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همکار گرامي، 
معلّم عزيز

با اهدای سالم و آرزوی توفیق و سالمتی برای شما همکار محترم؛ به منظور پیشبرد بهتر فرایند یاددهی ــ یادگیری در 
آموزش این کتاب، توّجه شما به چند نکته جلب می شود:

1ــ به منظور تحّقق 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 معّلم برای تدریس این کتاب ضروری است.
4ــ تدریس برخی دروس می تواند به صورت پیمانه ای صورت گیرد؛ یعنی با توّجه به مناسبت های گوناگون و یا احساس 

نیاز آموزگار، برخی دروس را خارج از ترتیب موجود می توان تدریس کرد.
5 ــ ارزشیابی درس هدیه های آسمان به صورت توصیفی صورت می پذیرد. برای کسب اّطالعات بیشتر درباره ی شیوه ها 

و ابزار ارزشیابی به کتاب راهنمای معّلم مراجعه کنید.
6ــ با توّجه به اینکه تصاویر در تثبت اهداف درس نقش مهّمی دارد، الزم است همکاران محترم در راستای آموزش مفاهیم 

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 معّلم آمده است:
عنوان درس: عنوان، مستقیم و غیرمستقیم، گویای چکیده و محتوای اصلی درس است و با ایجاد حّس کنجکاوی در 

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، فّعالیت های گوناگونی متناسب با هر درس پیش بینی شده است 
کنند.  مشارکت  درس  گوناگون  بخش های  در  دانش آموزان  همه ی  می رود  انتظار  می شود.  انجام  دانش آموزان  مشارکت  با  که 
اگر دانش آموزی نتوانست در یک بخش فّعالیت، به صورتی مؤّثر مشارکت کند، در بخش دیگر به او توّجه شود. عناوین و شرح 

فّعالیت هایی که در جهت تثبیت، تعمیق، توسعه و تعمیم مفاهیم آموزشی برنامه درسی طّراحی شده به این قرار است:
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شرح فّعالیتعنوان فّعالیتردیف

جمع بندی و نتیجه گیری درسبرایم بگو1

برقراری ارتباط بین مفاهیم ارائه شده و دستیابی به یافته های جدیدایستگاه فکر2

جمع بندی و نتیجه گیری مفاهیم درس در قالب آیات و احادیث کوتاهتدّبر کنیم3

تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم براساس مرور اّطالعاتبررسی کنید4

تکمیل و تثبیت اهداف براساس دریافت رابطه ی مفاهیمکامل کنید5

تثبیت و عمیق مطالب آموزش داده شده در قالب اجرای نمایش، خّط خوش، نّقاشی و نامه نگاری ایستگاه خاّلقیت6

تثبیت مفاهیم درس از طریق ارائه ی نظریات و تجربه در گروه و مشارکت در جمع بندیگفت وگو کنید7

تعمیق مفاهیم درس با پاسخ به پرسش های مطرح شده از طریق تصویرخوانیببین و بگو8

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده با فّعالیت عینی و ملموسبگرد و پیدا کن9

تثبیت مفاهیم درس از طریق خواندن شعر به صورت گروهی با آهنگ و لحن مناسبهمخوانی کنیم10

تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم با جمع آوری اّطالعات از منابع مختلفتحقیق کنید11

تثبیت، توسعه و تعمیق یادگیری با ایجاد ارتباط میان مفاهیم درس و تجربیات دانش آموزخاطره گویی12

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده با راز و نیاز یا بیان درخواست و احساساتدعا کنیم13

از با خانواده14 تازه  از طریق جست وجوی مصداق های  دینی  بروز رفتار  برای  دینی،  مفاهیم  به  نگرش دانش آموز  تقویت  و  یادگیری  بسط 
مفاهیم، با کمک و همفکری اعضای خانواده

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
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آنگاهکهشبدرآیدوتاریکیآنبرجهانچيرهشود،
آنگاهکهستارهایبدرخشدوچشمهاازدیدنشخيرهشود

وآنگاهکه……
تورامیستایم.

هرگاه……
هرگاهبهآسمانوزمين،

بهصخرههاوکوههایسنگين
یابهدرختانوگلهایرنگينمینگرم،

توراسپاسمیگویم.
ایخداِیمهرباِنمن!

نسيِمروحافزانشانیازمهربانیات
بادهایبارانزاگواِهرحمِتآسمانیات

صخرههایِسُترگ1،کوههایبزرگ،رودهایجاریودریاهایپهناور،نشانداناییوتواناییات.

توراسپاسمیگویم
کهعطاهایتازسِرمهربانیونعمتهایتهمگانیاست.

بهتوایماندارموازتوراهمیجویم
تنهاازتویاریمیطلبم

وبهتوتکيهمیکنم
توکهدردوستی،بیهمانند

درمهربانی،بیمانند
دربخشش،یکتا

                1ــ ِسُترگ: بزرگ

درساّول

ا �ت
�ك �ي
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ودرلطفونوازش،بیهمتایی.
توکهپدیدآورندهیآفریدگان

ومالکزمينوآسمانی.
ازهرکسبهمننزدیکتر

وازهردوستیبامنآشناتری.
ایخدایمهربان!

بيناترینبينا،زیباترینزیبا،
داناتریندانا،

خداییکتا
خداییگانهوبیهمتا.

تورااینگونهسپاسمیگویم:

الـعالَـميـَن« »َالـَحمـُدِلَِربِّ

یکیازاصولدینیمامسلمانان»توحيد«است.توحيدیعنیخداوندیکتاستوجزاوخدایی
نيست.همهیمسلمانانخداییکتارامیپرستند؛ازدستورهایشاطاعتمیکنندوخواستههای

خودراتنهابهدرگاهاومیبرند.
را او و میدهند شهادت پروردگار یگانگی و یکتایی به نماز و اقامه اذان، در روز هر آنها
ستایشمیکنند.خداییکهمهربانترینمهربانان،بخشندهترینبخشندگان،داناتریندانایانو

تواناترینقدرتمنداناست؛یکتاویگانهایکههيچمثلومانندیندارد.

بدانيم
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همخواني
 كنيم

1ــ ژاله: قطره ي شبنم

 در شعر به کدام   صفات خداوند اشاره شده است؟
 پیام شعر را در چند جمله برای دوستانتان بیان کنید.

 چه ارتباطی میان پیام شعر و موضوع درس وجود دارد؟

دا!  �خ

ا خه  اي    و     دا�خ گا� و    �ي �ت ري       �ي �خ ي  �خ داي    �ب و �خ �ت

ا وا�خ ي    و    �ت
ك

ا� ه    �پ و    �ك �ت ي      ه  �خو�ب و  مهر�با�خ و  �پ �ت

ارد �ب سمان     �ب ه    ا�خ    �آ �ك دي      ر �خوا�خ و�ش ا�ب
به  �گ و  � �ت

ارد دخ دم   �گ ن   �ت �ي م به   �خ � ي     �ت �خ ا�ب     �گ �ت �خ به     �آ و    � �ت

د و�ش �ب ن  �ب �ي م �خ   دل   �خ اد   دادي      مه   �ي �ش به    �پ و  � �ت

د و�ش �خ ن   �ب �ب  �آ ه  ا�خ  �آ �ك ي      �ت �خ �خه     �گ �ش اه       �ت �ي
به     �گ �

د �خ �ي    گل   �خ�ش
گ

ر� به   �ب ه  � �ك ردي     
ك

ا�ه١   امر  � به   �ش و  � �ت

د �خ �ي �پ ن �ب م ه  ُگل  ا �خ �پ �ك ه دادي     ا�خ ان  ا�ب رخ به �خ �

دي �ي �ش
ه را �ك رخ گل و  س�ب ا      �ب �ي �ش     �خ �ت ار     �خ به    هرخ �

دي ر�ي �خ و    �آ همه    را    �ت ا      وه و رد�ي
�ب و رو�خ و �ك �ش

ناصر علي اكبر سلطان با اندكي تغيير
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بهنامخداوندبخشندهمهربان

بگواو…………………………)1(
خداوند……………………است)2(
فرزندینداردو…………………)3(
وهمتاوهمانندی………………)4(

اینسورهرابخوانيدوترجمهیآنرابنویسيد.

ناماینسورهچيست؟

دراینسورهبهکدامصفتهایخداونداشارهشدهاست؟

بهنظرشماچراسورهبهاینناممعروفشدهاست؟

چهارتباطیميانمعنایسورهوموضوعدرسوجوددارد؟بادوستانخوددرکالسگفتوگو
کنيد.

تدّبر کنيم
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بااستفادهازکلمههایزیر،یکمتندرستایشخداوندیاگفتوگوبااوبنویسيد.

دوستآرزو آفریننده مهربان

بخشندهصميمیروشنایی  دانا

یگانه  توانا زیبایی

كامل كنيد
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! وندا خدا

با مهربانی ات، سپیده ی صبح را نشان دادی

و با زبرگی ات، اتریکی شب را هب روشنایی روز تبدیل ساختی

و از دل سنگ اهی سخت، آب اهی گوارا  روان کردی

و از ارباه، آبی فراوان فرو فرستادی

و خورشید و ماه را چراغ ردخشان قرار دادی.

یم را بشنو و دعایم را اجابت فرما! صدا

ای مهربان رتین مهرباانن!
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»از >ازمسيراصلیمیرویم؛نهازبيراهه.مراقبپرتگاههاهستيم.اگرکسیــ
ازحرکتبازماند،اوراتنهانمیگذاریموهمهبهاوکمکمیکنيم.تکروی
از و نمیزنيم آسيب طبيعت به میکنيم. حرکت راهنما پشتسر همگی نمیکنيم.

شتابزدگیپرهيزمیکنيم….«
آقایرحمتینکاتضروریراپایکوهبهگروهماتذّکرمیدهدوحرکتراآغاز
میکنيم.اومرّبیقرآنماست.اینهفتهقراراستجلسهراباالیکوهنزدیکشهرتشکيل

دهيم.

ازدامنهیکوهباالمیرویم.
چههوایپاکی!چهمنظرهیباشکوهوبینظيری!

سراسردشتهاودامنههادربرابرماناستوتمامشهررابایکنگاهمیبينيم!
بعدازساعتیحرکت،کنارهممینشينيم.آقایرحمتیمیگوید:

»موضوعاینجلسهیما»بهترینراهنمایان«است.خيلیهامارادرزندگیراهنماییمیکنندو
بهماکمکمیرسانند؛اّمایادمانباشدکهراهنمایاناصلیوحقيقیماکسانیهستندکهخدای

مهربانآنهاراانتخابکردهاست.پيامبرانوامامانبهترینراهنمایانماهستند«.
بعدازاینمقّدمه،بّچههایکییکیصحبتکردند:

او انتخابشدهاست. ازسویخدا که پيامبرکسیاست ــ
پرستش به را آنها و میآورد مردم برای را خدا »پيام«

خداییگانهدعوتمیکند.
ــپيامبرانازبينخودمردمانتخابمیشدندوزندگی
چوپانی، میکردند؛ کار بود. مردم همهی مثل آنان
کشاورزیوکارهایدیگروبرایخانوادهشانزحمت

میکشيدند.
ــبعضیازپيامبرانکتابآسمانیداشتند؛مثل

تورات،انجيلوقرآن.

ما�ياندرسدوم ن راه�خ ر�ي ه�ت �ب
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ــگاهیپيامبرانبرایاینکهثابتکنندپيامبرهستنداز»ُمعِجِزه«استفادهمیکردند؛یعنی
کارهاییمیکردندکهمردمعادینمیتوانستندانجامدهند.اینمعجزات،دالیلروشنیبودکه

نشانمیدادآنهاازسویخدافرستادهشدهاند.
ـاّولينپيامبرخدا،حضرتآدم)عليهالّسالم(بودوآخرینپيامبر،حضرتمحّمد)صّلیالعليهوآله( ـ

است.
آقایرحمتیکهازسخنبّچههابهوجدآمدهبود،گفت:»آفرین!نکتههایارزشمندیراگفتيد.
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زندگی مثل کوه پیمایی است که اگر نقشه ی راه و راهنما نداشته باشیم، نمی توانیم به راحتی به 
قّله برسیم. راهنمای آگاه، مسیر رسیدن به قّله را خیلی خوب می داند، می داند که چه پرتگاه ها 
و چه خطرهایی در برابر ماست. پیامبران بهترین راهنمایان زندگی هستند. آنها با دلسوزی و 

مهربانی، مراقب همه بودند و به بهترین شیوه انسان ها را هدایت می کردند«. 
بعد از صحبت های آقای رحمتی، قرار شد بّچه ها از چیزهایی که درباره ی زندگی هر یک از 
پیامبران شنیده اند، صحبت کنند. بحث با شور و شعف خاصی در هوای دلپذیر باالی کوه ادامه پیدا 

کرد… .

یکی دیگر از اصول دینی ما مسلمانان، نبّوت )پیامبری( است؛ یعنی خداوند مهربان، پیامبرانی 
را از میان انسان های خوب و نیکوکار بر گزید تا به هدایت و راهنمایی مردم بپردازند و آنان 
را با دستورهای الهی آشنا کنند. آنها انسان ها را به خوبی ها دعوت می کردند و از بدی ها باز 

می داشتند؛ با ظلم ظالمان و ستمگران مبارزه می کردند و یار مظلومان و نیکوکاران بودند. 

پیامبران به مردم کمک می کردند تا… .

این آیات و ترجمه ی آنها را بخوانید. هر آیه به چه مطلبی درباره ی پیامبران اشاره می کند؟

ـُه َعَلی الـُمؤِمـنیـَن ِاذ بَـَعـَث فـیـهم َرسواًل ِمن َانـُفِسـِهْم لَـَقد َمـنَّ اللّٰ
خداوند بر مؤمنان مّنت گذاشت )و نعمت بزرگی به ایشان بخشید(؛ هنگامی که 

برای آنها پیامبری از میان خودشان فرستاد.
سوره ی آل عمران، آیه ی 164

بدانيم

برايم بگو

تدّبر کنيم
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لَـَقدَارَسـلـناُرُسـَلـناِبالـَبيِّـناِتَوَانـَزلـناَمـَعـُهـُمالـِکـتاَب
مارسوالنخودرابادالیلروشنفرستادیموباآنهاکتابآسمانینازلکردیم.

سورهیحدید،آیهی25

ـَه ُأمٍَّئَرسواًلَاِناعـُبـُدوااللّٰ َولَـَقـدبَـَعثـنافیُکـلِّ
مابرایهراّمتی،پيامبریفرستادیمکه)میگفت(:»خداییکتارابپرستيد«.

سورهینحل،آیهی36

اولوالعزمچهمیدانيد؟درگروههایخودگفتوگوکنيدو پيامبران از دربارهیهریک
نتيجهیآنرابهکالسگزارشدهيد.

برایآشناشدنباآموزههایپيامبرانچهراههاییرامیشناسيد؟

بهجزپيامبراناولوالعزم،داستانزندگیکدامیکازپيامبراندرقرآنآمدهاست.یکیرا
انتخاب،وخالصهیآنرابرایدوستانتانبيانکنيد.

گفت و گو كنيد

ايستگاه فكر

تحقيق كنيد
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درسسوم

عصرعاشورابود
وسرزمينکربالآمادهیثبتحماسهایدیگر!اینبارنوبتکهبود؟

گامهایشاستواربودوقلبشبیقرار.
نوجوانیچهاردهسالهباچهرهایتماشاییکهچونپارهیماهمیدرخشيد.

او و بود نهروان و ِصّفين جنگهای قهرمان پدرش بود. پدر تمامنمای آینهی
قهرمانکربال!

کنارعموآمد.چشمهایشگواهیمیدادکهحرفدلشچيست!
امامحسين)عليهالّسالم(بانگاهیسرشارازتحسينبهقامتقاسمنگریست؛قطرهیاشکی

برگونهیامامغلتيدوبرزمينچکيد.
تازه که را برادرزادهاش بود سخت برایش جانسوزی! لحظهی چه

باکسانیبفرستدکههيچرحمی بهسّننوجوانیرسيدهبودبهمبارزه
نداشتند.

ــقاسمجان!اییادگاربرادرم،بهخيمههابرگرد!



اّماقاسمتصميمخودراگرفتهبود؛میخواستبهميدانجنگبرود.دستانعمورامحکمدر
دستگرفتوغرقبوسهکردوباچشمانخيسبرخواستهیخویشپافشاریکرد.

پسازاصرارفراوان،امامبهاواجازهدادوقاسمرابهسویميدانجنگبدرقهکرد؛
سپسدستهارابرایدعاباالبردواورابهخداسپرد.

قاسم،شمشيربهدستوالاکبرگویانبردشمنتاختولرزهبراندامشانانداخت.

قهرمان یک اویکنوجوان، حيران همه ، عالم

بود مهتاب از اوزیباتر تابان چهرهی آن

شد ترس سراپا اودشمن ایمان قدرت از

ادگان �خ سرور �آ
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ازاینسوبهآنسوحملهمیکردوجوانمردانهمیجنگيد.بسياریرابههالکترساندو
دشمنرابرخاکذّلتنشاند.

ناگهانازهمهسوبراوهجومآوردندوسرِوقامتشرابرخاکانداختند.
صدایقاسمبلندشدوعموراصدازد.

امامحسين)عليهالّسالم(شتابانخودرابهبالينقاسم
رساند،درکنارشزانوزدوپيکرشرادرآغوشگرفت.
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بدنگلگونشبویگلهایبهشتمیداد.امامبامهربانیوعطوفتیتوصيفناپذیرنگاهش
کردوفرمود:

»بهخداقسمبرایعمویتسختاستکهتواوراصدابزنیواونتواندجواببدهد«.

قيام امام حسين )عليه الّسالم(
انتخابشد، پيامبری به ازسویخداوند )صّلیالعليهوآله( محّمد اینکهحضرت از پس
افرادظالموستمگر،کهحاضربهپذیرشدستورخداوندنبودند،تصميمگرفتندازهرراهی،
دیناسالمراازبينببرند؛اّماتالشهاومقاومتهایپيامبرباعثشدایندشمناننتوانندبه

خواستههایخودبرسند.
بعدازپيامبر،معاویهبهجنگباامامعلی)عليهالّسالم(،کهجانشينپيامبربود،برخاست.بعداز

امامعلی)عليهالّسالم(،فرزندشامامحسن)عليهالّسالم(نيزبانقشهیمعاویهبهشهادترسيد.
درسال60هجریقمری،معاویهازدنيارفتوفرزندشیزیدبهحکومترسيد.یزیداهل
کارهایزشتوناپسندبود؛بهنمازچنداناهّميتنمیدادواحکامدینیرارعایتنمیکرد.او
آشکارادیناسالموحضرتمحّمد)صّلیالعليهوآله(رامسخرهمیکرد.فساداودرمردمنيز

اثرگذاشتهبود.یزیدمیخواستدیناسالمراریشهکنکندوآنرانابودسازد.
وقتیبهامامحسين)عليهالّسالم(خبردادندکهیزیدبهحکومترسيدهاست،فرمود:

»وایبراسالمکهبهحاکمیچونیزیدگرفتارشدهاست«.

امامحسين)عليهالّسالم(دربرابریزیدقيامکردوبافرزندانوخانوادهاشازمدینهخارج
شد.اماممردمرابهمبارزهبایزیددعوتمیکردودربارهیهدفخودازقياممیفرمود:

»همانامنبرایاصالحاّمتجّدمقيامکردهام.
منمیخواهمامربهمعروفونهیازمنکرکنم«.
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اّماعّدهیکمیبااوهمراهشدندواورایاریکردند.سرانجامدرروزدهممحّرمسال61،
امامحسين)عليهالّسالم(وهفتادودوتنازیارانشدرصحرایکربالدرمقابللشکریزید

ایستادندوبهشهادترسيدند.
پسازشهادتامامحسين)عليهالّسالم(،مردمازخوابغفلتبيدارشدندوباالگوگرفتن

ازقيامامامحسين)عليهالّسالم(درمقابلیزیدایستادند.

چهقيامهاییمیشناسيدکهباالگوگرفتنازقيامامامحسينعليهالّسالم،عليهظلموستم
انجامشدهاست؟

رفتارحضرتقاسم)عليهالّسالم(شمارایادچهچيزهاییمیاندازد؟

پاسخسؤاالتزیررابهترتيباعداددادهشدهازراستبهچپدرجدولقراردهيد:سپس
حروفرابهترتيبکنارهمبخوانيد.رمزجدول،یکیازسخنانامامحسين)عليهالّسالم(است.

1ــنامخواهرامامحسين)عليهالّسالم(؛پيامرسانکربال)4ــ7ــ12ــ13(
2ــجاریشدناشکازچشمها)3ــ2ــ17ــ1(

3ــوقتیبههممیرسيمبهیکدیگرمیگویيم……….)16ــ20ــ14ــ8(
4ــتعدادجزءهایقرآنکریم)6ــ21(

5ــچهبساباخواستخداعّدهای…برعّدهایزیادپيروزشوند)سورهیبقره،آیهی249(
)15ــ11(

برايم بگو

كامل كنيد

بگرد و پيدا كن
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6ــدعاییازامامعلی)عليهالّسالم(کهمعموالًشبهایجمعهخواندهمیشود)5ــ18ــ23ــ10(

امامحسين)عليهالّسالم(میفرماید:

………………………………………………بيعتنمیکند.

بهنظرشمااینجملهباموضوعدرسچهارتباطیدارد؟

برای اّتفاقی چه نبود، پيامبر خاندان فداکاری و عاشورا اگر بنیامّيه، زمانحکومت در
اسالممیافتاد؟

پيامبراسالم)صّلیالعليهوآله(:امامحسين)عليهالّسالم(چراغهدایتوکشتینجاتاست.

ز

د

ث

ث

*

**

ايستگاه فكر

بررسي كنيد
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کشتیبرایاینکهبتواندانسانهارادردریایطوفانینجاتدهد،چهویژگیهاییبایدداشتهباشد؟
بهنظرشماچراامامحسين)عليهالّسالم(کشتینجاتمعّرفیشدهاند؟

چهکسانیمیتوانندسرنشيناناینکشتیباشند؟

شمابهعنوانیکنوجوانمسلمانبرایزندهنگهداشتنناموقيامامامحسين)عليهالّسالم(
چهکارهاییانجاممیدهيد؟

گزارشیازبرگزاریبرنامههایعزاداریماهمحّرمدرمحّلهیخودتهيه،وآنرادرکالس
برایدوستانتانبازگوکنيد.

بودند،تحقيقکنيدودر درمورددیگرکودکانونوجوانانیکهدرحماسهیکربالحاضر
کالسبرایدوستانتانبخوانيد.

تحقيق كنيد

خاطره گويي

گفت و گو كنيد
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تابستان

تابستانآمدهاست…
چندبّچهبدونتوّجهازخانهیخوددورمیشوندوبهسراغماجراجوییمیروند.

آنهاداخلدیواریکهبينبرگهاپنهانشدهاست،یکدرکوچکمیبينند.
باتعّجببههمنگاهمیکنند.گوییمیخواهندبپرسندایندربهکجابازمیشود…

وبرایبازکردندرتالشمیکنند!
مهدیوهادی،بازیخودراقطع،وآنهاراتماشامیکنند.

بّچهها،زوربازویشانرابهکارمیگيرندوباالخرهدرباصدایجيغمانندیبازمیشود.
هادیجلومیرودوبهآنهامیگوید:»بّچههاورودبهاینباغممنوعاست«.

ولیآنهابدونتوّجهبههادیواردباغمیشوند.
مهدیمیگوید:»بّچههاشمانبایدبدوناجازهیصاحبباغواردآنبشوید«.

آنهابازهمتوّجهینمیکنند.
یکباغکوچکاست؛بادیوارهایینسبتًابلندوحوضچهایپرازآبدروسطآن.

هيچکسیآنجانيست.
مهدیدوبارهازبيرونباغباصدایبلندبهآنهامیگوید:»شمااجازهنداریددرآنباغبازی

کنيد…آنجامکانیخصوصیاست«.

درسچهارم

ا�خ ِسّري�با�خ ِسّري �ب
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اّماآنهابهگشتوگذارخوددرباغادامهمیدهند.
مهدیوهادیباتعّجببهیکدیگرنگاهمیکنندومیگویند:»آنهابهتذّکرماتوّجهنمیکنند.

چگونهآنهارامتوّجهخطایشانکنيم؟«

پيدامیکنند؛کمیخراباست،ولیراهمیرود. باغیکدوچرخه از بّچههادرگوشهای
آنطرفتریکنيمکتاستودرکنارشدرختیباانجيرهایرسيده.تماماطرافپرازعلف

استوبویگلهایمعّطرهمهجابهمشاممیرسد؛گلهایقرمزوزردو….
بّچههافریادمیزنند:»جانمیجان…اینباغجایخوبیبرایبازیاست!«

سپس میکنند! له پا زیر را گلها از زیادی تعداد و انجيرها! خوردن به کنند می شروع و
چندنفریسواردوچرخهمیشوندودرحالیکهباعجله،نزدیکبهدیواردورمیزنند،فریاد

میکشند:»اینباغماست…باغسّریما…ناگهان…!«

صاحبباغباابروهایگرهخوردهبّچههارانگاهمیکند.آنهاازدردبهخودمیپيچند.
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هادیومهدیبرایآگاهکردنبّچههاچهکارهایدیگریمیتوانستندانجامدهند؟

اینآیهرابخوانيد.

َولـَتـُکنِمنـُکمُامٌَّئَیدعوَنِاَلیالـَخيـِر
ِئَکُهُمالـُمفـِلـحوَن ـٰ َوَیأُمـروَنبِـالـَمعروِفَوَیـنـَهوَنَعـِنالـُمنـَکـِرَوُاول

بایدازميانشما،جمعیباشندکه……………رابه……………دعوت
…………… از و فرابخوانند …………… کارهای به را آنها و کنند

بازدارند.آنهاهمانرستگارانهستند.
سورهیآلعمران،آیهی104

بااستفادهازاینکلمهها،ترجمهیآیهراکاملکنيد:خوب؛نيکی؛دیگران؛زشتیها
باتوّجهبهمعنایآیهبهکارهادیومهدیدردینچهمیگویند؟

تشویقبهکارهایخوبچهاثریدارد؟
تذّکردرموردکارهایبدچهضرورتیدارد؟

برايم بگو

تدّبر کنيم
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کدامیکازجمالتبه»امربهمعروف«وکدامیکبه»نهیازمنکر«مربوطاست؟

اگرکسیخطاییکند،شماچهمیکنيد؟
اگرشماخطاکنيد،دوستداریدچگونهشمارامتوّجهخطایتانبکنند؟

بررسي كنيد

بهنمازنگوکاردارم؛بهکاربگو
وقتنمازاست.

خوشقولوخوشرفتارباشيدتا
همهشمارادوستداشتهباشند.

مدرسه،خانهیدومماست؛درحفظ
تميزیوزیباییآنبکوشيم.

درکاردیگرانتجّسسنکنيد.

امربهمعروف

نهیازمنکر 

غيبت

گفت و گو كنيد

ببين و بگو

اگرامربهمعروفهممیخواهیبکنی،خيلیآهسته،
مثلآینهباش!

آینهدادنمیزند:یقهاتبداست!
وقتیروبهرویآینهمیایستی،جيغنمیکشد:چرامویسرتاینجوریاست؟!

سکوتمحضاست،
هيچکسخبردارنيستجزتووآینه...

بهکدامیکبایدلبخندزدوبهکدامیکبایداخمکرد؟
کدامیکرابایدتشویقکرد؟بهکدامیکبایدتذّکرداد؟

استادحسنزادهآملی
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ماندرسپنجم ر�بان �با ا�ي �ت سش
نامشصفوانبودوکارشکرایهدادنشتربهمسافران.

ازیارانامامکاظم)عليهالّسالم(بودودرعصرهارونعّباسیمیزیست؛
همانخليفهایکهمثلهمهیخلفایعّباسیبهستمگریوکينهتوزیوزراندوزی

عادتکردهبود!
آنسال،هارونمیخواستبادرباریانشبهسفرحجبرود.اومیخواستباسفر

حج،فریبکارانه،خودرافردیدیندار،نشاندهد.
هارونبهیکیازمأمورانشگفت:»تعدادمازیاداستوشترانمانکم.برووچندشتراز

صفوانکرایهکن«.
مأمورهاروننزدصفوانآمدودرخواستخليفهراگفت.

صفوانلحظهایباخوداندیشيد.ازسوییهارونازدشمنانموالیش
امامکاظم)عليهالّسالم(بودوازسویدیگرازاینمعاملهی

پرسودنيزنمیتوانستبگذرد؛زیراهارونشتران
زیادیمیخواست؛آنهمبرایچندماه.
عيبی »چه گفت: خود با صفوان
برایسفرحج را هارونشتران دارد؟
ارزشمند عبادتی هم حج میخواهدو
هم زیادی سود به راه این از و است

خواهمرسيد!«
چندروزبعدخدمتامامکاظم)عليهالّسالم(

رسيد.امامبهاوفرمود:»صفوان!کارپسندیدهای
نکردی!«

صفوانشگفتزدهشد.
ــکدامکار؟!

ــکرایهدادنشترانبههارون.
زیارتخانهیخدا برای را آنها وهارون دادهام برایسفرحجکرایه را ــمنشتران

میخواهدنهبرایتفریحوشکار!
ــآیادوستنداریهارونتازمانپرداختکرایهزندهبماند؟
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ــآریآری!دوستدارمزندهبماندتابرگرددوکرایهامرابپردازد.
امامکاظم)عليهالّسالم(فرمود:

»هرکسزندهماندنستمگرانرادوستبداردازآناناستودرآتشدوزخجایخواهد
داشت«.

صفوانازاینهشدارمهمبهخودآمدوسربهزیرافکند.براینجاتازننِگیاریکردن
ستمگر،همهیشترانشرافروختوبههارونکرایهنداد.
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خدادرقرآن،همهیمامسلمانانرابرادریکدیگرشمردهوبهماسفارشفرمودهاستکه
بهیکدیگرمحّبتبورزیموانسانهایباایمانونيکوکاررادوستبداریم.همچنينازکسانی
کهبادینخداوپيامبراوواهلبيتش)عليهمالّسالم(دشمنیمیورزند،دوری،وراهخودرااز

آنهاجداکنيم.
خداونددرقرآنمیفرماید:

ـٌدَرسوُلاِلَوالَّـذیـَنَمَعهوَاِشـّداُءَعـَلیالـُکّفـاِرُرَحـماُءبَيـَنـُهم ُمـَحمَّ
محّمدرسولخداویارانش،دربرابردشمنانکافر،
سرسختواستوار،وبایکدیگرمهربانونيکرفتارند.

سورهیفتح،آیهی29

درموردپيامآیهایکهخواندیدبادوستانتانگفتوگوکنيد.
براساساینآیه،یکیازوظایفدینیمامسلمانان،»َتوّلی«و»َتبّری«است.

»توّلی«یعنیمابایدمؤمنانراکهدوستانخداهستند،دوستبداریم.
دشمن هستند، خدا دشمنان که را، ستمکار کافران باید ما که معناست این به »تبّری«
بداریموازآنهابيزاریبجویيم؛چنانکهحضرتابراهيم)عليهالّسالم(وقتیفهميدسرپرست

اوبتپرستاستوحاضرنيستازکارخوددستبرداردازاوبيزاریجست:

َأِمنـُه ـِهَتَبـرَّ لِلّٰ َفَلـّماَتـَبـيََّنَلهوَانَّـُهَعُدوٌّ
هنگامیکهابراهيمفهميد،سرپرستشدشمنخداستازاوبيزاریُجست.

سورهیتوبه،آیهی114

تدّبر کنيم




