
٤٤ ٭	با	مشورت	هم	جدول	حل	کنیم.	

٤٦ درس	دهم:	نماز	با	شکوه	جمعه	

٥٢ درس	یازدهم:	جست	وجو	در	آیات	قرآنی		

٥٤ درس	دوازدهم:	خانه	ی	خدا	

٦٠	 درس	سیزدهم:	جست	وجو	در	آیات	قرآنی	

٦٢ درس	چهاردهم:	چگونه	با	دیگران	رفتار	کنیم؟	

٦٨ درس	پانزدهم:	جست	وجو	در	آیات	قرآنی	

	٧٠ درس	شانزدهم:	دوری	از	گناهان	

٧٦ درس	هفدهم:	جست	وجو	در	آیات	قرآنی		

٧٨ ٭	با	مشورت	هم	جدول	حل	کنیم.	

٨٠ ٭	مناجات	



خدایا

2

ای	خدای	مهربان		تو	را	سپاس	می	گویم	از	این	که	بار	دیگر	به	من	لطف	نمودی	
تا	سال	تحصیلی	جدید	را	با	یاری	تو	آغاز	کنم.	از	تو	می	خواهم	که	مرا	یاری	کنی	تا	با	
موفّقیت	آن	را	به	پایان	برسانم	و	گفتار	و	رفتارم	آن	گونه	باشد	که	مورد	رضای	توست.	
آمین	یا	رب	العالمین	



3



نگاه	 آن	 ابرهای	 و	 آسمان	 به	 و	 می	کنم	 باز	 را	 که	چشم	های	خود	 هر	صبح	 خدایا،	

می	کنم،	هنگامی	که	پرندگان	را	می	بینم	که	بر	روی	شاخه	های	درختان	آواز	می	خوانند	و	

همه	جا	را	از	صدای	دلنشین	خود	پر	می	کنند،	زمانی	که	دست		های	خود	را	در	آب	رودخانه	

فرو	می	برم	و	از	خنکی	آن	احساس	لّذت	می	کنم،	و	یا	وقتی	گل	های	زیبا	را	می	بینم	و	عطر	

آن	ها	را	حس	می	کنم	همه	ی	این	ها	در	من	این	احساس	را	به	وجود	می	آورند	که	تنها	تو	

می	توانی	آفریننده	ی	این	همه		زیبایی	باشی،	تویی	که	یگانه1	و	بی	همتایی2	و	همه	ی	پیامبران	از	

حضرت	آدم)ع(	تا	حضرت	محّمد)ص(	مردم	را	به	توحید	و	یگانه	پرستی	دعوت	کرده	اند	و	

به	راستی	که	پرستش	مخصوص	خداوند	یگانه	و	بی	همتاست،	خداوندی	که	نه	زاده	شده3	و	

نه	فرزندی	دارد،	او	شریکی	ندارد	و	از	هر	کس	و	هر	چیزی	بی	نیاز	است.

خداوندا،	تو	بزرگ	تر	از	آن	هستی	که	بتوان	تو	را	با	چیزی	مقایسه	کرد،	پس	تنها	تو	

را	می	پرستیم	و	از	تو	یاری	می	خواهیم.
	

١ــ	یگانه:	یکتا	بودن
٢ــ	بی	همتا:	بی	مانند

٣ــ	زاده	شده:	متولد	شده

درس اّول

4

خدای بی همتا
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پاسخ دهید  

»ستایش	مخصوص	خدایی	است	که	یگانه	است.«

6

ــ	مهم	ترین	برنامه	ی	دعوت	همه	ی	پیامبران	چیست؟

پرسش	مخصوص	خداوند	یگانه	و	..............	است.

کامل کردن عبارت ها

سخنی از حضرت علی )ع(

پاسخ دهید



7

پیام	های	اصلی	درس	شماره

١

٢

٣

٤

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

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

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

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

من	خدایی	را	می	پرستم	که	.......................................... 	
....................................................................

جمله را آن طور که می خواهی ادامه بده.

جست وجو در درس 



سوره	ی	توحید	را	در	کالس	بخوانید	و	در	مورد	معنی	آن	با	یکدیگر	گفت	وگو	کنید.	

چند	نمونه	از	صفات	خداوند	در	جدول	زیر	بیان	شده	است	به	کمک	معّلم	هر	یک	از	
صفات	را	در	جمله	ای	توضیح	دهید.

توضیحات	صفات	خداوند

دانا

بی	همتا

قادر	و	توانا

بخشنده

بی	نیاز

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

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

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

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

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

با راهنمایی معلّم در کالس با دوستانت گفت وگو کن.

8

با راهنمایی معلّم در کالس انجام بده.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9

فّعالیّت پیشنهادی معلّم



درس	دوم

َحـٌد
َ
 ا

ُ
ـه

ّٰ
ـل ـَو 

ُ
ـْل ه

ُ
ق

بگو	خداوند	یکی	است
سوره	ی	توحید	ــ	آیه	ی	١

 ...
ُ
حـیٰـم ـرَّ  

ُ
ان ـٰ ْحـم ـرَّ ـَو

ُ
ٰ  ه

ّ
َه ِال ـٰ  ِال

ٰ
ٌه واِحـٌد ل ـٰ ـْم ِال

ُ
ـک

ُ
ـه ـٰ َو ِال

و	خدای	شما	خداوند	یگانه	است،	خدایی	جز	خداوند	بخشنده	ی	مهربان	وجود	ندارد	...	.

سوره	ی	بقره	ــ	آیه	ی	١٦٣

10

جست	وجو	در	آیات	قرآنی

آیات	زیر	را	بخوانید	و	به	معنای	آن	ها	توّجه	کنید.	

.
ُ
ـّهـٰار

َ
ـق

ْ
 ل

ُ
ـوٰ اِحـد

ْ
ـَو ل

ُ
 َشـی ءٍ َو ه

ّ
ـِل

ُ
 ک

ُ
 خـٰاِلـق

ُ
ـه

ّٰ
ـل ـِل 

ُ
... ق

...	بگو	خداوند	آفریننده	ی	همه	چیز	است	و	او	یگانه	ی	پیروز	است.	

ـ	آیه	ی	١٦ سوره	ی	رعد	ـ



تمرین	٢:
کلمه	های	زیر	را	بخوانید.

ـْم
ُ
ـ                ک

ُ
ـٰ                 ه ـْمِا               ل

ُ
ـک

ُ
ه ـٰ ِال

ُ
ـِ                  ق ـٰا           ل ـٰالِـُقخ خ

ُ
ـٰ                ـه ـْلـ              ل ـ            وَ 

ُ
ـّلٰـُهه ُهـَو

تمرین	٢:
با	توجه	به	معنی	آیات،	کدام	آیه	بیانگر	صفت	یگانگی	خداوند	است؟	با	عالمت		مشخص	کنید.

11

	

ـه ...
ّٰ
ـل ـِمـَن 

َ
ـْم ِمـْن ِنـْعـَمـٍة ف

ُ
َو مـا ِبـک

و	همه	ی	نعمت	ها	را	خداوند	به	شما	داده	است...	.

ـ	آیه	ی	٥٣ سوره	ی	نحل	ـ

َحـٌد.
َ
 ا

ُ
ـه

ّٰ
ـل ـَو 

ُ
ـْل ه

ُ
ق

بگو	خداوند	یکی	است.	

ـ	آیه	ی	١ سوره	ی	توحید	ـ



	
خدای	مهربان	در	قرآن	کریم	از	آفرینش	زمین	و	آسمان،	جهان	و	انسان،	شب	و	
روز،	باران	و	گیاهان	و	...	یاد	می	کند.	تمام	این	پدیده	ها	با	هدف	آفریده	شده	اند.	به	
طوری	که	خداوند	در	قرآن	می	فرماید:	کار	ما	در	آفرینش	جهان	و	انسان	بی	هدف	و	
بی	حساب	نیست.	روز	قیامت1	و	حساب	در	پیش	است	و	آن	روزی	است	که	خیلی	

دقیق	به	کارهایی	که	مردم	در	این	دنیا	انجام	داده	اند	رسیدگی	می	شود.
این	 مانند	 ما	سؤال	می	شود	 از	 انجام	داده	ایم	 آن	روز	درباره	ی	کارهایی	که	 در	

که:	
عمرت	را	در	چه	راهی	گذراندی؟	

اموالت2	را	از	چه	راهی	به	دست	آوردی	و	در	چه	راهی	صرف	کردی؟	
هم	چنین	از	دوستی	پیامبر	خدا	و	اهل	بیت	او	نیز	سؤال	می	شود	و	...	.	

	ما	در	چنین	روزی	در	برابر	خداوند	مسئول	و	پاسخ	گوی	کارهای	مان	خواهیم	
بود.	پیامبر		)ص(	فرموده:	اولین	چیزی	که	در	قیامت	به	حساب	آن	رسیدگی	می	شود	
نماز	است.	و	زیبا	ترین	چیزی	که	انسان	با	خود	به	آن	دنیا	می	برد	اخالق	خوب	است.	
پس	بهتر	است	قبل	از	این	که	در	قیامت	مورد	سئوال	قرار	گیریم	خودمان	به	نتیجه	ی	
کارهای	خود	در	این	دنیا	توّجه	داشته	باشیم.	روز	قیامت	روزی	جدایی	است،	یعنی		
روزی	که	نیکوکاران	از	بدکاران	جدا	می	شوند.	در	آن	روز	پس	از	حسابرسی،	انسان	به	
یکی	از	این	دو	منزل	می	رود	انسان	های	خداپرست	و	نیکوکار	به	بهشت	می	روند	جایی	
که	در	آن	باغ	هایی	زیبا	همراه	با	میوه	های	رنگارنگ	و	رودهای	پرآب	وجود	دارد.	در	
آن	جا	هیچ	بدی	و	غم	و	ناراحتی	نیست	و	همه	از	بهترین	نعمت	های	خداوند	استفاده	
می	کنند	و	این	پاداش	بزرگی	برای	نیکوکاران	است.	در	آن	روز	بدکاران	هم	به	نتیجه	ی	
کارهای	بد	خود	می	رسند.	آیا	شما	دوست	دارید	در	روز	قیامت	به	بهشت	بروید؟	برای	

رسیدن	به	بهشت	چه	کارهایی	را	می	توانیم	انجام	دهیم؟	

١ــ	قیامت:	روزی	که	خداوند	انسان	ها	را	زنده	می	کند	تا	به	کارهای	آن	ها	رسیدگی	شود.	
٢ــ	اموالت:	مال	و	دارایی	هایت	

12

درس سوم
روز جدایی
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سخنی از پیامبر )ص(

14

																			»در	قیامت	فقط	اعمال	خوب	و	بد	انسان	به	همراه	اوست.«	

 پاسخ دهید

١ــ	روز	قیامت	و	حساب	چه	روزی	است؟	
٢ــ	در	روز	قیامت	چه	سؤال	هایی	از	انسان	می	شود؟	دو	مورد	را	بنویسید.	

٣ــ	منظور	از	این	که	روز	قیامت	روز	جدایی	است	یعنی	چه؟	

  کامل کردن عبارت ها

١ــ	اولین	چیزی	که	در	قیامت	به	حساب	آن	رسیدگی	می	شود	.......	است.	
٢ــ	زیباترین	چیزی	که	انسان	با	خود	به		آن	دنیا	می	برد	.......	است.	

٣ــ	در	روز	قیامت	در	برابر	خداوند	مسئول	و	پاسخ	گوی	........	خواهیم	بود.



جمله ها را آن طور که می خواهی ادامه بده.

پیام	های	اصلی	درس	شماره

١

٢

٣

٤

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

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

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

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

١ــ	دوست	دارم	به	بهشت	بروم	چون	.......................................

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

٢ــ	وقتی	به	بهشت	می	روم	که	.............................................

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

جست وجو در درس 

15



با راهنمایی معلّم در کالس با دوستانت گفت وگو کن.

اگر	در	جهان	آخرت	به	حساب	کارهای	ما	رسیدگی	نمی	شد	چه	اتفاقی	می	افتاد؟	

جدول

با	توجه	به	عنوان	هر	قسمت	جدول	زیر	را	کامل	کن.

	
کارهایی	که	انسان	را	در	جهان	آخرت	پشیمان	و	شرمنده	می	کند	کارهایی	که	انسان	را	در	جهان	آخرت	سربلند	می	کند

١ــ	

٢ــ

٣ــ

١ــ	

٢ــ

٣ــ

16



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17

فّعالیّت پیشنهادی معلّم



جست	وجو	در	آیات	قرآنیدرس	چهارم

ـٰاَمـِة ... . ـقـٰی
ْ
ل ـْم َیـْوَم 

ُ
 َبـْیـَنـک

ُ
ـم

ُ
 َیـْحـک

ُ
ـه

ّٰ
ـل ـ

َ
... ف

...	پس	خداوند	در	روز	قیامت	در	بین	شما	داوری	می	کند	...	.

سوره	ی	نساء	ــ	آیه	ی	١٤١

.
ُ
ٍة َخـْیـًر َیـَره رَّ

َ
 ذ

َ
ال ـٰ ـَمـْن َیـْعـَمـْل ِمـْثـق

َ
ف

پس	هر	کس	به	اندازه	ی	ذره	ای	خوبی	کند	آن	را	)در	روز	قیامت(	می	بیند.

سوره	ی	زلزله			ــ	آیه	ی	٧

آیات	زیر	را	بخوانید	و	به	معنای	آن	ها	توّجه	کنید.	

ـَسـَبـْت ... .
َ
ا ک ـٰ ـٍس ِبـم

ْ
ـلُّ َنـف

ُ
ٰ ک ـْجـز

ُ
ـَیـْوَم ت

ْ
ل
َ
ا

و	امروز	)قیامت(	هر	کس	به	موجب	آن	چه	که	انجام	داد	مجازات	می	شود	...	.	

ـ	آیه	ی	١٧ سوره	ی	غافر	ـ

18



تمرین	١:
کلمه	های	زیر	را	بخوانید.

ـْم                 
ُ
ـْمَبـْیـ             َنـ                    ک

ُ
َبـْیـَنـک

َ
ـ             قـٰا                    ل

ْ
ِمـث

َ
ـال

ٰ
ـق

ْ
ِمـث

ـ                َسـ                   َبـْت
َ
ـَسـَبْتک

َ
ک

تمرین	٢:	
با	توجه	به	معنی	آیات،	کدام	آیه	بیانگر	روز	حسابرسی	است؟	با	عالمت		مشخص	کنید.

	

ـْدِر ...
َ
ـق

ْ
ل ـِة 

َ
ـْیـل

َ
 فٰی ل

ُ
اه ـٰ ْنـَزلـن

َ
ـا ا

ٰ
ِاّن

به	درستی	که		ما	قرآن	را	در	شب	قدر	نازل	کردیم.

ـ	آیه	ی	١ سوره	ی	قدر	ـ

19

ـٰاَمـِة ... . ـقـٰی
ْ
ل ـْم َیـْوَم 

ُ
 َبـْیـَنـک

ُ
ـم

ُ
 َیـْحـک

ُ
ـه

ّٰ
ـل ـ

َ
... ف

...	پس	خداوند	در	روز	قیامت	در	بین	شما	داوری	می	کند	...	.

سوره	ی	نساء	ــ	آیه	ی	١٤١



مادرش	 کنار	 در	 او	 است.	 خداوند	 بزرگ	 پیامبران	 از	 یکی	 عیسی	)ع(	 حضرت	
تا	به	 به	او	فرمان	داد	 تا	این	که	خداوند	 )حضرت	مریم(	زندگی	کرد	و	کم	کم	بزرگ	شد	
شهرها	و	روستاهای	مختلف	برود	و	مردم	را	به	دین	خدا	دعوت	کند.	حضرت	عیسی	)ع(
شهر	به	شهر	می	رفت	و	از	خدای	یگانه	حرف	می	زد	و	مردم	را	سفارش	می	کرد	که	خدا	را	

عبادت	کنند،	به	یکدیگر	کمک	کنند	و	با	هم	مهربان	باشند.	
اما	بیش	تر	مردم	حرف	های	او	را	باور	نکردند.	آن	ها	قبول	نداشتند	که	او	پیامبر	
خداست	گاهی	به	او	می	گفتند	اگر	راست	می	گویی	و	پیامبر	خدا	هستی	از	خودت	معجزه1	
به	 دهد.	 شفا2	 را	 بیماران	 تا	 داد	 عیسی	)ع(	 به	حضرت	 قدرتی	 هم	 بده.	خداوند	 نشان	
با	 او	 و	 بیماری	سختی	داشت،	پیش	حضرت	عیسی	)ع(		می	رفت	 طوری	که	هر	کس	

قدرتی	که	خدا	به	او	داده	بود	آن	بیمار	را	شفا	می	داد.	
به	او	ایمان	می	آوردند	و	حرف	های	او	را	 با	دیدن	این	معجزه	ها	 بعضی	از	مردم	
می	پذیرفتند.	دشمنان	که	دیدند	پیروان	حضرت	عیسی)ع(	روز	به	روز	بیش	تر	می	شود	
ترسیدند	و	برای	این	که	حضرت	عیسی	)ع(	را	از	بین	ببرند،	پیش	پادشاه	آن	زمان	رفتند	
و	به	او	گفتند	که	عیسی	می	خواهد	حکومت	تو	را	نابود	کند.	وجود	او	برای	حکومت	
خطرناک	است.	پادشاه	هم	حرف	آن	ها	را	پذیرفت	و	مأمورانش	را	فرستاد	تا	حضرت	

عیسی	)ع(	را	دستگیر	کنند.	وقتی	عیسی	این	خبر	را	شنید	در	باغی	پنهان	شد.	
مأموران	همه	جا	به	دنبال	او	بودند	تا	این	که	یکی	از	یاران	حضرت	عیسی	)ع(	فریب	
خورد	و	جای	حضرت	عیسی	)ع(	را	به	مأموران	نشان	داده.	او	مأموران	را	به	باغ	برد	و	
خودش	توی	اتاقی	رفت	که	حضرت	عیسی	)ع(	در	آن	پنهان	بود	تا	او	را	بیرون	بیاورد.	
اما	خداوند	حضرت	عیسی	)ع(	را	دوست	داشت	و	همان	لحظه	او	را	به	آسمان	برد	و	به	
جایش	مرد	فریب	خورده	را	به	شکل	حضرت	عیسی	)ع(	در	آورد.	مأموران	هم	او	را	به	

جای	حضرت	عیسی	گرفتند	و	به	زندان	برده	و	بعد	هم	او	را	به	صلیب	کشیدند.	
به	پیروان	حضرت	عیسی	)ع(		مسیحی	می	گویند.	

١ــ	معجزه:	کاری	که	افراد	عادی	نمی	توانند	انجام	دهند.
٢ــ	شفا:	درمان،	معالجه	 20

درس پنجم
حضرت عیسی )ع(
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سخنی از پیامبر)ص(

ایشان	 از	 عیسی	)ع(	 حضرت	 یاران	 که	 است	 شده	 نقل	 پیامبر)ص(	 »از	
پرسیدند:	با	چه	کسی	هم	نشینی	کنیم؟	حضرت	عیسی	)ع(	فرمود	با	کسی	
بنشینید	که	دیدن	او	خدا	را	به	یاد	شما	آورد،	سخن	او	آگاهی	شما	را	زیاد	کند	

و	کارهای	او	شما	را	به	آخرت	عالقه	مند	کند.«	

  پاسخ دهید

١ــ	به	پیروان	حضرت	عیسی	)ع(	چه	می	گویند؟	
٢ــ	حضرت	عیسی	)ع(	مردم	را	به	چه	چیزهایی	سفارش	می	کرد؟	

  کامل کردن عبارت ها

ــ	خداوند	قدرتی	به	حضرت	عیسی)ع(	داد	تا	بیماران	را	..........	.	

22



پیام	های	اصلی	درس	شماره

١

٢

٣

٤

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

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

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

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

جست وجو در درس 

با راهنمایی معلّم در کالس با دوستانت گفت وگو کن.

 حضرت	مریم	و	حضرت	عیسی	)ع(	چگونه	انسان	هایی	بودند؟	

23

ما	مسلمانان	به	حضرت	عیسی	)ع(	و	پیروان	او	احترام	می	گذاریم	زیرا	.......
..........................................................

جمله را آن طور که می خواهی ادامه بده.



جدول

به	پیروان	هر	یک	از	پیامبران	زیر	چه	می	گویند.	مورد	صحیح	را	انتخاب	کرده	عالمت	
بزنید.

به	پیروان	حضرت	محمد	)ص(	..........	می	گویند.															مسلمان																						مسیحی
																													 																																																																																															

به	پیروان	حضرت	عیسی	)ع(	...........	می	گویند.														یهودی																							مسیحی
																													 																																																																																															

به	پیروان	حضرت	موسی	)ع(	...........	می	گویند.														مسلمان																							یهودی
																													 																																																																																															

برای	خواندن

پیامبران	اولوالعزم	برای	هدایت	و	راهنمایی	مردم	به	راه	راست	دارای	کتاب	آسمانی	بودند.	
کتاب	مقّدس	مسیحیان،	انجیل؛	کتاب	مقّدس	یهودیان،	تورات؛	و	کتاب	مقّدس	ما	مسلمانان	

قرآن	کریم	است	که	کامل	ترین	کتاب	آسمانی	است.	

فّعالّیت	ویژه

در	مورد	معجزه	های	هریک	از	پیامبران	اولوالعزم	چه	می	دانید؟	با	کمک	بزرگ	ترها	مطالبی	
را	تهیه	کرده	و	در	کالس	برای	دوستانتان	بخوانید.	

24



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................
.................................................................
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فّعالیّت پیشنهادی معلّم



جست	وجو	در	آیات	قرآنیدرس	ششم

آیات	زیر	را	بخوانید	و	به	معنای	آن	ها	توّجه	کنید.	

اِت ... . ـٰ ـَبـِیّـن
ْ
ل ْبـَن َمـْرَیـَم  ا عـٰیـَسـ  ـٰ ... وَ ٰ اَتـْیـن

...	و	به	حضرت	عیسی	پسر	مریم	معجزات	آشکار	دادیم.

سوره	ی	بقره	ــ	آیه	ی	٢٥٣

26

ِاّنـٰی   
َ

ِاْسرٰ ائـٰیـل َبـنـٰی  ا  ـٰ ی َمـْرَیـَم   
ُ

ْبـن عـٰیـَسـ   
َ

ال ـٰ ق ِاْذ  َو 

ـْم ... .
ُ
ـْیـک

َ
ـِه ِال

ّٰ
ـل  

ُ
ـول

ُ
َرس

و	هنگامی	که	حضرت	عیسی	پسر	مریم	فرمود	ای	قوم	بنی	اسراییل	من	فرستاده	خدا	

به	سوی	شما	هستم.

سوره	ی	صف			ــ	آیه	ی	٦

ـِه ... .
ّٰ
ـل  

ُ
ـول

ُ
 َمـْرَیـَم َرس

ُ
 عـٰیـَسـ ْبـن

ُ
ـَمـسـٰیـح

ْ
ل ـَمـ  ... ِانَّ

...	جز	این	نیست	که	حضرت	عیسی	مسیح		پسر	مریم،	فرستاده		ی	خداست...	.	

ـ	آیه	ی	١٧١ سوره	ی	نساء	ـ



تمرین	١:
کلمه	های	زیر	را	بخوانید.

27

ا               ـٰ ا                َتـْیـ            ن اٰ ـٰ اَتـْیـن ٰ

ـْم
ُ
ـْیـ           ک

َ
ـْمِا                 ل

ُ
ـْیـک

َ
ِال

َ
ِاْسـ             ر ٰا              ئـٰیـ          ل

َ
ِاْسـٰرائـٰیـل

ا           ِت ـٰ َبـِیّـٰنـاِتَبـْیـ             ِیـ              ن

تمرین	٢:	
با	توجه	به	معنی	آیات،	کدام	آیه	بیانگر	پیامبری	حضرت	عیسی	)ع(	است؟	با	عالمت		مشخص	کنید.

	

ـمـٰیـَن...
َ
ال ـٰ ـع

ْ
 ِلـَرِبّ ال

ُ
ـاس

ٰ
ّن  

ُ
ـوم

ُ
َیـْوَم َیـق

روز	)قیامت(	مردم	در	برابر	پروردگار	جهانیان	به	پا	می	خیزند.

ـ	آیه	ی	٦ سوره	ی	مطففین	ـ

ـِه ... .	
ّٰ
ـل  

ُ
ـول

ُ
 َمـْرَیـَم َرس

ُ
 عـٰیـَسـ ْبـن

ُ
ـَمـسـٰیـح

ْ
ـَمـ ل ... ِانَّ

...	جز	این	نیست	که	حضرت	عیسی	مسیح		پسر	مریم،	فرستاده		ی	خداست...	.	

ـ	آیه	ی	١٧١ سوره	ی	نساء	ـ



دیگری	 هوای	 و	 دیگر،	شهرحال	 از	شب	های	 زیباتر	 بود،	 زیبا	 آسمان	 آن	شب	
داشت.	نور	چراغ	های	رنگارنگ	به	شهر	زیبایی	خاصی	داده	بود.	نتوانستم	در	خانه	
بمانم.	پای	پیاده	از	کوچه	ها	گذشتم	و	مشغول	تماشای	شادی	و	شوق	مردم	بودم.	همه	

جا	شیرینی	بود	و	شربت،	همه	جا	نور	بود	و	دعا.
آن	شب،	شب	نیمه	ی	شعبان	بود.	شبی	که	آسمان	و	زمین	شاهد	به	دنیا	آمدن	کسی	

بود	که	روزی	جهان	را	از	تمام	بدی	ها	و	ستم	ها	پاک	خواهد	کرد.	
آری	توّلد	آخرین	امام،	امام	مهدی)عج(	بود.	او	که	با	به	دنیا	آمدنش	نور	امید	را	
در		قلب	پدر	بزرگوارش	امام	حسن	عسکری)ع(	و	همه	ی	دوستدارانش	روشن	کرد.	
فرمان	خدا	 به	 که	سال	هاست	 آمد؟:	حاال	 وقت	خواهد	 او	چه	 که	 کردم	 فکر	 با	خود	
غیبت1	کوتاه	مدت	)غیبت	صغری(	ایشان	تمام	شده	و	غیبت	طوالنی	مدت	)غیبت	کبری(
شروع	شده	است.	امام	زمان			)عج(	چه	احساسی	دارد؟	حتمًا	ایشان	هم	در	انتظار	فرمان	
خداوند	است	تا	از	این	غیبت	بیرون	بیاید	و	چشم	همه	ی	جهانیان	با	آمدنش	روشن	شود	
و	با	نابود	کردن	همه	ی	ظالمان	به	تمام	سختی	های	مظلومان	و	ستم	دیدگان	پایان	دهد.

خداوندا،	آن	روز	چه	روز	بزرگی	خواهد	بود.	روز	پیروزی	حق	علیه	باطل.	روز	
شکفته	شدن	گل	های	شادی	بر	روی	لب	های	دوستداران	امام	زمان	)عج(.	حتمًا	آن	روز	

هم	زیبا	خواهد	بود.	زیباتر	از	روز	های	دیگر.	
خداوندا	از	تو	می	خواهم	ما	را	یاری	کنی	تا	بتوانیم	از	پیروان	واقعی	آن	حضرت	
باشیم	تا	دل	ایشان	از	ما	شاد	گردد	و	با	انجام	دادن	کارهای	خوب	خود	را	برای	ظهور	

امام	زمان	)عج(	آماده	کنیم.	
را	 فرج	 دعای	 آمدنش	 زودتر	 برای	 می	شوم	 بیدار	 خواب	 از	 که	 روز	صبح	 هر	

می	خوانم.	

١ــ	غیبت:	پنهان	شدن،	غایب	شدن

درس هفتم
او می آید
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حـٰیـِم ْحـٰمـِن الـرَّ ـِه الـرَّ
ّٰ
ِبـْسـِم الـل

ـَحـَسـِن
ْ
ـِة ْبـِن ال ـجَّ

ُ
ـح

ْ
ـْن ِلـَوِلـِیّـَک ال

ُ
ـمَّ ک

ُ
ـه

ّٰ
لـل

اَ

اِئـِه ـٰ ـْیـِه َو َعـلـٰیٰ اب
َ
ـَک َعـل

ُ
ـٰوات

َ
َصـل

اَعـِة ـٰ  س
ّ

ـِل
ُ
ـاَعـِة َو فٰی ک فـٰی ٰهـِذِه الـّسٰ

ً
اِصـرا ـٰ  َو ن

ً
اِئـدا ـٰ  َو ق

ً
اِفـظـا ـٰ  َو ح

ً
وَ ِلـّیـا

 
ً
ـْوعـا

َ
ْرَضـَک ط

َ
 ا

ُ
ـْسـِکـَنـه

ُ
ـی ت

ٰ
وَ َدلـیـالً َو َعـْیـًنـا َحـّت

ـوٰیـالً 
َ
ا ط ـٰ  فـٰیــه

ُ
ـَعـه ـّ ـَمـِت

ُ
َو ت

اِحـمـٰیـَن ْرَحـَم الـّرٰ
َ
ا ا ـٰ ِبـَرْحـَمـِتـَک ی

با هم دعا کنیم
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سخنی از پیامبر )ص(

32

					»بهترین	اعمال	امت	من	انتظار	ظهور	)امام	زمان	عج(	است.«

پاسخ دهید

ــ	امام	زمان	)عج(	چند	نوع	غیبت	دارد؟	آن	ها	را	نام	ببرید.

کامل کردن عبارت ها

١ــ	امام	زمان	)عج(	با	نابود	کردن	همه	ی	ظالمان	به	تمام	سختی	های	.............	
پایان	می	دهد.	

٢ــ	ما	باید	با	انجام	دادن	....	خود	را	برای	ظهور	امام	زمان	)عج(	آماده	کنیم.



جمله را آن طور که می خواهی ادامه بده.

33

پیام	های	اصلی	درس	شماره

١

٢

٣

٤

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

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

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

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

ما	وظیفه	داریم	در	زمان	غیبت	امام	زمان	)عج(	.................	....................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

جست وجو در درس



با راهنمایی معلّم در کالس با دوستانت گفت وگو کن.

برای	بهتر	برگزار	شدن	جشن	های	نیمه	ی	شعبان	چه	پیشنهادی	داری؟			

فّعالّیت	ویژه

ما	برای	ظهور	زودتر	امام	زمان	)عج(	چه	کارهایی	می	توانیم	انجام	دهیم؟	چند	مورد	را	
بنویس	ودر	کالس	برای	دوستانت	بخوان.	
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فّعالیّت پیشنهادی معلّم



دین	مقّدس	اسالم	دین	کاملی	است	که	به	همه	ی	موارد	زندگی	انسان	توّجه	کرده	و	
برای	آن	ها	برنامه	داده	است.	قوانین	اسالم	برای	سعادت	و	رفاه1	جامعه	است	و	اجرای	
قوانین	آن	نیاز	به	حکومت	اسالمی	دارد	تا	این	قوانین	را	به	کار	برده	و	در	میان	مردم	
امّنیت	را	برقرار	سازد.	در	کشور	اسالمی	حکومت	باید	براساس	قوانین	اسالم	باشد	و	

رهبری	آن	را	انسانی	دین	دار	و	پرهیز	گار	بر	عهده	گیرد.	
بود	که	 ایشان	 به	عهده	ی	خود	 پیامبر	)ص(،	رهبری	جامعه	ی	اسالمی	 در	زمان	
امامان	رهبری	 ترتیب،	 به	 پیامبر	)ص(	 از	رحلت	 بعد	 بود.	 برگزیده	شده	 از	طرف	خدا	
جامعه	ی	اسالمی	را	برعهده	گرفتند	تا	نوبت	به	امام	دوازدهم	رسید	که	هم	اکنون	زنده	
است	و	در	حال	غیبت	به	سر	می	برد.	در	زمان	غیبت	امام	زمان	)عج(	رهبری	جامعه	ی	

اسالمی	بر	عهده	ی	ولّی	فقیه	است.	
ولّی	فقیه	کسی	است	که	عادل،	با	تقوا،	شجاع،	مدیر	و	آگاه	به	مسایل	روز	بوده	و	

مردم	رهبری	و	والیت2	او	را	پذیرفته		باشند.	
قوانین	 و	 احکام	 که	 دارد	 زمان	)عج(	است	وظیفه	 امام	 نایب3	 که	 فردی	 	چنین	
دین	اسالم	را	بیان	کند	و	با	رهبری	خود	جامعه	ی	اسالمی	را	اداره	نماید.	وظیفه	ی	ما	
مسلمانان	است	که	در	زمان	غیبت	امام	مهدی	)عج(	از	دستورات	ولّی	فقیه	پیروی	کنیم	

و	شرایط	را	برای	ظهور	امام	زمان	)عج(	آماده	سازیم.

١ــ	رفاه:	آسایش،	راحتی
٢ــ	والیت:	رهبری،	سرپرستی	

٣ــ	نایب:	جانشین

36

درس هشتم
ولّی فقیه
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 سخنی از حضرت مهدی )عج(

38

َمراجع	 به	راویان	حدیث	)فقها	و	 آینده	پیش	می	آید	 اّتفاقاتی	که	در	 »برای	
تقلید(	مراجعه	کنید...	.«

پاسخ دهید

١ــ	ولّی	فقیه	چه	کسی	است؟
٢ــ	وظیفه	ی	ما	مسلمانان	در	زمان	غیبت	امام	زمان	)عج(	چیست؟			

کامل کردن عبارت ها

برعهده	 را	 اسالمی	 جامعه	ی	 رهبری	 	.......... )ص(	 پیامبر	 رحلت	 از	 بعد	 ١ــ	
گرفتند.

٢ــ	در	زمان	غیبت	امام	زمان	)عج(	رهبری	جامعه	اسالمی	برعهده	ی	......	است.	



جمله را آن طور که می خواهی ادامه بده.
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١
٢
٣
٤

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

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

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

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

وقتی	در	زمینه	ی	مسائل	دینی	سؤالی	دارم	به	.................	................

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

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

با راهنمایی معلّم در کالس با دوستانت گفت وگو کن.

در	زمان	حاضر	ولّی	فقیه	ما	چه	کسی	است؟	وظیفه	ی	ما	در	مورد	ایشان	چیست؟	
درباره	ی	آن	با	دوستانت	گفت	و	گو	کنید.			

جست وجو در درس



برای خواندن

انقالب	اسالمی	ایران	به	رهبری	امام	خمینی	)ره(	به	پیروزی	رسید.	امام	خمینی	یکی	
از	مراجع	بزرگ	تقلید	و	ولّی	فقیه	مسلمانان	بود.	ایشان	بیش	تر	مّدت	زندگی	خود	را	با	
حکومت	های	ستمگر	مبارزه	می	کرد	و	همیشه	مردم	را	به	پیروی	از	دستورات	اسالمی	
فرا	می	خواند.	او	مردی	عالم	بود	که	سال	های	زیادی	از	عمر	خود	را	در	راه	تعلیم	و	
تربیت	صرف	کرد	و	کتاب	های	زیادی	نوشت	که	یکی	از	کتاب	های	ایشان		»مجموعه	ای	

از	درس	های	والیت	فقیه«	است.	

فّعالّیت	ویژه

	در	مورد	معنی	والیت	فقیه	تحقیق	کرده	و	مطالبی	را	نوشته	و	در	کالس	برای	دوستانتان	
بخوانید.			

درباره	ی	زندگی	امام	خمینی	)ره(	با	کمک	بزرگ	ترها	مطالبی	را	تهیه	کرده	و	در	کالس	
بخوانید.	

   با راهنمایی معلّم در کالس انجام بده.
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