گرفتند. اشتباهات مردم را به رخ آنان نمی کشیدند و آنان را سرزنش نمی کردند. اگر هم از 
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عیب کسی خبردار می شدند، آن را می پوشاندند. 

امام  نمی کردند.  فخرفروشی  مردم  بر  آله(  و  علیه  اهلل  پیامبر)صّلی  با  خویشاوندی  خاطر  به 

اد)علیه الّسالم( در مسافرت ها، خویشاوندی اش با پیامبر را پنهان می کرد تا مبادا همسفران  سجّّ

به زحمت بیفتند و او را از کار کردن بازدارند. 

آنان با ظالمان و ستمگران زمان خود مبارزه می کردند و همگی در این راه شهید شدند.

به عهد و پیمان خود وفادار بودند و اگر قولی می دادند، به قولشان عمل می کردند. امانت را صحیح 

و سالم به صاحبش باز می گرداندند.

به دیگران نیکی می کردند ولی مّنت نمی گذاشتند. هدیه های کوچک و کم ارزش را نیز می پذیرفتند 

و آن را جبران می کردند.

با هیچ کس مغرورانه سخن نمی گفتند و هیچ گاه متکّبرانه راه نمی رفتند. به کسی دشنام نمی دادند 

و کسی را با القاب زشت و ناپسند صدا نمی زدند. پشت سر مردم حرف نمی زدند و اگر کسی 

مسخره  را  کسی  هیچ گاه  می گرفتند.  را  او  جلوی  می گشود،  دیگران  غیبت  به  زبان  آنان،  نزد 

اّما  می کردند؛  شوخی  نمی کردند.  قطع  را  کسی  حرف  و  می گفتند  سخن  اندازه  به  نمی کردند. 

شوخی هایشان به اندازه بود و به بهانه ی شوخی، کسی را از خود نمی رنجاندند.

پذیرایی  او  از  شکل  بهترین  به  می آمد  آن ها  خانه ی  به  مهمان  اگر  بودند.  مهمان نواز  بسیار   

می کردند. به عیادت بیماران می رفتند و با سخنان دلگرم کننده ،  به آنان امیدواری می دادند.

کودکان را دوست داشتند و با آنان با مهربانی رفتار می کردند. اگر فقیرترین مردم به دیدارشان 

را  دعوتش  می کرد،  دعوت  نه ی خود  خا به  را  آنان  اگر کسی  و  می داشتند  گرامی  را  او  می آمد، 

می پذیرفتند. بسیار کریم و بخشنده بودند. شب ها به طور ناشناس، به محّله  های فقیرنشین می رفتند 

و به فقرا، نان و غذا می دادند. همسایگان را نمی آزردند، بلکه تا می توانستند، به آنان نیکی می کردند. 

با حیوانات خوش رفتار بودند و در دادن آب و غذا به آن ها کوتاهی نمی کردند.

با اهل خانه مهربان بودند و به پدر و مادر خود خیلی احترام می گذاشتند.

هنگام غذا، پرخوری نمی کردند و به اندازه می خوردند. صبور و آرام بودند و در هیچ کاری عجله 

نمی کردند. همواره تمیز و آراسته بودند. موی خود را شانه می کردند. مسواک می زدند و پیوسته 

خود را معّطر می ساختند.



33

را  زندگی  خود  دسترنج  با  و  می کردند  کار  مردم  همه ی  مثل  بودند.  کوشش  و  تالش  اهل 

می گذراندند. 

از اسراف و هدر دادن نعمت ها بیزار بودند، به نان احترام می گذاشتند و حّتی تکه های کوچک 

آن را به درستی مصرف می کردند.

 به عبادت خدا عشق می ورزیدند، به نماز خیلی اهّمّیت می دادند و همیشه نمازشان را اّول وقت 

می خواندند.

***

آنچه خواندید،  تنها گوشه ای از رفتارهای پسندیده و صفات نیک پیشوایان دینی ما بود. دراین باره 

گفتنی های فراوانی وجود دارد.

خداوندا   !
مرا به راه امامان معصوم هدایت کن

به راه آنان که چه توانگر بودند و چه تنگدست،
همواره بخشنده بودند.

ای بهترین هدایت کننده!
تو که امامان را از هر ناپاکی، پاک گردانیدی،

محّبت آنان را در دل من قرار بده
و آنان را از من راضی گردان

خداوندا   !
کمکم کن در راه رضای آنان

که رضای توست، بکوشم.
آمین!

برگرفته از کتاب »خدای من«؛ نوشته ی فریبا کلهر

نیایش
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در  و  کنید  تهّیه  دیواری  روزنامه   یک  امامان،  از  یکی  زندگی  مورد  در  خود،  دوستان  کمک  با 
راهروی مدرسه نصب نمایید.

روزنامه  دیواری

زندگی  از  داستان هایی  مطهری،  مرتضی  شهید  دانشمند  نوشته ی  راستان«  »داستان  کتاب  از 
امامان )علیهم الّسالم( را انتخاب کنید و در کالس برای دوستانتان بخوانید.

پیشنهاد

در موارد زیر بهترین برخورد چیست؟

- کسی شما را مسخره می کند یا به شما ناسزا می گوید.

- در بازی، دوستتان به شما برخورد می کند و روی زمین می افتید.

- در حضور شما از دیگران بدگویی می شود.

- در مسیر شما تّکه نانی روی زمین افتاده است. 

گفت وگو كنید
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با  بکشید.  پیدا کنید و دور آن ها خط  را  ایشان  نام  امام در جدول زیر آمده است.  نام دوازده 
حروف باقی مانده، کلمه ای پنج حرفی ساخته می شود. جمله ی زیر را با آن کامل کنید. 

2. امام حسن علیه الّسالم    3. امام حسین علیه الّسالم    1. امام علی علیه الّسالم     

5. امام باقرعلیه الّسالم     6. امام صادق علیه الّسالم 4. امام سّجاد علیه الّسالم    

7. امام کاظم علیه الّسالم    8. امام رضا علیه الّسالم    9. امام جوادعلیه الّسالم  

11. امام عسکری علیه الّسالم  12. امام مهدی علیه الّسالم 10. امام هادی علیه الّسالم    

وظیفه ی ما در برابر امامان، ................................................................................. است.

كامل كنید

حکاهـقداص٭

ساماطنیسح

نظهـدرقابس

امدییلعرج

تعیداوجضا

٭٭یرکسعاد

به نظر شما چه وظایف دیگری نسبت به امامان داریم؟
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از سال ها قبل همه می دانستند که فرزندی به نام مهدی از اهل بیت پیامبر )علیهم الّسالم( به دنیا 
خواهد آمد. وقتی رسول خدا نام دوازده امام را برای مردم بیان می  کرد، به آن ها فرمود: آخرین 

امام که نامش مهدی است، با ظالمان مبارزه می  کند و حکومت  های ستمگر را از بین می  برد. 
دشمنان اهل بیت که این مطلب را می  دانستند، خانه ی امام حسن عسکری )علیه الّسالم( را زیر نظر 
داشتند تا اگر نوزاد پسری متوّلد شد، او را به قتل برسانند؛ اّما خدا حضرت مهدی)علیه الّسالم( 

را از شّر آنان حفظ کرد.
او خبردار  توّلد  از  نیز  و مأموران حکومت  دنیا آمد  به  نیمه ی شعبان  آن حضرت در سحرگاه 
نشدند. امام حسن عسکری )علیه الّسالم(، به جز یاران بسیار نزدیک خود، کسی دیگر را از این 

ماجرا مّطلع نساخت.
پس از شهادت امام عسکری )علیه الّسالم(، امام مهدی، به فرمان خداوند از چشم مردم پنهان 
شد، تا هر زمان که خدا بخواهد و مردم آمادگی داشته باشند، قیام کند و جهان را پر از نیکی و 

عدالت سازد.
***

در درس پیش دانستیم که از نظر دینی وظیفه داریم از امامان معصوم )علیهم الّسالم( اطاعت کنیم. اکنون 
که در دوران غیبت هستیم، چگونه به این وظیفه ی خود عمل کنیم؟

امام مهدی )علیه الّسالم( برای ارتباط خود با مردم در دوران غیبت، چهار نفر از عالمان دینی را برگزید. 
پس از آن چهار نفر، ایشان افراد خاّصی را با نام مشّخص، به عنوان جانشین خود معّرفی نکرده است؛ 
بلکه عالمان پرهیزکار و دین شناس هر زمان را به عنوان جانشینان خود قرار داده است، تا مردم را در 

امور دینی و اجتماعی راهنمایی کنند.١
یکی از این جانشینان در روزگار ما، امام خمینی )ره( بود. مردم ایران، به رهبری این عالم و مرجع 
بزرگ دینی توانستند حکومت ضّد مردمی و ضّد دینی شاه را سرنگون کنند و جمهوری اسالمی 
را به وجود آورند. آنان چون امام خمینی )ره( را جانشین امام زمان )علیه الّسالم( می دانستند، از او 

پیروی می کردند.

دوران غیبت درس هشتم

١- اشاره به این حدیث امام زمان علیه الّسالم که فرمودند: »در دوران غیبت، به عالمان دین مراجعه کنید که آنها حّجت من بر شما هستند.« 

کتاب کمال الدین، اثر شیخ صدوق، ج٢، ص 4٨٣.
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پاسخ سؤاالت زیر را به ترتیب اعداد داده شده در جدول قرار دهید. سپس حروف را به ترتیب کنار هم 
گذاشته و بخوانید. جمله ی به دست آمده، یکی از سخنان امام زمان )علیه الّسالم( می باشد.  

1- اگر جایی آب نداشتیم، برای نماز 
انجام  آن را  وضو  به جای  خواندن، 

می دهیم. )12-17-5-16(
2- شهر امام رضا )ع( است.

)7-14-11 -1(
3- روشنی بخش شب ها )8-13-9(

حسین  امام  از  بعد  امامان  تعداد   -4
)علیه الّسالم(  )4-2(

ذوالجناح  نام  با  که  حیوانی   -5
می شناسیم. )3-15-6(

6- یکی مانده به آخر از حروف الفبا 
)10(

امام زمانعلیه الّسالم می فرماید: ».......................................................................................................................«.

به نظر شما این جمله چه ارتباطی با موضوع درس دارد؟

١- چگونه می توانیم خود را برای ظهور امام زمان علیه الّسالم آماده کنیم؟
٢- اگر برای شناخت وظایف دینی به مراجع تقلید مراجعه نکنیم، چه مشکالتی برای ما پیش می آید؟

گفت وگو كنید

كامل كنید

در زمان حاضر، مراجع تقلید دینی جانشینان امام زمان )علیه الّسالم( شناخته می شوند که برای 
آگاهی از احکام دین باید به آن ها مراجعه کنیم و از دستوراتشان پیروی نماییم. البته رهبری 
جامعه ی اسالمی بر عهده ی یکی از ایشان است که به عنوان ولّی فقیه شناخته می شود. ولّی فقیه 
با آگاهی کامل از دستورات دینی و شرایط سیاسی و اجتماعی به اداره ی امور جامعه می پردازد. 

117

216

315

414

513

612

711

810

9
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با هرکس روبه رو می شد، از بزرگ و کوچک، در سالم کردن بر آن ها پیشی می گرفت. 
جای  خود  برای  و  می نشست  مردم  کنار  در  نمی خندید.  بلند  اّما  داشت  لب  بر  لبخند  همیشه 
مخصوصی نداشت. خوش رو و خوش اخالق بود و می فرمود: خداوند کسی را که با ترش رویی 
با او سخن می گفت، به سخنانش گوش می داد تا  با دیگران دیدار کند، دشمن می دارد. هرکه 

سخنش پایان یابد. در نزد ایشان همه به نوبت سخن می گفتند.
هرگاه مهمانی برای وی می آمد، به احترام او از جا برمی خاست و چند قدمی به استقبالش می رفت.

***  

آنچه در شروع درس خواندید، بخشی از آدابی بود که پیامبر در ارتباط خود با دیگران رعایت 
می کرد. 

با دیگران  از پیامبرمان، در گفتار و رفتار خود  چه خوب است که ما نیز سعی کنیم به پیروی 
به خوبی عمل کنیم. 

انجام  آنان  برابر  در  ادب  رعایت  برای  و  دیگران  با  شدن  روبه رو  هنگام  ما  که  رفتارهایی  به 
می دهیم، آداب معاشرت می گویند. رعایت این آداب نشان دهنده ی احترامی است که ما به فرد 

مقابل خود می گذاریم.
خدا در قرآن به ما چنین سفارش می کند:

درباره ی چگونگی رفتار با دیگران، آداب و دستورات زیادی در دین ما وجود دارد، آدابی که 
عمل به آن ها می تواند صمیمّیت و مهربانی را در بین ما افزایش دهد و جلوی برخی ناراحتی ها و 

کدورت ها را بگیرد. در این جا به چند نمونه از این آداب اشاره می کنیم:

1- سکوت به هنگام صحبت دیگران
در هنگام صحبت با دیگران آرام سخن بگوییم، صدای خود را بلند نکنیم و با داد و فریاد حرف 
کنیم  صبر  نکنیم؛  قطع  را  او  سخن  باشیم  مراقب  نیز  می کند،  صحبت  ما  با  کسی  وقتی  نزنیم. 

َوقولوا ِللّناِس ُحۡسًنا
با مردم به نیکی سخن بگویید. 

سوره ی بقره، آیه ی 83
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آله(  و  علیه  اهلل  )صّلی  اسالم  پیامبر  بگوییم.  ما سخن  و سپس  تمام شود  مقابل  تا حرف طرف 
در   این باره می فرمایند:

چه خوب است سعی کنیم تا جلوتر از بزرگ ترها حرکت نکنیم، هنگام نشستن به آن ها پشت نکنیم، 
پای خود را پیش آن ها دراز نکنیم و از هر کاری که بی احترامی به آن هاست، خودداری کنیم.

2-  درگوشی صحبت نکردن
مراقب باشیم در حضور دیگران با اطرافیان خود در گوشی صحبت نکنیم. زیرا آن ها فکر می کنند 
که ما درباره ی آن ها حرف می زنیم و این کار موجب ناراحتی آنان می شود. خداوند در قرآن 

کریم در این باره می فرماید: 

3- دوری از مسخره كردن
برخی افراد برای شادی و تفریح، دوستان خود را مسخره می کنند و آن ها را با نام ها و لقب های 

زشت صدا می زنند. آن ها می خندند، اّما دوستشان دل شکسته و غمگین می شود. 

4 - احترام به بزرگ ترها
یکی از کارهای پسندیده، احترام گذاشتن به بزرگ ترها است. به ویژه کسانی که سّنی از آن ها 

گذشته و به دوران پیری رسیده اند. پیامبر در این باره می فرماید:

هرکس سخن دیگری را قطع کند، 
گویا به صورتش چنگ زده است.

ۡیطان ِ  ِانََّما النَّۡجوٰی  ِمَن الشَّ
درگوشی صحبت کردن، از کارهای شیطان است.

سوره ی مجادله، آیه ی10

احترام به سالمندان، احترام گذاشتن به خداوند است.

1- نمونه هایی از احترام به افراد سالمند در خانواده و جامعه را بیان کنید.
رعایت  شود،  باید  فامیل  و  خانواده  نزد  که  معاشرت،  آداب  از  دیگری  نمونه های  چه   -2

می شناسید؟

فکر كن و بگو
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با کمک خانواده، به ترجمه ی آیه ی 11 سوره ی ُحُجرات مراجعه کنید. چرا خدا ما را از مسخره کردن 
دیگران نهی کرده است؟

گفت وگو كنید

همراه با خانواده

١- رعایت آداب معاشرت، چه فایده هایی در زندگی ما دارد؟
٢- متن زیر را به دّقت بخوانید.

به سمت در کالس رفتند. خانم معّلم که هجوم  با همهمه  بّچه ها  بلند شد.  تفریح  صدای زنگ 
بّچه ها به سمت در را دید، منتظر ایستاد تا همه ی بّچه ها خارج شوند.

صدای  بودند.  نشسته  حیاط  گوشه ی  که  افتاد  معصومه  و  مریم  به  نگاهم  شدم،  که  حیاط  وارد 
خنده شان از دور به گوش می رسید. نزدیک رفتم و سالم کردم. آن قدر گرم صحبت بودند که 
او  به رفتار و حرکات  بّچه های کالس صحبت می کردند و  از  متوجه من نشدند. درباره ی یکی 

می خندیدند.
این بار با صدای بلند گفتم: سالم بّچه ها!

تازه متوّجه حضور من شدند. مریم تا نگاهش به من افتاد، گفت: چه خوب شد آمدی، می خواستم… 
هنوز حرفش تمام نشده بود که معصومه گفت: راستی عاطفه، من امروز در کالس با بغل دستی ام 

صحبت می کردم و درس را خوب یاد نگرفتم. می توانی به من کمک کنی؟
در این هنگام مریم سرش را نزدیک گوش معصومه برد و چیزی به او گفت: خیلی دوست داشتم 

بدانم چه می گویند. شاید داشتند درباره ی من حرف می زدند. شاید هم… 
در این فکرها بودم که ناگهان زنگ مدرسه به صدا درآمد.

اکنون درباره ی این سؤاالت گفت و گو کنید.
الف - چه رفتارهای ناپسندی در این داستان می بینید؟

ب - اگر ببینید دوستانتان کسی را مسخره می کنند، چه می کنید؟
ج - نتیجه ی صحبت کردن در کالس درس چیست؟ و چه مشکالتی را به دنبال دارد؟
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چوپان، دست و پای گوسفندی را که فرار کرده بود، گرفت و بر دوش خود انداخت و به سمت 
گّله حرکت کرد. هنوز به گّله نرسیده بود که چهره ی مهربان مردی که در حال عبور از صحرا 
بود، توّجه او را به سوی خود جلب کرد. نزدیک تر رفت. پیامبر خدا بود. گوسفند را به آرامی از 
دوش خود پایین آورد و به پیامبر گفت: دیدی که به چه آسانی این گوسفند را گرفتم و آوردم. 
زور من بسیار است و تاکنون کسی نتوانسته است در کشتی پشت مرا برخاک زند. آیا حاضری با 

من کشتی بگیری؟ اگر پشت مرا بر زمین بزنی، این گوسفند را به شما هدیه می کنم.
پیامبر با لبخندی قبول کرد. هنوز چند دقیقه ای از شروع کشتی نگذشته بود که چوپان خود را 
نقش بر زمین دید. باورش نمی شد. از پیامبر خواست که یک بار دیگر با او کشتی بگیرد. مطمئن 
بود که این بار حتمًا پیامبر را شکست می دهد. اّما این بار زودتر از قبل پشتش به خاک رسید. 
گیج و مبهوت مانده بود. به قول خود عمل کرد و گوسفند را به پیامبر هدیه داد. پیامبر از او 

تشّکر کرد و گوسفند را بازگرداند.

***

پیشوایان دین ما، به سالمتی و تندرستی خود توّجه داشتند و به تیراندازی، شنا، اسب سواری 
و حّتی کشتی که از ورزش های رایج آن زمان بود، سفارش می کردند. آنان گاهی در مسابقات 

اسب سواری و تیراندازی شرکت می کردند و به برندگان این مسابقات جایزه می دادند. 

شما برای حفظ سالمتی خود چه کارهایی را انجام می دهید؟

گفت وگو كنید
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َقِوّ َعلٰی ِخۡدَمِتَك َجواِرحی
خدایا! به اعضای بدنم، برای خدمت در راه خودت توانایی بده.

به نظر شما ورزش کردن به جز حفظ سالمتی و تندرستی چه فایده هایی برای ما دارد؟

فکر كن و بگو

برای حفظ سالمتی باید در کنار ورزش، تغذیه و خواب مناسب هم داشته باشیم. یعنی صبحانه، 
ناهار و شام را کامل و به موقع بخوریم و به هنگام شب نیز زود بخوابیم تا صبح را با نشاط و 
ناتوان  باعث می شود بدن ما ضعیف و  این کارها  از  به هر یک  شادابی شروع کنیم. بی توّجهی 
شده و توان مقاومت در برابر بیماری های مختلف را از دست بدهد. در دین ما، ضعف و ناتوانی و 
سستی و تنبلی نکوهش شده و به مسلمانان توصیه شده است تا بر توانمندی خود بیفزایند. پیامبر 

اکرم )صّلی اهلل علیه و آله( می فرماید:

روشن است کسی که ورزش و تفریح را در برنامه ی خود قرار می دهد، در انجام فّعالّیت های 
درسی و دینی خود موفق تر است.

مؤمن قوی و نیرومند، بهتر از مؤمن ضعیف و ناتوان است.

شکرانه ی سالمتی
بدن، نعمتی است که خداوند به ما داده و حفظ سالمت آن، وظیفه ی ماست. زیرا هر کس از نعمتی 
برخوردار است، در برابر آن نعمت وظایفی هم دارد. فکر می کنید چگونه می توانیم وظیفه ی خود 

را انجام دهیم و شکرانه ی سالمتی را به جا آوریم؟
یکی از آن کارها این است که به افراد ضعیف و ناتوان جامعه کمک کنیم. سعدی در این باره 

می گوید:
شکرانه ی بازوی توانا                                بگرفتن دست ناتوان  است

حضرت  مانند  و  کنیم  استفاده  درست  مسیر  در  را  خود  جسمی  توانایی  که  نیکوست  چه 
علی   )علیه الّسالم( از خدا این گونه بخواهیم:
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رسول اکرم)صّلی اهلل علیه و آله(: »دو نعمت است که ارزش آن ها در نزد 
مردم ناشناخته است: .................................................................................. و امنّیت.«

پاسخ این سؤاالت را بنویسید؛ سپس حرف اّول پاسخ ها را در کنار هم قرار دهید و با کلمه ای که 
به دست می آورید،  حدیث را کامل کنید.

1- یکی از واجبات نماز که بعد از رکوع می آید. ...................................................................

2- نام گلی که یاد آور شهیدان است. ...................................................................

3- قبل از نماز گفته می شود و اعالم کننده ی وقت نماز است. ...................................................................

4- نام کسی که همه ی مسلمانان منتظر آمدنش هستند....................................................................

ناتوان   دست  بگرفتن   ....................................................... بازوی  شکرانه ی  می کند:   کامل  را  بیت  این   -5

است.

6- یکی از فرزندان حضرت یعقوب )علیه الّسالم( که مورد حسادت برادرانش قرار گرفت.

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

برای شکرانه ی سالمتی چه راه های دیگری می شناسید؟

١- وقتی دوست شما بیمار می شود،................................................................................................................................................

٢- هنگام غذا خوردن،.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... -٣

......................................................................................................................................................................................................................... -4

كامل كنید

گفت وگو كنید
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اّیام عید است. حمید و مریم به همراه پدر و مادر به منزل پدربزرگ آمده اند.
بعد از احوال پرسی، بزرگ ترها به صحبت و گفت وگو پرداختند و بّچه ها مشغول بازی شدند. 

پاداش بزرگ درس یازدهم

46



47

زنگ خانه به صدا در آمد. عمو احمد و خانواده اش بودند. مادر حمید چادرش را سر کرد و به 
استقبال مهمانان رفت.

کم کم منزل پدر بزرگ شلوغ  شد. صدای خنده و شادی خانه را پر کرده بود. سفره را که پهن 
کردند، همگی دور سفره نشستند. غذای مادر بزرگ خوشمزه بود و همه از آن تعریف می کردند. 
بعد از ناهار، پدر بزرگ به همه عیدی داد و سپس گفت: هر کدام از بّچه ها که کار خوبی انجام 

داده اند، به من بگویید تا به آن ها جایزه هم بدهم.
عمو احمد گفت: علی همیشه راست می گوید، حّتی اگر به ضررش باشد.

پدر مریم گفت: از وقتی که مریم به سّن تکلیف رسیده است، مراقبت می کند تا نامحرم موهایش 
را نبیند.

حمید بالفاصله گفت: مگر مادر بزرگ نامحرم ندارد که موهایش پیداست؟
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وا ِمۡن َأۡبٰصاِرِهۡم… َو ُقۡل ِلۡلُمۡؤِمٰناِت َیۡغُضۡضَن ِمۡن َأۡبٰصاِرِهنَّ ُقۡل ِلۡلُمۡؤِمِنیَن َیُغضُّ
سوره ی نور، آیات ٣٠ و ٣١                 

ای پیامبر به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را )در برابر نامحرمان( حفظ کنند… و به 
زنان مؤمن نیز بگو: چشمان خود را )در برابر نامحرمان( حفظ کنند.

از سؤال او همه خندیدند، ولی پدر بزرگ گفت: سؤال خوبی کردی. خوب گوش کن تا برایت 
توضیح دهم.

خدای مهربان برای ما در این دنیا احکام و قوانینی قرار داده است که رعایتش به نفع ماست. 
یکی از آن ها احکام محرم و نامحرم است که همه پس از رسیدن به سّن تکلیف و بلوغ باید آن 
را مراعات کنند. مردان نباید به زنان نامحرم نگاه کنند و زنان هم نباید بدون حجاب در برابر 

مردان نامحرم ظاهر شوند.
حمید پرسید: چه کسانی به ما محرم و چه کسانی نامحرم هستند؟

پدر بزرگ گفت: اعضای یک خانواده همه به هم محرم هستند: پدر، مادر، خواهر، برادر،  هم چنین 
پدر بزرگ و مادر بزرگ. بّچه های برادر و خواهر هم به شما محرم هستند، اّما همسر برادر و 

همسر خواهر نامحرم اند.
از افراد فامیل هم عمو، عمه، دایی و خاله به شما محرم هستند، اّما همسر و فرزندان آن ها به شما 

نامحرم اند.
البته افراد دیگری هم به شما محرم یا نامحرم اند، که وقتی بزرگ تر شدید، برای شما می گویم.  
سپس پدربزرگ رو به مریم کرد و گفت: حجاب، همانند نماز یکی از واجبات دین است و رعایت 

آن انسان را به بهشت می رساند.
شما دختر خانم ها باید موی سر و تمام بدن خود را از نامحرم بپوشانید، اّما پوشاندن صورت و 

دست ها تا مچ واجب نیست.
هم چنین پوشیدن هر گونه لباسی که توّجه نامحرم را جلب  کند، حرام است؛ چه برای مردان و 

چه برای زنان.
هم چنین، خدا از مردان و زنان باایمان خواسته است تا در برخورد با نامحرم نگاه خود را کنترل 

کنند و به گناه آلوده نشوند.

بعد از این گفت وگوها، پدر بزرگ به بّچه ها جایزه داد و گفت: اگر مواظب باشید و این کارهای 
خوب را ادامه دهید، پاداش بزرگ خداوند هم نصیب شما می شود.
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در جدول زیر چه کسانی نسبت به مریم و حمید محرم و چه کسانی نامحرم اند؟ در خانه های 
خالی بنویسید.

نسبت به مریم:

شوهر عمهپسر برادر پسر خالهعموشوهر خواهرپسر عمودایی

نسبت به حمید:

زن  برادردختر برادرزن عمودختر خواهردختر داییخالهدختر عمه

سعیده تازه به سّن تکلیف رسیده است. با جدا کردن موارد صحیح از غلط به او کمک کنید تا 
احکام خود را به درستی یاد بگیرد:

- او بدون جوراب به خانه ی شوهر عّمه ی خود می رود.

- عمویش به خانه ی آن ها آمده است و او بدون روسری از او پذیرایی می کند.

- در حضور نامحرم وضو می گیرد.

- در مجلس مهمانی، با دایی و پسردایی خود دست می دهد.

رعایت احکام محرم و نامحرم و استفاده از پوشش مناسب، چه فایده هایی دارد؟

كامل كنید

گفت وگو كنید

فکر كن و بگو
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آیا تاکنون به سفر رفته اید؟
سفر برای دیدن فامیل و آشنایان، برای زیارت و یا برای تفریح و گردش؟

به نظر شما این سفرها چه فایده هایی برای ما دارد؟
پیامبر اکرم )صّلی اهلل علیه و آله( می  فرماید:

***
در سال های قبل با احکام نماز و روزه آشنا شدیم. خدای مهربان هنگامی که ما به سفر می رویم، 

ۡرِض ُقۡل سیروا ِفی اۡلَ
)ای پیامبر به مردم( بگو: در زمین سفر کنید. 

سوره ی انعام، آیه ی11

سفر کنید، تا سالم بمانید

احکام سفر درس دوازدهم
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نماز و روزه را بر ما آسان گرفته است. 

نماز مسافر
کار شکسته  این  به  بخواند.  را دو رکعتی  و عشا  نمازهای چهار رکعتی ظهر، عصر  باید  مسافر 

البته باید سفر شرایط خاّصی داشته باشد تا  خواندن نماز گفته می شود. 
بتوان نماز را شکسته خواند.

محّل  از  که  برود  جایی  به  باشد  داشته  تصمیم  کسی  اگر 
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در سفر، مکان هایی هست که می توانیم نماز را کامل بخوانیم، حّتی اگر کمتر از 10 روز در آنجا 
بمانیم:

٢- مسجدالنبی در مدینه ١- مسجدالحرام در مّکه   
٤- کنار ضریح امام حسین علیه الّسالم ٣- مسجد کوفه    

بیشتر بدانیم

سکونتش، بیش از 22 کیلومتر فاصله دارد، باید نمازش را شکسته بخواند. این در صورتی است 
که بخواهد کمتر از ده روز آنجا بماند؛ اّما اگر بداند ده روز یا بیش تر در آن مکان می  ماند، دیگر 

نمازش شکسته نیست و از همان اّول باید نماز را کامل بخواند.

روزه ی مسافر
کسانی که در ماه رمضان مسافرت می کنند، الزم است احکام آن را بدانند:

مسافری که نمازهای چهار رکعتی را شکسته می خواند، نباید روزه بگیرد ولی مسافری که نمازش 
را کامل می خواند، باید در سفر هم روزه بگیرد.

  اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت کند، روزه  اش درست است و اگر پیش از ظهر مسافرت 

کند، روزه  اش باطل می  شود.
 اگر مسافر بعد از ظهر به محّل سکونتش برسد، نمی تواند آن روز را روزه بگیرد. 

 مسافری که پیش از ظهر به محّل سکونتش برسد، چنان چه کاری که روزه را باطل می  کند، 
انجام نداده است، باید آن روز را روزه بگیرد.

 کسی که به خاطر مسافرت نتوانسته است روزه بگیرد، باید پس از ماه مبارک رمضان قضای 
آن ها را بجا آورد، یعنی به تعداد روزهایی که روزه نگرفته است، روزه بگیرد.
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خانواده ی سعید در تهران ساکن هستند.

در موارد زیر، نماز سعید شکسته است یا کامل؟

- آن ها به همراه پدر و مادر خود برای زیارت امام رضا )علیه الّسالم( به مشهد رفته اند و می خواهند 

7 روز در آنجا بمانند.

- با خانواده ی خود، 5 کیلومتر از شهر برای تفریح خارج شده است.

- برای دیدن مادر بزرگ به اصفهان رفته اند و قصد دارند دو هفته آنجا بمانند.

چه مسافری نمی تواند در ماه رمضان روزه بگیرد؟

خانواده ی ریحانه در شیراز ساکن هستند.
در کدام یک از موارد زیر، روزه ی ریحانه صحیح است؟

- صبح یک روز جمعه، برای دیدار خویشاوندان به همراه خانواده ی خود، به روستایی در ١٥ 
کیلومتری شیراز می رود. 

- با خانواده ی خود در اّولین روز ماه رمضان، بعد از خواندن نماز ظهر و عصر به سمت قم حرکت 
می کنند.

- صبح روز بعد به قم می رسند و تصمیم می گیرند ١٢ روز در آنجا بمانند.
- در پایان سفر، شب هنگام از قم حرکت می کنند و ساعت ٢ بعدازظهر به شیراز می رسند.

گفت وگو کنید

گفت وگو کنید

فکر کن و بگو
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عید مسلمانان درس سیزدهم

دو پیامبر بزرگ خدا، حضرت ابراهیم و اسماعیل مأمور شدند که خانه ی خدا را در مّکه تجدیدبنا 
کنند و آن را برای خدا پرستان آماده سازند. پس از حضرت ابراهیم، مشرکان مّکه بت های خود 

را در خانه ی کعبه قرار دادند و هنگام طواف در برابر آن ها تعظیم می کردند.
هنگامی که حضرت محّمد )صّلی اهلل علیه و آله( به پیامبری رسید، خدا به او دستور داد خانه اش 

را از بت ها پاک کند و آن را مخصوص عبادت خدا پرستان قرار دهد.
هر ساله مسلمانان بسیاری از سراسر جهان برای زیارت خانه ی خدا به مّکه می روند. آن ها پیش 
از ورود به مّکه، لباس ِاحرام می پوشند و با لباسی یکسان وارد مسجد الحرام می شوند. سپس به 
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دور خانه خدا هفت دور طواف می کنند، بعد از آن دو رکعت نماز می  خوانند و آن گاه فاصله ی 
میان دو کوه صفا و َمرِوه را نیز هفت بار طی می نمایند.

کسانی که برای انجام مراسم حج به مّکه می روند، در روز عید  قربان به فرمان خدا گوسفندی 
قربانی می کنند. بسیاری از کسانی هم که در مّکه نیستند، در شهر خود گوسفندی قربانی می کنند 

وگوشت آن را میان نیازمندان تقسیم می نمایند.

***

در پایان ماه رمضان نیز، روز عید فطر فرا می رسد. مسلمانان در آن روز به عنوان زکات، پولی 
به نیازمندان می دهند. چنان که گفتیم در عید قربان نیز گوشت قربانی را به مستمندان می دهند. 

بنابر این عید ما مسلمانان روزی است که فقیران نیز شاد و خوش حال شوند. 
در روزهای عید فطر و عید قربان، غسل می کنیم، بهترین لباس های خود را می پوشیم و دو رکعت 

نماز عید می خوانیم.

عید ما مسلمانان چه ویژگی مهّمی دارد؟

گفت وگو کنید

با توّجه به آنچه در درس خواندیم، مراسم حج چه فایده هایی دارد؟

فکر کن و بگو

خاطره ای از شرکت خود در مراسم نماز عید فطر، در کالس برای دوستانتان بیان کنید.

خاطره گویی

با یکی از آشنایان که به سفر حج رفته اند، گفت وگو کنید و خاطرات شیرین آن ها را در کالس 
بیان نمایید.

همراه با خانواده
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َو َاۡن َلۡیَس ِلۡلِ ۡنساِن ِاّل ما َسعٰی
برای انسان جز آنچه تالش کرده )هیچ نصیب و بهره ای( نیست .

سوره ی نجم، آیه ی39

اوصیُکۡم..... َو َنۡظِم َاۡمِرُکۡم
شما را به رعایت نظم در انجام کارهایتان سفارش می کنم.

)نهج البالغه، نامه ی47( 

کنار حیاط مدرسه ایستاده بودم، ناگهان چشمم به مورچه ای افتاد که دانه ای بزرگ تر از خود را 
به دهان گرفته و از دیوار باال می برد. در وسط راه به زمین سقوط کرد ولی دوباره تالش کرد. بعد 
از ده ها بار افتادن و برخاستن، باالخره موّفق شد به باالی دیوار صعود کند و بارش را به منزل 

برساند.
 با خودم گفتم: من از این مورچه کمتر نیستم. باید تالش کنم تا در امتحانات بعدی موّفق شوم. 

فهمیدم که با کوشش و پشتکار می توان به موّفقّیت رسید. 
          نابرده رنج گنج مّیسر نمی شود       مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

***

تالش وکوشش از جمله عواملی است که انسان را در رسیدن به اهداف و خواسته هایش کمک 
می کند. دلیل این امر آن است که عاقبت، هر جوینده ای یابنده است و کسی که برای رسیدن 
قرآن  ر  د بزرگ  خداوند  یافت.  خواهد  دست  آن  به  تالشش  مقدار  به  کند،  تالش  چیزی  به 

می فرماید:

فکر می کنید برای رسیدن به موّفقّیت، تالش کافی است؟
تالش و کوشش، گرچه اهّمّیت بسیار دارند، اّما در صورتی موّفقّیت را به دنبال دارند که با نظم 
و برنامه ریزی همراه شوند. یعنی ابتدا فّعالّیت هایی را که الزم است برای رسیدن به هدف  انجام 
دهیم، مشّخص کنیم و سپس هر کاری را در وقت خود انجام دهیم و ترتیب کارها رعایت شود.

حضرت علی علیه الّسالم همه ی مسلمانان را به نظم در کارها سفارش نموده و می فرماید:

راز موّفقّیت درس چهاردهم
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ما انسان ها از زندگی مورچه ها چه درس های دیگری می توانیم بگیریم؟

فکر کن و بگو

به نظر شما چه عوامل دیگری باعث موّفقّیت می شوند؟

گفت وگو کنید

57

تحقیق  مسلمان  دانشمندان  موّفقّیت  راز  درباره ی 
کنید و نتیجه ی آن را در کالس بازگو نمایید.

تحقیق کنید
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روز 31 شهریور 1359 ارتش صدام با حمایت دولت های زورگو و ستمگر به 
کشور ما حمله کرد. او می خواست سه روزه خود را به تهران برساند و انقالب 

اسالمی را نابود کند. 
به فرمان امام خمینی )ره( جوانان زیادی به سوی جبهه ها شتافتند و در برابر دشمن 

ایستادند. آن ها از استقالل کشور عزیزمان ایران دفاع کردند و ما امروز به خاطر فداکاری 
آن ها در امنّیت و آرامش کامل زندگی می کنیم. 

***
آغاز جنگ  درباره ی  که  می دادم  احمدی گوش  آقای  به حرف های  و  بودم  نشسته  کنار سعید 

سخن می  گفت. این اّولین باری بود که در اردوی راهیان نور شرکت می کردم.
وقتی حرف های آقای احمدی تمام شد، به طرف حسینیه ی شهدای گمنام شلمچه به راه افتادیم. 

احمدی  آقای  خواندیم.  فاتحه ای  و  زدیم  زانو  گمنام  شهیدان  مزار  مقابل  ادب،  با 
می گفت: پیکرهای پاک این شهیدان در این منطقه پیدا شده اند ولی نام و نشانی 

از آن ها وجود ندارد، به همین دلیل به آن ها شهدای گمنام می گویند.
دور تا دور حسینیه با عکس ها و تابلوهایی تزئین شده بود. روی یکی از 

تابلوها جمله ای از امام خمینی )ره( نوشته شده بود:
»رهبر ما آن طفل سیزده ساله ای است که با قلب کوچک خود، با نارنجک 
خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت 

شهادت نوشید.«
او  است.  فهمیده  حسین  شهید  مورد  در  جمله  این  گفت:  احمدی  آقای 

با این شجاعتش جاودانه شده است و روز شهادتش را به نام »روز بسیج 
دانش آموزی«، گرامی می داریم.

با خود گفتم: حسین هم، دانش آموزی هم سن و سال ما بوده است...
در این هنگام سعید مرا صدا زد. تعدادی از بّچه ها کنار یک تابلو ایستاده بودند و 

نوشته ی روی آن را می خواندند:
»سالم ما را به امام خمینی برسانید. از قول ما به امام بگویید: همان طور که فرموده بودید، مانند 

رهبر کوچک

درس پانزدهم
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ِه َفُیۡقَتۡل َاۡو َیۡغِلۡب  َو َمۡن ُیقاِتۡل فی َسبیِل اللّٰ
َفَسۡوَف ُنۡؤتیِه َاۡجًرا َعظیًما 

هر کس در راه خدا بجنگد؛ کشته شود یا پیروز گردد،
پاداش بزرگی به او خواهیم داد.

سوره ی نساء، آیه ی74

باالتر از هر کار نیک، نیکی دیگری است و 
شهادت در راه خدا باالترین نیکی است.

امام حسین )علیه الّسالم( مقاومت کردیم، ماندیم و تا آخر جنگیدیم.«
به  شهادت  از  قبل  که  بسیجی هاست  از  یکی  سخن  آخرین  جمالت،  این  گفت:  احمدی  آقای 

فرمانده ی خود گفته است. 
بّچه ها! شهدا پیرو راه امام حسین )علیه الّسالم( بودند و تا آخرین قطره ی خون خود از کشور 

اسالمی ما دفاع کردند. آن ها پاداش زیادی پیش خدا دارند. خدا در قرآن می فرماید:

از شهدا چه کسانی در حمالت دشمن مورد صدمه و آسیب قرار  در دوران دفاع مقّدس، غیر 
گرفتند؟

***

جمعّیت زیادی در حسینیه جمع شده بودند. از آقای احمدی پرسیدم: چرا مردم هر سال به این 
مناطق سفر می کنند؟

او پاسخ داد: شهدا در راه خدا از همه چیز خود گذشتند. آن ها جانشان را فدا کردند تا میهن اسالمی 
پایدار بماند. فداکاری آن ها دشمنان اسالم را خوار و ذلیل کرد. ما به این مناطق می آییم تا یاد 

آن ها را زنده نگه داریم و از شهدا درس بگیریم. پیامبر اکرم )صّلی اهلل علیه و آله( می فرماید:

و  بهتر  زندگی  می توانیم  آن ها  از  گرفتن  درس  با  هم  ما  و  رسیدند  نیکی ها  باالترین  به  شهدا 
زیباتری داشته باشیم.

گفت وگو کنید
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بخشی از وصّیت نامه ی یک دانش آموز شهید:
به همه سفارش می کنم که زیاد قرآن بخوانید و دعا کنید.

چه  شما  برای  من  ولی  کشیدید  زحمت  برایم  عمر  یک  شما  عزیزم!  مادر  و  پدر 
کرده ام؟ حدیثی هست که »اگر می خواهی گناهت پاک شود، به پدر و مادرت کمک 

کن.« ولی من برای شما این گونه نبودم! از شما می خواهم که مرا حالل کنید. 
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1- به نظر شما ما دانش آموزان چه درس هایی می توانیم از شهدا بگیریم؟
2- به جز شهدای دفاع مقّدس، چه شهدای دیگری در این زمان می شناسید؟

با توّجه به آنچه خواندیم، به نظر شما اگر فداکاری های شهدا و رزمندگان نبود، چه شرایطی برای 
ما پیش می آمد؟

1- بخشی از وصّیت نامه یا خاطرات یک شهید را در کالس برای دوستانتان بخوانید. جمالتی از 

این وصّیت نامه ها را با خّطی زیبا روی مقّوا بنویسید و در کالس یا راهروی مدرسه نصب کنید.

2- با کمک معّلم خود نمایشگاهی از عکس ها، خاطرات و وصّیت نامه شهدا در مدرسه برپا کنید. 

گفت وگو کنید

فکر کن و بگو

پیشنهاد

محّمد ابراهیم هّمت

عّباس بابایی

مهدی باکری

حسن باقری

مصطفی چمران

محّمد جهان آرا

بهنام محمدی

حسین خّرازی

محمود کاوه

علی صّیاد شیرازی
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در این جا نام تعدادی از شهدای دفاع مقّدس آمده است. در زیِر بخشی از نام آن ها، خط کشیده 
را  باقی مانده  پیدا کنید و دور آن ها خط بکشید. حروف  را در جدول  این بخش ها  شده است. 
به ترتیب کنار هم قرار دهید و یک کلمه بسازید. این کلمه، عنوان کسانی است که به شهیدان 

زنده معروف هستند. به نظر شما وظیفه ی ما در برابر آن ها چیست؟

..................................................................................  شهید زنده است.

کامل کنید

محّمد ابراهیم هّمت
حمید و مهدی باکری

مصطفی چمران
بهنام محّمدی

محمود کاوه

عّباس بابایی
حسین خّرازی

محّمد جهان آرا
حسن باقری

علی صّیاد شیرازی

جیرکابچ٭ هـدایصجمخ ایرقابرر نهـابنااا آمهـواکنز رتیدمحمی اییابابز
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زیارت
درس شانزدهم

64
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کبوتران دور تا دور حرم پرواز می کردند و گاهی بر لب حوض وسط صحن می نشستند. 
بّچه ها روی فرش  های صحن نشسته بودند و با کنجکاوی به گنبد و گلدسته ها نگاه می کردند. 

زهرا گفت: چقدر حرم حضرت معصومه زیبا و با صفا است! 
لیال از خانم مرّبی پرسید: ما به زیارت چه کسی آمده ایم؟ حضرت معصومه کیست؟

خانم مرّبی رو به بّچه ها کرد و گفت: لیال سؤال خوبی پرسید. انسان هرگاه به زیارت کسی می رود 
باید در مورد او شناخت داشته باشد.

حضرت معصومه )سالم اهلل علیها(، دختر امام هفتم و یکی از زنان دانشمند و پرهیزکار در زمان 
و  احکام  از  بسیاری  با  نوجوانی  در  برادرش،  و  پدر  سوی  از  یافتن  تربیت  با  ایشان  بود.  خود 
مسائل دین آشنایی داشت. نام او »فاطمه« است، اّما به خاطر دوری از کارهای زشت و گناهان به 
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»معصومه« مشهور شد. »معصومه« یعنی پاک و پاکیزه از بدی ها و گناهان.
زینب با کنجکاوی پرسید: چرا حضرت معصومه به قم آمد؟

خانم مرّبی که منتظر این سؤال بود، گفت: ایشان برای دیدار با برادرشان، از شهر مدینه عازم 
خراسان شد. اّما در این مسیر طوالنی و دشوار بیمار شد و در شهر »قم« از دنیا رفت.

خداوند به کسانی که به زیارت ایشان بیایند، در بهشت پاداش می دهد.
دعا  دیگران  و  خود  برای  و  خوانیم  می  نامه  زیارت  شویم،  می  حرم  وارد  احترام  با  حاال  بّچه ها! 

می کنیم.

در بخشی از زیارت نامه ی حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( می خوانیم:
سالم بر تو ای دختر امام ؛ سالم بر تو ای خواهر امام ؛ سالم بر تو ای عّمه ی امام. 

راستی می دانید نام این سه امام بزرگوار چیست؟

***

بعد از زیارت، خانم مرّبی نماز می خواند که ریحانه با تعّجب پرسید:
مگر وقت نماز شده است؟

خانم مرّبی لبخندی زد و گفت: نماز زیارت می خواندم. وقتی به زیارت امام یا امام زاده ای می رویم، 
خوب است دو رکعت نماز بخوانیم و ثواب آن را به ایشان هدیه کنیم.

سمانه گفت: خیلی ممنون از این که ما را به اینجا آوردید. ما چیزهای زیادی یاد گرفتیم. از پدرم 
شنیده ام که حرم یکی دیگر از فرزندان امام کاظم )علیه الّسالم( نیز در شهر شیراز قرار دارد. 

خیلی دوست دارم به زیارت او هم بروم.
خانم مرّبی گفت: آری! نام او »احمد« است که به »شاهچراغ« مشهور شده است. ایشان مردی دانا، 
بخشنده، شجاع و پرهیزکار بود. او هم برای دیدن برادر خود، امام رضا )علیه الّسالم( از مدینه 
راه افتاد و در راه به شیراز رسید. حاکم شیراز که از دشمنان امام رضا )علیه الّسالم( بود، به او و 

یارانش حمله کرد و آن ها را به شهادت رساند.
در این هنگام زهرا گفت: سال قبل خواندیم که حرم یکی از امام زادگان نیز در شهر ری قرار 

دارد.
شدید.  آشنا  او  شخصّیت  با  کمی  معتقدم«  »من  درس  در  است!  درست  داد:  ادامه  مرّبی  خانم 
از  عبدالعظیم  است.  )علیه الّسالم(  مجتبی  امام حسن  نوادگان  از  عبدالعظیم حسنی،  او حضرت 

فکر کن و بگو
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شاگردان و یاران امام رضا، امام جواد و امام هادی )علیهم الّسالم( بوده است. حاکمان آن زمان، 
امامان و شاگردان آن ها را اذّیت می کردند. عبدالعظیم برای نجات جان خویش به شهر ری آمد 

و مخفیانه زندگی می کرد تا این که بیمار شد و از دنیا رفت. 

به نظر شما چرا زیارت این بزرگان دین به ما سفارش شده است؟

گفت وگو کنید

درباره ی یکی از این سه امام زاده که در این درس با آن ها آشنا شدید، تحقیق کنید و در کالس 
برای دوستانتان بخوانید.

اگر خاطره ای از سفر به یکی از این سه امام زاده دارید، در کالس بازگو کنید. 

خاطره گویی

تحقیق کنید

کامل کنید

با احترام ...........................................................................

برای خود و دیگران ..........................................................

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

تاکنون با تعدادی از آداب زیارت آشنا شده اید. »آداب زیارت« کارهایی هستند که خوب است 
هنگام زیارت انجام دهیم. آنها را در جاهای خالی بنویسید.



68

بّچه  ها در گروه  هاي خود با هیجان مشغول صحبت 
درباره ی موضوع درس بودند. خانم معّلم به همه ی 
یک دیگر،  هم فکري  با  تا  بود  داده  وقت  گروه  ها 

ویژگي هاي یک دانش آموز نمونه را بیان کنند. 
گروه  نماینده ي  از  معّلم  خانم  شد،  تمام  که  وقت 
اّول خواست تا نظرات اعضاي گروه را براي سایر 

دانش آموزان بگوید.
معّلم  اجازه ی  با  و  برخاست  مریم 

شروع به صحبت کرد:
دانش آموز  ما یک  نظر  به 
فرصت هایش  از  نمونه، 
به خوبي استفاده مي کند. 
كارهاي خود را به ترتیب 

دانش آموز نمونه درس هفدهم
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از  برنامه هایي  تماشاي  به  فقط  مدرسه،  تكالیف  انجام  از  پس  و  مي كند  برنامه ریزي  اهّمـّیت، 
تلویزیون مي نشیند که براي او مفید باشد.

خانم معّلم به دانش آموزان رو کرد و گفت: این گروه به نکته ی خیلي خوبي اشاره کرد. اگر شما 
در زندگي بزرگان و دانشمندان مطالعه کنید، متوّجه مي شوید که آنها در نوجواني و جواني از 
وقت خود به خوبي استفاده مي کردند؛ هم اهل مطالعه و علم آموزي بودند و هم به بازي و تفریح 

مي پرداختند.

نوبت به گروه سوم رسید. ریحانه از طرف گروهشان بلند شد و گفت: دانش آموز خوب کسي 
است که با دانش آموزان دیگر مهربان باشد. مثاًل اگر کسي در درسي ضعیف است، به او کمک 

کند و مراقب دانش آموزان کالس  هاي پایین  تر باشد.
ریحانه ادامه داد: دانش آموز نمونه از وسایل خود مانند کیف، مداد و دفتر تا جایي که ممکن است 
استفاده مي کند و بي جهت آن ها را دور نمي اندازد؛ زیرا این کار اسراف است و خدا اسراف کاران 

را دوست ندارد.
تنها یک گروه دیگر باقي مانده بود. سمّیه از طرف آخرین گروه بلند شد و گفت: به نظر ما، 
دانش آموز نمونه حّق دیگران را رعایت نموده و از کارهایي مثل تقّلب خودداري مي کند. زیرا 

مي  داند تقّلب باعث مي شود حّق دانش آموزاني که زحمت کشیده  اند، پایمال شود.
بعد از این که همه ي گروه  ها نظرات خود را دادند، خانم معّلم گفت: آفرین بر شما که نظرات 
زیبا و درستي را بیان کردید. حاال از نمایندگان هر گروه مي خواهم مطالبي را که گفتند، روي 

بعد از گروه اّول، خانم معّلم از گروه ما پرسید: نظر شما چیست؟
من دستم را باال گرفتم و از روي کاغذي که نظرات دوستانم را روي آن نوشته بودم، خواندم:

دانش آموز نمونه، کسي است که به معّلم خود احترام مي  گذارد و پیش از آمدن او سر کالس 
حاضر مي شود. هنگام درس با دوستانش صحبت نمي کند تا حواس دیگران پرت نشود. سؤاالت 

خود را به موقع و با اجازه ي معّلم مطرح مي كند تا درس را به خوبي یاد بگیرد.

حضرت علی علیه الّسالم می فرماید:
فرصت ها مانند ابر )به سرعت( می گذرند. از فرصت ها به خوبی استفاده کنید.

امام سّجاد علیه الّسالم می فرماید:
حّق کسی که به تو علم می آموزد، این است که احترامش را نگه داری. در حضور 

او با دیگران سخن نگویی و به خوبی به سخنانش گوش فرا دهی.
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یک دانش آموز نمونه، چه ویژگي هاي دیگري دارد که در درس به آن ها اشاره نشده است؟

با توجه به سخن امام سّجاد )علیه الّسالم( انجام چه كارهاي دیگري براي حفظ احترام معّلم الزم 
است؟

گفت وگو کنید

فکر کن و بگو

کامل کنید

نتيجه  هاي عدم استفاده ي درست از فرصت  هانتيجه  هاي استفاده ي درست از فرصت  ها

........................................ -۱........................................ -۱

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

........................................ -۳........................................ -۳

تابلو بنویسند. همه ي بّچه  ها آن ها را در دفترشان یادداشت کنند و ببینند چندتا از این ویژگي ها 
را دارند؟ 

چقدر خوب است که اگر دیدیم برخي از این ویژگي ها را نداریم، آن ها را در خود ایجاد کنیم. من 
مطمئن هستم که همه ي شما با سعي و تالش مي توانید یک دانش آموز موّفق و نمونه باشید.
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