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سخن نخست
نسل نوجوان سرمایه های اصلی یک کشور محسوب می شوند. فتح قلّه های رفیع عرصه های علمی، اقتصادی، 
نظامی ...، به وجود جوانان یک کشورگره خورده است، اینان هستند که آینده کشور را می سازند وچرخ اقتصادی 
کشور را می چرخانند، از این رو است که ـ امروزه ـ در جوامع مختلف برای تربیت وسامان بخشی مسایل نسل 
جوان سرمایه ها گذاری های کالن صورت می گیرد. درجامعه مانیز نسل نوجوان وجوان تاثیرگذارترین انسان ها 
در موفقیت جامعه بوده وخواهند بود، از این روبایسته است که زمینه های رشد، بالندگی شادابی ونشاط آنان را 
فراهم نمایم. این امر با اتخاذ سیاست های راهبردی وارئه روش های مفید امکان پذیراست.یکی از این روش ها، 
تربیت،تقویت باورهای دین وحفظ نسل جوان از آسیب های خطرآفرین است. به خاطر تأثیر گذاری نسل جوان 
در کسب موفقیت کشور است، که امروزه بیش از هر زمان دیگرنوجوان وجوان ما، به لحاظ معنوی، فکری و 
اخالقی، مورد هجمه شبیخون فرهنگی دشمنان قرارگرفته اند. تهاجم فرهنگی ـ  فکری گستردۀ غرب از یک 
سو، مشکالت و تنگناهای شدید زندگی از سوی دیگر، فاصله و شکاف فراهم آمده بین این نسل با نسل های 
قبل از سوی سوم و عدم روزآمدی شیوه ها و روش های تربیتی ـ تبلیغی دینی از سوی چهارم، باعث شده است 
که جوانان در شرایط بسیار سخت و نابهنجار روحیـ  فکری قرار گرفته و در دریابی از پرسشگری غوطه ور گردند 
و از پاسخ یابی، احساس خستگی و گاه ناامیدی کنند که این وضعیت حالتی از عصیانگری و پرخاشگری را برای 
جوانان به دنبال داشته و دارد. گستردگی و پیچیدگی کارتربیتی ـ تبلیغی و ارشادی با این قشر، همۀ مبلغین را 
بر آن می دارد که بیشترین اهتمام را برای شناخت مسایل چند بعدی و شرایط سخت و در هم تنیدۀ این قشر 
داشته و با دقت و حوصله و وسواس، خود را برای ایفای وظیفۀ الهی آماده نمایند. مهارت های الزم و اطالعات 
ضروری را تحصیل نموده و با شرایط روحی و معنوی آنان آشنا شده و واقعیت های زندگی و انتظارات حقیقی 

آنان را درک نمایند.
دفتر تبلیغات اسالمیـ  معاونت تبلیغی وفرهنگیـ  به منظور تربیت وحفظ نسل جوان ازآفات خطرساز، 
متنی درسی موسوم به ----------- را تدوین نموده است. اثر حاضرشامل درس های -------

--- می باشد
درپایان الزم می دانیم ازهمه دست اندرکاران بویژه آقایان ------------- که در سامان دهی این اثرنقش 

داشته اند، قدردانی نماییم.
سعید روستا آزاد

مـعاون فرهـنگی تبلیغی
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
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آرامش ظاهری
موضوع: موسیقی

هدف کلی: آشنایی با نظرهای موافقان و مخالفان موسیقی

اهداف جزئی:

▪   تاریخچۀ موسیقی

▪   نظرهای موافقان موسیقی

▪   نظرهای مخالفان موسیقی

▪   تأثیرهای مثبت و منفی موسیقی

▪   آرامش بخش های حقیقی

هدف رفتاری)خروجی(: فهماندن این مطلب به دانش آموزان كه آرامش بخش حقیقی ارتباط 
با خالق هستی است نه گوش دادن به موسیقی

روش های مناســـب تدریس: توضیحی و فّعال )هم خوانی آیات قرآن، پرسش و پاسخ، بازی با 
كارت، مسابقه و...(

وسایل آموزشی: تابلو، كارت و جدول
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آرامش ظاهری1
كــــه جـــــان آفـــریـــد ـــــام خــــدایــــی  ـــدبــــه ن ـــری ســـخـــن گـــفـــتـــن انــــــــدر زبــــــــان آف

ـــر ـــی ـــت گ ــــرخــــــداونــــــد بـــخـــشـــنـــدۀ دس ــــذی ــــوزش پ ــــوش پ كــــریــــم خــــطــــاپ

دوستان عزیزم سالم! ان شاءاهلل كه دل های تان همیشه گرم و مهربان باشد.

آیا می توانید بحث امروز ما را حدث بزنید؟

   30  la  ُسل   mefa  2  ِر

ُخب برای این كه راهنمایی كرده باشم، بگویید این كلمات چیست؟

دو ر می فا ُسل ال سی

آفرین! نت های موسیقی؛ پس بحث امروز ما چیست؟

موسیقی

عزیزان من! موســـیقی هنری صدادار اســـت كه از تجربه و احســـاس سرچشـــمه گرفته و با فکر 
تركیب می شود و بر شنونده اثری سریع می گذارد.

حس و ارتباطی كه از شـــنیدن موســـیقی در شخص به وجود می آید، به حدی است كه هنگام 
خوشی، موجب هیجان و از خود بی خود شدن و زمان غم باعث آرامش و در خود فرورفتن می شود.

دانش آموزان عزیز! به عکس های زیر توجه كنید.

نام این وسیلۀ موسیقی چیست؟

1. توصیه می شود مربی محترم، این درس را با در نظرگرفتن مخاطبان و به سلیقۀ خود کمی ساده تر کرده و به طور خالصه در 
کالس بیان کند.
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بله، فلوت. 

محققان دانشگاه توبینگ موفق شدند اجزای یک فلوت قدیمی را از جنس عاج، كه مربوط به 
35 هزار سال قبل است، در غار »هول فلس« در جنوب غربی آلمان كشف كنند.1

این تحقیق نشان می دهد كه از گذشته های بسیار دور، مردم با موسیقی آشنا بوده اند؛ طوری  
كه تاریخ پیدایش موسیقی را از زمان پیدایش آدم می دانند. انسان های اولیه برای برقراری ارتباط 

با هم، از موسیقی دهان و حركات موزون مناسب با آن استفاده می كرده اند.

بچه ها! این تصویر شما را یاد چه كسانی می اندازد؟

بله، پادشاهان.

از گذشته های بسیار دور در دربار پادشاهان ساز و آواز بسیار رایج بوده است. مطربان و رقاصان 
همیشه محبوب و مورد توجه پادشاهان بوده اند.

موســـیقی، حتی مخالفان خود را در دربار پادشاهان سحر كرده و مجذوب خود می ساخت. به 
این نمونه توجه كنید:

در زمـــان عمـــر بن عبدالعزیز، قاضی مدینه كنیزی آوازخوان داشـــت. او چنان آواز می خواند كه 
هـــوش و حواس قاضـــی را می برد. این جریان به گوش خلیفه رســـید. او قاضی را ســـرزنش و كنیز 
كه برایش آواز بخواند تا بفهمد چگونه یک  كرد. آن گاه از وی خواست  آوازخوان را به دربار احضار 
كنیز، چنان از  قاضی نمی تواند در مقابل یک آوازخوان خود را نگه دارد. خلیفه پس از شنیدن آواز 

1. سایت واضح.
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خود بی خود شد كه از سرزنش قاضی پشیمان شد.1

پس موســـیقی و رقص، وسیله ای برای گرم كردن مجلس پادشـــاهان ظالم و خون ریز و ابزاری 
برای آرامش و از یاد بردن ســـتم ها و حق خوری ها و افزایش قســـاوت قلب و بی رحمی شـــان بوده 

است.

اما آیا این تحریکات برای روح و جسم آدمی و سالمت زندگی و طول عمر او مفید و سازنده است، 
یا مضر و مخرب؟

از زمان های گذشـــته، دانشـــمندان زیادی به صورت علمی و تجربی، آثار موسیقی روی انسان 
را بررسی كرده  و نظرهای متفاوتی در این زمینه ارائه داده اند كه به اختصار به آن ها می پردازیم:2

كن« زیر را پركرده و  برای پی بردن به نظریات موافقان موسیقی، ابتدا باید جدول »بگرد و پیدا
كلمات به دست آمده را به ترتیب در خانه هایی كه شمارۀ آن ها داده شده است قرار دهید:

1. مسعودی، مروج الذهب، ج 2، ص 192.
2. مربی می تواند قباًل عبارات را پشت یا روی کارت نوشته و به کالس بیاورد.
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سؤاالت جدول:
1. كامل ترین دین آسمانی؟ اسالم. )3، 2، 7، 12 و 17(

2. مركز این استان زاهدان است؟ سیستان. )8، 6، 10، 5، 16 و 9(

3. مصدر پرستیدن؟ پرستش. )4، 18، 23، 13 و 1(

كینه. )15، 20، 21  گناهی كه به فرمایش حضرت علی ؟ع؟ باعث خشم خداوند می شود؟   .4
و 14(

5. گیرندۀ امواج تلویزیون؟ آنتن. )19، 25، 22 و 24(

6. حرف هجدهم الفبای فارسی؟ ط. )11(

12345

678910

1112131415

1617181920

2122232425

ُخب دوســـتان عزیز! حاال حرف اول را نوشـــته و  پنج تا پنج تا می شماریم تا پنج كلمه مشخص 
شود:

)شیطان، سالمت، استرس، پنهان و تسکین(

حاال كلمات فوق را به ترتیب در جاهای خالی قرار دهید تا نظرهای موافقان موسیقی مشخص 
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شود.

قدیمی ها معتقد بودند: موسیقی باعث فرار ..... )شیطان( و آرامش انسان است.

یونانیان باستان، موسیقی را موجب ..... )سالمت( انسان می دانستند.

طبق برخی از تحقیقات علمی، روز موسیقی كاهش ..... )استرس( را به دنبال دارد.

بعضی از روان شناســـان معتقدند: گوش كردن موسیقی باعث تخلیۀ هیجانات ..... )پنهان(، 
مانند خشم می شود.

برخی از روان پزشکان می گویند: موسیقی باعث ترشح آندرومین ها و .....)تسکین( درد است.

حاال ســـؤال مهم این اســـت كه آیا هیجان یا آرامش موقتی كه از شنیدن یک موسیقی حاصل 
می شود، می تواند مشکالت ریشه ای و درونی افراد را از بین ببرد؟

به این حکایت توجه كنید:

شـــخصی كه ناراحتی شدید پوستی داشت، برای معالجه نزد پزشک متخصص رفت. پزشک 
پس از معاینه، برای او دارویی تجویز كرد كه با مصرف مرتب آن، بیماری اش به تدریج رو به بهبودی 
گذاشت؛ اما تنها دو روز پس از بهبودی، ناگهان بیماری با شدت بیش تری ظاهر شد و شخص بیمار 
بعد از دعوای مفصلی با پزشک معالج، به نزد دكتری دیگر رفت. او باز هم موقتًا بهبود پیدا كرد؛ اما 
به محض قطع كردن داروها، مجددًا آثار بیماری ظاهر شد. بیمار برای بار سوم  پزشک خود را تغییر 
داد و دكتر جدید پس از معاینه به او گفت: درســـت اســـت كه شـــما مشکل پوستی پیدا كرده اید؛ اما 

ریشۀ آن در »كبد« شماست و تا ریشه اش از بین نرود، مشکل پوستی حل نخواهد شد!

گر ریشـــۀ مشکالت به درستی شناســـایی و برطرف نشود، دردی دوا نخواهد  بله، عزیزان من! ا
شد! »آرامش« هم كه گم شده همۀ انسان هاست، با ُمسّکن های موقتی حاصل نمی شود!

متأسفانه دیده می شود عده ای برای رسیدن به شادی و نشاط، سراغ مسّکن های زودگذری از 
قبیل رقص و موسیقی می روند یا با تمسخر یک دیگر و اقوام مختلف، در پِی شادی هستند! حتی 
عده ای به مواد مخدر روی می آورند؛ غافل از این كه منشأ بیش تر غم ها و غصه ها، احساس تنهایی 

است كه در نتیجۀ دشمنی ها و كینه ها، بویژه قهر و دوری از خدای متعال به وجود می آید.
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روزی حضرت موسی؟ع؟ در مناجاتش خطاب به خداوند متعال عرض كرد:

پروردگارا! آیا تو از من دوری تا با فریاد صدایت بزنم یا نزدیکی تا با تو آهسته سخن بگویم؟

دوستان من! برای این كه بدانید خدای بزرگ در جواب حضرت موسی؟ع؟ چه فرمود، باید این 
كارت ها را مرتب كنیم؛ آماده اید؟

َذَكَرنی  یا             َجلیُس             موسی             َمن             أَنا            

برای این كار، ابتدا الزم است ترجمۀ كلمات را بدانیم. 

أَنا: من؛

َمن: كسی كه؛

َجلیس: هم نشین؛

یا: ای؛

ذكرنی: یاد كند مرا.

آفرین! جواب خداوند به طور مرتب چنین است: »یا موسی! أنا جلیُس َمن َذَكَرنی؛ ای موسی! 
)دوری و نزدیکی ندارد( من هم نشین كسی هستم كه یادم كند.1«

بله! یاد خدا، نماز و ارتباط با او موجب می شـــود كه خداوند هم نشـــین انســـان باشـــد و همین 
هم نشـــینی است  كه به انسان احســـاس آرامش می دهد: »َاال ِبِذْكِر اهلِل َتْطَمِئّنُ اْلُقُلوُب؛2 با یاد خدا 

دل ها آرام می گیرد.«

بنابراین، كسی كه با خداوند مهربان دوست باشد، اساسًا هیچ گاه احساس تنهایی نمی كند تا 
برای ایجاد آرامش سراغ موسیقی های مبتذل و مسکن های موقتی برود.

برای این كه این مطلب را بهتر بفهمید، به این داستان توجه كنید:

هواپیمایی از ایران به ســـمت عراق و شـــهر بغـــداد حركت كرد و یکی از مســـافران آن پیرمردی 
نورانی بود. بعد از مدتی پرواز، ناگهان دچار مشکل شد و خلبان به مسافران اطالع داد كه هواپیما 

1. منهج الصادقین، ج 4، ص 115.
2. رعد، آیۀ 28.
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دچار نقص فنی شده و احتمال سقوط هم هست. همه به تالطم افتادند و وحشت و جیغ و فریاد 
گرفت. هیچ كس آرام و قرار نداشت؛ به غیر از آن پیرمرد نورانی. یکی از مسافران كه از  هوایپما را فرا
آرامش پیرمرد متعجب شده و دنبال تسکین خود بود، به او نزدیک شد و علت آرامشش را پرسید. 
پیرمرد خیلی ساده و آرام جواب داد: »من هنگام ورود به هواپیما برای سالمتی این سفر آیة الکرسی 
گر او بخواهد، مـــا از این دنیا رحلت كرده و به  خوانـــده ام و ایمان دارم كه خداوند حافظ ماســـت. ا
گر صالح در زنده ماندن مان باشد، تنها كسی كه می تواند ما را از این  آغوشش بازخواهیم گشت و ا

مهلکه نجات دهد، خود اوست؛ پس دیگر چه جای نگرانی است؟«

كالم پیرمرد، به قدری نافذ بود كه بر مســـافران اثر گذاشـــت و همه متوجه خدا شـــدند. پس از 
مدتی، هواپیما به سالمت در فرودگاه بغداد فرود آمد.

بله، دوســـتان! در شـــرایطی كه عوامل بیرونی همه را نگران و مضطرب كرده بود، فقط ایمان 
درونی و واقعی پیرمرد، به او آرامش می داد.

اینک نظرهای مخالفان موسیقی را بررسی می كنیم:

برای این كه با این نظرها آشنا شویم، باید كلمات سمت راست را به كلمات سمت چپ متصل 
كنید:

سبب بیماری: بیماری: 

پوچی، بیماری های عشقی و خودكشی ضعف اعصاب 

كمی طول عمر تأثیرهای منفی قلبی 

بیماری های عصبی و دیوانگی افسردگی و خمودی 

افزایش فشارخون و سکتۀ مغزی و قلبی ضعف قوای شنوایی و بینایی 

بیماری های گوش و چشم تأثیرهای منفی روحی و روانی 

تأثیر موسیقی بر اخالق
یکی دیگر از آثار موسیقی بر روان انسان، ابتال به بیماری قساوت قلب است.

رسول خدا؟ص؟ در سفارشی به حضرت علی؟ع؟ می فرمایند:1

1. آیت اهلل مشکینی، نصایح، ص 134.
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»ای علی! سه كار است كه دل را سخت می كند:

1. گوش دادن به »ا، آ، و، ز« و موسیقی؛

2. »ک، ا، ش، ر«؛

3. رفت و آمد به »د، ب، ا، ر، ر« سالطین.1«

با توجه به این حدیث، معلوم می شـــود آن چه موجب قســـاوت قلب می گردد، عبارت اســـت از 
قرارگرفتن در فضای ظالمانۀ پادشـــاهی، از جمله گوش دادن موســـیقی های مجالس شـــاهانه كه 

موجب غفلت می شود.
حاال برای آشکارشدن آثار موسیقی های مخرب، جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید:2

)استجابت، غیرت، بالها، غفلت، حیا(

1. ............... از یاد خدا؛

2. از دست دادن .............. ؛

3. از بین رفتن .............. ؛

4. نزول .............. ی ناگهانی؛

5. عدم .............. دعا.

مرحوم عالمه جعفری دربارۀ موسیقی می نویسد:

گر موسیقی آن چنان كه عاشقان دل باخته اش می گویند، حقیقتًا روح انسان را تصفیه می كند،  ا
چرا با شیوع موسیقی در شرق و غرب، بیماری های روانی و فساد اخالقی به حدی است كه گفت وگو 

دربارۀ آن باعث شرمساری است؟3

تأثیر موسیقی بر بدن انسان از نظر پروفسور »ماسارو ایموتو« دانشمند ژاپنی:

همان طور كه شـــنیده اید، پروفســـور ایموتو بیش از بیســـت هزار آزمایش روی مولکول های آب 
انجام داده اســـت. او از این آزمایش ها نتیجه گرفته اســـت كه مولکول های آب پیام پذیر هستند؛ 

1. گوش دادن به آواز و موسیقی، شکار، رفت و آمد به دربار سالطین.
2. جاهای خالی به ترتیب با کلمات غفلت، حیا، غیرت، بالها و استجابت پر می شود.

3. جواد امین خندق، شناخت و بررسی شیطان پرستی، ص 136 تا 138.
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گفتار و رفتار انسان ها شکل آن ها تغییر می كند. قشنگ ترین مولکول های آب )كه به  یعنی در اثر 
شکل شش ضلعی هستند(، وقتی تشکیل می شوند كه آب از درون چشمه جوشیده و هنوز رفتار و 

گفتار انسان ها روی آن ها اثر نگذاشته است.

به تصاویر زیر دقت كنید و اثر انواع موسیقی روی مولکول های آب را با هم مقایسه كنید:

از آن جایی كه هفتاددرصد بدن را آب تشکیل می دهد، پس انواع موسیقی می تواند روی بدن 
انسان اثر مثبت یا منفی بگذارد.

با توجه به تصویر باال، بدترین تغییر شکل در اثر موسیقی هوی متال به وجود آمده است. 

دوســـتان خوبـــم! بحث مان را بـــا بیان این نکته كه صداهـــای اطراف مـــان را می توانیم به دو 
كه  كنیم، پایان می دهیم. صدای مطبوع، صدایی است  بخش »مطبوع« و »نامطبوع« تقســـیم 
كنیم و صدای نامطبوع، صدایی است  با روح ما سازگاری دارد و موجب نمی شود خود را فراموش 
كه با طنین آن و ایجاد شادی یا غم بیش از اندازه، برای لحظاتی خود را فراموش می كنیم؛ مانند 

موسیقی های تند و شلوغ، صدای مته كمپرس، موتور ماشین و... .

پروردگارا! همۀ ما را به راه راست هدایت فرما.

آمین یا رب العالمین!



ره توشه راهیان نور، تابستان 1693

آن مرد
موضوع: مهربانی امام علی؟ع؟

هدف کلی: آشنایی با حضرت علی؟ع؟ و جلوه های مهربانی او

اهداف جزئی: آشنایی با موارد زیر:

▪   امیرالمؤمنین؟ع؟

▪   فضیلت اخالقی و مهربانی آن حضرت

هـــدف رفتاری)خروجـــی(: آشـــنایی بـــا جلوه هـــای مهربانی حضـــرت علـــی؟ع؟ و الگوگیری از 
شیوه های رفتاری او در زندگی

روش های مناســـب تدریـــس: توضیحی و فّعال )راز گل ها، پرســـش و پاســـخ، حروف فانتزی، 
جدول و...(

وسایل آموزشی: تابلو، كارت و جدول

آیینـــه هســـتی تـــو  را می شناســـم؛  دلت صاف و روشـــن، تو بی كینه هستتـــو 

روانـــی آب  تـــو  یـــاس،  گل  بـــوی  آســـمانیتـــو  یـــک  تـــو  بزرگـــی،  تـــو خیلـــی 

كـــه بی ریایـــی خدایـــیبهـــارم تـــو هســـتی؛ تـــو  خدایـــی  می شناســـم؛  را  تـــو 

دوســـتان خوب و مهربان ســـالم! حال شـــما خوب اســـت؟ الحمدهلل! ان شـــاءاهلل كه طاعات و 
عبادات تان قبول باشد و آمادۀ اجرای یک برنامۀ خوب باشید؟

بچه های عزیز! برنامۀ امروز دربارۀ بزرگ مرد تاریخ اسالم است؛ او كیست؟

بله، او امام و پیشوای اول ما شیعیان، یعنی حضرت علی؟ع؟ است.

برای این كه با چنین شـــخصیتی آشـــنا شـــویم، به ســـراغ راز گل هـــا می رویـــم. درون هر یک از 
گل برگ های دو گل زیر، پاسخ یک سؤال قرار می گیرد.
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سؤاالت گل اول:

نام پدر امام علی؟ع؟ چیست؟ ابوطالب.

امام علی؟ع؟ در چه شهری متولد شد؟ مکه.

اصحاب به چه معناست؟ یاران.

حضرت علی؟ع؟ در چه ماهی متولد شد؟ رجب.

سؤاالت گل دوم:

نام دختر كوچک حضرت علی؟ع؟ چه بود؟ ام كلثوم.

كرم؟ص؟ در بستر آن حضرت خوابید چه  كه امام علی؟ع؟ به خاطر حفاظت جان پیامبر ا شبی 
نام دارد؟ لیلة المبیت.

نام بهترین یار آن حضرت چیست؟ مالک اشتر.

كنار نام او می آید؟ ولی اهلل. در اذان 

محل شهادت آن حضرت در مسجد كوفه؟ محراب.
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نام شهری كه آن امام همام در آن مدفون است؟ نجف.

جای خالی را با كلمۀ مناسب پر كنید: »ضربۀ علی ... الخندق افضل من عبادۀ الثقلین1«. یوم.

جنگی كه خوارج در برابر حضرت علی؟ع؟ به پا كردند؟ نهروان.

گر اول كلمات گل برگ ها را كنـــار هم بگذاریم، یکی از القاب آن امام بزرگوار  عزیـــزان من! حاال ا
می شـــود؟ بله، امیرالمؤمنین. با این كه تمامی دوازده امـــام ما، امیرالمؤمنین بودند؛ اما حتی خود 
آنـــان نیز، فقط امام علی؟ع؟ را به علت احتـــرام فوق العاده ای كه برای آن حضرت قائل بودند، با 

لقب امیرالمؤمنین یاد می كردند.

1. بحار االنوار ، ج 20 ، ص 216 )در جنگ خندق پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند: »ضربت علی؟ع؟ در روز خندق، باالتر از عبادت 
تمام جن و انس است«(.
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یکی از صفاتی كه باعث شد او را امیرالمؤمنین بنامند و ما باید از ایشان الگو بگیریم چیست؟

بله، او مانند پروردگار خود )خدای رحیم( با همۀ مردم مهربان بود.

كـــه مهربانی در زندگی ایشـــان موج  بـــا كمـــی دقت و تأمـــل در زندگی آن حضـــرت، درمی یابیم 
كودكان و حتی دشمنان خود مهربان بود؛ ولی  می زند. او نسبت به همۀ مردم، مخصوصًا زنان و 
دشـــمنان او از روی حســـادت و بـــرای جلوگیری از محبوبیت آن حضـــرت در میان مردم، تبلیغات 
منفی گســـترده ای را به راه انداختند و او را فردی خشـــن، بی توجه و حتی نامســـلمان نامیدند تا از 

پیوستن مردم به او جلوگیری كنند.

حکایت:
روز گرمی بود، زن بیچاره، مشک آب را به سختی به دوش می كشید و نفس نفس زنان به سوی 
خانه اش می رفت. مردی ناشـــناس به او برخورد، مشـــک را از او گرفت و خودش به دوش كشید. 
كودكان خردسال زن، چشم به در دوخته و منتظر آمدن مادر خود بودند. در خانه باز شد. كودكان 
معصوم دیدند مرد ناشناســـی همراه مادرشـــان به خانه آمده و مشـــک آب را به جای مادرشـــان به 
كه  گرفته است. آن مرد، مشک را زمین گذاشت و از زن پرسید: »معلوم است مردی نداری  دوش 

خودت آب كشی می كنی؛ چه طور شده كه تنها مانده ای؟«

زن گفت: »شـــوهرم ســـرباز بود. علی بن ابی طالب او را به یکی از مرزها فرستاد و در آن جا كشته 
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كنون منم و این چند طفل خردسال؟« شد. ا

كرد و رفت؛ ولی در طول آن  مرد بیش از این حرفی نزد. ســـرش را به زیر انداخت و خداحافظی 
روز، آن زن و بچه هایـــش لحظه ای از فکر او بیرون نمی رفتند. شـــب را نتوانســـت راحت بخوابد. 
صبح زود زنبیلی برداشت و مقداری آذوقه از گوشت، آرد و خرما، در آن ریخت و به طرف خانۀ آنان 
رفت و در زد. كسی از پشت در صدا زد: »كیستی؟« مرد گفت: »همان بنده ی خدای دیروزی هستم 

كه مشک آب آوردم. حاال مقداری غذا برای بچه ها آورده ام.«

زن گفت: »خدا از تو راضی شود؛ و خودش بین ما و علی بن ابی طالب حکم كند.«

گر اجازه  در بـــاز شـــد و آن مرد به خانه داخل شـــد و گفـــت: »دلم می خواهد ثوابی كرده باشـــم. ا
بدهی، خمیركردن و پختن نان، یا نگه داری اطفال را من بر عهده گیرم.«

زن گفت: »بسیار خوب؛ ولی من بهتر می توانم خمیر درست كنم و نان بپزم. تو بچه ها را نگه دار 
غ شوم.« تا من از پختن نان فار

زن مشـــغول درســـت كردن خمیر و پختن نان شـــد و مرد، مقداری گوشـــت را  كه خود آورده بود  
كـــرد و با خرما، با دســـت خود به بچه هـــا خورانید. او با هـــر لقمه ای كه به دهـــان كودكان  كبـــاب 
گر در كار شما كوتاهی كرده است.« می گذاشت، می گفت: »فرزندم! علی بن ابی طالب را حالل كن، ا

خمیر آماده شد و زن صدا زد: »بندۀ خدا! تنور را آتش كن.«

مرد ناشناس رفت و تنور را آتش كرد. شعله های آتش زبانه كشید. مرد، چهرۀ خویش را نزدیک 
آتش آورد و با خود گفت: »حرارت آتش را بچش! این است كیفر كسی كه در كار یتیمان و بیوه  زنان 

كوتاهی می كند.«

در همیـــن حـــال، زنی از همســـایگان بـــه آن خانه وارد شـــد و مرد ناشـــناس را شـــناخت. به زن 
صاحب خانه گفت: »وای به حال تو! این مرد را كه كمک گرفته ای می شناسی؟ این امیرالمؤمنین 

علی بن ابی طالب است.«

زن بیچاره جلو آمد و گفت: »هزاران خجالت و شرمساری بر من! من از تو معذرت می خواهم.«

امام علی؟ع؟ فرمود: »نه! من از تو معذرت می خواهم كه در كارت كوتاهی كرده ام.«
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كرم؟ص؟ در حدیث شریفی می فرماید: دوستان عزیز! پیامبر ا

»هر كس ....... نکند، به او ....... نشود؛

و هر كس ........ ، ........ نشود؛

و هر كس ........ كسی را نپذیرد، خداوند ........ او را نخواهد پذیرفت.«

برای این كه به مطالب این حدیث شـــریف دســـت یابیم، ســـه كلمه باید مشـــخص شـــود تا در 
جاهای خالی قرار گیرد.

كلمه اول، همان موضوع بحث امروز ماست؛ موضوع بحث امروز ما چیست؟ بله، مهربانی.

اما برای این كه كلمه دوم به دست آید، باید جدول قرآنی زیر تکمیل شود.

سؤاالت جدول قرآنی:
بزرگ ترین سورۀ قرآن، چه سوره ای است؟ بقره.

دود عربی و نام سوره ای در قرآن؟ دخان.

یکی از نام های قیامت و سورۀ هشتادوهشتم قرآن است؟ غاشیه.

كرم؟ قریش. نام سوره ای از قرآن و قبیلۀ پیامبر ا

1

2

3

4

حاال حدس بزنید رمز جدول چیست؟

گر حرف اول ردیف اول جدول، حرف دوم ردیف دوم، حرف سوم ردیف سوم و حرف چهارم  )ا
ردیف چهارم را كنار هم بگذاریم، رمز به دست می آید.(

بله، آفرین! بخشش؛ پس دومین كلمه هم مشخص شد.

بچه های عزیز! یکی از ابعاد مهربانی امام علی؟ع؟ بخشش است.

همان طور كه می دانید، بخشش دو معنا دارد: یکی به معنای هدیه دادن اموال و وسایل است 
و دیگری به معنای گذشت است؛ كه آن حضرت در عمل به هر دو معنی كوشش و تالش می كرد.

داستان بخشش انگشتر امام علی؟ع؟ در نماز را كه شنیده اید؟ اینک به داستان دیگری از بخشش 
آن حضرت توجه كنید:
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كه در حال نبرد با امیرالمؤمنین؟ع؟ بود، گفت: »ای علی!  گرماگرم جنگ، حریفی  یک روز در 
شمشیر خوبی داری؛ كاش آن را به من می بخشیدی!«

حضرت شمشیر خود را به سوی او انداخت و گفت: »این شمشیر برای تو باشد.«

دشمن كافر سخت متعجب شد و گفت: »آیا در چنین وقتی شمشیر خود را به دشمن می دهی؟« 
كـــردی و محروم كـــردن نیازمند از  امـــام علـــی؟ع؟ فرمود: »چـــه می توان كرد؟ تو دســـت نیـــاز دراز 

جوانمردی به دور است.«

آن دشـــمن خود را به پای علی؟ع؟ انداخت و گفت: »آن چه تو را چنین بزرگوار ســـاخته، دین و 
آیین توست. دینت را می پذریم و پای تو را می بوسم.1«

اما به سراغ كلمۀ سوم برویم؛ حدس بزنید با این عدد چه كلمه ای ساخته می شود؟

1. شیخ عباس قمی، سفینةالبحار، ص 413.
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بله، كلمۀ سوم توبه است.

گذاشـــته  كلمه باید به ترتیب در جمالت اول، دوم و ســـوم  برای تکمیل حدیث پیامبر، این 3 
شود: »مهربانی، بخشش )دو فعل از مصدر بخشش( و توبه«. 

كرم؟ص؟ می فرماید: پیامبر ا

»هر كس مهربانی نکند، به او مهربانی نشود؛

و هر كس نبخشد، بخشیده نشود؛

و هر كس توبۀ كسی را نپذیرد، خداوند توبۀ او را نخواهد پذیرفت.1«

دوســـتان خوبـــم! امیرالمؤمنین؟ع؟ همیشـــه بـــه این توصیـــۀ پیامبر؟ص؟ عمل می كـــرد. امام 
علی؟ع؟ توبه و عذر دیگران را می پذیرفت و از خطاهای آنان می گذشـــت. به نیازمندان  بخشش 

می كرد و با همۀ مردم مهربان بود؛ حتی با دشمنانش.

كه ابن ملجم شمشیرش را بر فرق آن حضرت فرودآورد، امام بی هوش شد و وقتی به  هنگامی 
هوش آمد، به امام حســـین؟ع؟ فرمود: »این اســـیر را در بند نگه دارید. غذایش بدهید، ســـیرابش 
كنید و ســـعی كنید اسارتش نیکو باشد. به پســـرش امام مجتبی؟ع؟ نیز فرمود: »پسرم! بر اسیرت 
مهربان باش و به او مهر بورز. به او نیکی كن و دلسوزش باش« و هنگامی كه بچه های یتیم برای 

آن حضرت شیر آوردند، فرمود: »آن را نزد اسیرتان ببرید.2«

شهریار می گوید:

كـــه گوید به پســـر كـــه قاتل من كن مدارابـــه جـــز علی  كنون به اسیر  چو اسیر توســـت ا

یا در شعر دیگری می گوید:

شـــیر كاســـۀ  او  لـــب  پـــس،  اســـیرمی زنـــد  بـــه  اشـــارت  چشـــم  می كنـــد 

كـــه همـــان قاتـــل اوســـت تـــو خدایـــی مگـــر؟ ای دشـــمن دوســـت!چـــه اســـیری؟ 

گر بخواهیم در زمرۀ شیعیان و پیروان واقعی آن حضرت قرار بگیریم، باید مانند او  ما مسلمانان ا

1. کنزالعمال، ح 5966.
2. حسین سیدی، امیر گل ها، ص 181.
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با همۀ مردم مهربان و اهل بخشش و پذیرفتن عذر دیگران باشیم.

خب دوستان خوبم! آماده اید با هم این اشعار را زمزمه كنیم1:

ـــــــوال)3( علی ــی م ــل ــی ع ــل ـــــــوال)3( ع ــــوال نـــظـــری م ـــا م ی

ــت هستم ــَرم َك ــدمــت هــســتــم)2( محتاج  َق مــن خـــاِک 

مــشــتــاق حـــرمـــت هــســتــم عــلــی عــلــی مــــــــوال)3( علی

ــو)2( علی ــو)2( دســت من و عطای ت جــان من فـدای ت

منم غالمت، كنم سالمت)2( علی علی علی موال)3( علی

امام مایی، تو ابوترابی، تو دلربایی علی هر چه كه هستم، دل به تو بستم)2( علی

عــاشــق احــمــد عــلــی)3( عــلــی عــلــی عــلــی مـــــوال)3( علی

علی حـــــاجـــــات)3(  ــۀ  ــل ــب ق عـــلـــی  مــــنــــاجــــات)3(  روح 

حبیب مایی، طبیب مایی)2(، علی علی علی موال)3( علی

ـــــر)3( عـــلـــی، شـــافـــع مــــحــــشــــر)3( عــلــی ـــــوث ك ســـاقـــی 

علی ــــــــوال)3(  م عـــلـــی  عـــلـــی  عـــلـــی  داور)3(  نـــــزد  بــــه 

دوستان عزیز! با آرزوی این كه ان شاءاهلل خداوند شما را از یاران و شیعیان واقعی آن حضرت قرار 
دهد، برنامه را پایان می دهیم. 

خداوندا! به عظمت امام علی؟ع؟، ما را به دیگران دلسوز و مهربان قرار ده.

آمین یا رب العالمین!

1. به سبک موزیک سریال امام علی؟ع؟.
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تالش و نشاط
موضوع: اردو

اهداف کلی: آشنایی با زندگی گروهی در اردو

اهداف جزئی:

▪   آشنایی با مفهوم اردو 

▪   ایجاد روحیۀ وحدت و هم دلی 

▪   رسیدن به مرحلۀ هم اندیشی 

▪   مسابقات و بازی های گروهی

هدف رفتاری: شناخت مفهوم اردو و آموزش رعایت اصول هم زیستی در زندگی

روش های مناسب تدریس: توضیحی و فعال )سرود، مسابقه، بازی و هم اندیشی(

وسیلۀ آموزشی: كارت



ره توشه راهیان نور، تابستان 2693

اردوی  تالش و نشاط
 می گشایم زبان به نام خـــــدا                     كــه ز نامش جــهان شده برپا
حمد  بی حد  به  خالق یکتا                     قادر است و علیم و بی همتا

اردو
اردو، یعنی فراهم شدن لحظه های گران بها تا مربیان بتوانند با به كارگیری روش های مناسب 
كارهای فرهنگی و تقویت باورهای مذهبی، دینی و  ضمن ســـیر و سیاحت و تفریح و سرگرمی، به 

علمی نوجوانان و جوانان بپردازند.

اردو، حركتی گروهی است برای:

▪   آشنایی بیش تر با كسانی كه با آن ها بوده ایم؛

▪   ره پویی و تالش در مسیر رشد و كمال در كوتاه ترین مدت، برای دست یابی به الگویی مناسب 
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در زندگی؛

▪   گزینش و امتحان دوستان مناسب؛

▪   تجربۀ وحدت و هم دلی برای خلق لحظه های خاطره انگیز. 

كه در كالس فضا محدود اســـت،  پـــس به خوبی معلوم شـــد كه اردو با كالس تفـــاوت دارد؛ چرا
یک نواختی به همراه دارد، نقش اصلی را معلم بر عهده دارد و مشاركت كم رنگ است و رنگ وبوی 
آموزشـــی دارد؛ ولی در اردو فضا محدود نیســـت، برنامه ها متنوع است، دانش آموزان محور اصلی 

برنامه ها هستند و مشاركت پررنگ است و وجهۀ تربیتی دارد.

از آن جا كه غالبًا در برنامه های تابستانی اردوها در یک روز برنامه ریزی می شوند، در این بخش 
می خواهیـــم به كمک هم دیگر، نحوۀ رفتن به اردوی یک روزه را مرور كنیم؛ ناگفته نماند همین 
قالب در اردوهای بیش از یک روز هم قابل اجراست و نکات الزم برای اردوهای چندروزه در پایان 

این نوشتار خواهد آمد.

ابتدا بهتر است بدانیم اردو اركانی دارد:

رکن اول: مدیر اردو

وظایف مدیر اردو از این قرار است: انتخاب نام اردو )مانند: طبیعت(، داشتن هدف )مثاًل تثبیت 
و تقویت یک صفت خوب در بچه ها(، گزینش نیروهای كمکی در اردو، گزینش دانش آموزان )با 

امتیاز، آزمون و...(، تقسیم كارها، انتخاب مسیر و مکان اردو و برنامه ریزی و ارزش یابی.

رکن دوم: معاونان اجرایی، فرهنگی و ورزشی

وظایف این معاونان نیز بدین شرح است: ثبت نام و گروه بندی بچه ها، رضایت نامه، نظارت بر 
انتظامات، اجرای برنامه های فرهنگی، تربیتی، صبح گاهی، ورزشی، مسابقات و... .

رکن سوم: تدارکات

وظایف ركن تداركات نیز چنین است: تهیه و تأمین وسیلۀ نقلیه، تغذیه، دارو و امداد و... .

برنامههای اردویی

الف( داخل ماشین: سرود و مسابقات مختلف.

دانش آموزان عزیز سالم!
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ورود شـــما را بـــه ایـــن اردو خوش آمـــد می گویم. در آغاز با هم دعای مختصر ســـفر و ســـالمتی را 
می خوانیم: »فاهلل خیر حافظا و هو ارحم الراحمین«. حاال برای آغاز برنامه ها، دعای سالمتی امام 

عصر؟جع؟ را زمزمه می كنیم.

نوبتی هم كه باشد، نوبت شماست. هر كدام از شما ضمن معرفی خودتان، یک جملۀ آموزنده 
بگویید. بهترین جمله ها امتیاز بیش تری می گیرند )چنان چه جایزه بود، به بهترین جمله هدیه 

داده شود(.

حاال شعری دربارۀ اردو می خوانم و شما پایان هر بند را تکرار كنید:
تالشـــه اردوی  شـــادی،  اردوی  باهاشـــهاردو،  مـــا  دل  زرنگ تـــره  كـــس  هـــر 

شـــادیه روز  روز،  كـــن  وا زیادیـــهاخماتـــو  غصـــه  َجمعـــه،  جمع مـــون 

مـــن خـــوب  بـــرادر  اومـــدی  چمـــن!خـــوش  تـــو  گل  مثـــل  خندونـــی  كـــه   ای  

خوش حالـــم، خوش حالـــم،  دیدنـــت  خوش حالم    به  وجودت  می بالم،  می بالم، می بالماز 

پرتالشـــی خیلـــی  كـــه  معلومـــه  می پاشـــیخـــوب  امیـــد  بـــذر  خـــود  دل  تـــو 

بـــازی بـــه   همیشـــه   نمی شـــی   می ســـازیمشـــغول   خـــود  دســـت  بـــا   آینده تـــو 

بیـــزاری بیـــزاری،  بیـــزاری،  تنبلـــی  بیـــداریاز  بیـــداری،  بیـــداری،   زندگـــی   تـــو 

داری مهربونـــی  خـــدای  یـــه  تـــو 

نـــداری غصـــه ای  داری  اونـــو   تـــا 

مهربون تـــره  مـــادر  و  پـــدر  از 

می بـــره ســـعادت  ســـوی  بـــه  رو   تـــو 

اونـــو   نکـــن   فرامـــوش،   فرامـــوش،   فرامـــوش

 به دستوراش بکن گوش، بکن گوش، بکن گوش

ضعیفـــم و  ناتـــوون  نگـــی  وقـــت  حریفـــمیـــک  رو  ســـختی ها  همـــه  بگـــو 

ســـراغت نااومیـــدی    نیـــاد    وقـــت   چراغـــتیـــک   نکنـــه   خامـــوش   بـــد،   فکـــر  

بیـــزاری بیـــزاری،   بیـــزاری،   تنبلـــی   از  

بیـــداری بیـــداری،  بیـــداری،  زندگـــی  تـــو  

رو آیـــه   ایـــن  قـــرآن  تـــو   خونـــدی  حتمـــًا 
ســـعی مـــا   اال   لالنســـان   لیـــس  
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دنیـــا  تـــو   كنـــی   تـــالش  چـــی  هـــر  خـــدایعنـــی  از   می گیـــری  تـــو   جایزه شـــو  

قدر بـــدون از نعمت ها، نعمت ها، نعمت هااز دست ندی فرصت ها، فرصت ها، فرصت ها

بگـــذره خـــوش   اردو   تـــو   نـــرهامیـــدوارم   یـــادت  كـــردن،  پیدا خـــوب   دوســـت 

مـــی ری این جـــا   از  خـــوش  خاطـــرات  می گیـــریبـــا  مـــا  از  ســـراغ  هـــم  گه گاهـــی 

حاال چندتا معما می پرسم، ببینم كی بیش تر حواسش جمع است؟

1. یک سؤالی از تو دارم ای حکیم پرهنر!        اندر این صحرا بدیدم بوالعجایب جانور

مورچشم و ماردم، كركس پر و عقرب شکم        پای او مانند اره، شیرسینه، اسب سر

بله، ملخ.

2. در كاف هســـت، در قاف نیســـت؛ در الم هســـت، در میم نیســـت و در غین هست و در عین 
نیست.

بله، كالغ.

می پرم من دوبال 3. چیستم ای نیک فال؟ 

  ســــوزنی دارم نهان             جای آن انـدر دهــان

  كوچکم من در نظر               لیک هستم پرخطر

بله، پشه.

ب( افتتاحیه و اختتامیه1: قرآن، نیایش، سرود، برنامه ها و مسابقه های شاد 

در افتتاحیـــه هـــم برنامه هایـــی چـــون: تـــالوت قرآن، ســـرود جمهوری اســـالمی، مســـابقه ها و 
برنامه های شاد، مثل اجرای تئاتر توسط بچه ها یا برنامه ای شاد از مربیان و... اجرا می شود.

یک نمونه از برنامه های افتتاحیه

می خوام براتون یه قصۀ نمایشی بگم. 

)مربـــی می توانـــد بـــا توجه به مخاطبـــان قصه و حدیـــث زیر را به صورت نمایشـــی اجـــرا كند و 
لحظه هـــای طنـــزی را بیافرینـــد. در صورت امکان، یکـــی از بچه ها را در نقش درخـــت، یک نفر را 

1. ختتامیه هم تقربیًا مثل افتتاحیه و با اندکی تفاوت )مثل سرود وداع، خداحافظی، گذر از زیر قرآن و...( برگزار می شود.
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در نقش ســـؤال كننده و یکی دیگر  را هم در نقش ســـلمان انتخاب می كند و خودش نقش گویندۀ 
داستان را بر عهده می گیرد.(

روزی از روزهای پاییز، ســـلمان و دوســـتش پای درختی به هم رســـیدند. پس از ســـالم و احول 
پرسی، نشستند و شروع به گفت وگو كردند. ناگهان دوستش دید سلمان بلند شد و درخت را تکان 
داد. چون فصل پاییز بود و برگ های درخت زرد شده بودند، روی زمین ریختند. با تعجب گفت: 
كار را كردی؟« سلمان گفت: »من هم یک روز با رسول خدا پای این درخت  »ای سلمان! چرا این 
نشســـته بودیم و صحبت می كردیم. ناگهان پیامبر این درخت را تکان داد. من همین سؤال را از 
پیامبر؟ص؟ پرسیدم. حضرت جواب دادند، وقتی بنده ای وضو می سازد و به نماز می ایستد گناهان 

و خطاهای او مانند برگ های زرد این درخت می ریزند و پاک می شوند.«

بچه های عزیز! در طول اردو هر ســـه وعده نماز، به جماعت برگزار می شود. منتظر حضور شما 
هستیم.

ج( مسابقات آموزشی و تفریحی: ایستگاه شادی و نشاط

بخشـــی از روز را در صبح و بعدازظهر، طبق برنامه ریزی قبلی به ایســـتگاه شـــادی و نشـــاط كه 
دربرگیرندۀ مســـابقه های مختلف اســـت، اختصاص می دهیم؛ البته نباید از امتیازبندی و اهدای 

جایزه در پایان هر روز یا پایان اردو غافل شد.

چند نمونه از مسابقه ها:

1. طناب كشی: بچه ها را گروه بندی می كنیم تا هر دو گروه، با هم دیگر مسابقه دهند و در نهایت 
گروه برنده مشخص شود.

2. پنالتی زدن با چشـــم بســـته: دو نفـــر را برای دروازه بانـــی و پنالتی زدن انتخـــاب می كنیم. با 
چشـــم بند، چشـــم هر دو را می بندیم. پنالتی زن باید بتواند با چشم بسته توپ را وارد دروازه كند و 

دروازه بان، چشم بسته بتواند مانع از گل شدن توپ شود.

3. دویـــدن امـــدادی: دو گروه 4 یا 5نفره را انتخاب می كنیـــم. دو نفر در خط پایان، یک نفر در 
وســـط مســـیر و یک نفر در ابتدای مســـیر قرار می گیرند. مربی، دو لولۀ پالستیکی)پولیکا( به طول 
15سانتی متر كه قباًل سؤالی هم در كاغذی نوشته و درون آن ها گذاشته شده را به هر نفر می دهد. 
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نفرات اول باید با آغاز مسابقه، لوله را به نفر وسطی و آن ها به دو نفری كه در انتهای مسیر هستند 
ع وقت لوله  بدهد و آن ها باید سؤال را خارج و پاسخ را به مربی بدهند. هر گروهی كه بتواند در اسر

را به نفرات رسانده و پاسخ صحیحی به سؤال بدهد، برندۀ مسابقه خواهد بود.

د( صبح گاه، ُجنگ شبانه، هم اندیشی

چنان چه اردو دو روز یا بیش تر طول كشید، برنامه هایی مانند: 

▪   صبح گاه: شـــامل تالوت قرآن، ســـرود ملی، بیان تذكرات و برنامه های اردو و ورزش و نشـــاط 
صبح گاهی؛

▪   ُجنگ شبانه: اجرای نمایش و برنامۀ جذاب؛ 

كار كمیســـیون هایی با موضوعی مشـــخص معرفی می شـــوند و  كه برای این  ▪    هم اندیشـــی: 
بچه ها به صورت گروهی با مشورت هم دیگر در یک موضوع مربوط به موضوع اصلی، جمع بندی 

و گزارش خود را به مربی ارائه می كنند. 
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امام بخشنده
موضوع: عقاید

هدف کلی: آشنایی با فضایل اخالقی و سیرۀ امام حسن مجتبی؟ع؟

اهداف جزئی:

▪   آشنایی با تاریخ و محل تولد امام حسن مجتبی؟ع؟

▪   مراسم نام گذاری آن حضرت

▪   دانستن معنای كلمۀ حسن

▪   آشنایی با بخشش امام حسن؟ع؟

▪   چگونگی الگو قراردادن رفتار آن امام در زندگی

گرفتن از الگوی عملی امام حســـن مجتبی؟ع؟ و رعایت آن در  هدف رفتاری)خروجی(: درس 
زندگی

روش های مناســـب تدریس: توضیحی و فّعال )شعر، داســـتان، جدول، كاغذ و برش و بازی با 
كلمات(

وسایل آموزشی: تابلو )تخته و گچ(
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امام بخشنده
ــــادش  ی ــــه  ك نـــــام آن خـــــداونـــــدی  ــــه   ب
ــاهــی ـــــت صــبــح گ ـــــت شـــــام و وق ــــه وق  ب

بـــــنـــــدگـــــانـــــش قــــــلــــــب  آرام   كــــــنــــــد 
ـــی ـــه ــــر ال ــــک ــــم ش ــــن ك ـــــی  ـــــال ــــــر ح ــــــه ه  ب

با سالم و به امید قبولی عبادت های شما در ماه مبارک رمضان!

در ابتدای برنامه از شما می خواهم بگویید كه موضع برنامه چیست؟

برای همین به واژۀ روی تخته توجه كنید.

نه، این ها عدد نیستند؛ بلکه این یک كلمه است.    

كمی راهنمایی می كنم.

روز پانزدهم این ماه، تولد معصوم چهارم است.
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بله، »حسن«.

نام چند امام ما حسن است؟ دو امام: امام دوم و یازدهم.

درس امروز ما دربارۀ امام دوم، یعنی امام حسن مجتبی؟ع؟ است.

قبل از امام حسن؟ع؟ چند معصوم داریم؟ بله، 3 معصوم: 1. پیامبر؟ص؟، 2. حضرت علی؟ع؟، 
3. حضرت فاطمه؟اهع؟.

به نظر شما بعد از تولد امام حسن؟ع؟، كدام یک از این معصومان نام مبارک حضرت را برگزید؟1

پاسخ سؤال در داستان تولد امام حسن؟ع؟ است.

در پانزدهم رمضان سال سوم هجری قمری2 مدینه، شهر پیغمبر نورباران شد و موجی از سرور 
گرفت. این شادی به علت تولد اولین نوۀ پیامبر؟ص؟ بود. و شادی خاندان اهل بیت؟ع؟ را فرا

علی؟ع؟ و فاطمه؟اهع؟، پدر و مادر این كودک هم شاد و خندان بودند. آن ها می خواستند مژدۀ 
این تولد را به پیامبر خدا؟ص؟ بدهند؛ لذا وقتی فاطمه؟اهع؟ از همسرش خواست او را نام گذاری كند، 
علی؟ع؟ فرمود: »می دانی كه در چنین كار مهمی، هرگز بر رسول خدا؟ص؟ پیشی نخواهم گرفت.«
وقتی خبر به پیامبر؟ص؟ رسید، حضرت بسیار شادمان شد و به خانۀ دخترش رفت. وارد خانه شد 
و كودک را در بغل گرفت. او را در پارچۀ سفیدی قرار داده بودند. پیامبر او را به سینه اش چسباند و 

بوسید. سپس از حضرت علی؟ع؟ پرسید: 

1. جواب، خداوند متعال است.
2. علی بن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص 33.
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»آیا نامی بر او گذاشته اید؟« 

او جواب داد: »یا رسول اهلل! در نام گذاری او بر شما سبقت نمی گیرم.«

پیامبر؟ص؟ نگاهی به ســـوی آســـمان انداخت و فرمود: »من هم در نام گذاری، بر خدا ســـبقت 
نمی گیرم.«

بعـــد از دقایقی رســـول خدا؟ص؟ به حاضـــران در مجلس فرمودند: »خداوند، این نوزاد را حســـن 
نامید و ما نیز همین نام را بر او می نهیم.«1

آن حضرت، بعد از حمد و سپاس به درگاه الهی، در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه 
خواندند.

در روز هفتم، پیامبر؟ص؟ گوسفندی قربانی و بین مستمندان تقسیم كردند. مقداری پول هم 
صدقه دادند.2

برنامه را با كاغذ و برش ادامه می دهیم. بچه ها! دقت كنید كه چه چیزی به دست می آید.

الف( مقوای مستطیل شکلی را برداشته و آن را از نیمه تا می زنیم.

ب( شکل گلی را در کنارۀ تاشدۀ آن به صورت نقطه چین می کشیم.

کنون شکل نقطه چین شده را برش می زنیم. ج( ا

        

1. محمدباقر مجلسی، پیشین، ج 43، ص 238 و ج 101، ص 109.
2. سیدمحمداالمین، اعیان الشیعه، ج 1، ص 562.
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بله، دسته گل.

روز تولد امام حسن مجتبی؟ع؟ یک دسته گل تقدیم تان می كنیم.

آیا می دانید »حسن« به چه معناست؟ بله، به معنای نیکو و زیباست. امام حسن؟ع؟ هم چهرۀ 
كه به یک نمونه اشاره  زیبا داشتند و هم دارای صفات و فضایل اخالقی و رفتاری نیکویی بودند 

می كنیم.

حاال یک پیام زیبا را از امام حســـن مجتبی؟ع؟ در جدول پیدا می كنیم كه نشان می دهد یک 
كار زیبا چگونه به انسان آرامش می دهد؛ همان طور كه دل انسان با یاد خدا آرامش پیدا می كند.

كه  خانه هایی  در  را  سؤال ها  )جواب  می كنیم  حل  را  جدول  هم  با  و  جدول  سراغ  می رویم 
شماره های شان داده شده بگذارید(.1

سؤال های جدول:

1. عقل و هوش؟ خرد. )4، 14 و 18(

2. به آدم جاهل چه می گویند؟ نادان. )2، 17، 5، 19 و 10(

3. اّولین حرف سورۀ قلم؟ ن. )15(

4. سوره ای كه دربارۀ روزگار سخن می گوید؟ دهر. )13، 6 و 8(

5. حیوان وفادار؟ سگ. )9 و 16(

6. چه چیز مایۀ حیات است؟ آب. )11 و 1(

1. مربی طرح را آماده می کند تا دانش آموزان پیام زیبای امام حسن؟ع؟ )بخشندگان در آرامش هستند( را از جدول به دست 
آورند.
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7. امام سجاد؟ع؟ معصوم چندم است؟ ششم. )3، 7 و 20(

8. حرف چهارم الفبای فارسی؟ ت. )12(

حرف اول را می نویســـیم. بعد سه تا سه تا شـــمرده، حروف را كنار هم می نویسیم تا سخن امام 
حسن؟ع؟ به دست می آید: »بخشندگان در آرامش هستند«؛1 چرا؟ چون می دانند كه بخشندگی 
كار را می كند، ده ها برابر پاداش می دهد. خود امام حسن؟ع؟  را دوست دارد و به شخصی كه این 
چندیـــن بـــار تمام دارایی اش را به دیگران بخشـــید؛ بـــه همین دلیل به ایشـــان »كریم اهل بیت« 

گفته اند.

حکایت:

روزی امام حســـن؟ع؟ بر اســـبی ســـوار بـــود و از جایی عبور می كرد. شـــخصی جلـــو آمد و گفت: 
»چه اســـب خوبی داری!« امام فهمید كه او نیاز به اســـب دارد؛ ولی خجالت می كشـــد آن را از امام 

درخواست بکند. از اسب پیاده شد و آن را به او بخشید.2

به به چه كار خوبی! بچه های عزیز! ان شاءاهلل شما هم دست بخشنده دارید؛ البته یادتان باشد 
كه این كار را با اجازۀ بزرگ ترهای تان انجام دهید.

در انتها، برنامه را با سرودی از تولد امام حسن مجتبی؟ع؟ و دعا به پایان می بریم.

1. محمد بن علی بن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص 22 )فاماالسخی ففی راحه(.
2. همان، ص 23.
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حسن خوشآمد
ـــــه دنـــــیـــــا آمــــد  حــــســــن ب
ــــــد عــــــــزیــــــــز زهـــــــــــــــرا آم

ــــد ـــــا آم ـــــل ه گ ـــــای  ـــــف  ص
حـــســـن خـــــوش آمــــــد)2(

***

 آمــــــد جــــهــــان زیــــبــــا شــد 
ــــر شـــیـــعـــیـــان مـــــوال شــد ب

بــه عشقش واشــد  گــل هــا 
حـــســـن خـــــوش آمــــــد)2(

***

ــا  ــت ــک ی خــــــــــدای   داده 
زهــــــــرا  و  ـــــی  عـــــل ـــــهـــــر  ب

 یــــک یـــــار خـــــوب و زیــبــا
حـــســـن خـــــوش آمــــــد)2(

گــــل بــــاران  مـــدیـــنـــه شــــد 
گــویــد بــه عشقش هــر آن

 گــــل هــــای زیـــبـــا خــنــدان
حـــســـن خـــــوش آمــــــد)2(

خدایا! همۀ ما را از یاران واقعی امام حسن؟ع؟ قرار بده.

خدایا! عیدی ما را ظهور امام زمان؟جع؟ قرار بده.

اللهم کن 

لولیک الحجة بن الحسن ...
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اولین پیروزی مسلمانان
موضوع: اجتماعی

هدف کلی: آشنایی با مسئلۀ اجتماعی دفاع مقدس و آثار آن

اهداف جزئی:

▪   آشنایی با آیاتی از سورۀ آل عمران

▪   قرائت آیاتی از سورۀ انفال 

▪   آشنایی با معنی و مفهوم آیات در تبعیت از رهبری

▪   شرایط بهره  مندی از امدادهای غیبی الهی در جامعه

هدف رفتاری: توانایی دانش آموزان برای درک وجوب دفاع مقّدس و لزوم تبعیت از رهبری در 
جامعه و ارائۀ دلیل 

روش های مناسب تدریس: توضیحی و فّعال)پرسش و پاسخ، جدول و داستان(

وسایل آموزشی: تابلو )تخته و گچ(
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اولین پیروزی مسلمانان
كارهای تان! به مناســـبت ماه رمضان برنامه های  ▪    با ســـالم خدمت شـــما و آرزوی توفیق در 
متنوعی برای جنگ با شیطان و پیروانش در نظر گرفته ایم كه امید است آن ها را بپسندید. ابتدا از 
قاری محترم قرآن تقاضا می شود برای آغاز این مبارزه، برنامه را با چهار آیه از آیات كالم خدا، قرآن، 

دو آیه از سورۀ آل عمران و دو آیه از سورۀ انفال مزّین نماید.1

قاری محترم قرآن، ابتدا 2 آیه از سورۀ آل عمران را قرائت می فرمایند:

َمآلئَِكِة ُمزَنِلنَی 
ْ
َن ال ُكْم َربُُّكم بِثَاَلثَ�ِة آاَلٍف مِّ ن یُِمدَّ

َ
لَ�ن یَْكِفیُكْم أ

َ
ُمْؤِمِننَی أ

ْ
»إِْذ َتُق�وُل لِل

َمآلئَِكِة 
ْ
َن ال تُوُكم مِّن فَْورِِهْم َهَذا ُیْمِدْدُكْم َربُُّكم ِبَْمَس�ِة آالٍف مِّ

ْ
 َو یَأ

ْ
* بَ�َ إِن تَْص�ِ�ُوا َو َتتَُّقوا

ِمنَی« )آل عمران، آیات 124 و 125(  ُمَسوِّ
با تشّکر از قاری محترم!

حاال به پرســـش هایی كه می پرســـم پاســـخ دهید تا از برندگان شوید و در مســـابقه شركت داده 
شوید.2

▪   قاری محترم چند آیه از قرآن را خواند؟

▪   آیه های قرائت شده از كدام سورۀ قرآن بود؟

▪   پروردگار مؤمنان را چگونه در جنگ ها یارى می كند؟

تا به حال سه نفر از افراد مسابقه معلوم شدند. برویم سراغ سه نفر دیگر. حاال قاری محترم دو 
آیه دیگر از سورۀ انفال را قرائت فرماید:

طیُعوا اهلَل و 
َ
یَن آَمنُوا إِذا لَقیتُْم فِئًَة فَاثْبُتُ�وا واْذُکُروا اهلَل َکثریا لََعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن * و أ

َّ
َها ال یُّ

َ
»ی�ا أ

ابِریَن« )انفال، آیات 45 و  ُ و التَنازَُعوا َفتَْفَش�لُوا و تَْذَهَب رحیُُكْم واْصِ�ُوا إِنَّ اهلَل َمَع الصَّ
َ

رَُس�ول
)46

1. مرّبی با هماهنگی قبلی، قرآن را آماده کند تا برای ترسیم بخشی از فضای جبهه و جنگ، دو آیه از سورۀ آل عمران )آیات 
124 و 125( و دو آیه از سورۀ انفال )آیات 45 و 46( قرائت  شود. ترجمه را هم بخواند. بهتر است برنامه در فضای باز و در زمان 

صبح اجرا شود.
2. مرّبی با یادداش���ت امتیازها از میان بچه ها دو گروه س���ه نفره انتخاب کند تا با پاس���خ صحیح هر پرسش، یک نفر را که در 

جدول مطابق طرح در درس آمده است، نام نویسی کند.
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كنون به پرسش های دیگری كه می پرسم پاسخ دهید تا سه نفر مشّخص و در مسابقه شركت  ا
داده شوند.1

▪   اثر و نتیجۀ پیروی از فرمان خدا و رسول خدا چیست؟

▪   برای پیروزی در میدان نبرد و غلبه بر كافران چه باید كرد؟

▪   عامل ضعیف شدن مسمانان و نابودی قدرت شان در میدان نبرد چیست؟

آفرین!

سه نفر دیگر از افراد مسابقه هم معلوم شدند.

كنون نوبت چیست؟ ا

هر گروه برای خودشان، سر گروه و نام مناسبی انتخاب كنند تا مسابقه را شروع كنیم.

امتیازاتسرگروهنام گروهگروهامتیازاتسرگروهنام گروهگروه

...میثم تّمار2...عّمار یاسر1

راستی می دانید عمار یاسر كیست؟

پدرش)یاسر( اهل یمن بود كه همراه 2 برادرش به مّکه آمده و در آن جا شد. او با زنی از اهل مّکه 
ازدواج كرد و عمار ثمرۀ این ازدواج بود. پس از بعثت پیامبر؟ص؟ پدر و مادرش، اسالم را پذیرفتند و 
شدیدترین شکنجه ها را به خاطر اسالم تحّمل كرده و سرانجام زیر شکنجۀ مشركان شهید شدند. 
او كه فرزند دو قهرمان شـــهید بود، با عشـــق به اسالم و پیامبر؟ص؟ به حبشه هجرت كرد و بعد به 

پیامبر؟ص؟ پیوست تا در خدمت به اسالم، در ركاب پیامبر؟ص؟ باشد.

▪   پیامبـــر؟ص؟ دربـــارۀ او فرمـــود: »ســـراپاى او را، ایمان پر كرده؛ گویا ایمان با گوشـــت و خونش 
آمیخته است.

 او، یکی از 4 نفرى است كه بهشت، مشتاق آنان است. « این شیرمرد شجاع، در جنگ صفین 
در 94 سالگی به شهادت رسید. معاویه دربارۀ او، روزى كه مالک اشتر در راه مصر شهید شد، گفت: 
»علی؟ع؟ دو دســـت داشت: یکی از آن ها )عمار یاسر( در جنگ صفین بریده شد و دست دیگرش 

1. پاسخ پرسش ها در ترجمۀ آیات آمده است.
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امروز جدا گردید و آن مالک اشتر بود.

« ایمان، صبر و شجاعت این مرد شجاع، الگوى همه ره روان راه حّق و عدالت است.

حاال بگویید میثم تّمار كیست؟

او نیز از یاران ایرانی اهل بیت؟ع؟ و اهل آذربایجان اســـت. پس از اســـالم آوردن برای نزدیکی 
بیش تر به اهل بیت؟ع؟ در كوفه بین عرب ها به عنوان غالم و خدمت كاِر زنی عرب، زندگی می كرد. 
كـــه او را در كوفه می بینـــد می خرد و آزاد می كنـــد. در این دیدار امام از او می پرســـد:  امـــام علی؟ع؟ 
»اســـمت چیست؟« او می گوید: »ســـالم«. امام می فرمایند: »اّما پیامبر؟ص؟ به من فرمود كه پدرت 
اســـم تو را در ایران »ســـالم« نگذاشته است. او بســـیار تعّجب می كند كه پیامبر؟ص؟ و جانشین او، 
درست می گویند. اسمش قباًل سالم نبوده است؛ اما در كوفه هیچ كس از این موضوع باخبر نیست. 
امام؟ع؟ به او می فرماید: از امروز نامت همان اســـم تو در ســـرزمین خودت باشـــد. همان نامی كه 
گاه  كرد؛ بدین ترتیب حضرت علی؟ع؟  پدرت بر تو گذاشت. همان اسمی كه پیامبر؟ص؟ مرا از آن آ
نام او را از سالم تغییر داد و با دستور امام نامش، دوباره به همان نام قبلی ایرانی اش برگشت. او با 
پیـــروی از امام؟ع؟ جزو یاران خاّص او قرار گرفت. او روزی در منزل حضرت خدمت امام علی؟ع؟ 
می رســـد. حضرت می فرماید: »به خدا قسم! به خاطر دوســـتی تو با من، دست و زبانت را می برند 
و از نخـــل آویزانت می كنند.« او می پرســـد: »آیا این اتفاق می  افتد؟« امـــام می فرمایند: »آری! این 
كه این اتفاق  گفته است.« او در پاسخ می گوید: »من ایمان دارم  كه پیامبر؟ص؟ به من  رازی است 
می افتد. پیامبر؟ص؟ هرگز دروغ نمی گوید.« بیست سال بعد از این ماجرا، وی برای مالقات با امام 
حسین؟ع؟ به مدینه می رود. درخانۀ امام حسین؟ع؟ همسر پیامبر؟ص؟ اّم سلمه، را می بیند. از او 
در مورد امام حسین؟ع؟ می پرسد. اّم سلمه می گوید: »امام حسین؟ع؟ نیز از شما زیاد یاد می كند.« 
وی خیلـــی خوش حـــال می شـــود و می  گوید: »دلـــم می خواهد امـــام را ببینم.« اّم ســـلمه  می گوید: 
»ایشـــان به باغ شـــان رفته اند.« وی برای دیدار امام حسین؟ع؟ به باغ می رود. وقتی عبیداهلل بن 
زیاد، حاكم كوفه می شـــود، دستور می دهد تا یاران امام حسین؟ع؟ را دستگیر كنند. او را هم پس 
از دســـتگیری دست بســـته نزد عبیـــداهلل می برند. عبیداهلل با تمســـخر می گوید: »این بـــردۀ ایرانی 
چه قدر مهّم اســـت كه سیاســـی هم  شـــده و با حســـین؟ع؟ دیدار می كند.« مردم كوفـــه، همه او را 
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شیعه می شـــناختند. ابن زیاد او را شکنجه می كند. در شکنجه تا حّدی پیش می رود كه می گوید: 
»اآلن خدای تو كجاســـت كه كمکت كند.« وی خون از چهره پاک می كند و  گوید: »در كمین تو و 
دشـــمنانش اســـت.« در نهایت وی گوید: »چه طور جرئت  می كنی با من این گونه صحبت كنی؟« 
او می گویـــد: »امـــام علی؟ع؟ به من گفته تو زبان مرا  بریده و از نخل آویـــزان می كنی و در پایان مرا 
گر بخواهی به تو نشـــان  دهـــم.« ابن زیاد برای  می كشـــی، حّتی من می دانم آن نخل كجاســـت. ا
اینکـــه امـــام علی ؟ع؟ را دروغ گو خطاب كنـــد،  می گوید: »حاال كه این طور اســـت، من بر خالف آن 
گفتـــه عمـــل می كنم.« اّما وی كه ایمـــان كامل به امام؟ع؟ دارد، می  گویـــد: »امام علی؟ع؟ موالی 
مـــن هرگز دروغ نمی گوید.« در این جا عبیداهلل، او را زندانی می كند. وی در زندان كوفه زندانیان را 
علیه حکومت یزید و عبیداهلل، می شوراند تا نظام ظالم مجبور شود ایشان را از زندان خارج كرده و 
كند. وی باالی دار با دست و پای بریده، برای مردم  دست و پایای شان را بریده و بر نخلی آویزان 
صحبت می كند و ظلم را افشـــا می كند. در روز ســـوم، عبیداهلل دســـتور می دهد تا زبانش را ببرند و 
سپس عبیداهلل او را با نیزه ای  به شهادت می رساند. آری! او به خاطر محّبت به امام علی؟ع؟ شهید 
 می شود و این گونه وعدۀ پیامبر؟ص؟ و امام علی؟ع؟ دربارۀ جناب میثم تمار به واقعیت می پیوندد.

آفرین! امتیاز به كسی می رسد كه پاسخ صحیح داد.

▪   امتیاز او را در جدول ثبت می كنم. حاال كه نام دو گروه و سرگروه ها نام گذاری شدند، به 
ادامۀ مسابقه بپردازیم. از هر گروه می خواهم كه در جدول خود با دّقت و توّجه به شماره هایی كه 

می گویم، با حرف ها كلمۀ مناسبی را بسازد و آن را تعریف كند.

▪   آماده اید؟

گروه یک:

حرف های خانه های: 4، 10 و 11)ر، ه، ز(.

گروه دو:

حرف های خانه های: 3، 9 و 10)ن، م، ی(.

گروه یک:

حرف های خانه های: 6، 16، 1، 3 و 19)ش، م، ی، ش، ر(.
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گروه دو:

حرف های خانه های: 6، 13، 1، 16 و 19)س، س، م، ل، ل(.

گروه یک:

حرف های خانه های: 2، 18 و 12)ا، ب، س(.

گروه دو:

حرف های خانه های: 2، 4، 5 و 18)ت، ن، ا، ک(.

گروه یک:

حرف های خانه های: 7، 5، 20 و 15)پ، م، چ، ر(.

گروه دو:

 حرف های خانه های: 7، 11 و 14)و، ن، ا(.
كنون، امتیاز هر گروه اعالم و در تابلو ثبت می شود: ا

حـــاال هر دو گروه به خاطره ای كه خوانده می شـــود، توّجه كنند و به ســـؤال هایی كه پرســـیده 
می شود با پاسخ صحیح امتیاز را برای خود ثبت كنند.

 آماده اید؟

جریان حمله به خرمشهر، می بیند كه 5 دستگاه از تانک های عراقی به سمت رزمندگان اسالم 
كـــه چند عدد نارنجک به  هجـــوم آورده و درصـــدد محاصره و قتل عام آن ها هســـتند.  او در حالی  
كمرش بســـته و تعدادی را در دســـتش گرفته بود به طرف تانک ها حركـــت می كند. تیری به پای 
او می خورد و مجروح می شـــود.  بدون هیچ تردید از البه الی تیرها، خود را به تانک پیشـــرو عراقی 
رسانده و با نارنجک، تانک را منفجر می كند و خود نیز تکه تکه می شود.  پس از انفجار، نیروهای 
دشمن گمان می كنند كه حمله ای صورت گرفته، روحیۀ خود را می بازند و به سرعت تانک ها را رها 
كرده، فرار می كنند.  در نتیجه محاصره خرمشهر، شکسته می شود و پس از مدتی نیروهای كمکی 
كه نوجوانی  سرمی رســـند.  صدای جمهوری اســـالمی ایران با قطع برنامه های خود اعالم می كند 
كاری زیر تانک عراقی رفته، آن را منفجر كرده و خود نیز به شهادت رسیده است.  سیزده ساله با فدا
در پیامی كه به مناسبت دومین سال گرد پیروزی انقالب اسالمی صادر می كنند، می فرمایند: رهبر 
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–اســـت – و خود – نیز – شـــربت – شـــهادت – نوشـــید – كه – با – قلب – كوچک – خود – كه – 
ارزشش – از – صدها – زبان و قلم - بزرگ تر – ما – آن – طفل - 13ساله ای – است – با نارنجک 

– خود را – زیر تانک – دشمن – انداخت –و آن را – منهدم - نمود.

امتیاز برای گروهی است كه از كلمه های در هم، جملۀ صحیح را به دست آورد. امتیازش ثبت 
می شود. حاال به پرسش ها پاسخ دهید:

▪   جمله ی: »رهبر ما آن طفل سیزده ساله ای است كه با قلب كوچک خود كه ارزشش از صدها 
زبان و قلم بزرگ تر است، با نارنجک، خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود 

نیز شربت شهادت نوشید.« از كیست؟ امام خمینی؟هر؟.  

▪   منظور از »طفل سیزده ساله« چه كسی است؟ شهید حسین فهمیده.

▪   چه روزی به افتخار او روز دانش آموز در ایران نام گذاری شده است؟ 13آبان.

▪   تصویر این شهید روی اسکناس چند ریالی چاپ شده است؟ دوهزار ریالی.

خاطره ای كه خوانده شد، دربارۀ جنگ ایران بود. حاال به داستانی از صدر اسالم گوش كنید تا 
در پایان به سؤالی كه می پرسم، جواب دهید:

در یکی از روزهای جنگ خیبر فرماندهی عملیات، با خلیفۀ اول بود كه متأسفانه فرار كرد و به 
وقت برگشـــتن، او نفرات خود را متهم به ترس و فرار می كرد و نفراتش او را. روز دوم، فرماندهی با 

خلیفه دوم بود، او نیز مانند خلیفه اول فرار كرد.

 رســـول خدا؟ص؟ كه از این پیش آمد بســـیار ناراحت شـــده بود، فرمود: »فردا پرچم را به دســـت 
مـــردی خواهـــم داد كـــه خـــدا و رســـولش او را دوســـت دارنـــد و او، خدا و رســـولش را دوســـت دارد، 
 هجوم كننده اســـت و فراركننده نیســـت. از حمله برنمی گردد تا خدا به دســـت او قلعه را فتح كند.«
 فردای آن روز كه همه انتظار به دســـت آوردن این مقام را داشـــتند؛ اّما پیامبر؟ص؟ او را خواســـت و 

پرچم را به او داد و خدای بزرگ با دست او پیروزی را به مسلمانان عطا كرد.

1. در جنگ خیبر فرمانده كّل كه بود؟ پیامبر؟ص؟.

2. پیامبر؟ص؟ افتخار پرچم داری در جنگ خیبر را به چه كسی داد؟ حضرت علی؟ع؟.

3. ویژگی های حضرت علی؟ع؟ در پرچم داری جنگ خیبر چه بود؟ الف( مردی بود كه خدا او 
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را دوست می داشت. ب( مردی بود كه رسول خدا؟ص؟ او را دوست می داشت. ج( مردی بود كه در 
جنگ، هجوم كننده بود. د( مردی بود كه در جنگ، فراركننده نبود. هـ( مردی بود كه در جنگ، 

حمله كننده بود. و( مردی بود كه فاتح خیبر شد و خدا به دست او قلعۀ خیبر را فتح كرد.
 

ش
قری

فار
ك

نی
جها

فر  
ك

حاال كه در طرح با دو جبهۀ همیشـــگی جنگ حّق و باطل آشـــنا شـــدید، می خواهیم با یکی از 
جنگ های پیامبر در ماه رمضان آشـــنا شویم. ابتدا چند دایره روی تخته می كشم تا بفهمیم این 
كلمه هایی را می نویسم. آماده اید؟ خیلی  دایره ها چه رازی برای ما دارند. داخل دایره ها، اعداد و 

ممنون.
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پیامبر313
علی

72

كنون به ترتیب، هر یک از كلمه ها را با هم می خوانیم و ارتباطش را با جنگی كه پیامبر در ماه  ا
رمضان شركت داشت مشخص می كنیم:

▪   پیامبر؟ص؟ فرمانده جنگ بود.

▪   علی؟ع؟ پرچم دار این جنگ بود.

▪   313 نفر تعداد یاران پیامبر؟ص؟ در این جنگ بودند.

▪   1000 نفر تعداد سربازان لشکر كفر در این جنگ بودند.

▪   70 نفر از دشمنان را مسلمانان در این جنگ به اسارت گرفتند.

▪   72 نفر از مسلمانان در این جنگ به شهادت رسیدند.

▪   امداد الهی مهّم ترین عامل پیروزی مسلمانان بر قریش بود.

▪   آزادی هر اسیر مشروط به آموزش خواندن و نوشتن ده نفر از فرزندان مسلمانان شد.

گر دایره ها را بـــه هم وصل كنیم  كنیـــم. ا حـــاال بیایید با هـــم از دایره ها نـــام این جنگ را پیدا 
مشخص خواهد شد چه كلمه ای به دست می آید.

یک راهنمایی: نام این جنگ در قرآن هم آمده است. از دو گروه كدام سرگروه می تواند نام این 
جنگ را ترسیم كند؟ راز دایره ها چه شد؟ بدر.

آفرین! در پایان امتیاز هر گروه را اعالم می كنم. گروه برنده، گروه... است. تشویق!

كنون قاری محترم آیه ای را تالوت می كند كه نام این جنگ در آن آمده است. ا

همه با ذكر صلوات گوش می سپاریم به قرائت قاری محترم! آماده اید؟

ُکْم َتْشُکُروَن )آل عمران، آیۀ 123(«
َ
ُقوْا اهلَل َلَعّل ٌة َفاّتَ

َ
ِذّل

َ
نُتْم أ

َ
»َو َلَقْد َنَصَرُكُم اهلُل ِبَبْدٍر َو أ
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پیامآوران
موضوع: قرآن

هدف کلی: آشنایی بیش تر با هدف از بعثت انبیا

اهداف جزئی:

▪   آشنایی دین و مذهب و ضرورت دین

▪   آشنایی با وظایف و رسالت پیامبران 

ابزار آموزشی: آیه های قرآن، روایت، شعر، مسابقه، جدول، كارت و داستان   

روش های بیان: مسابقه ای، پرسش و پاسخ و نموداری

به نام آفریدگار بی همتا

 ای خدایـــی كـــه تویـــی بنده نـــواز               می كنـــم قفـــل دلـــم پیـــش تـــو باز
كــــجـــا مـــی روم و مــی گـــذرم         ســـایۀ مهـــر تـــو باشـــد بـــه ســـرم هـــر 

سالم به شما دانش آموزان عزیز! برنامۀ امروز را با استمداد از خدا  آغاز می كنیم. موضوع برنامه 
را می نویسم ببینم كی می تواند حدس بزند. آماده اید؟ یک راهنمایی كنم: این 126 نیست؛ بلکه 

یک كلمۀ سه حرفی است كه سه تا نقطه دارد.

)مربی نقطه های یا و نون را بگذارد و سپس كلمه را كامل كند.(
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بله، دین؛ یعنی راه و رســـم زندگی؛ یعنی آیین و مذهب؛ یعنی احکام و قوانینی كه اسالم برای 
دنیا و آخرت انسان ها ارائه كرده است. 

ما و شما پیرو چه دینی هستیم ؟ بله، اسالم.

)مربی كلمۀ اسالم را روی كارت نوشته و به دانش آموزان نشان دهد.(

گر پرســـیدند دین شما اسالم است، یعنی چه؟ جواب چیست؟ یعنی ما باید زندگی مان را  پس ا
طبق قوانین و احکام اسالم تنظیم كنیم. 

حاال بفرمایید دین اسالم را از چه كسی باید بگیریم؟ چه كسی می تواند دین را به ما معرفی كند؟ 

خود انسان  ▪   )هم زمان با طرح سؤال این سه كلمه  

دانشمندان و علماء   را روی تخته بنویسید(  

خداوند  

1ـ خوب بفرمایید آیا انسان می تواند خودش برای زندگی خود برنامۀ خوب تنظیم كند؟ چرا؟

چون انســـان از همۀ نیازهای دنیوی و اخروی خود اطالع ندارد. علم و دانش انســـان محدود 
است. عالمت این ناتوانی هم این است كه بارها و بارها از رفتار و كردار خود پشیمان شده ایم؛ پس 

انسان خودش قادر نیست برنامۀ جامع و كاملی برای سعادت دنیا و آخرت خود تنظیم كند. 

2- پس می رویم سراغ گزینۀ دوم؛ یعنی دانشمندان و خردمندان. 

آیا واقعًا دانشمندان و دانایان نمی توانند این برنامۀ جامع و كامل را برای انسان ها تنظیم كنند؟ 
چرا؟ بله، چون آن ها هم از همۀ نیازهای واقعی انسان اطالع كامل ندارند. 

3- پس می ماند راه سوم، خداوند حکیم و علیم.

)مربی كارت »خدای حکیم« را نشان دهد.(

گاه است.  چون او انســـان را آفریده اســـت. خالق و آفرینندۀ هر چیزی به تمام اسرار آفرینش او آ
اوســـت كه اطالع كامل از هســـتی )ماهیت(، نیازها و خواسته های حقیقی انســـان دارد؛ پس حق 
كند؛ اما بحثی كه هست این است كه خداوند  این است كه فقط خداوند باید دین را به بشر ارائه 
چگونـــه و به چـــه طریق دین را به ما معرفـــی و ابالغ می كند؟ بله، بفرمایید! خداونـــد این كارها را 

به وسیله ی؟
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)مربـــی بعـــد از راهنمایی دانش آموزان، كارتی را كه روی آن نوشـــته شـــده »پیامبران« به آن ها 
نشان دهد.( 

بله، پیامبران كســـانی هستند كه خداوند آن ها را هدایت و سپس مأمور هدایت انسان ها كرده 
اســـت. پیامبران انسان های برگزیدۀ خداوند هستند كه دستورها و احکام الهی )دین( را از طریق 

وحی از خداوند تحویل گرفته و به ما انسان ها ابالغ می كنند. 

با نگاه به این اعداد، بفرمایید منظور چیست و این اعداد چه ارتباطی با هم دارند؟

)مربی این اعداد را پای تخته بنویسد( 

 .5 ،28 ،124000 ،5

)به ترتیب: اولولعزم، تعداد كل پیامبران الهی،  اســـامی انبیایی كه در قرآن ذكر شـــده اســـت و 
دفعات ذكر نام مبارک پیامبر اسالم؟ص؟ در قرآن(

اما مأموریت و وظیفۀ پیامبران چیســـت؟ برای رســـیدن به پاسخ، اجازه بدهید با یک مسابقه 
برنامه را برگزار كنیم. ما 2 گروه 20

▪   نفره می خواهیم. 

برای گزینش شركت كنندگان در مسابقه، چند سؤال طرح می كنم.

سؤال 1: پیامبرانی كه اول نام آن ها الف است را نام ببرید.

)هـــر نفر حداقـــل 3 نام را بایـــد بگوید( حضـــرت آدم، ابراهیم، اســـماعیل، اســـحاق، ادریس و 
ایوب؟ع؟.

سؤال 2: پیامبرانی را كه نام آن ها با حرف یاء)ی( شروع می شود نام ببرید؟

حضرت یعقوب، یوسف، یونس، یحیی و یوشع؟ع؟.

سؤال 3: سوره های قرآن را كه به نام پیامبران است نام ببرید.

ابراهیم، محمد؟ص؟، یوسف، هود و یونس؟ع؟.

)نکته: مربی الزم نیســـت هر ســـه ســـؤال را طرح كند؛ بلکه هر كدام را نیاز بود و تشـــخیص داد 
بپرسد.(

حاال این چهار نفر را به دو گروه تقسیم )با رعایت تعادل در سن و پایۀ درسی( كنید. نام گروه را 
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خودشان انتخاب كنند و روی تخته نوشته شود تا امتیازها به طور دقیق محاسبه گردد. 

اما مسابقه، سه مرحله ای است.

مرحلۀ اول: شركت كنندگان خوب به مطالبی كه خوانده می شود دقت كنند. در صورت صحیح 
گر اشتباه است، بگویند »شیطان«. بودن جمله بگویند »اهلل« و ا

هر سؤال 10 امتیاز دارد. 

سؤاالت گروه اول: 

انتخاب و تعیین پیامبران به دست خداست. اهلل 

برای رسیدن به سعادت و خوش بختی دنیا و آخرت، پیش رفت های علمی كافی است. شیطان 

دین، تنها راه رسیدن به بهشت نیست. شیطان

پیمودن سفر آخرت بدون راهنما، مثل امتحان دادن كتابی است كه اصاًل نخوانده ایم. اهلل 

ادیان آسمانی و غیرآسمانی همه می توانند تضمین كنندۀ بهشت باشند. شیطان 

سؤاالت گروه دوم:

انسان می تواند بدون هدایت پیامبران برای دنیا و آخرت خود برنامه ریزی كند. شیطان 

برای رسیدن به بهشت، تجربه و عقل كافی نیست. اهلل 

كتاب های آسمانی نقشۀ راه و دستورالعمل زندگی سعادت مند هستند. اهلل 

نیازهای انسان فقط جسمی است. شیطان 

زندگـــی بدون دین و بدون راهنما، مثل رانندگی كردن در جاده ای اســـت كه عالئم راهنمایی و 
رانندگی نصب نشده است. اهلل

مرحلۀ دوم: یک جدول روی تخته به شکل پیامبر ترسیم كرده، تعداد خانه های جدول همان 
نمرۀ مورد عالقۀ همه است؛ بله بیست خانه ای. جواب سؤال ها را در خانه هایی كه شماره های شان 
داده شده است بنویسید. پس از تکمیل جدول، می توانیم بفهمیم مأموریت و وظیفۀ پیامبران كه 

برگرفته از قرآن است چیست. 
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با پاسخ به این سؤال ها و تکمیل جدول به پاسخ خواهیم رسید. 

▪   كتاب آســـمانی كه حضرت موســـی؟ع؟ برای قوم یهود آوردند چه نام دارد؟ تورات. )1، 15، 
6، 11 و 20( 

▪   بازگشتن به سوی خداوند را با اظهار پشیمانی از گناه چه می گویند؟ توبه. )3 ، 15، 10 و 4( 

▪   به كسی كه پدر و مادرش را از دست داده چه می گویند؟ یتیم. )13، 18، 16 و 17(

▪   با ادب اسالمی، رفتن به دیدن مریض و جویای حال او شدن را چه می گویند؟ عیادت. )5، 
14، 12، 8 و 2 (

▪   به تپه و تودۀ بزرگ شن و خاک می گویند؟ تّل )19، 7 و 9(

گر خانه های جدول را چهارتا چهارتا بشماریم و حروف شان را  رمز جدول عدد چهار است؛ یعنی ا
كنار هم قرار دهیم، چهار كلمه  )ی پنج حرفی( به دست می آید. 

مرحلۀ سوم: هر گروهی سریع تر این چهار كلمه را بنویسد و تحویل دهد 50 امتیاز می گیرد. 

كلمات به ترتیب: تعلیم، تربیت، تالوت و هدایت.

سپس كلمات روی تخته نوشته شود و مربی دربارۀ هر كدام از وظایف پیامبران توضیحی ارائه 
دهد. 

َمِنی 
َ
1. تعلیم؛ یعنی آموزش دادن. دربارۀ اهمیت تعلیم، حضرت علی؟ع؟ می فرمایند: »َمْن َعّل

َرِنی َعْبدًا؛ هر كس یک حرف به مـــن بیاموزد، قطعًا مرا بنده )مدیون(ی خود كرده  َحْرفـــًا َفَقْد َصّیِ
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است.« 

2. تربیت؛ یعنی پرورش  و رشـــددادن )مثل: ادارۀ آموزش و پرورش( برای رســـیدن به بهشت، 
خداوند و سعادت، ما هم به علم و دانش و هم به تربیت و عمل نیازمندیم. انسان با دو بال تعلیم 

و تزكیه و علم و عمل به سوی خدا پرواز می كند؛ اما كدام مقدم است؟ تعلیم یا تربیت؟ 

در قـــرآن چهاربار تعلیم و تزكیه )تربیت( در كنار هم )به عنوان وظیفه و رســـالت پیامبران( ذكر 
شده كه در سه مورد اول، تزكیه )تربیت( و سپس تعلیم آمده و فقط در یک مورد اول تعلیم و سپس 

تزكیه آمده است؛ پس اصالت و تقدم با تربیت و تزكیه است. 

3. تالوت؛ یعنی خواندن قرآن )و كتاب(. راه تحقق تعلیم و تربیت و وسیله این دو، تالوت آیات 
قرآن توسط پیامبر است. 

4. هدایت؛ »اهدنا الصراط المستقیم« تنها دعای واجب )كه روزی ده بار در نمازهای واجب آن 
گر پیامبر سه وظیفۀ  را از خداوند می طلبیم( همین است كه خدایا ما را به راه راست هدایت كن. ا

قبل )تالوت، تربیت و تعلم( را درست عملی و پیاده كند، هدایت حاصل می شود. 

در ســـورۀ انعام، آیۀ 90 خداوند می فرماید: »... َفِبُهَداُهُم اْقَتِدِه؛ به هدایت پیامبران الهی اقتدا 
كن.« 

جمع بندی امتیازات و تقدیر و تشکر از گروه برنده با اهدای جایزه. 

این وظایف و رسالت پیامبران در سورۀ مباركۀ جمعه، آیۀ دو بیان شده است:

)پای تخته نوشته و سپس به كمک دانش آموزان معنا شود.( 

ِْكَمَة؛ 
ْ
ِكتاَب َو ال

ْ
یِهْم َو ُیَعلُِّمُهُم ال یِّنَی رَُسواًل ِمنُْهْم َیتْلُوا َعلَیِْهْم آیاتِِه َو یَُزكِّ مِّ

ُ ْ
ی َبَعَث ف ال

َّ
»ُهَو ال

خداوند كســـی اســـت كه در میان جمعیـــت درس نخوانده، پیامبرانی از خودشـــان برانگیخت كه 
آیاتش را بر آن ها بخواند و آنان را تزكیه )تربیت( كند و به آنان كتاب )قرآن( و حکمت بیاموزد.«

اما یک داستان از پیامبری الهی كه رسالت خود را به نحو احسن انجام داد. حضرت هود؟ع؟ 
حدود هفتصدسال قبل از میالد حضرت عیسی؟ع؟ در سرزمین احقاف)جنوب عربستان بین یمن 
و عمـــان( در میان قوم عاد زندگی می كرد. قوم عـــاد، افرادی تنومند، بلندقامت و نیرومند بودند. 
آنان شهرهایی آباد، سرزمین هایی خرم و باغ هایی سرسبز داشتند و در ناز و نعمت به سر می بردند؛ 
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اما از طاغوت ها و مســـتکبران ســـركش پیروی می كردند. بی بندوباری، شهوت پرستی، لحاجت و 
یک دندگی در سراپای وجودشان دیده می شد. حضرت هود؟ع؟  آن ها را به پرستش خداوند یکتا 
دعوت  و از مخالفت با فرمان خداوند نهی می كرد؛ اما آنان در برابر اندرزهای مهربانۀ هود سركشی 
و لجاجـــت  ورزیده و او را تکذیب می كردند؛ حتی از هود درخواســـت عـــذاب از جانب خدا می كردند 
)احقاف، آیۀ 22(. با پند و اندرزهای هود، فقط تعداد اندكی به او ایمان آوردند و بقیه به پیامبرشان 
نسبت دروغ گویی، دیوانگی و... دادند. پس از دعوت و اندرزهای مکرر هود و درخواست عذاب از 
پیامبرشان، خداوند تندبادی شدید و كوبنده را هفت شب و هشت روز پی درپی بر آن ها مسلط كرد. 
آنان هم چون تنه های پوسیده و نخل های توخالی، در میان آن تندباد كوبنده بر زمین افتادند، به 
هالكت رسیدند و نابود شدند )حاقه، آیۀ 6(. و خداوند این چنین آن ها را نابود و حضرت هود؟ع؟ 

و ایمان آورندگان به او را نجات داد.

امیدوارم خداوند همۀ ما را از پیروان واقعی پیامبران قرار دهد و به راه راست هدایت فرماید!

به بركت صلوات بر محمد و آل محمد.
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پیروی
موضوع: احکام   

اهداف کلی: آشنایی با چرایی و بایسته های تقلید 

اهداف جزیی:

گاهی نسبت به شناخت وظایف شرعی 1. آ

2. راهنمایی افراد در به دست آوردن وظایف شرعی خود

3. احکام تقلید و اقسام آن

گاهانۀ دینی دانش آمـــوزان و انتخاب مرجع تقلید اعلم  اهـــداف رفتاری: پرورش روحیۀ تعبد آ
برای به دست آوردن احکام دین

توانـــا و  حـــی  و  صانـــع  كـــردگار  دانـــا      ایـــزد  نـــام  بـــه  دفتـــر   اول 
كبـــر و اعظـــم خدای عالـــم و آدم                صورت خوب آفرید و ســـیرت زیبا ا

لبخند و یک سالم، آغاز دوستی است، این راز دوستی است.

سالم خدمت شما دانش آموزان سرحال، سربلند، سرافراز، موفق و پیروز!

برنامۀ خود را با یک معما آغاز می كنیم. چهار چیز كه با حرف »پ« شـــروع می شـــوند، آخر آن ها 
حرف »ر« اســـت و عامل خوش بختی هســـتند. یاد آن ها مایۀ آرامش و عمل به دســـتورهای آنان، 

عامل سعادت است؛ می دانید آن چهار كلمۀ خوش بختی كدام اند؟
پ ... ... ... ... ... ... ر: پروردگار1

پ ... ... ... ... ر: پیامبر

پ ... ر: پدر 

1. پروردگار: با یاد و ذکر خدا دل آرام می گیرد و مایۀ آرامش ما می گردد. ما برای استفاده از یک وسیله مثل رایانه، در مرحلۀ اول 
س���راغ س���ازندۀ آن می رویم. 2. دومین »پ« پیامبر که باعث رحمت و آسایش برای همۀ عالمیان و موجودات و مایۀ عدالت 
و برکت اس���ت؛ زیرا اگر ما به س���ازندۀ وس���یله مثل رایانه دسترسی نداشتیم، به افرادی که با س���ازندۀ آن ارتباط دارند مراجعه 
می کنی���م که رس���ول خدا، فرمان خداون���د را از طریق وحی )کتاب و راهنمای زندگی( دریافت می ک���رد و آن چه را آموخته بود، 
به نخستین مسلمانان؛ یعنی حضرت علی؟ع؟ و حضرت خدیجه؟اهع؟ آموزش می داد. 3. سومین »پ« پدر، که شامل پدر 

ظاهری و واقعی می گردد.
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پ ... ... ... ... از ... ... ... ر: پیروی از رهبر1
و اما در مورد سومی، كمی صحبت می كنیم تا چهارمین »پ« خوش بختی را به دست آوریم.2

عزیزان! این درختی كه در تصویر مشاهده می كنید، مانند ما دانش آموزان پربار و تنومند است. 
اولش یک جوانه بیش نبوده اســـت؛ پس بدانیم مـــا هم كه این همه نعمت هایی كه داریم، قباًل 

نداشتنم. خداوند امروز ما را دارای نعمت ها و ویژگی هایی كرده است.

شما این ویژگی ها را كه در تنۀ درخت )صفحه 62( به صورت افقی یا عمودی آورده شده است 
)یا در كارت ها( پیدا كنید.3

لقاع

دهنز•

غلاب 

درم•

)بله این ها از شرایط تکلیف است4(؛ پس ما هم توجه داشته باشیم كه دیروز كجا بودیم، اآلن 
كجا هستیم و وظایف امروز ما نسبت به دیروزمان چیست؟

همۀ ما انسان ها به واسطۀ پدر به دنیا آمده ایم. 

گـــر خودمـــان را به یک »درخت« تشـــبیه كنیم، پدر چه قســـمتی و ما چه قســـمتی از آن  حـــال ا

1. البته این را اآلن نمی نویسم و بعد از این که »پدر« را توضیح دادیم به آن می پردازیم.
2. دوتا درخت با تنۀ بزرگ )جای جدول( روی صفحه کشیده می شود.

3. به صورت غیرمستقیم شرایط تکلیف گفته می شود: عاقل، زنده، بالغ، مرد و آزاد)صاحب اختیار(.
4. »عاقل« یعنی چه؟ کلمۀ مخالفش چیست؟ آفرین! یعنی این که دیوانه نیست تا ما را به تیمارستان برد. خداوند قدرت 

فکرکردن به ما داده تا بتوانیم کارهای خود را صحیح انجام دهیم.
»ش���یعه«: آفرین! یعنی باعقل و درایت خود دریافته ایم که خداوند بعد از آخرین پیامبرش، دوازده امام و پیش���وا برای  ما قرار 

داده است.
»بالغ«: آفرین! بالغ از ریشۀ عربی »بلغ« به معنی کامل شدن و رسیدن می باشد. بلوغ شرعی براى دختران، بعد از تمام شدن 

ُنه سالگی و پسران پانزده سالگی است. 
»صاحب اختیار«: خداوند متعال ما را صاحب اختیار قرارداده است. از بین تمام موجودات)سنگ ها، آب ها و گل ها( فقط 
ما هستیم که خداوند صاحب اختیار و قانون مند قرارداده است و در چارچوب قوانینی زندگی می کنیم؛ یگانه موجودی که 

این امکان و توانایی شگفت را دارد.
آیا می دانید که این ها از شرایط تکلیف است؟
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می شویم.1

طرح درخت

بله، پدر »ریشه«ی درخت است و ما ساقه و شاخه های آن هستیم.

گر درخت ریشـــه نداشته باشد، با كوچک ترین حركت َكنده می شود، یا اصاًل به وجود نمی آید؛  ا
گر او نبود، تو هم  پس به كالم امام سجاد؟ع؟ رسیدیم كه می فرماید: »پدر ریشه است و تو شاخه؛ ا

نبودی؛ پس هر گاه در خود چیز پسندیده ای دیدی، پدرت اصل آن نعمت است.2«

ولی دوستان عزیز! آیا ما فقط همین پدران را داریم؟ آیا جز پدران خودمان، كسانی به گردن ما 
حق پدری دارند؟ جدول زیر را كامل می كنیم تا ببینیم آیا افراد دیگری هم به گردن ما حق پدری 

دارند یا خیر؟

پیام جدول: حرف اول )الف( را نوشته پنج تا پنج تا بشمارید و حروف به دست آمده را در جدول 
شمارۀ 2 قرار دهید )خانۀ آخر كه ستاره در آن است، شمرده نمی شود(.

)جدول در تنۀ تصویر درخت دوم )صفحه 62( طراحی شود.(

مودارا

مازرن ی

بهمای و 

لررپسد

*سابدت

بله، به پیام جدول كه كالمی از امام رضا؟ع؟ است، رسیدیم:

1. یک درخت زیبای روی تخته می کشیم یا تصویر آن را نشان می دهیم.
2. ح���ق پ���در: »و اما ح���ق ابیک فتعل�م ان�ه اصلک و ان�ک فرع�ه و ان�ک لواله لم تک�ن؛ فمهما رأیت فی نفس���ک مما یعجبک؛ 
ک اصل النعمه علیک فیه و احمدهلل و اش���کره علی ق�در ذلک و ال قوه اال باهلل؛ اما حق پدرت بر تو آن اس���ت که  فاعلم ان ابا
بدانی او اصل و ریش���ۀ توس���ت و تو فرع و ش���اخۀ او هس���تی. اگر او نبود، تو نبودی؛ پس هر وقت در خودت چیزی می بینی که 
موج�ب پیداشدن غرور در تو می گردد، متوجه باش که پدرت اصل و اساس آن نعمت است و خداوند را به خاطر این نعمت 
بزرگ س���تایش کن و از او تش���کر کن به اندازۀ نعمتی ک�ه به تو ارزانی نموده اس���ت و قوتی نیست مگر به قوت خداوند متعال« 

)رسالۀ حقوق امام سجاد؟ع؟(.
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»امام، پدری مهربان و برادری دلسوز است.«

همین درختی كه می بینید، شجرۀ طیبۀ اسالم است كه در قرآن هم آمده. امام رضا؟ع؟ فرمود: 
ع آن شجره، امیرالمؤمنین علی؟ع؟ و  »اصل و ریشـــۀ شجرۀ طیبه حضرت محمد؟ص؟ اســـت و فر
میوه های آن حســـن و حسین؟ع؟ و شـــاخۀ آن درخت، فاطمه؟اهع؟ است. شعبه هاى مختلف آن 
شـــاخه، امامان  معصوم؟ع؟ از فرزندان فاطمه؟اهع؟ هســـتند و برگ هاى سبز آن درخت، شیعیان و 
محبان اهل بیت و علی؟ع؟اند. هر گاه یک شیعۀ ما از دنیا برود، ورقی از درخت می افتد و هر زمان 

مولودى محب اهل بیت به دنیا بیاید، یک ورق سبز بر این درخت می روید.«

كلها كل حین بإذن ربها« به چه معناست؟« فرمود:  سؤال كردم: »یابن رسول اهلل! پس  »تؤتی أ
»یعنی امامان معصوم؟ع؟ كه حکم حالل و حرام را در مراســـم حج و عمره به شیعیان شان فتوى 

می دهند و بیان می كنند.«

)تمام این ها در قسمت جلوی شاخه و برگ ها طراحی شود.(
به نظر شما شباهت های بین این پدران چیست؟1

پدر ظاهری:

)تمام این ها در قسمت شاخ و برگ ها توضیح داده می شود.(

»واسطۀ نعمت:

وجود: باعث تمام فضیلت ها و خوبی ها

پول: شادابی و برآوردن حاجات و توسل

ک: باب معرفت، علم و دانش خورا

پوشاک: باعث لباس تقوا و پاک شدن از گناهان

مسکن: باعث قبولی نماز و اعمال برای راه یافتن به بهشت

مهربانی و عطوفت: مهربانی و تعلیم احکام دین

قراردادن وكیل و وصی در مسافرت و دوری: قراردادن نائبان عام و خاص در غیبت

تشبیه دوم:

1. کمال الدین، ترجمۀ پهلوان، ج  2، ص 21.
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به كسی كه پدر ظاهری خود را از دست بدهد، یتیم می گویند و پدرش برای او وكیل و وصی قرار 
می دهد یا كســـی كه اهلیت داشـــته باشد، كفالت او را بر عهده می گیرد؛ امامان هم به مناطقی كه 

شیعیان دور بودند یا دچار شبهه های دشمنان می شدند، وكیل و نماینده می فرستادند.«

در زمان امام زمان؟ع؟ هم این »نهاد وكالت«  ادامه یافته و ایشـــان كســـانی را به عنوان نائبان 
كه احکام را از این افراد یاد  كرده است. هر كسی خودش مجتهد نیست، واجب است  عام معرفی 
گرفته و به فتوای كارشناس و مجتهد عمل كند. كسی كه می خواهد كارشناس دینی باشد، وظایف 
ســـنگین تری نســـبت به ما دارد؛ یعنی همان شرایط ما  كه همان شرایط تکلیف بود  به عالوه چند 
شرط  دیگر كه باید داشته باشد. این شرط ها را كه در جدول به صورت افقی یا عمودی آمده است، 

پیدا كنید )در تنۀ درخت اولی )صفحه 62( درس قرار داده شود(.

 ش عقد

 یع اا ا 

 ه دنز

م لعا

اعلم، عادل، شیعه، آزاد، قانع و زنده

كارشناس در امور احکام باشد، باید چه خصوصیاتی داشته  به نظر شما كسی كه بخواهد یک 
باشد؟ 

برخی شرایط آن ها با ما دانش آموزان )كسانی كه می خواهند احکام را بیاموزند( مشترک است؛ 
مثل این ها:

▪   بالغ باشد؛

▪   عاقل باشد؛
▪   مرد باشد؛1

▪   شیعۀ دوازده امامی باشد؛ 

گر دانش آموزان پسر باشند. 1. ا
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اما شرایطی كه مختص مرجع تقلید است: 

1. عادل )كسی كه گناه كبیره انجام نمی دهد، اصرار بر گناه صغیره هم ندارد و به دنیا مال طمع 
نمی كند(؛

2. اعلم )از مجتهدان زمان خود عالم تر باشد(؛

3. قانع )حریص به مال دنیا  نباشد(؛

حاال مسابقه ای را بین 4 نفر از دوستان تان انجام می دهیم تا ببینیم چه كسی برنده می شود؛ 
پس سریع بگویید در این مشکالت به چه كسانی مراجعه می كنیم و به آن ها محتاج هستیم: 

هنگام بیماری: )دكتر( 

هنگام غرق شدن در دریا: )غریق نجات(

خرید یا تعمیر كامپیوتر: )تکنیسین یا كارشناس كامپیوتر(

تعمیر وسیلۀ نقلیه: )مکانیک(

خداوند نیز در قرآن ما را به این امر سفارش كرده است:

»فاسئلوا ............. ان كنتم التعلمون؛ )اهل الذكر( آن چه را نمی دانید .............  بپرسید« 
گاهان(. )آ

دست یافتن به هر یک از علوم پزشکی، مهندسی و هنری به چند روش است؟

▪   آدمی به قدری عالم و متخصص شود كه خود توان تشخیص و رفع نیاز را داشته باشد كه به 
تشخیص خود عمل می كند.

▪   از برترین عالمان آن علم تبعیت كند.

▪   از هیچ كسی تبعیت نکند و به هیچ كسی كاری نداشته باشد.

كه سومی غیرممکن است.

كنون به خاطره ای از تقلید امام خمینی؟هر؟ گوش كنید: ا

شاید شنیده باشید كه وقتی حضرت امام در آخرین روزهای زندگی در بیمارستان بستری بودند، 
پزشـــکان متخصص نکتۀ مهمی از ایشـــان آموختند؛ و آن این است كه امام می فرمودند: »هر چه 
شما تشخیص می دهید من عمل می كنم.« این همان تقلید است؛ یعنی یک مرجع تقلید نیز، در 
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مســـائل پزشکی مقلد اســـت و مطابق دســـتور فردی صاحب نظر و متخصص عمل می كند و روی 
حرف او حرفی نمی زند.

كنون بگویید برای به دســـت آوردن احکام دینی، چـــه كاری انجام می دهیم و به كجا  پـــس ا
رجوع می كنیم؟

پرسیدن از: م ... ... ... د )كارشناس دینی(

پرسیدن از: ع ... ... ل )دو نفر عادل كه دستورها را می دانند(

پرسیدن از: ع ... ... م )كسی كه احکام را می داند(

خواندن: ر ... ... ... ... ه )كتابی كه احکام فقهی در آن نوشته شده است(.

حاال راه های شناخت مرجع تقلید را بفرمایید؟

▪   اول بایـــد دانشـــمندان علـــوم دینـــی را كه بـــه آن هـــا »ف ه ی ق« یـــا »ج ت ه د م« می گویند 
بشناسیم. 

▪   دوم باید از بین آن ها، داناترین شان را تشخیص داده و ایشان را به عنوان مرجع تقلید انتخاب 
و از نظریات او پیروی كنیم.

گر انتخاب مرجع تقلید برای ما مشـــکل یود، به سراغ افراد عادل و مورد اعتماد  ▪   ســـوم این كه ا
برویم و از آن ها بپرسیم.

گر عده ای از دانشـــمندان علوم دینی كه در حوزه های علمیه هســـتند )مانند جامعۀ  ▪   چهارم ا
مدرسین حوزۀ علمیۀ قم(، كسانی را به عنوان مرجع معرفی كردند، یکی از آن ها را مرجع تقلید خود 

قرار دهیم.

آخرین قسمت مسابقه:

▪   در چه صورتی می توانیم به مرجع تقلید دیگری مراجعه كنیم؟

▪   در چه صورتی نمی توانیم به مرجع تقلید دیگری مراجعه كنیم؟

▪   در چه صورتی باید به مرجع تقلید دیگری مراجعه كنیم؟
گـــر مـــی روی راه  بـــاش كـــوه  شـــو       ا گـــر مانـــده ای    ا
به چشم زمین چشمه شو         به چشم جهان ماه باش
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شرایط مرجع تقلید

پدران واقعی
یا پدران خودمان

م و  د  ا  ر  ا 
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شرایط مکلف

ک خورا
علم

شادابی

خوبی ها

س تقوا
باعث لبا

راه بهشت

مهربانی و تعلیم احکام

پول

وجود

رمز جدول )حدیث(: 5، شجره طیبه
حدیِث، امام پدری مهربان و مرادی دلسوز است

شرایط مکلف: عاقل، زنده، بالغ، مرد، آزاد
شرایط مرجع: آزاد، قانع، عادل، اعلم، زنده، شیعه

مهربانی

الف ب
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آیةالکرسی
موضوع: قرآن

اهداف کلی: آشنایی با معارف توحید در آیةالکرسی

اهداف جزیی:

▪   آشنایی با چند نام خداوند متعال )مانند حی و شفیع(

▪   آشنایی با بعضی از صفات خداوند

هدف رفتاری: حفظ آیةالکرسی و خواندن آن هنگام خروج از خانه و پیش از خواب

روش مناسب تدریس: با تخته و كارت 

دوستان سالم! امیدوارم كه سرحال و قبراق، آمادۀ اجرای برنامۀ امروز باشید.

كرده ام، بخش های مختلفی دارد؛ ولی شرط یک برنامه خوب،  كه برای شما آماده  برنامه ای 
همکاری شماست. قول می دهید تا پایان كالس با نظم خودتان مرا یاری كنید؟

برنامه را با خواندن شعری زیبا شروع می كنم.
ـــس ضــحــیــهــا ـــم ـــش ــــه وال ك خـــــدا یــعــنــی 
ـــنـــی قــــســــم بــــــر آســــمــــان هــــا  خــــــــدا یـــع

ـــاره كـــــه یـــــک عــــالــــم ســـت خــــــدا یـــعـــنـــی 
كـــهـــکـــشـــان هـــا ـــــــام  ب روی  چــــکــــیــــده 

ـــعـــنـــی  پـــرســـتـــوهـــا قــشــنــگ انــد ــــــــا هــــســــت آبــــیخــــــدا ی ـــــه دری ك خـــــــدا یـــعـــنـــی 

ــــیخــــــــدا یـــعـــنـــی بــــــــــرای پـــــرســـــش شــب ــــاب ــــت ـــــــک جـــــــــــواب آف هــــمــــیــــشــــه ی

ــــر خـــاک خـــــدا یــعــنــی ســـجـــود قـــطـــره ب
ــــاد ب در  بــــــــرگ  ركــــــــــوع  یـــعـــنـــی  خــــــــدا 

ــــــــاران ــــای ب ــــده ــــه ــــش خــــــــدا یــــعــــنــــی ت
ــــی داد م آب  را  ـــل  گ ـــه  ك وقـــتـــی  هـــمـــان 

یــســر اذا  والــــّلــــیــــل  كـــــه  یـــعـــنـــی  كــــه حـــتـــی مــطــلــع الــفــجــرخـــــــدا  خـــــدا یــعــنــی 

امیدوارم از شنیدن این شعر زیبا لذت برده باشید!
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خدا همه جا1
یکـــی از علمای بزرگ كالس درســـی داشـــت و از میان شـــاگردانش به نوجوانـــی بیش تر احترام 
می گذاشـــت. روزی یکی از شـــاگردان از آن او پرسید: »چرا بی دلیل، این نوجوان را آن همه احترام 

می كنید؟«

كـــرد، بـــه هـــر  غ هـــا را بیـــن شـــاگردان تقســـیم  غ آوردنـــد. او مر آن عالـــم  دســـتور داد چنـــد مـــر
غ خـــود را در جایـــی كه كســـی نبیند، ذبـــح كند2  كـــدام كاردی داد و گفـــت: »هـــر یـــک از شـــما مـــر
غ ذبح كردۀ خود را نزد استاد   و بیاورد.« شاگردان به سرعت راه افتادند و پس از ساعتی، هر یک مر
غ را ذبح نکرده ای؟« او پاســـخ داد:  غ را زنده آورد. عالم به او گفت: »چرا مر آوردنـــد؛ اّمـــا نوجوان مر
غ را جایی ذبح كنید كه كسی نبیند؟ من هر جا رفتم، دیدم خداوند مرا می بیند.«  »شما فرمودید مر
كردند و دریافتند كه  شاگردان به تیزبینی و توّجه عمیق آن شاگرد برگزیده پی برده، او را تحسین 

آن استاد چرا آن قدر به او احترام می گذارد.3

آماده اید چند سؤال از شما بپرسم؟

▪   تنها اسم اختصاصی خداوند چیست؟ اهلل.
▪   رمز توحید چیست؟ بسم اهلل الرحمن الرحیم.4

▪   سید سوره های قرآن كدام سوره است؟ بقره.5
 ▪   آیه ای از قرآن كه پنجاه كلمه و 175 حرف دارد؟ آیةالکرسی.6

احسنت به شما كه توانستید پاسخ سؤاالت را بدهید!

در این آیه از قرآن، یعنی آیةالکرسی، حدود شانزده اسم و صفت از اسم ها و صفت های خداوند 
بیان شده است.

کلمات را ارائه می دهد. کارت این  1. مربی، با خط فانتزی یا 
2. به بریدن سر هر موجودی ذبح می گویند.

3. مجموعه ی وّرام، ص 235.
کلمه ی »بسم اهلل الرحمن الرحیم« را ارائه می دهد. کارت با خط زیبا  ی یک  4. مربی رو

کلمه ی بقره را در دو مرحله نشان می دهد. 5. با خط فانتزی، 
که با هم آیةالکرسی را بخوانند. 6. مربی از دانش آموزان می خواهد 
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چند سؤال از شما بپرسم؟ آماده هستید!

▪   به خواهر مادر می گویند؟ خاله. 

- دوست نیست؟ دشمن.

- چشمۀ زمزم از زیر پای ایشان جوشید؟ اسماعیل؟ع؟.

- تنها محکمۀ بدون قاضی؟ وجدان.

- به پایین رفتن آب دریا می گویند؟ جزر.

- نامه رسان حضرت سلیمان؟ع؟؟ هدهد.

- پیامبر بت شکن؟ ابراهیم؟ع؟.

- قلۀ عبادت ها؟ نماز.

آفرین به شما كه با دقت و هوشیاری، جواب های صحیح را پیدا كردید!

از تركیب حروف اّول جواب سؤال ها، دو كلمه به دست می آید: خدا و جهان.

آفرین به شما دوستان زرنگ! 

از اوصاف خداوند جهان آفرین )علم و قدرت1( است.

بازی با كلمات: 

▪   قرآن با آن شروع می شود: ق.

▪   »بگو« در زبان عرب ها: قل.
 - عضوی از صورت: لب2

درس خداشناسی 
در هر روســـتایی كدخدایی هســـت؛ هر شهری فرمانداری، هر اســـتانی استانداری و هر كشوری 

پادشاهی دارد كه آن را اداره می كند.

1. با خط فانتزی در دو مرحله نشان داده شود.
کرد  که می توان با لب بیان  2. ب���رای این که ذهن مخاطب منحرف نش���ود، مربی بگوید یکی از بهترین ذکره���ا 

چیست؟ صلوات.



ره توشه راهیان نور، تابستان 6693

بدن انسان هم مانند كشوری است؛ پادشاه این سرزمین كیست؟

شاید بگویید: مغز!

حتمًا شنیده اید فردی تصادف كرده و دچار مرگ مغزی شده؛ اّما عالئم حیاتی دارد؛ چرا؟ چون 
كار افتادن قلب، شخص می میرد؛ پس آن كه بدن را اداره می كند و پادشاه  كار می كند. با از  قلبش 

سرزمین بدن است، قلب است.
چه قدر پیرامون قلب خود اطالعات دارید؟1

كه وزن آن بیش تر از 250  گالبی شکل از مؤثرترین اعضای بدن انسان است  »قلب« این عضو 
گرم نیســـت. قلب در هر دقیقه حدود هفتاد مرتبه می زند. با این حســـاب، در هر ساعت 4200 بار، 
گر شخصی 50 سال عمر متوسط  در شـــبانه روز 10800 بار و در ســـال 3,679,2000 بار می زند؛ پس ا
داشـــته باشـــد، قلبش 1,839,800,000 بار، مثل تلمبه كار می كند و این از اســـرار دســـتگاه آفرینش 
اســـت. دانشمندان حســـاب كرده اند انرژی و قدرتی كه در دوازده ساعت از قلب به دست می آید، 

قادر است وزنی 65 تنی را كه 25سانتی متر طول داشته باشد از زمین بلند كند. 

در ســـرعت نیز كار قلب بی سابقه و حیرت انگیز اســـت. جریان خونی كه از قلب شروع می شود، 
7500 كیلومتـــر راه )مســـافت بیـــن تهـــران تـــا نیویـــورک( را فقـــط در مـــدت یک ســـاعت در عروق 
می پیماید. با حساب متخصصان، مقدار حجم خونی كه ظرف یک سال با قلب تلمبه زده می شود 

2,600,000لیتر است كه برای حمل آن، دست كم 81 تانکر عظیم الزم است.2
حکایت

روزی هارون الرشـــید بـــه بهلول گفت: »می خواهم روزی تو را مشـــخص كنم تا فکرت آســـوده 
باشد.«

بهلول گفت: »مانعی ندارد؛ ولی ســـه عیـــب دارد: اّول این كه نمی دانی به چه چیزی محتاجم 
تـــا مّهیـــا كنـــی. دّوم این كه نمی دانی چه وقـــت آن را می خواهم و ســـّوم این كـــه نمی دانی چه قدر 
گر خطایی از من ســـر بزند، تو حقوقم را  می خواهـــم. تنها خداوند این ها را می داند. ضمن این كه ا

1. مربی تصویری از قلب را ارائه می دهد.
2. محمدمهدی تاج لنگرودی، داستان هایی از خداشناسی، ص 86.
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قطع خواهی كرد؛ ولی خداوند هرگز روزی بندگانش را قطع نمی كند.«

خداوند مهربان، هم می داند هر موجودی به چه چیزی نیازمند است، هم توانایی این را دارد 
كه آن ها را مهّیا كند و روزی همۀ موجودات را به اندازه می دهد.

آیا تا به حال فکر كرده اید كه خداوند چگونه روزی این همه  موجودات را می دهد؟

الزمۀ رزق رســـانی)روزی دادن( به همۀ موجودات، دانســـتن مکان و نیاز 1 آن هاست. باید یک 
سیستم بسیار دقیق وجود داشته كه آخرین آمار، آخرین نیازها و آخرین قرارگاه های همه را بداند.

تعـــداد انســـان ها و حیوانـــات از دریایی، هوایی و صحرایـــی و همۀ موجودات ریز و درشـــت، با 
كند  گوناگون و نیازهای بســـیار متنوع آن ها را بداند تا بتواند نیازهای شـــان را برآورده  ویژگی های 

)یعلم مستقرها و مستودعها*(.
البته خداوند دو سنت دارد2: یکی سنت روزی رسانی و دیگری سنت اجرای امور از طریق اسباب 
و وســـایل؛ پس رسیدن رزق منافاتی با قانون تالش انسان ها ندارد. تازه رزقی كه خداوند می دهد 
از هر جهت مناســـب با موجودات اســـت؛ مثاًل غذای كودک در شـــکم مادر به تناســـب نیاز او تغییر 
 انسان با چه قدرتی می توانست به نوزادی كه 

ّ
می كند، تا آن كه پس از تولد شیری گوارا می شود؛ واال

هنوز به دنیا نیامده غذا برساند. 

کارت نشان می دهد. کلمات )علم، مکان و نیاز( را با خط فانتزی یا با  1. مربی این 
2. سنت؛ یعنی شیوه و روش.
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كنیم تنها خداوند است كه همیشه ما را می بیند و می تواند نیازهای مان را  ُخب؛ پس باید باور 
برآورد؛ نه دیگران!

ن اهلل یری؛ آیا نمی دانی كه خدا تو را 
ّ
دوســـتان! در قـــرآن آیه ای داریم كه می گوید: »الم یعلم ب�ا

می بیند.«

تـــازه، در شـــبانه روز موجـــودات ســـاعتی در خـــواب هســـتند و از اتفاق هایی كه در اطراف شـــان 
روی می دهد اطالعی ندارند؛ ولی دربارۀ خداوند چنین نیست: »التأخذه سنة و ال نوم«. او همیشه 

مراقب مخلوق های خود است و می خواهد مشکالت آن ها را حل كند.

نکتـــۀ دیگر این كه ما نمی توانیم به تنهایی كارهای خـــود را انجام دهیم؛ مانند دانه ای كه به 
تنهایی نمی تواند یک گیاه شود؛ بلکه آب و نور به او كمک می كنند تا بتواند رشد كند.

به نطر شما این كمک رساندن را به دانۀ ضعیف برای رشدكردن چه می گویند؟

تنها كســـی كه در عالم می تواند به همه كمک كند تا مشکالت شـــان حل شود، كسی است كه 
قدرتش باالتر از همۀ قدرت هاســـت: »و هو علی كل شـــیٍء قدیر«؛ چون تمام قدرت ها از اوســـت و 
آن چه در آسمان ها و زمین است، برای اوست: »له ما فی السموات و ما فی االرض«؛ پس تنها كسی 
كه می توانیم با او دوست باشیم باید ما را بشناسد، نیازمان را بداند و توانایی حل مشکالت مان را 
داشته باشد. او كسی است كه یگانه است: »قل هو اهلل احد« و بی نیاز از همه است: »اهلل الصمد«؛ 

پس سر بر درگاه او فرومی آوریم و با صداقت می گوییم: »ایاک نعبد و ایاک نستعین«.

نتیجۀ تربیت توحیدی این است كه مؤمن فقط در مقابل خدا سجده می كند؛ نه پادشاهان و 
صاحبان قدرت! 

در دربار نجاشی)پادشـــاه حبشه( پناهندگان مسلمان گفتند: »ما نســـجد ااّل اهلل؛ ما به غیرخدا 
سجده نمی كنیم.«

دحیۀ كلبی در كاخ قیصر روم در جواب كاخ نشینان گفت: »من برای غیرخدا سجده نمی كنم.«

ُخب بچه ها! حاال به نظر شما، خودمان را دست چه كسی بسپاریم؟ 

كسی كه بر هر كاری توانایی دارد و احتیاجی ندارد یا كسی كه چنین قدرتی ندارد؟

كنیم كه هر چه داریم از خداست و باید در مقابلش  آفرین بر شما! حاال به این نکته باید توجه 
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مؤدب باشیم.

بهترین نشانۀ ادب، نماز خواندن است تا تکبر را از خودمان دور كنیم.

حاال به داستانی كه تعریف می كنم خوب گوش كنید: 

وقتی حضرت ســـلیمان؟ع؟ با لشـــکریانش از سرزمین مورچه ها عبور می كرد، شنید كه سلطان 
آن ها می گوید: »داخل خانه های خود شـــوید؛ مبادا سلیمان و لشکرش شما را پای مال كنند.« باد 
صدای او را به گوش ســـلیمان؟ع؟ رســـانید. آن حضرت به  سلطان مورچه ها سالم كرد و او چنین 
جواب داد: »و علیک الّسالم ایها الفانی المشتغل بملک الفانی؛ و سالم بر تو ای كسی كه فناشونده  
هســـتی و به سلطنت ناپایدار سرگرمی!« ســـلیمان از این جواب شگفت زده شد. سلطان مورچه ها 
دوباره گفت: »ای حشمةاهلل! ای سلیمان! آیا فکر می كنی بر انسان و اجنه حکومت می كنی. من 
مورچه ای ضعیفم و هزار امیر تحت فرمانم هستند كه چهل صف از مورچه ها گوش به امر هر كدام 

و هر صف از مغرب تا مشرق است.«

حضرت سلیمان؟ع؟ از او پرسید: »چرا از مردم گریزان هستید؟«

كثر مردم در غفلت به سر می برند و دوری از غافالن بهتر است. ▪   ا

▪   هر یک چند دانه از حبوبات را حمل می كنید؟

▪   یک یا دو حّبه!

▪   چرا بیش تر برنمی دارید؟

▪   چون ما مسافریم و مسافر هرچه بارش كم تر باشد، بهتر است.

▪   از من حاجت بخواه. 

▪   تو مثل من ناتوان هستی و درخواست از عاجز از نظر عقل درست نیست.

بعد مورچه از ســـلیمان سؤال كرد: »ای ســـلیمان! بهترین چیزی كه خداوند در مملکتت به تو 
عنایت كرده چیست؟«

▪   انگشترم است؛ زیرا از بهشت آمده.

▪   غیر از انگشتر چه چیز نزد تو فاخرتر است؟

▪   بساطم؛ فرشی كه باد آن را حركت می دهد و در طول شبانه روز راه دو ماهه را طی می كند.
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▪   آیا ّسر این كه بساط شما را باد حركت می دهد می دانی؟

▪   سّرش را بگو!

▪   اشاره دارد به این كه: ای سلیمان! آن چه با توست از مال و منال دنیا، مثل باد است كه امروز 
در دست توست و فردا در دست دیگران و این كه شبانه روزی دو ماه طی می كند، اشاره به این است 

كه عمر تو مثل باد می گذرد و تو در رفتن به سمت آخرت در سرعت و عجله ای.

آن گاه مورچه دوباره گفت: نفیس ترین چیز از مملکت تو چیست؟

حضرت فرمود: خداوند به من زبان پرندگان را یاد داده است.

▪   ایـــن كار چگونـــه خوب و نفیس اســـت؛ در حالی كه بـــا آن از مناجات خداوند بازداشـــته و به 
گفت وگو با غیرخدا مشغول شده ای.1

حاال بچه ها!ا بیایید ما هم با خدای مهربان مناجات كنیم؛ آماده اید.

خدایا! ما را با خودت بیش تر آشنا كن.

خدایا! ما را شکرگزار نعمت هایت قرار بده.

خدایا! كمک كن تا با امام زمان مان بیش تر آشنا شویم و بهتر به دستورهای تو عمل كنیم.

آمین یا رب العالمین!

1. خزینة الجواهر، 718.
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چتر آرامش
موضوع: قرآنی

هدف کلی: آشنایی با برخی از زیبایی های حجاب و آثار آن

اهداف جزئی:

▪   آشنایی با آیات حجاب

▪   شناختن انواع حجاب

▪   آشنایی با داستان دختران حضرت شعیب؟ع؟

▪   شناختن آثار و زیبایی های حجاب

▪   زنان و الگوهای قرآنی

هدف رفتاری: كوشش هرچه بیش تر دانش آموزان در رعایت این امر مهم الهی

روش های تدریس: توضیحی و فعال)پرسش و پاسخ، كارت، مسابقه و جدول(

وسایل آموزشی: تابلو، كارت و...
قـــرآن مــــــعــانـــــــــیآمــــــــوزگـــــــــــــــــار  گـــوهـــــر  ای 

بخوانــــــــم آســــــــــــــــمــــانـــیآموختـــی،  آیـــــــات 

گفتـــی تـختـــه  پـــای  دل هاســـتدر  بهـــار   قـــرآن  

كتاب زیباســـتســـوغاتی  از   محمـــد؟ص؟ این یـــک 

قـــــرآن درس  آوای     مــهربانـــی     اســـتآهنـــگ 

قشـــنگش قصـــۀ  سرمشـــق زندگانـــی اســـتهـــر 

سالم! برنامه را با یک مسابقه شروع می كنیم. 

سوره هایی را نام ببرید كه حرف وسط آن ها حرف »و« باشد. 

نوح                          هود
و         

 طــور                        نور
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خیلی ممنون! 

بحث امروز ما دربارۀ سورۀ نور است. 

این سوره نام دیگری هم دارد؛ چه كسی می داند چیست؟ 

من چند دایره در تابلو می كشم؛ شما آن ها را به هم وصل كنید تا نام دیگر این سوره را پیدا كنید. 

این سوره به سورۀ حجاب معروف است. از دانش آموزانی كه برای مسابقه تالش كردند، خیلی 
ممنونم!

آیا می دانید در چند سوره به حجاب اشاره شده است؟

سورۀ نور آیات: 30 و 31، سورۀ اعراف آیه: 26 و سورۀ احزاب آیات: 32، 33، 53 و 59.      

البته همان كلمۀ حجاب را نگه دارید كه در آینده برای یک مسابقه الزم داریم.
پنج نفر از دانش آموزان بیایند و هر كدام یک آیه تالوت كنند.1

بعد از این كه آیات حجاب را دانستیم، برویم انواع حجاب را در قرآن از بین همین آیات به دست 

که خوب و درست تالوت می کنند انتخاب شوند. 1. دانش آموزانی 
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بیاوریم.

قرآن كریم از سه نوع حجاب سخن گفته است. با دقت در كارت ها و حرف های به هم ریخته ، 
كلمات مناسبی درست كنید.1

گ ت ف ی ا رر ت ف ی ا رد د ی ی ا ر

از همۀ شما ممنونم! 

گ ت ف ی ا رر ت ف ی ا رد د ی ی ا ر

حجاب دیداری 
كید می كند، حجاب چشم2 است كه در سورۀ نور به آن اشاره شده  اولین نوع حجابی كه قرآن تأ

است.

خداوند در قرآن می فرماید: »ای رسول ما! به مردان مؤمن و زنان مؤمن بگو تا چشم ها را از نگاه 
ناروا بپوشند« )مضمون دو آیه(.

▪   این نوع حجاب چند پیام مهم دارد: 

▪   الزمۀ ایمان حفظ نگاه از حرام است و دختر و پسر فرق ندارند؛        

▪   چشم پاک، مقدمۀ پاک دامنی است؛                  

▪   چشم چرانی و بی عفتی، مانع رشد معنوی می شود؛  

▪   همیشه در محضر خداییم و در محضر خدا مواظب چشم مان باشیم.     

گفتاریگ ت ف ی ا ر گفتار ی      حجاب 

نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب گفتاری دختران و زنان در مقابل نامحرم است:

کلمات درست را می نویسد. یخته را یک طرف و طرف دیگر،  کارت ها حروف به هم ر ی  1. مربی اول رو
2. نور، آیات 30 و 31.
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خداوند در قرآن می فرماید: »با لحن نازک و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن كه دلش بیمار 
است به طمع افتد.«1

این نوع حجاب هم چند پیام مهم دارد:

گر  زنان پیامبر  ▪   دختـــران دیـــن دار باید حجاب خود را در مقابل بیمـــاردالن حفظ كنند؛ حتی ا
باشند؛

▪   آداب سخن گفتن با نامحرم، جلوگیری از سوءاستفادۀ بیماردالن است؛  

▪   چشم چرانی و بی عفتی، نوعی بیماری روحی است.

رفتاریر ت ف ی ا ر حجاب رفتاری     

نوع دیگر حجاب و پوشـــش قرآنی، حجاب رفتاری دختران و زنان در مقابل نامحرم است. به 
كه  كه مواظب راه رفتن و دیده شدن زینت های خود باشند  زنان و دختران دستور داده شده است 
باعث جلب توجه نامحرم نشوند و طوری پای بر زمین نزنند كه خلخال و زیور پنهان پاهای شان 

معلوم شود.

قـــرآن می فرماید: »و هم چون دوران جاهلّیت نخســـتین، با خودنمایـــی )در میان مردم( ظاهر 
نشوید.«2

این نوع حجاب هم چند پیام مهم دارد:

▪   خودنمایی تمدن نیست، بلکه نشانۀ جاهل بودن است؛ 

▪   حضور زن در بیرون از خانه به شرط نداشتن خودنمایی و خودآرایی اشکال ندارد.

راستی الگوی شما در زندگی یا در حجاب چه كسانی هستند؟ 

خیلی ممنون!
حاال چند بانوی قرآنی را كه الگوی همۀ ما هستند نام ببرید.3

1. احزاب، آیه ی 32.
2. همان، آیه ی 33.

3. زنان قرآنی: حوا، مریم، آس���یه، بلقیس، همسر ابولهب، همسر حضرت نوح؟ع؟، همسر حضرت لوط؟ع؟، 
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بانوان مثبت قرآنی

حضرت  آسیه؟اهع؟ حضرت  مریم ؟اهع؟

مادر موسی ؟ع؟ حضرت  خدیجه؟اهع؟

دختران شعیب؟ع؟ حضرت  زهرا ؟اهع؟

داستان دختران حضرت شعیب؟ع؟
كنار چاهی  گروهی از مردم را در  كه رسید،  ▪   موسی؟ع؟ به سرزمین »مدین« آمد. نزدیک شهر 
دید كه چارپایان خود را ســـیراب می كردند. دو دختر باعفت هم قدری دورتر مراقب گوســـفند های 

خود بودند و به چاه نزدیک نمی شدند.

موسی؟ع؟ نزدیک آن ها آمد و گفت: »چرا كنار ایستاده اید و گوسفند های خود را آب نمی دهید؟«

دختران گفتند: »پدر ما پیرمرد ســـال خورده و شکســـته ای اســـت و به جای او، ما گوسفندان را 
كنون بر سر این چاه مرد ها هستند، در انتظار رفتن آن ها هستیم، تا از چاه آب بکشیم  می چرانیم. ا

و گوسفندان خود را سیراب كنیم.«

موســـی؟ع؟ پس از شـــنیدن ســـخنان آن دو جلو آمد و با دلو ســـنگین، به تنهایی از آن چاه آب 
كشید و گوسفندهای آنان را سیراب كرد.

آن گاه از آن جا فاصله گرفت و برای استراحت به سایۀ درختی رفت. دختران شعیب پیامبر؟ع؟ 
به سوی پدر، بازگشتند و ماجرا را تعریف كردند. شعیب؟ع؟ به صفورا)یکی از دخترانش(، گفت كه 

موسی  را به خانه دعوت كند تا از وی پذیرایی و از اعمال نیکش قدردانی شود. 

صفورا با شرم و حیا پیش موسی؟ع؟  رفت و  به او گفت: »پدرم می خواهد تو را ببیند و قصد دارد 
از جوانمردی ات سپاس گزاری كند.«

خواهر حضرت موس���ی؟ع؟، دختران حضرت شعیب؟ع؟، همسر حضرت عمران؟ع؟، »حّنه« مادر حضرت 
مریم؟اهع؟، »یوکابد« مادر حضرت موسی؟ع؟، حضرت خدیجه؟اهع؟ و حضرت فاطمه ؟اهع؟.
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كند؛  موسی؟ع؟ دعوت شعیب را پذیرفت. صفورا جلو افتاد تا موسی؟ع؟ را به خانه  راهنمایی 
ولی باد شدیدی می وزید و لباس صفورا را از اندام او كنار می زد. موسی؟ع؟ كه چنین دید، به صفورا 

گفت: »من از جلو می روم. تو سر دوراهی ها و چندراهی ها مرا راهنمایی كن.«

موسی؟ع؟ وارد خانۀ شعیب؟ع؟ شد.  پیرمردی باوقار با موهای سفید در گوشه ای نشسته بود. 
او به موسی؟ع؟ خوش آمد گفت و سؤاالتی پرسید. موسی؟ع؟ هم ماجرای خود را برای وی بازگو 

كرد.

شعیب؟ع؟ گفت: »نگران نباش! از گزند ستم گران نجات یافته ای. تو در یک منطقۀ امن قرار 
داری. همه چیز به لطف خدا حل می شود.«

كـــه توانایی، وقار و جوانمردی موســـی؟ع؟ را دیـــده و به او عالقه مند شـــده، به پدرش  صفـــورا 
پیشـــنهاد داد: »ای پـــدر! این جوان را برای نگه داری گوســـفندان اســـتخدام كـــن؛ زیرا وی فردی 
نیرومند و درست كار است. هنگام آمدنم به خانه، او به من گفت كه پشت سرم حركت كن؛ چون 
ما از خانواده ای هستیم كه پشت سر زنان را نمی نگریم و هنگام آب كشیدن هم خیلی مهّذب بود.«

شعیب؟ع؟ احســـاس كرد، صفورا به موسی؟ع؟ خیلی عالقه مند است. از پیشنهاد او استقبال 
كرد و رو به موســـی؟ع؟، گفت: »من می خواهم یکی از دخترانم را به همســـری تـــو درآورم؛ به این 
گر هشت ســـال را به ده سال تکمیل كنی،  شـــرط كه هشـــت ســـال برای من كار )چوپانی( كنی و ا
انتخاب با توســـت؛ اما واجب نیســـت. به هر حال من نمی خواهم كار را بر تو مشکل بگیرم و هرگز 
سخت گیری نخواهم كرد. به نیکی با تو رفتار خواهم كرد و ان شاء اهلل به زودی خواهی دید كه من 

از صالحانم.« موسی؟ع؟ این پیشنهاد را پذیرفت و با صفورا ازدواج كرد. 

حاال وقت یک مسابقه است:

مـــن یک گل زیبا در تابلو می كشـــم و كلمات اول را می نویســـم. شـــما كلمات زیـــر را در جاهای 
مناسب قرار دهید.1

1. خون شهدا       2. زینت                   3.  فاطمه          4.  تهمت          5. عبادت            6. خداوند    

7. مصونیت          8. خداوند              9. بهشت   

کند(. گل برگ زیبایی های حجاب )البته مربی با توجه به تعداد نیازش درست  1. روش درست کردن 
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كلمه ها گل برگ هایی را  كردند. حاال من هم با این  كامل  كه زود گل برگ ها را  آفرین بر كسانی 
كه در دستم است كاماًل با توضیح درست می كنم. 

▪   دستور خداوند در قرآن كریم، در آیات 30 و 31 سورۀ نور كه قباًل به آن ها اشاره كردیم. 
حفظ چادر نص قرآن مجید           قفل جنت را بود تنها كلید

▪   هم رنـــگ حضـــرت فاطمه؟اهع؟، بهترین الگوی قرآنی برای دختران خوب كه حتی در مقابل 
نامحرم نابینا می فرماید: »بهترین عمل برای زنان، آن است كه مردان نامحرم را نبینند و مردان 

نامحرم نیز آنان را نبینند.« 
حفظ چادر، حفظ دین و مذهب است         شـــــیــوۀ زهـــرا و درس زیـــنــب اســــت

▪   امام علی؟ع؟ فرموده اند: »پوشیده و محفوظ داشتن زن، مایۀ آسایش بیش تر و دوام زیبایی 
كریم هم آمده است: »ای پیامبر! به زنان و دخترانت و نیز به زنان مؤمنان بگو  اوست.«1 در قرآن 
خود را بپوشانند تا مؤمنان شناخته شوند و مورد اذیت قرار نگیرند و این باعث استحکام خانواده ها 

می شود.«2

1. غررالحکم، ح 5820.
2. احزاب، آیه ی 59.
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▪   قـــرآن كریـــم می فرماید: »و آن كس كه از مقام پروردگارش ترســـناک بـــوده و نفس را از هوى 
كه چون خود را در محضر خدا  بازداشـــته،  بهشـــت جایگاه اوســـت.« 1مانند حضرت یوســـف؟ع؟ 

می دانست، در مقابل هواوهوس ایستاد.
▪   خداوند شخص باحیا و عفیف را كه از كارهای حرام دوری می كند دوست دارد.«2

▪   ای فرزندان آدم! برای شما لباس فرستادیم تا اندام تان را بپوشاند و مایۀ زینت شماست.«3

▪   برترین عبادت امام باقر؟ع؟ فرمودند: »برترین عبادت، عفت و پاكی شـــکم و طهارت دامن 
است.«4

كـــه از مواضـــع تهمت دوری كنیـــد؛ و آن چه مـــا را از موضـــع تهمت ها دور  ▪   در حدیثـــی داریـــم 
نگه می دارد، داشتن حجاب كامل است. 

كثر شهدای گران قدر این است: »خواهرم! حجاب تو كوبنده تر از خون شهیدان است.« ▪   پیام ا

خواهرم! ای دختر ایران زمین

یک نظر عکس شهیدان را ببین

شیعیان مدیون خون كیستند؟

زنده از رقص جنون كیستند؟
چند تا كلمه بگویید كه حرف اول آن ها حرف »چ« باشد.5

خیلی متشکرم! 

1. نازعات، آیات 40 و 41.
2. نهج الفصاحه، ص 683.

3. اعراف، آیه ی 26.
4. وسائل الشیعه، ج 14، ص 271.

5. مرب���ی کلمات���ی را که از بچه ها می گیرد، در تابلو می نویس���د و دو کلمه »چ���ادر و چتر« را برای موضوع مطرح 
می کند.
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حاال من شکل چتر را در تابلو می كشم و جدولی 19خانه ای هم رسم می كنم.1  شما حروف 
الفبای فارسی این اعداد را در جدول بگذارید و آن ها را كنار هم قرار دهید تا به یک جمله برسید.

شـــرف و  تقـــوا  حفـــظ  كالس  دختـــران دارنـــد چـــادر چـــون صـــدفدر 

اســـت چـــادر  زن  ســـرمایۀ  زان كـــه زن را زینـــت زن، چـــادر اســـتبهتریـــن 

اســـتحفظ چادر، حفظ دین و مذهب است زینـــب  درس  و  زهـــرا  شـــیوۀ 

مجیـــد قـــرآن  نـــص  چـــادر  كلیـــدحفـــظ  تنهـــا  بـــود  را  جنـــت  قفـــل 

می شـــود فحشـــا  ســـد  چـــادر  می شـــودحفـــظ  زهـــرا  نـــزد  روســـفیدی 

در خاتمه دست به دعا برمی داریم و امیدواریم خداوند مهربان دعاها ی مان را مستجاب كند! 

1. حروف اعداد به شرح ذیل است:
جواب: در این باران نگاه های مسموم، »چتر حجاب را با خود بردار!«

74128612121219301021210112
رادربدوخابارباجحرتچ
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خالقیت
موضوع: تکنولوژی تبلیغ

هدف کلی: آشنایی با روش برش آرم »اهلل«، »محمد« و »علی«، روش گل برگ سازی، انتخاب 
دوستان و راه آرامش

اهداف جزئی:

▪   یادگرفتن روش برش نام های مذكور

▪   آشنایی با دوستان خدا در قرآن 

▪   آشنایی با همسایگان و نزدیکان پیامبر؟ص؟ در قیامت

▪   شناختن سه ركن اصلی آرامش در زندگی از زبان موال علی؟ع؟

هدف رفتاری: یادگیری برش هایی برای به كارگیری در امور مذهبی و كوشش در اصالح اخالق 
و رفتار فردی، اجتماعی و خانوادگی 

روش های تدریس: توضیحی و فّعال)پرسش و پاسخ، كارت، مسابقه و...(

ابزار آموزشی: قیچی، كاغذ، چسب شیشه ای، تابلو، كارت و...

آغاز سخن همیشه بسم اهلل استچـــون نـــور چـــراغ راه ما اهلل اســـت

سالم!

حال شما خوب است؟ دوست دارید برنامه را با یک مسابقه شروع كنیم.

لطفًا به این سؤال ها جواب دهید. 

1. پیامبر بت شکن كه بود؟ ابراهیم.

2. كلید آسمان ها و زمین: ال اله اال اهلل.

3. كامل ترین دین الهی كدام است؟ اسالم.

4. هدف پیامبران الهی چیست؟ هدایت.

حرف اول كلمات را به هم وصل كنید. چه كلمه ای به دست می آید؟ 
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متشکرم!

كلمۀ »اهلل«

بچه ها! در پرچم كدام كشورها نام »اهلل« وجود دارد؟

خیلی متشکرم! بله، عراق، عربستان و ایران عزیزمان!
بچه ها! دوست دارید آرم قشنگ »اهلل« را با قیچی برش دهیم؛ پس به روش ذیل دقت كنید:1

۲شماره ۱شماره 

بطرف داخل
تا کنيد  

بطرف داخل
تا کنيد  

از اين قسمت چسب 
شيشه ای بزند

۴شماره ۳شماره 

بطرف داخل
تا کنيد  

۵شماره 

از اين قسمت برش بزند

۶شماره 

از اين قسمت برش بزند

کالس به مشکل برنخورد. کالس، چندبار در منزل این برش را انجام دهد تا در  1. بهتر است مربی قبل از 
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بعد از مرحلۀ پنجم، آرم »اهلل« را مانند شکل با مداد رسم كنید و با قیچی برش دهید.

توجه: 

نام »اهلل« در قرآن 2699 مرتبه آمده است.

سوره ای كه تمام آیات آن لفظ »اهلل« دارد، سورۀ مجادله است.

سور ه ای كه پنج بار كلمۀ »اهلل« در آن آمده است، سورۀ حج است. 

چرا من آرم »اهلل« را برش دادم؟
چون خدایی دارم كه:1

می ماند بهتر         شکسته         صدا         بسته         آرامش        

فراموش محرمت         آغوش        

چه كسی می تواند با این كلمات بهترین جمله را دربارۀ خدا بسازد؟

خیلی ممنون!

حاال من جمله را در تابلو می نویسم. شما كلمۀ مورد نظر را در جای خالی قرار دهید.

چون كه خداوند:

تنها روزنۀ امیدی است كه هیچ گاه ........ نمی شود.

تنها كسی است كه با دهان بسته هم می توان ...... یش كرد.

1. جواب صحیح  جاهای خالی: بس���ته، صدا، شکس���ته، بهتر، می ماند، آغوش، محرمت، آرامش، فراموش.
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با پای ...... هم می توان سراغش رفت.

تنها خریداری است كه اجناس شکسته را ..... برمی دارد.

تنها كسی است كه وقتی »همه« رفتند، ........ .

وقتی همه بر تو پشت كردند، ...... می گشاید.

وقتی همه تنهایت گذاشتند، ....... می شود.

تنها سلطانی است كه دلش با بخشیدن، ......  می گیرد، نه با تنبیه كردن.

من و خداوند هر روز صبح ..... می كنیم؛ او خطاهای مرا و من لطف او را.
 چون مرا دوست دارد.1

آیا می دانید خداوند چه كسانی را دوست دارد؟

كلمات مناسب  كنید و از حروف به هم ریخته،  كه در دست من است، دقت  گل برگ هایی  به 
درست كنید.

حاال آیاتی را كه نشان می دهد خدا چه كسانی را دوست دارد، ببینید:

کرده یا در تابلو نوش���ته یا به صورت مس���ابقه ای به تعداد کارت ها بچه ها را  1. مربی گل برگ ها را دو رو درس���ت 
بیرون بیاورد. مراجعه به آیات: 195 و 222 بقره، 76، 159، 146، 134 و 148 آل عمران، 13، 42 و 93 مائده، 

4، 7 و 108 توبه، 8 ممتحنه، 9 حجرات و 4 صف.
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اهلُل ُیحُب:

▪   اْلُمْحِسنیَن »5 آیه«

ابیَن »1 آیه« ّوَ ریَن »2 آیه«الّتَ ّهِ ▪   اْلُمّطَ

اِبریَن »1 آیه« ▪   الّصَ

لیَن »1 آیه« ▪   اْلُمَتَوّكِ

قیَن »3 آیه« ▪   اْلُمّتَ

▪   اْلُمْقِسطیَن »3 آیه«

ذیَن ُیقاِتُلوَن فی  َسبیِلِه »1 آیه«
َ
▪   اّل

ُخب بچه ها! آماده اید یک شعر با هم بخوانیم:

كیا رو دوست داره؟                                   احسان كننده ها رو دوست داره خدا 

كیا رو دوست داره؟                                   پاكیزه ها رو دوست داره خدا 

كیا رو دوست داره؟                                   توبه كننده ها رو دوست داره خدا 

كیا رو دوست داره؟                                   صبركننده ها رو دوست داره خدا 

كیا رو دوست داره؟                                   توكل كننده ها رو دوست داره خدا 

كیا رو دوست داره؟                                   پرهیزگاران رو دوست داره خدا 

كیا رو دوست داره؟                                   عدالت كننده ها رو دوست داره خدا 

كیا رو دوست داره؟                                  جهادكننده ها رو دوست داره خدا 

ُخب بچه های خوب! پیامبران همیشـــه در راه خداوند جهاد كرده و مردم را به راســـت هدایت 
می كردند. آنان با زشتی ها و ستم گری ها مبارزه می نمودند.

گر گفتید با این شعر نام چه كسی را می خواهم به شما بگویم؟ ا

در چمن و كوهسار غ سحر  نغمۀ مر من كی ام؟ 

پیامبر راهنما آینۀ حق نما  من كی ام؟ 

محرم هفت آسمان واسطه ای مهربان  من كیم؟ 
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در سفر پرخطر راهنمای بشر  من كی ام؟ 

مایۀ فخر و سرور شبیه خورشید و نور  من كی ام؟ 

خاتم هستی، نگین رحمت دنیا و دین  من كی ام؟ 

خیلی ممنون! نام مبارک حضرت »محمد؟ص؟«.

دانش آموزان عزیز! دومین برشی را كه امروز یاد می گیریم، برش نام مبارک پیامبر مهربان مان 
حضرت محمد ؟ص؟ است.

برش نام محمد:1

        

نام زیبایی »محمد« چهاربار در قرآن آمده است.2
نام آسمانی »احمد« یک بار در قرآن آمده است.3

آیا می دانید در روز قیامت چه كسانی به پیامبر؟ص؟ نزدیک هستند؟ 

من در كارت های پنج ضلعی قباًل آماده كرده ام و در تابلو قرار می دهم. شما این كلمات را كامل 
كنید؛ البته سه حرف در جاهای خالی قرار دهید. 

کاغذ آرم »اهلل« است. کردن  کاغذ، به روش تا کردن  1. مراحل تا
2. سوره های: آل عمران، آیه ی 1442، احزاب، آیه ی 403، محمد، آیه ی 24، فتح، آیه ی 295 و صف، آیه ی6.

3. صف، آیه ی 6.
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اما...ار

مر...ار خ...
خالق

و...ار را...و

ترین

نزدیکان 
پیامبر در 

قیامت
رسول خدا؟ص؟ فرمود:

ْحَسنُُكْم 
َ
َعْهِد َو أ

ْ
َمانًَة و أوفاكم بال

َ
ْصَدقُُكْم َحِدیثاً َو آَداُكْم أ

َ
َمْوقِِف َغداً أ

ْ
قَْرُبُكْم ِمن ف ال

َ
»أ

قَْرُبُكْم إِل انلَّاِس؛ نزدیک ترین شـــما به من در قیامت، راســـت گوترین، امانت دارترین، 
َ
ُخلُق�اً َو أ

وفادارترین به عهد، خوش اخالق ترین و نزدیک ترین شما به مردم است.«1

بعد از 124000 پیامبر، خداوند دوازده امام را برای هدایت مردم فرســـتاده اســـت كه اولین آن ها  
حضرت علی؟ع؟ و آخرین آن ها حضرت مهدی؟ع؟ است.

همان طور كه امامان عزیز، حســـن ختام عالم اند، ما هم برش نام مبارک »علی؟ع؟« را حســـن 
ختام برنامه قرار می دهیم.

1. بحاراالنوار، ج 75، ص 94، ح 12.
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برش نام علی1
                 

آیا می دانید در بین امامان عزیزمان، نام  چند  امام »علی« است؟  

خیلی ممنون!  

بله، درست است؛ چهار امام. 

كریم نام مبارک امام »علی؟ع؟« به صراحت نیامده است؟ )مربی از بچه ها كمک  چرا در قرآن 
می گیرد.(

خیلی ممنون! 

ولی جواب اصلی و درست این است: 

بودن اسم در قرآن دلیِل برحق بودن نیست؛ چون نام شیطان و فرعون هم در قرآن آمده است.  

گر بودن اسم در قرآن دلیِل برحق بودن است، باید بگویم نام خلفای اهل سنت هم در قرآن  ا
نیامده است. 

گر اســـم علـــی؟ع؟ در قرآن می آمد، دشـــمنان قـــرآن را تحریف  امـــا ایـــن را هـــم باید بدانیم كه ا
می كردند. 

هرچند اســـم آن حضرت در قرآن نیامده اســـت، داستان و آیاتی در شـــأن آن موال در قرآن وجود 

کنید. کاغذ در آرم »اهلل« است. فقط نام »علی« را به جای آرم »اهلل« رسم  کردن  کاغذ، مثل تا کردن  1. تا
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دارد؛ مثل داستان غدیر خم در آیۀ 55 سورۀ مائده!

دانش آموزان عزیز! بیایید یک سرود قشنگ و زیبا در شأن موال علی؟ع؟ اجرا كنیم.

مـــوال علـــی   علـــی  علـــی موال)2بـــار( علـــی  علـــی 

*****
ناطـــق قـــرآن، اســـوۀ انســـان، آیـــت یـــزدان علی 

روضـــۀ رضـــوان، مایۀ غفـــران، لؤلؤ مرجـــان علی

مـــوال علـــی   علـــی  علـــی موال)2بـــار( علـــی  علـــی 

*****
اصـــل امامـــت، نـــور والیـــت، مـــرد عدالـــت علـــی 

كنز ســـخاوت، قدر شـــجاعت، باب شفاعت علی

مـــوال علـــی   علـــی  علـــی موال)2بـــار( علـــی  علـــی 

*****
علـــی  یـــاور طاهـــا، ســـرور بطحـــا  زهـــرا،  همســـر 

تو مهـــر و ماهی، به ما پناهـــی، بکن نگاهی علی 

مـــوال علـــی   علـــی  علـــی موال)2بـــار( علـــی  علـــی 

*****
كوثـــر، فاتـــح خیبـــر، حیـــدر صفـــدر علـــی  ســـاقی 

علـــی آقـــا  و  ســـرور  مـــوال،  و  ســـید  تقـــوا،  اســـوۀ 

مـــوال علـــی   علـــی  علـــی موال)2بـــار( علـــی  علـــی 

*****
جـــان به فدایت، نـــور هدایت، اصـــل والیت علی  

صلح و صفایـــت، مهر و وفایت، دلـــم برایت علی

عــلــی عــلــی مـــــوال)2بـــــار( عــلــی عــلــی مــــوال علی  
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*****

برای حسن ختام برنامه، یک جدول از سخنان گهربار حضرت علی؟ع؟ تقدیم شما می شود. 

مـــن نام »علی؟ع؟« را در تابلو رســـم می كنم و آن را به دوازده قســـمت به نـــام دوازده امام؟ع؟ 
 تقسیم می كنم و حروف را در جدول قرار می دهم. حدس بزنید سه سفارش موال علی؟ع؟ چیست؟1

آفرین! 

جواب جدول ما، سفارش موال علی بن ابی طالب؟ع؟ در سه كلمه است: تقوا، نظم و اصالح.

ی 
ْ

یَع ُول وِصیُكَما َو َجِ
ُ
آن حضرت به فرزندانش امام حسن و امام حسین؟ع؟ فرموده است: »أ

ُکَما  ْمِرُكْم َو َصاَلِح َذاِت بَیِْنُكْم فَإِن َسِمْعُت َجدَّ
َ
ْهَ َو َمْن بَلََغُه ِکتَاب بِتَْقوَى اهلِل َو َنْظِم أ

َ
ِی( َو أ

َ
)َول

یَاِم؛  اَلةِ َو الصِّ ِة الصَّ فَْضُل ِم�ْن َعمَّ
َ
( أ َنْیِ َنْیِ )إِْصاَلُح َذاِت الْ رَُس�وَل اهلل؟ص؟ َیُقوُل َص�اَلُح َذاِت الْ

شـــما و همۀ فرزندان و خانواده ام و هر كســـی را كه نوشتۀ من به او برسد، سفارش می كنم به تقوا، 
نظم در كارها و اصالح رابطه بین برادران ایمانی. من از جدتان پیامبر خدا؟ص؟ شنیدم كه می فرمود 

اصالح رابطۀ بین برادران ایمانی، از یک سال نماز و روزه برتر است.«2

1. مرب���ی در جدول خالی با س���لیقه ی خود، حرف ها را ب���ا فاصله قرار می دهد و دانش آم���وزان حروف مانده را 
گردد. کامل  کلمات  حدس بزنند تا 

2. بروجردی، جامع أحادیث الشیعه، ج  23، ص 891.

حالصامظناوقت
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كنیم و شادی، محبت و  با امید این كه بتوانیم به این سه سفارش موالی مان در جامعه عمل 
اتحاد را شاهد باشیم! 

حاال به این سؤال جواب دهید: گرفتن وضو برای چه چیزهایی واجب است؟ 

خیلی ممنون! 

آیا می دانید دست زدن بی وضو  به نام »اهلل«، پیامبر و امامان معصوم؟ع؟ حرام و گناه است.  

اهلل
نـــگـــه دارمـــه اهلل  ــمــان  ــچــه مــســل ب ـــرآن اهلل نــگــه دارمــهمـــنـــم  ــه ق گـــوش مــی كــنــم ب

كارمه  در  همیشه  قـــرآن  بــه  نگه دارمهعــمــل كــردن  اهلل  ایــمــان  و  علم  و  درس  تــو 

ــه  ــوارم ــم خ ــم، هــمــیــشــه غ ــان ــهــرب ــگــه دارمــهمـــــادر م ن اهلل  فــــــراوان  دارم  ــــش  دوس

كــه خیلی مــاهــه، مـــاه شــب تــارمــه  ــا  ــاب ـــهب ـــگـــه دارم ن اهلل  ــــان  ــــاب ت ـــــاه  م ــــون  قــــرب

نـــگـــه دارمـــهشــیــعــه حــیــدرم مـــن، عــشــق عــلــی یــارمــه  ــعــیــان اهلل  مــثــل هــمــه شــی
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خواب صدساله
موضوع: قرآن

هدف کلی: تفهیم امکان زنده شدن مردگان در روز قیامت

اهداف جزئی:

▪   آشنایی با نمونه های وجود حیات پس از مرگ در دنیا

▪   دانستن این كه قباًل هم مردگان زنده شده اند

▪   آشنایی با داستان حضرت عزیر پیامبر؟ع؟

▪   توجه نکردن به زخارف دنیا

هدف رفتاری: باور كردن امکان و وقوع حیات پس از مرگ و توان دلیل آوردن برای آن

روش های مناسب: بازی، كارت، داستان، هم خوانی، جدول و معما

ابزار: تابلو

كــن ـــــن        ز عــمــق جــــان خـــدایـــت را صــدا ك ـــــا  دلـــــت  را  بــــا  خــــدایــــت   آشـــــن
كــن ـــاِن  خـــــود  رضــا ـــهـــرب ـــا نـــامـــش آغـــــــــــــــاز            خــــــدای  م ــــار را ب ك ــکــن هـــر  ب

سالم به شما و  آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه عزیز!
اول برنامه یک سؤال می پرسم؟ چه كسی می تواند بگوید چرا ما روزه می گیریم؟1

كرم؟ص؟ یکی از فایده های روزه این است كه انسان به یاد تشنگی و  آفرین! به فرمایش پیامبر ا
گرسنگی روز قیامت بیفتد و از همین حاال برای آن روز خود را آماده كند. 

یک سؤال دیگر!

ما كه از دنیا می رویم و بدل به خاک می شویم آیا امکان زنده شدن مان وجود دارد؟

كسی می تواند مثال بزند؟

بله! مثل فصل بهار. در زمستان همۀ درختان و گیاهان خشک و بی محصول می شوند و دوباره 
در فصل بهار همۀ آن ها سبز و شکوفا می گردند. در زمستان وقتی نگاه به درخت خشک می  كنیم 

1. مربی جواب ها را می شنود و منتظر جواب اصلی است یا خود بیان می کند.
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انگار چند سال است كه خشکیده و دیگر زنده نی شود! ولی دوباره با شروع بهار سبز و زیبا می شود. 

مثال دیگر مثل خواب. 

غ شده و از هیچ چیز خبر ندارد. بعضی ها كه آن قدر  آدم وقتی خوابیده است، انگار از این دنیا فار
گر دنیا را آب ببرد فالنی را خواب می برد. وقتی از  خواب شـــان ســـنگین اســـت كه به قول معروف: ا
خواب بیدار می شـــود و به او می گویند فالن اتفاق افتاد و این همه ســـروصدا شد، می گوید من اصاًل 

متوجه نشدم. 

در روایت هم داریم كه »اّن الّنوم أُخ الَموت؛1  خواب برادِر مرگ است« و انسان با بیدارشدن انگار 
دوباره زنده می شود! لذا مستحب است صبح كه از خواب بیدار می شویم بگوییم: »الحمد هلل الذی 

أحیانی بعد ما أماتی و إلیه الّنشور؛2  خدا را شکر كه مرا پس از میراندن، زنده كرد.« 

این كـــه انســـان ها بعد از مردن دوبـــاره زنده می شـــوند را معاد می گویند. معـــاد از كلمۀ عودت و 
بازگشت است؛ یعنی ما بعد از مردن، دوباره زنده می شویم و جزا و پاداش اعمال مان را می بینیم.  

راستی بچه ها ! در قرآن هم داریم كه خدا دربارۀ قیامت و زنده شدن مثال زده باشد؟

كوه گذاشت؛ ولی من  كه پرنده هایی را سر برید و روی چهار  بله! داستان حضرت ابراهیم؟ع؟ 
گر اسمش را بگویم، بعضی ها به اصل داستان  داستانی دیگر از قرآن بیان كنم، دربارۀ پیامبری كه ا

می رسند. اسم پیامبر را در قالب كارت3  بیان می كنیم.

▪   عاقبت گنه كاران در قیامت )مخالف پاداش( چیست؟ عذاب.

كرم نیز هست؟   یس. ▪   سوره ای دو حرفی كه حوادث قیامت در آن بیان شده و نام پیامبر ا

▪   سوره ای در جزء سی ام قرآن كه حوادث زمین در روز قیامت را بیان می كند؟ زلزال.

▪   یکی از معانی قیامت؟ رستاخیز.

رستاخیز زلزال                   یس                   عذاب                  

از این كلمات نام پیامبری بیرون می آید؛ البته چون سخت است هر كس پاسخ داد جایزه دارد! 

کهف. 1. تفسیر صافی، ذیل آیه ی 21 
کافی، ج 2، ص 540.  .2

ی تابلو. 3. یا نوشتن رو
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گر اول كلمات را مرتب كنیم به آن می رسیم.  بله، پاسخ  ُعَزیر است كه ا

حاال بگویید داستان این پیامبر در كدام سوره بیان شده است؟

راهنمایی:  سوره ای كه بزرگ ترین سورۀ قرآن است. بله، بقره.
كسی می تواند داستان حضرت عزیر را بگوید؟1

اجازه بدهید داستان را كامل كنم. 

ولی قبل از آن، یک  جدول حل كنیم؛ چون در ماه نزول قرآن هستیم سؤال ها هم قرآنی است 
تا ببینیم چه قدر حواستان جمع قرآن است.

12345678910

دددد

دددد

دد

جواب همۀ سؤال ها آخرشان دال است.

1. سوره ای قرآن.

2. به معنای بی نیاز در قرآن.

3. روز قیامت.

4. كشتۀ در راه حق.

5. به معنای فرزندان در قرآن.

6. ان اهلل الیخلف الـ.... .

7. دور در لغت قرآن.

1. با کمک دانش آموزان داستان بیان شود. 
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8. عذاب كافران.

9. شکارشده.

10. مکر و حیله.

و اما داستان حضرت عزیر؟ع؟

روزی حضرت عزیر ســـوار بر االغ خود از روســـتایی می گذشت؛ روستایی كه اهالی آن یا مرده و یا 
كوچ كرده بودند و خانه های روستا خراب و ویران شده بود. حضرت عزیر گفت:  »خدا چگونه این 
آدم هایی را كه مرده اند زنده می كند؟« مشغول فکر در این مورد بود كه با خودش گفت: خوب است 
كنم و غذایم را بخورم. روی زمین نشست و مشغول خوردن غذا شد. كمی از  همین جا استراحت 
غذایش باقی ماند. آن را كناری گذاشـــت و خواســـت زیر ســـایۀ درختی كمی استراحت كند. بعد از 
مدتی بیدار شـــد. در آن لحظه خدا وحی فرســـتاد كه: »ای رســـول ما! چه قدر خوابیدی؟« حضرت 

عزیر گفت: » فکر كنم حدود نیم روز.« خداوند ندا داد: »تو صد سال خواب بودی؟«

▪    صد سال؟

▪    آری! نگاه به غذا و آبت بینداز، هیچ تغییری نکرده؟ االغت را ببین!

▪   االغم كو؟

▪   این استخوان هایی كه می بینی، از آِن االغ توست. تو خواب بودی و او ُمرد. حال می خواهی 
آن را دوباره زنده كنیم؟ مگر شک نداشتی؟ 

▪   آری! ای پروردگار من!

▪   پس بنگر به این استخوان ها كه چگونه آن ها را جمع می كنیم و روی آن را گوشت و پوست 
گاه است و توانا.  می پوشانیم تا بفهمی خداوند بر هر چیزی آ

عزیر وقتی این صحنه را دید به سجده افتاد و عرض كرد: »خدایا! فهمیدم كه بر هر چیزی دانا 
و توانایی.« 

بله! همۀ ما یک روز از دنیا می رویم و دوباره زنده می شویم و باید نتیجۀ اعمال مان را ببینیم. 

كـــه از دنیـــــا نـرفت؟ زیـــن ســـرای عـاریت چــــون آدم و حـــوا نرفت؟كیســـت ز ابنـای بشــــر آمد 
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گور؟ صالح و یعقوب را نگرفت دامان، دســـت  
یوســــف  صدیــــق  بـــا آن طلـعت زیـبـــا نـرفـت؟ 

اشـــرف پیـغمبران، ختـم ُرُسل،  عقـل  نـخست
آن كه شأن اوست ، سبحان الذی اسری نرفت؟

مظهـــر یزدان علـــی یا همســـرش زهـــرا نرفت؟مطلـــع    شـــمس    والیـــت،   آیـــت    نـــور    مبین

كـــه علم آ موخت از دنیا نرفت!دار دنیا ای  برادر  فی المثل  دانشـــگـهی  اســـت كاندر این جا هر 

و حاال وقت مســـابقه اســـت برای این بازی نیاز به هشـــت نفر داریم كه به دو گروه چهار نفری 
كلمه نوشته  كارت یک  كه روی هر  كارت داده می شود  گروه چهار  تقسیم می شوند و سپس به هر 
شـــده است. كلمه ها و عبارت ها، متناســـب با قیامت و معاد است كه باید دوبه دو باهم هماهنگ 

كنید؛ البته كارت مناسب كارت شما در دست گروه مقابل است. 

جحیم جهنم             معاد             گروه الف:            

بهشت آتش جهنم             دوزخ             قیامت             گروه ب:              

كارت را به صورت برعکس )طرف خالی( نشان می دهد و گروه »ب« هم  حاال گروه »الف« یک 
گر دو كارت هم معنی بود، گروه »ب« برنده است؛ وگرنه گروه »الف«. حاال نوبت گروه  همین طور. ا

»ب« است؛ تا 4 مرتبه. هر كس امتیاز بیش تری آورد برنده است. 
در پایان برنامه شعری می خوانم و شما جواب دهید »غافل  مشو«. 

این  بهـار  عمر  تو  دارد  خزان  غافل مشـــوهر بهاری را خزان در پی بود ای هوشـــیار!

تو  ز  رنج  روز  پیری ای جوان غافل مشـــوحـــال پیران را ببین، قـــدر جـــوانی را بدان

زین  یگانه  گوهر  و  زان رهزنان غافل مشودر كمین گوهر دینت هزاران رهـزن اســـت

گِه  درماندگی گیرد  در  توانایـــی  تـــــو از درماندگان غافل مشـــوخواهی ار دســـتت خدا

ان شاءاهلل كه در این ماه عزیز بتوانیم همیشه یاد مرگ باشیم و از دیگران دستگیری كنیم. 

ان شاء اهلل!
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دانشی از نور
كه توأم راهنمایی  ملکا! ذكر تو گویم كه  تو پاكی  و  خــــدایی     نروم جز به همان ره 
همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم          همه توحید تو گویم كه به توحید سزایی

موضوع درس امروز یک كلمه است؛1 یک كلمۀ سه حرفی و بی نقطه به معنای »دانش«.

بله، علم؛2 یعنی: دانش، یادگیری و رسیدن به مهارت های علمی.

به نظر شما چرا كسب علم و دانش الزم است؟

كاماًل معلوم اســـت؛ چون انســـان بی ســـواد، مانند نادانی نابیناســـت؛ در حالی كه كسب دانش 
كرم؟ص؟ است كه می فرماید: »برای كسب دانش، گرچه در ......  دســـتور اسالم و سفارش پیامبر ا

باشد بروید.3 در كجا باشد؟ بله، چین.

آن حضرت در حدیث دیگری می فرمایند: »َالعلُم ... الُمؤِمن؛ دانش ... مؤمن است.« 

شما بگویید در جای خالی چه كلمه ای باید نوشته شود؟ 

پاسخ ساده است. صفت حضرت ابراهیم؟ع؟ چه بود؟ آفرین! »خلیل«؛ یعنی دوست.

»َالعلُم َخلیُل الُمؤِمن؛ دانش دوست مؤمن است.4«

به همین دلیل اســـت كه پیشـــوای اول ما می فرماید: »ع ق ل  ک ه  غ ر ی ز ۀ  ا خ ت ص ا ص 
ی  ا ن س ا ن  و  ا ز  س ر م ا ی ه ه ا ی  ط ب ی ع ی  ب ش ر  ا س ت  ،  ب ا  ع ل م آ م و ز ی  و  

ت ج ر ب ه ا ن د و ز ی  ا ف ز ا ی ش  م ی ی ا ب د.«

حروفی را كه روی تابلو نوشته ام، مرتب كنید تا جمله درست شود: بله، امام علی؟ع؟ می فرمایند:

»عقـــل كـــه غریـــزۀ اختصاصـــی انســـان و از ســـرمایه هاى طبیعی بشـــر اســـت، با علم آمـــوزى  و 

1. ابتدا یک پاره خط روی تابلو رسم می کنیم تا بچه ها کلمۀ مورد نظر را حدس بزنند.
2. به صورت فانتزی با استفاده از همان پاره خط کلمۀ »علم« را کامل می کنیم. 

ین« )بحاراألنوار، ج  1، ص 162(. ْو ِبالّصِ
َ
َم َو ل

ْ
ِعل

ْ
ُبوا ال

ُ
؟ص؟: »ُاْطل

َ
3. َقال

4. بحاراألنوار، ج  66، ص 332 و ج  74، ص 139.
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تجربه اندوزى افزایش می یابد.1«
امروز می خواهیم با كسی آشنا شویم كه آوازۀ علم او در همۀ دنیا پیچیده است؟2

»ب ........... م«

كـــه این لقب را بـــه او دادند. »ب  بلـــه، آوازۀ دانش ایشـــان چنان جهان اســـالمی را پركرده بود 
.......... م«

او كســـی اســـت كه هم چنان به این لقب مشـــهور اســـت. وی در قرن اول و دوم هجری قمری 
می زیست. در فضائل و دانش او همگان سر تعظیم فرودآورده اند؛ تا جایی كه »ابن حجر هیتمی« 

می نویسد:

»او به اندازه ای گنج های پنهان معارف و دانش ها را آشکار ساخته و حقایق احکام و حکمت ها 
و لطایـــف دانش هـــا را بیـــان كرده كه جـــز بر عناصر بی بصیرت یا بدســـیرت پوشـــیده نیســـت و از 

همین جاست كه وی را شکافنده و جامع علوم و برافرازندۀ پرچم دانش خوانده اند.3«

»عبداهلل بن عطا« كه یکی از شـــخصیت های برجســـته و دانشـــمندان بزرگ عصر ایشان بود، 
می گوید:

»من هرگز دانشمندان اسالم را در هیچ محفل و مجمعی به اندازۀ محفل او از نظر علمی حقیر و 
كوچک ندیدم. من »حکم بن عتیبه« را كه در علم و فقه مشهور آفاق بود، دیدم كه در خدمت وی 
مانند كودكی در برابر استاد عالی مقام، زانوی ادب بر زمین زده و شیفته و مجذوب كالم و شخصیت 

او شده بود.4«

باید متوجه شده باشید منظورم چه كسی است؟

او امامی اســـت كه لقب »شـــکافندۀ دانش ها« در منزلت اوست؛ بله، امام پنجم ما شیعیان كه 
در فضل و دانش وی، همگان درمانده بودند؛ »امام محمد بن علی؟ع؟ معروف به باقرالعلوم.«

1. روایات تربیتی، ج  2، »عقل و علم...«، ص 5.
2. روی تابل���و به ش���کلی که می بینید، کلمۀ ناقص را می نویس���یم ت���ا بچه ها حدس بزنند. در ادامه، توضیح���ات الزم را برای 

رسیدن به کلمۀ مورد نظر ارائه می دهیم.
3. الصواعق المحرقه، ص 201.

4. علم الحدیث و درایة الحدیث، ص 67. 
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امام باقر؟ع؟ در سخنان خود، اغلب به آیات قرآن مجید استناد كرده، از كالم خدا شاهد می آورد 
و می فرمود: »هر مطلبی گفتم، از من بپرســـید كه در كجای قرآن اســـت تا آیۀ مربوط به آن را بیان 

كنم.1«

آن حضرت در دوران امامت خویش، با وجود شـــرایط نامســـاعدی كه بر فرهنگ اسالمی سایه 
افکنده بود، با تالشـــی جّدی نهضتی بـــزرگ را در زمینۀ علم و پیش رفت هـــای آن طراحی كرد. تا 
جایی كه این حركت به تأسیس یک دانشگاه بزرگ و برجستۀ اسالمی انجامید و پویایی و عظمت 

آن در دوران امام صادق؟ع؟، به اوج خود رسید.

كرد و تمام  امام باقر؟ع؟ با برقراری حوزۀ درس، مبانی معارف و اصول ناب اســـالمی را محکم 
كرد و به پرورش دانشمندان و فرهیختگان عصر  ابواب فقهی و اعتقادی را از دیدگاه قرآن بررسی 
خود و جنبش بزرگ علمی كمر بست؛ به گونه ای كه دانشمندی چون »جابر بن یزید جعفی«، هرگاه 
می خواســـت ســـخنی در باب علم به میان آورد، با آن كه خود توشـــه ای از دانش داشت، می گفت: 
»جانشین خدا و میراث دار دانش پیامبران محمد بن علی؟ع؟ این چنین گفت«!2 و به دلیل ناچیز 

دیدن موقعیت علمی خود در برابر جایگاه امام، از خود نظری ارائه نمی داد.

»ابواســـحاق ســـبیعی« از دیگـــر فرهیختگان ایـــن دوره، آن قـــدر نظریات علمی امام را درســـت 
كه وقتی از او در مورد مسئله ای می پرسند، پاسخ را از زبان امام می گوید و می افزاید: »او  می پندارد 

دانشمندی است كه هرگز كسی بسان او )در علم( ندیده ام.«3
»ابوُزرعه« نیز در این باره اقرار می كند: »او بزرگ تریِن دانشمندان است.«4

امروز می خواهیم با بخشی از زحمات علمی ایشان آشنا شویم:

من كلمه هایی را روی تابلو می نویسم. شما باید كلمه های مربوط به هم را مشخص كنید تا با 
تالش های علمی امام پنجم بیش تر آشنا شویم.

انتظار       دانشمندان فرهنگ          پرورش           حدیث         تدوین       

1. طبرسی، احتجاج، ص 176.
2. شیخ مفید، االرشاد، ج 2، ص 230.

3. همان، ص 231.
4. مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص 221 و سیدمحسن امین، اعیان الشیعه، ج 1، ص 651. 
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پرورش دانشمندان

گوناگون معارف، چون: فقه، حدیث،  امام باقر؟ع؟، دانشمندان برجســـته ای را در رشته های 
كرد كه هر یک، وزنه ای در دانش بودند. امام با  تفســـیر و دیگر شـــاخه های علوم اســـالمی تربیت 
درایت و هوشـــیاری تمام، توانســـت شکافی را كه در گذر ســـال های متمادی بین قرآن و عترت در 
باورهـــای دینی بخش عظیمی از مردم پدید آمده بود، از میان بردارد. ایشـــان با وجود تنگناهای 
خاص سیاسی و فرهنگی، توانست افراد زیادی  بالغ بر 462 نفر  را با آموزش ها و تعالیم ناب خویش 

پرورش دهد كه نام یکایک آن ها در دست است. برجسته ترین آن ها عبارت اند از:

1. زرارة بن اعین

او از بزرگ ترین راویان حدیث و مورد اطمینان اهل بیت؟ع؟ بوده و بارها از زبان آنان ســـتایش 
كرد و در زمان امامت  شده است. او پس از امام باقر؟ع؟، محضر فرزندان آن امام همام را نیز درک 
آنـــان نیز، از بهترین ها بود. امام صادق؟ع؟ روزی به او فرمود: »ای زراره! نامت در ردیف نام های 
گر او و تالش های او  بهشـــتیان اســـت.«1 و نیز می فرمود: »خدای رحمت كند زراه پســـر اعین را كه ا
نبود، احادیث و سخنان پدرم از بین می رفت.«2 و نیز: »گروهی هستند كه ایمان را به زینهار گرفته 
و برگردن می افکنند )و از آن پاســـداری می كنند( كه در روز قیامت آنان را پاســـداران ]ایمان[ نامند. 

بدانید كه زرارة بن اعین از آن گروه است.«3

2. محمد بن مسلم ثقفی

او از بـــزرگان و راویان احادیث امامان؟ع؟ و حدیث های بســـیاری از امـــام باقر؟ع؟ روایت كرده 
است.

امام باقر؟ع؟ درباره اش می فرمود: »در شیعیان ما كسی فقیه تر از محمد بن مسلم نیست.«

او مدت چهار سال در مدینه سکناگزید و همه روزه در محضر نورانی امام باقر؟ع؟ حاضر می شد 
و پاســـخ پرسش های خویش را می شـــنید و درس می آموخت. وی در مدت عمر خویش، سی هزار 
حدیـــث از امـــام باقر؟ع؟ و شـــانزده هزار حدیـــث از امام صادق؟ع؟ شـــنید و آن هـــا را روایت كرد كه 

1. ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، اختیار معرفة الرجال، ج 2، ص 345. 
2. همان، ص 348.

3. همان، ص 378.
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قسمتی از آن ها به دست ما رسیده است.1

3. ابوبصیر، لیث بن الَبخَترّی مرادی

او نیز از نزدیکان و شـــاگردان امام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ بود و ســـخنان بسیاری را نیز از آن 
دو بزرگوار نقل كرده اســـت. او كتابی نگاشـــت كه بسیاری از دانشـــمندان آن را تأیید و از آن روایت 

كردند.2

گر احتیاج به پرســـش در مورد  »شـــعیب عقرقونـــی« می گوید كه از امام صادق؟ع؟ پرســـیدم: »ا
مسئله ای پیدا كردیم، از چه كسی بپرسیم؟« امام پاسخ فرمود: »از ابابصیر.«3

تدوین حدیث

كـــرم؟ص؟ بـــه وجـــود آمـــد، رخـــداد  در پـــی انحراف هـــای عمیقـــی كـــه پـــس از رحلـــت رســـول ا
تأســـف برانگیزی دامن گیر جهان اســـالم شـــد و آن جلوگیری از تدوین احادیث اهل بیت؟ع؟ بود 
كه آثار زیان بار آن، ســـالیان دراز بر فرهنگ دینی مردم باقی ماند. نزدیک به یک قرن از نگاشـــتن 
و حفظ احادیث نبوی؟ص؟ و ســـخنان تابناک اهل بیت؟ع؟ جلوگیری شـــدید بـــه عمل آمد. امام 
باقـــر؟ع؟ بیـــان احادیث را آغـــاز كرد و راویـــان مختلف از ایشـــان ده هاهزار حدیث نقـــل كردند. در 
واقع، امام باقر؟ع؟ نمایندۀ مکتب اهل بیت؟ع؟ و نخســـتین سروسامان دهندۀ احادیث تابناک 
معصومان؟ع؟ بود؛ از این رو، بسیاری از محدثان وقت، با دیدن تالش های بی دریغ امام، كمر به 
نگاشـــتن و نگاه داری سخنان ایشان بستند و بدین سبب، بیش تر احادیث اهل بیت؟ع؟ از امام 

باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ است.

فرهنگ انتظار

تالش هـــای گســـترده و عمیق امـــام باقر؟ع؟ در نشـــر معارف اســـالم ناب، ســـوق دادن امت به 
سوی فرهنگ انتظار امام آخرین؟جع؟ بود. او در تبیین این فرهنگ، بر آن بود تا با روشن كردن 
زوایای پنهان فرج قائم آل محمد؟ص؟ و پاسخ به پرسش های گوناگون، غیبت و ظهور او را امری 

خدادادی و خارج از اختیار معرفی و نیز منتظران را به انتظار ظهور او ترغیب كند.

1. همان2، ص 391 - 383.
2. رجال النجاشی، ص 321.

3. اختیار معرفة الرجال، ج 2، ص 400.
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»ام هانی ثقفیه« می گوید كه خدمت سرورم محمد بن علی الباقر؟ع؟ رسیدم و گفتم: »سرورم! 
آیه ای از كتاب خدا بر دلم خطور كرده، مرا پریشان ساخته و خواب از چشمم  ربوده است.« فرمود: 

ِس الَجوار الُکّنِس.«1 »بپرس ای اّم هانی!« گفتم: »َفال ُاقِسم ِبالُخّنَ

یکی از شـــما، آیه را با ترجمه برای ما بخواند. راســـتی می دانید منظور از این آیه كه می فرماید: 
»قسم به ستارگانی كه بازمی گردند و پنهانی در حركت هستند.« چه كسی است؟ كه خداوند او را به 

ستارگانی كه بازخواهندگشت تشبیه كرده است؟

آفریـــن برشـــما! امام عصـــر؟جع؟؛ لذا امـــام باقـــر؟ع؟ فرمـــود: »ای اّم هانی! خوب مســـئله ای 
پرسیدی. او مولودی در آخرالزمان است. او مهدی این دودمان است و برای او غیبتی خواهد بود 
گر او را دریابی و خوشا  گروهی نیز هدایت می یابند و خوشا بر تو ا گمراه می شوند و  كه اقوامی در آن 

به حال كسی كه او را دریابد!«2

كه امام باقر؟ع؟ در حدیثی می فرمایند:  بیایید ما هم تا می توانیم از دریای علم بهره بگیریم؛ چرا
»... ... ... ... ... ...، از هفتادهزار عابد بهتر است.«

برای این كه بدانیم چه كسی است كه به فرمودۀ امام پنجم از هفتادهزار عابد ارزشش بیش تر 
است، باید به سؤال های زیر پاسخ دهید.

▪   به كسی كه دانش فراوان دارد و در یک زمینه به درجۀ باالیی از علم رسیده باشد ، می گویند.

▪   تنها و یکتا.

▪   »ز« مخفف آن است.

▪   دانش به عربی.

▪   حرف شانزدهم الفبای فارسی.

▪   همان بهره برداری را گویند.

▪   دوش وارونه.

حاال چنان چه پاسخ ها را كنار هم قرار دهید، بخش اول كالم امام به دست می آید. بله،

1. تکویر، آیات 15 و 16.
2. صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ج 1، ص 330.
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»عاِلٌم ُینَتَفُع ِبِعلِمه َافَضُل ِمن َســـبعیَن الِف عابٍد؛1 دانشـــمندی كه از علمش اســـتفاده شـــود، از 
هفتادهزار عابد بهتر است.«

ســـعی كنیم از علمی كه كســـب می كنیم، به دیگران هم بیاموزیم و دانش را گســـترش دهیم. 
كه روشن گر راه دیگران باشیم و از تالش های علمی امامانی چون امام باقر؟ع؟  مثل نوری باشیم 

استفاده كنیم.

بخـــش پایانی امروز به ســـخنانی از ایشـــان در فضیلت علـــم اختصاص دارد كه از دوســـت تان 
می خواهم برای مان بخواند. شما هم به دقت گوش كنید و در مورد درس امروز و این سخنان امام 

باقر؟ع؟ برای جلسۀ آینده مقاله ای در یک صفحه آماده كنید.

علم بیاموزید كه آموختنش نیک، طلب آن عبادت، گفت وگوی آن تسبیح، جست وجوی آن 
جهاد، یاددادن آن صدقه و بخشش آن به كسی كه شایسته آن است، وسیلۀ تقرب به خداست.

دانـــش میـــوه ای بهشـــتی، مونـــس تنهایـــی، همـــدم غربـــت، رفیق خلـــوت و كمکـــی برای 
دشواری هاست و اسلحه ای در مقابل دشمنان است.

تمام ماهیان دریا و سایر موجودات و درندگان صحرا به دارندگان دانش درود می فرستند.2

به امید دیدار!

1. بحاراالنوار، ج 78، ص 173.
2. همان، ص 188.
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وزنامهدیواریامامعلی ر
موضوع : تکنولوژی تبلیغ 

هدف کلی: آموزش طرز درست كردن روزنامه دیواری و آشنایی با گوشه هایی از زندگی حضرت 
علی؟ع؟ در قالب ساخت آن

اهداف جزئی:

▪   یادگیری قسمت های تشکیل دهندۀ روزنامه دیواری

كار گروهی ▪   آموزش 

▪   شناخت نمونه ای از رفتار مهربانانۀ امام علی؟ع؟ حتی با دشمنان

هدف رفتاری: توانایی ســـاختن یک روزنامه دیواری زیبا با محوریت امام علی؟ع؟ و ســـرلوحۀ 
رفتار قراردادن مهربانی آن حضرت

روش مناسب تدریس: توضیحی و فعال)شعر، داستان، جدول و كارت(

وسایل آموزشی: تخته و روزنامه دیواری

روزنامه دیواری

بـــا نـــام خدا ســـخن را آغاز می كنم. بحـــث امروز ما دربارۀ آشـــنایی با روش طراحـــی و تهیۀ یک 
كار را انجـــام می دهیم. قبل از  روزنامه دیواری اســـت. با كمک و همراهی شـــما دوســـتان، مراحل 
شروع، تعریفی ارائه می دهم: روزنامه دیواری، كاغذ مقوایی است كه دانش آموزان به مناسبت های 
مختلف یا برای موضوعات مختلف، نوشـــته های روی آن قرار می دهند تا به شـــکل یک نشـــریه 

درآید.

خب، همه آماده اید؟

كار را جلـــو ببریم.  من ســـؤال هایی می پرســـم و شـــما هـــم بـــا جواب دادن تان كمـــک كنید تـــا 
پاسخ های تان را روی تخته می نویسم.
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سؤال اول:

▪   مراحل تهیۀ روزنامه دیواری را چه كسی می داند؟

شما بفرمایید؟

كار، الزم اســـت گروه تشکیل بدهیم. كاماًل صحیح است. من كلمۀ »تشکیل  ابتدا برای انجام 
گروه« را روی تخته می نویسم.

بله، تمرین برای كار گروهی و كسب مهارت، مهم ترین اصلی است كه در این كار نهفته است. 

▪   اعضای گروه چه ویژگی هایی باید داشته باشند و گروه باید چند نفر باشد؟

اعضای گروه باید در رشـــته های مختلف توان مندی داشـــته باشند؛ مثل: جمع آوری مطالب، 
نگارش، ویراستاری، خط زیبا، طراحی و...

تعداد اعضای گروه، بســـته به نوع روزنامه مشـــخص می شود. فکر می كنم برای گروه ما تعداد 
پنج نفر خوب است.

▪   از كجا مطلب تهیه كنیم؟

با دو روش می توانیم مطلب تهیه كنیم:

الف( كتاب خانه ای؛

ب( میدانی.

در روش كتاب خانه ای، از كتاب ها، مجالت و مقاله های علمی مطلب به دست می آوریم و در 
روش میدانی، از مصاحبه استفاده می كنیم.

تا اینجا مطالب خوبی گفته شد. بحث را با سؤال بعدی ادامه می دهیم.

▪   چه وسایلی برای ساخت روزنامه دیواری الزم است؟

شما بفرمایید.

▪   مقوا، چه اندازه ای را پیشنهاد می كنید؟

صد در هفتاد ســـانتی متر اندازۀ خوبی اســـت؛ مقواها هم در این اندازه هستند؛ هرچند می توان 
اندازه های دیگری را انتخاب كرد. اندازۀ هفتاد در پنجاه سانتی متر یا هر اندازه ای كه می خواهید، 
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می توانیـــد اســـتفاده كنید. خط كش، مداد، پاک كن، وســـایل طراحی و نقاشـــی مثـــل مدادرنگی، 
آب رنگ، مداد شمعی و...، عکس های مناسب با موضوع و...

▪   با توجه به  نزدیک بودن ایام والدت حضرت علی؟ع؟، چه موضوعی را برای روزنامه دیواری 
پیشنهاد می كنید؟

▪   بفرمایید.

آشنایی با زندگی حضرت علی؟ع؟؛ بله، خیلی موضوع خوبی را پیشنهاد كردید.

▪   دربارۀ طراحی كلی روزنامه و صفحه آرایی چه طرحی را پیشنهاد می كنید؟

بفرمایید. 

شکل روزنامه به شکل حرم حضرت علی؟ع؟ باشد.

احسن خیلی عالی است كه كل روزنامه به شکل حرم مطهر ایشان باشد. یکی از دانش آموزان 
كه طراح خوبی است، طرح حرم را در اندازۀ صد در هفتاد سانتی متر روی تخته بکشد.1

1. مربی از قبل، طرح حرم را آماده داشته باشد و در صورت امکان، روش کشیدن را با دانش آموزان تمرین کند.
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معمواًل، روزنامه را به ده قسمت یا ستون تقسیم می كنند؛ ولی شما می توانید موضوع های كم تر 
كمتر از ده قسمت بود، می توان دو ستون را به  گر تعداد موضوع ها  كنید. ا یا بیش تری را پیشنهاد 

یک مطلب اختصاص داد.

▪   با توجه به موضوع، برای این روزنامه چه بخش ها یا عنوان هایی را پیشنهاد می كنید؟ 

▪   نام یا عنوان؛

▪   مشخصات كلی حضرت؛

▪   شعر؛

▪   حدیث؛

▪   جدول؛

▪   نمونه هایی از سیرۀ اخالقی حضرت؛

و... 

گر موافقید، تخته را با خط كش به قسمت های مورد نظر، به طور دقیق تقسیم می كنیم و محل  ا
عنوان ها را مشخص می كنیم.  بعد، یک نمونه روزنامه دیواری آزمایشی توی كالس درست می كنیم 
تا شـــما آمادگی الزم را برای درســـت كردن روزنامه دیواری داشته باشید. هر گروه در مدت مشخص، 
مطالب مناسب را گردآوری و روزنامۀ گروه خود را تکمیل می كند و با آن، می تواند در مسابقه شركت 

كند. باید توجه داشت، شما با دو روش می توانید مطالب را روی روزنامه دیواری منتقل كنید:

▪   نوشتن روی كاغذ و چسباندن بر جاهای مورد نظر؛

▪   نوشتن مطالب روی مقوای روزنامه.

در این روش باید دقت كنید، طول مطالب كم یا زیادتر از جای شما نشود.

▪   برای روزنامۀ خود چه عنوانی را پیشنهاد می كنید؟

بفرمایید.

كثریت انتخاب می كنیم. عنوان های خوبی را بیان كردید. یک عنوان كه ساده تر است را با رأی ا

»امام اول علی؟ع؟«

یکی از دانش آموزان كه خط زیبایی دارد، تشریف بیاورد و این عنوان را با خط زیبا، باالی كادر 
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بنویسد.

بخش بعدی، مشخصات كلی حضرت است.

در این قســـمت، من یکی یکی این مشـــخصات را سؤال می كنم و شما پاسخ دهید؟ البته برای 
این كه این قسمت را سریع تر جلو برویم، از قبل یک بنر تهیه كرده ام كه تمام این سؤال ها، مثل نام 

امام، لقب، كنیه و...، روی آن نوشته شده است.1

وقتی شما سؤال را پاسخ دادید، كارت جواب را در بنر قرار می دهم و هم زمان از یکی از دانش آموزان 
درخواست می كنم، این مطالب را روی تخته در قسمت مشخصات كلی حضرت بنویسد.   

معصوم دوم )امام اول(

63 سالمدت عمر:علی؟ع؟نام:

امیرالمؤمنینلقب:
مالک اشتر، عبداهلل  بن  عباسیاران:

ابوالحسنكنیه:

تاریخ تولد:
13 رجب سال 30 

عام الفیل
21 رمضان سال 40 هجریتاریخ شهادت:

نجفمحل دفن:مکهمحل تولد:

ضربت شمشیرنحوۀ شهادت:عمرانپدر:

ابن ملجمقاتل:فاطمهمادر:

معاویه و سه خلیفهزمام داران30 سالمدت امامت:

قسمت بعدی چه بود؟ شعر.

▪   آیا كسی می تواند شعری بخواند كه در آن مطالبی دربارۀ فضیلت های حضرت علی؟ع؟ آمده 
باشد؟

1. مربی می تواند از قبل تعدادی کارت تهیه کند و به صورت سؤال و جواب از دانش آموزان بپرسد و سپس کارت ها را با آهن ربا به 
تخته وایت برد نصب کند. روش دیگر، در صورتی که بنر معصوم شناسی را در دست داشته باشد، می تواند از آن استفاده کند.
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كوتاه هم باشد كفایت می كند.

بفرمایید! شما بخوانید.
عـــرب شـــاه  خـــدا  شـــیر  آن  الفتـــی  داشـــته بـــا ایـــن دل شـــبعلـــی 

اســـت گاه  آ علـــی  اســـرار  ز  اســـتشـــب  ســـّراهلل  محـــرم  شـــب  دل 

▪   شاعر شعر را می توانید نام ببرید؟

»استاد شهریار«. خیلی عالی بود!

این قسمت را هم، دوست مان كه پای تخته است در روزنامه می نویسد.

حاال نوبت سخن یا حدیثی از امام علی؟ع؟ است.

▪   چه كسی می تواند حدیثی از آن حضرت بخواند؟

شما بفرمایید.
ُ َو الَمَهابََة ِمنُه.«1

َ
اِدُق بِِصدقِِه ثاََلثاً: ُحسَن اثلَِّقِة َو الَمَحبََّة ل »یَكتَِسُب الصَّ

َو الَمَهاَبَة ِمنُه َة َلُه               َو الَمَحّبَ َقِة        ُحسَن الّثِ ثًا       
َ

ِبِصدِقِه َثال اِدُق         َیکَتِسُب الّصَ

این حدیث را چندبار می خوانم. شما هم  تکرار كنید. حاال با این روش، ترجمه اش را بخوانید.

»راســـت گفتار با راست گویی اش سه چیز را به دست می آورد: اعتماد خوب، جلب محبت برای 
خود و عظمت نزد مردم.«

برای این كه حواس ها حســـابی جمع شـــود، جدولی رمزدار را در قسمت جدول می كشم. پس از 
تکمیل جدول، شما پیام آن را حدس بزنید.

ت ب ن ی

ا ی و و
ê ز م د

این جدول رمزی و رمز آن عدد 3 است. راهنمایی می كنم.

1. غررالحکم، ص 883، ح 10882.
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برای شـــروع، حرف اول را كنار بگذارید و ســـه تا ســـه تا بشـــمرید و به هر حرفی رســـیدید، آن را روی 
كاغذ بنویسید. وقتی هم به خانۀ ستاره رسیدید، آن را به حساب نیاورید.

▪   ُخب، رمز جدول چه بود؟

»یتیم نواز«.

▪   این هم، یکی دیگر از صفات حضرت علی؟ع؟ است.

▪   نمونه هایی از سیرۀ اخالقی آن حضرت، به خصوص مهربانی را یکی از دانش آموزان بفرمایند؟

علی؟ع؟ به فرمودۀ خودش از نوزادی در دامن پیامبر؟ص؟ پرورش یافت. پیامبر؟ص؟ او را به سینه 
 میچسباند و در بستر خویش می خواباند. او را در بغل میگرفت و از عطر دلپذیرش بهره مند می ساخت.1
موقعیتی كه او در محضر پیامبرخدا؟ص؟ داشت، هیچ كس نداشت. هر روز سحر محضر او می رفت، 

سالم می كرد، اجازۀ ورود می گرفت، در كنارش می نشست و از كالمش بهره می برد.2

حضـــرت علی؟ع؟ بـــا مردم مهربان بود؛ حتی با دشـــمنانش. وقتی ابن ملجم شمشـــیرش را بر 
فرق حضرت فرودآورد، او بی هوش شـــد و چون به هوش آمد، به حســـین؟ع؟ فرمود: »این اســـیر 
را در بند نگه دارید. غذایش بدهید و ســـیرابش كنید؛ اســـارتش نیکو باشد.« به پسرش امام حسن 
مجتبی؟ع؟ هم فرمود: »پسرم! بر اسیرت مهربان باش و به او مهر بورز، نیکی كن و دلسوز باش.« 

وقتی هم شیر برایش آوردند، فرمود: »آن را نزد اسیرتان ببرید.«3

 به قول شهریار: 
اســـــیر به  اشــــــارت  چشم  مـی كند  شــــــــیر      كاسۀ  او  لِب  پس   مـــی زند 
كه همان قاتل اوست          تو خدایی مگر؟ ای دشمن دوست! چه اسیری؟ 

یارانـــش در نبـــرد صفین می گفتند: »چـــرا درنگ می كنید و بـــه ما اجازۀ جنـــگ نمی دهید؟« او 
می گفت: »هیچ گاه جنگ را حتی یک روز به تأخیر نینداختم، مگر به آن امید كه گروهی از مخالفان 
به من بپیوندند و هدایت شـــوند و با چشـــمان كم سوی خود، پرتوی از راه مرا بنگرند و به راه آیند؛ 

1. نهج البالغه، خطبه ی 190.
2. مسند احمد، ج 1، ص 77.

گل ها، ص 181. 3. حسین سیدی، امیر 
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چنین حالتی را بیش تر دوســـت دارم از كشـــتن ایشـــان در عین ضاللت، هر چند خود، گناه خود به 
گردن گیرند.«

آن حضرت اصحابش را از ستیزه جویی گفتاری بازمی داشت و می فرمود: »كسی كه نمی خواهد 
آبرویش بریزد، بگومگو را رها كند.«1

روزی در سفری، پیاده با غیرمسلمانی هم سفر شد. غیرمسلمان از او پرسید: »كجا می روی ای 
بندۀ خدا؟« پاســـخ داد: »كوفه.« چون بر ســـر دوراهی رسیدند، همان راهی را رفت كه غیرمسلمان 
می رفت. مرد علت را پرسید. امام فرمود: »اوج هم نشینی آن است كه انسان چندقدمی دوستش را 
بدرقه كند؛ پیامبر؟ص؟ به ما چنین فرمانی داد.« مرد پرسید: »رسول خدا؟ص؟ چنین گفته است؟« 
علی؟ع؟ فرمود: »بله.« نامســـلمان گفت: »كســـی كه او را پیروی كند، كارهـــای نیک او را پیروی 
 كرده اســـت. من به اســـالم گواهی می دهم.« سپس آن مرد مسلمان و به دنبال امام رهسپار شد.2
و باألخـــره، حضرت آن قدر شـــیفتۀ »لقـــاءاهلل« بود كه وقتی در محراب عبادت، ضربت شمشـــیر بر 

فرقش فرودآمد، فرمود: »فزت و رب الکعبه؛ به خدای كعبه رستگار شدم.« 

بـــه ســـبب طوالنی شـــدن، این قســـمت را روی تخته نمی نویســـیم. خب، حاال بـــه تخته نگاه 
كنید. شـــما یـــک روزنامه دیواری زیبا و متنوع بـــا موضوع امام علی؟ع؟ دارید. حـــاال دور مطالب را 
با ماژیک های مختلف تزیین می كنیم. دقت داشـــته باشـــید كه رنگ ها به زیبایی كار شـــما جلوه 
كه  كار باقی مانده است؛ آن چیست؟ نوشتن شناس نامۀ تهیه كنندگان  می دهند. آخرین قسمت 

در قسمت پایین، سمت چپ نوشته می شود.

امید است در مسابقه شركت كنید و با ارائۀ روزنامۀ مناسب موفق شوید!

با ذكر یک صلوات كالس را به پایان می بریم.

1. نهج البالغه، حکمت 354.
کافی، ج 2، ص 67. 2. اصول 
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رهبر
موضوع: اجتماعی

هدف کلی:  آشنایی با جایگاه رهبری در قانون اساسی

اهداف جزئی:

▪   آشنایی با مفاد اصل 110 قانون اساسی

▪   آشنایی با وظایف رهبری 

▪   آشنایی با شرایط رهبری 

▪   زندگی نامۀ نوجوانی رهبر معظم انقالب

هدف رفتاری: شـــناختن  و بیان وظایف و شـــرایط رهبری و آشنایی با گوشه ای از زندگی مقام 
معظم رهبری

روش های مناسب: توضیحی و فعال)بازی اعداد، پرسش و پاسخ، جدول و داستان(

وسایل آموزشی: تابلو و كارت

باسالم به شما دانش آموزان گرامی!
▪ دربارۀ عدد »11« چه می دانید؟1

احسن! 

گر »0« را هم به آن اضافه كنیم چه می شود؟ ▪   حاال ا

درست است می شود: 110.

این دو عدد مربوط به قسمتی از درس كتاب اجتماعی شماست. همان جا كه دربارۀ حکومت و 
مسائل مربوط به آن صحبت می كند.

▪   چه كسی می داند چیست؟

احسن! این عدد در واقع »اصل یکصدودهم« قانون اساسی است.

▪   بچه ها! می دانید اصل 110 قانون اساسی دربارۀ رهبر انقالب است؟

ی تخته می نویسد. که دانش آموزان درباره ی عدد 11 می گویند، رو 1. مربی، نکاتی را 
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▪   آیا می دانید 11 وظیفه در اصل 110 قانون اساســـی بر عهدۀ رهبری گذاشـــته شده است؟ برای 
آشنایی شما با برخی از این وظایف، از دو نفر می خواهم بیایند و این كارت ها را كه دوبه دو به هم 

مربوط اند، مرتب كنند.1

حسن اجرا سیاست كلی تعیین نظارت

كل قوا فرمانده

حکم رییس جمهور سران نظام نصب و عزل امضا

با تشکر از این دو دانش آموز.

حاال به این دو تصویر دقت كنید.

به نظر شما مربوط به كدام وظیفۀ رهبری است؟

احسن! این تصویر مربوط به تنفیذ حکم ریاست جمهوری است.

امام خمینی؟هر؟ به »شهیدرجایی« چنین فرمودند:

گر نشـــد، مقام  گـــر خدمـــت به مـــردم كردید، مقام برای شـــما صالحیت دارد، خوب اســـت و ا »ا

کنده هستند. کارت ها به صورت پرا  .1
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كه  كابینه ای  كند و  كند و مؤید  چیزی نیســـت. من دعا می كنم ان شـــاءاهلل خداوند شـــما را موفق 
بحمداهلل شاید در طول تاریخ ما همچو كابینه ای به این صحت و به این خوبی و با این چهره های 
نورانی نداشـــتیم! حاال ان شـــاءاهلل نورافشـــانی كنند و مردم را هم، برسند بهشان و خصوصًا طبقۀ 
كه باید به آن ها رسیدگی بشود. در هر امری از امور رسیدگی بشود. با حفظ موازین  مستضعفین را 

اسالمی و شرعی به همۀ امور رسیدگی بشود.

اما این تصویر مربوط به یکی دیگر از وظایف رهبری است.

می دانید كدام وظیفه؟

بله ، مربوط به عزل و نصب سران است. 

این تصویر، عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری، به امر امام خمینی؟هر؟ است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم

كثریـــت قاطع نمایندگان محترم مجلس شـــورای اســـالمی مبنی بـــر این كه آقای  پـــس از رأی ا
ابوالحســـن بنی صـــدر برای ریاســـت جمهوری اســـالمی ایـــران كفایت سیاســـی ندارد، ایشـــان را از 

ریاست جمهوری اسالمی ایران عزل نمودم. 
اول تیر 1360

روح اهلل الموسوی الخمینی« 
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حاال نوبت این است كه مشخص شود كه شرایط رهبر چیست؟

كه ابتدا به سؤال ها پاسخ دهید و جواب ها را در  گرفته شده  ▪   برای همین، این جدول در نظر 
خانه هایی كه شماره های شان داده شده بنویسید.

▪   در صندوق انتخاباتی چه برگه ای ریخته می شود؟ رأی. )19، 28 و 15(

▪   كدام كلمه به معنای ضدظلم و جور است؟ عدل. )26، 13 و 23(

▪   به كشته شدن در راه خدا چه می گویند؟ شهادت. )5، 25، 4، 14 و 10(

▪   لقب امام دوازدهم به معنای هدایت شده: مهدی. )3، 22، 16 و 20(

▪   جانشین پیامبر را چه می گویند؟ امام. )18، 6، 9 و 7(

▪   به معنی دوست و همراه است: رفیق. )27، 1، 24 و 8(

▪   به معنی خودبینی و خودپسندی: عجب. )2، 12 و 21(

▪   سورۀ یک حرفی؟ ق. )17(

▪   حرف بیست وششم الفبای فارسی چیست؟ گ. )11(

▪   این جدول نیاز به 28 خانه دارد.

حاال نوبت به دست آوردن پیام جدول است.
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حرف اول را نوشته و هفت تا هفت تا بشمارید.

گاه، شجاع، مدیر و مدبر« پیام عبارت است از: »فقیه، عادل، متقی، آ

تا این جا با وظایف و شرایط رهبری آشنا شدید.

حاال با قسمتی از زندگی نامۀ كودكی و نوجوانی رهبر معظم انقالب نیز آشنا شوید.

فلک

كوچه های باریک محله بهتر از حیاط كوچک خانه بود و سیدعلی با كودكان محل خود تا جایی 
گر توپی  كه جاداشت و صدایی به خانۀ او نهیب نمی زد، سرگرم بود و بازی می كرد. گرگم به هوا و ا
گر در تن  پیدا می شـــد، فوتبال و والیبال.   والیبال را بیش تر می پســـندید.  شـــیطنت های علی آقا ا
خیابان گم می شد، در مدرسه به چشم می آمد؛ آن هم به چشم تدین، كه باوقار و هیمنه در حیاط 
مدرسه قدم می زد و با چوب دستی ای كه به كف داشت، گاه دانش آموزان خاطی را تنبیه می كرد.

او حداقل یک بار در طول شش سال تحصیل دبستانی خود به دام چوب وفلک تدین افتاد؛ البد 
كه در محلی به نام »قصاص گاه« انجام شد، در پی مالحظات فراوان تدین و سرآمدن  این تنبیه 
كاسه ی صبر مدیر بوده است؛ مالحظۀ این كودک قباپوش پرجنب وجوش و پسر آیت اهلل سیدجواد 

خامنه ای، پیش نماز مسجد صدیقی ها.

ایـــن جنب وجوش و هیجانات كودكی، جای خود را داشـــت و تنه به پیکر عالقه های مذهبی 
سیدعلی نمی زد.  او اهل خدا، نماز، دعا و مستحبات بود. با این كه همۀ این ها را از تراوشات روحی 
مادرش داشت؛ اما اهلیت او جنبه ای ذاتی داشت نه طبعی. به سن تکلیف نرسیده بود كه اعمال 
روز عرفه را همراه مادرش انجام داد. غسل می كردند و از ظهر تا غروب در حیاط خانه به نماز و دعا 
بودند. پس از سن تکلیف اعمال ام داوود را به جا می آوردند؛ غیر از روزه هایش. نمی توانستند روزه 
متســـحبی بگیرند؛ نه او نه مادرش. »من از روز اول نمی توانســـتم روزه مستحبی بگیرم؛ به خاطر 
مزاجم و چشمم، نمی توانستم. برایم ضرر دارد. مادرم هم همین طور بود. هر دومان عاجز بودیم.«

مقید بودند یللةالرغائب را از دست ندهند. »دعای ایام ماه رجب را من از بچگی حفظ بودم.«

سیدعلی مدتی را هر شب با پدرش به حرم امام رضا؟ع؟ می رفت و همراه زیارت پدر بود. پدر به 
زیارت طوالنی امام خود عالقه مند بود. او نیز زیارت جامعه را از روی مفاتیح می خواند. »یک شب 
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كه از حرم آمدیم بیرون به پدرم گفتم: »آقا! من امشب جامعه را از حفظ خواندم.«

نمازهای منسوب به معصومان؟ع؟ را نیز مدتی می خواند. بعدها از این كه در كودكی و نوجوانی 
به حفظ قرآن نپرداخته ابراز تأســـف كرد؛ هرچند در ســـنین باال بخش هایی از این كتاب جاوید را 

حفظ كرد؛ اما هم چنان از این كه خودش را حافظ قرآن نمی داند، جزء تأسف های بزرگ اوست.  

آموزش مقدمات

ســـیدعلی آموزش درس های طلبگی را از كالس پنجم دبســـتان در مدرســـۀ دارالتعلیم دیانتی 
آغـــاز كـــرد. یکی از آموزگاران مدرســـه، آقـــای احمدی، كه خـــود روحانی بود، پیشـــنهاد كرد كتاب 
جامع المقدمات را به چند دانش آموز عالقه مند آموزش دهد. علی آقا و تنی چند از شاگردان پذیرفتند 

درس آموز آقای  احمدی باشند.

علی آقا جامع المقدمات را نزد مادرش آغاز كرده بود و از همو شنیده بود: »اول العلم معرفةالجبار.«

گرفته بود. صرف میر را هم از پدر آموخته بود. آموزش عوامل  امثله و بخشی از شرح آن را از او فرا
فی النحو را با روحانی مدرسه شروع كرد. »از آن مدرسه كه بیرون آمدم... تقریبًا جامع المقدمات را 

گرفت. تمام كرده بودم.« او بخشی از كتاب انموذج را از آقای حسین عبایی فرا

گاه باالجبـــار در درس های مقدماتی پدر كه به ســـیدمحمد می آموخت حاضر  در همیـــن دوره، 
می شد و از تنبیهات آموزشی حاج سیدجواد، كه همان فرود دست سنگین او به بیخ گوش باشد، 
بی نصیب نمی ماند. روزی كه می خواست درس سیوطی را برای پسر بزرگش آغاز كند، در كنار اسم 

سیدمحمد، نام او را هم برد: »محمدآقا... علی آقا«

ابتدا ســـیوطی بود و ســـیدمحمد بایـــد ابیات اول كتاب را كه جلســـۀ گذشـــته درس گرفته بود 
بخواند: »قال محمد هو ابن مالک احمد ربی اهلل خیر مالک...« نتوانست. جابه جا گفت كه ناگه 
دســـت پدر روی صورت ســـیدمحمد سقوط كرد. محمدآقا گریه ســـرداد و از زیر كرسی دررفت. این 
رخداد آموزشی بارها تکرار شد. وقتی این دو برادر شرح لمعه را از حاج سیدجواد فرامی گرفتند، باید 

درس روز گذشته را به یاد می داشتند و به پرسش های پدر پاسخ درست می دادند.

كـــس نتواند جـــواب دهد، كتک بخـــورد. رقابت ســـختی برای  قـــرار نانوشـــته  این بـــود كه هر 
دورنشستن از پدر وجود داشت. حاج سیدجواد در پشت طول میز علمایی خود می نشست و پسران، 
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پشـــت عرض آن؛ میزی كه 80 در 40 ســـانتی متر محیط داشت. كرسی كوچکی بود كه دست پدر 
راحت به آن طرف می رسید. »محمدآقا را هول می داد جلو. با این كه او بیش تر كتک خور بود؛ یعنی 

دست پدر به قصد او بلند می شد؛ اما غالبًا روی سر بنده فرودمی آمد.«

اما »من كم تر پدری را دیدم كه این قدر به فرزندانش محبت داشته باشد... من چهارده  پانزده 
 سالم بود. من و برادرم محمدآقا از پدرم اجازه می گرفتیم و می رفتیم ییالق برای گردش و تفریح. با 
دوستان طلبه می رفتیم وكیل آباد... یک روز صبح تا عصر نبودیم. شب كه برمی گشتیم، خسته و 
كوفته می خوابیدیم. پدرم كه از نماز برمی گشت، ماها را توی خواب می بوسید... طاقت نمی آرود. 

از صبح ما را ندیده بود. این قدر دلش تنگ شده بود.1«

1. هدایت اهلل بهبودی، شرح اسم )زندگی نامۀ آیت اهلل سیدعلی حسینی خامنه ای(، ص 50 تا 53.
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سنگ در مشت
موضوع: اجتماعی

هدف کلی: آشنایی با تاریخچۀ فلسطین و جنایت های رژیم اشغال گر قدس

اهداف جزئی:

▪   آشنایی با تاریخچۀ تشکیل فلسطین

▪   اهمیت روز قدس

▪   جنایت های رژیم اشغال گر

▪   راه های اظهار هم دردی با كودكان فلسطینی

هدف رفتاری: توانایی بیان تاریخچۀ فلسطین، تبیین گوشه ای از جنایت های رژیم اشغال گر 
و نوشتن نامه ای به كودكان فلسطینی و اظهار هم دردی با آنان و شركت در راهپیمایی روز قدس 

و اعالم هم بستگی

روش مناسب تدریس: توضیحی و فعال)شعر،كارت، جدول و نامه نگاری(

وسایل آموزشی: تابلو و كارت

درخت سیب را می آورند

با دست بند

به جرم این كه چرا

سیب هایش را چون سنگ، پرتاب كرده است!

درخت پرتقال را می آورند

به جرم این كه چرا

میوه های امسالش خونین است!

درخت زیتون را می آورند

به جرم این كه چرا

یک درمیان گلوله به دنیا آورده است!
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دادگاه، رسمی ست؛

مّتهم، موجی ست كه به او ایست دادند

و نایستاد

مّتهم، كبوتری ست

كه از قبةالصخره نرفت

مّتهم، گنجشکی ست

كه زبان عبری نمی داند!

دادگاه، رسمی ست

مّتهم، درخت »سدرةالمنتها«ست!

و جاده ای كه به معراج می رود

مّتهم، تمام سنگ قبرهایند

كه »بسم اهلل« دارند

و تمام مادران

كه در شکم هاشان،

فرزندانی دارند
سنگ درمشت!1

با سالم به شما دانش آموزان گرامی!

راستی »قبةالصخره« در كدام سرزمین است؟
برای آشنایی با این سرزمین، به این كارت ها دقت كنید.2

كیلومترمربع مســـاحت و در ســـاحل شـــرقی دریای  در قدیم  کنعان  نام داشـــت. دارای 25000 
كشـــورهای مصر، ســـوریه، لبنان و اردن قراردارد. این منطقه محل ظهور  مدیترانه و در مجاورت 
پیامبران بزرگی چون حضرت  موسی ، و حضرت ابراهیم و محل عبور و زندگانی حضرت  عیسی  

1. علیرضا قزوه.
کالس تهیه شود. کارت ها قبل از   .2
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بوده است.

بعد از وفات حضرت موســـی؟ع؟، بنی اســـرائیل به رهبری  یوشع از نهر اردن گذشته و به شهر 
اریحا وارد شدند. حدود هزارسال پیش از میالد، حضرت داود توانست  بیت المقدس یا خانۀ خدا 
را در آن جا بناكند كه این بنا را حضرت سلیمان   تکمیل كرد. بیت المقدس، حدود 1100 سال پس 

از كعبه در مکه به دست ابراهیم؟ع؟ و 970 سال پیش از میالد مسیح؟ع؟ ساخته شد.

حضرت مریم  از زنان برگزیدۀ عالم بشریت  فرزند عمران از علما و معارف بیت المقدس  پیش 
كنار مربی خود زکریا  به حد رشـــد رســـید.  از تولد نذر خدمت در بیت المقدس شـــد، پس از تولد در 

فرشته ای او را به فرزندی كه عیسی؟ع؟ نام داشت، مژده داد.

کرم در مکه زندگی می كردند، مسجداألقصی در بیت المقدس  در 13 سال اول بعثت كه پیامبر ا
قبلۀ اول مسلمانان بود و پس از مهاجرت به مدینه در سال دوم در مسجد بنی سلمه در شهر مدینه، 
به فرمان خداوند، قبلۀ از مســـجداألقصی به مســـجدالحرام تغییر یافت كه شاید خلع سالح كردن 
یهود به خاطر این كه مسلمانان را به دلیل نمازگزاردن به قبلۀ آنان تحقیر می كردند، از مهم ترین 

دلیل های آن بوده است.
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تا این جا، با تاریخچۀ این ســـرزمین آشـــنا شدید. در این قســـمت، به سؤال هایی كه می پرسم 
پاسخ دهید تا جواب آن را درون این دایره ها بنویسم.

▪   ماه روزه چه نام دارد؟ رمضان.

▪   كدام كلمه به معنی دوستی و پیروی از اهل بیت است؟ والیت.

▪   نام سیاره ای كه در آن زندگی می كنیم: زمین.

▪   حركت معترضانه و شجاعانۀ مردم فلسطین: انتفاضه.

▪   خوش بختی، ضد شقاوت: سعادت.

▪   سوره ای به نام شب: لیل.

▪   رژیم اشغال گر قدس: اسرائیل.

▪   لقب امام دوازدهم: مهدی.

▪   شیطان بزرگ: آمریکا.

▪   جادوگر و سحركننده: ساحر.

▪   از فروع دین به معنی بیزاری از دشمنان: تبری. 

حاال وقت آن است كه ببینیم پیام دایره ها چیست؟

حرف اول پاسخ ها را كنار هم قرار دهید.

احسن!

پیام عبارت است از: »روز اسالم است«.
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چه روزی، روز اسالم است؟
گر دایره ها را بدین صورت به هم وصل كنیم، می شود:1 بله، ا

امام خمینی؟هر؟ فرمودند: »روز قدس، روز اسالم است.«

▪   روز قدس چه روزی است؟

بله، روز جمعۀ آخر ماه مبارک رمضان كه به دستور امام خمینی روز قدس نامیده شده است.

▪   روز نهم مهر چه روزی است؟

روز هم ...... و هم....... با كودكان و نوجوانان فلسطینی2؟

▪   جای نقطه چین چه كلمه ای باید نوشت؟

بله، روز هم بستگی و هم دردی.

▪   كودكان و نوجوانان فلسطینی چگونه زندگی می كنند كه نیاز به هم دردی و هم بستگی دارند؟

به این خبر كه یکی از دوستان تان می خواند دقت كنید.

به گزارش اسالم تایمز به نقل از روزنامۀ »البناءلبنان«، »موریس هرش« كه از وی را دادستان كل 
رژیم صهیونیستی نام می برند، در گزارشی كه درخصوص بازداشت و دستگیری كودكان و نوجوانان 

در كرانۀ باختری ارائه كرد، به دستگیری یک هزار كودک فلسطینی در سال 2013 اعتراف كرد.

از ســـوی دیگر، »رأفت حمدونه« از اسرای آزادشـــده و رئیس مركز پژوهشی اسرا به این موضوع 
اشاره كرد كه اسرائیل با این اعتراف، قانون بین المللی بشری در حق كودكان را نقض می كند.

وی افزود: كودكان خردســـال در زندان های رژیم صهیونیســـتی در حین بازداشت شان و زمانی 

1. مربی پس از آن که دایره ها را به هم وصل کرد، کلمۀ روز را هم کنار آن می نویسد تا جمله کامل شود.
2. مربی دو کلمه هم را بر تخته نوشته و از دانش آموزان می خواهد حدس بزنند چه کلمه ای نوشته است؟
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كه از آنان بازجویی می شـــود، در معرض ضرب وشـــتم و هم چنین شـــکنجه قرار می گیرند و تحت 
شکنجه از آنان اعتراف گرفته می شود و از تمام حقوق قانونی شان محروم هستند و برای محاكمه 

به دادگاه های نظامی  ارجاع داده می شوند.

او در ادامه به اظهارات و شـــهادت های كودكانی كه »هبه مصالحه« یکی از وكالی این مركز به 
ثبت رسانده است، اشاره كرد.

طی این شهادت ها كودكان محبوس فلسطینی اظهار داشتند كه آنان در خالل بازجویی مورد 
اهانت قرار می گیرند و به صورت عریان تفتیش می شوند.

براســـاس ایـــن اظهـــارات، »محمدابوعیـــاد« یکـــی از نوجوانـــان بازداشت شـــده و محبـــوس در 
زندان هـــای رژیم صهیونیســـتی می گویـــد: »در روز 2013/12/1 در ســـاعت پنج صبـــح بعد از آن كه 

نظامیان صهیونیستی به منازل شان یورش بردند، دستگیر شد.«

ایـــن نوجـــوان بازداشت شـــده در ادامه می گویـــد: »درحالی كـــه در رخت خوابش بـــود، نظامیان 
صهیونیســـتی وی را دســـتگیر كرده و به بازداشـــتگاه »المســـکوبیه« منتقل كردند و بعـــد از عریان 

كردنش، مجبور شد تا دو ساعت به حالت ركوع روی پاهایش بایستد.«

او ادامه داد: »صهیونیست ها تنها به ضربه زدن به شکم و صورتش بسنده نکردند، بلکه وی را 
تهدید كردند كه پدر و مادرش را نیز دستگیر می كنند« و او از ترس ادامۀ ضرب وشتم، به آن چه كه 

نکرده بود، اعتراف كرد تا از شکنجه خالص شود.

با تشـــکر از ایشـــان! هرچند كه از شـــنیدن این گزارش ناراحت شدیم، خب به نظر شما چگونه 
می توان با این كودكان و نوجوانان اظهار هم دردی كرد؟1

من نامۀ دو نفر از افرادی را كه با كودكان فلسطینی اظهار هم دردی كرده اند می خوانم:

سالم بر تو ای كودک فلسطینی! ممکن است كه تو مرا نشناسی.

ای كودک فلســـطینی! من با تو ابراز هم دردی می كنم و تو را دوســـت مـــی دارم. تو نباید ناامید 
شوی؛ چون همۀ مسلمانان جهان از شما حمایت می كنند و در راهپیمایی روز جهانی قدس شركت 
می كنند و به اسرائیل و آمریکا نشان می دهند كه تا آخرین قطرۀ خون شان از فلسطین دفاع می كنند 

1. مربی نظرهای دانش آموزان را بر تخته بنویسد.
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و نشـــان می دهند كه بیدارند و در برابر حملۀ آن ها هوشـــیارند و با این  كارشـــان آمریکا و اسرائیل را 
می ترســـانند. من هم در راهپیمایی شركت می كنم. كاش تو هم یک نامه برای من می فرستادی 
و از قدس و بیت المقدس تعریف می كردی. من می دانم كه اســـرائیل شصت سال است كه قدس 
را اشـــغال كرده و بسیاری از مردم فلسطین را بی خانمان كرده است و اما تا به حال نتوانسته است 
كه هر چه زودتر قدس آزاد شـــود و شـــما به  كه تمام فلســـطین را به چنگ بیاورد. من آرزو می كنم 

سرزمین های پدری تان بازگردید.

محمد جاللی

سالم!

امیدوارم حالت خوب باشد!

نمی دانـــم چه طـــور دلداری ات بدهـــم و آرامت كنم؛ ولی به هرحال می دانـــم چه رنج هایی كه 
نکشیده ای؟ شاید پدرت شهید شده یا شاید مادرت! اما تو نباید امیدت را از دست بدهی.

گر تمام خانواده ات را هم از دســـت داده باشـــی دلیل نمی شـــود كه امیدت را از دســـت بدهی؛  ا
كه ما پیرو امام حسین؟ع؟ هستیم و ایشان یکه و تنها باز هم زیر بار ستم و طاغوت نرفت . چرا

دوســـت خوبم! می دانم كه از دســـت دادن عزیزان چه سخت است مخصوصًا كه زیر بمباران 
هواپیماهای دشـــمن و در ساعات استراحت و آرامش خانواده باشد. می دانم كه غصه داری؛ پس 

به تو از صمیم دل تسلیت می گویم

من نگران تو هستم و هرساله در حال روزه داری راهپیمایی می كنیم و شعار می گوییم. مطمئن 
باش باألخره فلسطین سرزمین اجدادی تو پیروز خواهد شد و به آرزویت خواهی رسید!

مریم عبادی
گروه بسیج هندیجان

كار شوید و هر كدام یک نامه به كودكان فلسطینی بنویسید و احساس  حاال شما هم دست به 
خود را بیان كنید.

در پایان، همه باهم شعار همیشگی مسلمانان را سردهید:

مرگ بر آمریکا      مرگ بر اسرائیل
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شکیبایی
موضوع: صبر

هدف کلی: آشنایی با یکی از فضایل اخالقی، یعنی صبر

اهداف جزئی:

▪   آشنایی با این حقیقت كه دنیا پر از مشکل است

▪   آشنایی با راه كارهای مقابله با مشکالت

▪   آشنایی با انواع صبر

▪   آشنایی با صبر در سیرۀ امام علی؟ع؟

هدف رفتاری)خروجی(: درک این مطلب كه دنیا محل مشـــکالت اســـت و فقط با مدد الهی و 
صبر می توان بر مشکالت فایق آمده و به سعادت رسید

روش های مناســـب تدریس: توضیحی و فّعال )هم خوانی آیات قرآن، بازی با كلمات، بازی با 
كارت، راز دایره و...(

وسایل آموزشی: تابلو، كارت و راز دایره ها

شکیبایی

ـــــه نـــــــام خــــــداونــــــد مــــــــــردان مــــرد ـــبـــردب خـــــــداونـــــــد شــــــیــــــران وقـــــــت ن

بــنــدگــی اول انـــــد كـــه در  ــدهـــمـــان هـــا  ــوهــرن گ ــــنــــش، بــــه حــــق  و در آفــــری

دوستان من سالم علیکم! حالتان خوب است؟

الحمدهلل! ان شاء اهلل كه همیشه در پناه قرآن و امام زمان؟جع؟ خوب، خوش و خرم باشید.

برنامۀ امروز را با بازی با كلمات  آغاز می كنیم.

▪   اولین حرف از الفبای فارسی: »ا«.

▪   نه به عربی: ال.

▪   اول این آیه چیست؟ ... بذكراهلل تطمئن القلوب: اال.

▪   مشکالت ناخوش آیند برای انسان ها: بال.
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▪   زیورآالت زن كه بر مرد حرام است:  طال.

▪   نام یک بت كه در قرآن آمده است: الت.

▪   زمینی پهناور و كوهستانی: فالت.

▪   به قلعۀ مستحکم می گویند: كالت.

▪   تنقالت خوش مزه، ولی مضر؟ شکالت.

▪   سختی های دنیا؟ مشکالت.

بچه های عزیز! امروز می خواهیم درباره ی مشکالت و راه مقابله با آن ها صحبت كنیم.

امام علی؟ع؟ می فرماید: »دنیا خانه ای است كه در گرفتاری و سختی ها فرورفته است.1«

طبق حدیث باال:

ما انســـان ها در طول زندگی در دنیا، از كودكی تا بزرگ ســـالی و تا  آخر عمر، با مشـــکالت فراوانی 
روبـــه رو خواهیم شـــد؛ اما برای این كـــه بدانیم در مقابل این مشـــکالت باید چه راهـــی را در پیش 

بگیریم، سراغ راز دایره ها می رویم؛ اماده اید؟

خیلی ممنون!

دایره ها را از 1 تا 11 شماره گذاری می كنیم. خب، حاال به سؤال های زیر پاسخ دهید تا من جواب 
آن ها را داخل دایره ها بنویسم.

1. نهج البالغه، خطبۀ 226.
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▪   گناه نابخشودنی در قرآن: شرک.

▪   نام پدر حضرت یوسف؟ع؟: یعقوب؟ع؟.

▪   لقمان از بی ادبان آموخت: ادب.

▪   كمک به انگلیسی: هلپ.

▪   صدای زنبور: ویز.

▪   آب منجمد: یخ.

گیردار: وبا. ▪   بیماری وا

▪   پیام آور سلیمان: هدهد.

▪   واحد شمارش چهارپایان: رأس.

▪   دست به عربی: ید.

حاال بیایید با هم رمز كلمه های داخل دایره ها را پیدا كنیم.

یک راهنمایی: از حرف اول و آخر كلمه ها كمک بگیرید؟

آفرین! بر شما بچه های باهوش!

این جمله یکی از سخنان موالی متقیان، امیرالمؤمنین؟ع؟ است: »شکیبا، به پیروزی خواهد 
رسید.«1 طبق این فرمایش امام علی؟ع؟، كسی كه در مقابل مشکالت، گرفتاری ها و بالها شکیبا 

باشد، باألخره به مقصود خود خواهد رسید.
كلمه ای به دست  كنیم تا مشخص شود چه  خوب دوستان خوبم! حاال دایره ها را به هم وصل 

می آید.

1. بحاراالنوار، ج 78، ص 79.
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▪   راز دایره ها چیست؟

بله، آفرین! راز دایره ها صبر است.

به قول شاعر: 
آیـــــدصــبــر و ظــفــر هـــر دو دســـتـــان قــدیــم انــد ظـــــفـــــر   نــــــوبــــــت  صـــــبـــــر  ـــــــــر  اث در 

امام علی؟ع؟ از هر جهت صبور، شکیبا و حلیم بود؛ حتی در جنگ ها نیز آن قدر صبر و بردباری 
از خود نشـــان می داد تا دشـــمن از آن جنگ منصرف شود. این صبر تا جایی ادامه پیدا می كرد كه 
دشمن از صبر آن حضرت سوءاستفاده كرده و جنگ را آغاز می كرد و آن حضرت فقط با شکیبایی از 

خود و یاران شان دفاع می كردند. 

حکایت:

گرفت  كرم؟ص؟ طبق پیش بینـــی آن حضرت، فتنه ای عالم اســـالم را فرا بعـــد از رحلت پیامبـــر ا
عـــده ای. از یـــاران پیامبـــر؟ص؟ حضرت علـــی؟ع؟ را از حق طبیعـــی آن حضرت كـــه حکومت بود، 

بازداشته و برای گرفتن بیعت از ایشان برای دیگران، او را كشان كشان به مسجد می بردند.

امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ با این كه قدرت پس گیری حقش را داشـــت، طبق وصیت های پیامبر ؟ص؟ 
عمل كرد و در برابر آنان هیچ مقاومتی نکرد.

مردی یهودی كه آن وضع و حال را دید بی اختیار لب به تهلیل)ال اله اال اهلل گفتن( گشود.

بچه های عزیز ! آیا می دانید تهلیل یعنی چه؟

بله، به عبارت »ال اله اال اهلل« تهلیل گفته می شـــود. مرد یهودی تهلیل گفته و مســـلمان شـــد. 
مردم با تعجب از این كه او ســـال ها امام علی؟ع؟ را دیده و مسلمان نشده، علت مسلمان شدنش 
را پرســـیدند. او گفت: »من علی؟ع؟ را می شناســـم. او همان كســـی است كه قلعه های مستحکم 
خیبر را گشـــود و درب آهنین آن را كه چهل مرد باز و بســـته می كردند، با یک حركت از جا كتد و به 
زمین انداخت؛ اما حاال در برابر جنجال عده ای آشوب گر سکوت كرده است و این سکوت، خالی از 
گر این دین حقیقی نبود، او در برابر این  حکمت نیست. سکوت او برای حفظ دین اسالم است. ا
اهانت ها صبر و تحمل نمی كرد؛ به همین دلیل، حق بودن اســـالم بر من ثابت شـــد و من مسلمان 
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شدم.1«

دوستان خوبم! آیا می دانید چند نوع صبر داریم.

به كارت های زیر دقت كنید.

  ت ص م ی ع   ت ص م ی بت اط ع ا

حاال حدس بزنید این حروف در هم ریخته چه كلماتی را می سازند؟ 

بله، كلمه های: اطاعت، مصیبت و معصیت.

عزیزان من! امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در حدیث شریفی می فرمایند:

»صبر سه گونه است: صبر بر اطاعت، صبر بر مصیبت و صبر بر معصیت. صبر بر معصیت از دو 
قسم دیگر باارزش تر است.2«

حضرت علی؟ع؟ انواع صبر را در گرفتاری های زندگی خود به نمایش گذاشتند.

صبر در اطاعت:

اطاعت و عبادت پروردگار ســـختی ها و مشـــکالتی در پی دارد كه بدون صبر و استقامت امکان 
كه انسان به حساب اموال و دارایی هایش می رسد و مبلغ  انجام آن نیست؛ برای مثال، هنگامی 
زیادی خمس بده كار می شـــود، پرداخت آن برایش مشـــکل اســـت. این جاســـت كه باید در مقابل 

انجام این عبادت، صبر و استقامت كند تا بر انجام آن موفق شود.

حکایت:

كودكـــی بیمـــار شـــدند. حضـــرت  امـــام حســـین؟ع؟ در دوران  امـــام حســـن مجتبـــی؟ع؟ و 
كه  كردند  كردند و با خدای خود عهد  امیرالمؤمنین؟ع؟ و فاطمۀ زهرا؟اهع؟ از آن ها مواظبت بسیار 
كرده و روزه بگیرند تا شکر نعمت الهی را به جای  گر حسن و حسین بهبودی بیابند، سه روز صبر  ا

آورند.

چیزی نگذشت كه خدا، كودكان را شفا داد. علی؟ع؟، فاطمه؟اهع؟، فضه، حسن و حسین؟ع؟ 

1. محمدرضا رمزی اوحدی، 1001 داستان از زندگانی امام علی؟ع؟، داستان 406.
2. میزان الحکمه، ج 5، ح 10101.
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روزه گرفتنـــد، تا به نذر خود عمل كنند. در خانـــه غذایی نبود. امیرالمؤمنین؟ع؟ با قبول كاری از 
مردی یهودی در قبال مزد، چند كیلو جو گرفتند و آن را نزد فاطمه؟اهع؟ آوردند. 

حضرت فاطمه؟اهع؟، یک سوم آن را به زحمت و سختی آرد كرده و نان تهیه كرد. هنگام افطار، 
دور هم نشستند تا با آن نان افطار كنند. ناگهان فقیر گرسنه ای به در خانه آمد و آنان همۀ غذای 

خود را به وی دادند.

روز بعد هم همگی روزه گرفتند و برای افطار، یک سوم دیگر آن جو را آرد كرده و نان تهیه كردند. 
هنگام افطار، كودک یتیمی آمد و درخواست غذا كرد. باز هم آن ها همۀ غذای خود را به وی دادند.

روز سوم نیز روزه گرفتند و یک سوم باقی ماندۀ جو را آرد كرده و نان پختند. هنگام افطار غذای 
خود را به اسیر )بندۀ تازه آزادشدۀ درمانده ای( دادند و در این سه شب، فقط با آب افطار كردند.

گرفته بودند و احتیاج به غذا داشـــتند، راضی نشـــدند آن افراد نیازمند،  آنان با آن كه خود روزه 
گرسنه بماند.

صبـــر بر اطاعت امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ و خانواده اش، آن چنان مورد رضایت خداوند واقع شـــد كه 
آیه ای در شأن این خانواده نازل شد.1

َعاَم ع ُحبِِّه ... َو ... َو ...2« »َو ُیْطِعُموَن الطَّ

دوستان خوبم! آیا می دانید در جای خالی چه كلماتی باید قرار گیرد؟

راهنمایی می كنم اسیرًا، مسکینًا و یتیمًا.

حاال با كمک شما این سه كلمه را به ترتیب قرارگرفتن در این آیه شماره گذاری می كنم.

نفر اولی كه برای درخواست كمک به خانۀ امام علی؟ع؟ مراجعه كرد كه بود؟

بله، مسکینًا؛

نفر دوم: یتیمًا؛

نفر سوم: اسیرًا.

دوستان خوبم! ترجمۀ آیه چنین است:

1. عالمه امینی، الغدیر، ج 3.
2. دهر، آیۀ 8.
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»نیکوكاران غذای خود را با این كه به آن عالقه و نیاز دارند به مسکین، یتیم و اسیر می دهند.« 
و سپس در ادامۀ آیه، زبان حال آنان می آید كه می گویند: »ما شما را به خاطر خدا اطعام می كنیم و 

هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم.1«

صبر بر مصیبت:

گرفتاری نیست. گاهی عزیزی از دنیا می رود یا  بی شک، دنیا برای هیچ كس بدون مصیبت و 
گرفتاری و اندوهی به وجود می آید. انسان های مؤمن این مصیبت ها را خواست خدا می دانند و به 
كار خود را به حکیمی بزرگ، چون خدای متعال سپرده اند كه صالح شان را می داند،  خاطر این كه 

با شکیبایی صبر می كنند.

حکایت:

آســـمان تیره و تار بود. گویی آســـمان و زمین رخت عزا به تن كرده بودند. مدینه، شهر پیامبر، 
تیره تر از آســـمان بود. علی؟ع؟ بغض كرده بود و حســـن و حســـین آرام اشک می ریختند. زینب و 
ام كلثـــوم، بهـــت زده به پیکـــر بی جان مادر خیره شـــده بودند. اشـــک بر گونه هـــای كوچک آن ها 
خشکیده بود. آن ها مادر خود را از دست داده بودند. دیگر از نگاه مهربان فاطمه؟اهع؟ و صدای گرم 

و محبت صمیمانۀ او خبری نبود.

آن ها باید بی صدا اشک می ریختند و پنهانی فاطمه؟اهع؟ را به خاک می سپردند. كسی نباید از 
محل قبر او باخبر می شد. این وصیت مادر بود.

امام علی؟ع؟ كه گویی كمرش زیر بار این غم شکسته بود، با ناباوری و با دستانی لرزان، پیکر 
مطهر همســـر مهربانش را به خاک گرم مدینه ســـپرد؛ اما همین كه او را دفن كرد، غم ســـنگینی بر 

دلش نشست. نگاهش را به سوی مرقد مطهر پیامبر؟ص؟ چرخاند و بغض در گلویش شکست:

كنون در كنار تو در زیر خاک خفته  »سالم بر تو ای رسول خدا! از من و دخترت كه به دیار تو آمد و ا
است... ای رسول خدا! پس از فاطمه... اندوهم جاودانه است و شبم در بی خوابی می گذرد. غمم 

پیوسته در دل است تا خداوند مرا نزد تو ساكن گرداند...2«

1. همان، آیۀ 8 و 9.
2. حسن صالح، فرزند کعبه، ص73 – 70 )با اندکی تغییر(.
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اله؛ از صبر و نماز  ْ�ِ َو الصَّ
 بِالصَّ

ْ
سپس با شکیبایی و صبر به این آیۀ قرآن عمل كرد: »َواْستَِعینُوا

كمک بجویید.« ناگهان ســـلمان، عمار، مقداد و ابوذر دیدند كه علی؟ع؟ به نماز ایســـتاده است. 
آری علی؟ع؟ در تحمل مصیبت بزرگ از دست دادن همسرش به صبر و نماز پناه برد!

صبر در معصیت:

كه نفس انسان به انجام برخی از كارها عادت  این صبر، یکی از سخت ترین انواع صبر است؛ چرا
گر انســـان در مقابل هوای نفس، تاب تحمل نداشته باشد  كرده و ترک آن كاری ســـخت اســـت. ا
و نتواند در برابر خواهش های نفســـانی مقاومت كند، مغلوب شـــیطان می شـــود؛ اما با استعانت از 

خداوند و صبر، می توان مکر شیطان را از بین برد. 

حکایت:

كرم؟ص؟ و یارانش  خندق، عمیق و طوالنی بود. سپاهیان دشمن خود را برای مبارزه با پیامبر ا
آماده می كردند. رســـول خدا؟ص؟ و یارانش با حفر خندق، خود را بـــرای دفاع آماده كرده بودند؛ اما 
ناگاه عمرو بن عبدود )كه او را با هزار سوار برابر می دانستند( به همراه چهار مبارز دیگر با اسبان خود 

تاخته و از نقطه ای كه پهنای آن تنگ تر بود، از روی خندق پریدند. 

كاردانی شهرت زیادی داشت، جلوتر آمد و كسی را برای مبارزه  كه از نظر جرئت، شجاعت و  او 
طلبید.

در لشکرگاه اسالم، سکوت مطلق حکم فرما بود. پیامبر اسالم؟ص؟ می فرمود كه یک نفر برخیزد 
و شر این مرد را از سر مسلمانان كم كند؛ اما هیچ كس جز علی بن ابی طالب؟ع؟ آمادۀ مبارزه نبود. 
ناچار پیامبر شمشیر خود را به علی؟ع؟ داد، عمامۀ مخصوصی بر سر او بست، در حقش دعا كرده 

و او را به میدان فرستاد.

علی؟ع؟ برای جبران تأخیر، با سرعت هرچه تمام پیش آمد.

خود آن حضرت در فرمایشی، ادامۀ داستان را چنین نقل می كند:

»هنگامـــی كـــه با عمـــرو بن عبدود روبه رو شـــدم، از من پرســـید: »كیســـتی؟« گفتـــم: »علی بن 
ابی طالب.« گفت: »هم آورد شایســـته ای هســـتی، پســـرم! میان من و پدرت، در گذشته دوستی و 
رفاقتی بود؛ از این رو، خوش ندارم تو را بکشـــم، بازگرد!« به او گفتم: »)شـــنیده ام كه( تو با خدای 
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گر كسی سه كار را بر تو پیشنهاد كند، یکی را برگزینی!« گفت:  »همین طور  خویش پیمان بسته ای ا
است.« گفتم: »نخست از تو می خواهم كه اسالم بیاوری و بر وحدانیت خدای یکتا و رسالت پیامبِر 
او شهادت دهی و آن چه را از جانب خدا آورده است بپذیری.« گفت: »پیشنهاد دوم خود را عرضه 
كن )كه این یکی شـــدنی نیســـت(.« گفتم: »از راهی كه آمده ای، بازگرد.« گفت: »در این صورت، 
زنان قریش چه خواهند گفت، جز آن كه بگویند: من از تو ترسیده و بازگشته ام؟« گفتم: »پس پیاده 
شـــو تا با تو بجنگم.« گفت: »این پیشـــنهاد را میپذیرم.« سپس پیاده شد و نبرد بین ما درگرفت. 
دو ضربت رد و بدل شـــد. ضربت او به ســـپر من اصابت كرد و آن را شکافت و بر سر من نشست؛ اما 
چندان آسیب ندیدم. ضربتی هم من به او زدم كه زرهش دریده و پاهایش نمایان )و قطع( شد و 

سرانجام، خداوند با دستهای من او را به هالكت رسانید.1«

اما نکتۀ مهم این است كه نوشته اند: 

هنگامی كه حضرت علی؟ع؟ بر »عمرو بن عبدود« چیره شد، او را نکشت و از وی دور شد و پس 
از اندكی درنگ بازگشت و به حیات او خاتمه داد. چون نزد پیامبر؟ص؟ آمد، حضرت از وی علت آن 
وقفه را پرسید. علی؟ع؟ در جواب گفت: »به مادرم دشنام داد و آب دهان به صورتم انداخت؛ این 
گر او را در آن حال بکشـــم، برای رضای خاطر خود كشته باشم؛ به همین دلیل،  بود كه ترســـیدم ا

گذاشتم تا خشمم فرونشیند و آن گاه وی را در راه خدا كشتم.2« صبركردم و او را به حال خودش وا

بچه های عزیز! امام علی؟ع؟ نگذاشت خشم كه معصیت بزرگی است بر او چیره شود؛ بلکه با 
صبر بر معصیت خشم خود را فروخورد و سپس برای رضای خدا، عمرو را به هالكت رساند.

خب عزیزان من! برنامۀ ما پایان گرفت. دست ها را برای دعا باال ببرید.

▪   خداوندا! به مظلومیت علی؟ع؟ ما را در صبر بر اطاعت، مصیبت و معصیت یاری بفرما.

آمین یا رب العالمین!

1. خصال، ص 669.
2. 2. بحاراالنوار، ج 41، ص 51.
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وزهداران عید ر
موضوع درس: احکام

هدف کلی: آشنایی با آداب روز عید فطر كه یکی از آن ها غسل است

اهداف جزئی:

▪   این كه یک ماه روزه داری نوعی بیمه برای سال آینده است

▪   آشنایی با آداب بعضی روزهایی كه خداوند تعیین كرده 

▪   آشنایی با آداب روز عید فطر

▪   غسل روز عید فطر

▪   آشنایی با احکام غسل

▪   آشنایی با حدیثی از امام صادق؟ع؟ در مورد عید فطر

هدف رفتاری: آشنایی با غسل و احکام مربوط به آن و رعایت آداب روزهای خوب خدا

روش های مناسب: توضیحی و فعال)كارت، شعر، پرسش و پاسخ(

وسایل آموزشی: تخته، و كارت

ــــد هــســتــی و جـــان ــــداون مـــهـــربـــانبــــه نــــام خ و  بـــخـــشـــنـــده  ـــــد  خـــــداون

سالم و صد سالم به شما دوستان عزیز و مهربان!

گرفتم مثل مادر

تمام روزه ها را

سر سجاده خواندم

دعای ربنا را

همیشه وقت افطار

دلم پرواز می كرد



ره توشه راهیان نور، تابستان 13693

كسی مثل فرشته

دلم را ناز می كرد

دلم پروانه می شد

نگاهم مثل یک رود

تمام لحظه هایم

پر از نور خدا بود 

گرفتن  بله، بچه های عزیز یک ماه بندگی و روزه داری به پایان رســـید و ما در این ماه عزیز، با 
روزه و خواندن دعا، خودمان را برای یک سال آینده بیمه كردیم. ان شاءاهلل كه مورد قبول خداوند 

قرار گرفته باشد!

یک صلوات بفرستید.

حاال كه روز عید اســـت و می خواهیم برویم عیددیدنی؛ به نظر شـــما چه كارهایی خوب اســـت 
انجام بدهیم؟

به نظر شما، خوب است سراغ كتاب »مفاتیح الجنان« شیخ عباس قمی برویم و ببنیم ایشان با 
استناد به روایت ها و حدیث ها، برای رفتن به عیددیدنی چه توصیه هایی كرده است؟

▪   خواندن دعای مخصوص روز عید

كبر و هلل الحمد، الحمد هلل علی ما هدانا و له الشکر  كبر، اهلل ا كبر، ال اله اال اهلل و اهلل ا كبر اهلل ا »اهلل ا
علی ما اوالنا«.

▪   كنار گذاشتن فطریه

فطریـــه: فطـــره در لغت چند معنا دارد كه مهم ترین آن ها خلقت و اســـالم اســـت و در اصطالح، 
عبارت است از زكاتی كه هر مسلمان برای خود و هر كس كه نان خور اوست، به مستحق می پردازد 

و زمان پرداخت آن، مغرب روز آخر ماه رمضان تا ظهر روز عید فطر است.

▪   پوشیدن لباس زیبا و خوش بو 

▪   خوردن صبحانۀ قبل از نماز عید

.....
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خـــب، برای این كه بدانیم پنجمین عمل از اعمال روز عید فطر چیســـت، یک مســـابقه انجام 
می دهیم.

آماده هستید؟

من این جا هفت عدد كارت دارم كه در هر كدام حروفی نوشته شده و شما با پاسخ به سؤال های 
من، حروف داخل كارت ها را می بینید و در آخر به رمز مسابقه كه همان عمل باشد، می رسید.

سؤال ها:

▪   از گناهان كبیره كه با توبه كردن پاک نمی شود و حتمًا باید رضایت شخص را گرفت: غیبت.
                 

▪   از اعمال نماز كه هفت عضو بدن در آن دخیل اند: سجده.

                  

كه نام سوره ای در قرآن نیز به نام ایشان است )راهنمایی: پندهایی برای  ▪   از اولیای خداوند 
فرزندش دارد(: لقمان.
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▪   از شهر های زیارتی عراق كه هر سال شیفتگان زیادی به آن جا می روند: كربال.

         

▪   نوارهای بافتی بســـیار محکمی را كه دو ســـر آن ها به استخوان های دو طرف مفصل متصل 
می شوند می گویند: رباط.

           

▪   بلندترین قلۀ ایران: دماوند.

         

▪   اولین سؤال در روز قیامت در مورد آن است: نماز.
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به نظر شما رمز ما چیست )راهنمایی: حروف اول تمام كلمات(؟ آفرین غسل كردن.

خب حاال بگویید ببینم، كارهایی كه برای خدا انجام می دهیم با چه قصدی باید باشد؟ بله، 
با قصد قربت. 

شـــما چهار نفر، یک گروه شوید. من كارت هایی را كه دارم و هر كدام حاوی سؤال هایی دربارۀ 
غسل است، به سرگروه های شما می دهم و از آن ها می خواهم آن سؤال ها را از گروه دیگر بپرسند. 
هر گروه كه پاســـخ داد، مســـابقه را ادامه می دهد و هر گروهی كه پاســـخ نداد، از دور مســـابقه كنار 
گذاشته می شود. ادامۀ سؤال ها را خودم از هر گروهی كه به سؤال جواب داد و گفت از چه گروهی 

بپرسم، می پرسم.

آماده هستید؟

▪   چند نوع غسل داریم؟ 

ترتیبی و ارتماسی.

)فلسفۀ وجودی غسل:

در روایتی از امام رضا؟ع؟ فلســـفۀ غســـل چنین بیان شـــده اســـت: جنابت از تمام بدن بیرون 
می آید؛ از این رو، باید تمام بدن را شست.« علم روز نیز این مطلب را تأیید می كند. طبق تحقیقات 
كه در سراسر  دانشمندان، در بدن انسان دو سلسله اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک وجود دارد 

بدن و در اطراف تمام دستگاه های داخلی و خارجی آن گسترده اند.

وظیفۀ اعصاب ســـمپاتیک، تندكردن و به فعالیت واداشتن دستگاه هاى مختلف بدن است. 
گاز اتومبیل و  كندكردن فعالیت آن هاست؛ در واقع، یکی نقش  وظیفۀ اعصاب پاراسمپاتیک هم 
دیگرى نقش ترمز را دارد. از تعادل فعالیت این دو دسته اعصاب، دستگاه هاى بدن به طور متعادل 
كار می كننـــد. گاهی جریان هایی در بـــدن رخ می دهد كه این تعادل را به هم می زند. از جملۀ این 

جریان ها، مسئلۀ ارگاسم )اوج لذت جنسی( است كه معمواًل مقارن خروج منی صورت می گیرد.

از جمله امورى كه می تواند اعصاب سمپاتیک را به كار وادارد و تعادل ازدست رفته را تأمین كند، 
تماس آب با بدن اســـت. از آن جا كه تأثیر ارگاســـم روى تمام اعضاى بدن به طور محسوس دیده 
كه  می شود و تعادل این دو دسته اعصاب در سراسر بدن به هم می خورد، دستور داده شده است 
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پس از آمیزش جنسی یا جنابت و خروج منی، تمام بدن با آب شسته شود.(

   ▪

▪   غسل ارتماسی چیست؟ 

گیرد یا شـــخص در آب باشـــد و به نیت  در غســـل ارتماســـی باید آب در یک آن، تمام بدن را فرا
غسل، بدن را از آب خارج كند.

گر بدن خیس باشد و با بدن خیس غسل كنیم اشکال دارد؟ ▪   آیا ا

غسل با بدن خیس اشکال ندارد.

▪   اولین مرحلۀ غسل ترتیبی پس از نیت چیست؟

▪   شستن سر و گردن.

▪   كســـی كه چند غســـل واجب جنابت بر گردن دارد، می تواند با یک غسل همۀ آن ها را انجام 
دهد؟

بله.

▪   آیا با غسل جنابت می توان نماز خواند یا باید وضو هم گرفت؟

نیازی به وضو نیست.

▪   كسی كه از اول قصد غسل كردن داشته باشد؛ ولی هنگام شستن، نیت غسل را فراموش كند 
و بعد از شستن خودش، نیت به خاطرش بیاید، چه حکمی دارد؛ آیا غسلش صحیح است؟

گر كسی از او می پرسید  كه هنگام شستن بدن، ا گر از نّیت غسل برنگشته باشد، به نحوى  ▪   ا
چه می كنی؟ جواب می داد دارم غسل می كنم، غسلش صحیح است.

گر در غسل مقداری از بدن خشک بماند صحیح است؟ ▪   ا

خیر.

▪   بعد از شستن سر و گردن نوبت چیست؟

▪   شستن سمت راست.

گر در جایی از بدن لکه ای باشـــد كه مانع رســـیدن آب به آن جا باشـــد و بعد از غسل ببینیم،  ▪   ا
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حکم چیست؟

باید اول موضع را پاک كنیم. بعد همان ســـمت را كه لکه روی آن است بشوییم و ادامۀ غسل 
را انجام دهیم.

تا این جا هر چندتا از گروه ها كه باقی مانده اند به مرحلۀ دوم مســـابقه راه پیدا می كنند. در این 
كه از دســـت كمک نگیرند، نفر اول را  مرحله، باید با بادكردن بادكنک ها و تركاندن آن ها، طوری 
مشخص كنیم. داخل این بادكنک ها حدیثی از امام صادق؟ع؟ در مورد عید فطر است. هر گروهی 

كه بتواند این جمله را كامل كند، جزء برندگان است.

حدیث:

ُف ُعْمَرةٍ َمْ�ُوَراٍت ُمتََقبَّاَلٍت َو 
ْ
ل
َ
ٍة َو أ ُف َحجَّ

ْ
ل
َ
ُ أ

َ
»َمن َزاَر قَُ� ُحسنَی ابن ع ف یَْوِم ِعیٍد ُکِتبَْت ل

ْو إَِماٍم َعِدل.1«
َ
ُف َغْزَوةٍ َمَع نَِبٍّ ُمرَْسٍل أ

ْ
ل
َ
أ

ان شاءاهلل كه این عید عزیز بر شما مبارک باشد!

یک صلوات محمدی پسند بفرستید.

1. من الیحضره الفقیه، ج  2، ص580.
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کاردستی قلک
موضوع: تکنولوژی تبلیغ و قرآن 

هدف کلی: آشنایی با آیۀ 55 سورۀ مائده و آموزش ساختن قلک صدقات

اهداف جزئی:

▪    استفاده از قالب كاردستی برای آموزش صدقه دادن

▪   آموختن احادیث و آیات مرتبط با موضوع

▪   ساختن كاردستی قلک با وسایل ساده

گیـــری كمک به  كاردســـتی های متناســـب با موضـــوع و فرا اهـــدف رفتـــاری: توانایی ســـاخت 
مستمندان و صدقه دادن

روش مناسب تدریس: توضیحی و فعال )پرسش و پاسخ، جدول و كارت(

وسایل آموزشی: كاردستی
بنـــدگان بـــر  كـــه  خدایـــی  نـــام  مهربـــانبـــه  بـــود  بـــس  و  ببخشـــاید 

كنیم؛ یک  كاردستی1 جالب و زیبا درست  با سالم خدمت شما دوستان! امروز می خواهیم یک 
گر آماده اید یک صلوات بفرستید تا كار را شروع كنیم. نام كاردستی ما قلک صدقات است. قلک. ا

وسایل مورد نیاز:

یک شیشه مربای درب دار، مقداری سنگ ریزه یا چیزهای دیگر و چسب مایع.

1. مربی از جلسۀ قبل مواد الزمی را که برای ساخت الزم دارد، به اطالع دانش آموزان می رساند.

چسبچسب
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روش ساخت:

مانند شکل دور شیشه را به آرامی چسب بزنید و با حوصله سنگ ریزه ها را روی آن بچسبانید.

مانند شکل وسط درب پالستیکی درب شیشه را برش بزنید؛ به گونه ای كه بتوان سکه را از آن 
عبور داد.

درب پالستیکی را روی شیشه ببندید و روی آن را با سنگ ریزه بچسبانید تا كار شما زیباتر شود.

حاال شـــما یک صندوق صدقـــات زیبا داریـــد و می توانید پول های تان را در قلـــک جمع آوری و 
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پس انداز كرده و صدقه بدهید.

برای ادامۀ بحث، تقاضا می كنم یکی از دوســـتان آیۀ 55 ســـورۀ مائـــده را با صدای زیبا قرائت1 
كند.

»إنم�ا ویلكم اهلل و رس�ول و الین آمن�وا الین یقیمون الصالة و یؤتون الزك�وة و هم راکعون؛ 
سرپرســـت شـــما، تنها خداســـت و پیامبر او و مؤمنانی كه نماز را برپامی دارند و در حال ركوع زكات 

می دهند.«

این آیه، آشکارا بر مسئلۀ خالفت و امامت چه كسی داللت دارد؟ آن را با خط فانتزی می نویسم:

بله، كاماًل صحیح اســـت! حضرت امیرمؤمنان، علی؟ع؟. هدیه به روح ایشان صلواتی عنایت 
كنید.

كه در این آیه روى مســـئله ی»ولی« تکیه شـــده و علی؟ع؟ ولی مســـلمانان معرفی گردیده  چرا
است. آیا می دانید این آیه به چه نامی معروف شده است؟

هر كسی جواب را بلد است، دستش را بلند كند و پاسخ دهد. 

»آیۀ والیت« احسن! خوب جواب دادید، متشکرم! 

1. در صورت لزوم مربی از قبل با دانش آموزان هماهنگ کند.

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86


145 کلق یتسدراک

سؤال بعدی. چه كسی می داند شأن نزول این آیه چیست؟ یعنی چه اتفاقی افتاده كه این آیه 
نازل شده است؟ 

حضرت علی ؟ع؟ در ركوع نماز بود كه مستمندى تقاضاى كمک كرد و آن حضرت در حال نماز، 
انگشـــترش را به او صدقه داد. یکی از شعرای معاصر در عظمت این كار بزرگ و الهی، شعر زیبایی 

سروده است؛ نام شاعر و نام شعر را بگویید؟

بله، پاسخ درســـت استاد »محمدحسین شهریار«، در دوران ما نیز شاعران بسیاری به ستایش 
امیرالمؤمنین؟ع؟ پرداخته اند. مشهورترین شعر در مدح امام علی؟ع؟، »علی ای همای رحمت« 

است.

گركسی آمادگی دارد قسمتی از این شعر را كه در ارتباط با این آیه است بخواند. ا

برو ای گدای مسکین در خانۀ علی زن              كه نگین پادشاهی دهد از كرم گدا را 1

خیلی زیبا بود یک بار دیگر به صورت گروهی تکرارش كنید.

گر كسی می تواند، این2 غزل را بخواند. شما بفرمایید! ا

كـــه به ماســـوا فکنـــدی همه ســـایۀ همـــا را علی ای همـــای رحمت تو چه آیتـــی خدا را

گـــر خداشناســـی همـــه در رخ علی بین به علی شـــناختم مـــن به خدا قســـم خدا را دل ا

كـــه در دو عالـــم اثـــر از فنـــا نمانـــد گرفته باشـــد ســـر چشـــمۀ بقـــا را بـــه خـــدا  چـــو علـــی 

بـــه شـــرار قهـــر ســـوزد همـــه جـــان ماســـوا را مگر ای سحاب رحمت تو بباری ار نه دوزخ

گـــدای مســـکین در خانـــۀ علی زن گـــدا را بـــرو ای  كـــرم  كـــه نگیـــن پادشـــاهی دهـــد از 

كنون به اســـیر كـــن مدارا به جـــز از علی كه گوید به پســـر كه قاتل من چو اســـیر توســـت ا

شعر بسیار زیبایی بود!

کید کند که قیمت این انگش���تری خیلی گران نبوده اس���ت. اگر  1. مرب���ی توضی���ح کوتاهی در خصوص ش���عر ارائه دهد و تأ
مطالب اغراق آمیزی در این باره شنیده اند درست نیست.

2. مربیان محترم در صورت عدم آمادگی مخاطبان این قسمت را حذف کنند.

http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87
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▪   موضوع بحث را كه دربارۀ زكات و صدقات اســـت ادامه می دهیم. آیا كســـی می تواند تعریف 
صدقـــه را بگویـــد؟ بله، تعریف های خوبی بـــود. من آن را كامل می كنم: »صدقه چیزی اســـت كه 
انسان آن را به قصد قربت از مالش جدا می كند؛ مثل زكات؛1 یعنی برای رضای خدا آن را می دهد. 
برخی تصور می كنند در صورت دادن صدقه مال شان كم می شود؛ ولی در واقع این چنین نیست و 
مال انســـان بركت پیدا می كند و زیاد هم می شود. صدقه در دست بنده قرار نمی گیرد، مگر این كه 

قباًل در دست خدا قرار گیرد.

گر كمـــک جزئی هم به فقیران می كنند، با بداخالقـــی و با منت و اذیت  متأســـفانه برخی افراد ا
كار زشتی است و روایات و آیات قرآن،2 ما را از آن نهی كرده است.  همراه است. این 

خوب است انسان در زمان حیات خود صدقه را اهدا كند و به امید دیگران نباشد. یک شعاری 
می دهم شما نیز تکرار كنید.

گر كنی خیری به دست خویش كن            خـــــــــیر خـــود را وقف هر بی چـــیز كن3

شما! تکرار كنید. متشکرم! 

بهتر اســـت صدقه چگونه باشد؟ برای رسیدن به جواب این سؤال، باید به چند پرسش پاسخ 
گـــر آماده اید، یـــک صلوات عنایت  دهیـــد و جـــدول را كامـــل كنید تا مطلب خـــوب یادتان بماند. ا

بفرمایید.

جدول ما 20 خانه دارد. به سؤال ها پاسخ دهید تا خانه های جدول را طبق شماره هایی كه داده 
شده پر كنیم.4 هر وقت توانستید پیام جدول را حدس بزنید، بگویید: 

سؤال های جدول

1. به معنای راست گوست؟ صادق. )17، 2، 3 و 8(

2. ترجمۀ صراط؟ راه. )16، 5 و 6(

3. میوۀ دوحرفی؟ به. )1 و 13(

1. مفردات راغب، ج 1، ص 278 )ولی در اصل، صدقه در امر مستحب است و زکات در امر واجب گفته می شود(.
2. بقره، آیۀ 264.

3. پندنامۀ عطار با دخل و تصرف.
4. مربی یک نفر را برای کمک پای تخته بیاورد تا خانه های جدول را بنویسد.
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4. تولد بیش تر پرندگان از آن جا شروع می شود؟ تخم. )11، 4 و 18(

5. نام دیگر صحرا؟ دشت. )15، 10 و 12(

6. نقطه چین را كامل كنید؟  ال فتی اال علی ال ... اال ذولفقار: سیف. )7، 14 و 9(

7. بر بی انتها؟ ب. )19(

1234

5678

9101112

13141516

171819ê

حاال حرف اول را نوشته 4 تا 4 تا بشمارید تا پیام را بدست آورید.

بله، پیام جدول مشخص شد:
»بهتر است صدقه مخفی باشد«1

البته صدقه دادن در هر حالتی خوب است و حتی گاهی الزم است حتمًا صدقه را آشکارا بدهید.

در این جا یک سؤال پیش می آید: صدقه را به چه كسانی بدهیم؟

ببینیم  قرآن2  چه می فرماید. من كارت های3  دوطرفه را - كه طرح كارت آن به شکل نگین 
انگشتر است  یکی یکی نشان می دهم. شما آن ها را بخوانید.

1. بق���ره، آی���ه ی 271 )»و ان تخفوه���ا...؛ ه���رگاه آن ها را مخفی س���اخته و به نیازمندان بدهید، برای ش���ما بهتر 
است«(.

قاِب َو  وُبُه���ْم َو ِفی الّرِ
ُ
َفِة ُقل

َّ
ُمَؤل

ْ
یها َو ال

َ
عاِمِلی���َن َعل

ْ
کیِن َو ال َمس���ا

ْ
ُفَقراِء َو ال

ْ
َدقاُت ِلل َما الّصَ

َ
2. توب���ه، آی���ه ی 60 )»ِإّن

یَضًة ِمَن اهلِل«(. ِبیِل َفِر غاِرِمیَن َو ِفی َسِبیِل اهلِل َو اْبِن الّسَ
ْ
ال

کارت ها را توضیح مختصری بدهند. 3. مربیان محترم در صورت نیاز هر یک از 
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به فقرا ُفَقراءِ 
ْ
لِل

نیازمندان َمساکنِی 
ْ
َو ال

جمع آوری كنندگان زكات عاِمِلنَی َعلَیها 
ْ
َو ال

نرم كردن دل ها ُمَؤلََّفِة قُلُوُبُهمْ 
ْ
َو ال

آزادسازی بردگان قاِب  َو ف الرِّ
ادای دین بده كار غاِرِمنیَ 

ْ
َو ال

مصرف در راه خدا َو ف َسِبیِل اهللِ 
درراه ماندگان ِبیِل  ۀ   َو ابِْن السَّ

در پایان درس، یکی از دوستان این آیه را به صورت ترتیل و كوتاه كوتاه قرائت می كند و دیگران 
به صـــورت هم خوانی تکرار می كنند. امید اســـت همیشـــه به فکـــر نیازمندان باشـــیم و قلک های 

صدقات خود را به آنان هدیه بدهیم! ان شاءاهلل.
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کار با کاغذ
موضوع: تکنولوژی تبلیغ 

هدف کلی: آشنایی با فایده های حجاب و آموزش ساختن كاردستی

اهداف جزئی:

▪   استفاده از قالب كاردستی برای آموزش حجاب 

▪   وجوب پوشش شرعی 

▪   آموختن قصه ای از قرآن

▪   ساختن كاردستی دختر باحجاب

اهدف رفتاری: توجه بیش تر دانش آموزان به مســـئلۀ حجـــاب و رعایت آن در زندگی و آموزش 
ساختن كاردستی

روش مناسب تدریس: توضیحی و فعال )پرسش و پاسخ، جدول و كارت(

وسایل آموزشی: كاردستی

به نام خداوند جان و جهان        خـــداوند بخشندۀ مـــهـــربــان 

با سالم خدمت شما دوستان عزیز!

گر آماده ایـــد یک صلوات  امـــروز هـــم می خواهیم یک كاردســـتی1  جالب و زیبا درســـت كنیـــم. ا
گر دقت كنید می خواهم طرز  بفرســـتید تا كار را شـــروع كنیم. نام این كاردستی »حجاب« اســـت. ا

درست كردن آن را با كاغذ و قیچی توضیح دهم.

وسائل مورد نیاز عبارت اند از: 

مقوای سفید در اندازه یA4  یک عدد، كاغذ رنگی در چند رنگ، چسب مایع، قیچی و مداد.

روش ساخت: 

کاردستی به اطالع دانش آموزان می رساند. 1. مربی در جلسه ی قبل مواد الزم را برای ساخت 
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مانند شکل قطعه ها را برش زده و روی كار بچسبانید.

كاردستی حجاب  شما آماده است!

آفرین! كاردســـتی های زیبایی از حجاب ســـاخته اید. درس ما با این موضوع شروع می شود. از 
شما سؤال می كنم. داستانی از قرآن كریم را كه در آن جلوه ای از »حیا و عفت« آمده است نام ببرید؟ 

هر كسی جواب را بلد است، دست بلند كند.

پاسخ های خوبی دادید. بله، داستان حضرت موسی؟ع؟. امروز این قصه را برای شما تعریف 
 می كنم.▪
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 داستان 1 حضرت موسی؟ع؟
فرعـــون پادشـــاه ظالـــم و ســـتم كاری بـــود و خود را خـــدای روی زمیـــن می دانســـت. او به همۀ 
مـــردم زور می گفـــت. مأموران فرعون به مردم ســـتم می كردند. وقتی موســـی؟ع؟ به ســـن جوانی 
رســـید، روزی در كوچه هـــای مصـــر قدم می زد كه دیـــد دو نفر با هم دعوا می كننـــد. یکی از پیروان 
او بود و دیگری از دشـــمنانش. آن كه از پیروان موســـی بود از او كمک خواســـت. موســـی به كمک 
او رفـــت و خواســـت آن هـــا را از هـــم جدا كند. مردی كه از دشـــمنان بـــود، دیگری را رهـــا نمی كرد. 
 موســـی مشـــتی بـــه او زد تـــا كنـــار برود؛ اما مشـــت به ســـر دشـــمن خورد، بـــه زمیـــن افتـــاد و ُمرد.2

 موسی كه ناراحت بود، از خدا خواست كه او را ببخشد.

این مســـئله باعث شد كه موســـی از مصر بیرون برود. او رفت و رفت تا در وسط صحرا زیر سایۀ 
كـــه در نزدیکی آن چـــاه آبی قرار داشـــت به اســـتراحت پرداخت. در آن جا دیـــد چوپان ها  درختـــی 
گوسفندان خود را آب می دهند و دو دختر در كناری ایستاده اند و فقط از گلۀ خود مراقبت می كنند. 
موســـی تعجب كرد و از دخترها پرسید: »چرا گوسفندهای خود را آب نمی دهید؟« دخترها گفتند: 
»مـــا منتظریم تا مردان چوپان گله های خود را آب دهند و بعد از رفتن آن ها ما گوســـفندان خود را 
ســـیراب كنیم.« موسی به كمک دختران رفت. از چاه آب كشـــید و گلۀ آنان را سیراب كرد. آن روز 
دختران زودتر گلۀ خود را به خانه رساندند و ماجرا را برای پدر تعریف كردند. پدر كه شعیب پیامبر 

بود، به یکی از دخترانش گفت: »برو و آن جوان را به خانه دعوت كن.«

دختر به ســـراغ موسی آمد و ماجرا را گفت و موســـی به دنبال دختر به راه افتاد. در راه دید وزش 
باد باعث نمودارشدن بخش هایی از بدن دختر می شود. موسی كه از خاندان نبوت بود، غیرتش 
قبول نکرد و از دختر خواست كه او جلو برود و هر جا راه را خطا رفت، با سنگی راه را مشخص كند. 
موسی به خانۀ شعیب رسید. دختر از ایمان و امانت داری موسی برای پدر گفت و شعیب از این كار 
كرد و قرار شد كه او آن جا بماند و گوسفندان شعیب را به صحرا  او خوشنود شد. با موسی صحبت 

ببرد و با دختر شعیب ازدواج كند. هر سال هم چند گوسفند برای دستمزدش بگیرد. 

یخ انبیا، ص  382  تی، تار 1. حسین فتاحی، پیامبران و قصه های شان )15 موسی )ع(( و هاشم رسولی محال
تا 387.

2. قصص، آیه ی 15.
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داســـتان را شـــنیدید و حیـــا و عفت موســـی را فهمیدیـــد. در قرآن كریـــم آیاتی دربـــارۀ حجاب و 
پاک دامنی آمده است؛ آیا می دانید این آیات در چه سوره ای است؟ بله، سورۀ نور، آیات 30 و 31.

آیه سی ام را می خوانم1  و ترجمه می كنم. مطالب آیۀ 31 را هم روی چند كارت نوشته ام. تقاضا 
می كنم چندبار این كارت ها را بخوانید.

»قـــل للمؤمنیـــن یغضوا من ابصارهم و یحفظوا ...؛ به مردان بگو كه چشـــم ها را )از نگاه ناروا( 
بپوشند و خود را محفوظ دارند.«

یغضضن
                 

للمؤمنات
                 

و قل

و یحفظن
                 

من ابصارهن

آیه را یک بار با هم می خوانیم: »و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن...« 

ترجمۀ آیه چه می شود؟

من كارت ها را پشت ورو می كنم. پشت كارت ها ترجمۀ آیه آمده است. لطفًا یک بار بخوانید.

تا بپوشند
                 

به زنان
                 

بگو

و خود را محفوظ دارند
                 

چشم ها را

ترجمه: »به زنان بگو تا چشم ها را )از نگاه ناروا( بپوشند و خود را محفوظ دارند...«. كمی این مطلب 
را توضیح می دهم. استادشهید آیت اهلل مرتضی مطهری در كتاب مسئلۀ حجاب2 می فرماید: »خالصۀ 

این دستور این است كه زن و مرد نباید به یک دیگر خیره شوند، نباید چشم چرانی كنند و...«

برای این كه بحث دوطرفه شود، سؤالی از شما می پرسم: چرا انسان باید پوشش داشته باشد؟ 
لطفًا نظر خود را بگویید؟ 

کند. 1. یکی از دانش آموزان می تواند با صوت زیبا آیه را قرائت 
2. مرتضی مطهری، مسئلۀ حجاب، ص 72.
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نظرهای خوبی بود. من آن ها را تکمیل می كنم. »پوشش زن در اسالم این است كه در معاشرت 
خود با مردان، بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد.1«

فلسفۀ پوشش اسالمی به نظر ما2 چند چیز است:

▪   بعضی از آن ها جنبۀ روانی دارد؛

▪   بعضی جنبۀ خانه و خانوادگی؛

▪   بعضی دیگر جنبۀ اجتماعی؛

▪   بضی دیگر.....

برای این كه این مطلب را بدانید، باید جدول رمزی را حل كنید. من یک جدول می كشم كه 23 
خانه دارد و شامل 22 حرف و یک خانۀ ستاره است )خانۀ ستاره هم شمرده می شود(.

رمز جدول عدد 4 است؛ یعنی حرف اول را در محلی یادداشت كنید )حرف اول را كنار بگذارید(. 
كنید. یادتان باشد خانۀ ستاره  بعد چهارتا چهارتا بشمارید و به هر حرفی رسیدید، آن را یادداشت 

هم شمرده می شود!

ی  - 6 ج - 5ز - 4ب - 3ا  -2ح  - 1

ز -12د  -11ب -10ا - 9ش - 8ر - 7

ل -18ب -17ن -16ن -15 ا -14 ب -13

ر -23ا -22ر -ê21 -20ا - 19

پیام جدول چه شد؟ 

»حجاب برای باالبردن ارزش زن«

و پیش گیری از ابتذال او، چنان چه توضیح مفصل این مباحث را نیاز داشتید. به كتاب »مسئلۀ 
حجاب« نوشتۀ آیت اهلل مرتضی مطهری مراجعه كنید.

با تشکر از توجه شما به بحث امروز، با ذكر یک صلوات بحث را به پایان می بریم!

1. مرتضی مطهری، مسئلۀ حجاب، ص 64.
2. همان، ص 68.
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مرد نیایش
موضوع: دعا

هدف کلی: آشنایی با فایده ها و آثار دعا

اهداف جزئی:

▪   شناخت اجمالی امام سجاد؟ع؟

▪   آشنایی با آثار و فایده های دعا

هدف رفتاری)خروجی(: آشـــنایی هرچه بیش تر دانش آموزان با دعـــا و ایجاد انگیزه  برای راز و 
نیاز و نیایش

روش های مناســـب تدریس: توضیحی و فّعال)هم خوانی آیات قرآن، پرسش و پاسخ، بازی با 
كارت، مسابقه و...(

ابزار های آموزشی: تابلو، كارت و جدول.

مردنیایش
خــــــداونــــــد بـــخـــشـــنـــدۀ مـــهـــربـــانبـــه نــــام تـــوان بـــخـــش هـــر نــاتــوان

سالم علیکم! شاد، سرحال و خرم هستید؟ الحمدهلل!

برنامه امروز را با چند سؤال شروع می كنیم:

گر برای من صد پسر متولد شود، دوست دارم نام تمام آنان را علی  امام حسین؟ع؟ فرمودند: »ا
بگذارم.«1

كوچک ترین فرزند امام حسین؟ع؟ كه روی دستان آن حضرت در روز عاشورا به شهادت رسید 
نامش چیست؟ آفرین! علی اصغر؟ع؟.

کافی، ج 6، ص 19. کلینی،   .1
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كه شـــباهت عجیبی به پیامبر؟ص؟ داشـــت چه نام داشـــت؟  بزرگ تریـــن فرزند امام حســـین؟ع؟ 
كبر؟ع؟. احسن! علی ا

فرزندی كه بعد از شـــهادت امام حسین؟ع؟ به امامت رسید چه نام دارد؟ علی )ط، و، ا، س(. 
حدس بزنید حروف داخل پرانتز چه كلمه ای را می سازد؟ بله، علی اوسط كه همان امام سجاد؟ع؟، 

امام چهارم ما شیعیان است.

دوستان من! برای آشنایی بیش تر با این امام، مسابقه ای برگزار می كنیم:
این مسابقه 7 نفر شركت كننده دارد. هر كدام با یک سؤال و برای تماشاچیان نیز یک سؤال.1

روی كارت

دممحواب

دوســـتان من!2 حـــدس بزنید با این حروف چه كلمه ای می توان ســـاخت؟ راهنمایی می كنم. 
كنیۀ امام سجاد؟ع؟ چیست؟ آفرین! ابومحمد.

كارت او نوشته  كه روی  كلمه ای  حاال نوبت شركت كنندگان است. هر شركت كننده باید بگوید 
شده است، چه ارتباطی با امام چهارم ما شیعیان امام سجاد؟ع؟ دارد؟

پشت كارت

صحیفۀ سجادیهابوحمزۀ ثمالی3557مدینهشهربانوزین العابدین

زین العابدین: یکی از القاب امام چهارم؟ع؟ است؛ چون ایشان دائم در حال عبادت و راز و نیاز 
با خداوند بودند، آن حضرت را زینت عبادت كنندگان لقب دادند.

شهربانو: مادر امام سجاد؟ع؟ كه بانوی نمونۀ ایرانی بود.

1. مربی از میان دانش آموزان، هفت نفر را انتخاب کرده و به جلوی کالس یا سالن احضار می کند. سپس به هر دانش آموز یک 
کارت می دهد. دانش آموزان باید کارت ها را طوری در دست بگیرند که روی کارت )حروف الفبا( سمت دانش آموزان باشد 

و پشت کارت )کلمات( سمت خودشان.
2. مربی از تماشاچیان مسابقه می پرسد؟
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مدینه: شهر محل تولد و شهری بود كه آن حضرت در آن به شهادت رسید و در آن جا )قبرستان 
بقیع( دفن شد.

35: مدت امامت آن حضرت 35 سال طول كشید.

57: 57 سال مدت عمر شریف  آن حضرت بود.

ابوحمزۀ ثمالی: یکی از یاران آن حضرت بود كه امام سجاد؟ع؟ دعای مخصوص شب های ماه 
مبارک رمضان را به او یاد داد.

صحیفۀ سجادیه: كتابی است كه 54 دعا و راز و نیاز از امام زین العابدین در آن جمع آوری شده 
است.

در ایـــن كتـــاب ارزش مند، امام ســـجاد؟ع؟ طریقۀ راز و نیـــاز با پروردگار و درخواســـت حاجت از 
خداوند متعال و آداب دعا و نیایش را به زیبایی به نمایش گذاشته است.

عزیزان من! به نظر شما دعا چه فایده ها و آثاری در زندگی ما انسان ها دارد كه امام سجاد؟ع؟ 
آن قدر به آن اهمیت می دادند؟

دوستان خوبم! برای رسیدن به جواب سؤال باال جدول زیر را حل كنید.



157 شیاین درم

جدول قرآنی: 

سوره ای كه به نام چهارپایان است؟ انعام.

نام دیگر قرآن؟ فرقان.

دود عربی؟ دخان.

بیش ترین آیات قرآن دربارۀ آن روز است؟ قیامت.

جای خالی را پركنید؟ سورۀ حمد سوره ای است كه اولش ستایش، وسطش

اخالص و آخرش ....... است. نیایش.

بچه های عزیز! رمز جدول چیست؟ بله، آرامش.

مهم ترین اثر دعا، آرامش روحی و قلبی اســـت كه در اثر ارتباط با خالق هستی به وجود می آید. 
كســـی كه همیشـــه خدا را می خوانـــد، یک آرامش قلبی خـــاص درون او موج می زنـــد: »اال بذكر اهلل 
كه می داند  تطمئن القلوب« و در برابر تمام مشکالت، بالها و دشمنان، احساس امنیت می كند؛ چرا

پشتوانۀ پرقدرتی هم چون خدا دارد.

كه در اثر ایمان به خدا در هنگام خطر دست به دعا برداشته و با قبول شدن  یکی از پیامبرانی 
دعا قلبش آرامش یافت، حضرت موسی؟اهع؟ بود.

همان طور كه شنیده اید، موسی؟ع؟ و پیروانش از ظلم فرعونیان به ستوه آمده بودند و هم چنان 
در فشار و سختی به سر می بردند. خداوند به او وحی كرد: »پیروان خود را شبانه از مصر خارج كن.« 

سرانجام موسی؟ع؟ تصمیم گرفت با پیروانش، به سوی فلسطین )بیت المقدس( هجرت كند.

آنان شـــبانه حركت كردند و در راه به دریای ســـرخ رسیدند. از آن جا نتوانستند عبور كنند. سپاه 
تادندان مسلح و بی كران فرعون هم  پیش می آمد. شیون و غوغای بنی اسرائیل)یاران موسی( به 
آسمان رفت. نزدیک بود از شدت ترس، جان بدهند. آنان با ناامیدی و شکایت به موسی گفتند: 
»اّنا لمدركون؛1 ما گرفتار شـــدیم.« حضرت موســـی؟ع؟ بـــا ایمان به خدا فرمـــود: »كال اّن معی ربی 
سیهدین؛2 چنین نیست، به یقین پروردگارم با من است و به زودی مرا هدایت خواهد كرد.« سپس 

1. شعراء، آیۀ 61.
2. همان، آیۀ 62.
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دست به سوی آسمان برداشت و از خدا كمک خواست. در آن حال، خداوند با لطف خاص خود به 
موسی؟ع؟ وحی كرد: »عصای خود را به دریا بزن.1« او هم به فرمان خدا، عصای خود را به دریا زد. 
گردید. موسی؟ع؟ و بنی اسرائیل از همان راه حركت  آب دریا شکافته شد و زمیِن درون دریا آشکار 

كرده و از طرف دیگر به سالمت خارج شدند.

فرعون و سپاهیانش نیز فرارسیدند و از همان راهی كه در میان دریا پیدا شده بود، بنی اسرائیل را 
تعقیب كردند. وقتی آخرین نفر از لشکر فرعون وارد راه بازشدۀ دریا شد، ناگهان به فرمان خدا امواج 

دریا از هر سو به هم پیوستند و همۀ فرعونیان را به كام مرگ فروبردند.2

عزیزان من! حدس بزنید عدد زیر چیست؟

1. شعراء، آیۀ 63.
2. بالغی، قصص قرآن، ص 146.
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آفرین! یکی دیگر از فایده های دعا، دفع بالست.

امام علی؟ع؟ می فرماید: »ادفعوا امواج البالء بالدعا؛ بالها را با دعا از خود دفع كنید.1«

دوستان خوب! حضرت یونس؟ع؟ یکی از پیامبران الهی است. ایشان پس از این كه سه سال 
قـــوم خود را به ایمان دعـــوت كرد، هیچ كدام ایمان نیاوردند؛ مگر دو نفـــر. یکی عابدی بود به نام 
»ملیخـــا« یا »تنوخـــا« و دیگری عالمی به نام »روبیـــل«. امام صادق؟ع؟ فرمـــود: »خداوند، عذاب 
وعده داده شـــده را از هیچ امتی برطرف نکرده، مگر قوم یونس. حضرت یونس؟ع؟ هرچه آن ها را 
به ایمان خواند، نپذیرفتند. با خود اندیشید كه آن ها را نفرین كند. عابد نیز او را بر این كار تشویق 
می كرد؛ ولی روبیل می گفت: »نفرین مکن؛ زیرا خداوند دعای تو را مســـتجاب می كند؛ درحالی كه 

دوست ندارد بندگانش را هالک كند.«

باألخـــره یونس؟ع؟ گفتار عابد را پذیرفت و نفرین كرد. به او وحی شـــد در فالن روز و ســـاعت، 
عذابـــی نازل می شـــود. نزدیک زمان عذاب، یونس به همراه عابد از شـــهر خارج شـــد؛ ولی روبیل 
در همان جا ماند. ســـاعت نزول بال رســـید و آثار آن پیدا شد. قوم یونس آشفته شدند؛ چون هرچه 
گشـــتند یونس را نیافتند. روبیل به آنان گفت: »اینک یونس نیســـت. به خدا پناه ببرید و زاری و 
ع كنید؛ شاید بر شما ترحمی نماید!« پرسیدند: »چگونه پناه ببریم؟« روبیل فکری كرد و گفت:  تضر
كنید؛ حتی بین شـــتران و بچه های شان، گوسفندان و  »فرزندان شـــیرخواره را از مادران شان جدا 
بره های شان و گوساله ها و گاوها جدایی بیندازید و در میان شان جمع شوید. آن گاه اشک ریزان از 

خدای یونس، خدای آسمان ها، زمین ها و دریاهای پهناور بخشش بخواهید.

مردم به دســـتور روبیل عمل كردند. پیران كهن سال صورت بر خاک گذاشته و اشک ریختند. 
آوای حیوانات و اشـــک و آه قوم یونس با هم آمیخته شـــد و سرانجام، رحمت بی انتهای پروردگار 

جهان بر سر آن ها سایه افکند و عذاب نازل شده برطرف گردید.2

بدین ترتیب، قوم یونس با دعا نزد پروردگار خویش، این بالی عظیم را از خود دور ساختند. 

دانش آموزان گرامی! برای این كه با دیگر فایده ها و آثار دعا آشنا شوید، با حروف داخل كارت ها 

1. نهج البالغه، حکمت 139.
2. محمد محمدی اشتهاردی، داستان ها و پندها، ج 4، ص 49.
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كلمه بسازید و به ترتیب در جای خالی قرار دهید.

ه ر ی ذ خا ه و خ ت سی و ز را ی ف ش

دعا ... دردهاست. 

دعا ... را زیاد می كند. 

دعا انسان را به ... هایش می رساند. 

گر اجابت نشود، ... ای برای آخرت است.  دعا ا

آفرین!

دعا شفای دردهاست

محمد بن مســـلم از یاران امام باقر؟ع؟ می گوید از آن حضرت دربارۀ خواص دانه ای سیاه رنگ 
گفتم: »آیا این دانه به فرمودۀ پیامبر؟ص؟، هر دردی جز مسمومیت را درمان می كند؟«  پرسیدم و 
امام باقر؟ع؟ فرمود: »آری، آیا می خواهی تو را با چیزی آشنا كنم كه هر درد و مسمومیتی را درمان 

می كند؟« با خوش حالی عرض كردم: »آری.« ایشان فرمودند: »دعا«1

امام باقر؟ع؟، در حدیث دیگری نیز فرمودند: »دعا شفای هر دردی، حتی مرگ است.«2؛ یعنی 
خداوند برخی مرگ ها را با دعا به تأخیر می اندازد.

دعا روزی را زیاد می کند
كـــرم؟ص؟ بـــه اصحابش فرمود: »آیا می خواهید اســـلحه ای به شـــما معرفی كنم  روزی پیامبـــر ا
كردند: »بلی یا رســـول اهلل!«  كه موجب نجات و هم چنین فراوانی روزی باشـــد؟« اصحاب عرض 

پیامبر؟ص؟ فرمود: »شب و روز دعا كنید؛ زیرا دعا اسلحۀ مؤمن است.«3

دعا انسان را به خواسته هایش می رساند.

▪   بچه های عزیز! این آیۀ قرآن را حتمًا همگی شنیده اید. با من تکرار كنید:

1. بحاراالنوار، ج 93، ص 299.
2. فالح السائل، ص 28.

3. بحاراالنوار، ج 13، ص 30.
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»ُادعونی أستجب لکم« یعنی چه؟ »بخوانید مرا تا اجابت كنم شما را«1

انسان مؤمن با دعا به خیلی از خواسته هایی كه به صالحش است، می رسد.

گر اجابت نشود، ذخیره ای است برای آخرت 4. دعا ا

در روایات اســـالمی آمده اســـت: »هیچ مسلمانی نیســـت كه قطع رحم و گناه نکرده باشد و دعا 
كند؛ مگر این كه خدا او را به خواســـته هایش می رســـاند یا مشـــکلی را از او دور می كند و یا این دعا را 
برای آخرتش پس انداز می كند.«2 یعنی خداوند در روز قیامت، به جای این دعا، چیز بهتری به او 

تقدیم می كند.

دوستان خوبم! حاال به این شعر زیبا گوش كنید.

آن پرنده ام كه تو

بال داده ای مرا

تا شوم در آسمان

گرم و شادمان، رها

من دلم برای تو

تنگ می شود خدا

شاد می شوم ولی

تا كه می كنم دعا

من گلم پر از دعا

دست من به سوی تو

سبز و تازه می شوم

با نسیم بوی تو

ای خدا! به ما بده

قلب خوب و مهربان 

1. غافر، آیه ی 60.
2. بحاراالنوار، ج 93، ص 322 تا 294.
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گرم مثل آفتاب

پاک مثل آسمان 

)علی باباجانی(

ُخب بچه های عزیز! آمادۀ اجرای یک مسابقه هستید؟ مسابقۀ ما از چند سؤال تستی تشکیل 
كنند. روال مسابقه چنین است:  شده است. در این مسابقه، تمام دانش آموزان می توانند شركت 
كسانی كه گزینه  »الف« را قبول دارند، در سمت راست كالس، كسانی كه گزینۀ »ب« را قبول دارند، 

در انتهای كالس و كسانی كه گزینۀ »ج« را قبول دارند، در سمت چپ كالس می ایستند.

آماده اید؟ شروع می كنیم.

1. كدام دعاست كه در هر فراز آن مجموعه ای از نام های خداوند آمده است.

ج( دعای جوشن كبیر الف( دعای كمیل       ب( دعای توسل 

گزینۀ »ج« را انتخاب كرده  كبیر. برای ادامۀ مسابقه، فقط كســـانی كه  آفرین! دعای جوشـــن 
بودند، می توانند شركت كنند.

2. دعایی كه در شب های ماه رمضان خوانده می شود، كدام دعاست؟

الف( دعای ندبه          ب( دعای افتتاح     ج( زیارت جامعۀ كبیره

گزینـــه را انتخاب كرده  گزینۀ »ب« دعای افتتاح. در ادامۀ مســـابقه، كســـانی كه این  آفریـــن! 
بودند، شركت می كنند.

3. كدام دعا منسوب به امام سجاد؟ع؟ است؟

الف( مناجات پانزده گانه           ب( دعای ابوحمزۀ ثمالی    د( هر دو مورد

آفرین! برندگان مسابقه كسانی هستند كه گزینۀ »د« را انتخاب كرده اند.

دوستان خوبم! با یک دعا، برنامۀ امروز را پایان می دهیم.

اللهم عجل لولیک الفرج! آمین یا رب العالمین!
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مسابقۀ فرهنگی
موضوع: تکنولوژی تبلیغ و قرآن

هدف کلی: انجام مسابقۀ فرهنگی و پاسخ به سؤاال ت دینی با استفاده از آیةالکرسی

اهداف جزئی:

▪   استفاده از قالب مسابقه برای آموزش مفاهیم دینی

▪   ترجمۀ لغات و معانی واژگان آیةالکرسی

▪   حفظ آیةالکرسی

▪   افزایش اطالعت قرآنی و دینی

ه���دف رفت���اری: درک قدرت خداوند با فهم آیةالکرســـی و درک این مطلب كه در همه جا و هر 
وقتی خدا ما را می بیند؛ پس باید كارهای خود را با توجه به رضایت او تنظیم كنیم. 

روش مناسب تدریس: توضیحی و فعال)مسابقه، جدول و كارت(

رسانه های آموزشی: مسابقۀ فرهنگی

كتابـــش نـــور و پیغامش عظیم اســـتبـــه نـــام آن كـــه رحمـــان و رحیم اســـت

سالم دوستان عزیز!

این دكوری1 كه امروز می بینید، یازده ستاره  با ماه و خورشید است كه با مقوا یا یونولیت توسط 
دوستان شما برای مسابقه آماده و به دیوار نصب شده است. روی هر ستاره شماره ای نوشته شده 

و مطالبی روی آن، كه سؤال های مسابقه است. به ترتیب جلو می رویم.

ی تخته ترسیم شود. 1. در صورت نداشتن امکانات دکور، تصویر یازده ستاره، ماه و خورشید رو
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 فرهنگی یمسابقه
 موضوع: تکنولوژی تبلیغ و قرآن

 الکرسیةیآ استفایه از   یننی با سؤاالفرهنگی و پاسخ به  یانجام مسابقه هدف کلی:
 ئی:اهداف جز

 استفایه از قالب مسابقه برای آموزش مفاهیم یننیـ 
 الکرسییةآلغا  و معانی واژگان  یترجمه ـ
 الکرسییةآحفظ  ـ
 ش اطالعت قرآنی و یننیانافزـ 

؛ پـ   نـد بیما را می امطلب که یر همه جا و هر وقتی خدیرک انن و الکرسی یةآبا فهم یرک قدر  خداوند  هدف رفتاری:
 م. ینکخوی را با توجه به رضانت او تنظیم  باند کارهای

 کار ( و مسابقه، جدول)فعالو توضیحی  روش مناسب تدرن :
 فرهنگی یهای آموزشی: مسابقهرسانه
 

 کتابش نور و پیغامش عظیم است که رحمان و رحیم است به نام آن
 

 عزنز! سالم یوستان
لیت توسط یوستان شما بـرای مسـابقه   وکه با مقوا نا نوناست با ماه و خورشید  2نازیه ستاره ،بینیدکه امروز می 1انن یکوری

 بـه  سـت. مسـابقه ا  یاهسؤالنوشته شده و مطالبی روی آن، که  ایشماره ستارهروی هر  است. آمایه و به ینوار نصب شده
 رونم.ترتیب جلو می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 شوی.. یر صور  نداشتن امکانا  یکور، تصونر نازیه ستاره، ماه و خورشید روی تخته ترسیم 1
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آماده شـــده اید برای مســـابقۀ فرهنگی و جواب دادن به ســـؤال ها؟ قبل از شروع مسابقه، برای 
گرم شـــدن جلسه یک سؤال می پرسم. آیا می دانید معنای مسابقه چیست؟ هر كس جواب را بلد 
است، دست بلند كند. بله، شما بفرمایید. مسابقه از ریشۀ كلمۀ »سبق« است؛ به معنی سبقت بر 
یک دیگر و پیشی گرفتن. خوب است انسان در كارهای خیر تالش كند و از دیگران جلو بزند. انجام 

مسابقه با این نیت خوب است.

ُخب، معنای فرهنگ هم خیلی گستره است و شامل همه نوع مسابقه های خوب می شود؛ اما 
چون جلســـه های ما قرآنی و دینی اســـت، تالش كردیم  تا مسابقه رنگ وبوی قرآنی داشته باشد.1 

برای انجام مراحل مسابقه آماده اید؟ پس با ذكر صلواتی می رویم مسابقه را شروع كنیم.

ابتدا سه گروه كه هر كدام شان از یک نفر2 تشکیل شده و آمادگی الزم را دارند،3  تشریف بیاورند.4 
در صورت پاســـخ صحیح، امتیاز می گیرند. از نفر شمارۀ »1« می خواهم ســـؤال اول را از روی ستارۀ 
شـــمارۀ »1« بیاورد. خب، زیر شـــمارۀ »1« یکی از حروف الفبا نوشـــته شده است، آن را داخل جدول 

1. تالش ش���ده مس���ابقه طوری باش���د که امکان اجرای آن با وسایل س���اده ممکن باش���د؛ هرچند مربیان می توانند امکانات 
گستره تری را به کار بندند.

2. مربی می تواند همۀ دانش آموزان را سه گروه کند و از هر گروه، یک نفر در جایگاه )جلوی کالس( حاضر شوند.
3. مربی با سه شماره قرعه کشی می کند. هر کس شماره ای دارد؛ از شمارۀ یک شروع می کند.

4. مربی در صورت صالح دید، می تواند از جلسۀ قبل موضوع را با دانش آموزان در میان گذاشته و از آن ها درخواست مطالعه 
کند.
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رمزی1 می نویســـیم. جدول رمزی شانزده حرف است كه در هر مرحله یکی از حروف آن مشخص 
می شـــود. اآلن حرف »ز« را در خانۀ شـــمارۀ »1« قرار می دهیم. ســـؤال دوم را می پرســـم. هر گروهی 
گـــر بلد نبودید، از دیگر  بلد بود، دســـت خود را بلند می كند )امتیازها را كمک مربی2  می نویســـد(. ا

دوستانی كه در این جا حضور دارند، سؤال می شود. 

*  مرحلۀ اول مسابقه: یک سؤال

ســـؤال اول با این روش ســـؤال می شود: ابتدا سه بار كلمۀ »ســـّید« را روی تخته می نویسم.3 به 
نظر شما این »سیدها« به چه مفهومی است؟ راهنمایی می كنم. جلوی این سه سید، كلمه هایی 

می نویسم. حاال هر كدام از شما سه نفر، بلد است پاسخ دهد. )10 امتیاز(

سیدالکالم: القرآن                      سیدالکالم؟  ▪       سید 

و سیدالقرآن: البقره   و سیدالقرآن؟  ▪      سید 

و سیدالبقره: آیةالکرسی و سیدالبقره؟  ▪      سید 

خیلی عالی جواب دادید. معلوم شد »سید آیات« آیةالکرسی است. یک بار دیگر ترجمۀ مطالب را 
تکرار می كنم. شما تا این جا با سه تا از بهترین ها آشنا شدید. بهترین كتاب آسمانی: قرآن، بهترین 

سوره های قرآن: بقره و بهترین آیه های آن: آیةالکرسی است.

*   مرحلۀ دوم مسابقه: كتاب های آسمانی )10 امتیاز(

نفـــر دوم، ســـؤال ســـتارۀ دوم را بیـــاورد. حـــرف دوم »ا« اســـت. آن را هـــم داخل جـــدول رمزی 
می نویسیم. به ترتیب جواب سؤال ها را بگویید.

▪   نام كتاب حضرت موسی؟ع؟ چیست؟ تورات. 

▪   نام كتاب حضرت عیسی؟ع؟ چیست؟ انجیل.

▪   نام كتاب حضرت علی؟ع؟ چیست؟ نهج البالغه.

برای این كه شما حاضران هم در مسابقه شركت داشته باشید، از شما هم این سؤال را می پرسم: 

1. این جدول شانزده خانه ای است که مربی قباًل  آماده کرده و روی تخته نصب می کند.
2. مربی یک نفر را برای کمک انتخاب می کند و او در کنار تخته می ایستد یا می نشیند و امتیازها را ثبت می کند.

3. مربی می تواند مطالب را روی چند کارت بنویسد و آن ها را روی تابلو وایت برد با آهن ربا نصب کند
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▪   نام كتاب حضرت امام سجاد؟ع؟ چیست؟ صحیفۀ سجادیه.

* مرحلۀ سوم: مسابقۀ اعداد )10 امتیاز(

نفر ســـوم ســـؤال ســـتارۀ ســـوم را بیـــاورد. حـــرف ســـوم »س« اســـت. آن را داخل جـــدول رمزی 
می نویسیم. هر كس جواب این سؤال را می داند، دستش را بلند كند.1

▪   از این عدد چه می فهمید؟ »50«

كاماًل صحیح گفتید! از آن جا كه بحث امروز ما در مورد آیةالکرســـی اســـت، این سؤال هم راجع 
كلمه است. من2 آن را می خوانم: »اهلُل ال إَِل إاِل ُهَو  كلمه های آیةالکرسی »50«  به آن است. تعداد 
ِی یْشَفُع ِعنَْدُه إاِل بِإِْذنِِه 

َّ
رِْض َمْن َذاال

َ ْ
مواِت َو ما ف ال ُ ما ف السَّ

َ
ُخُذُه ِسنٌَة َو ال نَْوٌم ل

ْ
َقیوُم التَأ

ْ
ح ال

ْ
ال

مواِت َو  ِمِه إاِل بِما ش�اَء وَِس�َع کرِْس�یُه السَّ
ْ
َفُهْم َو الحِییُطوَن بَِشٍء ِمْن ِعل

ْ
یِدیِهْم َو ما َخل

َ
َیْعلَُم ما بنََی أ

َعِظیُم«
ْ
َعَ ال

ْ
رَْض َو الیَؤُُدُه ِحْفُظُهما َو ُهَو ال

َ ْ
ال

در روایات و نزد مشهور فقیهان، آیةالکرسی تنها همین آیه است؛ نه به ضمیمۀ دو آیۀ بعد آن.3 
چند كلمه بود؟ 50كلمه. 

▪   دوباره عدد 50 در ارتباط با آیةالکرسی؟ سؤال سخت است، راهنمایی می كنم: »خیر و بركت«. 
بله، صحیح است. در هر كلمه از آیةالکرسی 50 خیر و بركت وجود دارد.

* مرحلۀ چهارم مسابقه: حدیث )10 امتیاز(

نفر اول سؤال ستارۀ چهارم را بیاورد. حرف چهارم »ن«؛ داخل جدول رمزی می نویسیم. باز هم 
سؤالی می پرسم، هر كس بلد است، دستش را بلند كند.

▪    حدیثی بگویید در ارتباط با اهمیت آیةالکرسی.

راهنمایی كنم: از همین كارت هایی كه در مرحلۀ او داشتیم، می توانید حدیث را بگویید. 

▪   بله، »َسِیُدالَكالِم القرآن َو َسِیُدالقرآن اَلَقَرة َو سیُداَلَقَرةآیةالكریس.«

ُخب حدیث را با هم می خوانیم: 

1. اگر زنگ در اختیار دارید، شرکت کنندگان زنگ بزنند.
2. اگر مربی صالح دانست، می شود آیه را یکی از دانش آموزان بخواند.

3.  . جواهرالکالم، ج 12، ص 215.

http://www.wikifeqh.ir/<0622><06CC><0647>
http://www.wikifeqh.ir/<0636><0645><06CC><0645><0647>
http://www.wikifeqh.ir/<0622><06CC><0647>
http://www.wikifeqh.ir/<0641><0642><06CC><0647><0627><0646>
http://www.wikifeqh.ir/<0645><0634><0647><0648><0631>
http://www.wikifeqh.ir/<0631><0648><0627><06CC><0627><062A>
http://lib.eshia.ir/10088/12/215/<0627><0644><0645><0642><0631><0631>
http://lib.eshia.ir/10088/12/215/<0627><0644><0645><0642><0631><0631>


167 یگنهرف ۀقباسم

قال علی؟ع؟: »َسِیُدالَكالِم القرآن َو َسِیُدالقرآن اَلَقَرة َو سیُد اَلَقَرة آیُة الكریس.«

امـــا این حدیث ادامه هم دارد كه من ادامۀ آن را می خوانم. این حدیث1 را حضرت علی؟ع؟ از 
پیامبر گرامی مان؟ص؟ شنیده است:

َمسنَی 
َ
»... َس�ِیُدالَكالِم القرآن َو َسِیُدالقرآن اَلَقَرة َو سیُداَلَقَرة آیُةالكریس؛ یا ّع! ِانَّ فیها ل

لَکَِمٍة ف لِک لکمٍة مخسوَن بََرَكة؛ قرآن كالم برتر است و بقره، بهترین سورۀ قرآن و آیةالکرسی بهترین 
آیۀ بقره است؛ ای علی! در این آیه پنجاه كلمه است و در هر كلمه پنجاه خیر و بركت وجود دارد.«

* مرحلۀ پنجم مسابقه: شماره ها )10 امتیاز(

نفر دوم، سؤال ستارۀ پنجم را بیاورد. حرف پنجم هم حرف »ا« است. آن را داخل جدول رمزی 
می نویسیم. هر كس جواب سؤال ها را می داند، دستش را بلند كند.

▪   آیةالکرسی چندمین آیه از سورۀ بقره است؟ 

بله آیۀ 255. كاماًل صحیح است.

▪   سورۀ بقره چندمین سورۀ قرآن است؟ دوم. بله، دومین سورۀ قرآن.

▪   سورۀ بقره شامل چه جزءهایی از قرآن است؟ اول، دوم و سوم. 

باز هم سؤالی برای حضار:

▪   سه ورزشی كه اسالم به آن ها سفارش كرده است كدام اند؟ اسب سواری، شنا و تیراندازی.

این ورزش ها انســـان را شـــاداب و چابک می كنند. ما هم برای این كه شـــما شـــاداب تر شـــوید، 
مسابقۀ پرتاب دارت2 داریم.

* مرحلۀ ششم مسابقه، پرتاب دارت برای هر سه گروه )10 امتیاز( 

▪   نفر سوم، سؤال ستارۀ ششم را بیاورد. حرف ششم »س« داخل جدول رمزی آن را می نویسیم.

هر گروه به ترتیب، سه دارت پرتاب می كند. امتیازهای گروه جمع و بر عدد سه تقسیم می شود.

* مرحلۀ هفتم مسابقه: معنی این لغت چیست؟ )30 امتیاز(

نفر اول، ســـؤال ستارۀ هفتم را بیاورد. حرف هفتم »ن«، آن را داخل جدول رمزی می نویسیم. 

1. تفسیر مجمع البیان، جزء 1 و 2، ص 360 – 361.
 2. با رعایت نکات کامل ایمنی مسابقه انجام شود. اگر امکانات بهتری وجود دارد، می توان به کار گرفت.
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ُخب تا این جا نتوانســـتید رمز جدول را حدس بزنید؟ اشکالی ندارد؛ مسابقه را ادامه می دهیم. به 
ترتیب پاسخ دهید.

روی این كارت ها لغت هایی نوشته شده است.1 یکی یکی می پرسم؛ از هر گروه سه لغت پرسیده 
می شود. هر كس بلد نباشد، نفر بعدی جواب دهد. آماده اید؟2

▪   معنای این لغت ها را بگویید.

▪   حّی: زنده.

▪   قّیوم: نگه دارنده و پاینده.

ۀ   سنة: خواب سبک؛ به قول ما چرت.

▪   نوم: خواب عادی و معمولی.

گرفته و دارای طاقت و توانایی. ▪   وسع: فرا

▪   كرسی: هر پایه و شالوده ای كه به توان به آن اعتماد كرد.

▪   الیؤوده: به زحمت و سختی نمی اندازد او را.

▪   علٌی: باالست در اقتدار و نفوذ.

▪   عظیم: بزرگ )در این جا معنایش عظیم الشأن است(.  

حـــاال كـــه ترجمۀ لغات را به این خوبی پاســـخ دادید. نوبت می رســـد به ترجمۀ آیـــات كه در هر 
سؤال، بخشی از آیه را از شما سؤال می كنم. دارد از هر گروه سه ترجمه می پرسم.

* مرحلۀ هشتم مسابقه: ترجمۀ قسمتی از آیةالکرسی )30 امتیاز(

نفر دوم، ســـؤال ســـتارۀ هشـــتم را بیـــاورد. حـــرف هشـــتم »ا«ف آن را هم داخل جـــدول رمزی 
می نویسیم.

به ترتیب ترجمۀ هر بخش كه پرسیدم را بگویید.

▪   ال اله اال هو: احدی جز او سزاوار پرستش و خدایی نیست.

▪   الحی القیوم: زنده ای كه دانای به امور است. 

1. مربی این کلمات را با خط درشت روی کارت ها نوشته و ترجمه ها را با خط ریز در پشت کارت می نویسد.
 2. ترجمه های نزدیک به این ترجمه ها قابل قبول است.
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▪   التاخـــذه ســـنة و ال نـــوم: او را نه چـــرت و نه خواب ســـنگین می گیرد )یعنی او غافـــل از مردم 
نمی گردد و آن ها را فراموش نمی كند(.

▪   له ما فی السموات و ما فی االرض: برای اوست سلطنت آن چه در آسمان ها و زمین است.

▪   من ذا الذی یشفع عنده اال باذنه: كیست كه شفاعت كند نزد او جزء به اجازه اش؟ 

▪   یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم: می داند آن چه روبه رو و آن چه پشت سرش است.

▪   و الیحیطون بشیء من علمه: به چیزی از دانش او احاطه ندارند.

▪   اال بما شاء: مگر آن چه خود او بخواهد.

گرفته است. گاهی او آسمان ها و زمین را فرا ▪   وسع كرسیه السموات و االرض: علم و آ

باز هم سؤال هایی برای حضار؟

▪    والیؤوده حفظهما: بر خداوند حفظ آسمان ها و زمین سخت نیست.

▪   هو العلی العظیم: او توانا و عظیم الشأن است.

* مرحله نهم مسابقه: ورزشی )10 امتیاز( 

نفر سوم، سؤال ستارۀ نهم را بیاورد. حرف نهم،  حرف »ب« است آن را نیز داخل جدول رمزی 
می نویسیم.

گروه یک نفر این حركت را انجام می دهد. بدون این كه زانو خم شود، نوک انگشتان )یا  از هر 
كف دســـت( روی زمین قرار گیرد و حضار تا عدد ده می شـــمارند: یک و یک و یک، دو و دو و دو... 

تا ده و ده و ده. 

گر درست انجام شد، امتیاز كامل؛ واال با نظر مربی امتیاز داده می شود. ا

* مرحلۀ دهم مسابقه:

نفر اول، سؤال ستارۀ دهم را بیاورد. حرف دهم هم »ا« است. داخل جدول می نویسیم.

ُخب سؤال را بخوانم: »از حضور شما در مسابقه تشکر می شود!« مثل این كه سؤال نداشت.

* مرحلۀ یازدهم مسابقه:

نفر دوم، سؤال ستارۀ یازدهم را بیاورد. حرف یازدهم »ت« است. آن را هم داخل جدول رمزی 
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می نویسیم.

خوب سؤال را بخوانم “ شما برنده جایزه شده اید” به شما تبریک می گویم 

ُخب جدول رمزی را توانستید حدس1 بزنید؟ پیام آن چیست؟ 

پیام جدول: »قرآن كتاب انسان ساز«

ب -9 ا -10ت -11ک -12 ن -13آ  -14ر- 15ق -16

ز -1ا -2 س - 3ن -4ا - 5س - 6ن - 7ا  - 8

در این قسمت هم دو سؤال از حضار می پرسم:

▪   این یازده ستاره، ماه و خورشید مربوط به كدام یک از سوره های قرآن است؟

بله، صحیح فرمودید. قصۀ حضرت یوسف؟ع؟ كه در دوران كودكی، در رؤیای صادق دید كه 
یازده ستاره، ماه و خورشید بر او سجده می كنند.

▪   آیُةالکرســـی در چه اموری خوانده می شـــود؟ به تعداد ماه و خورشید بگویید؛ یعنی دو مورد را 
نام ببرید.

عالی بود! هنگام سفر و هنگام خواب.

در پایان درس، من موردهایی را كه خوب است آیُةالکرسی خوانده شود می گویم:

▪   بعد از وضو؛2 
▪   بر بالین محتضر)كسی كه در حال جان دادن است(؛3

▪   هنگام دفن میت؛4
▪   پس از نمازهاى واجب؛5

1. در صورتی که نتوانستند حدس بزنند، مربی راهنمایی می کند و بقیۀ حروف را یکی یکی می گوید.
2. العروة الوثقی، ج 1، ص200.

3. همان، ص 375.
4. الحدائق الناضرة، ج 4، ص 105.

5. مجمع الفائدة، ج 2، ص 315.

http://www.wikifeqh.ir/<0648><0636><0648>
http://www.wikifeqh.ir/<0645><062D><062A><0636><0631>
http://www.wikifeqh.ir/<0628><0627><0644><06CC><0646>
http://www.wikifeqh.ir/<0645><06CC><062A>
http://www.wikifeqh.ir/<062F><0641><0646>
http://www.wikifeqh.ir/<0648><0627><062C><0628>
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▪   هنگام پوشیدن لباس نو؛1

▪   هنگام خواب؛
▪   در سفر؛2

▪   زمان رسیدن حاجی به عرفات براى وقوف؛3
خواندن آیُةالکرسی خیلی سفارش شده و مستحب است.4

* نکاتی دربارۀ اجرای مسابقه

گر اجرای برخی  مربیان محترم با توجه به امکانات و توان مندی های خود مسابقه را اجرا كنند. ا
كارها یا برخی قســـمت های مســـابقه دشوار اســـت، می توانند آن را تغییرداده یا حتی حذف كنند. 

هدف اصلی مسابقه، پاسخ گویی و آموزش محتوای سؤال هاست كه باید انجام شود.

افراد شركت كننده باید آیُةالکرسی را حفظ و با معانی و مفاهیم آن آشنا باشند.

مربی از قبل، تعدادی جایزۀ مناسب با شأن شركت كنندگان و تماشاچیان تهیه می كند و به افراد 
می دهد.

جدول رمزی:

با پاسخ به هر مرحله از سؤال های مسابقه، مربی یک حرف از حروف جدول را طبق شماره در 
آن قرار می دهد و پس از یازده مرحلۀ مســـابقه، یازده حرف جدول مشـــخص می شـــود. هر گروهی 

می تواند در هر مرحله از مسابقه پیام جدول را بگوید.

مربی دقت كند كه شـــماره ها یکی یکی از آخر به اول نوشـــته شـــده باشد و دانش آموزان با كمی 
دقت، می توانند به پیام جدول برسند. چنان چه پیام جدول را حدس زدند، مربی توضیح كوتاهی 

دربارۀ جملۀ »قرآن كتاب انسان ساز و كتاب زندگی است« می دهد.

کشف الغطاء، ج 3، ص 38.  .1
2. العروة الوثقی، ج 2، ص 414.

3. جواهر الکالم، ج 19، ص 54.
4. هم چنین در نمازهای مستحبی مانند نماز عیدغدیر، نماز شب اول قبر و نماز اعرابی وارد شده است.  در 

نافله هاى ظهر و رکعت دوم از دو رکعت نافله ی بین مغرب و عشا و نماز وتر هم مستحب است.

http://www.wikifeqh.ir/<0644><0628><0627><0633>
http://www.wikifeqh.ir/<067E><0648><0634><06CC><062F><0646>
http://www.wikifeqh.ir/<062E><0648><0627><0628>
http://www.wikifeqh.ir/<0633><0641><0631>
http://www.wikifeqh.ir/<0648><0642><0648><0641>
http://www.wikifeqh.ir/<0639><0631><0641><0627><062A>
http://www.wikifeqh.ir/<062D><0627><062C><06CC>
http://www.wikifeqh.ir/<0645><0633><062A><062D><0628>
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معمای انگشتر
موضوع: قرآن

هدف کلی: آشنایی با جایگاه رهبر و امام در قرآن

▪   اهداف جزئی:

▪   آشنایی با معنای جانشینی و شرایط جانشین 

▪   آشنایی با جایگاه علی؟ع؟ در قرآن 

▪   وظیفۀ ما نسبت به حضرت علی؟ع؟

▪   آشنایی با آیۀ 55 سورۀ مائده 

هدف خروجی: آشنایی با جایگاه حضرت علی؟ع؟ و جانشینی پیامبر اسالم؟ص؟

روش تدریس: توضیحی و فعال)داستان، جدول، كارت، شعر و مسابقه(

وسائل تدریس: تخته و كارت

بچه ها سالم!

حال تان خوب است؟

احوالتان خوب است؟

خوش اخالقید؟ 

زرنگید؟ 

بی سوادید؟

حواس تان جمع است؟

خیلی ُخب، برای این كه معلوم شود حواس تان جمع جمع است، با چند تا سؤال برنامۀ امروز را 
شروع می كنیم. آماده اید؟ 

▪   یکی از پیامبران الهی كه بعد از مدت ها پیامبری و ســـربلندی در امتحانات سخت الهی، به 
مقام امامت رسید؟  ابراهیم.



173 رتشگنا یامعم

▪   شهری كه به حرم پیامبر اسالم معروف است و چهار امام معصوم؟ع؟ در آن شهر دفن هستند 
چه نام دارد؟ مدینه 

▪   نام دشمن قسم خوردۀ انسان در قرآن كه به دلیل اطاعت نکردن از فرمان الهی برای سجده 
بر آدم، از جمع فرشتگان اخراج شد، چیست؟ ابلیس.

▪   حرم تنها امام مدفون در كشور عزیزمان در كدام شهر قرار دارد؟ مشهد.
▪   سوره ای از قرآن كریم كه با »بسم اهلل الرحمن الرحیم«، شروع نمی شود؟  توبه.1

حاال برای اینکه به موضوع برنامه دست پیدا كنیم، ابتدای این پنج جواب را كنار هم قرار دهید 
تا كلمۀ ... به دست آید.

آفرین بر شما كه خیلی سریع و صحیح به دست آوردید! بله،

 بچه ها! یکی از اصول دین و پایه های اصلی اســـالم، امامت اســـت كه دربارۀ جانشین پیامبر، 
رهبر و سرپرســـت مردم بعد از رحلت پیامبر اســـالم بحث می كند. برای روشن شدن ضرورت رهبر، 

سرپرست و ولی، به این مثال توجه كنید:

شما برای مسافرت به شهری دور، بلیت اتوبوس می گیرید و وقتی به پایانۀ مسافربری می روید، 
كه اتوبوسی زیبا، تمیز و بزرگ، ایستاده است و مسافران هم سفر شما در حال سوارشدن  می بینید 
و نشســـتن روی صندلی های خود هستند. شما هم روی صندلی خودتان می نشینید و اتوبوس از 
هر جهت آمادۀ حركت است كه ناگهان، آقای محترمی وارد اتوبوس می شود و اعالم می كند رانندۀ 
اتوبوس بنا بر دالیلی نمی تواند، شـــما را به مقصد برســـناند؛ ولی نگران نباشـــید، در تالش هستیم 
رانندۀ دیگری را برای اتوبوس بیاوریم. دقایقی بعد، فردی كه خستگی در چشمانش موج می زند و 
با صورتی كه نشان از اعتیاد به مواد مخدر دارد و سالمتی او را به خطر انداخته است، سوار اتوبوس 
شده و روی صندلی راننده می نشیند و می خواهد حركت كند. بعضی از مسافران و )شاید خود شما( 
احساس تردید می كنید كه آیا این راننده توانایی رانندگی با این اتوبوس در جاده های پرپیچ وخم 

1. مناس���ب اس���ت مربی محترم در راس���تای آش���نایی با معارف دینی و در جهت موضوع برنامه، درباره ی هر 
پاس���خ، متناس���ب با فضای برنامه توضیحاتی ارائه دهد؛ مثاًل: ابراهیم پس از س���ال ها مبارزه با بت پرس���تی و 
شرک و پرهیز از خواسته های نفسانی، حتی آمادگی برای قربانی کردن فرزندش اسماعیل؟ع؟، به مقام امامت 
گفته ش���ود و به صورت مختصر، توضیح داده شود؛ یا  نائل ش���د؛ یا مثاًل اس���م چهار امام مدفون در شهر مدینه 
که از خود ایشان باشد و او علی؟ع؟ بود. پیامبر اسالم در ابالغ سوره ی توبه، مأمور شد برائت را به کسی بسپرد 
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و خطرناک را دارد؟ آیا او می تواند ما را به سالمت به مقصد برساند؟ آیا...

▪   به هر حال، یک انسان عاقل و دوراندیش حاضر نیست در جاّدۀ طوالنی و تاریک، با دلهره و 
اضطراب همراه چنین راننده ای مسافرت كند. همان طور كه مسافران یک اتوبوس مهم هستند، 
كرم؟ص؟ سوار وسیلۀ هدایت اسالم  مسلمانانی هم كه با تحمل سختی های زیاد، به دستور پیامبر ا
شـــده اند، نیز مهم اند. آیا وقتی پیامبر اسالم؟ص؟ متوجه شد، عمرش به پایان خواهد رسید، نباید 
جانشـــینی شایســـته به جای خود انتخاب كند تا هدایت و سرپرستی مسلمانان را بعد از ایشان بر 
عهده بگیرد؟ به نظر شـــما آیا پیغمبر خوبی ها و مهربانی ها چنین كاری انجام داده است؟ پیامبر 
گر برای ســـفری كوتاه یا جهاد با كفار از مدینه خارج می شـــد، كســـی را نمایندۀ خود در  اعظم؟ص؟ ا
مدینه معین می كرد تا به انجام امور مردم شهر بپردازد؛ پس در هنگام رحلت خود هم حتمًا كسی را 

برای سرپرستی و رهبری امت خود قرار می داد.

حاال قبل از آن كه جدول زیر را حل كنیم، داستانی را برای تان تعریف می كنم:

531 
 

  
رهبر و سرپرست مرردم بدرا از    ،جانشین پیامبر یاست که درباره، امامت های اصلی اسالمیکی از اصول دین و پایه !هاهبچ

 :توجه کنیاال به این مث ،سرپرست و ولی ،رهبر ضرورتکنا. برای روشن شان میرحلت پیامبر اسالم بحث 
یا که اتوبوسی زیبا، بینرویا، میی مسافربری میگیریا و وقتی به پایانهفرت به شهری دور، بلیت اتوبوس میمسا ایشما بر

شرما هرم   های خرود هسرتنا.   شان و نشستن روی صنالیسفر شما در حال سوارتمیز و بزرگ، ایستاده است و مسافران هم
شود وبوس میحرکت است که ناگهان، آقای محترمی وارد ات ینشینیا و اتوبوس از هر جهت آمادهروی صنالی خودتان می

ولری نررران نباشریا، در ترالت هسرتیم       ؛انتوانا، شما را به مقصا برسنالی نمییبر دال اتوبوس بنا یکنا رانناهو اعالم می
زنا و با صورتی که نشران از  فردی که خستری در چشمانش موج می ،دقایقی بدا. اوریمدیرری را برای اتوبوس بی یرانناه

نشرینا و  سروار اتوبروس شراه و روی صرنالی راننراه مری       ،اعتیاد به مواد مخار دارد و سالمتی او را به خطر انااخته اسرت 
انناگی با این آیا این رانناه توانایی ر کنیا کهبدضی از مسافران و )شایا خود شما( احساس تردیا می .اکنحرکت  خواهامی

 توانا ما را به سالمت به مقصا برسانا؟ آیا...آیا او می وخم و خطرناک را دارد؟پیچهای پراتوبوس در جاده
برا دلهرره و اضرطرام همرراه چنرین       ،ی طوالنی و تاریکحاضر نیست در جادّه شیک انسان عاقل و دورانای ،به هر حال 

هرای زیراد، بره    ل سختیکه با تحمهم مسلمانانی  ،طور که مسافران یک اتوبوس مهم هستنافرت کنا. همانای مسارانناه
آیا وقتی پیامبر اسالم)ص( متوجه شا، عمررت بره    انا.، نیز مهمانای هاایت اسالم شاهدستور پیامبر اکرم)ص( سوار وسیله

عهاه  رخام کنا تا هاایت و سرپرستی مسلمانان را بدا از ایشان ببه جای خود انتجانشینی شایسته  پایان خواها رسیا، نبایا
 یا)ص( اگر برای سفری کوتاه اده است؟ پیامبر اعظمها چنین کاری انجام دها و مهربانییرد؟ به نظر شما آیا پیغمبر خوبیبر

 ؛ پس امور مردم شهر بپردازد انجامکرد تا به خود در ماینه مدین می یمایناهکسی را ن ،شاماینه خارج می جهاد با کفار از
 

 :کنمتان تدریف میکه جاول زیر را حل کنیم، داستانی را برایحاال قبل از آن
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 هاللّ

 ولی و سرپرست
11 11 

گروهی از یهودیان كه مســـلمان شـــده بوند؛ مثل »عبداهلل بن ســـالم«، »ثعلبـــه« و »ابن صوریا« 
خدمت رسول خدا؟ص؟ آمدند و عرض كردند: »یا رسول اهلل! حضرت موسی؟ع؟، »یوشع بن نون« 
را وصی و جانشـــین خود قرار داد؛ امام بعد از شـــما كیســـت؟« در این هنگام این آیه نازل شد: »إنما 
ویلكم اهلل و رسول و الین آمنوا الین یقیمون الصلوة و یؤتون الزكوة و هم راکعون و من یتول اهلل 
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و رسول و الین آمنوا فان حزب اهلل هم الغالون.« 
آن گاه پیامبر اسالم فرمود برخیزید به مسجد برویم. هنگام ورود به مسجد، مرد فقیری را دیدند 
كه به طرف پیامبر می آید. او فرمود: »ای مرد! آیا كســـی به تو كمک كرد؟« عرض كرد: »آری، این 
انگشـــتر را مردی همین حاال به من داد.« پیامبر پرسید: »چه كسی؟« فقیر جواب داد: »آن مردی 
كه مشغول نماز است.« و با دست اشاره به علی؟ع؟ كرد. پیامبر پرسید: »در چه حالی به تو كمک 
كرد: »در حال ركوع.« پیامبر در این حال، بلند تکبیر گفت و اهل مسجد همه تکبیر  كرد؟« عرض 

گفتند. آن گاه حضرت رو به مردم كرد و فرمود: »پس از من، علی؟ع؟ ولَی و سرپرست شماست.«1

حاال قبل از آن كه سراغ جدول برویم، یک مرتبۀ دیگر آیه را با هم می خوانیم: »إنما ویلكم اهلل 
و رس�ول و الین آمنوا الین یقیمون الصلوة و یؤتون الزكوة و هم راکعون و من یتول اهلل و رس�ول و 

الین آمنوا فان حزب اهلل هم الغالون .« 
▪   و اَما ســـؤال های جدول كه جواب های شان در خانه هایی كه شماره ی شان داده شده است 

نوشته می شود:

▪   به كسی كه در راه خدا كشته می شود، می گویند: شهید. )4، 20، 35 و 42(

▪   عبادتی كه در ماه رمضان واجب است: روزه. )22، 1، 40 و 14( 

▪   فصل درس و مدرسه را گویند: پاییز. )36، 6، 13، 3 و 30(

▪   فیلمی كه حقیقت و واقعیت را به تصویر می كشد: مستند. )34، 15، 33، 41 و 18(

كاردار. )31، 11، 26، 21، 39 و 37[ ▪   بعد از سفیر، در سفارت خانه باالترین مقام را دارد: 

▪   پایتخت كشوری معروف به حیله گری و استعمارگری: لندن. )2، 17، 38 و 10( 

▪   رشدیافتن و كامل شدن: تکامل. )16، 27، 24، 7 و 25(

▪   پیامبر كشتی ساز: نوح. )12، 8 و 23(

▪   ... چو حل گشت آسان شود: معما. )9، 29، 5 و 32(

كو. )19 و 28(  ▪   كوه بی پایان: 

1. تفسیر برهان ج 1 ص 480. الزم به ذکر است در حدیثی دیگر به نقل از عمار یاسر, علی )ع( در هنگام رکوع 
نماز مستحبی چنین صدقه ای داد )تفسیر عیاشی(.
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بچه ها پیام جدول بســـیار آســـان به دست می آید و كافی است شـــما حروف را به ترتیب شمارۀ 
جدول كنار هم قرار دهید تا معنای قسمت دوم آیه به دست آید. معنای قسمت اول این است كه 

»ولی و سرپرست شما خدا و رسولش هستند«؛ اما معنای قسمت دَوم: 
كـــه در حـــال ركـــوع، زكات1  آفریـــن بـــه شـــما دوســـت عزیـــز! »ولـــی شـــما، مؤمنانـــی هســـتند 

 می دهند.«

بله بچه ها! به این ترتیب همه فهمیدند مراد این آیه، حضرت علی؟ع؟ است و شاید به همین 
كه ما )شیعیان( علی ابن ابی طالب؟ع؟ را در اذان و اقامه »ولی اهلل« معرفی می كنیم؛  خاطر است 
كه آن ها در حال  البته  در روزهای بعد، بعضی از اصحاب پیامبر از فقرا می خواســـتند تا در موقعی 

ركوع هستند، بیایند و آن ها، انگشتر صدقه دهند، اما فایده ای نداشت و دیگر آیه ای نازل نشد.

ُخب برای این كه آیه را همواره به یاد داشته باشیم، یک بار دیگر می خوانیم:

»إنما ویلكم اهلل و رسول و الین آمنوا الین یقیمون الصلوة و یؤتون الزكوة و هم راکعون و من 
یتول اهلل و رسول و الین آمنوا فان حزب اهلل هم الغالون .« 

می بینیـــم بعضی از بچه ها آیه كریمه را حفظ كردنـــد؛ ولی بچه ها حفظ قرآن به تنهایی كافی 
نیست، بلکه عمل به دستورهای الهی در قرآن مهم تر است و این آیه از ما می خواهد همان طوری 
كه از خدا و پیامبرش اطاعت می كنیم و به خدا و رسول گرامی اسالم اظهار محبت می كنیم و وظیفۀ 
خود را حمایت از آن ها می دانیم. از جانشـــین برحق آن ها و فرزندان معصوم ایشـــان هم اطاعت و 

حمایت كنیم و این معنای قبول است.

جانشین شایسته

اطاعت
اطاعت محبت

محبتحمایت

که زکات، مطلق صدقات را شامل می شده است و در زبان اهل دین بعد از پیامبر  1. البته الزم به تذکر است 
اسالم، منحصر به زکات واجب شد )رجوع شود به تفسیر المیزان، ذیل آیه ی مذکور(.
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گر موافق باشید شعر زیبایی را برای تان می خوانم: در پایان ا

كیســـت ولی خـــدا؟ او علی مرتضی اســـتكیســـت وصی نبـــی؟ آن كه ولی خداســـت

كتـــاب خدا گواستكیســـت وصـــی نبـــی؟ آن كـــه  سوره به ســـوره همه، منقبتش را 

بعـــد   رســـول   خـــدا   از   همـــۀ   انبیاســـتكیســـت وصی نبی؟ آن كـــه مقامش فزون

آن كه به جز مدح او، هر چه بخوانی خطاستآن كه به جز وصف او، هر چه بگویی غلط

ــه   آیــۀ   إّنماستعلی است جان جهان، علی است سر نهان امــامــت    او    عــیــان    ب

كتـــاب جدا شده از رسول، هر كه از حیدر جداستجـــدا شـــده از خـــدا، جـــدا شـــده از 

علـــی فـــدای  ســـرم  علـــی،  والی  و  كه خاک پای علی، به دیده ام توتیاســـتمـــن 

علی به جانم شکیب، علی به قلبم حبیب
علی به زخمم طبیب، علی به دردم دواست

كـــه جـــز علـــی را ندید ســـالم بـــر دیـــده ای 
درود بـــر آن دلـــی كه جز علی را نخواســـت

منجلـــی بـــود  دلـــم  ولـــی   به دوســـتی علـــی، مس وجودم طالســـت1ســـیاه رویم؛ 

صلوات

1. غالمرضا سازگار، نخل میثم, ج 3، ص 92، با تلخیص.
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مهمانی خدا)1(
موضوع: احکام

هدف كلی: آشنایی با برخی از احکام روزه

اهداف جزئی:

▪   آشنایی احکام پنج گانۀ روزه

▪   زمان شروع و ختم ماه رمضان 

▪   اقسام روزه

▪   بحث اقسام اوقات نیت روزه

▪   برخی از باطل كننده های روزه

هدف رفتاری: آشنایی با برخی احکام و وظایف روزه دار و رعایت آن ها

روش های تدریس: توضیحی و فعال)پرسش و پاسخ، كارت، مسابقه و جدول(
وسایل آموزشی: تابلو، كارت و...

مثل این ماه، دالمون تازه جوون بود به خدا كاشکی هر دل مثِل حاال مهربون بود به خدا

همه عمِر مـــا فقط ماه رمضون بود به خدا ذكر و تســـبیح و دعا، اشـــک و نماز و زمزمه

سالم! فرارسیدن مهمانی خوب خدا را به شما تبریک می گویم. ُخب مهمانان خدا! برنامه را با 
یک سؤال شروع می كنم.
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▪   آن چیســـت كه با دیدنش یکی از فروع دین واجب می شـــود و با دیدنش حرام می شود؟ بله، 
مرحبا! ماه.

این تصاویر شما را به یاد كدام یک از مسائل مهم عبادی می اندازد؟

در روایات آمده است:1 یعنی با دیدن ماه روزه بگیر و با دیدن ماه روزه را افطار كن.

اول ماه به چند چیز ثابت می شود:

▪   خود انسان ماه را ببیند.

▪   به گفتۀ دیگران یقین پیدا كند.

▪   دو مرد عادل بگویند كه ماه را شب هنگام دیده ایم.

▪   گذشت سی روز از ماه شعبان یا رمضان. 

▪   حکم حاكم.

با ثابت شدن اول ماه در ماه رمضان، چند چیز را باید رعایت كنیم. 

با حرف های به هم ریخته، كلمه های مناسب درست كنید تا بدانیم آن احکام كدام اند؟
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مباحمکروهمستحبحرامواجب

 

1. وسائل الشیعه، ج  10، ص 291.
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آیا  می دانید روزه های واجب كدام اند؟1

روزههای واجب: 

الف( برای خودمان روزه می گیریم؛ مثل .....      

ب( برای دیگری روزه می گیریم؛ مثل .....

خیلی ممنون! حاال من به كمک شما می آیم و صحبت های تان را كامل می كنم.2

خود مان

ماه رمضان

كّفاره

اعتکاف

قضا

نذری

روزه هایی كه برای خودمان است: 

▪   روزه ی ماه مبارک رمضان؛

▪   روزه ی قضا؛

كّفاره؛ ▪   روزه ی 

▪   روزه ی روز سوم اّیام اعتکاف؛

▪   روزه اى كه به سبب نذر واجب شود.

برای دیگری

استیجارى قضاى پدر

گوش می کند. 1. مربی سخنان دانش آموزان را 
کامل می کنم. کمک شما می آیم و صحبت های تان را  2. خیلی ممنون! حاال من به 
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روزه های كه برای دیگری است: 

▪   روزه ی استیجارى )روزه هایی كه شخص مزد می گیرد و به نیابت از مّیت انجام می دهد(؛

▪   روزه ی قضاى پدر كه بر پسر بزرگ تر واجب است )طبق نظر برخی از مراجع(.

روزه هاى  حرام     است  دومین از  احکام روزه     

روزه هاى حرام
▪   روزه ی  عید فطر و عید قربان؛

▪   روزه ی  یوم الشک به قصد رمضان؛ ولی  به نّیت آخر شعبان مانعی ندارد؛

▪   روزه  ی غیرواجب براى فرزند در صورتی كه موجب اذیت والدین باشد؛

▪   روزه ی  مریض و كسی كه روزه   برایش ضرر دارد.

تا صبح تا      

تا ظهر تا        

تا مغرب تا         

بعد از مغرب تا          

حاال كه انواع روزه ها را شناختیم، خوب است احکام این روزه ها را هم بدانیم. 

یکی ازچیزهای كه در روزه گرفتن واجب است، احکام نیت روزه است. 
 وقت نّیت روزه بر چهار نوع تقسیم می شود.1

كدام نیت روزه تا صبح واجب است؟

عذر   بدون

1. مربی چهار کلمه ی »تا« در تابلو نوش���ته یا کارت هایی که قباًل درس���ت کرده، در تابلو قرار داده و پاس���خ ها را 
کارت نوشته به بچه ها نشان می دهد. که پشت  یکی یکی با توضیحاتی 

تا 
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▪   در روزۀ واجب، نّیت روزه نباید بدون عذر بعد از اذان صبح باشد.

كدام نیت روزه تا ظهر وقت دارد؟

عذر   با

گر كارى كه روزه  گر به علت عذرى، مانند فراموشی یا سفر، نّیت روزه نکرده، ا ▪   در روزۀ واجب، ا
را باطل می كند انجام نداده باشد تا ظهر می تواند نّیت روزه كند.

كدام نیت روزه تا مغرب وقت دارد؟ 

مستحبی  روزه ی 

وقت نیت روزۀ مســـتحبی، از اّول شـــب اســـت تا وقتی كه به اندازۀ نّیت كردن به مغرب مانده 
باشد.

كدام نیت روزه بعد از مغرب هم باشد، خودبه خود روزۀ ماه رمضان می شود؟

اول رمضان آخر شعبان روزه ی 

كه شک دارد آخر شعبان است یا اّول رمضان، به نّیت روزۀ قضا و مانند آن روزه  گر روزى را  ▪   ا
گر بعد معلوم شود ماه  بگیرد و در بین روز بفهمد  كه ماه رمضان است، باید نّیت روزۀ رمضان كند و ا

رمضان بوده، از رمضان حساب می شود.

چند تذكر:

▪   روزه از عبادت هاست و باید براى انجام فرمان خداوند به جا آورده شود.

▪   انسان می تواند در هر شب ماه رمضان براى روزۀ فرداى آن نّیت كند و بهتر است كه شب اّول 
ماه هم، روزۀ همۀ ماه را نّیت كند.

▪   الزم نیست نّیت روزه را به زبان بگوید؛ بلکه همین قدر كه براى انجام دستور خداوند، از اذان 
صبح تا مغرب، كارى كه روزه را باطل می كند انجام ندهد، كافی است.
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احکام مربوط به روزه 
حاال وقت نمایش است!1

داستان نمایشی 

روزی احمـــد بیـــکار بود و در خانـــه مانده بود. چون ماه رمضان بـــود، گفت كمی بخوابم. مثل 
همیشـــه ســـاعت ُنه بیدار شـــد و دید بچه های كوچک مشـــغول خوردن صبحانه انـــد. احمد هم 
مشغول خوردن صبحانه شد. در همان لحظه مادر از راه رسید و با صدای بلند دادزد: »آی احمد! 
كار بدی نکردم؛ دارم صبحانه می خورم.«  چه كار داری می كنی؟« احمد با آرامی گفت: »مادر! من 
مادر بدون مکث گفت: »مگر تو روزه نیستی؟« احمد با ناراحتی، سریع به آشپزخانه رفت كه دست 
كار شد. احمد خیلی ناراحت بود  گلو ببرد تا غذاهای خورده را بیرون بیاورد؛ ولی مادر مانع این  به 

كار را كرده....  كه این 

▪   بچه ها هر كدام یک چیز گفتند. 

رضا گفت: »اشکال نداره! حاال مگه چه شده، این قدر خودكشی می كنی؟« 

گر ندانسته چیزی بخوری اشکال  مهدی گفت: »دیروز در مســـجد از امام جماعت شنیدم كه ا
ندارد!« 

رضا به احمد گفت: »غذای حالل اشکال ندارد؛ ولی غذای حرام باطل كننده است.« 

مـــادر از بچه ها تشـــکر كرد كه احمـــد را راهنمایی كردند و گفت: »صبر كنید من شـــمارۀ حاج آقا 
موســـوی، امـــام جماعت محلـــه را دارم. زنگ بزنم و قضیه را به ایشـــان بگویم تـــا تکلیف احمد را 

مشخص كند.« 

همین كه گوشـــی زنگ خـــورد، حاج آقا فرمودند: »آن چـــه در دهان دارد، بیـــرون بیاورد و دیگر 
چیزی نخورد. یک ساعت دیگر من به مسجد می آیم، احمد بیاید؛ جوابش را می دهم.« 

رضا گفت: »احمدآقا! ناراحت نباش؛ تا حاج آقا به مسجد بیاید، دیروز من یک كتاب گرفتم كه 
همۀ مسائل را در آن نوشته است، به آن مراجعه كنیم.« 

مادر گفت: »آفرین پسرم! چه كتاب خوبی خریدی.« و اسم آن كتاب، رساله بود؛ یعنی انسان 

که با حالت نمایشی وارد شود. 1. مربی با یکی از دانش آموزان هماهنگ می کند 
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مکلف هر موقع به سن تکلیف رسید، باید از یک مجتهد، تقلید و به دستورهای او عمل كندو 

كردند، تا حدی تکلیف احمد مشخص شد و بقیه را به مسجد رفتند و  وقتی به رساله مراجعه 
از حاج آقا پرســـیدند و یاد گرفتند. حاج آقا هم از بچه ها را تحســـین كرد كه این قدر به احکام دینی 

توجه می كنند.

ُخب بچه ها! شما بگویید غذاخوردن احمد چه حکمی دارد؟

از همۀ شما متشکرم كه به نمایش، خوب توجه كردید! 

بله، بچه ها! تا به حال عدد ُنه به گوش خورده است. بگویید چه ربطی به داستان دارد؟ 

بله، در رسالۀ همۀ مراجع تقیلد ما آمده است كه ُنه چیز روزه را باطل می كند. هم به خاطر كمی 
وقت و هم نیاز شما، چند مورد را در كارت نوشتم. دقت كنید و بگویید مبطالت )باطل كننده های( 

روزه چه چیزهایی هستند.1

▪   ُنه چیز روزه را باطل می كند كه برخی از آن ها عبارت اند از:

آ......

س...... غ......

ه...... خ......
مبطالت 

روزه

ق......


آشامیدن

فرو بردن 
سر

رساندن 
غبار غلیظ

دروغ 
بستن

خوردن
مبطالت 

روزه

قی كردن

کند. کارت های باال، به صورت پشت ورو درست  کارت ها را مانند  1. مربی قباًل در منزل 
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خوردن و آشامیدن: 

گر روزه دار عمدًا چیزى بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل می شود.  ا

گر كسی عمدًا چیزى را كه الى دندانش مانده است، فروبرد، روزه اش باطل می شود. ▪   ا

▪   فروبردن آب دهان، روزه را باطل نمی كند؛ هرچند زیاد باشد.

گر روزه دار به سبب فراموشی )نداند كه روزه است( چیزى بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل  ▪   ا
نمی شود.

گر به فضاى دهان نرسیده، روزه را باطل نمی كند.  ▪   فروبردن اخالط سر و سینه، ا

دروغبستن به خدا و پیغمبر؟ص؟: 

دروغ بستن از روى عمد به خدا، پیغمبر؟ص؟ یا امامان؟ع؟ روزه را باطل می كند و حتی دروغ بستن 
حضرت زهرا؟اهع؟ و دیگر پیامبران هم چنین است.

▪   در امور دنیوى باشد یا اخروى؛ 

▪   با گفتار باشد یا نوشتار و یا اشاره؛ 

▪   به صراحت باشد یا كنایه؛ 

▪   دروغ را خودش ساخته باشد یا دیگرى؛ 

▪   ِاخبار باشد یا پاسخ به سؤال دیگرى.

اما در این موارد، روزه باطل نیست:

گر قصد راست گویی داشته باشد و دروغ درآید؛ ▪   ا

گر قصد دروغ گویی داشته باشد و راست درآید؛ ▪   ا
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▪   بازگویی دروغی كه دیگرى ساخته یا گفته، اشکال ندارد. 

رساندن غبار غلیظ به حلق:

كی  باشد، مانند  گر روزه دار غبار غلیظی به حلق برساند، روزه اش باطل می شود؛ چه غبار خورا ▪   ا
كی، مانند خاک. آرد یا غیرخورا

▪   در این موارد، روزه باطل نمی شود:

الف( غبار غلیظ نباشد؛

ب( به حلق نرسد و فقط به داخل دهان برسد؛

پ( بی اختیار به حلق برسد؛

ت( نمی داند روزه است؛

ث( شک كند غبار غلیظ به حلق رسیده است یا نه؛

فروبردن سر در آب:

گر برای غســـل باشد، روزه اش باطل  گر روزه دار عمدًا تمام ســـر را در آب مطلق فروبرد، حتی ا ▪   ا
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می شود.

در این موارد، روزه باطل نیست:

الف( سهوًا سر را زیر آب ببرد؛

ب( قسمتی از سر را زیر آب ببرد؛

پ( نصف سر را یک بار و نصف دیگر را بار دیگر در آب فروبرد؛

ت( بی اختیار در آب بیفتد؛

ث( شخص دیگرى به زور، سر او را در آب فروبرد؛

ج( شک كند تمام سر زیر آب رفته است یا نه )طبق نظر برخی از مراجع(.

قیکردن:

▪   هرگاه روزه دار عمدًا قی كند، هرچند به سبب بیمارى باشد روزه اش باطل می شود.

گر روزه دار بی اختیار قی كند، روزه اش باطل نمی شود. ▪   ا

گر بی اختیار  گر آروغ بزند و بدون اختیار چیزى در گلو یا دهانش بیاید، باید آن را بیرون بریزد و ا ▪   ا
فرورود، روزه اش صحیح است.

در آخر كالس یک بیت شعردعایی برای یادگاری تقدیم می كنم: 

خدایا! به ما مهربانی

دلی ساده و آسمانی

به ما صبر و طاقت بده ای خدا!

به ما عقل و عفت بده ای خدا!

شادی روح امام، شهیدان و اموات صلوات
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مهمانی خدا )2(
موضوع: احکام

هدف کلی: آشنایی با برخی از احکام روزه

اهداف جزئی:

▪   كسانی كه از روزه گرفتن معاف هستند

▪   شرایط كسانی كه از روزه گرفتن معاف هستند

▪   جاهای كه روزه كامل است

▪   احکام روزۀ مسافر

▪   احکام  قضای روزه 

كفارۀ روزه  ▪   احکام  

هدف رفتاری: آموختن و به كار بردن احکام دینی

روش های تدریس: توضیحی و فّعال )پرسش و پاسخ، كارت، مسابقه و...(

وسایل آموزشی: تابلو، كارت و...

خداســـت نـــام    گفتـــار   راســـتســـرآغاز    خلـــق  ومهربـــان  رحمتگـــر  كـــه 

كـــردگار ویـــژۀ     بـــود     ســـتایش    
پـــروردگار اســـت   عالمیـــن    بـــر    كـــه    

نیـــز اســـت  مهربـــان  و  بخشـــنده  كـــه 
رســـتخیز عرصـــۀ    صاحـــب   بـــود  

بـــس و  تنهـــا  می پرســـتیم  را   كـــستـــو   تـــو   از   غیـــر   بـــه   یـــاور   نداریـــم 
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درســـت راه   بـــه   مـــا   هـــادی   توســـتبشـــو   نعمـــات  ز   منعـــم   آن كـــه   ره  

راســـتنـــه آنـــان كه خشـــمت بر ایشـــان رواســـت ز  گمـــره  كـــه هســـتند  آن هـــا  نـــه 

سالم! برنامه را با چند سؤال شروع می كنیم.

روزی خانوادۀ آقای همتی در ماه مبارک رمضان برای معالجۀ پدربزرگ راهی شـــهر شـــدند؛ 
ولی درمان و مداوای او به طول انجامید و این خانواده نتوانستند تا ظهر به حد ترخص روستای 
خود برسند و بعد از اذان ظهر به روستای خود رسیدند. مادربزرگ به آقای همتی و بچه هایش 
گفت: »مادرجان! مگر ماه رمضان نیســـت؟«  گفـــت: »بیایید ناهار بخورید«؛ ولی آقـــای همتی 
مادربزرگ: »گفت برای همۀ شـــما افطاركردن روزه اشکال ندارد!« چرا؟ برای این كه  بدانید چرا 
كلمه هایی را در تابلو1  روزه خـــوردن آقای همتی و خانواده اش اشـــکال ندارد، من دو حرف آخـــر 
كنید تا علـــت افطار روزۀ آقای همتـــی و خانواده اش  كامل  كارت( نوشـــته  ام. شـــما آن هـــا را   )یا 

معلوم شود.

...…..ان        ...…..ان          ...…..ان          ...…..ان          ...…..ان          

خیلی ممنون از دقت نظر شما!

پس معلوم شـــد بعضی ها می توانند روزۀ خود را در ماه رمضان افطار كنند؛ اما بهتر است آشکارا 
روزه خواری نکنند؛ چون روزه خواری در انظار مردم هشتاد ضربه شالق دارد. 

در ضمن، افطاركردن هر كدام شرایطی دارد كه به طور مختصر در پشت كارت ها آورده ام.  

مسافران        نوجوانان          كودكان          بیماران          پیران          

                  

مسافران        نوجوانان          كودكان          بیماران          پیران          

خیلی متشکر از دوست عزیزم كه خوب تشخیص داد! 

کلمات را در تابلو بنویسد. کند یا  کارت ها را درست  کالس،  1. مربی قبل از 
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چـــون آقای همتی و خانـــواده اش هم پیر، هم مریض، هم كودک و در ضمن چون مســـافر بودند 
و تا ظهر به وطن نرســـیدند، از نظر شرعی حق نداشـــتند آن روز را روزه بگیرند. این دوست خوب و 

باهوش را خوب تشویق كنید. 

حاال از شما اجازه می خواهم در بارۀ كسانی كه از روزه گرفتن معاف هستند و شرایط آن ها توضیح 
كوتاهی بدهم. 

پیران

1. پیرمردان و پیرزنانی كه توان و طاقت گرفتن روزه را ندارند

روزه بر این افراد كه مانند بچه ها هستند و توان گرفتن روزه را ندارند، واجب نیست.

الف( كسی كه به علت پیرى نمی تواند روزه بگیرد، یا براى او روزه گرفتن سخت است، می تواند 
روزه نگیرد.

گر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، بنا بر احتیاط  ب( كسی كه به علت پیرى روزه نگرفته، ا
واجب باید قضاى روزهایی را كه نگرفته به جا آورد.

بیماران

2. بیماران

گر هم بیمار  بیمارانـــی نباید روزه بگیرند كه روزه گرفتن، بیماری آن ها را شـــدت می بخشـــد یا ا
نیستند، با گرفتن روزه بیمار می شوند؛ یعنی در هر صورت، روزه در به وجود آمدن بیماری یا تشدید 

آن مؤثر است.
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کودکان

3. دختربچه هایی كه به سن تکلیف نرسیده اند

دختربچه هایی كه ُنه سال قمری شان را تمام نکرده اند، روزه بر آن ها واجب نیست. 

دخترانی كه به تکلیف رســـیده اند؛ اما توان گرفتـــن روزه را ندارند، یعنی روزه گرفتن برای آن ها 
قابل تحمل نیست، روزه نمی گیرند و بعدًا كه توان یافتند، قضا می كنند.

گر دختربچه ای توان روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان را ندارد، به طور  برخی فقیهان معتقدند ا
كل تکلیف روزه از او برداشته شده و حتی قضا هم ندارد.

كـــه به بهانۀ ضعف، نمی توان روزه نگرفت. باید دقت داشـــت كه فرد زمان  ایـــن را هم بگویم 
سحر، نمی تواند بگوید چون ضعف می كنم روزه نمی گیرم؛ بلکه باید سحری را بخورد، برای روزه 
گر در میان روز به حالت ضعف بحرانی رسید، اجازۀ خوردن مقداری آب یا  نیت و آن را شروع كند. ا

چیزی كه او را از آن حالت خارج كند، دارد و بعد هم باید بقیۀ روزه را ادامه دهد.

نوجوانان
4. پسرانی كه به سن تکلیف نرسیده اند

پســـرانی كه پانزده ســـال قمری آن ها تمام نشده است، روزه بر آن ها واجب نیست؛ ولی با تمام 
شدن پانزده  سال قمری، روزه بر آن ها واجب می شود و دیگر فرقی میان او و بزرگان نیست.

5. مسافر

یکی از كســـانی كه روزه بر آن ها واجب نیســـت، مســـافران هستند؛ كســـانی كه در روزهای ماه 
مبارک به سفری می روند. 

البته افطار روزه در مسافرت هم شرایط خاص خود را دارد. 

گر از موارد ذیل باشد، روزه باطل است. شرایط از این قرار است كه جزء موارد ذیل نباشد؛ ا

برای این كه چند مورد را بدانیم، در مسابقۀ زیر شركت كنید.
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مسابقه
یـــک جدول شـــش در پنج رســـم می كنـــم و حرف هایی در آن قرار می دهم. شـــما حـــرف اول را 

می نویسید و پنج تا پنج تا بشمارید؛ البته توجه داشته باشید كه خانۀ ستاره دار شمرده نمی شود. 

كامل اســـت  كه نماز و روزه در آن ها  كنار هم قرار دهید؛ به جاهایی  بعد، حرف های شـــمرده را 
خواهید رسید.

ادمصنز

خدحسدت

حاگکفی

زیربیاهمر

*ااقای

كلمه های به دست آمده را در نقطه چین ها قرار دهید.1

            ........... .5           ............ .4       ..............  3       .............. .2                  ............. .1 
............ .6      

سؤال: در چند جا نماز و روزه كامل است؟

وطنی كه محل تولد محســـوب می شـــود و شخص بعد از تولد، حداقل شـــش ماه در آن زندگی 
كرده است.

وطن دوم كه فرد برای زندگی دائمی انتخاب كرده است.

جایی كه مسافر قصد ماندن ده روز دارد. 

جایی كه فتوای مرجع تقلید اجازه می دهد نماز یا روزه كامل باشد. 

سفر حرام.

سفر زیاد)كثیرالسفر(.

یاد                             حکمی 1. زادگاه            انتخابی                    قصدی                      حرام                 سفر ز
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ســـؤال: آقای همتی و خانواده اش تا ظهر به وطن نرســـیدند، كدام یک از كارت های باال شامل 
آن ها می شود؟ 

آفرین! آن ها حکم مسافر را دارند.

گاهی مسافر نماز و روزه اش كامل است. گاهی نمازش شکسته و روزه هم نباید بگیرد.        

به این كلمه ها دقت كنید و برای ما توضیح دهید.

قبل                 بعد                      آغاز                  پایان                حد ترخص              وطن            10 روز 

خیلی ممنون! از توضیح های دانش آموزان عزیز! 

حاال برای تکمیل توضیحات، به این مطالب توجه فرمایید.

مسافرانی كه از وطن خود خارج می شوند و ظهر را در وطن نیستند و مسافت رفت و برگشت هم 
حدود 45 كیلومتر است، نباید روزه بگیرند.

941 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توجه:
اذان را  اولین دیوار شهر را ببیند و صددا   جا،گویند که مسافر از آنبه جایی می حد ترخص
 (.کیلومتر 2 تقریباً)بشنود 

 مکروه است.ولی برا  فرار از روزه  ؛مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد 
 

.......................... 
 .202ص  ،آموزش فقه ،زادهمحمدحسین فالح. 1
 

 1ند؟چه ربطی به روزه دار حاال به این اعداد توجه کنید و بگویید ،مسافر صحبت کردیم  روزه  که دربارهبعد از آن
 
 
 
 
 

  چنین کند:باید  ،دادیمکه نباید انجام در ماه رمضان کارها  را انجام دهد اگر انسان 
   ؛است جاها فقط قضاى روزه واجببعضی د 
 است؛ روزه واجب  کفاره جاها فقطبعضی د 
  ؛است روزه واجب  و هم کفاره قضاهم جاها بعضی د 

                                                 
 .دهدپاسخ درست و اصلی را خودش می ،آموزانبعد از شنیدن جواب دانش ودهد ها نشان میبه بچه ،ی که درست کردههای. مربی اول اعداد را در تخته نوشته یا کارت1

1 

 ماه 1 تعداد قضا
 

 روزه

03 92 03 03 01 92 

پشتتس  تتر  قطعه قطعه فقیر ماه 1تعداد 
 هم

حکم 
  روزه
 مسافر

 از سفرآغ

 سفر پایان

 قبل از ظهر
 

اگدر  ولدی   ؛تواند افطار کنداش را میوقتی به حد ترخص رسید، روزه
    .فاره داردک ،اش را باطل کندقبل از حد ترخص روزه

را باطل کند و تا اذان ظهر فردا وقت  آناش صحیح است و نباید روزه
     .برسد ،روز را دارد دهدارد به وطن یا جایی که قصد ماندن 

 بعد از ظهر

بده وطدن    قبل از ظهر
یددا جددایی کدده قصددد   

ده روز را دارد مانددددن 
  برسد.

بدده  بعددد از ظهددر 
     وطن برسد

اش صدحیح و بایدد نیدت    وزهر ،اش را باطل نکردهاگر روزه .1
 .ند و آن را بگیردکروزه 
اش واجدب نیسدت و   روزه است،باطل کرده  اش رااگر روزه .2

 .قضا کند بعداًرا باید آن روزه 
 
 .قضا کند بعداًرا اش باطل است و باید آن روزه روزه
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توجه:

حـــد ترخص به جایی می گویند كه مســـافر از آن جا، اولین دیوار شـــهر را ببیند و صـــدای اذان را 
بشنود )تقریبًا 2 كیلومتر(.

▪   مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد؛ ولی برای فرار از روزه مکروه است.1

بعد از آن كه دربارۀ روزۀ مسافر صحبت كردیم، حاال به این اعداد توجه كنید و بگویید چه ربطی 
به روزه دارند؟2

قطعه قطعه

29

پشت سر هم

31

روزه

60

فقیر

60

تعداد  1 ماه 

29

تعداد 1 ماه

30

قضا

1

گر در ماه رمضان كارهای را انجام دهد كه نباید انجام می داد، باید چنین كند:  انسان ا

▪   بعضی جاها فقط قضاى روزه واجب است؛  

▪   بعضی جاها فقط كفارۀ روزه واجب است؛

▪   بعضی جاها هم قضا و هم كفارۀ روزه واجب است؛ 

▪   بعضـــی جاهـــا نه قضا واجب اســـت و نه كفـــارۀ روزه؛ مثاًل خوردن چیزی در طـــول روز، بدون 
این كه متوجه روزه بودنش باشد و بعد از خوردن متوجه شود. 

1. محمدحسین فالح زاده، آموزش فقه، ص 203.
کرده، به بچه ها نشان می دهد و بعد از شنیدن  کارت هایی که درست  2. مربی اول اعداد را در تخته نوشته یا 

جواب دانش آموزان، پاسخ درست و اصلی را خودش می دهد.
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كفارۀ روزۀ ماه رمضان سیركردن 60 فقیر، یا روزه گرفتن 60 روز است. 

پس اعداد دیگر چه بود؟ 

خیلی ممنون!

عدد 30 و 29 این است كه گاهی ماه رمضان 30 روز و گاهی 29 روز است. 

پس اعداد 31 و 29 یعنی چه؟  

گر  كســـی كـــه می خواهد دو ماه كفارۀ روزۀ رمضان را بگیرد، بایـــد 31 روز آن را پی درپی بگیرد و ا
بقیه پی درپی نباشد، اشکال ندارد.

كسی كه می خواهد دو ماه كفارۀ روزۀ رمضان را بگیرد، نباید موقعی شروع كند كه در بین 31 روز، 
روزى باشد كه )مانند عیدقربان( روزۀ آن حرام است.

سؤال: كجا فقط قضاى روزه واجب است؟   

خیلی متشکرم!

حاال من به كمک شما می آیم و چند كلمه را به شما نشان می دهم تا بهتر متوجه شویم. 

▪   قی                  خواب           نیت              ریا                فراموش                 تحقیق                   مضمضه

كفـــاره واجـــب نیســـت:1 )2(  در چنـــد صـــورت فقـــط قضـــاى روزه بـــر انســـان واجـــب اســـت و 
ـ اول آن كه روزه دار در روز ماه رمضان عمدًا ........ كند.

▪   دوم آن كه در شب ماه رمضان غسل واجب  باشد؛ ولی تا اذان صبح از ...... سوم بیدار نشود.

▪   ســـوم آن كه عملی كه روزه را باطل می كند به جا نیاورد؛ ولی ..... روزه نکند، یا ....... كند و 
یا قصد كند كه روزه نباشد.

▪   چهارم آن كه در ماه رمضان غسل را ....... كند و با همان حال، یک یا چند روز روزه بگیرد.

▪   پنجم آن كه در ماه رمضان بدون این كه ........ كند صبح شده یا نه، كارى كه روزه را باطل 
می كند، انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده است.

1. رساله ی حضرت امام)ره(، مسئله ی 1688.
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▪   ششم آن كه براى خنک شدن یا بی جهت ......... كند و بی اختیار آب در گلویش فرورود.

درس را با یک شعر خاتمه می دهیم.

كـــن كمـــک  نشـــانی خدایـــا! خدایـــا! تـــو مـــا را  نمانـــد   مـــا   در  كینـــه  از  كـــه 

را دشـــمنی   و   فتنـــه  همـــه   از  كـــن دل مهربانی بگیـــر  كـــس عطـــا  بـــه هـــر 

نیـــازی دیگـــر  تـــو  زمیـــن  به یـــک حـــال و روز خوش و تـــازه دارد خدایـــا! 

كـــه خوبـــی نگـــردد فراموش انـــدازه دارد مددكـــن  بـــد  بـــس؛ خدایـــا!  بـــدی 

شادی روح امام، شهیدان و اموات صلوات!



197 نارای

یاران
موضوع: اجتماعی 

هدف کلی: آشنایی با مفهوم گروه و تیم و شرایط گروه مناسب

اهداف جزئی: 

▪   شناختن مفهوم گروه 

▪   آشنایی با خصوصیات دوست خوب 

▪   دانستن این كه ایمان ویژگی خاص دوست از دیدگاه قرآن است

▪   داستان اصحاب كهف

هدف رفتاری: توانایی تعریف مفهوم گروه، شناختن و بیان خصوصیات دوست خوب و شركت 
فعال در گروه 

روش های مناسب تدریس: توضیحی و فعال)بازی با كلمات، كارت، جدول و داستان(

رسانه های آموزشی: تابلو و كارت

با ســـالم به شـــما دانش آموزان خوب! آماده هســـتید برنامۀ امروز را با یک بازی با كلمات شروع 
كنیم تا موضوع برنامه معلوم شود؛ پس با یک صلوات بلند آمادگی خود را اعالم كنید.1

بیست وهشتمین حرف الفبا: م. 

مادر به عربی: ام.

▪   سقف: بام.

شهری در استان كرمان: بم.

بركه و غدیر آن معروف است: خم.

ناپخنه و نارس: خام.

اسم:  نام.

کلمات را در وسط تخته می نویسد. کردن یا جابه جایی حروف، تمام  گرامی با اضافه  1. مربی 
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رطوبت و تری آب: نم.

زیاد نیست: كم.

سقف دهان: كام.

▪   یک قدم: گام.

ناپدید: گم.

سرد نیست: گرم.

بازی به انگلیسی: گیم.

گروه: تیم.

تا حاال عضو گروه و تیمی بوده ای؟

ارتباط و دوستی با دیگران برای انسان قدرت، اطمینان خاطر و سرخوشی می آورد و فرصت های 
بیش تری را در زندگی روزمره نصیب او می كند.

▪   برای رســـیدن به این هدف باید اهل شـــکار باشـــید؛ شـــکار چه چیزی و چگونه؟ بلی، شکار 
دوست خوب و چگونگی آن در خود كلمه شکار آمده است. به این كارت ها دقت كنید؟

شاداب

▪   سعی كنید شخصیتی پرانرژی داشته باشید. این كار هم به بهبود روحیۀ شما كمک می كند و 
هم شما را با دوستانی جدید آشنا می سازد كه می توانند هنگام عبور از مسیر مشکالت روزمره ای كه 

در زندگی همه وجود دارد، با روش هایی بهتر همراه تان باشند.

کم حرف

▪   بگذارید آن ها هم گاهی در مورد دیدگاه ها، عقاید، نظریات، دغدغه ها، ترس ها، موفقیت ها 
كنند. كمی تحمل، سکوت و تنها شنیدن و همراهی، چیزی  و شکست های شان با شما صحبت 

است كه شما را دوست خوب دیگران می كند. 
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اطمینان
▪   در گـــروه دوســـتی، بـــه دوســـتان تان این اطمینان را بدهید كه معاشـــرت با آن ها برای شـــما 
افتخارآمیز است. مهم نیست كه این موضوع را دائم به زبان بیاورید و الزم نیست تن به كارهایی 
بدهید كه از آن ها ناراضی هســـتید، خوش قولی، ازخودگذشـــتگی های كوچک، كمک به آن ها در 

شرایط سخت و دردسترس بودن شما، باعث می شود آن ها شما را مهم ترین دوست خود بدانند.

رازداری
▪   در مورد اسرار هیچ یک از دوستان خود بین بقیه صحبت نکنید. معمواًل چنین مسائلی دوباره 
به گوش دوســـتی كه دربارۀ او رازداری نکرده اید می رســـد و شـــما صمیمیت و اعتماد او را از دســـت 
خواهید؛ از طرف دیگر، بقیۀ افرادی هم كه شـــنونده داســـتان های ممنوعه ی تان بوده اند، دیگر 

اطمینان كم تری به شما خواهند داشت و در نتیجه، شما بازندۀ مطلق خواهید شد!

تـــا این جا دانســـتیم كه چگونه دوســـت خوب را شـــکار كنیم؛ امـــا این گروه دوســـتان باید این 
كنید و سریع حروف آن را  خصوصیت را هم داشته باشند. كدام خصوصیت؟ به این جدول دقت 

شش تا شش تا بشمارید تا پیام آن را به دست آورید:

جدول باید 41 خانه داشته باشد و حروف داخل آن به ترتیب، عبارت است 
ک، ر، ن، و، ا، ی، ه، د، ا،  از: ا، ن، ن، ر، ش، ن، ن، ا، د، و، ا، ا، ه، ن، 

ر، ج، ب، ب، گ، ی، د، و، و، ه، ا، م، ند، ا، د، پ، ر، ا.
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بلی، پیام جدول عبارت است از:

»آن ها جوانانی بودند كه به پروردگارشان ایمان آوردند.«

این جمله، ترجمۀ قسمتی از آیه ای از سورۀ كهف است كه دوست مان برای ما تالوت می كند:

»أنهم فتیة آمنوا بربهم و زدناهم هدى؛ آن هـا جـوانانی بودند كه به پروردگارشان ایمان آوردند و 
ما بر هدایت شان افزودیم.«

می دانید آن جوانان چه كسانی بودند؟ به متنی كه یکی دیگر از دوستان تان می خواند، دقت كنید:

گـروهی از جوانان مؤمن كه در یک زندگی تجمالتی در ناز و  »در ســـده های اولیۀ دین مســـیح، 
نعمت به سـر می بردند، براى حفظ عقیدۀ خود به همۀ این نعمت های دنیوی پشت پا زدند و بـه 

غارى از كوه پناه بردند.

از آیـات قـرآن این چنین برمی آید، آن ها در زمانی می زیستند كه بت پرستی و كفر احاطه ی شان 
گـــروه از جوانمردان كه به  كـــرده بود و حکومتی ســـتمگر بر آنان حکم رانی می كرده اســـت؛ اما این 
گمراهی اطرافیان شان پی بردند، تصمیم بر قیام گرفته و راه هجرت پیش گرفتند؛ لذا با یک دیگر 

مشورت كرده و تصمیم گرفتند از مقام خود كناره گیری كرده و به غار پناه برند.«

حاال بگویید آن ها چه كسانی بودند؟ بله، اصحاب كهف. آن ها ثابت كردند كه:

ِفتْیَُة إِل 
ْ
وَى ال

َ
▪   براى حفظ دین جوانمردى، گذشـــت از رفاه و آســـایش و هجرت الزم اســـت: »أ

َكْهِف«.
ْ
ال

وَى ... َربَّنا«.
َ
▪    دعا همراه با تالش و حركت مؤّثر است: »أ

ِفتْیَُة إِل 
ْ
وَى ال

َ
▪   هجرت از محیط فاسد براى حفظ ایمان و ارزش ها، كارى جوانمردانه است: »أ

َكْهِف«.
ْ
ال

َكْهِف 
ْ
ِفتْیَُة إِل ال

ْ
وَى ال

َ
▪   هجـــرت و قیام براى خدا، زمینه ى دریافت امدادهاى الهی اســـت: »أ

بْنا«. فََضَ
كه مردم در برابر فساد و جامعه ى فاسد سه دسته اند: چرا

الف( گروهی در فســـاد جامعه هضم می شـــوند؛ )آنان كه هجرت نکنند و ایمان كامل نداشـــته 
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ائِِضنَی«1
ْ
ُوُض َمَع ال باشند(: »ُکنَّا نَ

ُهْم فِتْیٌَة آَمنُوا  ب( گروهی كه در جامعه ى فاسد، خود را حفظ می كنند؛ )مثل اصحاب كهف(: »إِنَّ
بَِربِِّهْم«.

یِهْم َو  ج( گروهی كه جامعه ى فاسد را تغییر می دهند و اصالح می كنند؛ )مثل انبیا و اولیا(: »یَُزكِّ
ِْكَمَة«.2

ْ
ِكتاَب َو ال

ْ
ُیَعلُِّمُهُم ال

كه اصحاب كهف، جزو اصحاب و یاران حضرت مهدى ؟جع؟ خواهند  در روایات آمده است 
بود. 

حاال به داستان اصحاب كهف گوش كنید

او با كمال احتیاط وارد شـــهر شد؛ اما منظرۀ شهر را دگرگون دید و همه چیز را برخالف آن چه به 
خاطر داشت مشاهده كرده، جمعیت و شیوۀ لباس ها و حرف زدن ها همه تغییر كرده بود، در باالى 
دروازۀ شـــهر، پرچمی را دید كه در آن نوشـــته شـــده بود: »ال ال اال اهلل، ِعیىس رَُسوُل اهلل«. تملیخا 
حیران شـــده بود و با خود می گفت گویا خواب می بینم؛ تا این كه به بازار آمد و به نانوایی رسید. از 

نانوا پرسید: »نام این شهر چیست؟«

نانوا گفت: »افسوس!« 

تملیخا پرسید: »نام شاه شما چیست؟«

نانوا گفت: »عبدالرحمن.« 

آن گاه تملیخا گفت: »این سکه را بگیر و به من نان بده.« 

نانوا ســـکه را گرفت، دریافت كه سکه سنگین است از بزرگی و سنگینی آن تعجب كرد، پس از 
اندكی درنگ گفت: »تو گنجی پیدا كرده اى؟«

تملیخا گفت: »این گنج نیست؛ پولی است كه سه روز قبل خرما فروخته و آن  را گرفته ام. سپس 
از شهر بیرون رفتم؛ شهرى كه مردمش دقیانوس را می پرستیدند.«

گرفت و او را نزد شـــاه آورد، شـــاه از نانوا پرســـید: »ماجراى این شـــخص  نانوا دســـت تملیخا را 

1. سوره    آیه
2. -سوره    آیه
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چیست؟« نانوا گفت: »این شخص گنجی یافته است.« 

پادشاه به تملیخا گفت: »نترس! پیامبر ما عیسی؟ع؟ فرموده كسی كه گنجی یافت تنها خمس 
آن را از او بگیرید؛ خمسش را بده و برو.« 

تملیخا گفت: »خوب به این پول بنگر؛ من گنجی نیافته ام. اهل همین شهر هستم.« 

شاه گفت: »آیا تو اهل این شهر هستی؟«

▪   آرى! 

▪   نامت چیست؟

▪   نام من تملیخاست. 

▪   این نام ها، مربوط به این عصر نیست؛ آیا تو در این شهر خانه دارى؟

▪   آرى، سوار بر مركب شو؛ برویم تا خانه ام را به تو نشان دهم. 

شـــاه و جمعی از مردم ســـوار شدند و همراه تملیخا به خانۀ او آمدند. تملیخا اشاره به خانۀ خود 
كرد و گفت: »این خانۀ من اســـت« و كوبۀ در را زد. پیرمردى فرتوت از آن خانه بیرون آمد و گفت: 

»با من چه كار دارید؟«

شاه گفت: »این مرد، تملیخا ادعا دارد كه این خانه مال اوست؟«

آن پیرمرد به او گفت: »تو كیستی؟«

او گفت: »من تملیخا هستم.« 

پیرمرد بر پاهاى تملیخا افتاد، بوسید و گفت: »به خداى كعبه! این شخص، جّد من است. اى 
شاه! این ها شش نفر بودند كه از ظلم دقیانوس فرار كردند.« 

گرفت. مردم دســـت و پاى  در این هنگام شـــاه از اســـبش پیاده شـــد و تملیخا را بر دوش خود 
تملیخا را می بوسیدند. شاه به تملیخا گفت: »هم سفرانت كجایند؟« 

تملیخا گفت: »آن ها در میان غار هستند...« 

شـــاه و همراهـــان با تملیخا به طرف غـــار حركت كردند. نزدیک غار تملیخـــا گفت: »من جلوتر 
گر بی خبر با این  نزد دوســـتان مـــی روم و اخبار را به آن ها گزارش می دهم. شـــما بعد بیایید؛ زیـــرا ا
همه ســـروصدا حركت كنیم و آن ها این صداها را بشـــنوند، تصورمی كنند مأموران دقیانوس براى 
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دستگیرى شان آمده اند و ترسناک می شوند.« 

شاه و مردم همان جا توقف كردند. تملیخا زودتر به غار رفت. دوستان با شوق و ذوق برخاستند 
و تملیخا را در آغوش گرفتند و گفتند: »حمد و سپاس خدای را كه تو را از گزند دقیانوس حفظ كرد 

و به سالمت آمدى.« 

تملیخا گفت: »سخن از دقیانوس نگویید؛ هیچ می دانید شما چه مدتی در غار خوابیده اید؟«

گفتند: »یک روز یا بخشی از یک روز.« 

تملیخا گفت: »بلکه 309 ســـال خوابیده اید. دقیانوس مدت هاســـت كه مرده اســـت. پادشـــاه 
دین دارى كه پیرو دین حضرت مسیح؟ع؟است با مردم براى دیدار شما تا نزدیک غار آمده اند.« 

دوستان گفتند: »آیا می خواهی ما را باعث فتنه و كشمکش جهانیان قرار دهی؟«

تملیخا گفت: »نظر و تصمصیم شما چیست؟«

آن ها گفتند: »نظر ما این است كه دعا كنیم خداوند ارواح مان را قبض كند!« همه دست به دعا 
بلندكردند و همین دعا را نمودند. خداوند بار دیگر آن ها را در خواب عمیقی فروبرد. 

و دِر غار پوشیده شد. شاه و همراهان نزدیک غار آمدند، هرچه جست وجو كردند كسی را نیافتند 
و دِر غار را پیدا نکردند. بعد به احترام آن ها، در كنار غار مسجدى ساختند.
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