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 سیر درسنامه
بی احترامی به والدین یکی از لغزشگاه های انسان و یا ایستگاه های شیطانی است 

اهمیت احسان و نیکی به والدین در قرآن 
آثار بی احترامی و آزار والدین 
آثار خدمت و احترام به والدین 



 آغاز هر گفتار و هر کار    بود 
  بود   آغاز هر گفتار و هر کار             به نام مهربان  بخشنده دادار

 سپاس او را که نیک ومهربان است         یگانه خالق هردوجهان  است
 بود از بخشش  و  از  مهر سرشار            برای بندگانش بهترین یار

کمک کند و به این لحظات و به می خواهیم و از خداوند متعال می کنیم مهربان، این جلسه را شروع بخشنده با نام خداوند 
از چند تا از دانش آموزان خواهم کالس می اول . الهی آمینحرفهای خوب و مفید بزنیم؛ بتوانیم این ساعت برکت دهد تا 

 آماده هستید؟. کنیمجذاب شروع مسابقه ای  کالس دعوت کنم تا 
 



 (1)مسابقه بله و خیر معکوس

 آیا یک مسلمان باید نماز بخواند؟ 1)
 ؟ است آیا دروغ گفتن کار خوبی2)
 پدر و مادر خودتان را دوست دارید؟ 3)
 صدای خودمان را بلند کنیم؟  والدینآیا باید مقابل 4)
 آیابهشت زیر پای مادران است؟ 5)

 آموزی دانش که هرجایی)خیر یا بله با فقط و بدهید جواب برعکس باید پرسم می من که را هایی سوال خب
 (شود برنده نفر یک تا دهیم می ادامه را سواالت باقیمانده نفرات با و بنشیند باید داد جواب اشتباه

 



 ادامه مسابقه
 آیا در کارها باید به پدر و مادر خود کمک کنیم؟ 6)
 شما به لباسهای کثیف و زشت عالقه دارید؟ 7)
 آیا پدر و مادر نسبت به ما دلسوز و مهربانند؟  8)
 آیا باید به حرفهای پدر و مادرمان گوش کنیم؟ 9)

 آیا مسخره کردن دیگران کار خوبی هست؟ 10)



 برعکس، دستورات شیطان  جوابهای                                 

 دستورات برعکس، جوابهای این دادید، جواب برعکس شما همه پرسیدم سوال وقتی بچه ها خب
 انسان هاست به شیطان

 سوره5 آیه / «است انسانها آشکار دشمن شیطان» ،بشویم خودش مثل ما همه خواهد می شیطان چون
 گمراه برای شیطان ص، سوره 82 آیه /«کند گمراه را ما همه ی» که است این هدفش تمام .  یوسف
 جلوه خوب را زشت و بد کارهای»  .ناس سوره 5 آیه /«کند می وسوسه را انسانها» دادن، فریب و کردن
 .حجر سوره 8 آیه /«.دهد می
 
 هست، ناپسندی و زشت کار گفتن دروغ دانیم می ما مثال دهد، می تغییر کار آن به را ما نگاه نوعی به

 به ....و  میره سرت کاله و کنی می ضرر نگی دروغ اگه گه می و می کنه وسوسه آید می شیطان ولی
  بدیم، انجامش ما تا کنه می تزیین و توجیه قدر آن را گناه و زشت کار نوعی

 



 خیرخواهشیطان                     

 خورم می قسم)خیرخواهانه حالت یه به شیطان گاهی حتی
 ما و میاد .اعراف 21 آیه (هستم حوا و آدم) هستم شما خیرخواه

 ما کدوم هر دادن فریب برای شیطان کنه، می وسوسه را
 ها، راه برخی اما داره، نقشه و برنامه و طرح یک و هزار ها انسان

 که هستند مشترکی و عمومی راههای هستند، شاهراه قولی به
 و زده ایستگاه راهها این سر شیطان کنه، می استفاده همه برای

 .کنه همراه خودش با و بشن جمع ایستگاه سر افراد تا منتظره



 مسابقه تابلو

 متضاد سالمتی چیست؟1)
 کنیه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چه نام دارد؟2)
 به تجارت کننده چه می گویند؟3)
 به پیشوا و رهبر چه می گویند؟4)

 اید؟ آماده .پرسم می ازشما سوال چندتا اولش کنم معرفی را شیطان ایستگاههای  از یکی اینکه از قبل
 

 .می کشد وپاسخ هارا در تابلو می نویسد( شبیه تابلوی ایستگاه اتوبوس)مربی یک تابلو
 

 تاجر اباصالح بیماری

 امام



 تاجر اباصالح بیماری

 امام

 ادامه مسابقه
که در فراق فرزندش آن قدر گریه کرد تا نابینا  بود کدام پیغمبر5)

 شد؟          
 هارون ناقص چه می شود؟6)
 کدام واژه به معنی مستقل بودن است؟7)
 اولین ماه زمستان چه نام دارد؟8)
 سوره قلم با کدام واژه یک حرفی شروع می شود؟9)

 یعقوب

 استقالل دی

 هارو

 ن



 جواب مسابقه
  شود؟ می چه ما جوابهای رمز زیر کلمات به توجه با حاال

 ن-دی-استقالل-هارو-یعقوب-امام-تاجر-اباصالح-بیماری

 .می شودحرف اول و آخر پاسخها را کنار هم بنویسید، رمز مشخص : راهنمایی
 

 "ب ی اح ت ر ام ی ب ه و ا ل د ی ن"آفرین
 



 مسافران مختلف اتوبوس شیطان

 و هست موثر انسان سرنوشت در که مهمی مسائل و نکات تمام متعال خداوند
 ذکر قرآن در را داره نیاز اونها به آخرت و دنیا سعادت و خوشبختی برای انسان
 یعنی باشد شده ذکر قرآن در خداوند طرف از مطلبی و نکته اگه پس کرده،
 تکرار بار دو قرآن در مطلبی اگر حاال دارد، انسان سعادت در ای ویژه اهمیت
 قرآن در را مطلب اون دومرتبه خداوند که بوده بیشتر خیلی اهمیتش یعنی بشه
 مطلبی اون یعنی بکنه ذکر قرآن در را مطلبی مرتبه چند خداوند اگر کرده، ذکر

 شده باعث فلذا بودند توجه کم اون به مردم متأسفانه که است مهم بسیار بسیار
 کنه ذکر را مطلب اون بار چندین خداوند

 جمعیت تا منتظره ایستگاه اون سر شیطان که مهمی ایستگاههای از یکی بچه ها بله
 و پدر) والدین به احترامی بی ایستگاه کنه همراه خودش با و کنه سوار را زیادی
 .هست (مادر

 



 تکرار دستور احترام به والدین در قرآن
 است؟ شده ذکر کریم قرآن در بار چند « ِإْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْیِن  »: سوال

  در اتفاقا و «ِإْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْیِن » : فرموده کریم قرآن آیات از آیه پنج در  متعال خداوند جالبه خیلی
 .است شده ذکر خداوند به شرک عدم یعنی مسائل مهمترین و ترین اساسی از یکی از بعد مورد چهار
 احقاف سوره 15 آیه ؛ اسراء سوره 23 آیه انعام؛ سوره 151 آیه نساء؛ سوره 36 آیه بقره؛ سوره 83 آیه
 

 مادر و پدر ناراحتی و خشم و شده دانسته ما از خداوند رضایت موجب والدین رضایت» روایات در
 / « .می کند طوالنی را عمر مادر و پدر به احسان که است فرموده همچنین .خداست خشم موجب
 39 صفحه 5 جلد نور تفسیر

 



 حتی کمترین بی احترامی جایز نیست

 و پدر صورت به رویی پر با نگو، «اّف » تو زدند، را تو مادر و پدر اگر حّتی» :است آمده احادیث در
 آنان به مردم که مکن کاری نزن، صدا نام به را آنان نرو، راه آنان از جلوتر ،مکن نگاه خیره مادرت
 کمك آنان به بخواهند چیزی تو از آنکه از پیش و نکن پشت آنان به و نشین آنان جلوی دهند، دشنام
 39 صفحه 5 جلد نور تفسیر / « .کن

 احترامی بی موجب که کنید کاری مبادا که کند می سفارش متعال خداوند احسان، به سفارش بر عالوه
ُهَما َتُقل َفاَل  » :بشود والدین به ف   لَّ

ُ
ل َتْنَهْرُهَما َواَل  أ

ُ
ُهَما َوق ْواًل  لَّ

َ
 . 23آیه اسراء سوره / «َکِریًما ق

 ،بگویید "وای یا َاه یا ُاف " مادرتان و پدر به مبادا باشید مراقب فرماید می خداوند شریفه آیه این در
 پدر اگر مثال .کنید تندی و پرخاش عصبانیت، با اونها با مبادا بزنید، فریاد مادرتون و پدر سر بر مبادا

 بی وقت یه نداشتیم، را انجامش حوصله ما و گفتند ما به چیزی یا خواستند را کاری ما از مادرمون یا
 .شود آنان اذیت و آزار موجب تا نکنیم بلند را صدامون وقت یه یا ه ه َاه نگیم و نکنیم ادبی



 (داستان)شدصدای ناله جانگداز جوانی شنیده می 

 طواف مشغول سالم علیه علی حضرت بزرگوارش پدر با السالم علیه حسین امام شبی
 غمگین و انگیز حزن خیلی .شنیدند را شخصی جانگداز ناله صدای که بودند خدا خانه
 و کیه مال صدا این ببین برو :فرمود حسین امام به علی حضرت .کرد می گریه و دعا

 و مضطرب بسیار است جوانی دید حسین امام !کنه می ناله داره اینطور که چیه مشکلش
 خدمت حسین امام با همراه جوان اون است، خدا با نیاز و راز و دعا مشغول که هراسان
 جوان پرسید، را مرد زاری و ناله علت حضرت رسید، السالم علیه امیرالمومنین حضرت
 می نهی گناه و زشت کارهای از مرا پدرم .گنهکار و عیاش بودم جوانی من» :کرد عرض
 و کردم می اذیتش و کردم می لجبازی او با بلکه ؛دادم نمی گوش او حرف به من .کرد

 .دادم می پدرم به دشنام و زشت حرفهای



 (داستان)شدهاز نفرین پدر یک طرف بدنم فلج 
 در و کنم می حروم را پولهایم داند می چون پدر دونستم می .خواستم می پول روز یه 

 را پولهاش پدرم دونستم می داد، نخواهد پول من به کنم می خرج زشت کارهای راه
 دست من که بشه مانع خواست .شد متوجه که رفتم پدرم سرپولهای ،گذاره می کجا
  و برداشتم را پولها ومن خورد زمین پدرم زدم، کنارش قدرت با و فشردم را پدرم
 آن از .کرد می نفرین مرا که شنیدم را پدرم صدای اتاق از شدن خارج موقع .رفتم
 شدم، درمانده و عاجز طور این و گرفت فرا مرا بیچارگی این که نگذشت خیلی ماجرا
 .بود شده خشک کامالً  چوب مثل او بدن طرف یک .زد باال را خود پیراهن موقع، این در

 شدم، پشیمان اتفاق این از بعد ،گذرد می ماجرا آن از که است سال سه االن :گفت
 گفت و شد راضی پدرم باالخره ببخشد، مرا تا کنم راضی را پدرم کردم سعی بار چندین

 متاسفانه ولی کنی پیدا شفا که کنم می دعا برایت کعبه کنار در و روم می خدا خانه به
 .رفت خدا رحمت به مکه راه در پدرم



 (داستان)یافتجوان شفا ( ع)امام علی با دعای 
 حرکت کعبه طرف به تو شفای برای کردن دعا برای پدرت که این از :فرمود حضرت
 در .کنم می دعا تو حّق  در من اینک .است شده راضی تو از شود می معلوم بود، کرده
 آن بدن به را خود مبارک دستهای سپس و کرد بلند دعا به دست حضرت موقع، این

 نسبت فرزندان به السالم علیه علی سپس .یافت شفا لحظه همان در جوان، .کشید جوان
 با نیک رفتار به را شما الوالدین؛ ببّر  علیکم» :فرمود و کرد توصیه والدین به نیکی به
   .«کنم می سفارش مادر، و پدر

 56 صفحه پدر رضایت یا نفرین آثار بخش ، احمدی العابدین زین نوشته اسالم در مادر و پدر مقام ،؛88 ص خسروی موسی نوشته تاریخ پند



 پرستاری می کردمادرش شهید شهریاری از 

 پیش سال ها :کند می نقل ایران، ای هسته بزرگ دانشمند شهریاری، شهید برادر
 با شهریاری شهید شد، دچار کلیوی ناراحتی به بود حیات قید در پدرم که زمانی
 از آمدو می خانه کار، و دانشگاه و درس از بعد تحصیلی و کاری بسیار مشغله وجود

  قبول بیایی تو نیست الزم و هستیم ما گفتیم می بهاو وقتی می کرد، پرستاری پدرمان
   .کرد می خدمت پدر به عشق با و کرد نمی

 غذا به لب اینکه از قبل سفره سر همیشه بود، شده افتاده پا از مادرمون که زمانی
 می مادر دهان در خودش دستهای با و کرد می درست مادر برای لقمه چند بزنه

 من :گفت می ولی کند، درست لقمه خودش توانست می مادر هرچند ،گذاشت
 .کرد می قبول هم مادر ،زد نمی غذا به لب خورد نمی مادر تا چون و دارم دوست
 بر مختلف بهانه های به ایشان که بود حدی تا مادر و پدر به شهریاری شهید احترام
 .می زد بوسه مادر و پدر دستان

 



 فرمول موفقیت

 شکست =مادر و پدر به احترام - ها خوبی همه با انسان

 موفقیت =مادر و پدر به احترام+ها خوبی همه با انسان
 



 دعا
از خدا می خواهیم به ما توفیق بدهد تا بتوانیم ذره ای از محبت های پدر و ◊

 .جبران کنیم را مادرمان
 !خدایا توفیق بده بتوانیم به پدر و مادرمان احسان و نیکی کنیم◊
خدایا کمک کن بتوانیم زبانمان را کنترل کنیم و به پدر و مادرمان بی ◊

 !احترامی نکنیم
 !خدایا خودمان و پدر و مادر مان را در پناه امام زمان قرار بده◊

 الهی آمین◊



 تهیه شده در

 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

 گروه تامین منابع


