




 ببخشايد و بس بود مهربان    به نام خدايي که بر بندگان  

  شما حضور به آفتاب بلندای و گرمي به سالمي آفتاب، ياران و دوستان شما به
 !سالم دوستان ،مي کنید شرکت واال همتي با کالس ها اين در که بلندهمتان

 شروع را برنامه تا آماده ايد حسابي اينکه مثل داديد پاسخ عالي بسیار
 با را برنامه برنامه، سراغ برويم تا بفرستید محمدی صلوات يک کنیم،

 .مي کنیم شروع مي نويسم تخته روی که کوتاه کلمات با بازی يک



 .است دال حرف آن اول که قرآن از سوره ای

  مثل است؛ دود معني به دخان بله 
 ..مي شود بلند آتش از که دودی



  يا سیمان و سنگ از که ضخیم ديواری
  باال برای آهن و چوب يا آهک و آجر

  زمین های آبیاری و آب سطح آمدن
  آب جلو در سیل، از جلوگیری يا اطراف

   .مي سازند

  س - حرف  یک اگر

 اضافه «د» اول به -

 می شود؟ چه  کنیم



 ؟مي شوداضافه کنیم چه سد به اول   -ح –اگر يک  حرف 

 از شدن شاد و ديگری خوشي از شدن غمگین يعني حسد
   مهم و خطرساز گناهان از يکي حسد دوستان او، بدبختي

   .دارد دنبال به را زيادی گناهان که است



 بگويید ضرب المثل يک مي تونید شما                            سراغ برويم
   حسد؟ مورد در

   .کنید کامل شما مي گويم را اولش من

  نیاسود هرگز حسود کنید تکرار بله نیاسود بله  ؟......هرگز حسود
  ؟ است گفتیم االن که همین (يسود ال الحسود) معنای آيا

  ببرند، باال سريع را دست هاشون است صحیح مي گويند که آن هايي
  و آقايي به حسود که است اين معنايش بلکه نیست درست نه

 .بود خوب ،نمي رسد سیادت



 چیه؟اين بیل ها بزنید آيا مي توانید حدس 

قابیل به علت اينکه خدا قرباني او را نپذيرفت  
 .کشتبه برادرش هابیل حسادت کرد و او را 

 س –ی  –و  –ف  –حروف به هم ريخته را حدس بزنید 

  کودکي دوران در که است الهي پیامبران از يکي هم علیه السالم يوسف است، درست
 کردند حسادت او به برادرانش بود پدر توجه مورد او  -صادقه رويايي يا - ديد خوابي

 .يافت نجات و بود حامیش خدا و انداختند چاه داخل را واو بکشند را او مي خواستند و



 لذا ببريم پناه خدا به حسودان شر از بايد 
 :مي فرمايد که است شده نازل قرآن در سوره ای

  شرّ از .صبح سپیده پروردگار به مي برم پناه :بگو
 حسودی هر شرّ از و .است آفريده آنچه تمام

  .«مي ورزد حسد که هنگامي



 :وسلمقال رسول اهلل صلي اهلل علیه و آله 

  

(:1)فرمودند ( صلي اهلل علیه و آله وسلّم)رسول خدا   

 است؟ آمده ببینیم حسد در احاديث چگونه 

 دین است



نشسته بوديم ( صلي اهلل علیه و آله وسلّم)روزی در حضور رسول خدا »
 :  رو به ما کرده فرمودند( صلي اهلل علیه و آله وسلّم)حضرت 

  ". هم  اينک، مردی از اهل بهشت به نزد شما مي آيد "

  مي چکید ريشش از وضو آب که انصار از مردی بعد، اندکي
   .شد وارد بود گرفته چپش دست در را خود کفش و

 :  فرمودند( صلي اهلل علیه و آله وسلّم)فردای آن روز، باز هم پیامبر 

   "هم اينک، مردی از اهل بهشت، نزد شما مي آيد "

  فردای .شد وارد وضع، همان با مرد همان باز، و
 همان (صلي اهلل علیه و آله وسلّم) پیامبر نیز روز آن

  .شد وارد مرد، همان باز، و فرمود را سخن



من با : گفت(  به وی)به دنبال او رفت و ياران، و رفت، يکي از برخاست چون او 

پدرم مشاجره کرده ام و قسم خورده ام که تا سه روز، نزد او نروم اگر صالح 

با او )آن مرد پذيرفت، .  نزد خود جای ده، تا به سوگندم عمل کنممرا  مي داني، 

 .گوسفندديدم خیمه ای دارد و يک نخل و يک ( رفتم و

شب که شد، از خیمه اش بیرون رفت و گوسفندخود را دوشید و خرمايي چید و 

من آورد و من خوردم، ولي او خودش بي شام خوابید، و من شب را را برای آن ها 

سه . صبح که شد، او صبحانه خورد، ولي من روزه داشتم. به نماز و عبادت گذراندم

در رختخوابش از اين پهلو به آن پهلو هرگاه شب به همین ترتیب گذشت و 

مي شد، ذکر خدا مي گفت و تکبیر مي گفت و صبح برای نماز، بیدار مي شد و وضو 

 .از او نمي شنیدمشايسته مي گرفت و من، جز سخن 



میان من و پدرم، نه !  ای بنده خدا: آمد، گفتمناچیز چون چند شب گذشت و کار او در نظر من 
، سه بار در سه مجلس  (صلي اهلل علیه و آله وسلّم)مشاجره ای بوده و نه قهری، بلکه از پیامبر خدا 

 :  ؟شنیدم که فرمود چي فرمود

   "هم اينک، مردی از اهل بهشت نزد شما مي آيد "

پس به من . تا عمل تو را ببینمببری  به خانه ات مرا از اين رو، خواستم . و هر سه بار، تو وارد شدی
پیش همان کسي که به تو  : مرد گفت؟  شده ایاهل بهشت که بگو که تو چه عملي انجام مي دهي 

.  رفتم( صلي اهلل علیه و آله وسلّم)من نزد رسول خدا . خبر داده، برو تا از عمل من به تو خبر دهد
:  من نزد آن مرد رفتم و گفتم. "نزد خود او برو و بگو که حقیقت را به تو بگويد ": ايشان فرمود

حال که : مرد گفت. دلیلش را به من بگوييبه تو امر مي کند که ( صلي اهلل علیه و آله وسلّم)پیامبر خدا 
 :  چنین است، مي گويم، سپس گفت

 داده من به دنیا اگر و نمي شوم ناراحت شود، گرفته من از و باشد من آنِ از دنیا اگر
 دل به کینه ای کس، هیچ از که مي خوابم حالي در را شب .نمي شوم شادمان آن از شود،

 (3) «.نمي ورزم حسادت است، داده ديگری به خداوند که نعمتي بر و ندارم،



   چیست؟ درمانش راه ببینیم بايد باشد کرده رسوخ کسي وجود در حسادت اگر

 خوبي برساند، خیر ورزيده حسادت او به نسبت که شخص آن به باشد مراقب
 به ((اگر)) چند با کند؛ عمل حسد برخالف خود که بگیرد تصمیم و کند

 :نمونه برای  مي کنم، کامل را  بحث  مي دهم نشان شما به ای مرحله صورت

  سخت اگرچه) کند تواضع مقابلش در ،کند تکبر شخص آن بر حسد، راه از مي خواهد اگر
 (است

در همیه جیا از او   بیه عمید   اگر از راه حسد میي خواهید غیبیت او را بکنید،     
 .نمايدتعريف 

اگر از راه حسد در برخورد با او، عبوس 
و تییرش روسییت، بییه او سییالم کنیید و     

 .          احوال پرسي کند



 به شما ( نخل و خیمه گوسفند،) است کاردستي ساخت نوبت حاال
 تالش و کنید توجه پاورپوينت تصاوير در کاردستي ساخت مراحل
 شما و است پیشنهادی ما طرح اين البته .بسازيد را کاردستي نمايید

 .بسازيد را کاردستي اين مايلید جور هر مي توانید

 يا سفید  مقوای مايع، چسب ،قیچي کن، پاک مداد، :نیاز مورد وسايل
 عدد، 4 پاک کن گوش يا کبريت چوب پنبه، ، A4قطع در رنگي

 طرح الگوهای

 مقوا روی بر گوسفند کشیدن به اقدام شده داده  شکل های به توجه با
  چوب از و بدن پوشاندن برای پنبه از سپس کنید دلخواه اندازه به

 .کنید استفاده پاها برای کبريت



و باشد گوسفند سر که الگو مثل بکشید کوچک بیضي يک 
 .بکشید .... يا ماژيک با را .....و ابرو و چشم

بکشید الگو مثل را گوسفند بدن. 
کمي را آن سر که کبريتي چوب يا پاک کن گوش با را پاها 

 .نمايید درست ايد پیچیده پنبه
روی و نمايید دايره دايره صورت به و گوله گوله را پنبه هايي 

 .بچسبانید گوسفند بدن تصاوير



طبق يا خود سلیقه  به بعد مرحله 
  رنگ های با و بکشید خیمه الگو

 را خیمه رنگي مقواهای يا مناسب
 .نمايید تزيین

 نمیاد درخیت   اسیت از  بهتر فضاسازی برای
نخل  استفاده کنیید و آن را بیا سیلیقه خیود     
بکشییید يییا مثییل الگییو طراحییي کنییید و بییا    

تیزيین  قهوه ای مناسب مثل سبز و رنگ های 
 .  کنید

        

نخل ،خیمه ،گوسفند – طرح تا سه –  
 A4  قطع در مقوایی روی بر را

 .بچسبانید

 يک شد تمام درس که حاال
 .بگويید آمین شما مي کنم دعا

  دور ما از را حسد پروردگارا
 .آمین الهي !بفرما




