به نام آن که رحمان و رحيم است

کتابش نور و پيغامش عظيم است

با سالم به شما بزرگواران که امروز به کالس آمدهاید تا با مبانی و مفاهيم دینی آشنا

شوید ،سالم بر شما خوبان و افراد بادقت و حواس جمع ،برای اینکه معلوم بشه حواسها
جمع است یک صلوات نفرستيد ،معلومه حواسها جمع است؟ خوب حاال که حواسها
خوب جمع شد یک صلوات محمدی پسند بفرستيد تا برنامه را ادامه دهم .برای شروع

یک شعری میخوانم از توی این شعر سوال میپرسم شماها که حواسهاتون خوب جمع
است آماده باشيد جواب دهيد .با یک شعر کوتاه شروع میکنم ،حاضرید؟ بله

ای خدای خالق بی نقص و عيب

ای که در ذاتت نباشد شک و ریب

از تو میخواهم دهی طبع روان
تا به نظم آرم زصالح داستان
ازانتهای این شعر ،داستانِ چه شخصی فهميده میشود؟

داستان قرآنی یکی از پيامبر الهی حضرت صالح
عليه السالم ،چون شما هم به داستان عالقه مندید
برنامه را با آن شروع میکنم ،با دقت گوش کنيد
چون ممکنه در بين داستان هم پرسشهایی
بپرسم.
اما داستان را گوش کنید

بیینید رسدات

حضرت صاتح (علیهاتسالم) در میان قوم ثمود چه بود؟

حضرت صالح ـ علیه السالم ـ یكـ ا ییـاراراا ال ـ
است كه نام او در قرآا آرده ،است ،قوم ثمـود سسـیار

ثروتمند و دارای ساغ و رین و دامهای یادی سودند و
سسیار عالقهرند سه نـدی دنیـا .سسـیار ووگـراراا و
عیاش سودهاند.

و ا حیث رـاه

سـتیرسـت .در نتیجه داوننها

پیامبری رو ب نام صالح؛ که و اامیهو ن یاه ه
دودشان بود بروی هاوهت وهشان برونگیخت.
حضرت صالح سـه قـوم وـود وررـود :وی قهوم مه !
داوی هگان رو پرستش کنیا ک جه ون دهاوه
نیست .داوننا شما رو بعا و قهوم اهادج جانشهی
آن ها قهرور دود اها و آن هها ن ااقبتشهان در
بگیرها اا ب اذوب
گراتار نشوها.

که آنهها رو در هه کوبیها

آری! قوم ثمود نیز رانند اقوام قال ا وود سه جای یوش دادا سه ورراا این ییارار ودا سه او حـرهـای
گت و ت متهای ناروا ر دند.
آاها ر یفتند :آها ما و ونسان مثو دود پیرنی کنی ؟ چرو و میهان مها ان ها بهر ون ناه نها
م شود؟

وقت ست یرستاا قوم ثمود ،استواری حضرت صالح (ع) را دیدند ا او وواستند تا رعجزهای سرای آاها
سیاورد و سه ویال وود سا این كار ر وواستند ناتوان او را رشاهده كنند و سرای همیشه ا او و سـننان
راحت گوند .این حرهای سـ اسـا در ریـاا قـوم ثمـود ادارـه داگـت ارـا ذرهای در ایمـاا و ییـین
حضرت صالح گک و تردید وارد نكرد و او رحكم و استوار سه ارگاد و تالیغ اداره ر داد.
چ معج وی؟ چه ر سینید؟ سله گتر.

وداوند سه حضرت صـالح (ع) وحـ
وررـود ک بهروی آ مهاهش آنهها

شتری م ارستی ج گتری كـه ا دل
كوه سیروا ر آیـد سـدوا ایـن كـه ا
یدر و رادری رتولد گده ساگد و دیرر
این كه یک رو رردم آب آا رنطیـه
را سنوگند و رو دیرر آا گتر.
حضرت صالح (ع) رعجزهی وود را سه قوم وود نشاا داد و سـفارش هـای م م را درسـارهی آا سـه
رردم كرد .حضرت صالح (ع) سه قوم وود وررود:
م وا وه شتر نشوها ن بگذورها در وه سر می چرو کنا ن وگر آ وری ب آن برساج ب
اذوب دردناک

دچار م

شوها .هک رن شما و آب آشامیان

وست اد کنیا ن رن دهگر بگذورها وه شتر و آن آب بنوشا.

موجود در وهه ناایه

ردت سه همین صورت یاگت تا این كه این روضوع سرآا قوم س ایماا و سـت یرسـت سـنرین
آرـد و آا را سبب محرنمیت دود و آب و همچنی موجب د ت ن دهووری دهود
ینداگتند .آا یاه سزریاا و ثروتمنداا قوم ثمود سا یكدیرر رشورت كردنـد و تمـمیم یروتنـد
آا گتر را سكشند و سرای این كار یک نفر را كه ا همه گرورتر سود انتناب كردند.
آاها سرای اینكار قاور ب سالف را كه رردی س رحم سود انتناب كردنـد و دسـتورات
م م را سه وی دادند.
یک رو كه نوست استفادهی گتر ا
آبهای رنطیه سود آا رـرد سـه گـتر
حملــه كــرد و او را كشــت .وقتــ
حضرت صالح ا این جریـاا آیـاه
گد سه قوم وود وررـود :مگر ب شهما
نگ ته بههودم به وهه شههتر آ وری
نرسانیا؟ وکنون در کمتره مهان
ب اذوب ول دچار دووهیا شا.

عااس كه وداوند سر قوم ثمود ورستاد سسیار
عجی و هولناک سود .عااب هنرار نـا ل
گــد كــه همرـ در وــواب سودنــد .نای ــاا
لزلــهی گــدیدی آا رنطیــه را لر انــد ســه
طوری كـه همـه ا وـواب سیـدار گـدند ارـا
آاها ورصت نكردند كه ا وانـههـای وـود
وارج گوند؛ یرا صـاعیه ای سسـیار گـدید و
سا صدای وحشتناک ورود آرد .لزله ا یـک
طــر و صــاعیه ا طروــ دیرــر ســه آا هــا
ورصت تممیمییری نداد.
ایر كس وردای آا رو سه آا رنطیه ر آرد وكر نم كرد كسان در این جا ندی ر كردنـد
و وانههای وجود داگته است؛ چوا نه ا رردم واری سود و نه ا وانهها؛ ارا حضرت صـالح (ع)
و ایماا آورندیاا سا رعجزهی ال نجات یاوتند و سه ندی وود اداره دادند.

خوب دوستان شما با داستان حضرت صالح عليه السالم و یکیی
از معجزات قرآن که دراین داستان آمده است آشنا شدید شما
میتوانيد بگویيد معنیی معجیزه چيسیت؟ بلیه تعیاریی خیوبی
کردید من تکرار میکنم :معجزه از طرف پيامبر الهی و با اجیازه
خدا برای اثبات نبوت آورده میشود به گونهای کیه دیگیران از
آوردن آن عاجز و ناتوان میباشند.

معجییزه» نشییانهای از خداونیید اسییت کییه آن را جییز بییه پيییامبران و
فرستادگان و حجتهای خود نمیدهد ،تا به وسيلهی آن ،راسیتگویی
(مدّعيان ارتباط با خدا) از دروغگویی (مدّعيان دروغين) شناخته شود.

کاری دارق ولعاد وست ک و ااند اووناه نوع بشهر
دارج بود وست ن هیچ کس ه ههر چنها ناب ه باشها ه
نم اوونا ب واکای نیرنی ونسان ج هماننا آن رو بیانرد.

وه کهار دهارق ولعهاد ج ان ها بها و ن ن وجها
صورت م گیرد.

ول ه

همرو با وداای پیامبری وست؛ هعن آنرنا آنج ب انهوون
هک سنا نا ج آن رو بروی وثبات رسالت ونجام م دها.

همرو با «احای» وست؛ هعن ارودوونان ب معارض ن
مقابل ب مثو؛ ب وه ارایب ک و امام ونسانها داوت
کنا ک وگر وارودی م اووننا ن قارت دورناج ماننا آن رو
بیانرنا.

همکاری ها

پاسخ ها

برخی ممکن است بگویند این نوع کار ها را ساحران هیم میی تواننید انجیام
دهند و سحر با معجزه فرقی ندارد در چهار کارت باال مقدارزیادی تفاوتشان
روشن شد برای تکميل مطالب تعدادی تا حروف برعکس را بیه شیما نشیان
میدهم شما بگویيد چيست ؟
(ینتف رگ ارف)
فرا گرفتنی
سحر و جادو و مانند آن ،اموری فرا گرفتنی هستند و انجام آنها به آموزش
و تمرین و ریاضت نياز دارد ولیی معجیزه ،بیدون آمیوزش و تمیرین ،آورده
میشود؛ برای مثال ،حضرت مسيح -عليه السالم  -در گهواره با سخن گفیتن
خود ،اعجاز میکند ،بدون آن که آمیوزش و تربيیت در ایین زمينیه دخالیت
کند.

(ری ذپ تسکش)
شکست پذیر
سحر و جادو با نيروی قوی تر و باالتر از نوع خیود ،قابیل معارضیه و شکسیت
پذیر است ،ولی معجزه را نمیتوان شکست داد و با آن مقابله کرد.
( عفانم)
منافع
صاحبان سحر و جادو در بيشتر موارد به دنبال دنيا و منافع خیود هسیتند و ییا
اخالق فاسدی دارند که نشان می دهد آنچه انجام میی دهنید ،معجیزه نيسیت،
ولی معجزه تنها از کسانی صادر میشود کیه جلیوه گیاه وی گیی هیای نيیک و
اخالق پسندیده هستند و دارای هدف عالی تربيتی و انسانی میباشند.
سحر و جادو با نيروی قوی تر و باالتر از نوع خود ،قابیل معارضیه و شکسیت
پذیر است ،ولی معجزه را نمیتوان شکست داد و با آن مقابله کرد.

خدایا علم و آگاهی
ما را زیاد کن و ما را
از شر شيطان های
وسوسهگر که
ادعاهای دروغين
دارند نجات بده و ما
را در مسير خودت
قرار بده .الهی آمين

وسایل مورد نياز :مداد ،قيچی ،کاغذ ،مقوای سفيد در قطع  A4و رنگی ،تکه
پارچه به مقدار مورد نياز ،چسب مایع ،الگو
لطفا مثل الگو و مرحله به مرحله  -در شش مرحله  -طرح را روی تصاویر پاورپوینت مالحظه
نمایيد و آن را مثل شکل روی مقوا بکشيد و دور آن را برش بزنيد ،سپس روی شتر را با
پارچه های رنگی مثل قهوهای روشن برای بدن شتر و قهوهای تيره برای کوهان و پایين
پاها تزیين نمایيد) .در صورت دسترس نبودن پارچه میتوان از کاغذ رنگی استفاده نمود).

ررحله سعد سه سـلییه وـود كـوه سكشـید و سـا
رنگهای رثل نارنج كوه را تزیین نمایید.
سرای وضا سا ی س تر ر توانید وورگـید سـا
رنگ رد طالی در انت ای كادر قرار دهید.

