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همکار گرامي،
معل ّم عزيز

هديههاي آسمان

با اهدای سالم و آرزوی توفیق و سالمتی برای شما همکار محترم؛ به منظور پیشبرد بهتر فرایند یاددهی ــ یادگیری در
توجه شما به چند نکته جلب می شود:
آموزش این کتابّ ،
1ــ به منظور تحقّق اهداف دروس ،آیات و احادیث بسیاری به کار گرفته شده است تا دانش آموزان به تدریج دریابند که دین
را باید از منابع معتبر آن (کالم خدا و معصومان) دریافت کنند که از هر خطا و اشتباهی به دور هستند.
2ــ برای تثبیت و تعمیق مطالب در پایان برخی از دروس ،بخشی با عنوان نیایش آمده است.
3ــ مراجعه به راهنمای مع ّلم برای تدریس این کتاب ضروری است.
توجه به مناسبت های گوناگون و یا احساس
4ــ تدریس برخی دروس می تواند به صورت پیمانه ای صورت گیرد؛ یعنی با ّ
نیاز آموزگار ،برخی دروس را خارج از ترتیب موجود می توان تدریس کرد.
 5ــ ارزشیابی درس هدیه های آسمان به صورت توصیفی صورت می پذیرد .برای کسب ا ّطالعات بیشتر درباره ی شیوه ها
و ابزار ارزشیابی به کتاب راهنمای مع ّلم مراجعه کنید.
توجه به اینکه تصاویر در تثبت اهداف درس نقش مه ّمی دارد ،الزم است همکاران محترم در راستای آموزش مفاهیم
6ــ با ّ
دروس از شیوه تصویر خوانی نیز استفاده نمایند.
7ــ محتوای آموزشی دروس هدیه های آسمان از اجزایی تشکیل شده است .به صورت خالصه به این اجزا اشاره می شود.
تفصیل مطالب در راهنمای مع ّلم آمده است:
حس کنجکاوی در
عنوان درس :عنوان ،مستقیم و غیرمستقیم ،گویای چکیده و محتوای اصلی درس است و با ایجاد ّ
دانش آموزان ،انگیزه ی یادگیری را در آنها تقویت می کند.
متن درس :شامل بخشی از مفاهیم و اهداف اصلی درس است.
عالوه بر این دو بخش ،که مفاهیم درس را مطرح می  کند ،ف ّعالیت های گوناگونی متناسب با هر درس پیش بینی شده است
که با مشارکت دانش آموزان انجام می شود .انتظار می رود همه ی دانش آموزان در بخش های گوناگون درس مشارکت کنند.
توجه شود .عناوین و شرح
اگر دانش آموزی نتوانست در یک بخش ف ّعالیت ،به صورتی مؤثّر مشارکت کند ،در بخش دیگر به او ّ
طراحی شده به این قرار است:
ف ّعالیت هایی که در جهت تثبیت ،تعمیق ،توسعه و تعمیم مفاهیم آموزشی برنامه درسی ّ
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ردیف

عنوان ف ّعالیت

1

برایم بگو

2

ایستگاه فکر

برقراری ارتباط بین مفاهیم ارائه شده و دستیابی به یافته های جدید

3

تد ّبر کنیم

جمع بندی و نتیجه گیری مفاهیم درس در قالب آیات و احادیث کوتاه

4

بررسی کنید

تثبیت ،توسعه و تعمیم مفاهیم براساس مرور اطّالعات

5

کامل کنید

تکمیل و تثبیت اهداف براساس دریافت رابطه ی مفاهیم

6

جمع بندی و نتیجه گیری درس

خلقیت تثبیت و عمیق مطالب آموزش داده شده در قالب اجرای نمایشّ ،
ایستگاه ّ
خط خوش ،نقّاشی و نامه نگاری

7

گفت وگو کنید

8

ببین و بگو

9

شرح ف ّعالیت

تثبیت مفاهیم درس از طریق ارائه ی نظریات و تجربه در گروه و مشارکت در جمع بندی
تعمیق مفاهیم درس با پاسخ به پرسش های مطرح شده از طریق تصویرخوانی

بگرد و پیدا کن تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده با ف ّعالیت عینی و ملموس
تثبیت مفاهیم درس از طریق خواندن شعر به صورت گروهی با آهنگ و لحن مناسب

10

همخوانی کنیم

11

تحقیق کنید

تثبیت ،توسعه و تعمیم مفاهیم با جمع آوری اطّالعات از منابع مختلف

12

خاطره گویی

تثبیت ،توسعه و تعمیق یادگیری با ایجاد ارتباط میان مفاهیم درس و تجربیات دانش آموز

13

دعا کنیم

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده با راز و نیاز یا بیان درخواست و احساسات

14

با خانواده

بسط یادگیری و تقویت نگرش دانش آموز به مفاهیم دینی ،برای بروز رفتار دینی از طریق جست وجوی مصداق های تازه از
مفاهیم ،با کمک و همفکری اعضای خانواده

هديههاي آسمان

آرزوی گروه قرآن و معارف اسالمی ،توفیق روزافزون همکاران عزیز در رشد و پرورش دینی امیدهای آینده ی کشور است.
پایگاه اینترنتی گروه با قرار دادن اخبار ،بخشنامه ها ،نسخه های الکترونیکی کتاب های درسی ،متون کمک آموزشی ،کتاب های
راهنمای معلّم و ...در خدمت شما آموزگاران گرامی است.

گروه قرآن و معارف اسالمی
دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
http://qm _ dept.talif.sch.ir

7

درس ا ّول

ك
ي
�
� ت�ا

ی آن بر جهان چیره شود،
آنگاه که شب درآید و تاریک 

آنگاه که ستارهای بدرخشد و چشمها از دیدنش خیره شود
و آنگاه که ……

تو را میستایم.
هرگاه ……

هرگاه به آسمان و زمین،

به صخرهها و کوههای سنگین

یا به درختان و گلهای رنگین مینگرم،
تو را سپاس میگویم.

ِ
ِ
مهربان من!
خدای
ای

نسیم روحافزا نشانی از مهربانیات
ِ
ِ
رحمت آسمانیات
بادهای بارانزا گوا ِه

صخرههای ِسُترگ ،1کوههای بزرگ ،رودهای جاری و دریاهای پهناور ،نشان دانایی و تواناییات.

تو را سپاس میگویم

که عطاهایت از ِ
سر مهربانی و نعمتهایت همگانی است.

به تو ایمان دارم و از تو راه میجویم

تنها از تو یاری میطلبم
هديههاي آسمان

و به تو تکیه میکنم

تو که در دوستی ،بیهمانند

در مهربانی ،بیمانند
در بخشش ،یکتا
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1ــ ِس ُترگ :بزرگ

و در لطف و نوازش ،بیهمتایی.

تو که پدیدآورندهی آفریدگان

و مالک زمین و آسمانی.

از هر کس به من نزدیکتر

و از هر دوستی با من آشناتری.
ای خدای مهربان!

بیناترین بینا ،زیباترین زیبا،
داناترین دانا،

خدای یکتا

خدای یگانه و بیهمتا.

تو را اینگونه سپاس میگویم:

مـد ِلِ َر ِّ
ـمیـن»
لـح ُ
« َا َ
ب الـعالَ َ
بدانيم
یکی از اصول دینی ما مسلمانان «توحید» است .توحید یعنی خداوند یکتاست و جز او خدایی

نیست .همهی مسلمانان خدای یکتا را میپرستند؛ از دستورهایش اطاعت میکنند و خواستههای
خود را تنها به درگاه او میبرند.

آنها هر روز در اذان ،اقامه و نماز به یکتایی و یگانگی پروردگار شهادت میدهند و او را
ستایش میکنند.خدایی که مهربانترین مهربانان ،بخشندهترین بخشندگان ،داناترین دانایان و
تواناترین قدرتمندان است؛ یکتا و یگانهای که هیچ مثل و مانندی ندارد.

هديههاي آسمان
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همخواني
كنيم

خ� دا!

ن
				
ت�و خ� داي ب � ي�ظ� ي�ري

ت�و چ�ه �خ ب
				
و� و مهر ب�ا� ن ي
گ
خ
ش
ب
�
�
				
ت�و � به و� ا�ر وا�ن دي
گ
ف
�
�
ت�و � به آ� ف� ت� ب
				
ا� ت� ي
چ
				
ت�و � به � ش�مه ي�اد دادي
گ
گ
ف
�
�
				
� به ��ياه ت� ش��نه ت� ي
 ١ك
				
ت�و � به ژ�اله امر �ردي

				
� به خ��ز ان ا�ج زا�ه دادي

				
� به ه�ز ار ن� ق� ش� ز� ي��با
ك
�
ي
ش� ب
				
� و رو�ز و وه و رد�ا

در شعر به کدا م صفات خداوند اشاره شده است؟

هديههاي آسمان

پیام شعر را در چند جمله برای دوستانتان بیان کنید.

چه ارتباطی میان پیام شعر و موضوع درس وجود دارد؟

1ــ ژاله :قطرهي شبنم
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ت�و
ك

ت�و

ي�گا�نه اي و دا�ن ا
ك ك
�ه پ�ا� ي و ت�وا�ن ا

�ه زا� آ�سمان ب��بارد
گ
� به ز�م ي� ن ق� دم � �ذ ارد
ب
ز� دل ز�م ي� ن ج�� شو� د

ك
�ه زا� آ� ب
� آ�ن   ب� ن� شو� د
گ
ك
�
ن
�
گ
ش
ي
�
�ه � به ب�ر� ل ن� د
ك
چ ب
�ه ُگل ا ز� �م ن �چ� � ني� د
ك
�
�
گل و س ب��ز ه را ش ي� دي
همه را ت�و آ� ف�ر ي� دي

ناصر علياكبر سلطان با اندكي تغيير

تدبّر کنیم
این سوره را بخوانید و ترجمهی آن را بنویسید.

          به نام خداوند بخشنده مهربان
بگو او ………………… … …… ()1
خداوند ……………………است ()2
فرزندی ندارد و………………… ()3
و همتا و همانندی ……………… ()4

نام این سوره چیست؟
در این سوره به کدام صفتهای خداوند اشاره شده است؟
به نظر شما چرا سوره به این نام معروف شده است؟
هديههاي آسمان

چه ارتباطی میان معنای سوره و موضوع درس وجود دارد؟ بادوستان خود در کالس گفتوگو

کنید.

11
11

كامل كنيد
با استفاده از کلمههای زیر ،یک متن در ستایش خداوند یا گفتوگو با او بنویسید.
      مهربان	 آفریننده    

     دوست              آرزو                      

		  بخشنده               صمیمی            روشنایی                            
       دانا
		      یگانه
               زیبایی	                توانا

هديههاي آسمان
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نيايش

خدا وندا !

صب
با مهربانیات ،سپیدهی ح را نشان دادی

ی
و با زبرگیات ،اتریکی شب را هب روشنایی روز تبد ل ساختی
و از دل سنگاهی سخت ،آباهی گوارا روان کردی
و از ارباه ،آبی فراوان فرو فرستادی

و خورشید و ماه را چراغ ردخشان قرار دادی.
صدا یم را بشنو و دعایم را اجابت فرما!
ای مهربانرتین مهرباانن!

هديههاي آسمان
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ب
�
ی
ه
ه
�
ت
ی
ن
�ر� ن را ما�ان

درس دوم

<از مسیر اصلی میرویم؛ نه از بیراهه .مراقب پرتگاهها هستیم .اگر کسی

ــ «از

از حرکت باز ماند ،او را تنها نمیگذاریم و همه به او کمک میکنیم .تکروی

نمیکنیم .همگی پشت سر راهنما حرکت میکنیم .به طبیعت آسیب نمیزنیم و از

شتابزدگی پرهیز میکنیم…  ».

آقای رحمتی نکات ضروری را پای کوه به گروه ما تذ ّکر میدهد و حرکت را آغاز

میکنیم .او مربّی قرآن ماست .این هفته قرار است جلسه را باالی کوه نزدیک شهر تشکیل
دهیم.
از دامنهی کوه باال میرویم.

چه هوای پاکی! چه منظرهی با شکوه و بینظیری!

سراسر دشتها و دامنهها در برابرمان است و تمام شهر را با یک نگاه میبینیم!

بعد از ساعتی حرکت ،کنار هم مینشینیم .آقای رحمتی میگوید:

«موضوع این جلسهی ما «بهترین راهنمایان» است .خیلیها ما را در زندگی راهنمایی میکنند و
به ما کمک میرسانند؛ ا ّما یادمان باشد که راهنمایان اصلی و حقیقی ما کسانی هستند که خدای
مهربان آنها را انتخاب کرده است .پیامبران و امامان بهترین راهنمایان ما هستند»  .
بچهها یکی یکی صحبت کردند:
بعد از این ّ
مقدمهّ ،

ــ پیامبر کسی است که از سوی خدا انتخاب شده است .او

«پیام» خدا را برای مردم میآورد و آنها را به پرستش
خدای یگانه دعوت میکند.

ــ پیامبران از بین خود مردم انتخاب میشدند و زندگی

آنان مثل همهی مردم بود .کار میکردند؛ چوپانی،
کشاورزی و کارهای دیگر و برای خانوادهشان زحمت

هديههاي آسمان

میکشیدند.

ــ بعضی از پیامبران کتاب آسمانی داشتند؛ مثل

تورات ،انجیل و قرآن.
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ــ گاهی پیامبران برای اینکه ثابت کنند پیامبر هستند از « ُم ِ
عج ِزه» استفاده میکردند؛ یعنی

کارهایی می کردند که مردم عادی نمیتوانستند انجام دهند .این معجزات ،دالیل روشنی بود که

نشان میداد آنها از سوی خدا فرستاده شدهاند.

السالم) بود و آخرین پیامبر ،حضرت مح ّمد (صلّیاهلل علیهوآله)
ــ ا ّولین پیامبر خدا ،حضرت آدم (علیه ّ

است.

بچهها به وجد آمده بود ،گفت« :آفرین! نکتههای ارزشمندی را گفتید.
آقای رحمتی که از سخن ّ

هديههاي آسمان
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زندگی مثل کوهپیمایی است که اگر نقشهی راه و راهنما نداشته باشیم ،نمیتوانیم به راحتی به

قلّه برسیم .راهنمای آگاه ،مسیر رسیدن به قلّه را خیلی خوب میداند ،میداند که چه پرتگاهها
و چه خطرهایی در برابر ماست .پیامبران بهترین راهنمایان زندگی هستند .آنها با دلسوزی و

مهربانی ،مراقب همه بودند و به بهترین شیوه انسانها را هدایت میکردند».

بچهها از چیزهایی که دربارهی زندگی هر یک از
بعد از صحبتهای آقای رحمتی ،قرار شد ّ

پیامبران شنیدهاند ،صحبت کنند .بحث با شور و شعف خاصی در هوای دلپذیر باالی کوه ادامه پیدا
کرد… .

بدانيم
یکی دیگر از اصول دینی ما مسلمانان ،نب ّوت (پیامبری) است؛ یعنی خداوند مهربان ،پیامبرانی

را از میان انسانهای خوب و نیکوکار برگزید تا به هدایت و راهنمایی مردم بپردازند و آنان
را با دستورهای الهی آشنا کنند .آنها انسانها را به خوبیها دعوت می کردند و از بدیها باز
میداشتند؛ با ظلم ظالمان و ستمگران مبارزه میکردند و یار مظلومان و نیکوکاران بودند.
برايم بگو
پیامبران به مردم کمک میکردند تا… .
تدبّر کنیم
این آیات و ترجمهی آنها را بخوانید .هر آیه به چه مطلبی دربارهی پیامبران اشاره میکند؟

هديههاي آسمان

ٰ
ـث فـیـهم َر ً
ـنیـن ِاذ بَـ َع َ
سول ِمن َانـ ُف ِسـ ِه ْم
ـن اللّـ ُه َعلَی الـ ُمؤ ِم َ
لَـقَد َم َّ
خداوند بر مؤمنان منّت گذاشت (و نعمت بزرگی به ایشان بخشید)؛ هنگامی که

برای آنها پیامبری از میان خودشان فرستاد.

سورهی آل عمران ،آیهی 164
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ـم ِ
رسـلـنا ُر ُسـلَـنا بِالـبَ ّیِ ِ
ـتاب
ـنات َو َا َ
الـک َ
لَـقَد َا َ
نـزلـنا َمـ َعـ ُه ُ
ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی نازل کردیم.
سورهی حدید ،آیهی 25

ـل ُأ َّم ٍئ َر ً
َو لَـقَـد بَـ َعثـنا فی ُک ِّ
ـدوا ال ٰلّـ َه
سول َا ِن اعـُب ُ

ما برای هر ا ّمتی ،پیامبری فرستادیم که (میگفت)« :خدای یکتا را بپرستید».
سورهی نحل ،آیهی 36

گفت و گو كنيد
دربارهی هر یک از پیامبران اولوالعزم چه میدانید؟ در گروههای خود گفتوگو کنید و

نتیجهی آن را به کالس گزارش دهید.
ايستگاه فكر

برای آشنا شدن با آموزه های پیامبران چه راههایی را میشناسید؟
هديههاي آسمان

تحقيق كنيد
به جز پیامبران اولوالعزم ،داستان زندگی کدام یک از پیامبران در قرآن آمده است .یکی را

انتخاب ،و خالصهی آن را برای دوستانتان بیان کنید.
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سرور آ�ز�ادگان

درس سوم

عصر عاشورا بود

و سرزمین کربال آماده ی ثبت حماسهای دیگر! این بار نوبت که بود؟

گام هایش استوار بود و قلبش بی قرار.

نوجوانی چهارده ساله با چهره ای تماشایی که چون پارهی ماه میدرخشید.
آینه ی تمام نمای پدر بود .پدرش قهرمان جنگ های ِصفّین و نهروان بود و او

قهرمان کربال!

کنار عمو آمد .چشم هایش گواهی می داد که حرف دلش چیست!

السالم) با نگاهی سرشار از تحسین به قامت قاسم نگریست؛ قطرهی اشکی
امام حسین(علیه ّ

بر گونه ی امام غلتید و بر زمین چکید.

چه لحظهی جانسوزی! برایش سخت بود برادرزادهاش را که تازه

سن نوجوانی رسیده بود به مبارزه با کسانی بفرستد که هیچ رحمی
به ّ
نداشتند.
ــ قاسم جان! ای یادگار برادرم ،به خیمهها برگرد!

  
ا ّما قاسم تصمیم خود را گرفته بود؛ میخواست به میدان جنگ برود .دستان عمو را محکم در

دست گرفت و غرق بوسه کرد و با چشمان خیس بر خواسته ی خویش پافشاری کرد.

پس از اصرار فراوان ،امام به او اجازه داد و قاسم را به سوی میدان جنگ بدرقه کرد؛

سپس دستها را برای دعا باال برد و او را به خدا سپرد   .
هديههاي آسمان

قاسم ،شمشیر به دست و اهلل اکبر گویان بر دشمن تاخت و لرزه بر اندامشان انداخت.
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یک نوجوان ،یک قهرمان

عالم  ،همه حیران او

زیباتر از مهتاب بود

آن چهره ی تابان او

دشمن سراپا ترس شد

او

از

قدرت

ایمان

از این سو به آن سو حمله می کرد و جوانمردانه میجنگید .بسیاری را به هالکت رساند و

دشمن را بر خاک ذلّت نشاند.

ناگهان از همه سو بر او هجوم آوردند و سر ِو قامتش را بر خاک انداختند.

صدای قاسم بلند شد و عمو را صدا زد.

السالم) شتابان خود را به بالین قاسم
امام حسین (علیه ّ

رساند ،در کنارش زانو زد و پیکرش را در آغوش گرفت.

هديههاي آسمان
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بدن گلگونش بوی گل های بهشت می داد .امام با مهربانی و عطوفتی توصیفناپذیر نگاهش

کرد و فرمود:

«به خدا قسم برای عمویت سخت است که تو او را صدا بزنی و او نتواند جواب بدهد».
السالم)
قیام امام حسین (علیه ّ

پس از اینکه حضرت مح ّمد (صلّی اهلل علیه وآله) از سوی خداوند به پیامبری انتخاب شد،
افراد ظالم و ستمگر ،که حاضر به پذیرش دستور خداوند نبودند ،تصمیم گرفتند از هر راهی،
دین اسالم را از بین ببرند؛ ا ّما تالشها و مقاومتهای پیامبر باعث شد این دشمنان نتوانند به

خواستههای خود برسند.

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

السالم) نیز با نقشهی معاویه به شهادت رسید.
السالم) ،فرزندش امام حسن (علیه ّ
امام علی (علیه ّ

در سال  60هجری قمری ،معاویه از دنیا رفت و فرزندش یزید به حکومت رسید .یزید اهل

کارهای زشت و ناپسند بود؛ به نماز چندان اه ّمیت نمیداد و احکام دینی را رعایت نمیکرد .او

آشکارا دین اسالم و حضرت مح ّمد (صلّی اهلل علیه وآله) را مسخره میکرد .فساد او در مردم نیز
اثر گذاشته بود .یزید میخواست دین اسالم را ریشه کن کند و آن را نابود سازد.

السالم) خبر دادند که یزید به حکومت رسیده است ،فرمود:
وقتی به امام حسین (علیه ّ

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

السالم) در برابر یزید قیام کرد و با فرزندان و خانوادهاش از مدینه خارج
امام حسین (علیه ّ

شد .امام مردم را به مبارزه با یزید دعوت می کرد و دربارهی هدف خود از قیام میفرمود:
هديههاي آسمان

جدم قیام کردهام.
«همانا من برای اصالح اّمت ّ

من میخواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم».
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محرم سال ،61
ا ّما ّ
عدهی کمی با او همراه شدند و او را یاری کردند .سرانجام در روز دهم ّ

السالم) و هفتاد و دو تن از یارانش در صحرای کربال در مقابل لشکر یزید
امام حسین (علیه ّ

ایستادند و به شهادت رسیدند.

السالم) ،مردم از خواب غفلت بیدار شدند و با الگو گرفتن
پس از شهادت امام حسین (علیه ّ

السالم) در مقابل یزید ایستادند.
از قیام امام حسین (علیه ّ
برايم بگو

السالم ،علیه ظلم و ستم
چه قیامهایی میشناسید که با الگو گرفتن از قیام امام حسین علیه ّ

انجام شده است؟

بگرد و پيدا كن
السالم) شما را یاد چه چیزهایی میاندازد؟
رفتار حضرت قاسم(علیه ّ

كامل كنيد
پاسخ سؤاالت زیر را به ترتیب اعداد داده شده از راست به چپ در جدول قرار دهید :سپس

السالم) است.
حروف را به ترتیب کنار هم بخوانید .رمز جدول ،یکی از سخنان امام حسین (علیه ّ
السالم)؛ پیام رسان کربال (4ــ7ــ12ــ)13
1ــ نام خواهر امام حسین (علیه ّ

2ــ جاری شدن اشک از چشم ها (3ــ2ــ17ــ)1

هديههاي آسمان

3ــ وقتی به هم می رسیم به یکدیگر می گوییم ……… 16( .ــ20ــ14ــ )8
4ــ تعداد جزء های قرآن کریم (  6ــ)21

برعده ای زیاد پیروز شوند (سوره ی بقره ،آیه ی )249
عده ای … ّ
 5ــ چه بسا با خواست خدا ّ

(15ــ)11

21

السالم) که معموالً شبهای جمعه خوانده میشود ( ٥ــ    18ــ٢٣ــ)١٠
6ــ دعایی از امام علی (علیه ّ
*
د
ث

ز
* *

السالم) می فرماید:
امام حسین (علیه ّ

ث

……………………………………………… بیعت نمی کند.

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

ايستگاه فكر
در زمان حکومت بنی ام ّیه ،اگر عاشورا و فداکاری خاندان پیامبر نبود ،چه اتّفاقی برای
اسالم می افتاد؟
بررسي كنيد
هديههاي آسمان

السالم) چراغ هدایت و کشتی نجات است.
پیامبر اسالم (صلّی اهلل علیه وآله) :امام حسین (علیه ّ

22

کشتی برای اینکه بتواند انسانها را در دریای طوفانی نجات دهد ،چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
معرفی شدهاند؟
السالم) کشتی نجات ّ
به نظر شما چرا امام حسین (علیه ّ
چه کسانی میتوانند سرنشینان این کشتی باشند؟

گفت و گو كنيد
السالم)
شما به عنوان یک نوجوان مسلمان برای زنده نگهداشتن نام و قیام امام حسین (علیه ّ

چه کارهایی انجام میدهید؟

خاطره گويي
محرم در محلّهی خود تهیه ،و آن را در کالس
گزارشی از برگزاری برنامههای عزاداری ماه ّ

برای دوستانتان بازگو کنید.

هديههاي آسمان

تحقيق كنيد
در مورد دیگر کودکان و نوجوانانی که در حماسهی کربال حاضر بودند ،تحقیق کنید و در

کالس برای دوستانتان بخوانید.
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درس چهارم
تابستان

ب� غ
ا� ِ ِ
س ّري

تابستان آمده است …

توجه از خانهی خود دور می شوند و به سراغ ماجراجویی میروند.
بچه بدون ّ
چند ّ
آنها داخل دیواری که بین برگها پنهان شده است ،یک در کوچک میبینند.

تعجب به هم نگاه میکنند .گویی میخواهند بپرسند این در به کجا باز میشود …
با ّ
و برای بازکردن در تالش میکنند!

مهدی و هادی ،بازی خود را قطع ،و آنها را تماشا میکنند.

بچهها ،زور بازویشان را به کار میگیرند و باالخره در با صدای جیغمانندی باز میشود.
ّ
«بچهها ورود به این باغ ممنوع است».
هادی جلو میرود و به آنها میگویدّ :

توجه به هادی وارد باغ میشوند.
ولی آنها بدون ّ

«بچهها شما نباید بدون اجازهی صاحب باغ وارد آن بشوید».
مهدی میگویدّ :

توجهی نمیکنند.
آنها باز هم ّ
هديههاي آسمان

یک باغ کوچک است؛ با دیوارهایی نسبت ًا بلند و حوضچهای پر از آب در وسط آن.

هیچ کسی آنجا نیست.

مهدی دوباره از بیرون باغ با صدای بلند به آنها میگوید« :شما اجازه ندارید در آن باغ بازی

کنید … آنجا مکانی خصوصی است».
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ا ّما آنها به گشتوگذار خود در باغ ادامه میدهند.

توجه نمیکنند.
تعجب به یکدیگر نگاه میکنند و میگویند« :آنها به تذ ّکر ما ّ
مهدی و هادی با ّ

متوجه خطایشان کنیم؟»
چگونه آنها را ّ

بچهها در گوشهای از باغ یک دوچرخه پیدا میکنند؛ کمی خراب است ،ولی راه میرود.
ّ

آن طرفتر یک نیمکت است و در کنارش درختی با انجیرهای رسیده .تمام اطراف پر از علف
است و بوی گلهای ّ
معطر همهجا به مشام میرسد؛ گلهای قرمز و زرد و… .

بچهها فریاد میزنند« :جانمی جان … این باغ جای خوبی برای بازی است!»
ّ

و شروع می کنند به خوردن انجیرها! و تعداد زیادی از گل ها را زیر پا له میکنند! سپس

چند نفری سوار دوچرخه میشوند و در حالی که با عجله ،نزدیک به دیوار دور میزنند ،فریاد

هديههاي آسمان

سری ما … ناگهان …!»
میکشند« :این باغ ماست … باغ ّ

بچهها را نگاه میکند .آنها از درد به خود میپیچند.
صاحب باغ با ابروهای گرهخورده ّ
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برايم بگو
بچهها چه کارهای دیگری میتوانستند انجام دهند؟
هادی و مهدی برای آگاه کردن ّ

تدبّر کنیم

این آیه را بخوانید.

ـکن ِم ُ
َو لـتَ ُ
دعون ِالَی َ
الـخ ِ
یـر
َ
نـکم ُا َّم ٌئ یَ
ِ
ـر َو ُاول ٰـئِ َ
ـن الـ ُم َ
نـک ِ
ون َع ِ
ـرون بِـالـ َم
ـحون
ک ُه ُم الـ ُمفـلِ َ
عروف َو یَـنـ َه َ
َو یَأ ُم َ

باید از میان شما ،جمعی باشند که …………… را به …………… دعوت
کنند و آنها را به کارهای …………… فرابخوانند و از ……………
بازدارند .آنها همان رستگاران هستند.

سورهی آل عمران ،آیهی 104

با استفاده از این کلمهها ،ترجمهی آیه را کامل کنید :خوب ؛ نیکی ؛ دیگران ؛ زشتیها

توجه به معنای آیه به کار هادی و مهدی در دین چه میگویند؟
با ّ

هديههاي آسمان

تشویق به کارهای خوب چه اثری دارد؟

تذ ّکر در مورد کارهای بد چه ضرورتی دارد؟
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بررسي كنيد
کدامیک از جمالت به «امر به معروف» و کدامیک به «نهی از منکر» مربوط است؟
خوشقول و خوشرفتار باشيد تا

به نماز نگو کار دارم؛ به کار بگو
وقت نماز است.

غيبت
مدرسه ،خانه ی دوم ماست؛ در حفظ

امربهمعروف

همه شما را دوست داشته باشند.

نهی از منکر

تمیزی و زیبایی آن بکوشیم.

تجسس نکنید.
در کار دیگران ّ

گفت و گو كنيد
اگر کسی خطایی کند ،شما چه میکنید؟

متوجه خطایتان بکنند؟
اگر شما خطا کنید ،دوست دارید چگونه شما را ّ
ببين و بگو

به کدام یک باید لبخند زد و به کدامیک باید اخم کرد؟
کدامیک را باید تشویق کرد؟ به کدامیک باید تذ ّکر داد؟

هديههاي آسمان

اگر امر به معروف هم میخواهی بکنی ،خیلی آهسته،
مثل آینه باش!
  آینه داد نمیزند :یقهات بد است!
وقتی روبهروی آینه میایستی ،جیغ نمیکشد :چرا موی سرت این جوری است؟!
  سکوت محض است،
هیچ کس خبردار نیست جز تو و آینه    ...
استاد حسنزاده آملی
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درس پنجم

�ش ت�ر ب�ان ب�ا یا�مان

نامش صفوان بود و کارش کرایه دادن شتر به مسافران.

السالم) بود و در عصر هارون عبّاسی میزیست؛
از یاران امام کاظم (علیه ّ

همان خلیفهای که مثل همهی خلفای عبّاسی به ستمگری و کینه توزی و زراندوزی

عادت کرده بود!  

آن سال ،هارون میخواست با درباریانش به سفر حج برود .او میخواست با سفر

حج ،فریب کارانه ،خود را فردی دیندار ،نشان دهد.

هارون به یکی از مأمورانش گفت« :تعداد ما زیاد است و شترانمان کم .برو و چند شتر از

صفوان کرایه کن».

مأمور هارون نزد صفوان آمد و درخواست خلیفه را گفت.

صفوان لحظهای با خود اندیشید .از سویی هارون از دشمنان موالیش

السالم) بود و از سوی دیگر از این معاملهی
امام کاظم (علیه ّ
پرسود نیز نمیتوانست بگذرد؛ زیرا هارون شتران
زیادی میخواست؛ آن هم برای چند ماه.

صفوان با خود گفت« :چه عیبی

دارد؟ هارون شتران را برای سفر حج

میخواهد  و حج هم عبادتی ارزشمند

است و از این راه به سود زیادی هم

خواهم رسید!»

السالم)
چند روز بعد خدمت امام کاظم (علیه ّ

رسید .امام به او فرمود« :صفوان! کار پسندیدهای

نکردی!»

صفوان شگفت زده شد.

ــ کدام کار؟!
هديههاي آسمان

ــ کرایه دادن شتران به هارون.

ــ من شتران را برای سفر حج کرایه دادهام و هارون آنها را برای زیارت خانهی خدا

میخواهد نه برای تفریح و شکار!

ــ آیا دوست نداری هارون تا زمان پرداخت کرایه زنده بماند؟
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ــ آری آری! دوست دارم زنده بماند تا برگردد و کرایهام را بپردازد.
السالم) فرمود:
امام کاظم (علیه ّ

«هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد از آنان است و در آتش دوزخ جای خواهد

داشت».

صفوان از این هشدار مهم به خود آمد و سر به زیر افکند .برای نجات از ِ
ننگ یاری کردن

ستمگر ،همهی شترانش را فروخت و به هارون کرایه نداد.

هديههاي آسمان
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خدا در قرآن ،همهی ما مسلمانان را برادر یکدیگر شمرده و به ما سفارش فرموده است که

به یکدیگر محبّت بورزیم و انسان های با ایمان و نیکوکار را دوست بداریم .همچنین از کسانی
السالم) دشمنی میورزند ،دوری ،و راه خود را از
که با دین خدا و پیامبر او و اهل بیتش (علیهم ّ

آنها جدا کنیم.

خداوند در قرآن می فرماید:

ـدا ُء َعـلَی ُ
ـد َر ُ
سول اهللِ َو الَّ
الـکفّـا ِر ُر َحـما ُء بَیـنَـ ُهم
ـح َّم ٌ
ـذیـن َم َعهو َا ِش ّ
ُم َ
َ
مح ّمد رسول خدا و یارانش ،در برابر دشمنان کافر،

سرسخت و استوار ،و با یکدیگر مهربان و نیک رفتارند.
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تدبّر کنیم
در مورد پیام آیهای که خواندید با دوستانتان گفتوگو کنید.

َبری» است.
بر اساس این آیه ،یکی از وظایف دینی ما مسلمانان« ،تَولّی» و «ت ّ
«تولّی» یعنی ما باید مؤمنان را که دوستان خدا هستند ،دوست بداریم.

«تبری» به این معناست که ما باید کافران ستمکار را ،که دشمنان خدا هستند ،دشمن
ّ

السالم) وقتی فهمید سرپرست
بداریم   و از آنها بیزاری بجوییم؛ چنان که حضرت ابراهیم (علیه ّ
او بت پرست است و حاضر نیست از کار خود دست بردارد از او بیزاری جست:

ٰ
ـر َأ ِمنـ ُه
ـی َن لَهو َانَّـ ُه َع ُد ٌّو لِلّـ ِه تَبَ َّ
َفلَـ ّما تَـبَ َّ

هديههاي آسمان

هنگامی که ابراهیم فهمید ،سرپرستش دشمن خداست از او بیزاری ُجست.
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