


  







بچههاسالم
 حالتون خوبه؟
 دالتون صافه؟

 دال پر امید؟

؟ االّفهشیطون   
 کوکه؟کِیْفتون 

؟می کنیدورزش   

؟صبح ها می دوید  غذا می خورید؟ 

 رفیق همید؟ نماز میخونید؟
 خیلی محکمید؟ دعوا می کنید؟
 صفا آوردید؟

 چی چی آوردید؟

 بله



 هشتمین حرف الفبای فارسی چه نام دارد؟1.

 به دوستی و دوست داشتن چه می گویند؟2.

 سوره فصلت با چه آیه ای شروع می شود؟  3.

 به دستور و فرمان فرمان خدا چه می گویند؟4.

 :به سواالت من با دقت گوش بدید و درست جواب بدید

.  می کشموسطش یه درخت . راست می نویسمتا کلمه حبّ و حکم را در سمت چپ و دو 
 !کی میتونه تشخیص بده این چه درختیه؟ این درخت با این دو کلمه ارتباط داره

 ح
 حم حّبْ

 حکم

. 



  :یعنی «حب» :می نویسم کلمه هر زیر هم را «حُکم» و «حُبّ» معنی
 «دستور» :یعنی «حکم» ،«دوستی»

  کی با باید ما یعنی است؟ شخصی چه دستور و دوستی ما منظور
 بدیم؟ گوش رو شخصی چه دستور و باشیم دوست

 .خدا
 .می نویسم درخت این وسط رو خدا نام هم من پس

 دوستی دستور
 . اهلل



 دوستی دستور

 میگویند؟ خدا چی به دستور 

 زیر میره بده، گوش خدا دستور به و باشه دوست خدا با که کسی هر
 هیچ .میشه سعادتمند و میکنه پیدا آرامش و امنیت و درخت این سایه
 کدام .میشه برخوردار زیادی نعمت های از و نمیرسونه آسیب او به چیز
 چیه؟ درخت این اسم که می داند شما از یک

 .«والیت»درخت 
.پس والیت به معنی دوستی با خدا و پیروی از دستور خداست  

 اهلل
. 



 دوستی دستور

 اهلل

بهترین و پاک ترین  ،  برای اینکه دستوراتش رو به ما برسونهخدا 
این . انتخاب میکنه و از طریق وحی با آنها سخن میگهرو بندگانش 

.  پیامبران یک وظیفه دیگه هم دارند. هستندافراد؛ انبیاء و پیامبران خدا 
اونها عالوه بر اینکه باید دستورات خدا رو به مردم منتقل کنند، باید 

مثل یک معلم که هم درس میده و هم . دستورات خدا رو اجرا هم کنند
چون اگر نظم و قانونی نباشه، هیچ . نظم رو در کالس برقرار میکنه

  .درسی هم نمیشه داد



  مردم به رو خدا دستورات آخرین وقتی ،(ص)مصطفی محمد حضرت خدا، پیامبر آخرین
 و هم با یادگاری دو این .گذاشت یادگار به مردم برای گرانبها چیز دو رفت، دنیا از و رساند

 ؟بود چیزهایی چه یادگاری دو این میدونه کی .می کرد پر رو پیامبر خالی جای هم، کنار در

هم امام عترت . دارهقرآن کتاب خداست که کالم خدا رو در خودش 
 .  خداست که باید کالم خدا رو به ما یاد بده و اجرا کنهمعصوم و ولیّ 

 و



 خدا هم برای درس زندگی، . هر درسی یک کتاب و یک معلم داره

کتاب درس زندگی، قرآن و : پیامبر فرمود. یک کتاب و یک معلم تعیین کرده است
 اما بچه ها، به نظر شما، مردم دو یادگار پیامبر رو . هستندعلیه السالم معلم، امامان معصوم 

 قبول کردند و با اشتیاق این دو یادگار رو پذیرفتند و به سفارش پیامبر گوش کردند؟

 رها را پیامبر یادگار دو و نکردند توجهی پیامبر سفارش این به مردم از خیلی متاسفانه !نخیر
 حاضر کالس سر دیگه مدت، یک از بعد که شاگردانی مثل .دیدند نیاز بی رو خودشون و کردند
 سواد بی مردم اون .بله ها؟ بچه می افته اتفاقی چه .کنند دوری خودشون معلم و کتاب از و نشوند

  پیروی یادگار، دو این از اگر فرمود، هم پیامبر .شوند نمی موفق کاری هیچ در و مانند می باقی
 .دادند ترجیح هدایت بر را گمراهی هم مردم متاسفانه .نمی شوید گمراه وقت هیچ کنید،

 امامش خدا هم که دید، مردم توجهی به کتاب قرآن و امامان معصوم ندارند، آخرین 

 اسمکی میدونه . چشمان مردم، پنهان کرد و آن حضرت را به مردم نشان ندادرا از 

 معلم مردم و امام معصوم چیه؟آخرین 

 علیه السالم امام زمان



  از زندگی در بتوانیم اینکه برای ما .داریم نیاز معلم به ما ! خدایا :گفتند بعضی
  و خوب امام یک پرهیزکار، و پاک انسان یک باید کنیم، پیدا نجات گمراهی

   .بگیره رو ما دست و بیاد خداپرست،

  دادن درس جلوی که کسانی و مزاحم ها پس میگید؛ راست اگر :فرمود هم خدا
  معلم هم من که وقته اون .بنشونید جاشون سر رو اونها .بگیرید رو میگیرند رو امام
  برای منظم و ساکت کالس یک نتونستن، هنوز مردم، اما .میفرستم براتون رو شما

  که هستند مسلمان مردم بین در عده یه هنوز .بدهند تشکیل معلم اون آمدن
 .بیاد زمان امام نمی گذارند



 زمانبرای امام  هر کی خدا رو دوست داره

 :میگه بلند ،میشه  بلند                                                                    برمیخیزه، خود جای از

 توییم فرمان به گوش                                 توییم سرباز همه ما

 توییم قربان به جان                               تو دلداده همه ما

 توییم قرآن عاشق                               حق راه پیروان ما

 توییم مسلمان ما                                    پیمبریم شیعه ما



 دوستی   چه؟ یعنی حبّ .1
 دستور چه؟ یعنی حکم .2
 خدا والیت چه؟ یعنی هم با خدا حکم و حب .3
 پیامبران می رسونه؟ مردم به طریقی چه از رو خودش حکم خدا .4
   چیه؟ خدا سوی از پیامبران وظیفه دو .5

 .مردم بین در خدا دستورات اجرای دوم و مردم به خدا سخن رساندن اول

 قرآن و عترت   بود؟ چه خدا پیامبر آخرین یادگار دو .6
  کرد؟ پنهان را ایشان و برداشت مردم، میان از رو زمان امام خدا چرا .7

 .میدانستند امام از نیاز بی را خودشان و کردند توجهی بی مردم چون

 امام به اینکه تا بگید ترتیب به را معصوم امامان اسم باید شما  :مسابقه روش
 بگه باید بعدی نفر رسید دوازدهم امام اسم به کس هر .برسید دوازدهم

  فقط .دوازدهم امام تا میگید رو ها اسم اول امام از دوباره همینطور و .قرآن
 .میشید حذف کنید، تاخیر اگر و هست سرعتی مسابقه این که کنید دقت



  تشبیه چیزی چه به عج، زمان امام میدونه کی

 ؟شده
 از او، غیبت در مردم !برانگیخت نبوت به مرا که خدایی به سوگند» :فرمود ما عزیز پیامبر
 خورشید؛ از مردم مندی بهره همانند می شوند؛ بهره مند او، والیت از و می گیرند روشنایی نورش
 «.بپوشانند را آن چهره ابرها اگرچه

 ؟میره باال خیلی روز، از موقعی چه در خورشید
 

 چهره همه و میرسه نقطه باالترین به عج، زمان امام یعنی امامت، خورشید که زمانی به

 ؟میشه ای گفته دوره چه ببینند، می تونن رو زیبایش

 ظهر



  فرامیگیره، رو جا همه تاریکی و فرامیرسه شب وقتی مردم همه
  طلوع خورشید و میشه تموم تاریکی این مدتی از بعد که میدونن

  شب اگر .هستند خورشید طلوع منتظر همه صبح، روز هر .میکنه
 می افته؟ اتفاقی چه نکنه، طلوع خورشید و بکشه طول

خیلی زندگی خورشید نور بدون و می ماند تاریک جا همه 
 .مانند می خورشید آمدن انتظار چشم مردم .میشه سخت

نکرده طلوع خورشید چرا بفهمن تا .خورشید دنبال میرن. 
 .برسه آنها به خورشید نور که کنن کاری بتونن شاید

 میکنن؟ کار چه مردم باز نکنه، طلوع خورشید اگر



 حضرت و برسه ما به زمان امام خورشید نور تا بدیم انجام باید کارهایی چه شما نظر به
 ؟کنند ظهور زمین در

 .کردند ذکر زمان امام یاران برای صفت تا سه علیه السالم صادق امام

 باشه نگران و باشه نداشته قرار و آروم یعنی  باشه؛ انتظار چشم. 

 .است مدرسه از اش بچه آمدن منتظر که مادری مثل 
 .است مسجد از مادرش آمدن منتظر که ای بچه مثل
 .است کالس به معلمش آمدن منتظر که شاگردی مثل
 .است اتوبوس یا تاکسی آمدن منتظر که مسافری مثل

 چرا :بگیم .باشیم راه به چشم .باشیم منتظر واقعا اینکه یعنی انتظار
 ...اینها مثل و !میاد دیگه اآلن !شده دیر خیلی ؟!میاد کی پس نیومد؟

 کنه دوری گناه و زشتی از یعنی .باشه پرهیزکار. 
 کنه اقدام خوبی و نیکی به یعنی .باشه نیکوکار. 



اگه بد بود، . رو بیارید جلودست ها اگه خوب بود، . تا کار رو میگمچند 
کسی اشتباه دستش رو جابجا هر . دست ها رو جمع کنید و ببرید عقب

 .کنه، از مسابقه حذف میشه

 دشنام  دعوا درستکاری دروغ نظم نماز

 آزار و اذیت عبادت خیانت نظم راستگویی

 پدر دست بوسیدن مادر دست بوسیدن

 قرآن بوسیدن دشمن دست بوسیدن 

 کردن سالم

 قرآن نخواندن
 تنبلی تقوا  درس نخواندن



 به قلب آسمانیش  ...من به مهدی وسالم 

 به لطف و مهربانیش  ...سالم من به مهدی و

 به لحظه ظهور او  ...سالم من به مهدی و

 به جاده عبور او  ...سالم من به مهدی و

 به کوی او به سوی او  ...سالم من به مهدی و

 به روی و آبروی او  ...سالم من به مهدی و

 به قد او، و قامتش  ...سالم من به مهدی و

 به قدرت امامتش  ...سالم من به مهدی و

 به سجده و رکوع او  ...سالم من به مهدی و

 به لحظه طلوع او  ...سالم من به مهدی و

 هر شبشگریه های به   ...سالم من به مهدی و

 به ذکرهای بر لبش  ...سالم من به مهدی و

 شاگردی الیق ما به و بده نشان ما به را زمان امام خدایا
 جهان همه و .کن عنایت حضرت اون نورانی های درس

   .بده نجات گمراهی از او ظهور با رو
 .یا رب العالمینآمین 




