در کشور ما بعد از انقالب اسالمی ،روز سیزده آبان« ،روز ملّی مبارزه با استکبار» نام گرفته

است .در این روز همه ی مردم به ویژه دانشآموزان و دانشجویان ،یکدل و یکصدا با شعارهایی

مانند «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بیزاری خود را از دولت های زورگو و ستمگر اعالم
می کنند.

تبری و اعالم بیزاری ،موجب اتّحاد و یکرنگی مسلمانان در جامعه می شود و آنها را در
این ّ

برابر دشمنانشان مقاومتر میسازد.
كامل كنيد

ویژگی های دوستان خدا 			       ویژگی های دشمنان خدا
		   	    ١ــ ستمگر ……………
١ــ ……………………
			    ٢ــ ……………………
٢ــ ……………………
٣ــ اطاعت از دستورهای خدا		     ٣ــ ……………………

هديههاي آسمان
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بگرد و پيدا كن

جمله ی مربوط به هر مفهوم را ّ
مشخص کنید.
دوستی با دوستان خدا
راهپیمایی عظیم  ٢٢بهمن و  ١٣آبان

تبری
ّ

دشمنی با دشمنان خدا
دوستی با اهل بیت پیامبر (صلّی اهلل علیه وآله)
حمایت از مردم ستم دیده ی فلسطین

تولّی

مبارزه با استکبار جهانی
ساکت نماندن در برابر ظالمان
السالم)
رفتن به زیارت امام رضا(علیه ّ
بررسي كنيد

هر آیه به کدام یک از این دو مفهوم اشاره میکند؟

ربی    
ُقل ال َاسئَـلُ ُکم َعـلَیـ ِه َا ً
جـرا ِاَّل الـ َم َو َّد َئ ِفی ال ُق ٰ

			
تولّی
(ای پیامبر به مؤمنان) بگو بهخاطر رسالتم از شما پاداشی
تبری
ّ

جز دوست داشتن اهل بیتم نمیخواهم.

شوری ،آیه ی23
سورهی
ٰ

هديههاي آسمان

ال یََّت ِ
ـخ ِ
رین َاولِیا َء    
ـذ ال ُمؤ ِم َ
ـنون الکا ِف َ

تولّی
                   افراد باایمان ،نباید کافران را به دوستی خود انتخاب کنند.
تبری
ّ

32

سوره ی آل عمران ،آیهی28

                                   ُقل ِان ُکنـُتم ت ِ
اتـبِـعونی    
ُحبّ َ
ون اهللَ َف َّ
تولّی
                  (ای پیامبر به مؤمنان) بگو
«اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید».
تبری
ّ

سورهی آل عمران ،آیهی31

ـنون ِاخـ َوئٌ    
                                         ِانَّ َما ال ُمـؤ ِم َ
تولّی
                                       مؤمنان برادر یکدیگرند.
تبری
ّ
سورهی ُح ُجرات ،آیهی10
ايستگاه فكر
السالم) چه ویژگیهایی داشتند؟
امام حسین (علیه ّ
یزید چه ویژگیهایی داشت؟

السالم) فرمودند« :هرگز کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمیکند».
چرا امام حسین (علیه ّ
گفت و گو كنيد

تبری» و «امر به معروف و نهی از منکر» وجود دارد؟
چه ارتباطی میان «تولّی و ّ
تحقيق كنيد

چه حادثهای موجب شد روز  13آبان را روز «دانشآموز» بنامند؟ این حادثه با موضوع
هديههاي آسمان

درس چه ارتباطی دارد؟

با خانواده
«تبری» بسیار اه ّمیت داده شده است؟
در کدامیک از مراسم اسالمی به موضوع ّ
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س ي�ماي �خو ب�ان

درس ششم

السالم) مشغول
سالها آرزو داشت بتواند در مزرعهی امام کاظم (علیه ّ

به کار شود .او میدانست که آن حضرت درآمد کشاورزی خود را در اختیار

فقیران قرار میدهد.

هنگام نهار ،سفرهی بزرگی پهن شده بود و همهی کارگران دور آن نشسته بودند؛

ا ّما کسی دست به غذا نمیبرد .گویا منتظر کسی بودند .چند لحظهای گذشت که امام

با لبخندی بر چهره و با گفتن سالم وارد شد و در گوشهای از سفره نشست.

باورش نمیشد! آیا امام با کارگران خود بر سر یک سفره مینشیند؟ امام نام خدا را بر زبان

آورد و همگی مشغول خوردن غذا شدند .بعد از پایان غذا ،امام خدا را شکر گفت و سپس رو

به کارگران کرد و فرمود« :اگر ممکن است کمی بنشینید ،مشکلی پیش آمده است که میخواهم

در مورد آن با شما مشورت کنم».

او رو به سوی امام کرد و گفت« :آیا شما با این علم و مقام میخواهید با ما که کارگران شما

هستیم مشورت کنید؟»

هديههاي آسمان
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السالم) با مهربانی نگاهی به او کرد و فرمود« :شاید خدا به ذهن شما چیزی
امام کاظم (علیه ّ

بیاورد که راه ّ
حل این مشکل باشد».

این رفتار ،عشق و عالقهی او را به امام بیشتر کرد و تازهفهمید که چرا خداوند ایشان را

امام و پیشوای مسلمانان قرار داده است.

السالم) چه ویژگیهایی داشتند که خداوند ایشان را پیشوای ما
فکر میکنید امامان (علیهم ّ

قرار داده است؟

اهل بیت در قرآن

معرفی الگوهای برتر و
قرآن ،کتاب هدایت و راهنمایی مردم است و بهترین راه هدایتّ ،

انسانهای نمونه است .در یکی از آیات قرآن میخوانیم:

هل الـبَ ِ
ـب َع ُ
جـس َا َ
ـم ِّ
َطـهیـرا
یـت َو یُ َط ِّه َر ُكـم ت
                 ِانَّما یُ ُ
ـریـد اهللُ لِـُیذ ِه َ
نـك ُ
ً
الر َ
همانا خدا اراده كرده است كه همهی پلیدیها و ناپاكیها را از شما

اهل بیت دور سازد و شما را پاک و مط ّهر گرداند.

سوره ی احزاب ،آیه ی33

السالم) پاکترین انسانها هستند .آنها با رفتار نیک و دوری از
اهل بیت پیامبر (علیهم ّ
کارهای زشت و ناپسند ،پاک شدهاند و میتوانند الگوی مسلمانان باشند.
ایشان در برخورد با مردم ،بسیار مهربان و خوش اخالق بودند .خطای دیگران را به راحتی

هديههاي آسمان

میبخشیدند و آنان را سرزنش نمیکردند .با هیچکس مغرورانه سخن نمیگفتند و کسی را با
القاب زشت و ناپسند صدا نمیزدند .اگر کسی نزد آنان به غیبت دیگران زبان میگشود ،جلوی

او را میگرفتند .با شوخیهای سالم و مفید ،دیگران را شاد میکردند و میفرمودند هر کسی

مؤمنی را شاد کند ،خدا را خشنود کرده است؛ ا ّما به بهانه ی شوخی ،کسی را مسخره نمیکردند.
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به فکر دوستان و یاران خود بودند؛ اگر مسافر بودند ،دعای ایشان بدرقه ی راهشان بود و اگر
بیمار بودند به عیادت آنان میرفتند و با سخنان دلگرم کننده به آنان امیدواری میدادند.

ایشان همچنین دانشمندترین و باایمانترین مردم زمان خود بودند ،از هرگونه خطا و اشتباه

به دور بودند و مردم را با آگاهی کامل از دستور دین ،هدایت و راهنمایی میکردند .با ظالمان
و ستمگران زمان خود مبارزه مینمودند و همگی در این راه تا پای جان ایستادگی میکردند.

اینها تنها گوشهای از رفتارهای پسندیده و صفات نیک پیشوایان دینی ما است .همین

ویژگیها باعث شد خداوند آنان را پیشوای مسلمانان قرار دهد.
بدانيم

«امامت» ،یکی دیگر از اصول دینی ما مسلمانان است .ما معتقدیم که خداوند ،جانشینان پس

معرفی نموده است.
از حضرت مح ّمد (صلّی اهلل علیه و آله) را نیز تعیین ،و از طریق پیامبر به مردم ّ
ایشان که دوازده نفر هستند با عنوان «امام» شناخته میشوند .امام کسی است که به فرمان الهی

و با آگاهی کامل از آموزه های دین ،بعد از پیامبر ،رهبری جامعه اسالمی را برعهده میگیرد.

همه ی مسلمانان ایشان را به عنوان امام و رهبر خود پذیرفته اند و از دستور ایشان اطاعت
میکنند.

معرفی
پیامبر اسالم (صلّی اهلل علیه و آله) بارها جانشینان و پیشوایان بعد از خود را به مردم ّ

کرده است .در حدیثی از ایشان میخوانیم« :جانشین بعد از من ،علی و بعد از او دو نوهام،

حسن و حسین هستند؛ سپس نه نفر از فرزندان حسین به ترتیب ،وصی و جانشین ایشان هستند.
آخرین آنها مهدی است که از دید مردم غایب میشود».

معرفی میکرد تا مردم در
هر یک از امامان قبل از شهادت ،امام بعد از خود را به مردم ّ

تشخیص امام و رهبر خود دچار تردید یا گمراهی نگردند و او چراغ هدایت همه ی مردم و

پرچمدار مبارزه با ظلم حاکمان باشد.
هديههاي آسمان

گفت و گو كنيد
با کمک دوستانتان نام دیگری برای درس بیابید .علّت انتخاب شما چیست؟
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ببين و بگو
السالم) ارتباط دارد؟
هر یک از این تصویرها با کدامیک از ویژگیهای اهل بیت (علیهم ّ

تدبّر کنیم
السالم) میفرماید:
امام علی (علیه ّ

هديههاي آسمان

بــنا َفلـیَعـ َمل بِـ َعـ َمـلِـنا
َمن َا َح َّ

1

هر كس ما را دوست دارد،
پس شبیه ما عمل میكند.

1ــ اصول كافی ،جلد ،6صفحه ی 389
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توجه به معنای این حدیث در موارد زیر بهترین برخورد چیست؟
با ّ

ــ کسی شما را مسخره میکند یا به شما ناسزا میگوید .شما از دست او خیلی ناراحت و عصبانی
هستید و تصمیم میگیرید...
ــ در بازی ،دوستتان ناخواسته به شما برخورد میکند .روی زمین میافتید و پایتان زخمی
میشود .به سرعت بلند میشوید ،به طرف او میروید و ....
ــ یکی ازصمیمیترین دوستانتان در حضور شما از دیگران بدگویی میکند؛ شما....
كامل كنيد
نام امامان عزیزمان را به ترتیب بنویسید و جاهای خالی را پر کنید.
امامان عزیز ما …
امام ا ّول……………… :
امام دوم……………… :
امام سوم……………… :
	       چهارم…………… :
امام
امام پنجم…………… :
امام ششم…………… :
امام هفتم…………… :
امام هشتم…………… :
امام نهم……………… :
هديههاي آسمان

امام دهم……………… :
امام یازدهم…………… :
امام دوازدهم………… :
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     آنچه درباره ی ایشان می دانیم

بررسي كنيد
به نظر شما ،ما چه وظایفی نسبت به امامان مهربانمان داریم؟
سعی کنیم با زندگی و سخنان ایشان.....

در برگزاری مراسم جشن میالد یا مراسم عزاداری شهادت ایشان....
ِ
در صورت امکان،
زیارت....
در زندگی.....

ايستگاه ّ
خلقيت
السالم) انتخاب کنید .آنها را با
به کمک دوستانتان در گروه ،دو حدیث از اهل بیت (علیهم ّ

ّ
خط خوش بنویسید .تزیین ،و سپس در کالس نصب کنید.
تحقيق كنيد

السالم) را از کتاب «داستان راستان» نوشته ی دانشمند
داستان هایی از زندگی امامان (علیهم ّ

شهید مرتضی مطهری ،انتخاب کنید و در کالس برای دوستانتان بخوانید.
نیایش

خ� داو�ن دا!
ک�کم� ک
ک
ک
ت
س
ض
ض
�
آ
ر�
�ن
ر�
� ،ب��و ش�م.
و
ای
�
ان
�
م
ه
�
ای
راه
رد
ن
ت
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ک
گ
گ
ک
�.
مرا � به راه امامان مع صوم هدا ی� ت
� � ن � به راه آ �ن� ان �ه  ،چ�ه ت� �نوا �ر ب�ود�ن د و چ�ه ت � ن�� دس ت
ب
همواره ��خ ش� ن� ده ب�ود�ن د.
ک گ
ک
ک
م
ب
� آ �ن� ان را
ای �ه ت� یر� ن هدا ی� ت
� � ن�� ده! ت�و �ه امامان را زا� هر �ن ا پ�ا�کی ،پ�ا� �ردان� ی� دی ،ح ب ّ� ت
گ
رد دل م ن ق�رار ب� ده و آ �ن� ان را زا� م ن را�ضی �ردان

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

خدا وندا !

آ�م ی� ن!
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�
� دو س ت
� رد د س ت
د س ت

درس هفتم

غروب حیرتانگیزی است.

آسمان حالت دیگری دارد.

ِ
راهی النهی خود شدهاند.
پرندگان هرکدام

روشنایی روز کمکم در حال بی رمق شدن است.

انگار اتّفاق عجیبی در راه است.
شب شگفتی است.

حس دیگری دارم.
ّ

سوار بر اسب به سمت حرم س ّی ّ
السالم) ،پیش میروم.
دالشهدا (علیه ّ
تنهایی،

تاریکی،

سکوت،

نسیم خنکی در حال وزیدن است.
حال دیگری دارم.

گویا کسی مرا به خود میخواند.

هديههاي آسمان
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مگر چه اتّفاق مهمی پیش روست؟

صدای باد ،همدم من در آن فضای تاریک است.
ا ّما من ،آرام و بیصدا در دل ذکر میگویم.
اهلل اکبر ،اهلل اکبر ...

الحمدهلل ،الحمدهلل ...

سبحان اهلل ،سبحان اهلل ...

توجه مرا به خود جلب میکند.
از فاصلهای نه چندان دور ،صدایی ّ

گوش خود را به باد میسپارم.

گویی صدای پای کسی است.

آرامآرام نزدیک میشود.
نزدیک و نزدیکتر،

باوقار ،سنگین و نرم،

دیگر فاصلهای نمانده است ،چهرهاش را به خوبی میبینم.

مردی شگفت ،بلندباال ،خوشسیما و دوستداشتنی،

از دیدن چهرهی زیبا و روحانی او و همچنین لبخند شیرینش ،آرامشی در من ایجاد شده

است.

ماندهام چه بگویم ،واژهها تاب عظمت او را ندارند.

سالم میکند و مرا به نام صدا میزند و میپرسد« :در این شب جمعه به کجا میروی ،ای شیخ

حسن حلّی؟»

هديههاي آسمان

41

خدایا ،او کیست؟

نام مرا از کجا میداند؟

در این وقت شب با من چه کار دارد؟

شکوه و عظمتش مانع میشود که نامش را بپرسم.

السالم) میروم».
میگویم« :برای زیارت به حرم آقا و موالیم امام حسین (علیه ّ

چیزی نمیگوید؛ ا ّما چهره و نگاهش بیانکنندهی رضایت قلبی او از این کار است.
سکوتی معنادار حکمفرما شده است.

در کنار یکدیگر به سمت حرم حرکت می کنیم.

به د ّقت ،حرکات و رفتارش را نظاره میکنم.
حالم دگرگون است.

نمیدانم چه بگویم و چگونه بر این حالت خود مسلّط شوم.

سخنانی کوتاه بین من و او رد و بدل میشود.

چقدر دوست دارم این گفتوگو ادامه پیدا کند.

سؤاالتی چند از آن بزرگوار میپرسم.

با کمال حیرت ،سؤاالت را یک به یک و به آسانی هرچه تمامتر پاسخ می گوید .احساس

میکنم با مرد فاضل و دانشمندی روبهرو هستم؛ لذا فرصت را غنیمت میشمرم و سؤاالت دیگری
که ذهنم را به خود مشغول کرده و تا آن زمان برای آنها جواب مناسبی نیافتهام ،میپرسم.

پرسشها و پاسخهای روشن در پی هم تا اینکه مسئلهای میپرسم و او پاسخی میدهد .به

نظرم سند سخن را در کتاب و روایتی ندیدهام.

با مهربانی به من میفرماید« :هنگامی که به منزل بازگشتی فالن کتاب را باز کن ،فالن صفحه

و فالن سطر آن را بخوان».

ناگهان به خود میآیم و با خود میگویم ،شاید این شخص که در کنارم میآید و چنین ّ
مطلع  و
آگاه است ،موالی عزیزم امام زمان ( َع َّج َل اهللُ َف َرجه) باشد .برای اینکه واقعیت برایم معلوم
الزمان ( َع َّج َل اهللُ َف َرجه) را ببینم یا نه؟»
شود ،میپرسم« :آیا من میتوانم حضرت صاحب ّ

در همین حال کمی به من نزدیکتر میشود و دستش را در دستم میگذارد و این جمله ی
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به یادماندنی را بر زبان میآورد که:
الزمان ( َع َّج َل اهللُ َف َرجه) را نمیتوان دید و حال اینکه دست او در دست توست؟»
«چگونه صاحب ّ
شدت شوق از حال میروم و بیهوش میشوم.
با شنیدن این سخن بیاختیار از ّ

42

وقتی به هوش میآیم با حیرت و شگفتی به اطراف مینگرم تا شاید روی زیبای او را دوباره

ببینم .مات و حیران ماندهام ،دستی به سر و صورتم می کشم و دقیقتر به دور و بر خود نگاه
میکنم؛ ا ّما کسی را نمیبینم.

افسوس که او رفته است.

باران اشک امانم نمیدهد.

لحظهای چهره ی زیبای او را فراموش نمیکنم.

 ..................اینک من ماندهام و حسرت دیدار دوباره.
کامل كنيد

پاسخ سؤاالت زیر را به ترتیب اعداد جدول بنویسید؛ سپس حروف را به ترتیب ،کنار هم

السالم) است.
بگذارید و بخوانید .جمله ی به دست آمده ،یکی از سخنان امام زمان (علیه ّ
١ــ اگر جایی آب نداشتیم برای نماز خواندن به جای وضو آن را انجام می دهیم.
(١٦ــ ٥ــ١٧ــ )١٢
السالم) است١( .ــ١١ــ١٤ــ)٧
٢ــ شهر امام رضا (علیه ّ
٣ــ با گرفتن آن ،نماز آیات واجب می شود٩( .ــ١٣ــ )٨
السالم) (٢ــ)٤
٤ــ تعداد امامان بعد از امام حسین (علیه ّ
٥ــ حیوانی که با نام ذوالجناح می شناسیم٦( .ــ١٥ــ)٣

السالم) می فرماید:
امام زمان (علیه ّ

«…………………………………………………………»

به نظر شما این جمله با موضوع درس چه ارتباطی دارد؟
8
7
6

9

هـ

10
11
12

4

14

3

15

2

16

1

17

هديههاي آسمان

5

13

43

نامهای به دوست

نامهای به امام زمان ( َع َّج َل اهللُ َف َرجه) بنویسید و هر چه میخواهید به او بگویید و

هر چه دوست دارید از او بخواهید.

هديههاي آسمان
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عهد با دوست

سال گذشته در درس «خورشید پشت ابر» ،عهدهایی با امام زمان ( َع َّج َل اهللُ َف َرجه) بستید.
آیا عهدهای خود را به خاطر میآورید؟ فکر میکنید چقدر در انجام دادن آنها مو ّفق بوده اید؟
اگر امسال بخواهید عهد خود را با امام زمان ( َع َّج َل اهللُ َف َرجه) تجدید کنید ،چه عهدهایی با

او میبندید؟

عهد می بندم که امروز ………………………………………………
…………………………………………………………………… .
تالش می کنم تا ……………………………………………………
…………………………………………………………………… .

گفت و گو كنيد
توجه امام زمان ( َع َّج َل اهللُ َف َرجه)
فکر کنید و با مشورت دوستانتان بگویید ما چگونه میتوانیم از ّ

و دعاهای ایشان بهرهمند شویم؟

هديههاي آسمان

تحقيق كنيد
در مورد زندگی ّ
علمه حلّی تحقیق کنید و بگویید او چه ویژگیهایی داشت که به دیدار
امام زمان ( َع َّج َل اهللُ َف َرجه) موّفق شد؟
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درس هشتم
چه روزگار سختی!  

غ
�
دوران � ي� ب� ت

خلیفهی عبّاسی به تمام جاسوسان و مأموران دستور داده بود تا همه جا را زیر نظر بگیرند

السالم) را دیدند ،دستگیر کنند و به دربار بیاورند.
و هر جا امام مهدی (علیه ّ

جاسوسی ،تعقیب ،دستگیری ،زندان ،آزار و اذیت و به شهادت رساندن؛ اینها

السالم) بود .بهویژه از زمان
عادت و روش همیشگی خلفای ع ّباسی در برابر امامان معصوم (علیهم ّ

شدت بیشتری این روش دنبال میشد.
السالم) به بعد که با ّ
امام کاظم (علیه ّ

با همهی این ستمها باز به نتیجه نرسیده بودند و درخت سربلند امامت روز به روز بالندهتر

و ثمربخشتر میشد و سایهی گستردهاش سرپناهی امن برای اهل ایمان بود.

السالم) میخواستند از والدت ایشان
دشمنان خدا پیش از این ،قبل از تولّد امام مهدی (علیه ّ

جلوگیری کنند ولی به لطف خدا نقشه ی آنها نقش بر آب شد.

در دوران کودکی نیز نتوانستند به ایشان دسترسی پیدا کنند.

السالم) امام و پیشوای
السالم) ،امام مهدی (علیه ّ
بعد از شهادت امام حسن عسکری (علیه ّ

مردم شد و خلیفه که از این رویداد بسیار ناراحت و پریشان شده بود ،تمام نیروهای خویش را

السالم) را دستگیر کند.
به کار گرفت تا هر چه سریعتر امام مهدی (علیه ّ

السالم) به فرمان خداوند از دید مردم پنهان شد تا کسی نتواند به ایشان
امام مهدی (علیه ّ

مدت
دسترسی پیدا کند .از این زمان« ،دوران غیبت» ایشان شروع شد .این غیبت ،غیبت کوتاه ّ

یا غیبت ُصغری نامیده میشود که  69سال طول کشید.

خاصی را انتخاب کردند
السالم) برای ارتباط با مردم ،افراد ّ
در این دوران ،امام مهدی (علیه ّ

تا جانشین ایشان بین مردم باشند.

جانشینان امام ،که تعدادشان چهار نفر بود در طول این  69سال ،یکی پس از دیگری به

السالم) شدند .آنها انسانهایی بسیار دانا ،با ایمان و مورد اعتماد
نوبت جانشین امام مهدی (علیه ّ

هديههاي آسمان

امام بودند و وظایف بسیار مه ّمی به عهده داشتند.

آنها با گروه های مختلف مردم ارتباط برقرار میکردند .از مشکالت فردی و اجتماعی و نیز

پرسشهای مختلفی که مردم دربارهی احکام و معارف دینی می کردند ،آگاه می شدند.
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السالم) میرساندند و توصیههایی را که امام برای
سپس آنها را به ا ّطالع امام مهدی (علیه ّ

رفع مشکالت می کردند و پاسخهایی را که در جواب پرسشها داده بودند به گوش مردم
میرساندند.

معرفی
السالم) ،فرد ّ
خاصی را به عنوان جانشین ّ
بعد از این چهار نفر ،امام مهدی (علیه ّ

مدت امام یعنی غیبت ُکبری فرا رسید که تا همین
نکردند .از آن زمان به بعد ،دوران غیبت بلند ّ
امروز ادامه دارد.

یک پرسش:

معرفی نکردند،
السالم) جانشین ّ
خاصی را به مردم ّ
در این دوران ،که امام مهدی (علیه ّ

چه کسی به پرسشهای دینی مردم پاسخ میدهد؟ جامعهی اسالمی را  چه كسی باید مدیریت

کند؟

هديههاي آسمان
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خاصی را به عنوان
السالم) در دوره ی غیبت
ٰ
کبری ،فرد یا افراد ّ
اگرچه امام مهدی (علیه ّ
معرفی نکردند به مردم سفارش کردند که در این دوران به عالمان و فقیهان
جانشین خود ّ
پرهیزکاری مراجعه کنند که با احکام و معارف دینی آشنایی کامل دارند.

این عالمان پرهیزکار در زمان حاضر ،مراجع تقلید دینی هستند که به عنوان جانشینان

السالم) شناخته میشوند .ما برای آگاهی از احکام دین باید به آنها مراجعه ،و
امام زمان (علیه ّ

از دستورهای آنان پیروی کنیم .البتّه رهبری جامعه ی اسالمی بر عهدهی یکی از ایشان است که
ولی فقیه با آگاهی کامل از دستورهای دینی و اوضاع سیاسی
ولی فقیه شناخته میشودّ .
به عنوان ّ
و اجتماعی به اداره ی جامعه میپردازد.

یکی از این جانشینان در روزگار ما ،امام خمینی (ره) بود .مردم ایران به رهبری این عالم

ضد دینی شاه را سرنگون کنند و جمهوری
ضد مردمی و ّ
و مرجع بزرگ دینی توانستند حکومت ّ

السالم)
اسالمی را به وجود آورند .آنان چون امام خمینی (ره) را جانشین امام زمان (علیه ّ

میدانستند از او پیروی میکردند.
گفت و گو كنيد

اگر برای شناخت وظایف دینی به مراجع تقلید مراجعه نکنیم ،چه مشکالتی برای ما پیش میآید؟
بررسي كنيد
این جمله از امام خمینی (ره) را بخوانید.

این سخن امام خمینی (ره) با موضوع درس چه ارتباطی دارد؟

هديههاي آسمان
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ببين و بگو
این تصویر به کدام قسمت از درس ارتباط دارد؟

هديههاي آسمان
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درس نهم

گ
ي
�
�ج هان د   �ر

آیا میدانید هر یک از ما انسانها چه مراحلی را در زندگی خود

پشت سر میگذاریم؟ این مرحلهها تا چه زمانی ادامه پیدا میکند؟

ا ّولین مرحلهی زندگی ،مرحلهی نُه ماههای است که در شکم مادر به سر میبریم.

وقتی رشد ما کامل شد به دنیا میآییم و مرحلهی جدیدی را آغاز میکنیم؛ این مرحلهی

جدید ،دوران کودکی است .رفته رفته قدرت و نیروی ما افزایش مییابد و یاد میگیریم

که چه طور کارهایمان را خودمان انجام دهیم و به این ترتیب به دورهی نوجوانی پا

هديههاي آسمان
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جدی
میگذاریم .پس از دورهی نوجوانی ،نوبت به جوانی میرسد .این دوره ،زمان کار و تالش ّ
است و در آن به آینده بیشتر فکر میکنیم .بعد از جوانی ،نوبت به بزرگسالی ،پیری و کهنسالی
میرسد.

به طور طبیعی ،هر کدام از ما این دورهها را طی میکنیم و سپس زندگی ما در این دنیا به

پایان میرسد.

آیا زندگی ما با مرگ پایان مییابد؟ پس از مرگ ،وارد چه دورهای از زندگی میشویم؟

زندگی برتر

قرآن کریم به این پرسش پاسخ میدهد و میگوید مرگ پایان زندگی نیست و پس از مرگ

به جهان جدیدی پا میگذاریم که خیلی بزرگتر و شگفتانگیزتر از این جهان است .زندگی
اصلی ما در آن جهان خواهد بود.

زندگی دنیا ،محدود است و روزی به پایان میرسد؛ ا ّما زندگی در جهان آخرت ،دائمی و

همیشگی است .مردم در این دنیا فرصت دارند تا آخرت خود را آباد کنند .کسانی که ایمان

بیاورند و کارهای نیک انجام دهند برای همیشه در بهشت خواهند بود و کافران و مجرمان به
آتش جهنم گرفتار خواهند شد.

در زمان پیامبر اسالم (صلّی اهلل علیه وآله) یکی از کافران ،استخوان پوسیدهای را نزد پیامبر

خدا آورد .آنگاه استخوان را با دستان خود نرم و خرد کرد و به پیامبر گفت« :ای مح ّمد! آیا
پس از اینکه ُمردیم و به ُمشتی استخوان تبدیل شدیم ،دوباره زنده میشویم؟» خدا در قرآن،
این ماجرا را آورده ،و به سخن آن مرد چنین پاسخ گفته است:
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میـم  ؛ ُقل یُحـییـ َها الَّـذی َا َ َ
َ
ـر ٍئ
قال َمن یُحـیِی ال ِعـظا َم َو ِه َی َر ٌ
نـشأها َا َّو َل َم َّ

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

سوره ی یس ،آیات  ٧٨و ٧٩
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تعجب آنان
آری! کسانی که نسبت به قیامت شک دارند ،قدرت خدا را خیلی کم میشمارندّ .

این است که خدا چگونه میتواند مردهها را دوباره زنده کند و جان تازهای به آنها ببخشد .خدا
در پاسخ این افراد نیز میفرماید:

الـسما ُء بَـناها
َا َانـُتم َا َش ُّ
ـد َخلـقًا َا ِم َّ
آیا آفرینش دوباره ی شما (در قیامت) ،دشوارتر است یا آفریدن آسمان که

خدا آن را ایجاد کرده است؟

                                                                 سوره ی نازعات ،آیه ی ٢٧

بدانيم
اعتقاد به معاد و جهان آخرت ،یکی دیگر از اصول دینی ما مسلمانان است .ما معتقدیم که

زندگی انسان با مرگ پایان نمیپذیرد و بعد از مرگ به جهان جدیدی پا میگذاریم .در آن

جهان به حساب رفتار ما در این دنیا رسیدگی میشود .نیکوکاران در بهشت جای میگیرند و از

نعمتهای همیشگی پروردگار بهرهمند میگردند.
برايم بگو

طراحی کند و سپس براساس آن با تهیه ی
مهندس برای ساختن خانه ،ابتدا باید نقشه ای ّ
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مواد و مصالح ،خانه را بسازد .اگر ساختمان خراب شود و آن مهندس بخواهد دوباره آن را مثل

شکل قبلی بسازد ،ساختن ا ّولیه سخت تراست یا دوباره ساختن آن؟
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همخواني
كنيم
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هرگاه بهار را دیدید ،بسیار از قیامت یاد کنید.

ب�ار و دا�نه ای دارد
ب� زا� دا�نه را دس ت� ی
ک
ت�وی خ�ا� می کارد

گ
گ
ی
�
ن
ب
س
�
�ز
هر�
ه
�
و
مر�
�
ت
ت
عمر ب�و�ته را پ�ا ی�ان
م
ث�ل آ�ن ،پ�س زا� مردن
ز �ن� ده می  ش�ود ا ن�سان
٭٭٭

درباره ی تصاویر زیر گفت و گو کنید.
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ب�و�ته ی ب� دی ،ح� ًتما
م ی�وه ی ب� دی دارد
ک
�خ شو� � به حال آ�ن �کس �ه
ب� �ذ ر �خ ب
و� می کارد

مصطفی رحماندوست
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ايستگاه فكر
از آنچه در سالهای گذشته خواندهاید ،آیا داستانی دربارهی زنده شدن مردگان در این دنیا

به خاطر می آورید؟ از آن چه درسی می گیرید؟
بررسي كنيد

خدا در سوره ی حمد با چه نامی از قیامت یاد کرده است؟
تدبّر کنیم
این آیات را به همراه ترجمهی آن در كالس بخوانید و دربارهی پیامهای آنها با دوستانتان

گفتوگو كنید.

َو ِ
بـقی
اآلخ َر ُئ َخ ٌ
یـر َو َا ٰ
و زندگی آخرت ،بهتر و پایدارتر است.
سوره ی اعلی ،آیه ی ١٧

ـریـع ِ
الـح ِ
ُجـزی ُک ُّل ن ٍ
ساب
َالـیَو َم ت
ٰ
لـم الـیَو َمِ ،ا َّن اهللَ َس ُ
ـسـبَت ال ُظ َ
َفس بِما َک َ

امروز هرکس در برابر کاری که انجام داده است ،پاداش داده می شود.
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امروز هیچ ظلمی نیست؛ خداوند سریع به حساب همگان می رسد.
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بگرد و پيدا كن

     زندگی آخرت از زندگی دنیا برتر است؛ زیرا:
١ــ ……………………………………………………………
٢ــ ……………………………………………………………
٣ــ ……………………………………………………………

گفت و گو كنيد
دانش آموزی که به خدا و جهان آخرت ایمان دارد در برخورد با هم کالسی های خود چگونه

رفتار می کند؟
نیایش

خ� دای م ن!

ک
ک
ک
مط
رو�ی �خود می � شو� د دا�نه را � به ال�نه ب
ور�ه را �چ ن�ان آ� ف�ر ی� دی �ه ب�رای ز
م چ
می �رد و رد مکا�نی  م ئ� ن ان��بار می � ن� د.

خ� دای م ن!
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ک
ک
� به م چ
ور�ه آ�مو خ� ت� ی �ه رد ت �ا�بس ت�ان ب�رای ز�مس ت�ان �خود آ� ذ�و ق�ه ف�راهم � ن� د؛
ک
فک
ه ک
ه
�
ش
ی
�
ف
�
خ
خ
�
ت
ب
ش
�
�
�
ن
ز
ز
ز
آ
آ
ب
ر� و � �ا م و و�شه ای �رای �ن رو� �را م سا�م.
مرا ن��ی�ز ی�اری � ن ت�ا ا� م ا ون � به �ر �� ت
برگرفته از کتاب «یاد شیرین دوست» ،نوشته ی ناصر نادری
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بدانيم

                                       من معتقدم
حضرت عبدالعظیم حسنی ،مردی دانشمند و باایمان و از نوادگان امام حسن مجتبی

السالم) بوده است .ایرانیها به او شاه عبدالعظیم میگویند و مرقد 1او در شهرری
(علیه ّ
زیارتگاه مؤمنان است .عبدالعظیم از شاگردان و یاران حضرت امام جواد و حضرت امام
2

السالم) دربارهی
السالم) بوده است و ماجرای گفتوگوی وی با امام هادی (علیه ّ
هادی (علیهم ّ
اعتقادات دینی شنیدنی است.

این ماجرا را از زبان خود او بشنویم.

السالم) رسیدم و عرض كردم:
«روزی خدمت حضرت امام هادی (علیه ّ

ای فرزند رسول خدا ،من میخواهم اعتقادات دینی خود را در برابر شما به زبان بیاورم تا

ببینم آیا پسندیده است  ...و یا باید آن را اصالح كنم.

امام اجازه دادند كه من اعتقاداتم را یكییكی بگویم.

گفتم من اعتقاد دارم كه خدای بزرگ ،یكی است و مثل و مانندی ندارد.
او پروردگار و صاحب همهی موجودات است.

معتقدم كه حضرت مح ّمد (صلّی اهلل علیه واله)

بنده و فرستادهی خدا و آخرین پیامبر اوست
و دین آن حضرت ،یعنی اسالم ،آخرین دین
است.

1ــ آرامگاه ،قبر

2ــ ری :شهری تاریخی در جنوب تهران کنونی

هديههاي آسمان
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ولی مسلمانان است و بعد
من اعتقاد دارم امیرمؤمنان علی (علیه ّ
السالم) جانشین پیامبر خدا و ّ

السالم) و
السالم) و پس از ایشان ،حضرت امام حسین (علیه ّ
از ایشان ،حضرت امام حسن (علیه ّ

السالم) یعنی
فرزندان او ،امامان و راهنمایان مردم هستند؛ سپس نام فرزندان امام حسین (علیه ّ

السالم) را یكییكی بردم و گفتم:
امام ّ
سجاد ،امام باقر ،امام صادق ،امام كاظم ،امام رضا (علیهم ّ
السالم) امام و سرور ما
السالم) پدر گرامی شما امام مح ّمد  تقی (علیه ّ
و پس از امام رضا (علیه ّ

مسلمانان هستند و بعد از این بزرگواران ،شما پیشوای ما هستید».
السالم) به من فرمود:
در این هنگام امام هادی (علیه ّ

«و بعد از من ،حسن ،پسر من است و پس از او ،مهدی است؛
امامی كه با قیام خود زمین را پر از عدل و داد خواهد كرد».

من نیز گفتم:

السالم) و فرزند آن حضرت نیز ایمان دارم
«من به امامت حضرت امام حسن عسكری (علیه ّ

و میگویم دوستی این بزرگواران ،دوستی با خداست و نافرمانی آنها دشمنی با اوست».

و ادامه دادم« :من اعتقاد دارم كه روز قیامت همهی ما دوباره زنده میشویم و به زندگی

جاوید خود ادامه میدهیم و میگویم كه واجبات دینی بعد از والیت ،1نماز است و زكات و روزه
و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منكر».

السالم) به من فرمود:
آنگاه حضرت هادی (علیه ّ

«به خدا سوگند ،دین خدا این است .بر همین اعتقاد ثابت بمان».
كامل كنيد

من معتقدم

نب ّوت

یعنی………………………………………………………………………

امامت

یعنی………………………………………………………………………

معاد

یعنی………………………………………………………………………
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توحيد

یعنی………………………………………………………………………

السالم) و دوست داشتن آنها.
1ــ «والیت» یعنی اطاعت کامل از خدا و رسول و امامان معصوم (علیهم ّ
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درس دهم

گ
آ� ب
دا� ز �ن� د� ي

یگرفت.
با هرکس روبهرو میشد ،از بزرگ و کوچک ،در سالم کردن بر آنها پیشی م 

همیشه لبخند بر لب داشت ،ا ّما بلند نمیخندید .در کنار مردم می نشست و برای

خود جای مخصوصی نداشت .خوشرو و خوش اخالق بود و می فرمود:

«خداوند کسی را که با ترشرویی با دیگران دیدار کند ،دوست ندارد».

هرکه با او سخن میگفت به سخنانش گوش میداد تا سخنش پایان یابد .نزد ایشان همه به

نوبت سخن میگفتند.

هرگاه مهمانی برای وی میآمد به احترام او از جا برمیخاست و چند قدمی به استقبالش میرفت.

آنچه خواندیم ،گوشهای از آدابی بود که پیامبر در ارتباط با دیگران رعایت می کرد.

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

به خوبی عمل کنیم.

به رفتارهایی که ما هنگام روبهرو شدن با دیگران و برای رعایت ادب در برابر آنها انجام

میدهیم ،آداب معاشرت میگویند .رعایت این آداب ،نشان دهندهی احترامی است که ما به
دیگران میگذاریم.

دربارهی آداب معاشرت با دیگران ،دستورهای زیادی در قرآن کریم هست.

این دستورها هم دربارهی گفتار پسندیده و هم دربارهی رفتار پسندیده است .عمل کردن به

این دستورهای ارزشمند ،مهربانی و صمیمیت را افزایش میدهد.

هديههاي آسمان
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تدبّر کنیم
آیات ده تا دوازده سوره ی حجرات را بخوانید و ترجمهی آنها را کامل کنید.
ـنـون ِاخـ َوئٌ :مؤمنان . ...........................................
ِانَّـ َما الـ ُمـؤ ِم َ
ین َا َخـ َو ُ
یکم :پس میان برادرانتان اصالح کنید.
َفـ َاصـلِـحـوا بَ َ

اتـ ُقوااهللَ :و تقوا را پیشه کنید.
َو َّ

ـل ُ
لَـ َع َّ
ـمون    :   10تا مورد لطف و رحمت او قرار گیرید.
ُرح َ
ـکم ت َ

ـذین آ َمـنوا    ………………….…… :
یا َاُّیـ َها الَّ َ
ال یَ َ
سـخر َقو ٌم ِمن َقومٍ :گروهی ( از شما ) گروه دیگری را ……….

َ
یرا ِمنـ ُهم :چه بسا آنها از اینها بهتر باشند.
َعـسی َان یَ
ـکونواخ ً
َو ال نِـسا ٌء ِمن نِـسا ٍء :و …….…………………….

َعـسی َان یَ ُ
ـن :چه بسا آنها بهتر از اینها باشند.
یرا ِمنـ ُه َّ
ـک َّ
ـن َخ ً
ـس ُ
ـکم  ……………………………… :
َو ال تَلـ ِمـزوا َانـ ُف َ

َو ال تَـنابَـزوا بِاالَ ِ
لـقاب..…………………………… :
ئـس ِ
ِ
ُ
االیمان :بسیار بد است که بر کسی بعد از ایمان ،نام کفرآمیز
عـد
سـم الـ ُف
ـسوق  بَ َ
ال ُ
بِ َ
بگذارند.

َو َمن لَم یَـُتب :و آنها که توبه نکنند،
ـم ّ
َفـ ُاولـئِ َ
ـمون   :   11ظالم و ستمگر هستند.
الظالِ َ
ـک ُه ُ

ـذین آ َمـنوا   ……………… :
یا َاُّیـ َها الَّ َ
ـن َّ
الظ ِّ
ـن :از …………… زیاد بپرهیزید.
ـثیرا ِم َ
ِاجـتَـنِـبوا َک ً
عـض َّ
ِا َّن بَ َ
الظ ِّ
ثـم :چرا که برخی از گمان ها گناه است.
ـن ِا ٌ

ـسـسوا :و هرگز در کار دیگران ……………
َو ال ت َ
َـج َّ

ـعـض ُ
َو ال یَـغـتَب بَ ُ
ـکم بَ ً
ـعـضا  :و…………………………….
َایُ ِ
ـد ُکم َان یَأ ُک َ
حـم َاخی ِه َمیّـتًا :آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر
ـب َا َح ُ
ـل لَ َ
ـح ُّ
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مردهاش را بخورد؟
َف َ
ـک ِ
ـرهـُتـمو ُه :حتم ًا شما چنین کاری را ناپسند می شمارید.

اتـ ُقوااهللَ :پس تقوای الهی پیشه کنید.
َو َّ
		
حیم   :   12قطع ًا خدا توبه پذیر و مهربان است.
ِا َّن اهللَ تَـ ّو ٌ
اب َر ٌ
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