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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 پیشگفتار
 ود.سپاس خدای را که بار دیگر توفیق نشر معارف نبوی را در سال پیامبر اعظم به مبلغین حوزه علمیه عنایت فرم

سرآغاز پیام وحی خواندن و یادگیری است. حق تعالی خود به عنوان اولین معلم بشریت به پیامبرش چنین دستوور داده  
 دانست. نمی است: بخوان به نام پروردگارت که انسان را آفرید و به او آموخت آنچه را که

السالم( است و در پی آنان، افرادی که ستیرا  از  )علیهم خداوند، وظیفه اصلی انبیا و ائمهبا ها  رسالت آشنا کردن انسان
 کشور اسالمی، در مسیر تبلیت  دیتن گتام بتر    های  اند. همانانی که با هجرت به دوردست سرچشمه علم اهل بیت گشوه

 دارند. می
به ایتن   عرصه تبلی ، نیاز به آگاهی و شناخت مسائل پیچیده تربیوی دارد. دفور تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم با توجه

تنظیم نموده  …اعوقادی، احکامی، اخالقی وهای  کاربردی و مونوع در زمینههای  گذشوه درسهای  مهم، همچون سال
 است تا مبلغان بووانند با اسوفاده از این دروس، معارف دینی را در وجود نوجوانان و جوانان این مرز و بوم نهادینه سازند.

نام مبارک پیامبر اعظم از سوی مقام معظم رهبری، مناسب است مبلغین گرامی بتا  به  1385با توجه به نامگذاری سال 
آن وجود پُربرکت را به امت سلحشور و پیرو راسوین استالم  از زندگی هایی  رفوار شایسوه در سایه نام و یاد پیامبر، درس

 نا  محمدی بیاموزند.
ان مرکز تربیت مربی که با همکاری صتمیمانه و مخلاتانه   نظران و نویسندگان و به ویژه محقق در پایان از کلیه صاحب

 آید. می تقدیر و تشکر به عملاند  توشه راهیان نور تالش ارزشمندی را انجام داده خود جهت تدوین ره

 

 معاونت فرهنگی و تبلیغی 

 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه
 و مزین به ابزارهای مناسب آن زمان باشد.ها  باید مجهز به روش در هر زمان،عرضه تبلی ، 
توان بهوترین تتیریر را در نستل کنتونی ایجتاد، و       می جدید و به روز.های  گیری از ابزارهای نوین و روش امروز، با بهره

 روشنی را فراروی فردایی بهور ترسیم کرد.ی  آینده
مرکتز تربیتت مربتی،     1«لَا تَهْجُمُ عَلَیْهِ اللَّوَابِسُ  بِزَمَانِهِ  الْعَالِمُ»فرماید:  می که( )علیه الستالم   با توجه به فرمایش امام صادق

گوناگون ارتباط بهور های  امیدوار است مبلغان ارزشمند و طالیه داران ابالغ مفاهیم دینی به زبان روز، با اسوفاده از روش
بینتی   و پیشیها  بهره گیری از فرصتی  ین آگاهی به زمانه که الزمهفرهنگی با کودکان و نوجوانان را فراهم ساخوه و ا

دشمنان، توانمندتر ساخوه و استالم را تتا دوردستت    های  و نقشهها  را در راه مقابله با توطئهها  آینده است آنهای  چالش
 آینده جایگزین سازد.ی  آماده و پذیرندههای  زمان در قلب

 ذیراییم.پها  شما را برای نقد این روشهای  دانیم و پیام می رورتی بایسوهشما را ضهای  در این مسیر، تالش
از حجج اسالم: حسین علی عر  انااری، محمدرضا فیاضی، مسعود شتهیدی، حامتد محقتق زاده، ماتیب     الزم است 

مچنین ایرانی، علی تقدیری، محمدرضا میرزایی، مجید شیرازی فرد، حسین حقیقت، مسلم ناصری و محمود خیری و ه
اعضای محورم هییت تحریریه آقایان: محمد رضا عابدی، غالمرضا محسنی و یحیی علوی فرد کته در تتدوین و تهیته    

 سپاسگزاری نمایم.اند  این کوا  کوشش فراوان نموده
ختو  و  هتای   ایتم، لتذا از نظریته    انوقادها و پیشنهادهای سازنده شما همواره راهگشای راهی است که در آن قدم نهاده

 آوریم. می سازنده شما نهایت اسوقبال را به عمل

 

 من اهلل التوفیق و علیه التکالن

 مدیر مرکز تربیت مربی کودکان و نوجوانان

 مبلغان سخت کوشی  با ارادت به همه

 محمدحسن راستگو

                                                           
 .26، ص 1. کافی، ج  1



5 

 البمطفهرست 

 

  دیعقا

 8 ............................................................................................................................................ آفتاب شهیاند

 13 ............................................................................................................................................. سعادت پله

 17 ............................................................................................................................................... رسل ختم

 21 ........................................................................................................................................... مهربان قاصد

 27 ....................................................................................................................... یاله غمبریپ نیآخر پاداش

 33 .......................................................................................................................................... نشیآفر انیپا

  اخالق

 39 .................................................................................................................................. یسربلند و یبزرگ

 46 ....................................................................................................................................یهست گُل نیبهتر

 51 ..................................................................................................................................... یاجتماع عدالت

 56 ......................................................................................................................................... رحمت کانون

 61 ...................................................................................................................................... یشاداب گُل عطر

 66 ............................................................................................................................................ یستیز ساده

  قرآن

 71 .......................................................................................................................................... قرآن و امبریپ

 76 ........................................................................................................................................ یزندگ و قرآن

 81 .................................................................................................................................. قرآن و علوم رابطه



6 

 86 ................................................................................................................................................... ها نشانه

  احکام

 91 .......................................................................................................................................... کرد؟ دیبا چه

 97 ........................................................................................................................................... نماز واجبات

 102 .................................................................................................................................... ها یدوست احکام

 



7 

 

 عقاید

 نام درس:
 اندیشه آفوا 

 موضوع:
 عقاید

 هدف کلی:
 شوند. می آشنا)صلی اهلل علیه و آله(  توحید در گفوار و رفوار پیامبر اکرمدانش آموزان در این درس با مبانی اعوقادی 

 اهداف جزیی:
 شوند: می دانش آموزان در این درس با موارد زیر آشنا

 توحید عبادی و ربوبی؛ .1

 مقابله علمی پیامبر با ادیان دیگر، فرق توحید اسالم و مسیحیت؛ .2

 آشنایی با صفات خدا در سوره توحید .3

 ی:هدف رفوار
برای نشر و توسعه استالم از  )صلی اهلل علیه و آله(  رود دانش آموزان در پایان درس بووانند با توجه به سیره پیامبر می انوظار

 رفوار ایشان الگوگیری کنند.
 مناسب تدریس:های  روش

 ها، نمودار و پرسش و پاسخ( توضیحی، فعال: )داسوان، شعر، بازی با کارت، راز دایره
 آموزشی: های رسانه

 تخوه و کارت
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اندیشه آفتاب

 خداونتتتتتتتتتتدا تتتتتتتتتتتویی پروردگتتتتتتتتتتارم
 

 همتتتتته از توستتتتتت یتتتتتا ر  هتتتتتر چتتتتته دارم  
 

 خداونتتتتتتتتتتتدا پنتتتتتتتتتتتاه زنتتتتتتتتتتتدگانی
 

 نباشتتتتتتد چتتتتتتون تتتتتتتو یتتتتتتار مهربتتتتتتانی    
 

 چگونتتتتته شتتتتتکر ایتتتتتن نعمتتتتتت گتتتتتزارم  
 

 کتتتتتتته در دل پرتتتتتتتتو مهتتتتتتتر تتتتتتتتو دارم    
 

شاءاهلل برای همه شما سالموی، خوشحالی و شادابی  خو ؛ سالمی که انهای  هبه نام پروردگار خو  و سالم به شما بچ
 بیاره.

 ده؟ خدا. می سالموی و شادابی را کی به ما
 حاال هر چقدر خدا رو دوست داری یه صلوات بلند بفرست.

 کنیم با چند معمّا: می با یاری خدا، یه روز دیگه برنامه دیگری رو شروع
دونم. یکی دیگر آنقدر نادان و بی سواد  می آن قدر دانشمند بود که اسمش را گذاشوه بودندها  آن دو برادر بودند یکی از

 ؟2مونه می ره کی می دونم می ره مسافرت، می دونم می دونم. یه روز نمی بود که اسمش را گذاشوه بودند
 بارک اهلل به شما که حواسا جمعه.

 خدا شود؟ نمی حاال بگید آن چیست که حوی در خوا  هم دیده
 خدا را به ما منوقل کرده و رسانده است؟های  خودش را به ما گفوه؟ چه کسی حرفهای  خدا چطوری حرف

 .)صلی اهلل علیه و آله( آفرین، پیامبران. در مورد ما که مسلمانیم چطور؟ بله پیامبر مکرم اسالم حضرت محمّد
آن یتک کلمته کته    « ام یک کلمته استت.   ن از جانب خدا آوردهبهورین سوغاتی و حرفی که م»فرماید:  می پیامبر اکرم

 ها؟ شما باید با این خطوط فانوزی تشخیص بدهید. بهورین سوغات پیامبره، چیه بچه
 18ص 

                پس بهورین پیام، پیام« نیست خدایی جز خدای یکوا و بی هموا. پس غیر او را نپرسوید.»بهورین حرف خدا و پیامبر:  
  و توحید یعنی            

 یکوا پرسوی

کرد. این پیام برای جامعته آن زمتان    می سال دعوت خود، پیوسوه مردم را به این پیام مهم دعوت 23پیامبر عزیز ما در 
. شتناخوند  نمی دیدند و نمی را رها کنند و خدا را بپرسوند. خدایی کهها  که همه بت پرست بودند، پیام عجیبی بود که بت

 و تقاضای فراوانی داشوند از جمله:ها  آوردند و درخواست می زیادی در برابر آنهای  و بهانهها  به همین خاطر حرف
 19درخواست: ص 

حسب و نسب خدایت را به ما بگو و خدایت را به ما معرفی »ای از یهودیان نزد پیامبر آمدند و گفوند:  معرفی کردن: عده
 نازل شد. …کرد تا این که سوره  پیامبر چند لحظه سکوت« کن.
 ای است؟ توحید. ای در معرفی خدا نازل شد. شناسنامه خدا چه سوره تونه بگه چه سوره می کی

 آن را بخواند.ها  یکی از بچه
                                                           

 کند. به این تظاهر که آن ها جوا  را نمی دانند. کند و دوباره معما را تکرار می است که مربی از آن اسوفاده طنز می« نمی دونم». جوا   2

 توحید
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هاتون چه چیزهایی نوشوه شده؟ بله، نام و نام خانوادگی. نام پدر و مادر. محل و تاریخ تولد  شماها توی شناسنامهها  بچه
نیست بلکه صتفات  ها  بشناسیم اینها  شناسند. اما مشخااتی که باید خدا را با آن می که شما را با این مشخاات …و

 3خداست که در این سوره آمده است.

 شناسنامه خدا
 سوره توحید

 نام: اهلل
صفات: رحمن، رحیم، احد، صمد، 

 لم یکن له کفواً احد.
 نام پدر و مادر:

 لم یلد و لم یولد

 

 ونتتتتتتتد رحمتتتتتتتان، ختتتتتتتدای احتتتتتتتد  خدا
 

 ختتتتتتتدای رحتتتتتتتیم و ختتتتتتتدای صتتتتتتتمد    
 

 دومین درخواست چه بود؟
نشان دادن: یکی از مشرکان به نام عبداهلل بن ابی امیه مخزومی در برابر دعوت پیامبر از او خواستت کته ختدا را بته او     

 نزه از جسم است؛ پس دیتده گویی محال است؛ چون خدا جسم ندارد و م می این که تو»نشان دهد. پیامبر به او فرمود: 
شتود؛ مثتل    نمتی  بسیاری از چیزها هست که چون جستم نتدارد، دیتده   ها  بچه« شود تا من آن را به تو نشان دهم. نمی

را قبول داریم. پس اینطور نیست که هر چیزی که دیده نشود نیست و نبایتد  ها  اما وجود این …الکوریسوه، درد، هوا و
 قبول کرد.

ای محمّتد بیتا   »رسوش: ولید و سه نفر دیگر از مشرکان در راه پیامبر را دیدنتد و بته او گفونتد:    پ …درخواست بعدی؟
پرسویم و یک سال  می خدایانمان را روی هم بریزیم. ما خدای تو را بپرسویم و تو خدایان ما را. یک سال ما خدای تو را

در پاسخ این درخواست این سوره نازل شد. متن در  « هم تو خدایان ما را. در نویجه در پرسوش معبودها مشورک باشیم.
 4نویسم شما باید تشخیص بدهید. می ها، آیه اول آن را این دایره

 20ص 
 21ص 

پرسوم و شما هم همین طور. پس دین شما برای خودتتان و دیتن    نمی پرسوید، می من هرگز آنچه شمابگو ای کافران! 
 من هم برای خودم.

ای که  نشمندان و بزرگان نجران که مسیحی بودند حرکت کرده بودند به مدینه تا درباره نامهنفر از دا 70گفوگو کردن: 
روز به گشت و  3پس از ورود به مدینه ها  را دعوت به اسالم کرده بود، گفوگو کنند. آنها  نوشوه بود و آنها  پیامبر به آن

 5کنند: می برای شما اجراها  چهگذار پرداخوند و پس از آن جلسه مناظره شروع شد که دو تا از ب
 جنا  در حالی که صلیب بزرگی در دست داشت. بلند شد و خطا  به پیامبر گفت: عالی

ای برای ما آوردند. مطلع شدیم تو ما را به دین جدیتد دعتوت کتردی.     ای ابوالقاسم، چندی پیش فرسوادگان شما نامه»
 «ویم.تامیم گرفویم بیاییم و از نزدیک سخنان شما را بشن

                                                           
 ها، مربی توضیحات مخواری بدهد. درباره این صفات، موقع نوشون آن .3
 تا بچه ها تشخیص دهند. مربی حروف را کم کم بگذارد .4

ثلیت  مستیحیت   . این مناظره کوتاهی را مربی به همراه یکی از بچه ها یا دو نفر از بچه ها به صورت نمایشنامه اجرا کنند و بعد از آن مربی راجع به ت5
  توضیح کوتاهی بدهد.
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به نام خداوند بخشنده مهربان، آگاه باشید موضوع دعوت من برای شما بسیار ساده و روشن است. از آن »پیامبر فرمود: 
کنم که به یگانگی خدا شهادت  می رو که دین برادرم عیسی از ادیان آسمانی است و اصل او یکواپرسوی، شما را دعوت

کنید که من رسول خدا هسوم. همچنین بدانید که عیسی مخلوق و پیتامبر  دهید و همان طور که عیسی خبر داده اقرار 
 «گویید پسر خدا نیست. می خداست؛ نه، آن طور که شما

اکنون برایم سؤالی پیش آمد که اگر دین مسیح هم دعوت به یکواپرسوی است، پس چگونه دوبتاره  »جنا  پرسید:  عالی
 «کنیم. می پرسویم و از پیامبر او پیروی می را کنی. ما اآلن هم که خدا می ما را به آن دعوت

با ها  گویید؟ آیا این می پرسوید و به عیسی پسر خدا می کنید یکوا پرسوید، اما صلیب را می شما به چه جرأت ادعا»پیامبر: 
نتداریم  خدا داشون، شریک دانسون برای خدای یکوا نیست؟ ما در اسالم یک خدا بیشور  3یکواپرسوی سازگار است؟ آیا 

که جز او هیچ کس دیگر شایسوه پرسوش نیست. اگر کس دیگر شریک خدا باشد معلوم است کته قتدرت و توانتایی و    
 «صفات او ناقص است؛ در حالی که چنین نیست.

گویم کته   می من سه نوع یکواپرسوی و توحید راعزیز! یکواپرسوی پیامبر، هم در گفوار او بود و هم در رفوار او. های  بچه
 زیادی داشت.های  نمونه)صلی اهلل علیه و آله(  ر رفوار پیامبرد

 22ص 
 در پرسوش: .1

 یعنی جز او را نپرسویم و فقط در برابر او عبادت کنیم. پیامبر از همان جوانی روزهای فراوانتی را تنهتایی بته غتار حترا     
نپرداخت. ها  از بعثت( به عبادت بتای )حوی قبل  شد. او حوی لحظه می گرفت و به عبادت خدا مشغول می رفت، روزه می

 فرمود: می او آن قدر عبادت خدا را دوست داشت که
 23ص 

 « 6نور چشم من در نماز است.»تونه بگه. بله آفرین؛  می مفهوم این طرح را کی

 (.إِیَّاكَ نَعْبُدُخوانیم؟ در ) می یک سؤال: توحید در پرسوش و عبادت را در کجای نماز

 در آفرینش: .2

 نیست.ها  ین جهان و موجودات آن را خدای یکوا خلق کرده و کسی جز او آفریننده آنیعنی ا
 زین معما در جهان آیا کسی آگاه نیست  چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش

 ای جوان بر گو که آن را خالق و اهلل کیست؟
 چیست این خورشید و ماه و چیست این طرح عظیم

 ه نیست.زین معما در جهان آیا کسی آگا
 ای جوان بر گو که آن را خالق و اهلل کیست؟

کرد. سحرها هم  می پرداخت، در صحرا و تنهایی به مخلوقات و آفرینش خدا فکر می پیامبر وقوی قبل از مبع  به شبانی
 7خواند. می سوره آل عمران را 191خاست، آیه  می وقوی برای عبادت بر

ا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیَامً)

 (.هَذا بَاطِالً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

 پرورش: .3

                                                           
 .7/ح321/ ص 5. اصول کافی/ ج  6
 اند و برای بچه ها ترجمه کند.مربی از یکی از بچه ها بخواهد آن آیه را بخو .7
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ر نویجه موجب رشد دهد و د می کند، کارهای ما را سامان می را هدایت و رهبریها  یعنی فقط خدای یکواست که انسان
 کند. ما باید در کارهایمان از او کمک بخواهیم. می شود. بنابراین فقط اوست که ما را حفظ ها می و پرورش آن

 گویم خیلی کوتاه. شما باید پیام آن را بگویید. می حاال دو خاطره از پیامبر
روزی همراه برادران خود خواست به صحرا برود. برد.  می وقوی پیامبر کودک بود، نزد دایه خود حلیمه به سرخاطره اول: 

 نته متادر، ایتن تستبیح    »حلیمه خواست تسبیح مخاوص را به گردن محمّد بیاویزد، تا آسیبی به او نرسد. پیامبر گفت: 
 «تواند مرا حفظ کند. بلکه حافظ و نگهدارنده من خداست. نمی

که سپاه مسلمانان در برابر لشکر مجهز دشمن قترار گرفوته   گوید در جنگ بدر  می)علیه السالم(   خاطره دوم: حضرت علی
ای ستر بته ستجده نهتاده و      بود. دو گروه مشغول حمالت پی در پی و تن به تن بودند. ناگهان پیامبر را دیدم که گوشه

 پیروز شدند. او را زیر نظر داشوم. آن قدر این ذکر را ادامه داد تا مسلمانانها  مدت«. یا حیّ یا قیّوم» …گوید می مکرر
 چه بود؟ آفرین ها  حاال پیام این

  …خوانیم؟ در ایاک نسوعین و نیز بحول اهلل و قوته  می پیام داسوان دومی را در کجای نماز
 

 پس خداحافظ شما باشد.
کند می حفظ را ما او فقط و  

.بخواهیم کمک خدا از فقط  
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 نام درس:
 پله سعادت
 موضوع:
 عقاید

 اهداف کلی:
 شوند. می دانش آموزان در این درس با ادیان بزرگ الهی آشنا

 هداف جزیی:ا
 شوند: می دانش آموزان در این درس با موارد زیر آشنا

 پیامبران اولوالعزم؛ .1

 پیام پیامبران؛ .2

 برگزیده شدن دین اسالم به عنوان برترین دین؛ .3

 هدف رفواری:
سودالل رود در پایان درس، ضمن احورام به همه پیامبران از دین اسالم به عنوان دین برتر با ا می از دانش آموزان انوظار

 محکم دفاع کنند.
 مناسب تدریس:های  روش

 توضیحی، فعال: )جدول، طرح(
 آموزشی:های  رسانه

 تخوه، کارت
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 پله سعادت

 به نام خود که رحمان و رحیمی خدایا یاریم کن تو به قدرت
  آن، درس را آغاز کنیم. پیتامبر استالم   پرسم تا با جوا می سالم، به شما دانش آموزان عزیز! در آغاز درس یک سؤال

روش جنگ عوض شد. پیامبر با مشورت دیگتران  ها  زیادی با مشرکان انجام دادند؛ اما در یکی از این جنگهای  جنگ
 کاری را انجام دادند. حاال شما نام جنگ و کار پیامبر را بفرمایید.
 8بود. آفرین بر شما! جنگ خندق. کار پیامبر کندن خندقی کنار شهر

 ای از قرآن است، چیست؟ داند نام دیگر این جنگ که نام سوره می چه کسی
بله دوسوان، احزا  نام دیگر این جنگ است. حاال یک نفر از شما بیاید و آیاتی از این سوره را در ابوتدای برنامته قترار    

 9بفرماید.
 .خواهیم، ترجمه آن را هم برای ما قرائت فرمایند می از این دوست خو 

 پرسم و شما با توجه به این آیه جوا  دهید! می اما چند سؤال
 در این آیه به چند پیامبر اشاره شده است؟  .1

 اندازد؟ می کدام پیامبران را به یاد شما .2

 
 ،نوح، ابراهیم، موسی، عیسی

 مگر پیامبر ما از پیامبران اولوالعزم نیست؟ چرا نام پیامبر نیامده است؟ .3

 یامبر اشاره دارد و به خاطر شرافت و بزرگی پیامبر در اول نام پیامبران اولوالعزم آمده است.جوا : ضمیر منک به پ
 را در جاهای خود قرار دهید!ها  نویسم، شما باید آن می چند کلمه روی تابلو

 30ص 
 حضرت ابراهیم 

 حضرت نوح
 حضرت محمّد
 حضرت موسی
 حضرت عیسی

آمده است. اگر به هایی  ، برای هر کدام از این پیامبران لقب10ر زیارت وارثاحسنت بر شما! در قرآن و احادی  و حوی د
این کوا  خو  نگاه کنید، یک کلمه مشورک وجود دارد. آفرین، کلمه مقدس اهلل است. یعنی همه این پیامبران با دین 

 خود پیام رسان خداوند هسوند.

                                                           
 دهد. . مربی توضیح مخواری در مورد این جنگ و مشورت پیامبر می 8
 . بهور است آیه روی تابلو نوشوه شود.7احزا / .9
 تواند فرازی از زیارت وارث را بخواند. مربی می .10

پیامبران همه اولوالعزم پیامبران   
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قابل ذکر است پیروان بعضی از پیامبران در زمان حاضر هسوند. تواند نام دین این پیامبران را بگوید. البوه  می چه کسی
 مانند:
 31ص 

زیتادی از  های  تورات است که قسمتها  گویند و نام کوا  مقدس آن می بله دوسوان، به پیروان حضرت موسی یهودی
و به معنای قتانون   آن به خاطر منافع حاکمان آن زمان )البوه بعد از حضرت موسی( تغییر کرد. تورات لغوی عبری است
توحید، احورام بته  ها  است و در این کوا  قوانین زیادی آمده است. مثالً ده حکم مهم خداوند به موسی که بعضی از آن

 است. …پدر و مادر و
از طرف خداوند پیامبری را بر عهده گرفت و کوا  مقدس )علیه الستالم(    حضرت عیسی)علیه السالم(   بعد از حضرت موسی

را برای مسیحیان به ارمغان آورد. سرنوشت تورات بار دیگر تکرار شد و انجیل هم از تحریفات و تغییرات در امان  انجیل
 نماند.

نشانه به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح ها  دوسوان خو  من یکی از عالئم مسیحیان، صلیب است که به عقیده آن
 است. اما یک سؤال؛

 چگونه است؟ احسنت به کسانی که درست جوا  دادند.اسوفاده از صلیب برای مسلمانان 
 کنند.ها  صلیب به علت نشانه مسیحی بودن برای مسلمانان جایز نیست؛ یعنی نباید خود را هم شکل آن
 طبق آیات قرآن حضرت مسیح به دار آویخوه نشده و حوی این عقیده مسیحیان نیز اشوباه است.

 اسالم را مبعوث فرمودند و کوا  قرآن برای مسلمانان و همه انسان نازل شد.پیامبر، خداوند پیامبر  124000بعد از 
 کند و حوی به پیروان ختود اجتازه   می از افوخارات دین اسالم این است که از همه پیامبران الهی با احورام و عظمت یاد

 دهد تا به مقام بلند پیامبران قبلی جسارت و اهانت کنند. نمی
 اند؟ بودههایی  بگوید همه این پیامبران حامل چه پیامتواند  می اما چه کسی

 رویتم و گتوش جتان    متی  درست است. برای شنیدن جوا ، بته ستراغ کوتا  خداونتد    ها  ( همه این…)نماز، عبادت و
بله دوسوان، همان طور که دوست خوبمان به زیبایی این آیه را خواندنود، خداوند هم خیلی زیبا  11سپاریم به آیات آن. می

( و اما پیام اصلی این پیتامبران را روی  الَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْفرماید: ) می پیامبران و در حقیقت به پیروان پیامبر به

 خواهم در مورد آن توضیح دهید. می دهم و از شما می کارت نوشوه و به شما نشان
 

 
یامبر و امت او به خداوند و آنچته خداونتد بتر پیتامبران نتازل      خواهد که پ می خوبم، خداوند از همه پیامبران بله دوسوان

نموده ایمان بیاورند و راه سعادت بشری را نشان دهند. چون همگی پیام رسان خداوند هسوند و در نزد خداوند برابرند به 
 12یکدیگر احورام بگذارند و این دسوور را هم به پیروان خود بگویند.

 و اما یک سؤال جدید
توانیم از  می و در حقیقت همه ادیان برابر هسوند، چه لزومی دارد که ما فقط اسالم را انوخا  کنیم. آیاپیامبران اگر همه 

 هر دینی پیروی کنیم؟
 برای جوا  دادن به این سؤال باید زحمت بکشیم و جدول را حل کنیم، تا جوا  را از خداوند بگیریم.

 ها سؤال

                                                           
 .84آل عمران/  .11
 ارائه نماید.تری  در صورت سؤال داشون دانش آموزان مربی توضحیات بیش .12

 توحید

 

بشری سعادت  احترام 
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 (9و  11یس )  ت:ای که معروف به قلب قرآن اس سوره .1

 (10و  5، 3،  8امام )    به معنای پیشوا و رهبر: .2

 (12و  1ر ک )   حرف صریح و بی پرده را گویند: .3

 (7و  6ضل )    گمراهی در عربسوان: .4

 (4و  13ال )     نه در عربسوان:  .5

 (14و  2تل )    تپه، توده بزرگ خاک: .6

 33ص 
 شماریم. می تا 5تا  5وشوه و را ن 1برای به دست آوردن رمز جدول خانه شماره 

 اسالم را انوخا  نمودم.ها  من از بین همه دین 13(وَرَضِیتُ لَکُمُ اإلِسْالَمَ)

با حفظ احورام و دسوور ها،  خداوند بعد از نام بردن از همه پیامبران اولوالعزم و بعضی دیگر از پیامبران و یادآوری پیام آن
یر از اسالم دینتی اخویتار کنتد، هرگتز از وی پذیرفوته نیستت و او در آخترت از        هر کس غ»فرماید:  ها می احورام به آن

 «14زیانکاران است.
 شاید بپرسید چرا از همان اول دین اسالم نیامد؟

 کنم. می جوا  این سؤال را با یک طرح خدمت شما عرض
 34ص 

رویتم بته    متی  چه از این نردبتان بتاالتر  انسان برای رسیدن به نقطه بلندی، مثل پشت بام، احویاج به نردبان دارد و هر 
استت. اگتر    …شویم. اما فراموش نکنیم اگر روی پله دوم هسویم به خاطر وجود پله اول و تر می مقاد و هدف نزدیک

بته ستوی   هتا   کنار هم نبودند اصالً نردبانی نبود. وجود پیامبران قبلی به خاطر آگاه کردن و باال بردن انستان ها  این پله
دهد و تقریباً در هر دینی اصولی وجود دارد که در همته   می ده است. لذا هر پیامبری مژده آمدن پیامبر دیگر رابو« اهلل»

 ادیان مشورک است.
 مانند:

 
 
 

ها  ما با آنی  کرد. مثالً نماز در اسالم با دیگر ادیان و یا روزه می فرقها  و خیلی از مشورکات دیگر. البوه نحوه عمل آن
 15کند. می فرق

 کنیم به روح همه پیامبران الهی. می در آخر صلواتی را هدیه

                                                           
 .3مائده/  .13
 .85آل عمران/  .14
 ای نباشد که شبه ایجاد نماید. هدف اطاعت خداوند است. در هر دینی به یک طریق. . توضیحات به گونه 15

  توحید

 نبوت

 روزه نماز معاد
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 نام درس:
 خوم رسل
 موضوع:
 عقاید

 هدف کلی:
 شوند. می دانش آموزان در این درس با مفهوم خاتمیت دین اسالم و دالیل آن آشنا

 اهداف جزیی:
 شوند. می دانش آموزان در این درس با موارد زیر آشنا

 الم.معنی خاتمیت در اس .1

 مشورکات و ممیزات ادیان الهی )اسالم و سایر ادیان( .2

 بعد از اسالمها  علل عدم تجدید نبوت .3

 الف: عدم تحریف قرآن
  : رشد بشریت در زمان اسالم

 هدف رفواری:
رود در پایان درس به تفاوت اسالم و سایر ادیان و کامل بودن دین اسالم پی ببرنتد و عتدم    می از دانش آموزان انوظار

 یاز به شریعت دیگر را بپذیرند.ن
 مناسب تدریس:های  روش

 توضیحی، فعال: )شعر، جدول، داسوان، کارت، راز دایره، سؤال و جوا (
 آموزشی:های  رسانه

 تخوه سیاه، کارت
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ختم رسل

 کنیم. می خود را با بازی با کلمات آغازبرنامه امروز 
 شود. می با آن حرف آغاز)صلی اهلل علیه و آله(  نام زیبای پیامبر اسالم

 این حرف، حرف اول چه کلمات زیبای دیگری است؟
 39ص 

تَم: »شود:  می کشیده است. اگر یک نقطه به آن اضافه کنیم.« نَت م»چند کلمه دیگر بگویید، مثل این که شما سوادتان 
 و کامل شدن.یک کلمه عربی است به معنی تمام شدن « تَمَّ»البوه «. تمام

 «امروز دیگر دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم.»خداوند موعال در یک روز معین فرمود: 
 دانید آن چه روزی بود؟ می آیا

د را بته جانشتینی ختو   )علیه الستالم(    به فرمان خداوند موعال، حضرت علی)صلی اهلل علیه و آله(  روز عید غدیر که پیامبر اکرم

الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ بعد از این معرفی آیه نازل شد ) 16«.مَوْلَاهُ  عَلِیٌ فَهَذَا  مَوْلَاهُمَنْ کُنْتُ »معرفی کرد. او فرمود: 

خود را بر شما یعنی: امروز دین شما را کامل کردم و نعمت  17(وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ اإلِسْالَمَ دِینًا

 تمام نمودم و اسالم را به عنوان آیین شما پذیرفوم.
 )مهر( کنند تا برای همیشه به همین صورت باقی بماند. 18«خوم»حاال که دین کامل شد باید آن را 

 کند؟ خاتِم. می چه کسی است که دین را خوم
 خاتِم یعنی خوم کننده.

چسباندند و  می )الک مانند( روی آنی  گذاشوند و یک ماده می یا در پاکتبسوند  می نوشوند می را کههایی  در قدیم نامه
 شد معلوم بود که باز شده است. می شد چون مُهر آن شکسوه می زدند تا بسوه بماند و اگر باز می «مُهر»روی آن 

به همین دلیل استت کته    و دین اسالم نبوت و رسالت را خوم کرد.)صلی اهلل علیه و آلته(   خداوند با فرسوادن حضرت محمّد
 یکی از القا  پیامبر اکرم، خاتم االنبیاء است.

 نام ببرید؟ خاتم الرسل، رسول، نبی، مدرر، مزمل، ماطفی.)صلی اهلل علیه و آله(  توانید القا  دیگری از حضرت محمّد می آیا
 یم.آشنا شدها  اگر یادتان باشد در درس گذشوه با بعضی از پیامبران الهی و ادیان آن

 توانید نام آن پیامبران را بگویید؟ بله. نوح، ابراهیم، موسی، عیسی. )پیامبران اولوالعزم( می آیا
 است؟ اسماعیل، ادریس، اسحق، آدم، ایو .« الف»غیر این پیامبران، پنج پیامبر دیگر را نام ببرید که اول اسمشان 

 یعقو ، یوسف، یونس، یوشع، یحیی.باشد؟ « ی»حاال چهار پیامبر را نام ببرید که اول اسمشان 
 مسیحیت -چند دین نام ببرید که از طرف خدا و توسط پیامبران الهی برای مردم فرسواده شده است؟ یهود

 دکوتری منوهتی  ی  شوند و به دوره می مخولفی هسوند که از دبسوان شروعهای  ها( کالس )دینها  در حقیقت این آیین
 گردند. می

                                                           
 .1/ ح286/ ص 1کافی/ ج .16
 .3مائده/ آیه  .17
 کند. مربی تشدید کلمه تَمَّ را پاک کرده و به اول آن حرف )خ( را اضافه می .18
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باالتر، تتا دانتش آمتوز    های  ای است برای کالس خواند هم صحیح است و هم پایه می س اولآنچه دانش آموز در کال
 . …تواند سوم، چهارم و نمی تواند کالس دوم را بخواند و تا دوم را نخوانده باشد نمی کالس اول را نخوانده باشد
نخست آموخوه است. اجوماع های  ر سالآموزد تکمیل کننده مطالبی است که د می باالترهای  و مطالبیز را که در کالس

 بلوغ دارد.ی  نزدیک به بلوغ دارد، دورهی  رشد دارد، دورهی  بشری هم همین طور است که دوره کودکی دارد، دوره
راهنمتایی، و  ی  انتد. پیتامبران بعتدی معلمتین دوره     ابودایی بشریت بودهی  و پیامبران نخسوین در حقیقت معلمین دوره

 اسواد دانشگاه بشریت بوده است.)صلی اهلل علیه و آله(  دبیرسوان و پیامبر اکرم دبیرانها  بعدی
 چرا اسالم دین خاتِم است؟

( است که اگر با این رمز جدول را حتل  4آوریم: رمز جدول عدد ) می اگر با هم جدول زیر را حل کنیم جوا  را به دست
 آید: می کنیم جمالت زیر به دست

 42ص 
 :کامل بودن اسالم .1

ابعاد زندگی بشر برنامه و دسوور دارد که در قرآن مجید بیان شده است و ی  اسالم یک دین کامل است؛ زیرا برای همه
 کنند. می ای از آن کشف دانشمندان و مفسران هر روز قوانین و دسوورات تازه

 عدم تحریف قرآن: .2

نازل شده است تا امروز به همان صورت دستت  ه و آلته(  )صلی اهلل علی آیات قرآن از وقوی که توسط جبرئیل بر پیامبر اسالم
 «.ما قرآن را فرسوادیم و ما حافظ آن هسویم»نخورده باقی مانده است و خداوند فرموده: 

 رشد بشریت: .3

تواند بتا   می ای از رشد رسیده است که و آمدن پیامبران الهی، با آمدن دین اسالم، بشریت به درجهها  بعد از گذشت قرن
 ای را که برای او پیش بیاید حل کند. از آیات قرآن و روایات، هر مسیله اسوفاده

است کته در ادیتان دیگتر و    هایی  ؛ بشارت)صلی اهلل علیه و آله( دلیل دیگری بر خاتمیت دین اسالم و خاتمیت پیغمبر اکرم
 آسمانی پیامبران قبلی آمده است.های  کوا 

 فرماید: می)علیه السالم(   حضرت علی
روزی آن حضترت را در مستیر   طلب داشت. )صلی اهلل علیه و آله(  چند دینار از پیامبر اکرم« حُوَیحَر»فر یهودی به نام یک ن

 «ات را بده! بدهی»دید و به آن حضرت عرض کرد: 
یهتودی  « ای یهودی من االن چیزی ندارم که به تو بدهم. اجازه بده در وقت دیگری پرداختت کتنم.  »حضرت فرمود: 

 «ات را بپردازی! کنم مگر این که بدهی نمی هرگز رهایت»کرد و گفت: قبول ن
سپس حضرت در همانجا روی زمین « مانم. می پس من هم همین جا در کنار شما»فرمود: )صلی اهلل علیه و آله(  پیامبر اکرم

)صلی  اند. پیامبر اکرمنشست. کم کم وقت نماز ظهر شد. ولی یهودی به حضرت اجازه نداد که به مسجد برود و نماز بخو

نماز ظهر را همان جا خواندند. کم کم عار شد. نماز عار را هم ناچار در همان جا روی زمین خواندند، کم اهلل علیه و آله( 
کم آفوا  غرو  کرد. حضرت نماز مغر  را هم همان جا خواندند، ولی یهودی اجازه نداد که حضرت به منتزل برونتد.   

 ز شب را نیز در همان محل به جا آوردند.حضرت نماز عشاء و نما
 نماز صبح را نیز همان جا خواندند.)صلی اهلل علیه و آله(  شب به پایان رسید و صبح شد. پیامبر اکرم

باخبر شده بودند و همگی در آن محل گرد آمده بودند و )صلی اهلل علیه و آله(  حاال دیگر اصحا  و یاران و عالقمندان پیامبر
داد. بعضتی از یتاران    نمی خواسوند تا به پیامبر اجازه دهد به منزلش برگردد، ولی او اجازه می زبانی از یهودیهر یک به 

 یهودی را تهدید کردند تا دست از این کار خود بردارد.)صلی اهلل علیه و آله(  پیامبر
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 «کنید؟ می چه»حضرت مووجه شد و پرسید: 
 «پُررویی شما را حبس کرده است آیا ما نباید اقدامی کنیم؟ یا رسول اهلل این یهودی با»عرض کردند: 
نهی کرده است. این مرد هم از من طلب دارد. باید ها  خداوند مرا از ظلم به کافران هم پیمان و غیر آن»حضرت فرمود: 

 «به طلب خود برسد و شما حق ندارید او را تهدید کنید!
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْتهَدُ أَنَّ مُحَمَّتداً   »بود. ناگهان یهودی گفت: کم کم روز شده و خورشید به وسط آسمان آمده 

دهم که محمّد  می دهم خدایی جز خدای یگانه نیست و شهادت می شهادت«. سَبِیلِ اللَّهِ  فِی  مَالِی شَطْرُعَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ 
 «ر راه خدا صرف شود.بنده و رسول او است و قسموی از مال من د

 قسم به خدا من این کتار را انجتام نتدادم مگتر بترای ایتن کته       »کرده و عرض کرد: )صلی اهلل علیه و آله(  بعد رو به پیامبر
خواسوم ببینم آنچه درباره پیغمبر آخر زمان در تورات آمده است در وجتود شتما وجتود دارد یتا نته؟ متن در تتورات         می

اش در شام استت و   کند و امالک و دارایی می اهلل در مکه موولد شده است و به مدینه هجرتام که محمّدبن عبد خوانده
 شود. اکنتون شتهادت   نمی انسان سنگدل و بی رحم نیست. سبک نیست )باوقار است( و فحش و خطاء بر زبانش جاری

آن ی  دربتاره فرمان خداستت   دهم به وحدانیت خدا و این که تو رسول او هسوی و این اموال من است. هر گونه که می
 19)این یهودی خیلی رروت داشت(« حکم کن.

او نوید و مژده داده بودند. های  به عنوان پیامبر اسالم و ویژگی)صلی اهلل علیه و آله(  آری در ادیان دیگر به آمدن پیامبر اکرم
نشده، بلکه در قرآن آمده است که پیامبر  در حالی که در قرآن مجید نه تنها به آمدن پیامبری بعد از پیامبر اسالم اشاره

 اسالم آخرین پیامبر است.
 دانید آن کدام آیه است؟ می آیا

 را مرتب کنید تا آیه به دست آید.ها  این کارت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20(.ینَمَّا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِکُمْ وَلَکِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّ)

 دانید یعنی چه؟ می آیا
 یعنی: محمّد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده است، ولی رسول خدا و خوم کننده )آخرین( پیامبران است.

                                                           
 . ترجمه با تارف و پرورش.15741، ح 408، ص 13سودرک الوسائل الشیعه، ج م .19
 .40احزا /  .20
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 نام درس:

 قاصد مهربان
 موضوع:
 عقاید

 هدف کلی:
 شوند. می دعوت پیامبر آشناهای  دانش آموزان در این درس با ویژگی

 اهداف جزیی:
 شوند: می این درس با موارد زیر آشنا دانش آموزان در

 صراط مسوقیم؛ .1

 از اخالق زیبای پیامبر؛هایی  نمونه .2

 از تاریخ اسالم؛هایی  گوشه .3

 اوصاف پیامبر در آیات قرآن. .4

 هدف رفواری:
 تبلیغی ایشان را در زندگی به کار بگیرند.های  رود دانش آموزان در پایان درس، اخالق خوش پیامبر و شیوه می انوظار
 مناسب تدریس:های  روش

 توضیحی، فعال )خط فانوزی، معما، شعر، طرح، کارت، داسوان، جدول و مسابقه(
 آموزشی:های  رسانه

 تخوه، کارت
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 قاصد مهربان

 به نام خدا خالق این جهان   به نام خدا، خالق آسمان
 ربانبه نام خدایی که هست مه   به نام خدا رازق آ  و نان

 و با سالم به شما دوسوان مهربان در روز گرم تابسوان
 یک معمای تاویری

 خدا 
 49ص 

 معنای این طرح چیست؟
 گوید: می جابر

و کنتار آن  « این راه خداست که مسوقیم است»روزی دور پیامبر نشسوه بودیم. پیامبر روی زمین خطی کشید و فرمود: 
غیر خداست که بی راهه است و سر هر راهی شیطانی نشسوه و شما را ای ه این راه»کج زیادی کشید و گفت: های  خط

 «کنم. می کند. اما من شما را به این راه مسوقیم خدا دعوت می به آن دعوت

 (.اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَخوانیم. کجا؟ ) می در نماز هم این راها  بچه

د و به خدا برسند چه اقتداماتی انجتام دادنتد؟ دوستت داریتد بتا آن       در راه راست باشنها  حال پیامبر برای این که انسان
 اقدامات آشنا شوید؟

برای این کار احویاج به چند نفر قاری داریم تا در مسابقه آخر ما هم شرکت کنند. این قاریان عزیتز بایتد در البته الی    
 21گویم برای ما بخوانند. می برنامه، آیاتی که

وَدَاعِیًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ * یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا حزا . )سوره ا 46و  45نفر اول آیه 

 (.وَسِرَاجًا مُّنِیرًا

کنی و مثل یک  می ای و به سوی خدا دعوت ای و انذار کننده )ای پیامبر! ما تو را فرسوادیم و تو شاهدی و بشارت دهنده
 ورشید فروزانی.(خ

 خدا پیامبر را مثل یک خورشید درخشان معرفی کرده است.
 دهید من هم در تتابلو ایتن طترح را    می کند و شما ساکت به قرائت او گوش می تا دوست شما آیات مورد نظر را قرائت

 22کشم. می
 50ص 

 کنیم. می حاال با توجه به طرح آیه را ترجمه
 مُبَشّر:  .1

 
                                                           

کند اما آن ها را یکی یکی در فواصل برنامه به جلو بخواند تا آیه مربوطه را بخوانند و بنشینند و سپس در آخر، همه را به  نفر را انوخا  می 3. مربی  21
 جلو بیاورد برای مسابقه.

خواننتد،   شود در پرتو نور آن توسط همان کسانی که آیته مربوطته را متی    رح خورشید را بکشد تا صفات پیامبر که در طول برنامه مطرح میمربی ط .22
 نوشوه شود.

دهنده بشارت یعنی  
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 دهد. مثل این داسوان: می که به دیگری خبر خوشحالی به بهشت. مثل کسی 23
زد و کستی بتا او    می از خانه بیرون آمدم. ناگهان رسول خدا را دیدم که به تنهایی قدمها  گوید که شبی از شب می ابوذر

پیامبر به پشتت  خواهد تنها باشد و دوست ندارد کسی با او راه برود. در این فکر بودم که  می نبود. با خودم گفوم شاید او
سرش نگاه کرد و مرا دید و فرمود چه کسی در تاریکی است؟ گفوم فدایت شوم من ابوذرم. فرمود: ای ابوذر، پیش آی. 
رفوم جلو. ساعوی با هم قدم زدیم و گفوگوهایی کردیم تا این که به من فرمود همین جا بنشین چند لحظه تا برگتردم.  

دیدم. خیلی توقف او طول  نمی او در دشت رهسپار شد تا جایی که دیگر او را همان جا نشسوم کنار چند سنگ بزرگ و
زد. چند لحظه بعد وقوی برگشت عرض کردم ای رسول خدا  می کشید. ناگهان صدایش را شنیدم که انگار با کسی حرف

و گفت پیروانت  گفوی. من ندیدم کسی جوابت دهد. فرمود: جبرئیل بود که پیشم آمد می در آن سوی دشت با که سخن
و خداپرسوان را نوید و بشارت بده که اگر کسی در حالی بمیرد که چیزی را با خدا شریک نستازد )و از راه ختدا بیترون    

 شود. می نرود( وارد بهشت
 نذیر:  .2

 
 آتش گرفوه، شما خواهید ترسید.ها  خطر خطر مواظب باشید. این نزدیکیها  بچهها  االن اگر من به شما بگویم بچه

خواست دعوت خودش را آشکار کند. از کوه صفا در مکه باال رفت. در دامنه آن ایستواد و فریتاد زد: یتا     می پیامبر وقوی
صباحاه یعنی خطر خطر. مردم همه جمع شدند. ببینند چه خطری است و چه اتفاقی افواده است. وقوی مردم همه جمتع  

تتو انستان امتین و راستوگو و ختوبی      »مردم همه گفونتد:  « سوم؟آی مردم! من چگونه انسانی ه»شدند، پیامبر فرمود: 
خواهد به شما حمله  می هاست و اگر به شما بگویم که دشمن شما با لشکر مسلح پشت این کوه»پیامبر فرمود: « هسوی.

 راهتا   ایتد و بتت   پس این راهی که شما پتیش گرفوته  »پیامبر فرمود: «. بله»همه گفوند: « کنید؟ می کند، سخن مرا باور
 24«پرسوید، عذا  خدا را در پیش دارد. می

 کند، پس یک پیام برای شما دارم. پیام رسوگاری. می خطر خطر خطر آتش سوزی شما را تهدید
 تا رسوگار شوید. ……بگویید 

 . …… بگویید خدایی جز خدای یکوا نیست تا
 هم با سوره تَبَّت جوابش را داد.سخن پیامبر که تمام شد اولین کسی که اعوراض کرد، ابولهب بود که خدا 

 ، سوره سبی را بخواند. 28قاری دوم آیه 
 
 

تا روز قیامتت.  ها  و همه انسانها  یعنی دعوت پیامبر، جهانی است. برای همه زمان)ما تو را برای همه مردم فرسوادیم.( 
ن قناعت نکرد؛ چون دعوت او فقتط  به همین خاطر پیامبر بعد از این که در مدینه تشکیل حکومت اسالمی داد، به همی

را هم به راه خدا دعوت کرد. از ها  مخاوص مردم مکه و عربسوان نبود. لذا به سران کشورهای جهان نامه نوشت. و آن
 جمله پادشاه ایران که داسوانش را شنیدید؛ بنابراین بعد از پیامبر، دیگر خدا پیامبر و کوابی نفرسواد.

 نبیاء سوره ا 107آیه سوم: آیه 
 

 پیامبر اسالم پیام آور رحمت و محبت و مهربانی بود و با مهربانی خود بسیاری از مردم را به راه خدا جذ  کرد.

                                                           
 مربی کارت را به بچه ها نشان بدهد. .23
 .333/ ص 15المیزان/ محمد حسین طباطبایی/ ج  .24

.خطر کننده اعالم یعنی  

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
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تواند داسوان مرد یهودی را که با رفوار خو  پیامبر مسلمان شد برای ما بیان کنتد. اگتر یادتتان باشتد در      می چه کسی
 درس قبل داسوان را گفوه بودم.

تتو از  »پیامبر فرمود: « اگر تو پیامبر خدایی، از آسمان عذابی برای ما نازل کن!»ز مشرکان به پیامبر گفت: یکی دیگر ا
 «25است.تر  خواهی دشمنان خود را نابود کنم در حالی که فرسواده خدا از تو هم نسبت به خودت مهربان می من

 سوره حج 78آیه چهارم: آیه 
 

هاستت. وقوتی    ن ابل تحمل نیست، بلکه آسان است و مطابق توان و ظرفیتت انستا  دین و دعوت پیامبر، سخت و غیر ق
بیتاموزد و معرفتی کنتد، بته او     هتا   خواست معاذ بن جبل را برای مردم یمن بفرسود تا دسوورات دین را به آن می پیامبر
 26فرمود:
 54ص 
 شیرین بیاموز.ها  آسان بگیر و دسوورات را به آنها  با آن
 باید برای ما بیاید و قرائت کند.ها  م به آیه بعدی که یکی دیگر از بچهپردازی می حاال
 
 
 

 .112هود/ 
داشوند، اکنون اسالم به  می اگر پیامبر و مسلمانان صبر و اسوقامت نداشوند و با فشارهای دشمنان دست از دعوت خود بر

 رسید و شاید خداپرست نبودیم. نمی دست ما
 درسی خواندید و شنیدید. چند نمونه از آن را بگویید!های  تان در کوا را خودها  از آنهایی  نمونه

 شعب ابی طالب -

 «اگر خورشید در دست راست و ماه را در دست چپم بگذارند از دعوت خود دست برنخواهم داشت»پیامبر فرمود: 
 کردند. می ریخوند. برای او تهمت جادو و دیوانگی درست می قریش که روی سر او آشغالهای  اذیت -

 موعددی برای او پیش آوردند.های  جنگ -

گذشتت کته    می به او سختپیامبر در سال دهم بعثت وقوی حضرت ابوطالب و خدیجه از دنیا رفوند، آن قدر در مکه  -
 تامیم گرفت برای رساندن دعوت خود به دیگران به طائف سفر کند.

گ خورده از طائف بیرون رانده شتد و در بیترون آن، در   پیامبر با سر و روی خونین و پای برهنه و پیشانی شکسوه و سن
به نام عداس که از پیامبر کترد و پتس از گفتت و گتو بتا او      باغی نشست تا کمی اسوراحت کند. آن باغ غالمی داشت 

 27مسلمان شد.
 پیر کرد. هود مراسوره  گوید تو باید اسوقامت کنی. به خاطر همین پیامبر فرمود می ای که خواندیم به پیامبر آیه

 خوانم توجه نمایید. می حاال به این شعر که
 صلی علی محمّد  بگو تو یا محمّد
 و علی آل احمد  صلوات بر محمّد

                                                           
 .150، ص 9جوادی آملی، سیره رسول اکرم در قرآن، ج  .25
 .260، ص 4، به نقل از سیره ابن هشام، ج 28ماطفی دلشاد تهرانی، سیره نبوی )منطق اجوماعی(، ص  .26
 میثاق امیر فجر، طائف، سفر لطائف، با تلخیص. .27

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍوَ  

 فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
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 محمّد ای گل بسوان دانش    محمّد ای چراغ آفرینش
 توییز سر فال سرسبزی و رویش   تویی نور آفرین ظلمت شب

 و باران تو از جنس بهارسوان  تو جاری در هوای عرش رحمان
 هزاران جرعه از خورشید ایمان   تو آوردی به کام تشنه ما

 محمّد یک پدر بر مؤمنان است   محمّد سرور کل جهان است
 …تمام انبیا خوبند اما

 موافقید برای دانسون ماراع آخر شعر یک مسابقه برگزار کنیم؟

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

 
خود این جدول را کامل کننتد و ماتراع دوم شتعر را بته     های  ر شرکت کننده الزم داریم، در سه گروه. تا با جوا نف 6

 دست آورند.
پرسم تتا   می نفرات شرکت کننده عبارتند از همان سه نفری که آیات را خواندند و برای انوخا  سه نفر دیگر سه سؤال

 به این گروه اضافه شوند.ها  پاسخ دهنده
 کافرون آورند؟ نمی ای به نام دشمنان پیامبر و کسانی که به او ایمان رهسو .1

 کفر  شود؟ می نجاسوی که با زبان پاک .2

 ال اله الّا اهلل آن چه ذکری است که نافش کفر است و ناف دیگرش اسالم؟ .3

دقیقته   1در فاصتله   فرصت دارند تاها  پرسم. آن می سؤال 7حاال نوبت مسابقه است من از هر کدام از شرکت کنندگان 
مربوط به خودش در جدول بنویسند. )شماره هتر حترف بعتد از    جوا  آن را تشخیص بدهند و حرف اول آن را در خانه 

 شود( می جوا  هر کدام به دانش آموزا گفوه
 گروه اول:های  کارت سؤال

 3)محمّد(   به نام اوست؟ها  نام آخرین پیامبر اولوالعزم که یکی از سوره .1

 6)هود(   مرا پیر کرد؟  …فرمود: سوره  پیامبر .2

 9)یس(  قرآن به نام اوست؟ های  یکی از القا  پیامبر که یکی از سوره .3

 14)مباهله(  ای بود؟ برخورد نهایی پیامبر با مسیحیان با چه سیره .4

 17)امین(   لقبی که قریش به پیامبر دادند؟  .5

 8 )ربیع األول(  پیامبر در چه ماهی به دنیا آمده است؟ .6

 15)بیست و سه سال(   پیامبر چند سال دعوت دین خدا کرد؟ .7

 گروه دومهای  کارت سؤال
 4)داعی(  یکی از صفات پیامبر به معنی دعوت کننده؟ .1

 11)پنج نفر(   در مباهله چند نفر در طرف اسالم بودند؟ .2

 7)تبت(   ای در مذمت دشمن پیامبر؟ سوره .3

 16)رسوگاری( ه نام داشت؟ پیام پیامبر در زمان آخر آغاز دعوت خود چ .4

 21)توحید(   که شناسنامه خداست؟ 30ای از جزء  سوره .5
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 19)ابولهب(   اولین کسی که به پیامبر پای کوه صفا اعوراض کرد؟ .6

 10)نجران(   مسیحیان چه سرزمینی با پیامبر مناظره کردند؟ .7

 گروه سومهای  کارت سؤال

 5)بایر( از صفات خدا به معنای بینا و ناظر؟ .1

 13)غزوه(  که خود پیامبر در آن حاضر بود؟ هایی  نگج .2

 18)نذیر(   از صفات پیامبر به معنای اعالم کننده خطر؟ .3

 1)مدینه(   هجرت پیامبر و مسلمانان به کجا بود؟ .4

 2)حبشه(   هجرت مسلمانان به کجا بود؟ .5

 20)سه سال(   پیامبر چند سال دعوت مخفیانه داشت؟ .6

 12)یهودیان(   رآن آن را معرفی کرده است؟بدترین دشمن مسلمانان که ق .7

 شما کمک کنید تا پیامب را به دست آوریم.ها  حاال بچه
 بله،
 58ص 

 محمّد بهورین پیغمبران است   تمام انبیا خوبند اما
ایتن  پیامبر شکرگزاری کنیم، با پیروی از دسوورات او. به های  امیدوارم خداوند همه ما را کمک کند تا بووانیم از زحمت

 کنم. شما بعد از اتمام هر دعا بگویید خدایا ای خدایا می امید چند تا دعا
 خدایا ای خدایا  خدایا تو کمک کن هر جوان را
 خدایا ای خدایا  خدایا برسان صاحب زمان را

 خدایا ای خدایا  دور کن اندوه و ماتمها  ز دل
 خدایا ای خدایا  ز میهن دور کن ظلم جهان را

 موفق باشید



26 

 
 نام درس:

 پاداش آخرین پیغمبر الهی
 موضوع:
 عقاید

 هدف کلی:
 شوند. می دانش آموزان در این درس با یکی از اصول دین )امامت( آشنا

 اهداف جزیی:
 گردند. می دانش آموزان در این درس با موارد زیر آشنا

 باشد؛ می امامت اسومرار رسالت پیامبران الهی .1

 ست )حدی  رقلین(؛پیامبر میمور معرفی امام بوده ا .2

تکالیف جامعه اسالمی نسبت به امام خویش )شناخت امام، محبت به امام، دوست داشتون امتام، دوستوان و دشتمن      .3
 داشون دشمنان امام و اطاعت امام(.

 هدف رفواری:
عمل به امید است در پایان این درس دانش آموزان بووانند ضمن شناخت جایگاه امت در اصول دین، از امامان خویش با 

 تکالیف تشکر نموده و بدین صورت اجر رسالت حضرت خومی مرتبت را ادا نمایند.
 مناسب تدریس:های  روش

 و جدول و شعر(توضیحی، فعال: )پرسش و پاسخ، داسوان، کارت بازی، بازی با کلمات 
 رسانه آموزشی:
 تخوه و کارت
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 بسم اهلل الرحمین الرحیم

 پاداش آخرین پیغمبر الهی 

 خداوند بخشنده و مهربان  م خداوند خو  جهانبه نا
 …سالمها  بچه

امیدوارم حالوان و احوالوان خو  باشد و سالم و سرحال و با نشاط آماده باشید تا در کنار هم برنامه ختو  و مفیتدی را   
کنم. اگر دیتدم بتا    یم داشوه باشیم. برای این که ببینیم چقدر حواسوان جمع و آماده هسوید. با چند سؤال برنامه را آغاز

 کنم. می هوش و زرنگ هسوید یک داسوان هم برای شما تعریف
 ا  این چیه؟ها  خب بچه

 ما  تواند باشد اما حاال؟ می خب خیلی چیزها
 «(ما»گویند  می )بله وقوی من و شما با هم باشیم دیگه به همان

 اما   حاال چی شد؟
 امان  اما این آخرش نیست چی شد؟

 آسایش. راحت بودن. آفرین یعنی آرامش و
اگر قرار باشد شما به مسافرت بروید و بخواهید در سفر راحت باشید و مطمئن باشید که منزل شما مورد سترقت  ها  بچه
سپارید. در این صورت شما در مدت مسافرت نسبت به  می تان را به یکی از دوسوان یا هسمایگانوان گیرد، خانه نمی قرار

 کنید منزل شما نزد آن دوست یا همسایه چی است؟ می حت است و با آرامش مسافرت را سپریمنزلوان خیالوان را
 28امانت
حواسوان باشد اگر کسی به شما امانوی داد، باید در حفظ آن خیلی دقت کنید، تا مبادا آسیبی یا خستارتی بته آن   ها  بچه

انید امانوداری یکی از کارهای خیری است کته هتم در   امانت وارد شود تا وقوی که آن را به صاحبش برگردانید. البوه بد
 دنیا و هم در آخرت اررش دیده خواهد شد.

 عزیز به نظر شما کار یک باغبان چیه؟ آفرین، نگهداری و پرورش گل و گیاه.های  بچه
 مرده؟ نشود.کنید که پژ می کنید؟ از آن گل مراقبت می اصالً اگر خود شما بروید و یک گلدان گل زیبا تهیه کنید چه

 از بین؟ نرود. خرا ؟ نشود.
روز مراقبش بوده است. ایتن باغبتان    ای را کاشوه و پرورش داده و شبانه ها، حاال تاور کنید، باغبانی نهال نورسیده بچه

بی خوابی را تحمل کرده ها  که تا صبح برای آبیاری آنها  باغش خیلی زحمت کشیده و چه شبهای  و نهالها  برای گل
کترده استت.    متی  و درخوان صحبتها  و حوی باغبان با گلاند  ها، گاهی اوقات این گل مونس تنهایی او بوده بچه است.
 شکند، حق دارد ناراحت شود؟ می راها  بینید یک نفر شاخه یکی از درخت می به نظر شما این باغبان وقویها  بچه

 کند، حق دارد از او بدش بیاید؟ می را لگد ها بیند یک نفر یکی از گل می به نظر شما این باغبان وقوی
کند؛ بلکه او  نمی باغ را به حال خود رهاهای  ، گلرسد اگر این باغبان روزی بخواهد به مسافرت برود می بنابراین به نظر

ال توانتد بتا خیت    متی  سپارد تا از این امانت محافظت کند. خودش در این صورت می را به باغبان آگاهیها  و نهالها  گل
 آسوده و راحت به سفر برود.

                                                           
 تر اسوفاده شود. ماند تا در ادامه برنامه از آن بیش . این کلمه روی تخوه می 28
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باغبتان آن استت.   )صتلی اهلل علیته و آلته(     باغی هسویم که پیامبر استالم های  گل و نهالها  گل و مهربان، ما آدمهای  بچه
ها، خیلی تتالش کترد، بستیار زحمتت      سال پیامبری خودش برای رشد انسان 23در طول )صلی اهلل علیه و آله(  پیغمبر اکرم

 و مشکالت را تحمل کرد.ها  خویکشید و همه س
 تواند چند تا از این مشکالت که پیامبر عزیزمان توانست با صبر پشت سر بگذارد را نام ببرد؟ می چه کسی

بله، آفرین؛ سه سال در شعب ابی طالب در محاصره اقواادی بودن، ریخون خار و خاشاک و زباله بر سر پیامبر، مسخره 
موعددی علیه او و یارانش بته راه انداخونتد کته در    های  شده است. جنگ …شاعر و ساحر وکردن پیامبر که او دیوانه، 

 …افراد به او مثل حمزه، عموی آن حضرت را به شهادت رساندندترین  نویجه برخی از بهورین و نزدیک
 طرح بهار
 کشم می من درخوی

 هایش کهکشان میوه
 هایش غرق نور برگ
 اش را مهربان سایه

 کشم می من زمینی
 در کنارش کوه نور
 رودی از آیینه را

 می دهم از آن عبور
 کشم می آسمان را

 سبز مانند بهار
 ای ماه گرم و نقره

 در دل آن بی قرار
 توی دست عابران

 کشم می ای گُل شاخه
 از دل هر عابری

 کشم می تا خدا پُل
 این همه طرح بهار
 از دلم پوشیده است

 مهربانی را دلم
 دیده است علیه و آله( )صلی اهلل از محمد

خواست از شهر مدینه خارج شود )برای حج یا  می هم اگر برای چند روز)صلی اهلل علیه و آله(  باهوش! پیامبر اعظمهای  بچه
داد و تازه برای شهرهایی که به دست مسلمانان  می جنگ یا امور دیگر( فردی را میمور رسیدگی به کارهای خودش قرار

خواست به جتایی اعتزام نمایتد، فرمانتده و امیتری       می کرد و همین طور اگر لشکری را می دار معرفیشد، فرمان می فوح
 کرد، تا سربازان و افسران لشکر از او پیروی کنند. می مناسب لشکر انوخا 

، کستی را  بخواهد به سفر همیشگی یعنی سفر آخترت بترود  )صلی اهلل علیه و آله(  ها! با این توضیحات اگر پیامبر اعظم بچه
 کند یا نه؟ می جانشین خودش معرفی
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رود که جانشینی شایسوه و الیق معرفی کند. اصالً بتاور   نمی بله، از چنین پیامبر منظم و دقیق و دلسوزی، جز این توقع
را تحمل کرده است، یک دفعه همه باغ را رهتا کنتد و بترود تتا آن     ها  سال رنج و سخوی 23کردنی نیست، باغبانی که 

 گیرید. می ای از آن از بین برود. پس حاال به این داسوان توجه کنید. ببینم آخر داسوان چه نویجهها  ت و تالشزحما
ای ندارد، جای خود را به روشنایی صبح بدهد. با این که خورشید رمق ندارد تا بته جنتگ    گویا تاریکی شب هیچ عالقه

مدینه بیفکند و نور گرمی بخش ختود را  های  خانهود را بر فراز خواهد نور خ نمی سپاه شب برود. گویا خورشید هم دیگر
و از قرار دهد. اصالً مدینه بوی مرگ و جدایی و تنهایی گرفوه است. در و دیوار سیاه پوش و غمبار شده است ها  در جان

شود و  می غمگین گردد، ناخودآگاه می بچه گانه خبری نیست. هر غریبی که وارد شهر مدینههای  شادی کودکانه و بازی
 آورد. چون غریب نواز شهر مدینه، چند روزی است در بسور بیماری افواده است. می آه غربت از سینه بر

پیامبر به شماره افواده است. گویا آخرین فرسواده الهی آماده سفر به جهان آخرت شده است. پیامبر خدا های  دیگر نفس
خواهد که کسی را به جایش به مستجد   می ندارد. از این رو از اطرافیان حال خو  و مناسبی برای خواندن نماز جماعت

بفرسوند و نماز صبح را برای حاضرین در مسجد اقامه کند. ولی نه، هنوز لحظاتی نگذشوه است که پیامبر خواست تا به 
 ه پا نماید.او کمک کنند و خودش به مسجد برود و آخرین نمازش را در این دنیا با مردم مدینه به جماعت ب

پیامبر را گرفوند و در حالی که پاهتای  های  پسر عموی پیامبر و فضل پسر عموی دیگر پیامبر زیر بغل)علیه السالم(   علی
بتار  )علیته الستالم(     شد، وارد مسجد شد. او با حالوی بیمار و ناتوان با کمک و یاری علی می نازنین پیامبر به زمین کشیده

پرسوی را سر داد و نماز جماعت صبح را برای مردم اقامه کرد. نماز با همه زیبایی و شکوهش با دیگر نغمه توحید و خدا
 سالم و درود بر پیامبر و بندگان شایسوه و فرشوگان الهی پایان یافت، اما مردم همچنان در مسجد نشسوه بودند.

ن خویش را نخواهند دید. پس مشواق دیدن آن دانسوند، به زودی دیگر چهره نورانی و زیبای پیامبر مهربا می آری، مردم
پدر دلسوز و مهربان خویش بودند. پیامبر آرام و با وقار لب بته  های  و نایحتها  جمال آسمانی و شنیدن آخرین موعظه

سخن گشود؛ حمد و سوایش خدای بزرگ را سرآغاز سخنان خود قرار داد. اشتک و آه و انتدوه در چهتره متردم مدینته      
 دادند. می ر حالی که زانوی غم در بغل گرفوه بودند، مشواقانه به آخرین کلمات آخرین فرسواده خدا گوشنشسوه بود. د

 باشد. ای متردم! متن بته زودی از میتان شتما      می ای مردم! مرگ حقیقوی است که سرانجام همگان در این دنیا …»
)قرآن( و خاندانم )اهل بیت(. آگاه باشید این دو از  گذارم؛ کوا  خدا می گرانبها باقی 29روم ولی در میان شما دو امانت می

 30«شوند تا آن که در کنار حوض بهشوی بر من وارد شوند. نمی هم جدا
آن روز پیامبر اسالم به یک مسافرت همیشگی رفت و مسلمانان را در غتم فتراق ختود، یوتیم و انتدوهناک کترد؛ امّتا        

ی است، تا با عمل به آن، از زحمات پیامبر مهربانمان قدردانی کرده پدرانه در صفحات تاریخ باقهای  همچنان آن وصیت
 باشیم.

 31احسنت …ای گرفوید؟ آفرین گُل! از داسوان آخرین ساعات عمر شریف آخرین پیامبر الهی چه نویجههای  خُب، بچه
خواهیم  می را با هم بخوانیم، این کلمات پیامبر، برگرفوه از یکی از آیات قرآن کریم بود که قبل از آن که این آیهها  بچه

 پرسم، جوا  دهید: می با حل این جدول شما را نسبت به ترجمه این آیه راهنمایی کنیم. پس با دقت به سؤاالتی که

                                                           
 شود. ، اشاره میکه روی تخوه است« امانت»به کلمه  .29

وسائل الشتیعه، شتیخ حترّ    «. …عَلَیَّ الْحَوْضَ  یَرِدَا  حَوَّى یَفْوَرِقَا  لَنْیَا أَیُّهَا النَّاسُ، إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کِوَا َ اللَّهِ وَ عِوْرَتِی أَهْلَ بَیْوِی إِلَیَّ أَنَّهُمَا »  . 30
)بتا   1653، کوا  االیمتان و االستالم، ح   1، )با اندکی تغییر و روان نویسی( کنزالعمال، موقی الهندی، ج 9ضی، ح ، ابوا  صفات قا5، با  18عاملی. ج 

 اندکی تغییر و روان نویسی(.

بیان کند و سپس با  را روی تابلو طراحی می« پاداش»کنند مربی جداول خالی از کلمات و حروف  در این مدت که مخاطبین نظرات خود را بیان می .31
خواهیم که عبارت متورد نظتر را بته     ( از مخاطبین می5کند، آن گاه با راهنمایی نسبت به رمز جدول )عدد  سؤاالتی به تدریج خانه های جدول را پُر می

 شود. دست آورند که با کلمه پاداش شروع می
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 (13و  17، 11آدم ) هاست؟ انسانی  پیامبری که پدر همه .1

 (22)  32وس   روس بی سر؟ .2

 (26و  24لم ) گویند؟ می به معنای تکیه دادن و به نوعی نشسون .3

 (23و  18، 19هود )  پیامبر قوم عاد؟ .4

 (12و  8، 16لوط ) باشد؟ می حضرت ابراهیمی  پیامبری که برادرزاده .5

 (7و  3، 2، 1رفیق )  یار و دوست صمیمی؟  .6

 (9و  10، 6، 4، 15، 21تابسوا )  هنوز تابسوان نشده؟ .7

 (27و  8، 14، 16، 25تالوت ) خواندن قرآن )به صورت موزون(؟  .8

 (28و  20، 5، 29بیست )  نمره دوست داشونی دانش آموزان؟ .9

 تا بشمارید تا عبارت مورد نظر به دست بیاید. آفرین.  5تا  5ها! حرف اول را بنویسید و  خُب بچه
 
 
 

 …کتنم  متی  بار آیته را بنتده تتالوت   سوره مبارکه شوری است. یک  23عزیز، این عبارت تقریباً ترجمیه آیه های  بچه

قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّاا الْمَاوَدَّ َ فِای    الَّذِی یُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  ذَلِكَ)

 (.إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَکُورٌ … الْقُرْبَى

 نماید؟ بله بفرمایید.ر ت تواند این آیه زیبا را با صوتی دلنشین برای دوسوانش جذا  می حاال کسی
 33خُب حاال یک مرتبه همه با هم بعد از بنده این قسمت آیه که در جدول ترجمه آن آمده است تکرار بفرمایید.

 ؟34به نظر شما عمل کردن به این آیه، عمل کردن به کدام اصل از اصول دین استها  بچه
 بله، آفرین به همه شما که حواسوان جمع است.

ه من بگویید ببینم، به نظر شما برای آن که بووانیم به وظیفه خود در دوسوی با اهل بیتت پیتامبر موفتق    ها! ب حاال بچه
 ؟35باشیم، چه کارهایی باید انجام دهیم

 ام، توجه بفرمایید: نوشوههایی  این وظایف را روی کارت
 

شناسی آن قدر با اهمیتت استت کته     در مرحله اول الزم است نسبت به امامت، شناخت داشوه باشیم و امامها  بلی بچه
 36«شناسد مانند دوران جاهلیت مرده استت.  نمی اگر کسی بمیرد در حالی که امام زمان خودش را»پیامبر اسالم فرمود: 

 کردند. می چطور زندگیها  ما باید امامان را بشناسیم و ببینیم آن
 
 

                                                           
 گیرد. قرار می 22در خانه « و س». دو حرف  32
 آن خط کشیده شده است. اگر کسی آیه را حفظ کرد و قرائت نمود، تشویق گردد. . منظور همان قسمت آیه است که زیر 33
 کند. . مربی کلمه امانت را به امامت تبدیل می 34
 نماید. گویند، مربی ضمن تحسین و تشویق، سعی در جهت دهی مطلو  می . طبیعواً مخاطبان هر کدام مطلبی می 35
 .21475/ ح 246/ ص 16وسایل الشیعه/ شیخ حرّ عاملی/ ج  .36

.است بیت اهل با مودت و دوستی فقط رسالتم پاداش  

 شناخت

 دوستی
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حاکم و فرمانروای جامعه نیست، امام مانند رفیقی همتدم،  ها، رابطه امام با امت، یک رابطه عادی نیست. امام فقط  بچه
ها! دوست داشون امامان در دنیا و آخترت   بچه 37سخت است.های  پدری مهربان، برادری برابر و پناهگاهی در گرفواری

 باشد. می اش برای خود ما مانند اسوفاده از نور خورشید، فایده
 
 
 

نی دوست داشون و دوست بودن با دوسوان امامتان و تبتری بته معنتای دوری     ها، این کارت دو کلمه دارد؛ تولی یع بچه
 جسون و بیزاری از دشمنان امامان. بدین ترتیب امامان باید تابلوی جهت گیری ما در مسیر زندگی باشند.

 
 

همتراه بتا اطاعتت    ایم و اصالً دوسوی که  وظیفه خود را انجام دادهترین  با عمل به کارت چهارم، در واقع ما مهمها  بچه
توان هم ادّعای دوسوی و محبت امام را داشت و هم از دسوورات او که در واقتع   نمی نباشد، یک ادعا بیش نیست. یعنی

ای جابر! اگر  …»فرماید:  می به یکی از یاران خود به نام جابر)علیه السالم(   دسوورات الهی است، نافرمانی کرد. امام باقر
 «.… 38پیروی نکند، محبوش هیچ سودی ندهدها  و علی را دوست دارم اما از رفوار و سیره آنکسی بگوید که پیامبر 

ایم و ایتن   عزیز! اگر به این چهار پایه عمل کنیم، به آن وصیت پیامبر اسالم در مسجد مدینه عمل کردههای  خُب، بچه
واریم ختدای دانتا، ختدای توانتا، و ختدای      همان پاداش و اجری است که آخرین پیامبر آسمانی از ما خواسوه است. امید

 مهربان، ما را در این راه به لطف خویش یاری فرماید.
 رسانیم. می با ذکر صلوات درس را به پایان

                                                           
 باشد. می 1/ ح 199/ ص 1این تغییرات از سخنان امام رضا )علیه السالم( در کافی/ ج  .37
 .3/ ح 74/ ص 2کافی/ ج  .38

تبری و تولی  

 اطاعت
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 نام درس:

 پایان آفرینش
 موضوع:
 عقاید

 هدف کلی:
 شوند. می آشنا)صلی اهلل علیه و آله(  دانش آموزان در این درس با معاد از دیدگاه پیامبر

 اهداف جزیی:
 شوند: می دانش آموزان در این درس با موارد زیر آشنا

 حاوی قیامت؛های  سوره .1

 جهنم؛های  بهشت و عذا های  از پاداشهایی  نمونه .2

 راه دست پیدا کردن به بهشت؛ .3

 سیره پیامبر در موضوع قیامت. .4

 هدف رفواری:
 ندگی نسبت به مسئله مرگ و قیامت پیدا نمایند.رود دانش آموزان در پایان این درس، توجه بیشوری در ز می انوظار
 مناسب تدریس:های  روش

 (…توضیحی، فعال: )معما، شعر، پرسش و پاسخ، داسوان، جدول، کارت، نمودار و
 آموزشی:های  رسانه

 تخوه و کارت
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 پایان آفرینش

 بر این آفرینش هزار آفرین  به نام خدای جهان آفرین
 به شما دوسوان شادا  و فعال و خوبم! سالم

ختود  هتای   کنید بتا بتازی   می دهید؟ بله، البوه سعی می انجامتر  بیشهایی  فال، فال تابسوونه و فال بازی. چه بازی
ها، بی سر و صدا هسوند. از جمله بازی پازل یا جورچین. من یکی  موجب آزار و اذیت دیگران نشوید. بعضی از این بازی

 آن را بچینم.ها  را آوردم تا با کمک چند نفر از بچهها  از آن
 73ص 

 خیلی ممنون، ما این پازل را مرتب کردیم که در آن چهار حرف نوشوه شده.
 آید؟ آفرین، معاد می ای به دست از ترکیب این حروف چه کلمه

 ا.عزیز این پازل را کی درست کرد؟ کی به هم ریخت؟ کی دوباره مرتب کرد؟ خود مهای  بچه
میرنتد و روزی   متی  ریزد؟ چگونته؟ بلته همته    می حاال خدا هم یک پازل درست کرده به نام جهان، این را روزی به هم

بتاهوش! متا پتازل    هتای   کند. آن روز چه روزی استت؟ بچته   می را زندهها  کند. یعنی مرده می دوباره این پازل را مرتب
تواند. درسوه؟ اما بعضی از  می نامحدود است، این کار را حوماً خودمان را توانسویم مرتب کنیم، پس خدا هم که قدرتش

آوردنتد و   متی  بهانهها  زد، آن می حرفها  توانسوند بپذیرند و قبول کنند. وقوی پیامبر درباره قیامت با آن نمی مردم این را
کی به صورت تلنگر به آن ای را جلوی او انداخت. دست کوچ کردند. کسی نزد پیامبر آمد و اسوخوان پوسیده می مسخره

کنتد؟ چطتور    متی  گویی این را خدا دوباره زنده می آیا تو»زد. اسوخوان پودر شد. سپس از روی تمسخر به پیامبر گفت: 
 «39همان طور که خدا آن را درست کرده؛ پس قدرت دوباره ساخون آن را هم دارد.»پیامبر فرمود: « ممکن است؟

 تا یه معما بگم:هاتون رو باز کنید  حاال خو  گوش
 کدام پیامبر بود که از خدا درخواست کرد زنده شدن مردگان را به او نشان دهد؟

 
 
 
ای جبرئیل! به من نشان بده چگونه خداوند »نیز روزی به جبرئیل فرمود: )صلی اهلل علیه و آله(  امام پیامبر ما حضرت محمّد 

را به قبرسوان بنی ساعده آورد. بر سر قبری رفوند. جبرئیل به صاحب  جبرئیل پیامبر« کند. می را زندهها  در قیامت انسان
 تکانتد و  هتا متی   ناگهان مردی از قبر خارج شد در حالی کته سترش را از ختاک   « به اذن خدا خارج شو.»آن قبر گفت: 

ر دیگتری  و دوباره داخل قبر رفت. سپس پیامبر را بر ستر قبت  « داخل شو»گفت ای وای ای وای. سپس به او گفت:  می
گفتت:   متی  تکانتد و  متی  جوانی بیرون آمد در حالی کته سترش را  « به اذن خدا خارج شو.»آورد و به صاحب آن گفت: 

کنم قیامت حق است  می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و محمّد فرسواده و پیامبر اوست و اعوراف می شهادت»

                                                           
 .18/ ح 42/ ص 7بحاراألنوار/ محمد باقر مجلسی/ ج  .39

(السالم علیه) ابراهیم حضرت  
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در قیامتت برانگیخوته   ها  یا محمّد! این گونه انسان»مبر کرد و گفت: جبرئیل رو به پیا« انگیزاند. می و خدا مردگان را بر
 «40خواهند شد.

زیادی از قرآن را به نام قیامت و درباره قیامت نازل کرده استت. متن یکتی از آن    های  حاال یک سؤال دیگر: خدا سوره
 خوانم شما باید نام آن را حدس بزنید. می را به صورت شعرها  سوره

 با صدایی ترسناک و پُرطنین    اندام زمین لرزشی افود به
 مثل آدم یا که گنج سیم و زر   آنچه اندر خاک افود سر به سر
 بر نجات خویش هر کس در تالش   جملگی بیرون شود زان ارتعاش
 دهد می حق به تو پاداش و کیفر   هر چه کردی ذره ذره خو  و بد

 قرآن مجید پس بخوان شرحش ز   شود آخر پدید می آنچه گفوم
 ای؟ آفرین، سوره زلزال یا زلزله. چه سوره

را به مسلمانان برساند. اما ها  را بر پیامبر نازل کرد، معلوم است که پیامبر وظیفه داشت آنها  وقوی خدا این آیات و سوره
دشمن خونخوار و  داد که انگار از حمله می خواست خبر از قیامت بدهد، طوری خبر می وقوی پیامبر»گویند:  می چطوری؟

 مبتارکش سترخ  هتای   شتد و گونته   متی  دهد؛ یعنی به همان اندازه بلکه بیشور سرآسیمه و مضتطر   می بی رحمی خبر
 «41گشت. می

بلد بود تتوی مستابقه متا    تر  از قرآن کریم که به اسم قیامت است بشمارید و هر کس بیشهایی  اید سوره حاال اگر آماده
 42کند. می شرکت

را هتا   رانیه جوا  آن 30باید در فاصله ها  پرسم. آن می م و از این سه دوست شما، هر کدام دو سؤالکش می من جدولی
 پرسم. می مربوطه در جدول بنویسند و در پایان از شما شرکت کنندگان هم یک سؤالهای  در شماره

 76ص 

 (23و  16، 9، 21، 2، 3بوسوان ) سعدی به نام باغ: های  نام یکی از کوا  .1

 (12و  14،  8تخت )  خوا  است:جای  .2

 (17و  5، 18، 10همزه ) جویی: قرآن به نام عیبهای  یکی از سوره .3

 (22و  11، 1غرش ) صدا و بانگ حیوانات درنده: .4

 (19و  13، 6چور ) جایش روی سر است اما وقوی باران بیاید:  .5

 (15و  24دی )  ماه اول زمسوانی: .6

 (7و  20، 4عمد )  طل است: حرف بزنیم نماز با …اگر در نماز از روی .7

آید که بته   می حاال که جدول ما تکمیل شد، با رمز عدد پنج، شش کلمه چهار حرفی به طور پراکنده از جدول به دست
نویسم شما پنج خانه بشمارید. چهار حرف اول  می دهم. حرف خانه شماره یک را می ترتیب هر کدام را برای شما توضیح

 43آید. بله چراغ. می ای به دست با این حروف چه کلمهچنین شد. )غ، چ، ر، ا( 

                                                           
 .10/ 40/ ص 7بحاراألنوار/ محمد باقر مجلسی/ ج  .40
 .233امالی مفید، ص  .41
نفر از جوا  دهندگان گزینش شوند  3برای مسابقه  …ل قیامه، حشر، قارعه، زلزال، انشقاق، نبا، حاقه، معارج، واقعه، تکویر، انفطار و. سوره هایی مث 42
 سؤال را جوا  دهند. سؤال هفوم را خود مربی بنویسد. 6و 

 (.إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَمربی چراغ ها را خاموش کند و بگوید: ) .43
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رفت ایشتان   می ( اصالً هر چیزی که از بینإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَفرمود: ) می شد می پیامبر هر وقت چراغ خاموش

 44گردیم. می رویم، اما به سوی خدا باز می خواند. یعنی ما هم روزی از بین می این آیه را
 میرند می عاقبت   ها ه انسانهم

 راه باال گیرند   و تمام دنیا
 پس به او باید داد  جان ما مال خداست
 بسپاریم به یاد  وطنش آن دنیاست
 بال خود باز کنیم  پس به سوی خانه

 سفر آغاز کنیم  ای برداریم توشه
 آید. می از چهار حرف بعدی، کلمه                     به دست

 
خود دوسوان صمیمی دارید. هیچ وقت دوست نداریتد  های  ای یا هم محلهها  شما از بین فامیل یا همشاگردی هر یک از

آیتا کستانی کته در اینجتا بتا هتم       »خواهید همیشه به هم کمک کنید. اما یکی از پیامبر پرسید:  می از هم جدا شوید و
 «افوند؟ می دوسوند در روز قیامت هم به یاد هم

 «45افود. نمی سه جا هست که هیچ کس آنجا به یاد کسی )حوی دوسوان خود(»پیامبر فرمود: 
 
 
 

  
  
 

 ان شاءاهلل شما همه بهشوی باشید که توی بهشت هم، کنار هم و دوسوان هم باشید.
 آید. می از چهار حرف بعدی، کلمه بهشت به دست

 …خرید. مثل  می د و چیزهای زیادیروی می شما حوماً روزی نیست که چیزی خرید نکنید. هر روز به مغازه
« شتود بهشتت را خریتد؟    می یا رسول اهلل آیا»شه چیزی خرید یا نه؟ شخای از پیامبر پرسید:  می همها  اما غیر از این
« چطوری؟ )از کدام مغتازه( و قیمتوش چنتده؟   »آن شخص تعجب کرد و پرسید: « بله، چرا نووان خرید؟»پیامبر فرمود: 
 ؟46موش یک اسکناسه که اسمش هست ال إله إلّا اهلل، استقی»پیامبر فرمود: 

 …شود که همراه این چهار مورد باشد می اما در صورتی ال إله إلّا اهلل قیمت بهشت
 اعوقاد به نبوت؛ .1

 اخالص؛ .2

 محبت اهل بیت؛ .3

 عمل. .4

 79ص 

                                                           
 .282، ص 4. عبداهلل جوادی آملی، معاد در قرآن، ج  44
 مربی هر یک ازاین ها را توضیح مخواری بدهد. .45
 .282، ص 5، جوادی آملی، معاد در قرآن، ج 30، ح 13، ص 3. بحاراألنوار، ج  46

 دوست

حسابرسی زمان  

صراط پل  

کارنامه زمان  
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 داسوانش را شنیدید؟اند.  اند، توی آن یک قار هم خریده و ساخوه هم عالوه بر این که بهشت را خریدهها  بعضی
 شتوند کتار   متی  نشتینند و هِتی بلنتد    متی  سازند. اما هِی می شب معراج، پیامبر در بهشت فرشوگان را دید که دارند قار

گویتد:   متی  سازیم که آجرهای آن ذکتر اوستت کته    می برای بنده مؤمن»گفوند: « جریان چیه؟»کنند. سؤال کردم:  می
 «47.إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ  لَا وَ  لَّهِلِ الْحَمْدُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ »

 80ص 
رویم به سراغ ردیف هفوم کته از همته    می به امید این که همه ما این پول خرید بهشت و قارهای آن را داشوه باشیم،

 پرسم. ها می بچه
 شود؛ نعمت می چهار حرف بعدی

 اندازد؟ می این کلمه شما را یاد چی
 داسوان زیبا توجه کنید. حاال به یک

 باغبان بهشوی
رسید. مرد باغبان اذان را شنید دستت از کتار   ها  و خانهها  پرنده اذان در آسمان مدینه پر کشید. صدای اذان به همه باغ

کشید. بیل را کنار دیوار گذاشت و به سمت چاه آ  رفت. با عجله دلو را در چاه انداخت، آ  کشید، وضتو گرفتت و بتا    
که خدا به او هایی  کرد تا به مسجد برسد. به نعمت می به طرف مسجد رفت. در راه کلمات اذان را با بالل تکرارسرعت 

خواسوی  می خو  و فراوانی داده بود. هر نعموی کههای  اش که آن سال میوه کرد. به باغ و درخوان میوه می داده بود فکر
ش درخشید. اما یک دفعه ته دلش به چیزهای دیگر فکر کرد و گاهی شد. لبخندی زد و برقی در نگاه می در باغش پیدا

هایم هر چند که خو  باشد، فقط تا چند سال دیگر  دنیا و میوههای  باغ من نعمت»اش افواد. با خودش گفت:  به پیشانی
د بته مستجد رستید و بتا     مر« …را ندارم. آیا راهی هست که بووانمها  ادامه دارد؛ اما بعد از آن که از دنیا رفوم دیگر آن

 پیامبر نماز خواند.
چگونته  »پس از نماز پیش پیامبر رفت تا سؤالش را بپرسد. چند نفر دیگر هم دور پیامبر نشسوه بودند. بتا ختود گفتت:    

دهد کته ستؤال    می اش نشان کنند و قیافه می کرد همه به او نگاه می حس« سؤالم را بپرسم؟ آیا به من نخواهد خندید؟
رستند متن    متی  آنهتای   کنم. وقوی میوه می من باغبان هسوم و در باغ خود کار»د. رو به پیامبر کرد و گفت: مهمی دار

 رسانم. صبح و ظهر و شب هم  هر جا که باشم با شنیدن اذان دست از کار می کنم و به فقیران می بخشی از آن را جدا
مرد « کنم. می به خوبی پذیراییها  رسد از آن می ن به منخوانم. وقوی مهما می گیرم و نماز می کشم، به درسوی وضو می

دانست آن را چطور بپرسد. پیامبر با مهربتانی بته او فرمتود:     نمی کرد. می ساکت شد هنوز سؤال اصلی بر دلش سنگینی
از  مترد نفتس راحوتی کشتید، انگتار     « کند. می اگر کارهایی را که گفوی انجام دهی، خداوند آتش جهنم را بر تو حرام»

آسمان به زمین رسیده بود. چشمانش از خوشحالی پر اشک شد. برخاست از پیامبر تشکر کرد و بیترون رفتت. آستمان    
 48از گذشوه بود.تر  آبی

 شود، درخت. می چهار حرف بعدی
کنتیم.   می که ما در دنیا داریم، درخوان هسوند که هم از سایه، هم از برگ و هم از میوه آن اسوفادههایی  یکی از نعمت

 این نعمت بزرگ در بهشت هم هست.
 فرماید: می پیامبر

                                                           
 .129، ح 177، ص  8بحاراألنوار، ج  .47
 ، مرتضی دانشمند.141اقوباس از مجله پوپک، ش   .48
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ها  هایش رفوه است و آن امت من شاخههای  شبی که به معراج رفوم، دیدم در بهشت درخوی است که در هر یک از خانه
 شوند. می مند آن بهرههای  از میوه

 «49گفوند این درخت طوبی است.»از نام آن پرسیدم: 
 هیزم شود: می چهار حرف آخر

 خواهد. می هر آتشی نیاز به هیزم دارد. آتش جهنم هم هیزم
 هیزم جهنم چیست؟ سنگ و مردم

 فرماید: می)علیه السالم(   امام علی
ای کتوه  »ریزد. پیامبر به او فرمود:  می کند و اشک می گذشویم که دیدیم کوه گریه می روزی با پیامبر داشویم از کوهی

شدند کته   می یا رسول اهلل! روزی حضرت عیسی با یارانش از اینجا رد»خن آمد و گفت: کوه به س« کنی؟ می چرا گریه
ترسم از  می ام گرفت چرا که ترساند؛ آتشی که هیزم مردم و سنگ است. من گریه می شنیدم او یارانش را از آتش جهنم

 «50ی.نیسوها  نورس تو از آن سنگ»پیامبر به او دلداری داد و گفت: « باشم.ها  آن سنگ
 تری آورده و برنده است. حاال باید ببینم کدام یک از این دوسوان ما امویاز بیش

نشتین پیتامبر    دوست دارید در بهشت همستایه و هتم  ها  در برنامه امروز خاطرات و فرمایشات پیامبر را زیاد گفویم. بچه
 انم.رس می گویم و برنامه را به پایان می شه؟ من راهش رو به شما می باشید؟ مگه

 ام ای رسول خدا! من طاقت دوری شما را نتدارم. هتر وقتت بته خانته     »یکی از مسلمانان آمد پیش پیامبر و به او گفت: 
شود. دیگر حوصله هیچ کاری ندارم. حاال نگرانم وقوی توی بهشت باشم و  می افوم دلم تنگ شما می روم به یاد شما می

 «ینم چه کار کنم؟شما مقامات باالتری داشوه باشید و شما را نب

وَمَن یُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَامَ اللّاهُ عَلَایْهِم مِّانَ النَّبِیِّاینَ      سوره نساء نازل شد: ) 69آیه 

 (.وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا

لطف و عنایت کامل فرمتود، یعنتی بتا    ها  را اطاعت کنند، البوه با کسانی که خدا به آن و آنان که خدا و رسول»ترجمه: 
 «پیامبران و صدیقان و شهیدان و نیکوکاران محشور خواهند شد و اینان )در بهشت( چقدر رفیقان نیکو هسوند.

. هر کس دوستت داره تتوی   را به گوش بسپاریم تا این پاداش بزرگ نایب ما هم بشودها  ها! بیایید حرف آن پس بچه
 بهشت کنار پیامبر عزیز باشه یه صلوات محمّدی محکم بفرسوه.

                                                           
 .213، ح 219، ص  8بحاراألنوار، ج  . 49
 .43، ص 1، به نقل از نورالثقلین، ج 379، ص 5. جوادی آملی، معاد در قرآن، ج  50
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 اخالق

 نام درس:
 بزرگی و سربلندی

 موضوع:
 اخالق

 هدف کلی:
 شوند. می در این درس دانش آموزان با مفهوم عزّت و ارجمندی و عزت بخش بودن اسالم آشنا

 اهداف جزیی:
 شوند. می رد زیر آشنادانش آموزان در این درس با موا

 ها؛ دوران زشت و ناپسند زمان جاهلیت و رفوار آن .1

 عزت بخشیدن اسالم به مردم عقب مانده آن روز؛ .2

 ها. پیامبر اکرم و تالش بی وقفه آن حضرت برای تربیت انسان .3

 هدف رفواری:
یامبر در این راه پی ببرنتد و از  رود دانش آموزان در پایان درس بووانند به عزت بخش بودن اسالم و زحمات پ می انوظار

 اسالم به خوبی درس گرفوه و در زندگی بهره بگیرند.
 مناسب تدریس:های  روش

 توضیحی، فعال: )شعر، داسوان، پرسش و پاسخ، خط فانوزی و جدول(
 آموزشی:های  رسانه
 تخوه
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بزرگی و سربلندی

 ه در کویر خشک و بی آبیکه رسو  اگر تنهاتر از آن تک درخوی
 ات خوا  نمی آید به چشم خسوه  اگر از وحشت و تنهایی و درد
 تو را حوی به سر یک سایبان نیست   اگر در این جهان پر هیاهو
 51پناهی جز خدای مهربان نیست.   به هر خاری منبد امید زیرا

فرسویم به پیشگاه امام زمان )عج( و تمام شهدای  می کنیم و سالم می شروعها  ما هم برنامه را با یاد و نام خداوند خوبی
 ایران

 بر شهیدان یکی یکی صلوات  هر شهید است جامع برکات
 کنیم: می برنامه را با این سؤال آغاز

 ؟52دانید می آن چهی  خرافات چیست و شما درباره
 بله، همان طور که دوسوانوان گفوند؛

 متدعی تمتدن و پیشترفت هتم دیتده     های  را گویند که حوی در جامعههمان سخن باطل و کارهای بیهوده « خرافات»
دانند و به همین علت این شماره در صندلی هواپیماهایشتان   می را نحس 13شود. در کشورهای آمریکا و اروپا عدد  می
 کنند. می شود. حوی در کشور خودمان هم در چهارشنبه آخر سال آتش روشن نمی دیده

 افروخون توجه کنید: به داسوانی در مورد آتش
بین بعثت حضرت ابراهیم و حضرت موسی و عیسی )علیهم السالم( تا بعثت آخرین رسول فاصله زیادی افوتاد و باعت    

از طرفتی در  هتا   گوینتد. آن  می ناپسند و جاهالنه گشوند. لذا به آن زمان، دوران جاهلیتهای  شد که مردم گرفوار روش
ودند و از سویی به قدری بیچاره بودند که برای بارش باران کارهای عجیب و غریبتی  رو ب با خشکی روبهها  بیشور فال

 دادند. می انجام
بسوند و گاو را  می آوردند و به دُم گاو می گرد« عشر»و درخت زودسوز دیگری به نام « سلع»از درخت هایی  چو ها  آن

آتش های  شعله« عشر»های  د مواد محورقه در چو را آتش زده و به جهت وجوها  راندند. سپس چو  می تا باالی کوه
کرد و آنان این عمل ناجوانمردانه را بته عنتوان    می شد و گاو بر ارر سوخوگی شروع به دویدن و اضطرا  می از آن بلند

 گاو را جای رعد محسو های  آتش را به جای برق و نعرههای  دادند؛ یعنی شعله می تشبیه به رعد و برق آسمانی انجام
 53دانسوند. می کردند و این عمل را در آمدن باران مؤرر می

 می دانید این اتفاق در کجا صورت گرفوه است؟ بله، در شبه جزیره عربسوان، قبل از اسالم.
 گفوند؟ بله، همان طور که در داسوان هم اشاره شد، دوران جاهلیت. می می دانید به آن زمان چه

 ؟54را نام ببریدها  های جاهالنه و زشت آنتوانید یکی از کار می آیا شما هم
 این بود؛ زنده به گور کردن دخوران.ها  بله همان طور که شما هم گفوید: یکی دیگر از کارهای ناشایست آن

                                                           
 . ماطفی رحماندوست. 51
 فرصت کافی در اخویار دانش آموزان قرار دهید تا نظراتشان را بیان کنند و سپس شما توضیحات الزم را اضافه کنید. .52
 .174، ص 3، الواج، ج 22ازهایی از تاریخ پیامبر، ص جعفر سبحانی، فر .53
 . اجازه دهید مواردی را بیان کنند و شما توضیحات را کامل کنید. 54
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هتا   ها، یکی دیگر از کارهای جاهالنته آن  مسیله زنده به گور کردن دخوران حوی پس از گذشت چندین سال از تولد آن

وَإِذَا الْمَاوُُْودَ ُ  ) 55فرمایتد:  متی  ین فاجعه هولناک و وحشیانه را موذکر شده و با تعبیر توبیخ آمیزیبود. که قرآن هم ا

 (.بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ *سُئِلَتْ 

 فرماید: می بله خدا 56ام تا شما آن را به صورت یک جمله کامل درست نمایید. همان طور که دید آیه را درهم نوشوه

( و زمانی که از دخوران زنده به گور سؤال شود که به کدامین جرم و گناه بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ *ودَ ُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوُُْ)

 کشوه شدند.
دادند دخوری نایب تو شده صورتش از فترط   می بشارتها  حوی قرآن در جای دیگر اشاره دارد که وقوی به یکی از آن

  57«…گزید می از قوم خود دوریشد و  می شد و خشمگین می ناراحوی سیاه
آور نقل شده. مثل داسوان صعاعة بن ناجیه مجاشعی، جد فرزدق  بسیار عجیب و وحشتهای  و در همین زمینه داسوان

کترد. روزی ختدمت    متی  شاعر معروف؛ که انسان بزرگی بود. با بسیاری از کارهای زشت مردم در عار جاهلیت مبارزه
 رسید و داسوانی را که برایش اتفاق افواده بوده چنین نقل کرد:آله( )صلی اهلل علیه و  رسول خدا

به صحرا رفوم. به چادری رسیدم که در کنار آن مردی ها  در ایام جوانی دو عدد از شورانم گم شده بود، در جسوجوی آن
او « باشتد.  می یله خودمکه بر آن دو شور نشانه قب»گفوم: « نشانه آن در چیست؟»نشسوه بود. از شورانم پرسیدم. گفت: 

را یافوه است و در نزد اوست. در این هنگام پیرزنی که گویا مادرش بود از خیمه با حتالوی گرفوته ختارج    ها  گفت که آن
 شد.

از سؤال مرد فهمیدم داخل خیمه زنی در حال زایمان است. سپس بدون « چه زایید؟»آن مرد به او خطا  کرد و پرسید: 
اگر پسر باشد با ما شریک در حال و زندگی است و وارث ماستت و اگتر دخوتر    »رزن باشد گفت: آن که منوظر جوا  پی

معطل نشوید بته  »آن مرد با خشم همراه با غضب گفت: « دخور است.»مادرش پاسخ داد: « سپریم. می باشد به خاکش
 «خاکش بسپارید!

 صعاعه عرض کرد:
آیا این دخور را به »واطفم را تحت فشار قرار داد و به آن مرد گفوم: ای رسول خدا! ناگهان انقالبی در من پدید آمد و ع

 «ای که عر  فرزندش را بفروشد و این ننگ را تحمل کند؟ هرگز شنیده»پاسخ داد: « فروشی؟ می من
ا به این ترتیب دخوتر ر « ام با همان دو شورم و شوری که سوارش هسوم، با تو معاوضه کنم. نفروش، بلکه آماده»گفوم: 

شدند نظیر ایتن   می نجات دادم. داسوان من برای دیگران بازگو شد و پس از آن در جاهای دیگر کسانی که دارای دخور
دخور را هر یک به بهای سه  58دادند و من هم این روش را ترک نکردم و تا االن دویست و هشواد می پیشنهاد را به من

 سودی دارد؟ام. آیا این عمل برای من  شور از مرگ نجات داده
فرمود: این کار برای تو دری به سوی کارهای نیک بوده و پاداش بزرگی دارد. زیرا تتو بته   )صلی اهلل علیه و آله(  پیامبر اکرم

 59ای. پذیرش اسالم موفق گشوه
 مردی از نور

 شب بود و چهره شهر

                                                           
 .9و  8. تکویر،  55
 . فرصت کافی دهید تا خود بچه ها آیه را کامل نمایند. 56
 .59و  58. نحل،  57
 . و به نقلی سیاد و شات. 58
 .36-38، ص 1رشید اسالم چگونه درخشید، ج . علم الهدی، محمّد باقر، خو 59
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 تاریک بود و خاموش
 خورشید گشوه کم کم

 از یادها فراموش
 ناگاه مردی از نور

 قلب شب صدا کرددر 
 با دست مهربانش 
 خورشید را رها کرد

 که رویشها  آن وقت
 معنا نداشت در خاک

 او با نگاه سبزش
 صد دانه کاشت در خاک

 آری محمّد آمد
 شور و سرور آورد
 در باغ زندگانی

 60نور آوردهای  گل
 94ص 

 ام؟ اجازه دهید قدری راهنمایی کنم: آیا توانسوید حدس بزنید که چه نوشوه
دادند و در جامعه آن روز هیچ ارزشی نداشوند. ختوراک و پوشتاک و    می افرادی بودند که برای اندک چیزی تن به ذلت

ای ضعیف بودند و با سرافکندگی و پسوی عمر خود را  بها و ارزشی نداشت و دارای روحیهها  حوی سایر شؤون زندگی آن
)صتلی اهلل   تعالیم ارزنده اسالم و زحمات بی دری  پیامبر عظیم الشینبه برکت عنایات پروردگار و ها  کردند. آن می سپری

به چنان سربلندی و عزتی رسیدند که علم، اخالق و تمدن را بته همته جتا،    ها  تربیت یافوند و بزرگ شدند. آنعلیه و آله( 
 مومدن صادر نمودند.های  حوی به ملت

 ازها  بله آن
 94ص 

 -هتر کته   -کنتد: متن پروردگتار    متی  فرماید: خداوند هر روز به بندگانش چنین خطا  میه( )صلی اهلل علیه و آل پیامبر اکرم
 پیروی -نماید -از خدای عزیز -عزت است -شمایم -خواهان -مند عزت

 پی ببرید.)صلی اهلل علیه و آله(  شما یک دقیقه فرصت دارید با کلمات درهم ریخوه یک جمله زیبا بسازید تا به جمله پیامبر
 «61مند شمایم، هر که خواهان عزت است از خدای عزیز پیروی نماید. من پروردگار عزت»بله: 

در کالم شیرین دیگری در توصیه به فردی، یک جمله زیبا دارد که با حل جدول زیتر آن  )صلی اهلل علیه و آله(  پیامبر اعظم
 را به دست خواهیم آورد.

 95ص 
 ها سؤال

 (8و  11، 5، 14کمیل )  ود:ش می جمعه خواندههای  دعایی که شب .1

                                                           
 اسوفاده شده است.« آری»از کلمه ی « آن شب». مرتضی دهقان آزاد، در شعر به جای کلمه ی  60
 .1958، ص 5. میزان الحکمه، ج  61
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 (7و  10، 6رها )  آزاد، بی قید و بند:  .2

 (1و  3، 2عزا )  کنند:  می در مایبت بر پا .3

 (9و  4، 13زال )   پدر رسوم: .4

 (15و  16ال )   حرف نفی عر : .5

 (18و  17له )  کوبیده و نرم شده: .6

 (12ع )  بیست و یکمین حرف الفبای فارسی: .7

 62آید. می به دست)صلی اهلل علیه و آله(  جدول کنار هم قرار دهید، جمله پیامبر اکرمهای  ب خانهحاال اگر حروف را به ترتی
 «.یعزّک اللَّه  اللَّه أمر أعزّ»فرماید:  می)صلی اهلل علیه و آله(  بله پیامبر

 یعنی: فرامین پروردگار را بزرگ بدار تا او تو را عزت بخشد.
 . …شود هر می اع که بهایی  دانید راه می راسوی آیا
 ؟63به ارجمندی و عزت کامل دست پیدا کنندها  باع  شده بود آنهایی  دانید چه راه می راسوی شما

 97ص 
 عالم سربلندی و تکامل انسان است.ترین  ایمان به خدا: ایمان مهم .1

رمز پیروزی است. چنان  کند که می اصل اساسی دین. ایمان اعوقاد قلبی محکمی را ایجاد 5ایمان یعنی: باور داشون به 
پیروی از خدا و ایمان بته ختدا رمتز مهتم     »که مسلمانان صدر اسالم از آن برخوردار بودند. چنان که پیامبر هم فرمود: 

 «سربلندی است.
واالی های  پیروی از رهبران دینی: مسلمانان نوپای صدر اسالم در آن زمان در سایه همین اطاعت از پیامبر و فرمان .2

 درجه از بزرگواری رسیدند که اسالم در تمام جهان طنین انداز شد.او به آن 

 ؟64دانید مسلمانان در صدر اسالم به چه مشکالتی دچار بودند می اسوقامت در برابر مشکالت: راسوی .3

طاقت فرسای آن روز بود. مثل شتکنجه بتالل   های  ها، آزار و اذیت توسط مشرکان و شکنجه بله از جمله مشکالت آن
بوجهل. یکی دیگر از مشکالت، محاصره اقواادی سه ساله مسلمانان در شعب ابی طالب بود و دیگر این که در توسط ا

 65مجبور شدند برای مدتی شهر مکه را ترک کنند و هجرت نمایند.ها  ارر همین سوم
بیتت )علتیهم    سویز با باطل: وظیفه هر مسلمانی است که آن را به خوبی انجام دهد؛ چرا که دستوور استالم و اهتل    .4

باشد و خودشان هم در این زمینه در صف اول مبارزه بودند. مثل کتالم گهربتار حضترت علتی )علیته       می السالم(
66السالم(:

 

 98ص 
را در این زمینته بته ختاطر    )علیه السالم(   آیا کالم امام حسین« ارزد. نمی ساعوی زبونی به سربلندی دنیا»فرمایند:  می بله

 67مرگ با عزّت بهور از زندگی با ذلّت.« خَیْرٌ مِنْ حَیَاةٍ فِی ذُلٍّ عِزٍّ  فِی  مَوْتٌ»دارید؟ 

                                                           
محمتدی ری شتهری، میتزان    . چون پیام جدول مون عربی حدی  است لذا قدری به دانش آموزان کمک و راهنمایی کنید تا پیام به دستت آورنتد.    62

 .12850، ح 1958، ص 3، ج 1، چ 1375الحکمه، دارالحدی  رم 

 کنیم. نویسیم و به کمک دانش آموزان در مورد هر کدام توضیحات کافی را ارائه می . موارد را به صورت به هم ریخوه و درون برگ ها می 63
 کنید. . ابودا نظرات بچه ها را بشنوید و توضیحات نهایی را بیان 64
 تری الزم دارد خودتان توضیحات الزمه را اضافه نمایید. هر کدام از موارد که توضیح بیش .65
 کالم امام علی )علیه السالم( به صورت درهم نوشوه شده که باید دانش آموزان حدس بزنند.  .66
 ، با  مکارم اخالقه.4، ح 192، ص 44. محمد باقر مجلسی، بحاراألنوار، ج  67
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زمان خود را دچار شکست کردند و بزرگی روح آنان های  بله مسلمانان آن روز چنان اوج گرفوند که مقودرترین حکومت
تترین   ی وادار کترد و حوتی قتوی   رسیده بود، همه را به تعجب و شگفوها  که همه در سایه اسالم و زحمات پیامبر به آن

 نمودند. می در مقابل اراده نیروی آنان احساس ضعفها  ارتش
 68کنند توجه نمایید. می ای از همین پیشرفت مسلمانان که دوسوانوان روایت در قسمت پایانی برنامه به نمونه

 راوی اول:
 جنگی بین قوای اسالم و ارتش ایران در سال چهاردهم هجری رخ داد.

فرمانده کل قوای ایران پیش از شروع جنگ برای دیدن نیروهای مسلمانان از نزدیک شخااً حرکت کرد و به « مرسو»
ای که اشراف بر دشمن داشت، ارتش اسالم را کتامالً   که در قادسیه بود، آمد و از روی تپهها  نزدیکی اردوگاه نظامی آن

 زیر نظر گرفت.
دن ارتش اسالم این واقعیت رادرک کرد که گرچه مسلمانان تجهیزات کافی ندارند او مردی با تجربه و فهمیده بود. با دی

العاده نیرومنتد هستوند و از ایمتان بته هتدف       و از نظر تعداد قابل مقایسه با ارتش ایران نیسوند، ولی از نظر روحیه فوق
 برخوردارند.

ابود خواهند ساخت. همان لحظه تاتمیم بته صتلح    ها، قوای نظامی مجّهز، ولی از درون پوسیده او را ن او فهمید که آن
فرمانده نیروهای اسالمی بود و ریاستت مقدمته   « سعد وقاص»که از طرف « زهرة بن عبداهلل»گرفت. لذا فردی را نزد 

 ارتش را داشت فرسواد و او را به نزد خود طلبید.
ده رشتوه داد کته ارتتش ختود را بتدون      پیش رسوم آمد. رسوم به او پیشنهاد صلح کرد و بتا کنایته بته او وعت    « زهره»

 ریزی از جنگ منارف کند. خون
 به او گفت:
 راوی دوم:

مند بودید و گاهی که خطری از ناحیه کستی   کردیم. شما از احسان ما بهره می شما همسایه ما بودید و ما به شما نیکی
 کردیم. می کرد ما از شما حمایت می شما را تهدید
 راوی یک:

 :پاسخ داد« زهره»
 راوی سوم:

سخن تو راجع به گذشوه صحیح است. ولی مسلمانان امروز، عر  دیروز نیست. اکنون ما برای دنیا و مادیات به ستوی  
ایم، هدف ما آخرت است. ما همان طور بودیم که گفوی، تا این که خداوند در میان ما پیامبری برانگیخت و او  شما نیامده

 بخش او را پذیرفویم. دین عزتما را به خدای خود دعوت کرد و ما 
کتنم و بته وستیله     می خداوند به فرسواده خود پیام داد که من این طایفه را بر اقوامی که دین و قانون مرا نپذیرند پیروز

 گیرم. می انوقام« دشمنان انسانیت»از ها  آن
گردد و هتر   می ه آن را نپذیرد خوارهاست تا وقوی که بر اسالم رابت بمانند. این دین حقّی است که هر ک پیروزی از آن

 یابد. می که با آن پیوند برقرار سازد، عزّت
 راوی یک:
 رسوم گفت:
 راوی دوم:

                                                           
 نفر از دانش آموزان داده و با هماهنگی کامل در پایان برنامه اجرا شود. 3را قبالً به . مون  68
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 ممکن است درباره دین خودتان توضیحی بدهی.
 راوی سوم:

 و آله()صلی اهلل علیه  اساس آن دو چیز است: گواهی به یگانگی خدا و گواهی به رسالت پیامبر اعظم؛ یعنی محمّد ماطفی
 راوی دوم:
 دیگر چه؟
 راوی سوم:

آدم و حوا هسوند و بتا یکتدیگر    69مانند خود؛ چون همه مردم فرزندانهایی  دیگر با آزاد ساخون بندگان از بردگی انسان
 برادر هسوند.
 راوی یک:

 رسوم از زیبایی و بی نظیر بودن این سخنان به وجد آمد و بی اخویار گفت:
 راوی دوم:

 را بپذیریم و قبول کنیم، آیا شما باز خواهید گشت؟ها  در زیباست! اگر ما ایناین منطق چه ق
 راوی سوم:

 سوگند به خدا، آری.
 راوی دوم:

گویند  می منطق شما کامالً صحیح است، از زمان اردشیر تا کنون در ایران طبقات پست حق ندارند تغییر شغل بدهند و
 خیزند. می اگر چنین شود اشراف با ما به سویز بر

 راوی سوم:
 ولی دین اسالم برای مردم از همه چیز بهور است.

 راوی یک:
به امید آن روز که دین اسالم تمام جهان را فرا گیرد و همه به عزّت بخش بودن آن پی ببرنتد. بته روان پتاک پیتامبر     

 فرسویم و شما عزیزان را به خدای محمّد می درود و سالم)صلی اهلل علیه و آله(  در سال پیامبر اعظم)صلی اهلل علیه و آله(  اعظم
 سپاریم. می

                                                           
 .103تا  101، ص 1. نک: خورشید اسالم چگونه خورشید، ج  69
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 نام درس: 

 بهوری گل هسوی
 موضوع:
 اخالق

 هدف کلی:
 شوند. می ای از اخالق پیامبر آشنا در این درس دانش آموزان با گوشه

 اهداف جزیی:
 شوند: می در این درس دانش آموزان با موارد زیر آشنا

 هت داشون اخالق برتر؛پیامبر بهورین گل هسوی است؛ به ج .1

 مهربانی، تواضع و گذشت پیامبر؛ .2

 رفوار آن حضرت با جاهالن و حوی کافران. .3

 هدف رفواری:
رود در پایان درس دانش آموزان با الگو گرفون از پیامبر اکرم گذشت، مهربانی و تواضتع را در زنتدگی رعایتت     می امید

 نمایند و دچار غرور نگردند.
 مناسب تدریس:های  روش

 وضیحی، فعال: )شعر، داسوان، جدول، کارت(ت
 آموزشی:های  رسانه

 تخوه و کارت
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بهترین گُل هستی

 ای تو با جان و دل من آشنا  دارم تو را می بار الها دوست
 در میان دوسوانم بهورین  ای خدای بی شریک و بی قرین

 گرمی تا امروز سپری کرده باشید.با سالم خدمت شما! امیدوارم تابسوان خو  و 
 کنیم. می برنامه امروز را با یک معما شروع

 زیباست رنگ و رویش  سرخ و سفید و آبی
 مووجه شدید پاسخ معمای ما چیست؟ پس اجازه دهید ادامه شعر را بخوانم، حوماً مووجه خواهید شد.

 زیباست رنگ و رویش   سرخ و سفید و آبی
 بست عطر و بویشخو  خوشبوترین گیاه است
 گاهی میان گلدان   گاهی میان باغ است

 دارد جوابی آسان  حاال بگو که آن چیست
رویتد   متی  ای زیبای الهی است. به قدری زیباست که وقوی در باغچههای  یکی از نعمت« گل»باشد.  می بله، پاسخ، گل

 کند. می تمام فضای اطراف را زیبا و با عطر خود فضا را دلنشین
توانتد مفیتد و متؤرر     ها می شکوفه نماید چقدر در پرورش انسانها  گر چنین گلی یک انسان باشد و در بین انسانحاال ا
 باشد؟

گلی است که خداوند عالمیان به ترین  پس بیایید امروز با گلی آشنا شویم که بهورین گل هسوی است. زیباترین و عالی
 جهان خلقت هدیه کرده است.

خواهیم راجع بته ایتن شتخص صتحبت کنتیم.       می امروز ما راجع به چه شخایوی است؟ امروز آیا مووجه نشدید درس
 مووجه نشدید؟
 کنم می بیشور راهنمایی

 106ص 
 فرماید: می امام هفوم

 «70خدا مخلوقی بهور و برتر از او نیافریده است.»
پیامبری، و گل سر سبد هستوی  بله شخایت مورد نظر ما محمد بهورین گل در میان یکاد و بیست و چهار هزار گل 

ای زیبتا   است. آخرین رسول الهی به قدری نمونه است و خاوصیات ویژه دارد که پروردگار بی هموا در موردش جملته 
 کنیم. می دارد. با کمک دو نفر از دوسوان که پاسخ معما و خط فانوزی را دارند، برای شما با حل این جدول بیان

 106ص 
 ها سؤال

 (10و  6، 5علق ) نازل شد؟)صلی اهلل علیه و آله(  ی که بر پیامبرا اولین سوره .1

 قار، عمارت و ساخومان بزرگ و عالی که چندین اتاق دارد؟ .2

                                                           
 «مُحَمَّدٍ  مِنْ  أَفْضَلَ خَلْقاًمَا خَلَقَ اللَّهُ . » 70
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 (8و  1، 3کاخ )
 (9و  7یل )  پهلوان، دلیر دالور و مبارز؟ .3

71مرادف ترتیب، ترتیب دادن، به کالم موزون و با قیافه هم گویند )خالف نشر(. .4
 

 (14، 12، 2نظم )

 (13و  4، 11علی )  باشد؟ می ابوترا ، لقب کدام امام .5

جدول قرار دادیم. حاال شما باید به این دو نفر کمک کنید تا با کنار هم قرار های  را در خانهها  تمام شد و پاسخها  سؤال
 رند.است به دست آو)صلی اهلل علیه و آله(  ای در مورد پیامبر اکرم دادن حروف جدول، پیام را که آیه

 72(.وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍفرماید: ) می قلمی  بله خداوند در سوره

 ای داری. ای پیامبر تو قطعاً اخالق عظیم و برجسوه
 آشنا شویم.تر  خواهیم با اخالق بی نظیر و منحار به فرد پیامبر بیش می در برنامه امروز

 ییر و حروف به هم ریخوه.نویسم، البوه با کمی تغ می راها  من سه مورد از آن
 صحبت کنیم.تر  شما باید هر مورد را حدس بزنید تا در موردش بیش

  
 73است.« گذشت»بله اولین ویژگی اخالقی پیامبر 

دندان پیامبر اکرم شکست و صورتش مجروح شد. یاران و همراهتان پیتامبر از ایتن     در جنگ
 واقعه بسیار ناراحت شدند.
 «که ای رسول خدا بر آن قوم نفرین کن!»از ایشان تقاضا کردند:  به حضور پیامبر آمدند و

 خداوند مرا فرسواده است که بر مردم نفرین کنم، بلکه »فرمود: ها  در جوا  آن)صلی اهلل علیه و آله(  ولی پیامبر
 «باشم. نمایم و نسبت به آنان  من به دلیل این است که برای مردم عادی 

 
 

 74نفرین کند آنان را دعا کرد و گفت.ها  ر حق آنسپس به جای آن که د
   
 
 

 حاال چه کسی جمله پیامبر را که به هم ریخوه و به شما نمایش دادیم به طور کامل بخواند و معنا نماید؟
 «75. یَعْلَمُونَ لَا  فَإِنَّهُمْاللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِی »بله موشکرم 

 نادانند.پروردگارا! قوم مرا هدایت کن که آنان 
 دومین ویژگی پیامبر:

                                                           
آن قرار داده شود تا در به دست آوردن پیام به دانتش آمتوزان کمکتی شتده     روی « تشدید»نوشوه شد. عالمت  2وقوی در خانه شماره « ن». حرف  71
 باشد.

 .4. قلم/  72
 شوند. اجرا می 2010فرمایید با اسوفاده از کارت های  . کلماتی را که درون کادر مشاهده می 73
بنویسید و مثل نمونه به صورت درهم به دانش آموزان نشان دهید تا آن ها بوواند جملته   2010. جمله زیبای پیامبر را درون کارت هایی با اندازه  74

 درست را حدس بزنند.
 .412، ص 1؛ سفینة البحار، ج 54-55. سید محمّد تقی حکیم، پیام پیامبر، ص  75

ذ ت ش گ  

 گ

  گگ

 احد

 بعثت

 خیر

 مهربان

یعلمون ال  فانهم 
قومی اهد  

 اللهم
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 بانی مهر
دوسوان عزیز، دوسوداران پیامبر و شخایت الهی رسول خدا! آن حضرت نه تنها نسبت به مشرکان بلکه حوی نسبت به 
کسانی که مسلمان بودند، ولی نسبت به پیامبر و حق باالیی که داشت جاهل بودند و مقتام او را بته درستوی نشتناخوه     

 ان بود.بودند، هم مهرب
 برای این که با این مهربانی بیشور آشنا شویم. صلواتی را به حضرتش هدیه کنیم تا داسوانی برایوان بگویم.

 «.مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ  عَلَى  اللَّهُمَّ صَلِ»
 پیامبر و بادیه نشین

رستید و تقاضتای   )صلی اهلل علیه و آلته(   نشینان مدینه است. به حضور پیامبر اکرم اش معلوم بود که از بادیه از وضع ظاهری
کمک کرد؛ زیرا تمام امیدش به پیامبر خدا بود تا او را از گرسنگی و فقر رهایی بخشد. پیامبر هم مقداری بته او کمتک   

 «آیا به تو نیکی کردم؟»نمود و فرمود: 
 «ای انجام دادی. نه نیکی کردی و نه کار شایسوه»بادیه نشین گفت: 
فهماند که ها  رت و بی شرمی او به خشم آمدند و برخاسوند تا او را اد  نمایند، ولی پیامبر با اشاره به آنمسلمین از جسا

خودداری کنند و صبر داشوه باشند. سپس پیامبر برخاست و بادیه نشین را به خانه برد و مقداری دیگری طعام به او داد 
نعم »رسول خدا! خداوند در مورد خاندانت جزای خیر به تو دهد. آری ای »گفت: « آیا نیکی به تو کامل شد؟»و فرمود: 

 «فجزاک اهلل من اهل و عشیره خیرا.
بترو و  هتا   شد، اگر دوستت داری نتزد آن  ها  تو در نزد اصحا  من سخنی گفوی که موجب آزار خاطر آن»پیامبر فرمود: 

 یه نشین قبول کرد که برود.باد« همین گفوار آخر را تکرار کن تا خاطرشان نسبت به تو صاف گردد.
این اعرابی وقوی آن گونه سخن گفت متا  »فردای آن روز یا همان شب که پیامبر هم حضور داشوند؛ آمد. پیامبر فرمود: 

 «رود خشنود شده باشد. آیا چنین نیست؟ می به عطای خود اضافه نمودیم. اکنون به نظر
مَثَل من با این مرد »آنگاه پیامبر فرمود: « پاداش نیک عنایت کند. آری، خدا در مورد خاندانت به تو»بادیه نشین گفت: 

کنند کته بگیرنتد    می همانند مردی است که شوری دارد، ولی آن شور از او رمیده است و فرار کرده. مردم آن شور را پی
و تتر   نسبت به او مهربانزند که شورم را رها کنید، من  می شود. صاحب شور فریاد می کند و دور می ولی شور بیشور فرار

 ترم. آگاه
 دهد و او را بتر  می دهد و از علوفه زمین به او نشان می رود و نوازشش می آن گاه صاحب آن شور آرام آرام نزد شور خود

 کند. می کند و رامش می خواباند و جهازش را هموار می گرداند، تا این که می
 76کشوید و این جرم سنگینی است. می گذاشوم او را می نشین آزاداگر من شما را در برابر گسواخی آن مرد بادیه 

 دانید چرا پیامبر آن گونه با بادیه نشین مدارا کرد؟ می دوسوان
کنتیم. متا    متی  برای رسیدن به پاسخ زیبا آن هم از کلمات زیبا و دلنشین خدای کریم از قرآن عظیم یک مسابقه اجترا 

 پرسیم. می را از هر دو گروههایی  کنیم و سؤال می کالس را به دو گروه الف و   تقسیم
 ها سؤال

 گروه الف
 بد    مخالف خو :        -1
 ابا  اموناع ورزیدن، خودداری و سرپیچی کردن: -3
 دفع   دور کردن، پس زدن، رد کردن:-5

                                                           
 .168. شیخ عباس قمی، سیمای محمّد، ترجمه اشوهاردی، ص  76
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 گروه  
 یر  زمین به زبان آذری:-2
 نیکی به معنای خوبی:-4
 نما   خومان:صورت ظاهری چیزی قسمت خارجی سا-6

 به ترتیب، پیام قرآن را بگوید.ها  تواند با کنار هم قرار دادن پاسخ می حاال کدام یک از شما

 (77.ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُفرماید: بدی را با نیکی دفع نما؛ ) می بله خداوند

 و آخرین صفت مورد بح  امروزمان
 

 
 و تواضع داشت.کرد  می برخورد« موواضعانه»پیامبر با همه 

ای بود. از ابی قواده آ  گرفت تا وضو بگیرد. پس از گرفون وضو، مقداری از آ  اضافه آمد.  در سفری که به همراه عده
 «اضافه آن را نگه دار.»به ابی قواده فرمود: 

 شد همراهان حضرت تشنه شدند. خدمت پیامبر آمدند و درخواست آ  کردند.تر  وقوی که گرمی هوا بیش
پس از آن که همه از آ  خوردند به ابی قواده فرمود: « اضافه آ  وضو را بده تا بنوشند.»امبر فوراً به ابی قواده فرمود: پی
 «تو نیز از این آ  بیاشام.»

تو بیاشام، زیرا ساقی و آ  دهنده قوم باید خودش آختر  »ولی پیامبر فرمود: « شما اول بیاشامید.»ابی قواده عرض کرد: 
 78این بود که نخست ابی قواده آ  آشامید و سپس پیامبر آ  میل فرمودند.« امد.همه بیاش

 به امید روزی که همه ما بووانیم با الگوگیری از پیامبر، مثل ایشان زندگی کنیم. 
 سپارم. می همه شما را به ایزد منان

                                                           
 .34فالت/  .77
 .3، ح 6، با  315، ص 1هت. ق، ج  1408، 1دث نوری، مسودرک الوسایل، مؤسسه آل البیت، قم، چ . مح 78

 تواضع
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 نام درس:

 عدالت اجوماعی
 موضوع:
 اخالق

 هدف کلی:
 شوند. می اهمیت عدالت، مساوات و اهمیت دادن پیامبر به اجرای آن آشنادانش آموزان در این درس با 

 اهداف جزیی:
 شوند: می دانش آموزان در این درس با موارد زیر آشنا

 مفهوم عدالت؛ .1

 ماادیق عدالت در عبادت؛ .2

 اهمیت عدالت. .3

 رفواری:های  هدف
و اهمیت آن و راهکارهتای آن آشتنا شتوند و بته      رود در پایان این درس با عدالت و مساوات می از دانش آموزان انوظار

 هدف مهم پیامبران پی ببرند.
 مناسب تدریس:های  روش

 توضیحی، فعال: )پرسش و پاسخ، جدول، شعر، داسوان(
 آموزشی:های  رسانه
 تخوه
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 عدالت اجتماعی

 دوستان سالم
دانتیم   می همه)صلی اهلل علیه و آله(  محمّد سالم بر شما دوسوان عزیز و سالم و صلوات خدا بر پیامبر نور و رحمت حضرت

را خداوند بدون هدف خلق نکرده است؛ چرا که خداوند کاری را عب  و ها  که خلقت این عالم بیهوده نیست و اما انسان
هدف بسیار بزرگی داشوه، ولی این هدف مهم جز با فرسوادن ها  دهد. حوماً خداوند از آفرینش انسان نمی بی هدف انجام

 !79شود. پس هدف از فرسوادن پیامبر چیست؟ هدف از فرسوادن پیامبر نمی یامبران محققپ
 پیامبر
 ؟؟؟؟

است که خداوند برای فرستوادن انبیتا در نظتر دارد و    هایی  همه این اهداف که یادآوری کردیم و شما فرمودید از انگیزه
 تا این اهداف مهم را در جامعه تحقق بخشند.اند  انبیا آمده

فرماید ما انبیا را برای تحقق آن هتدف مهتم فرستوادیم کته همته ایتن        می تری هم هست که خداوند انگیزه مهمولی 
 بخشد آن هدف بسیار مهم چیست؟ می در سایه آن هدف تحققها  هدف

 شود حقوق همه مراعات شود و جامعه به امنیت و آرامش برسد. می این هدف بسیار مهم باع 
 116ص 

 ند موعال است که به عنوان یکی از اصول دین استیکی از صفات خداو
 116ص 

ای عدالت در آن بر پا شود تمامی  درست است، این هدف مهم اجرای قسط و عدل و مساوات در جامعه است. اگر جامعه
کته  کنند. مردم اگر طعم شیرین عدالت و مساوات را بچشند و ببیننتد   می که گفوید زمینه بروز و ظهور پیداها  آن هدف

 شتوند و بته ستعادت    ها متی  شیفوه انبیاء و مطیع آناند  به ارمغان آوردهها  انبیا الهی چه میوه شیرین و گوارایی برای آن
 فرما خواهد شد. اخالقی نیز در جامعه حکمهای  رسند. آن گاه ارزش می

 (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَافرماید: ) می قرآن کریم

 …سوادیمهر آیه ما رسوالن خود را فر
 تا اقامه قسط و عدل نمایند.
 پیش کن این مایه زمان تا زمان  عدل بود مایه امن و امان
 بس در دولت که توانی گشاد  دادگری کن که ز تیریر داد
 نشنوند آواز تظلم کسی  تا به زمانی که تو بادا بسی

 آن چیه که عکسش باالی در دادگاه کشیده شده؟ها  بچه
 117ص 

کشیم یک کمی فرق دارد، در آن عکس هر دو کفه مساوی هسوند ولی در ایتن   می با این عکس که ما البوه آن عکس
 شود. می است؟ چرا؟ بعد از حل جدول مشخصتر  سنگینها  عکس یکی از کفه

                                                           
خواهد برای هر حرفی یک کلمه انوخا  نمایند تتا ختودش تکمیتل     نویسد و از دانش آموزان می . مربی کلمه پیامبر را با خط درشت وسط تخوه می 79
 کند.
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 117ص 
 :1جدول 

 (5و  10، 1علی )     امام عدالت: .1

 (9و  4، 3، 6عادت )  ترک آن موجب مرض است: .2

 (2و  8، 11، 7اسکت )   بی:ساکت شو به زبان عر .3

 :2جدول 
 (3و  2، 1، 10تعهد )   دار شدن، عهد کردن: عهده .1

 (8و  11، 7، 6) 80سادات   بزرگان، اوالد پیغمبر اسالم: .2

 (9و  4بال )   وسیله پرواز پرندگان؟ .3

 (5ف ) بیست و سومین حرف الفا  فارسی .4

 کنیم. می پیام را پیدا 3با رمز 
 «.عبادت هفواد سال»بهور از « عدالت یک ساعت»فرماید:  می خدا که پیام جدول حدیثی از رسول

 کند و بلکه از آن هم باالتر و ارزشمندتر است. می چگونه یک ساعت اجرای عدالت با عبادت هفواد سال برابری
 زیرا: شما بفرمایید.

شود تا بسیاری در جامعه به عبادت  می دهد، ولی اجرای عدالت باع  می زیرا اوالً عبادت را یک نفر برای خودش انجام
 کند. می خدا بپردازند و زمینه عبادت جمعی را فراهم

شود. عالوه بر این که اجرای عدالت چه بسا از هفواد سال  ها می دوم این که اجرای عدالت زمینه ساز بسیاری از عبادت
شود  می موجب جلوگیری از ظلم و گناهبزرگ الهی است و هم های  عبادت دشوارتر باشد به همین جهت خود از عبادت

 از انجام عبادت است.تر  این مهم
هسوند که نماد عدالت و مساوات در جامعه هسوند و تمرینی هسوند برای این که همته ختود را در   ها  بسیاری از عبادت

 را نام ببرید. احسنت.ها  توانید این عبادت می برابر قانون الهی یکسان ببینند.
مناسک و اعمال حج فقیر و رروتمند، حاکم و رعیت با یک لباس و همراه و کنتار یکتدیگر بته انجتام     حج: در حج و  .1

باورانند کته قتانون    می دهند و به خود می پردازند و اعمال حج را در یک زمان و در یک مکان انجام می اعمال حج
 الهی قانون مساوات و برابری است.

اعم از رروتمند و فقیر به یک شکل و به یک سمت و رو به یک قبله و گاهی  نماز: نمازی که هر روز پنج مرتبه همه .2
 کنند. می خوانند و عدالت و مساوات را تمرین می ایسوند و نماز می با هم و در کنار هم )در نماز جماعت(

ماینتد و  روزه مساوات و برابری است، تا رروتمندان بتا تحمتل گرستنگی بته فقترا تترحم ن      های  روزه: یکی از فلسفه .3
 مساوات برقرار شود.

 فرمود:)علیه السالم(   امام صادق« فلسفه روزه چیست؟»رسید و عرض کرد: )علیه السالم(   هشام بن حکم خدمت امام صادق
 وجو  روزه برای ایجاد مساوات بین غنی و فقیر است، به این معنا که غنی تا سخوی و گرسنگی نبیند به فقیر تترحم »

است که هر چه بخواهد برایش فراهم است. باید مزه سخوی را بچشد تا به عنایت خدا بین او و فقیر  کند. این غنی نمی
 «81فاصله کم شود. رنج گرسنگی و تشنگی را به او بچشاند تا بر ضعف رحم آورد و بر گرسنه ترحم کند.

                                                           
 شود. نوشوه می« با»دو حرف  4و در خانه « سا»دو حرف  6. در خانه  80

، 1766، کوا  الاوم، با  عله فرض الاتیام، ح  73، ص 2. محمدبن علی بن بابویه، حسین بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، من ال یحضره الفقیه، ج  81
 هت ق. 1413انوشارات جامعه مدرسین، 
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شتد آن شتخص از    نمتی  ی باعت  نمود و اجرای حدود در حق کس می پیامبر خدا عدالت را به نحو احسن در جامعه اجرا
 حقوق خود محروم گردد.

 فرماید: می در این باره)علیه السالم(   حضرت علی
بریتد، ستپس ستهم آنتان را از      می داد. دست سارق را می کشت و میرارش را به اهلش می دانید پیامبر قاتل را می شما»

 82«داد. می غنائم
اجرای حدود الهی دقیق و جدی بود در مورد حقوق خودش با گذشت و  پیامبر خدا به همان مقدار که در اجرای عدالت و

 کرد. برای شناخت بهور حضرت به این دو داسوان توجه کنید. می عفو و بزرگواری عمل
 داسوان

شد، ولی چتون از   می زنی از قبیله خزاعه که قبیله بزرگی بود سرقت نموده بود و طبق احکام اسالمی باید دسوش قطع
اش شخای را نزد رسول خدا فرسوادند تا واسطه شود و حضرت از اجرای حدود الهتی در متورد    گی بود قبیلهطایفه بزر

حفظ شود. وقوی پیامبر این سخن را شنید چهره مبارکش تغییر کرد و رو بته  ها  این شخص صرف نظر کند تا آبروی آن
 جمع نموده فرمود:

مرتکب سرقت ها  ت هالک شدند که وقوی افراد سرشناس در میان آنکه پیش از شما بودند، بدین جههایی  همانا ملت»
 کردند. ولی هنگامی که افراد ناتوان و ضعیف مرتکب خالف و دزدی نمی اجراها  شدند، قانون را در مورد آن می و خالف

)صلی اهلل علیه و آله(  دکردند. سوگند به خدا اگر فاطمه دخور محمّ می اعمالها  شدند، هر چه شدیدتر قانون را در حق آن می

 83«کند( دسوش را قطع خواهم کرد. نمی سرقت کند )که هرگز
پیامبر خدا به همان مقدار که در اجرای عدالت و اجرای حدود الهی دقیق و جدّی بود در مورد حقوق خودش با گذشت و 

 کرد. برای شناخت بهور حضرت به این داسوان توجه کنید. می عفو و بزرگواری عمل
 سواندا

شد مشتوی از خاکستور بتر ستر      می گرفت. هنگامی که حضرت رد می شخای یهودی هر روز در مسیر رسول خدا قرار
 ریخت. می مبارک آن حضرت

کترد و   متی  رسول خدا بدون این که مسیر خود را عوض کند و یا در صدد انوقام برآید روز بعد باز از همان مسیر حرکت
 کرد. می کرارآن یهودی نیز عمل زشت خود را ت

یک روز رسول خدا هنگامی که از آن مسیر رد شد، دید از یهودی خبری نیست. فرمود آن یهودی که هر روز از متا بتا   
 کرد کجاست؟ گفوند: بیمار شده و در بسور افواده است. می خاکسور پذیرایی

نمود و به در منزل یهودی رفت. شخص  فرمود: پس الزم است از او عیادت کنیم و حرکت)صلی اهلل علیه و آله(  رسول خدا
یهودی وقوی مووجه حضور رسول خدا شد، بسیار ترسید و خیایل کرد پیامبر خدا برای انوقام آمده است. ولی بعد از مدتی 
رسول خدا باالی سر آن شخص حاضر شد و دست نوازش و محبت بر سر یهودی کشید. شتخص یهتودی کته بستیار     

 ت خود توبه نمود و اسالم آورد.شرمنده شده بود، از عمل زش
 وحی آمد سوی احمد از خدا

 روز بعثت در بن غار حرا
 یا محمّد منجی عالم تویی

 این مبارک نامه را خاتم تویی

                                                           
 .47. نهج البالغه، نامه  82
 .19. مهدی گیالنی، قرآن و سنن الهی، ص   83
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 یا محمّد تو به خلقت رهبری
 اولین نور، آخرین پیغمبری
 انبیاء مشعل ز تو افروخوند
 وز دمت پیغمبری آموخوند

 یا محمّد آفرینش گشوه گوش
 ش از بحر سر تا پا خروشغر

 مردگان را کو که صبح زندگی است
 بردگان را کو که روز بندگی است
 عدل را بر مرگ ظلم اعالم کن
 ظلم را با دست عدل اعدام کن
 کعبه از آالیش بت پاک کن

 بت گران را همنشین خاک کن
 غالمرضا سازگار )میثم(
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 نام درس:

 کانون رحمت
 موضوع:
 اخالق

 هدف کلی:
 شوند. می آموزان در این درس با اهومام پیامبر به زندگی اجوماعی مردم آشنا دانش

 اهداف جزیی:
 شوند: می دانش آموزان در این درس با موارد زیر آشنا

 برخورد پیامبر با کودکان؛ .1

 برخورد پیامبر با مسوضعفان جامعه؛ .2

 چگونگی تالش پیامبر برای ایجاد مساوات و برابری در مردم. .3

 ی:هدف رفوار
 رود دانش آموزان در پایان درس موارد زیر را در زندگی خود به کار ببندند. می انوظار

 برخورد صحیح با کودکان در خانه و جامعه و احورام به آنان. .1

 نگه داشون احورام قشر مسوضعف جامعه. .2

 مناسب تدریس:های  روش
 توضیحی، فعال: )پرسش و پاسخ، بازی با کلمات، جای خالی، شعر(

 آموزشی:های  نهرسا
 تخوه و کارت
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 کانون رحمت

 به نام خدایی که پروانه را آفرید
 دوسوان سالم! خسوه نباشید.

 کنیم: می برنامه امروز را با دو بیت شعر آغاز
 او دوسودار مؤمنان بود

 ای چون آسمان داشت او سینه
 با هر کسی او مهربان بود

 در سینه قلبی مهربان داشت
 خواهیم ستخن بگتوییم در ابوتدا چنتد ستؤال      می برجسوههای  شود در مورد کدام یک از شخایتبرای این که روشن 

 پرسم: می
 کربال  به شهادت رسید: )علیه السالم(   سرزمینی که امام حسین .1

 نیکو   گویند: می نیک، خو ، زیبا، نکو هم .2

 نور  ای از قرآن به معنای روشنایی و یکی از شهرهای اسوان مازندران: سوره .3
 حرم   گویند: می به دور تا دور مزار امامان .4

 توسل   در آن آمده است:)علیه السالم(   دعایی که نام امامان معاوم .5

اول و آخر کلمات را به ترتیب کنار هم قرار دهید، البوه از آخرین کلمه فقط حرف اول را اسوفاده کنید تا های  حاال حرف
  موضوع برنامه امروز ما روشن شود. بله.

 بله امروز برای شما از شخایوی صحبت خواهم کرد که کانون رحمت برای مردم بود.
 

زندگی ساده و به دور از هر گونه تجمالتش، رفوار با مردم در اجوماع و احورامش به دیگران، همه و همه دست به دست 
 آنان بود.ترین  کریم هم داده بودند تا پیامبری را به جامعه بشری معرفی کنند که برگزیده پیامبران و

کته در  )صتلی اهلل علیته و آلته(     خواهیم صحبت کنیم؟ بله، پیامبر اکرم می کنم مووجه شدید که راجع به کدام پیامبر می فکر
 اند: توصیف اخالق و رفوار اجوماعی آن حضرت نوشوه

 «کان اک م النا»
)صتلی اهلل علیته و آلته(     ؛ رستول اهلل «اکترم النتاس   کتان رستول اهلل  »با اسوفاده از دو حرف )س، ر( جمله را کامتل کنیتد:   

 بندگان خدا بود.ترین  گرامی
داد  متی  هدف ما این است که در این درس با رفوار پیامبر اکرم و اقداماتی که برای بهبود رفوار اجومتاعی متردم انجتام   

 آشنا شویم.تر  بیش
 کنیم: می به همین منظور در سه موضوع زیر صحبت

 126ص 
 پردازیم. می گوییم و بعد به توضیح این موارد می را« السالم علیک یا ابا عبداهلل»با هم جمله  حاال همه

 پیامبر و کودکان:

رحمت کانون  
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خواست شیوه رفوار درست با کودکان را به مردم  ها می گذاشت و با احورام نمودن به بچه می احورامها  رسول خدا به بچه
 شتوند. لتذا   می در جامعه افرادی مسوقل، آزاد و محکمها  صورت گیرد، آنبیاموزد. چون وقوی با کودکان برخورد درست 

 فرماید: می
 «آدابهم 1و  30، 29، 15،  8، 1اوالدکم و،  1و  30، 28، 12، 25، 1»

 شما باید به جای هر عدد، حرف الفبایی آن را قرار دهید تا جمله پیامبر کامل شود.
 84«آدَابَهُمْ أَحْسِنُوا وَ  أَوْلَادَکُمْ أَکْرِمُوا»فرمایند:  می بله پیامبر اکرم

 را تربیت نمایید.ها  فرزندان خود را احورام کنید و با آدا  نیکو آن
هتم مثتل پتدران و متادران ختود در      ها  بود. بچهها  مردم مدینه در انوظار مردی نشسوه بودند که حوی مورد عالقه بچه

 کردند. می ظه شماریقسمت ورودی شهر جمع شده بودند و برای آمدنش لح
کته دوستت   هتا   زودتر از سفر بیاید. خاوصتاً بچته  )صلی اهلل علیه و آله(  ازدحام عجیبی بود. همه منوظر بودند تا رسول خدا

را مثل دو نوه عزیزش امام حسن و حسین )علیهم السالم( در آغوش بگیرد و مورد ها  داشوند تا یک بار دیگر پیامبر، آن
 ها، انوظار به سر آمد و مرکب پیامبر خدا در ورودی شهر ایسواد. خره پس از ساعتنوازش قرار دهد. باال

 رفوند تا به پیامبر برسند. می کودکان از سر و کول همدیگر باال
را هم بر مرکب ختود نشتانید و آنگتاه بته     ها  را دید؛ بعضی را در آغوش گرفت و بعضیها  پیامبر خدا هم که عالقه بچه

ش بودند فرمود که باقیمانده کودکان را در آغوش بگیرند و به سمت شهر حرکت کنند. کودکان از این یارانی که همراه
 کردند. نمی بودند و خوشحالی آن روز خود را هرگز فراموش زده صحنه ذوق

 85کردند. می کردند آن لحظات به یاد ماندنی را برای همدیگر تعریف می حوی پس از گذشت روزها وقوی با هم بازی
 128ص 
 ببرید    هایوان را با  بچه .1

 نمایید.   موقع نشسون به آن ها .2

 کنید.    ها آن  با  .3

 به کمک کلمات، جاهای خالی را پُر کنید.
 کرد: می بله پیامبر سفارش

 هایوان را با احورام ببرید. نام بچه .1

 احورام نمایید.ها  موقع نشسون به آن .2

 صحبت کنید.ها  با خوشرویی با آن .3

 امبر و مسوضعفانو اما پی
 کند که: می از پدر بزرگوارش امام علی نقل)علیه السالم(   امام حسین
 کردند: می وقت خود را سه قسمت)صلی اهلل علیه و آله(  پیامبر اکرم

 چی؟ بله برای عبادت قرار داده بود تا با خالق بی هموای خویش به راز و نیاز بپردازد.  قسموی را برای
 کرد. می چی؟ بله برای خانه اخوااص داده بود و برای آسایش خانواده خود تالش  قسموی را برای 

داد و بترای   متی  چی؟ بله، خود و مردم که در این بخش هم کارهای شخای خود را انجام  قسموی هم برای 
 86کرد. می رفع مشکالت مردم به ویژه مسوضعفان تالش

                                                           
 .59، ص 2؛ سیره پیامبر، ج 456، ص 16. کنزالعمال، ج  84
 .60-61، ص 2. سیره نبوی، ج  85
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در نزد پیامبر بودند و پیامبر ها  انسانترین  مسوضعفان جامعه از گرامی دانست. می پیامبر خود را از مسکینان و مسوضعفان
 کرد. نمی از هیچ کوششی دری ها  برای راحوی آن

از جمله اقدامات مهم حضرت برای راحوی مسوضعفان و مسلمانان که تازه ایمتان آورده بودنتد ستاخون ستکویی کنتار      
 اصحا ؟بود که معروف شدند به ها  مسجد و پناه گرفون آن

 می دانید به چه اصحابی معروف شدند؟ بله به اصحا  صفه
 87می توانید نام چند نفرشان را بگویید؟ افرادی مثل: مقداد، اباذر، جُویبر

 فرماید: می ای به اباذر که حضرت در جمله
 «88خورم. می نشینم و با دوسوان خود غذا می پوشم و مثل شما بر زمین می ای اباذر! من هم مثل شما لباس خشن»

نُه سال خدموکار پیامبر بودم. هیچ وقت پیامبر به من نگفت چرا چنین نکردی و چرا این کتار را انجتام   »گوید:  می انس
ندادی. یعنی از من ایراد نگرفت و در مدتی که با ایشان بودم در مقایسه با انواع عطرها که در عمرم بوییدم، هرگز بویی 

کترد و   می خاست و احورامش می آمد، پیامبر برای او بر می وقوی یکی از اصحا  به مالقاتشبهور از بوی پیامبر نیافوم. 
 89رفت. می شد تا زمانی که از حضور پیامبر نمی از او جدا

 و آخرین مورد مساوات
مده بتود  از اقدامات مهم پیامبر که بر اساس منطق اسالم و قرآن هم بود برابری و مساوات تمام مسلمانان بود. پیامبر آ

که بر اساس قرآن حاارهای رنگ و طبقات را کنار بزند و همه را بر اساس اسالم یکسان و برابر قترار دهتد تتا همته     
 در برابر اسالم.ها  نیست، مگر بر اساس ایمان و عمل آنها  بدانند که تفاوتی بین آن

 ذان بگوید.پس از فوح مکه، پیامبر اکرم به بالل دسوور داد که باالی کعبه برود و ا
زده  ای از ایتن کتار پیتامبر شتگفت     بالل آن غالم سیاه پوست دیروز، امروز شد مؤذن پیامبر و اذانش را گفت. ولی عده

کردند چون او غالم بوده و سیاه پوست هم هست و تازه از طبقه اشرافی هم نبوده، نباید چنین کاری بته   می بودند؛ فکر
 شده است. می او واگذار

 ختدا را ستپاس  »فراد خودخواه عوا  بود که وقوی کنار کعبه اذان گفون بالل ستیاه چهتره را دیتد، گفتت:     یکی از آن ا
 «گویم که پدرم مُرد و این روز را ندید. می

 «محمّد جز این کالغ سیاه، مؤذن دیگری نیافت؟»حارث مرد دیگر حاضر در آن صحنه گفت: 
که جبرئیل امین آمد و پیامبر را از آنچته اتفتاق افوتاده بتود آگتاه       باالخره هر کس به زبان اعوراض چیزی گفت، تا این

 ساخت.
که زده بودند اعوراف هایی  به حرفها  را احضار کرد و از آنچه گفوه بودند و اتفاق افواده بود پرسید. همه آنها  پیامبر آن
 کردند.

گفتت   می کوچک شمردن فقرا منع کرد. آیه را از فخرفروشی و بزرگی نسبت به اموال، وها  ای نازل شد و آن سپس آیه
 باشد. ها می که اساس و مالک برتری انسان
 در اسالم و نزد خدا چیست؟ها  مووجه شدید مالک بزرگی انسان

 پس اجازه دهید قدری بیشور راهنمایی کنیم.

                                                                                                                                                                                     
 .150، ص 16. محمدباقر مجلسی، بحار، ج  86

 .339، ص 5کلینی، کافی، ج «. …مُحْوَاجاً عَارِیاً  دَمِیماً قَاِیراً رَجُلًاکَانَ »  .87

 .295، ص 2شهید مرتضی مطهری، سیره نبوی، ج  .88
 .16، ص 1بن فضل طبرسی، مکارم االخالق، ج  حسن .89
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 131بله تنها مالک برتری در اسالم ص 
 باشد نزد خدا مقامی باال و بهور را دارد.تر  نش محکمیعنی هر کسی در عمل پرهیزکار باشد و ایما 90می باشد.

دانست  می دید و در برابر اسالم همه را یکسان می همراهانش را به فرمان خدا مساوی)صلی اهلل علیه و آلته(   بله پیامبر اکرم
 قائل نبود.ها  و هیچ تفاوتی در بین آن

ای کته وقوتی    نشست بته گونته   می ای میان اصحابش در حلقهو آله(  )صلی اهلل علیه پیامبر اکرم»گوید:  می تا جایی که اباذر
 «یک از افراد است.دانست پیامبر کدام  نمی شد می ای وارد بیگانه

 91بریم. می خواند برنامه را به پایان می در پایان با شعری که دوسووان
 ای از نور نسخه
 دانند می مدینههای  کوچه

 عابرترین  که تویی مهربان
 رسی به رهگذران می اتو که ت
 شود گلی ظاهر می بر لبت

 هایی تو طبیب تمام دل
 گردی می که به دنبال درد

 ای از نور توی دست تو نسخه
 دهد به هر دردی می که شفا

 تو بهاری که از زمین دلت
 جوشند می زاللهای  چشمه

 آیند می تشنگان تشنه تشنه
 نوشند می از صفای دل تو

 تسخنان تو مثل خورشید اس
 هاست روشنی بخش خانه دل

 عطر خوشبوی نام نیکویت
 92هاست آشنای تمام محفل

                                                           
 .369، ص 2سیره نبوی، ج  .90
 آورد. . مربی قبالً با یکی از دانش آموزان جهت دکلمه شعر هماهنگی الزم را به عمل می 91
 ، )شعر از محمد عزیزی )نسیم((.177. نان و پروانه، ص  92
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 نام درس:

 عطر گل شادابی
 موضوع:
 اخالق

 هدف کلی:
 شوند. می آشنا)صلی اهلل علیه و آله(  اعی پیامبرای از سیره اجوم دانش آموزان در این درس با گوشه

 اهداف جزیی:
 شوند. می آشنا دانش آموزان در این درس با موارد ذیل

 اخالق پیامبر در برخورد با پیران؛ .1

 وظایف فرزندان نسبت به والدین؛ .2

 احورام به پدر و مادر؛های  فایده .3

 هدف رفواری:
را در )صلی اهلل علیه و آله(  رود در پایان درس، احورام به والدین و بزرگان و راه و روش پیامبر اکرم می از دانش آموزان انوظار

 د.خود تقویت کنن
 مناسب تدریس:های  روش

 ها، شعر، داسوان( توضیحی، فعال: )پرسش و پاسخ، راز دایره
 آموزشی:های  رسانه

 تخوه سیاه و کارت
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 عطر گُل شادابی

 برای ما ز بابا و ز مادر    تر به نام آن که باشد مهربان
 مکن هرگز خدای خود فراموش    دهم پندی بکن آویزه گوش

خو  است؟ امیدوارم که حال شما در تمام مراحل زندگی خو  باشد. هر کس دوست دارد یک  سالم علیکم، حال شما
 برنامه شاد و خرم داشوه باشیم، صلوات بلندی بفرسود.

 «.مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ  عَلَى  اللَّهُمَّ صَلِ»
 توانید چند کلمه مناسب بسازید؟ می «ن»آیا شما با حرف 

 ن ………
 ن ………

 ن ………

 ن ………

 ن ………

 کنیم تا کلمات مورد نظر به دست آید. می اضافهها  حاال یک حرف هم به اول آن
 ن ………پ 

 ن ………ا 

 ن ………س 

 ن ………و 
 ن ………د 

 کلمات به دست آمده
 صلوات ……وظیفه ما نسبت به پیامبران پیامبران 
 زیارت ………  امامان

 ولی وظیفه به این سه چیست؟  سالخوردگان
 والدین
 دانایان

 شود. می به همدیگر وظیفه مشخصها  وصل کردن خط با
 138ص 

 یکی از کسانی که احورامشان بر ما واجب است. پیران یا سالخوردگان و بزرگان است.
 برای ما بگویید.ها  شما هر کدام، چند نوع احورام به این

 سالم دادن .1

 جای دادن در اتوبوس .2

 ها دلجویی از حال آن .3

 از خیابانها  رد کردن آن .4

 صحبت کردنها  مالیمت با آن با .5
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 رفونها  به دیدن آن .6

 کمک کردن .7

 حاال به یک داسوان از پیامبر اعظم در مورد برخورد با سالخوردگان و پیران برای شما نقل کنم:
 که در پیری بدانی این سخن را  گرامی دار پیران کهن را

ه اسالم و پیامبر داشت. چند بار به فرزندان گفوته  پیرزنی چادرنشین که راهش به مدینه منوره دور بود، عالقه عجیبی ب
بود که مرا به مدینه ببرید تا به زیارت رسول خدا مشرف شوم ولی فرزندان او موفق به این سفر نشده بودند. پیترزن در  

هشت برد و دیدار رسول خدا را برای خود ب می سوخت. در اشویاق دیدار پیامبر در حسرت به سر می آتش فراق رسول خدا
 دانست.  می برین و بهورین عبادت

روزی برای آ  آوردن همراه با یک مشک به سر چاهی که در بیابان بود آمد. از عنایات خدای مهربان رسول خدا با دو 
کردند. چون به سر چاه رسیدند، پیرزن را دیدند که بند مشک به دست  می سه نفر از یاران و اصحا  از آن منطقه عبور

این کار برای تو زحمتت دارد.  »به او فرمود: )صلی اهلل علیه و آلته(   شود. پیامبر اکرم می ی آ  کشیدن از چاه آمادهدارد و برا
اگتر ایتن زحمتت را از دوش متن     »پیرزن در پاسخ گفت: « مشک را به من بده تا از چاه به کمک تو آ  بیرون بیاورم.

 «کنم. می برداری، برایت دعا
کرد. بار سنگین  می   کرد، سپس به دوش گرفت و راهی خیمه و چادر آن پیرزن شد. گرما بیدادپیامبر مشک را پر از آ

مشک را به ما بده تا به در خیمه این »بود. عرق از پیشانی رسول اکرم جاری شده بود. یاران به آن جنا  عرض کردند: 
دوست دارم بتار امتوم را ختود بته دوش     »د: با یک دنیا محبت و عاطفه فرمودنها  حضرت در پاسخ به آن« زن برسانیم.

به خیمه رسیدند، مشک را بر زمین نهادند، از صاحب خیمه خداحافظی کرده و به سوی مقاد حرکتت کردنتد.   « بکشم.
او به من کمک کرد و آ  را از چاه کشید و تا »فرزندان پیرزن از راه رسیدند. پیرزن پیامبر را به آنان نشان داد و گفت: 

دویدند. چشمشان به دیدار جمال الهی رسول ختدا روشتن   ها  بچه« آورد. بروید از آن مرد سپاس گذاری کنید!در خیمه 
ستوزد. برگردیتد شتما را زیتارت کنتد. او شتما را        می مادر ما در آتش شوق دیدار شما»شد. به آن جنا  عرض کردند: 

مادر! آن که برای شما از چاه آ  کشید »یاد زدند: حضرت برگشوند و فرزندان آن زن به سوی او دویدند و فر« نشناخوه.
پیرزن به محضر رسول ختدا رستید و ختدای را بتر ایتن نعمتت       « و آ  را به خیمه رساند، محبو  شما رسول خدا بود.

 آسمانی شکر کرد.
 دل هم گنان شاد و خرم کنید   کم کنیدها  کوشید تا رنج

 جویند بس بی آزاری و داد  که گیوی نماند و نماند به کس
 یکی دیگر از کسانی که احورامشان بر ما واجب است پدر و مادر است.

 چند سؤال
 خدا  در قرآن کریم اطاعت از پدر و مادر بعد از اطاعت چه کسی آمده است؟ .1

 کامل  مسافرت بدون اجازه پدر و مادر حکم نماز و روزه چیست؟ .2

 واجب  شرکت در نماز جماعت با امر پدر و مادر چه حکمی دارد؟ .3

 یکی از وظایف ما در مقابل والدین احورام و احسان است.
ما نستبت بته پتدر و متادر از نظتر پیتامبر       ی  مربوط هسوند کنار هم قرار دهید، تا وظیفه 2به  2را که هایی  حاال کارت

 93مشخص شود.
 روی کارت

                                                           
 شود. . کارت ها به طور مخلوط به هم ریخوه گذاشوه می 93

 باسمه

 الیسمیه
نام با  

نزنید صدا  
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 پشت کارت
 روی کارت
 پشت کارت
 روی کارت
 پشت کارت
 روی کارت

 شت کارت پ

 

 دارد؟هایی  دانید احورام به پدر و مادر چه فایده می آیا
 را در جای خالی قرار دهید.ها  مناسب را پیدا کنید. سپس آنهای  به هم ریخوه در داخل کارت کلمههای  با حرف

 یک طرف کارت
 

 پشت کارت
 94 
 
 
 

 شود. می شدن عمر ……باع  

 شود. می مال ……باع   .1

 ها. ئکه برای آنمالی  …… .2

 ها. خدا از آن …… .3

 حج مقبول. …… .4

 از جهاد. …… .5

 ها. دعای پدر و مادر برای آن …… .6

رویم؛ تا با یکی دیگر از آرار نیکتی بته پتدر و     می احورام آشنا شدید، به سراغ یک مسابقههای  حاال که با برخی از فایده
 مادر آشنا شویم.
 ها مسابقه رمز دایره

م موال کنید! سپس حروف اول کلمات داخل دایره را کنار هم قرار دهید تتا بتا حتدیثی از پیتامبر     را به هها  اول دایره
 اسالم در مورد پدر و مادر آشنا شوید.

 143ص 
 ابراهیم    پیامبر بت شکن: .1

 ال است   دو حرف اول کلمه توحید: .2

 نیت   یکی از واجبات نماز: .3

 ظلم    به معنای سوم: .4

                                                           
 .85، ص 71بحاراألنوار، ج  .94

یمشی ال و یدیه بین   

ها  آن از جلوتر نروید راه  یجلس ال و   قبله 

ها آن از قبل  ننشیند 
یسبُ  ال و  

 له

دشنام باعث نشوید ها آن برای   

ن ی ا و ل ط د ا ع  ی د زای  ت ر ر ب  ی ش د و ن خ   

 ثواب خشنودی دعا زیادی طوالنی

 برتر
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 رسول  واده:لقب پیامبر به معنای فرس .5

 اسماعیل  پیامبری که لقب ذبیح اهلل دارد: .6

 الله    گل منسو  به شهدا: .7

 یس     قلب قرآن: .8

 اهل بیت  شود: می به خاندان پیامبر اطالق .9

 لبیک  به خدا:ها  جوا  حاجی .10

 وضو شود: می یکی از مقدمات نماز از هر طرف بخوانیم خودش .11

 انسان   نام دیگر سوره دهر: .12

 لیل آن به معنای شب:ای در قر سوره .13

 د    اول دنیا: .14

 یاری   به معنای کمک: .15

 نعمت باید در مقابل آن از خدا تشکر کنیم: .16

 144ص 
 مادر ای گلبوته مهوا  من

 مادر ای عطر گل شادا  من
 مادر ای سازنده فردای من
 منهای  مادر ای خون تو در رگ

 مادر ای شاخ گل نسرین من
 مادر ای پروانه پروین من

 تارهای  ی روشنگر شبمادر ا
 مادر ای صبح گل افشان بهار
 مادر ای خورشید اقلیم وجود
 مادر ای افسانه بود و نبود
 مادر ای آموزگار مهربان

 تا غرو  زندگی با من بمان
 ناراله مردانی
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 نام درس:

 ساده زیسوی
 موضوع:
 اخالق

 هدف کلی:
 شوند. می آشنا)صلی اهلل علیه و آله(  دای از زندگی حضرت محمّ دانش آموزان در این درس با گوشه

 اهداف جزیی: 
 شوند: می دانش آموزان در این درس با موارد زیر آشنا

 به دنیا؛)صلی اهلل علیه و آله(  بی اعونایی پیامبر .1

 به حداقل مال دنیا؛)صلی اهلل علیه و آله(  اکوفا کردن پیامبر .2

 کمک به نیازمندان از دست رنج خود پیامبر؛ .3

 اده زیست باشد اهل نجات است؛هر کس س .4

 است.تر  زندگی ساده زیسوان در دنیا راحت .5

 هدف رفواری:
رود که در پایان درس بووانند روش زندگی پیامبر را الگوی خود قرار داده و به ستاده زیستوی    می از دانش آموزان انوظار
 اهمیت بیشوری بدهند.

 مناسب تدریس:های  روش
 اسوان جای خالی، کارت، شعر، پرسش و پاسخ(توضیحی، فعال: )نمایشنامه، د

 آموزشی:های  رسانه
 تخوه، کارت، نمایشنامه
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 ساده زیستی

دوسوان خوبم سالم! امیدوارم که امروز با نشاط کامل در این جلسه حاضر شده باشید. امروز برنامته را بتا یتک نمتایش     
 95کنیم. دقت کنید تا پیام را مووجه شوید. می شروع

 نامه رسان:
اش تاتمیم گرفوته بتود تتا بته پادشتاهان        به علت رسالت جهتانی )صلی اهلل علیه و آله(  سال ششم هجری بود. پیامبر خدا
را بته دربتار   هتا   را به اسالم دعوت کند. شش نفر از اصحا  انوخا  شدند تا نامته ها  کشورهای دیگر نامه بنویسد و آن

اهلل بن حذافه است، میمور شدم تا نامه آن حضترت را بته پادشتاه    پادشاهان کشورهای دیگر ببرند. من هم که نامم عبد
با نام خدا شروع شده بود. پیامبر، خسرو پرویز را به خداپرسوی و  96ای که در دست داشوم ایران، خسروپرویز برسانم. نامه

خسترو پرویتز   دین اسالم دعوت کرده بود. سوار بر شور شده به سرعت راهی سرزمین ایران شدم. وقوتی بته سترزمین    
کرد  می شدم، بزرگی و عظمت آن بیشور جلوه نمایی تر می رسیدم، قاری بزرگ و زیبا از دور نمایان بود. به کاخ نزدیک

با خودم گفوم عجب کاخ زیبایی خسرو پرویز برای خودش درست کرده است در حالی که پیامبر متا کته فرستواده ختدا     
. حوی خشوی روی خشوی برای خودش نگذاشتوه استت، و بته حتداقل     است تاکنون هیچ کاخی را برای خودش نساخوه

من تعجب کترده بتود، بته متن     های  مقابل در کاخ که رسیدم دربان قار که از ظاهر لباس 97زندگی اکوفاء کرده است.
 …گفت
 دربان:

 «ام. ای برای خسرو پرویز آورده نامه رسانی هسوم که نامه»گفوم: « که هسوی ای غریبه!»
 دربان:

 «پذیرد یا نه. می بر کن تا ببینم آیا خسرو پرویز تو را به حضورشص»
خواسویم با او مالقتاتی داشتوه باشتیم، هتیچ      می وقوی دربان در حال رفون بود، یادم آمد از پیامبر اسالم که هر وقوی ما

 …و گفت شد و پیامبر همه اشخاص را پذیرا بودند. بعد از چند لحظه یکی از درباریان آمد نمی کس مانع
 دربان:

 «ات را بده تا من به شاه برسانم. شاه ایران، خسرو پرویز به تو اجازه ورود دادند، اما نامه»
 نامه رسان:

توانم نامه را به شما بدهم؛ چون رسول خدا فرمودند خودم نامه را به دست خسرو پرویز برسانم. وقوی  نمی نه، نه، هرگز»
گران قیمت و زیبایی است و بر بلندی نشسوه. یتادم آمتد از پیتامبر    های  تنش لباسمقابل خسرو پرویز رسیدم، دیدم بر 
 شتد هتر مکتانی کته جتا بتود روی زمتین        می پوشید و در هر مجلسی که وارد می اسالم که همیشه لباس ساده و تمیز

شتخص پیتامبر را    توانستت  نمتی  شتد  متی  ای که بارها اتفاق افواده بود که اگر ناشناسی وارد مجلس نشست به گونه می
نامه را دست خسرو پرویز دادم، او به من نگاهی موکبرانه انداخت و یکی از مورجمان خود را صتدا  تشخیص دهد. وقوی 

 زد تا نامه را ترجمه کند تا بفهمد مضمون نامه چیست؟

                                                           
دربان که نقش یکی از درباریان و مورجم را  -2راوی و نامه رسان که بهور است خود مبل  باشد،  -1. برای اجرای این نمایشنامه سه نفر نیاز است:  95

 خسرو پرویز: )از قبل مون را تمرین کنید( -3کند،  ایفا می

 نامه به دانش آموزان نشان دهد.. یک کاغذ لوله شده را مربی به عنوان  96
 .183، ص 4، چ 1383. عالمه سید محمّد حسین طباطبایی، سنن النبی، مورجم، عباس عزیزی،  97
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 مورجم:
 «ری بزرگ فارس.ای است از محمّد به کس به نام خدای بخشنده و مهربان، این نامه»قربانت گردم نوشوه: »

 98خسرو پرویز:
ببینم! زود این نامه رسان را  99این چه لفظی است؟ اسم مرا بعد از نام خودش و خدایش آورده است. نامه را بده به من»

 «از قار من بیرون بیندازید!
ی مدینه شتدم،  خسرو پرویز بدون آن که از مضمون نامه باخبر شود نامه را پاره کرد و من هم بر شورم سوار شدم و راه
خواسوم هر  می هر چند بعدها شنیدم خسرو پرویز از فروکش شدن خشمش به دنبال من فرسواد، ولی دیگر آنجا نبودم و

او با ایتن کتارش   »چه زودتر پیامبر را از این جریان با خبر کنم. وقوی موضوع را به پیامبر عرض کردم، پیامبر فرمودند: 
 «100دهد. می زود حکوموش را از دست

 یک صلوات بفرسوید.ها  با تشکر از دوسوانی که زحمت کشیدند. برای سالموی آن
)صتلی اهلل علیته و    ها! چه پیامی از مقایسه زندگی پیامبر با خسرو پرویز گرفویم؟ برای کمک بگویم که از صفات پیامبر بچه

 101شوید. می دهم، ببینم مووجه می نشانها  است که من آن را با این خط آله( 
 150ص 

  شد، هیچ گاه  می پیامبر اسالم با آن که روز به روز به نفوذ و قدرتشان افزوده
 زندگی نشتدند چتون متال دنیتا را                          ؟ پست و مقام دنیای را نخورند و اسیر 102
 آوردنتد                   متی  دستت خوردنتد و از آن چته بته     نمتی  دادنتد                 متی  دانسوند. زمانی که مال دنیتا را از دستت   نمی
 شتد خودشتان آن را                     متی  کردنتد. اگتر کفتش یتا لباسشتان پتاره       متی  گردیدند و در حد نیتاز از متال دنیتا استوفاده     نمی
 پوشیدند. هیچ وقت شکم خود را از غذاهای مونوع و گوناگون پُر نکردند. پیامبر هرگز حسرت مال دنیا را می کردند و می

 کتترد و بتته حتتداقل متتال دنیتتا                       نمتتی توانستتت بتترای ختتودش از دیگتتران چیتتزی درخواستتت  متتی ختتورد و تتتا نمتتی
کرد و البوه  می کرد. به راحوی از مالی که با                 به دست آورده بودند، در راه خدا به نیازمندان                  می

 103کرد تا ریشه فقر خشک شود. می و تالش دعوت   همیشه مردم را به           
 به این داسوان توجه کنید.

را روی زیراندازی ها  پول فراوانی در حدود نود هزار درهم رسید. ایشان همه پول)صلی اهلل علیه و آله(  روزی به پیامبر اسالم
رای خودشان باقی نماند. پیامبر با کمتال  ای که چیزی ب ساده ریخوند و بین مسلمین و نیازمندان تقسیم کردند، به گونه

وارسوگی و سادگی بر روی آن زیرانداز خوابیدند. دیگران خواسوند تا برای ایشان زیراندازی نرم بیندازند، اما پیامبر قبول 
چرا قیار و کسری باید در چنان آسایشی باشتند و شتما بتر روی زیرانتداز     »نکردند. روزی به ایشان کسی عرض کرد: 

پسندید که دنیتای زودگتذر    نمی آیا»پیامبر گرامی فرمودند: « ای بخوابید، که تار و پودش در رخسارتان ارر گذارد؟ ساده
ترم، لیکن مرا  شکی نیست که من از آنان بهور و نزد خداوند گرامی 104برای آنان باشد و سرای جاویدان آخرت برای ما.

                                                           
 با حالت تند بگوید. .98
 خسرو پرویز نامه را ناف کند. .99

 .297. سید علی اکبر قریشی، از هجرت تا رحلت، دارالکوب االسالمیه، ص  100
 روی تخوه بزرگ بکشد و بعد به هم وصل کند.. مربی این خط ها را  101
 توان روی تخوه درهم نوشوه شود(. . مربی کلمات را در هم ریخوه را داخل کارت بنویسد تا بچه ها تشخیص بدهند )البوه می 102
 .56-55. اسواد مطهری، سیره نبوی، ص  103
 .315، ص 9رم در قرآن، ج ؛ جوادی آملی، تفسیر موضوعی قرآن؛ سیره رسول اک256، ص 16. بحار، ج  104
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 مانتد کته لحظتاتی در ستایه درخوتی      می ی ما در دنیا مثل مسافریبا تعلقات و تجمالت دنیوی کاری نیست؛ زیرا زندگ
 شود. می آرامد و آنگاه که سایه زایل شد، آن مسافر برخاسوه، به سوی مقاد خود رهسپار می
کرد که در زندگی ستاده زیستت    می ها! پیامبر عالوه بر این که خود ساده زیست بود، به اصحا  و یارانش سفارش بچه

 رات آن برخوردار شوند. یکی از آن اصحا  که به این سفارش پیامبر عمل کرد، پسر عمو و دامتاد پیتامبر  باشند تا از رم

 بود. او چه کسی بود؟ علی )علیه السالم(.)صلی اهلل علیه و آله( 
 105گوییم؟ یا علی می شویم چه می رو ما در زندگی با هر مشکلی روبه

 الزم است به رمز این جدول پی ببرید! برای آن که رمره اصلی ساده زیسوی را بفهمیم
 152ص 
 (15و  11، 16، 5، 10هدایت ) به معنی راهنمایی کردن است: .1

 (9و  2، 8گنج ) شود: نمی میسر …نابرده رنج  .2

 (20و  22، 25زهد ) روی گردانی از دنیا و پارسایی: .3

 (23و  4، 12، 19دانا ) نادان نیست: .4

 (13و  1، 6ناس: ) آخرین سوره کوا  قرآن: .5

 گیرد و در آن راه برود؛ به معنی پیرو:کسی که راهی را در پیش  .6

 (14و  3، 18، 21سالک )
 (26و  24، 7، 17نکوه ) مکانی دارد: …هر سخن جایی و هر  .7

 تا بشمارید تا پیام مشخص شود. 3تا  3است، با هم  3رمز عدد 
  
 

 106این حدی  را با هم حفظ کنیم.
 ای علی آن که ساده زندگی کند، اهل نجات است. 107«یا علی! نجی المخفون: »و آله( )صلی اهلل علیه قال رسول اهلل
ها  کردند و اعوقاد داشوند آن می ای زندگی با پیروی کردن از این کالم رسول خدا به طور ساده)علیه السالم(   حضرت علی

اعوقاد داشوند کسی کته دنیاپرستت    و همچنین 108کنند، آرامش بیشوری دارند نسبت به رروتمندان. می که ساده زندگی
 باشد و به آن عشق ورزد، به آخرت کینه خواهد ورزید و با آن دشمنی خواهد کرد.

 توانید این ضر  المثل را کامل کنید: می ها! آیا بچه
معنی این ضر  المثل یعنی چه؟ یعنی اگر رروت دنیا را انسان به نیازمنتدان   109آخرت( -است )دنیا …و بال  …مال 

 باشد. می بخشد، سبب سخوی روزگار پس از مرگن
با بخشش متال دنیتا بته نیازمنتدان بترای      )صلی اهلل علیه و آله(  هم با الگو قرار دادن پیامبر اسالم)علیه السالم(   حضرت علی

 کردند. می آخرت توشه ذخیره
 110ش دهید.سروده شده گو)صلی اهلل علیه و آله(  در پایان به این شعر که در مورد رسول خدا

                                                           
 ای کند. خانه 26مربی یا علی را بزرگ روی تخوه بنویسد و آن را تبدیل به جدول  .105

 . مربی بخواند و بچه ها تکرار کنند. 106
 .363، ص 4. شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج  107
 .31نهج البالغه، نامه  .108
 دهخدا، داسوان الحکم. .109
 پروانه، بهور است این شعر را مربی به عنوان سرود با دانش آموزان تمرین کند.. رحمان دوست، نامه و  110

.«است نجات اهل کند زندگی ساده که آن»  
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 خانه شادی
 ای حِرا!

 ای پر از آهنگ و گُل و روشنی
 ای حِرا!

 خاطره ماندنی
 ات ای که دل سنگی

 از تپش سبز کالم خدا
 زنده شد و مثل دل ما تپید

 زدی می شاد نَفس
 وزید می از نفست بوی خدا

 باز دلم پُر غم و بی حوصله است
 بین من و تو چقدر فاصله است

 اکاش به آهنگ صدای خد
 از پس این فاصله دور صدایم کنی

 شادی شودی  تا دل من خانه
 منهای  کاش نفس

 با نفس سبز تو قاطی شود
111سید سعید هاشمی

 

                                                           
 .181، ص 1377نان و پروانه، حسین حداد، چ اول،  .111
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 قرآن

 نام درس:
 پیامبر و قرآن

 موضوع:
 قرآن

 هدف کلی:
 شوند. می آشنا)صلی اهلل علیه و آله(  دانش آموزان در این درس با برخی از فضائل اخالقی رسول خدا

 داف جزیی:اه
 شوند: می دانش آموزان در این درس با موارد زیر آشنا

 آشنایی با پیامبر؛ .1

 رشد برخی فضائل اخالقی؛ .2

 درس آموزی از مکوب پیامبر در زمینه حسن اخالق و تواضع. .3

 هدف رفواری:
نسبت بته  ها  ت آنای از فضائل پیامبر، محبت و معرف امید است در پایان درس دانش آموزان، عالوه بر آشنایی با گوشه

 حضرت افزون شود و برخی فضائل اخالقی را کسب نمایند.
 مناسب تدریس:های  روش

 توضیحی، فعال: )پرسش و پاسخ، شعر، داسوان، جدول(
 آموزشی:های  رسانه

 تخوه، کارت
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 پیامبر و قرآن

 دوسوان سالم، سالم کالم بزرگی است و نشانه سالمت و ارادت است.
 داوند به چه کسانی سالم فرسواده است؟ بهشویاندانید که خ می آیا

 سالم گفواری از پروردگار بخشاینده است. 112(سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِیمٍاحسنت بر شما، در قرآن آمده است: )

الم شوند س می میرند و روزی که مبعوث می و روزی کهاند  روزی که موولد شدهها  برخی پیامبران هسوند که قرآن بر آن
 نموده است. نام این پیامبران چیست؟

 درود بر شما، حضرت عیسی و حضرت یحیی )علیهما السالم(
کرد حوی به کودکان. احدی  می تواضع، سالم کردن است. بفرمایید کدام پیامبر بود که به همه سالمهای  یکی از نشانه

بود و البوه این یکی از خاوصتیات واالی آن  موفق نشد بر آن حضرت زودتر سالم کند. این نشانه اوج تواضع حضرت 
 حضرت است و فضائل رسول خدا قابل شمارش نیست.

حضترت در جتوا    « فضائل اخالقی پیامبر را برای من شمارش کن!»عرض کرد: )علیه السالم(   شخای به حضرت علی
ممکتن نیستت   »شخص گفتت:  .« دنیا را برای من بشمار تا فضائل پیامبر را برایت شمارش کنمهای  تو نعمت»فرمود: 

تتوانی شتمارش    نمتی  چگونه تو مواع دنیا را که قرآن قلیل و اندک خوانده،»حضرت فرمود: « مواع دنیا را شمارش کنم.
 113«خواهی من اخالق پیامبر را که قرآن کریم عظیم خوانده شمارش کنم. می کنی، ولی

اه تمامی فضائل حضرت را خالصه نمتود بته ایتن داستوان     ای کوت دوسوان! با این حال یکی از همسران پیامبر در جمله
 توجه کنید.

از همسران رسول ختدا رفتت و از او خواستت تتا خاوصتیات و      « عایشه»نزد « سعید بن هشام»روزی شخای به نام 
 اخالقی آن حضرت را که مدتی با آن حضرت زندگی نموده و آشناست برایش توصیف نماید.های  ویژگی

ای کوتاه تمام خلقیات پیامبر خدا را برای آن شخص بیان نمود. به نظر شما آن جمله کوتتاه   ر جملههمسر رسول خدا، د
 چه بود که توانست آن خلق عظیم را که قرآن بیان کرده توصیف نماید.

 «114ای؟ مگر قرآن نخوانده»همسر رسول خدا در جوا  گفت: 
 «چرا»مرد گفت: 

 «.  115: »  گفت:
 

 داند؟ می له کوتاه راچه کسی معنای این جم

                                                           
 58یس/  .112
 .191. پندهای تاریخ، ص  113
 که یک طرف کارت دهد  . در این هنگام مربی محورم کارتی را که قبالً با خط زیبا و درشت نوشوه و آماده کرده است ارایه می 114

 خُلقُه القرآن

 و طرف دیگر 

 اخالق پیامبر قرآنی

 بود، نوشوه شده است.
 .619، ص 2مسودرک الوسایل، ج  .115

لق ه القرآن خ  بود قرآنی پیامبر اخالق   
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اند، پیامبر ختدا   به نیکی یاد شده و صاحبان آن فضائل سوایش شدهها  بله عزیزان، یعنی تمام فضایلی که در قرآن از آن
هتا   به زشوی نام برده شتده و صتاحبان آن  ها  در حد اعلی داراست. همچنین تمام آن صفات ناپسندی که در قرآن از آن

 به نحو کامل بیزار و مبراست.ها  اند، پیامبر از آن شدهمورد مذمت و نکوهش واقع 
نموده، پیامبر اولین کسی است که انجام داده و تمام کارهای ناپسندی که قرآن از ها  که قرآن امر به آنهایی  تمام نیکی

 د.نهی نموده، پیامبر خدا اولین کسی است که به نحو احسن ترک کرده است و در واقع قرآن مجسم بوها  آن
و صتفات و  انتد   که در قرآن کریم مورد سوایش قرار گرفوههایی  خواهیم به کمک شما عزیزان با برخی از گروه می حال

 مدح و سووده شده است آشنا شویم.ها  اعمال پسندیده آن
 116یاد نموده را نام ببرید.ها  که قرآن به نیکی از آنهایی  شما عزیزان برخی از گروه

 

    
 
 
 

را پیامبر خدا ها  که نام نبردیم و در قرآن هست، آنهایی  دوسوان تمام این اوصاف پسندیده که نام بردیم و برخی ویژگی
 در حد اعلی داراست. از جمله آن صفات پسندیده تواضع بود که قرآن کریم بندگان خدای رحمان را این گونه توصتیف 

 فرماید: می کند و می

 117(لَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًاوَعِبَادُ الرَّحْمَنِ ا)

 روند. می و بندگان خدای بخشایشگر کسانی هسوند که روی زمین با تواضع راه
شود و نشان دهنده بزرگی و عظمت افراد استت.   می تواضع یکی از حاالت پسندیده است که باع  رشد و کمال انسان

وی شخص موکبر است. بزرگان دین ما همگی دارای صتفت تواضتع   به خالف غرور و تکبر که نشانه سبک وزنی و پس
 اند. بوده

 خدا بینی از خویشون بین مخواه  بزرگان نکردند در خود نگاه
 بلندی به دعوی دیندار نیست  بزرگی به ناموس و گفوار نیست

 تکبر به خاک اندر اندازدت   تواضع سر رفعت افرازدت
 حقارت نگه در کسان به چشم  گرت جاه باید مکن چون خسان

 «دارم. نمی دست برها  پنج کار است که تا دم مرگ از آن»فرمود:  می رسول گرام اسالم در اوج تواضع بود و
 غذا خوردن روی زمین با غالمان؛ .1

 بر االغ سوار شدن؛ .2

 پوشیدن لباس پشمی؛ .3

 دوشیدن بز به دست خود؛ .4

 118سالم بر کودکان. .5

 کردند. می بی اد ، قابل تحمل نبود و به حضرت اعوراض تواضع آن حضرت گاهی برای برخی افراد

                                                           
 تواند برخی از این صفات را روی کارت نوشوه و ارایه دهد تا به صفت مورد نظر یعنی تواضع برسد. . مربی قبالً می 116
 .63فرقان/  .117
 .126، ص 15حاراألنوار، ج محمد باقر مجلسی، ب .118

کنندگان انفاق  

 پرهیزکاران

 نمازگزاران

 شکرگزاران

پیشگان صبر  

 متواضعان
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روزی زنی بی اد  به رسول خدا برخورد نمود در حالی که آن حضرت روی زمین در جایگاه پایین در حال غذا ختوردن  
 «نشینی. می خوری و مانند بردگان می ای محمّد تو مانند بردگان غذا»بود. آن زن گفت: 

 «119است.تر  خدا هسوم، کدام بنده از من بندهی  من بنده»رسول خدا در پاسخ فرمود: 
داند و اخوااص  ها می و فضائل اخالقی است که قرآن کریم رسول خدا را مخاطب این صفات و ویژگیها  برخی ویژگی

 به شخص پیامبر خدا دارد.
برسیم و بتا خاوصتیات   ها  را حل کنیم، تا به برخی از این ویژگی« بگرد و پیدا کن»به کمک شما عزیزان این جدول 

 آشنا شویم.تر  پیامبر بیش
نویسم. شش تا شش تا بشمارید تا با صفات پیامبر خدا در قرآن یکی یکی  می رمز جدول عدد شش است. حرف اول را

 آشنا شویم.
 166ص 

 120رحیم، دلسوز، شاهد، بشیر، سراج، نذیر، اسوه
حضرت است. به همین جهت الزم است خاوصتیات رستول    رسول خدا اسوه و الگو بودنهای  از خاوصیات و ویژگی

 خدا را بهور و بیشور بشناسیم، تا با خلق و خوی حضرت آشنا شویم. چرا که قرآن از اخالق پیامبر با عظمت یاد نموده و
 فرماید: می

 121(وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ)

 ای پیامبر! تو بر اخالق نیکویی هسوی.
ز میان تمامی خاوصیا حضرت، حسن خلق پیامبر را بیشور مورد تیکید قرار داده، نشان از اهمیت و این که قرآن کریم ا

 اخالق و خوش خلق بودن و بزرگی اخالق پیامبر دارد.
 مالزم باش اخالق نکو را  چو حسن خلق محبو  قلو  است

 رسول راه دانِ راسوگو را   نه آخر در کالم خویش یزدان
 به خلق خوش سوایش کرد او را   و حکمت ز چندان علم و دانایی

بااخالق های  رسول خدا هم خود دارای درجه اعلی حُسن خلق بود. همچنین حُسن خلق را بسیار سفارش نموده و انسان
 را بسیار دوست دارد. احادی  فراوانی از مدح حسن خلق از رسول خدا رسیده است. از جمله این حدی  را از رسول ختدا 

 ه در مورد حسن خلق است.خوانیم ک می
 122«مَجْلِساً یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً  مِنِّی  أَقْرَبُکُمْ»فرماید:  می رسول خدا

                                                           
 .271، ص 6کافی، ج  .119
 مهربان و دارای رأفت و رحمت و زیاد. -. رحیم 120
کند و مشکالت امت برای او گران و ناگوار است این دو صفت و ویژگی با چند صفت دیگر مثتل   غمخوار کسی که غم دیگران او را ناراحت می -دلسوز

 توبه چنین آمده است. سوره 128حریص بر هدایت و رأفت در آیه 

 (.لَقَدْ جَاءکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَُُوفٌ رَّحِیمٌ)

رای رأفتت و رحمتت   همانا رسولی از جنس شما برای هدایت خلق آمد که سخوی های شما برایش دشوار است و حریص بر شما و نسبت به مؤمنتان دا 
 است.

گنتاه و  صفات شاهد )حاضر و ناظر بر امت( بشیر )بشارت دهنده به بهشت و نعمت های الهی( سراج )چراغ و راهنمای هدایت( نذیر )بر حتذر دارنتده از   

 *ا أَرْسَلْنَاكَ شَااهِدًا وَمُبَشِّارًا وَنَاذِیرًا    یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّاحزا  آمده است با برخی صفات دیگتر )  46و  45عواقب آن یعنی عذا  جهنم در آیات 

(. ای رسول، همانا تو را به عنوان گواه و بشارت دهنده و انذار کننده و دعوت کننده به سوی خدا و چراغ هدایت وَدَاعِیًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِیرًا

 و روشنی بخش فرسوادیم.
 .4قلم/  .121
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 باشد.تر  فرد و همنشین با من است که خوش اخالقترین  یعنی: کسی در قیامت نزدیک
 بودند و دوست داشوند بیشور با رسول خدا باشند. آن قدر پیامبر خدا مهربان و خوش اخالق بود که همه شیفوه اخالق او

شدند. برخی از کودکان  می دویدند و دور حضرت جمع می دیدند به طرف حضرت می کودکان هر گاه رسول خدا را از دور
 را بر پشت خود سوار نماید. چون رفوتار پیتامبر را بتا حستن و    ها  خواسوند تا آن می که سن کموری داشوند از پیامبر خدا

 کند. می حسین )علیهما السالم( دیده بودند که چگونه رسول خدا آن دو بزرگوار را بر پشت خود سوار
 داسوان

رفت. با دیدن رستول ختدا    می گروهی از کودکان مشغول بازی بودند. چشمشان به رسول خدا افواد که به طرف مسجد
آمیز آن حضترت را بتا    رفوند. چون رفوار محبتهمگی دست از بازی کشیدند و به سوی حضرت دویدند و اطرافش را گ

کرد( به  می گرفت و بر پشت خود سوار می راها  دوید و آن ها می حسن و حسین دیده بودند )که گاهی در کوچه دنبال آن
خواست هر چه زودتر ختود را بترای نمتاز     می پیامبر« شور من باش.»گفوند:  می این امید هر یک دامن پیامبر را گرفوه،

 رنجیده خاطر شوند.ها  خواست بچه نمی اعت به مسجد برساند، ولیجم
را تنبیه کند، تا پیتامبر را رهتا   ها  بالل در جسوجوی رسول خدا از مسجد بیرون آمد. وقوی جریان را فهمید خواست بچه

ین است که بخواهم تنگ شدن وقت نماز برای من بهور از ا»کنند. پیامبر خدا وقوی مووجه منظور بالل شد به او فرمود: 
 «را برنجانم.ها  بچه

رنجیتده ختاطر   هتا   خالص شود و به نماز برسد و هتم بچته  ها  اندیشید که هم از دست بچه می ای پس باید دنبال چاره
 نشوند.

از این رو از بالل خواست به منزل برود و چیزی برای کودکان بیاورد. بالل رفت و با هشت دانه گردو برگشتت. پیتامبر   
 123راضی و خوشحال به بازی مشغول شدند.ها  تقسیم کرد و آنها  ا را بین بچهگردوه

                                                                                                                                                                                     
 .15927، ح 153، ص 12ملی، وسایل الشیعه، ج شیخ حُر عا .122
 .286نفایس االخبار، ص  .123



75 

 
 نام درس:

 قرآن و زندگی
 موضوع:
 قرآن

 هدف کلی:
 شوند. می دانش آموزان در این درس با شیوه انس با قرآن آشنا

 اهداف جزیی:
 شوند: می دانش آموزان در این درس با موارد زیر آشنا

 و نحوه اسوفاده از آن؛شیوه انس گرفون با قرآن  .1

 تیریرات انس گرفون با قرآن در زندگی. .2

 هدف رفواری:
ببرنتد و    گیری از قرآن انگیزه پیدا کنند در زندگی از آن بهتره  رود در پایان درس دانش آموزان نسبت به بهره می انوظار

 همچنین با قرائت و تدبر و عمل به آن به خدا نزدیک شوند.
 مناسب تدریس:های  روش

 توضیحی، فعال: )جدول، کارت، شعر، مسابقه، تمثیل، طرح تاویری(
 آموزشی:های  رسانه

 تخوه وایت بُرد، کارت
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 قرآن و زندگی

 کوابش نور و پیغامبش عظیم است  به نام آن که رحمن و رحیم است
 زندگی موفق باشید. با سالم گرم و صمیمی به همه دوسوان عزیز، امیدوارم که حال همه خو  باشد و در تمام مراحل

 )صلی اهلل علیه و آله( نازل شده است بر محمّد   قرآن که بود پیام ایزد
 آیات هدایت است قرآن   اعجاز نبوت است قرآن

 برنامه زندگانی ماست  قرآن که نشان دهد ره راست
 برنامه آسمانی ما   این است کوا  دینی ما

 کنیم. می چه درسی شروعخو  دوسوان، اگر گفوید برنامه امروز را با 
 ریاضی، علوم، تاریخ؟

 خواهیم شروع کنیم. می نه، امروز را با درس گیاه شناسی
 دانید مراحل رشد یک گیاه چگونه است؟ می آیا
 مرحله مهم را برای رشد گیاه در نظر گرفت: 5توان  می بله،

 زند( می هگیاه سر از خاک بیرون آورده و جوانی  اول: جوانه زدن )یعنی اول دانه
 کند( می کند و پرورش پیدا می دوم: پرورش یافون )سپس این جوانه آهسوه آهسوه رشد

 شدن است(تر  شود و آماده کامل می کند که سفت و محکم می سوم: محکم شدن )یعنی سپس گیاه آن چنان رشد
 چهارم: ساقه شدن و کامالً روی پای خود ایسوادن.

 شود( می ک گیاه کامل تبدیل شده و انبوهپنجم: انبوه شدن )یعنی سپس به ی
 174ص 

 خو  عزیزان! پنج مرحله برای رشد گیاه وجود دارد، تا یک دانه کوچم به یک گیاه کامل تبدیل شود.
 فرماید: می کند. می ( این مراحل را ذکر29دانید خداوند در قرآن )سوره فوح، آیه  می حال دوسوان! آیا

 «در انجیل چنین است:)صلی اهلل علیه و آله(  یعنی یاران رسول خداها  (: مثل آنلِوَمَثَلُهُمْ فِی الْإِنجِی)

 «کند. می خود را خارجهای  (: مثل زراعوی است که جوانهکَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ)

 این چندمین مرحله رشد گیاه است؟ آفرین، اولین مرحله.ها  بچه

 کند تا نیرو بگیرد و محکم شود. می (: سپس به آن کمکفَآزَرَهُفرماید: ) می سپس

 ها! این چندمین مرحله است؟ آفرین، دومین مرحله یعنی پرورش یافون. بچه

 شود. می شدنتر  شود و آماده کامل می (: یعنی سفت و محکمفَاسْتَغْلَظَفرماید: ) می سپس

 ای کامل و سفت و محکم را تشتکیل  ساقهایسود و  می (: یعنی روی پای خودفَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِفرماید: ) می و بعد

 دهد. می

 کنتد و انبتوه   متی  (: یعنی این دانه ریز درون خاک آن چنان رشد نموّ چشتمگیر پیتدا  یُعْجِبُ الزُّرَّاعَفرماید: ) می سپس

 آورد. می شود که زارعان را هم به تعجب می
 را به چنین زراعوی تشبیه کرده است؟ علیه و آله( )صلی اهلل داند که خدا چرا مؤمنان و یاران رسول خدا می حاال آیا کسی
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گردد، همین  می شود و بر ریشه و ساقه خود اسووار می کند و نیرومند می آفرین! چون همان طور که گیاه به تدریج رشد
دهنتد و   متی  یابند و اسالم را با گفوار و کردار خود در جهان نشر می شوند و پرورش می طور مؤمنان هم رفوه رفوه قوی

 افزایند. می ای بر جامعه اسالمی روز به روز جمعیت تازه
 گویند؟ می حاال اگر گفوید به این جسوجو و فکر کردن ما در قرآن چه

 آفرین، تدبر.
است که در مقابل تو باز است. پس نیکوست که هایی  هر یک از آیات قرآن گنجینه»فرماید:  می)علیه الستالم(    امام سجاد
 «124آن نگاه و جسوجو کنی.به دقّت در 

خو  دوسوان! ما انوهای آیه را مورد بررسی قرار دادیم و در آن تدبر کردیم، ولی در ابودای آیه نیتز مطلتب زیبتایی در    
خواهد با قترآن انتس گرفوته و از آن در     می آمده است. یک نوجوان مؤمن که)صلی اهلل علیه و آلته(   وصف یاران رسول خدا

 فرماید: می اید به آن عمل کند. خداوندزندگی بهره ببرد، ب
 174ص 

 (: یعنی محمّد فرسواده خدا است.مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ)

 او باشیم[های  ]پس ما باید مطیع فرمان

 (وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْکُفَّارِ)

 یر هسوند[کنند سرسخت و سخوگ می ]یعنی نسبت به کافران که با اسالم و مسلمین دشمنی

 ( ]ولی با یکدیگر رئوف و مهربان هسوند[رُحَمَاء بَیْنَهُمْ)

 به عبادت خدا مشغولند[.ها  بینی. سپس آن می را در رکوع و سجودها  (. ]پیوسوه آنتَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا)

 لبند.[ط می (. ]همواره فضل خدا و رضای او رایَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا)

 کند این است که: می ذکرها  و صفت دیگری که خدا برای آن

 در صورتشان، ارر سجود است.[ها  (. ]نشانه آنسِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ)

 (.التَّوْرَا ِذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِی صفات یاران رسول خداست که در تورات بیان کردیم. )ها  فرماید: این می و در آخر خداوند

کنند و به طور کلی با تالوت و تدبر و عمل بته قترآن، زنتدگانی     می خوشا به حال آن کسانی که به این دسوورات عمل
 125برند. می خویش را نورانی کرده و از قرآن در زندگی بهره

گیری  د که این انس و بهرهآی می بله دوسوان، تا اینجا با نحوه انس پیدا کردن با قرآن آشنا شدیم. حال این سؤال پیش
 از قرآن چه تیریری در زندگی یک انسان دارد؟

کنم پاسخ داده و جتدول را کامتل    می خواهید پاسخ این سؤال را به دست آورید، ابودا باید به سؤاالتی که مطرح می اگر
 اید؟ کنید. آماده

 177ص
هتای   کته حتروف آن را در خانته   )علیه الستالم(    آدمکدام پیامبر است که بدون پدر و مادر به دنیا آمد؟ آفرین! حضرت  .1

 دهیم. می ( قرار12و  3، 4شماره )

 (7و  16،  8حمد )  ای از خالصه قرآن است؟  سوره .2

 (1، 29، 6، 14نامه ) گوید؟ نمی کدام رازداری است که تا سرش را نبریم رازش را .3

                                                           
 اصول کافی، با  فضل القرآن.  .124
 نویسد. دهد صفات مذکور را یکی یکی در گلبرگ ها می نکوه: وقوی مربی این فقرات از آیه را توضیح می .125
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 (10، 25، 21، 9، 17ادریس ) کرد؟ می پیامبری که خیاطی .4

 (27، 2، 20شور ) را نورد؟حیوان صح .5

 (28و  22، 18عدد ) چیزی که در ریاضی با آن سروکار داریم؟ .6

 (15، 19، 30راه ) کند؟  می قرآن انسان را به سوی مسوقیم آن دعوت .7

 (13و  31، 24ترد )  شکننده؟ .8

 (23و  5ال ) نَه به عربی؟ .9

 (26و  11تا ) خمیدگی کاغذ؟ .10

 تتا از خانته بعتدی    8تتا   8نویسیم و سپس  می «هت»ابودا حرف اول جدول را  حاال عزیزان برای پیدا کردن پاسخ خود،
 شود. نمی دار شمرده نویسیم با این تذکر که خانه گل می راها  شماریم و حروف آن می

گیری از قرآن در هدایت، ستعادت، آرامتش و    یعنی انس و بهره 126آفرین دوسوان! پیام جدول و پاسخ سؤال روشن شد.
 الهی در زندگی انسان نقش اساسی دارد.های  ی معنوی و نزول رحمتدرمان دردها

 178ص 
کنم از پنج نفر از دوسوان تا این جا بیایند و در مستابقه متا    می حاال برای این که با این مسیله بیشور آشنا شوید، دعوت

 شرکت کنند.
ت. این دوست عزیز باید تشخیص دهد دهیم که روی آن یک آیه قرآن نوشوه شده اس می ما به دست هر نفر یک کارت

 ( است؟…که کدام آیه برای کلمات روی تخوه )هدایت و
 127گیرد. می آرامها  : همانا با یاد خدا دل                                           

 
شود و  می یا رهادهد که از مشکالت دن می آفرین! این آیه مربوط به آرامش است. بله، قرآن آن چنان آرامشی به انسان

 بندد.  می دل به خدا
 128: تقوای خدا را پیشه کنید، شاید رسوگار شوید.                                       

 
 
 

آفرین این آیه موناسب با کلمه سعادت است. دوسوان! هر کس که قرآن بخواند و در آن تدبر کرده و نهایواً به آن عمل 
 رسد. می ست. نهایواً او به فالح و پیروزی و سعادتها کرند با تقواترین انسان

 

ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده … شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِاما نفر سوم،    

 129و این قرآن هدایت برای مردم است.

                                                           
 کند. شکل یادداشت می گوید، روی تخوه مانند مربی در حالی که کلمات به دست آمده را می .126
 .28رعد/  .127
 .200آل عمران/  .128
 .185بقره/  .129

قُلُوبُأَالَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْ  

 وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
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 یت است. چرا که قترآن راه درستت زنتدگی کتردن را بته انستان      آفرین به این دوست عزیز، کلمه مناسب این آیه، هدا
 کند. می آموزد و انسان را به راه راست هدایت می

 اما دوست چهارم:
 

 130ای )قرآن( از سوی خدا برای شما آمد که درمان و شفا است برای دردهایی که در دارید. ای مردم! موعظه
را با روحتی پتاک و   ها  دهد و انسان می را شفاها  دردهای روحی انسانبله عزیزان! انس با قرآن و قرائت و عمل به آن، 

 خواند. می شاد به سمت خدا فرا

 رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ … و دوست آخر:

 131همانا قرآن رحمت و برکت برای مؤمنان است.  
یک مسابقه بترای همته    احسنت به این دوست عزیز، و همه دوسوانی که این جا آمده و در مسابقه شرکت کردند. حاال

 اند. کسانی که اینجا نیامده
را مرتب کنتار هتم   ها  ای است که اگر این کلمه هر یک از دوسوان کلمههای  مسابقه به این شکل است که پشت کارت
س شود. شما اوالً باید این حدی  را حدس بزنید. ستپ  می ساخوه)علیه الستالم(    قرار دهیم حدیثی زیبا از یکی از معاومین

 باشد. می)علیه السالم(   معنای آن را بگویید. در آخر هم بگویید این حدی  گهربار از کدام یک از معاومین
 اید؟ آماده

 
 
 
 

 آفرین به شما دوست عزیز! حدی  عبارت است از:

 «132حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَ أَصْحَا ُ اللَّیْلِ.  أُمَّوِی  أَشْرَافُ»
 داند؟ می آیا کسی معنای حدی  را

 آفرین! یعنی:
 «داران هسوند. بزرگان امت من حامالن قرآن و شب زنده»

 حامالن قرآن هسوند.ها  برند این می کنند و در زندگی به کار می گیرند و به آن عمل می یعنی کسانی که قرآن را یاد
 حال، اگر گفوید این حدی  گهربار از کیست؟

که ابودای برنامه را با نام و یاد ایشان آغاز کردیم و آخر برنامه را با کالم گهرباری از )صلی اهلل علیه و آلته(   بله از رسول خدا
 یک صلوات بلند خوم کنید.)صلی اهلل علیه و آله(  بریم. دوسوان عزیز، برای خشنودی دل پیامبر خدا می ایشان به پایان

 «.والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته»

                                                           
 .57یونس/  .130
 .57یونس/  .131
 .241، ص 5وسایل الشیعه، ج  .132

 يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ

و َأْصَحاُبياللَّْيلِي أُمَِّتي

يَأْشَرافُي ئ  ََحََلُةياْلُقْرآنِي 
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 نام درس:

 قرآنرابطه علوم و 
 موضوع:
 قرآن

 هدف کلی:
 شوند. می دانش آموزان در این درس با مطالبی راجع به رابطه علوم و قرآن آشنا

 اهداف جزیی:
 شوند: می دانش آموزان در این درس با موارد زیر آشنا

 قرآن کوابی صرفاً علمی نیست؛ .1

 قرآن مطالبی درباره بعضی از علوم را بیان کرده است. .2

 هدف رفواری:
رود دانش آموزان در پایان درس بووانند رابطه علوم و قرآن را بیان کرده و به آیتاتی از قترآن در بتاره علتوم،      می رانوظا

 اسودالل کنند.
 مناسب تدریس:های  روش

 (…توضیحی، فعال )خط فانوزی، جدول، بازی با جمالت و
 آموزشی:های  رسانه

 تخوه، کارت
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 رابطه علوم و قرآن

ن خو ! شما که امروز دوست دارید با کالم خدا بیشور آشنا شوید حال شما چطور است؟ ان شاءاهلل سالم بر شما دوسوا
 همگی خوشحال و سرحال باشید؛ سرحال، نه سرگردان. اگر حواس همگی جمع است ما یک تفریق انجام دهیم.

 185ص 
 بله، بح  ما راجع به

 185ص 
 می باشد.

ست، چه علمی؟ آیا همه علوم در آن هست و هر چه بختواهیم وجتود دارد یتا    آیه قرآن کوابی علمی است؟ اگر علمی ا
 خیر؟

 دانشمندان عقیده دارند که:
 قرآن کوابی علمی است.اند  بعضی؛ گفوه

 بعضی؛ اصالً بح  علمی ندارد.
 133.بعضی؛ کوا  علمی نیست ولی به علوم مخولفی اشاره دارد تا تذکری باشد برای آنان که اهل اندیشه و فکرند

گیریم که قرآن کوا  علمی نیست، بلکه همانند مربی که دانش آموزان و دانشجویان را برای یک بح   می پس نویجه
 چراغ هدایت است و به بعضی علوم اشاره دارد.ها  نماید و برای آن می را راهنماییها  کند، انسان می علمی راهنمایی

 به این قسمت توجه کنید.
صاحبان اندیشته و فکتر را   ها  کند و در آن می خود به جهان طبیعت و تحوالت هسوی اشاره قرآن مجید در آیات علمی

 134دهد. همچنین امکان شناخت و فهم طبیعت را در همه افراد بشر به ودیعه گذاشوه است. می مورد خطا  قرار
رستانند، تتوان فهتم و     می فعلیترا به ها  گیرند و این قابلیت می اما تنها کسانی که حواس ظاهری و عقل خود را به کار

الهی را در جهان هسوی دارند، افراد قشری نگر و موحجّر که تنها ظتاهر حبتا  دنیتا را    های  درک صحیح آیات و نشانه
 گیرند. نمی برند و عبرت نمی ای بهرهها  کنند از آن می مشاهده

 ه است را بیان نماید؟ بلهاشاره نمودها  تواند برخی از علومی را که قرآن به آن می حاال چه کسی

 کیهان هسوی  کند: می جهان هسوی صحبتی  علمی که درباره .1

 زیست شناسی   راجع به زندگی حیوانات و گیاهان است: .2

 سواره شناسی    سروکار دارد:ها  علمی که با سواره .3

 جغرافیا   و شهرها است:ها  و درهها  راجع به کوه .4

 کنیم. باد، آ ، دریا می ره شده که در ابودا چند واژه در قرآن را جسوجواما علم دیگری نیز در قرآن به آن اشا
 پاسخ دهید، تا پیام آن را در جدول به دست آوریم.ها  به سؤال …درباره باد در قرآن چنین آمده

 187ص 
 (4و  17، 13تاک )      درخت انگور: .1

                                                           
 قرآن و علوم طبیعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مقدمه کوا . .133
 کرده و به آن ها بدهد و یکی را برای خواندن انوخا  نماید.مربی این قسمت از مون را به صورت مسابقه به صورت بی نقطه برگذار کند یا تکثیر  .134
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 (7و  1، 15دعا )     سالح مؤمن است: .2

 (11و  2، 12رمل )  باد را گویند:شنی ساخوه شده با های  تپه .3

 (10و  5،  8، 16، 14پیشوا )    امام، رهبر و مراد را گویند: .4

 (6و  3حی )      به معنی زنده: .5

 (9بر )      رمره میوه: .6

 ای به دست آمد؟ تا بشمارید! چه کلمه 9تا  9حاال حرف اول را نوشوه و 
 و پیدایش ابر. 135بله، عامل حرکت
 خوانیم. می این قسمت را با هم حاال آیه مربوط به
پس یتک  « مانند. می بر پشت آ  مووقفها  گرداند و کشوی می اگر )خداوند( بخواهد باد را ساکن: »33سوره شوری آیه 

 اند. بادبانی بوده، که حاال چرخ خای پُر قدرت جای آن را گرفوههای  عمل باد به حرکت در آوردن کشوی
آینتد و ابرهتا    می ابرها به وجودی  به وسیلهها  اید که باران علمی دیگر خواندههای  یا کوا علوم های  و امّا شما در کوا 

 شوند. می شوند و عامل باران می ذرات بخار آ  هسوند که به وسیله بادها جمع
 136فرماید. می قرآن نیز

 

 
 
 

جتویی   را بدانیم و در استوفاده از آن صترفه  ای است که همه باید قدر آن  خواهیم بررسی کنیم، واژه می واژه دیگری که
ساعت در دسورس  24دانیم. اما اگر خدای نخواسوه  نمی نماییم؛ چرا که تا وقوی این نعمت را از دست ندادیم، قدر آن را

 شویم. می نباشد، به مشکالت فراوانی دچار
 را به دست آوریم.ها  دایرهرا پُر کنیم. سپس راز ها  راجع به آ  آیات فراوانی داریم. اما این دایره

 189ص 
 خود  به معنای خویش و خویشون است: .1

 آراسوه  به معنای زینت داده شده و مرتب: .2

 مائده  قرآن:های  به معنای روزی آسمانی و یکی از سوره .3

 مالدیو  گُل به تیم فوتبال آن زد: 18یکی از کشورها که ایران  .4

 جو  شود: می کاشوه از محاوالت کشاورزی است و بیشور همراه گندم .5

 دا   مادر لری: .6

 تاز   تازی دم بریده: .7

 نود   هم پیش ماست:  چون که صد آمد  .8

 هُما   ضمیر منفال تثنیه غائب: .9

 زوایا    جمع زاویه: .10

                                                           
خواهد کلمه به کلمه یا از روی قرآن ترجمه  خواند و از دانش آموزان می مربی پس از به دست آوردن قسمت اول که عامل حرکت است، آیه را می .135

 آن را بخوانند.

و اوست که بادها را مژده رستان پیشتاپیش بتاران    »ها ترجمه ی آیه را به دست آورند.  مربی از دانش آموزان بخواهد با کنار هم قرار دادن کارت .136
 .57، اعراف/ «فرسود. رحموش می

اوست و را بادها که  رانبا پیشاپیش  رسان مژده رحمتش  فرستد می   
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 برق   شود: می ای که در ارر نزدیک شدن الکوریسوه منفی و مثبت تولید آذرخش و جرقه .11

 ریا   تظاهر به نیکوکاری و پاکدامنی: .12

 رعد   ای که به معنای صاعقه است: رهسو .13

 امید      دشمن ییس: .14

 آید. می حاال با قرار دادن اول و آخر کلمات، معنای یک آیه از قرآن درباره آ  به دست
 «137خدا همه موجودات زنده )را( از آ  قرار داد.»و آن این است: 

 حال به این نکوه علمی توجه کنید!
هتای   ای از خورشید جدا شد، پس از سر شدن سطح آن، بتاران  زمین به صورت قطعه حدود پنج میلیارد سال پیش وقوی

داند  نمی شدیدی بارید؛ به طوری که همه سطح زمین را پوشاند و نخسوین موجودات تک سلولی پدید آمدند. بشر هنوز
 یلیون سال طول کشید.در آ  و از آ  پدید آمدند. این مدت سیاد و سی مها  که بر ارر چه مکانیسمی این تک سلول

 آید؟ می را به هم وصل کنیم. چه به دستها  حال اگر دایره
 190ص 

اقلیم، نام علمی دیگری است که در قرآن مطالبی درباره آن وجود دارد. برای تکمیل بح ، واژه ستوم را کته دریاستت    
 کنیم. می بررسی

 ؟138چند دریای بزرگ نام ببرد
کند و آیاتی راجع به آن آمده است و شاید دلیل آن هم به خاطر این استت کته    یم در قرآن هم خداوند از دریا صحبت

 اند. ابودای خلقت زمین به صورت دریا بوده. و موجودات زنده از آ  به وجود آمده
 کند. می عالوه بر این، قرآن از یک قانون دیگری صحبت

 چه قانونی؟
 139را نگاه کنید.ها  این کارت

 

 
 

 پرده حایلی قرار داد که با هتم مخلتوط  ها  ی شور و شیرین را به هم آمیخت به نحوی که در میان آناوست که دو دریا
 شوند. نمی
شوند و سپس مسیر خود را به سوی شهر اراکتان در کشتور    می دانید در کشور پاکسوان دو رودخانه با هم مخلوط می آیا

 140شود. می کنند. به خوبی خط فاصل بین این دو مشاهده می برمه طی
 اند. مردم این مناظر را بارها مشاهده کرده

 141کند. بله، قانون کشش سطحی. می بیان  برزخ دانسوند قرآن به صورت نمی اما آنچه که مردم

                                                           
 .30انبیاء/  .137
 . دریای سیاه، آدریاتیک، عُمّان، مدیورانه، که مناسب است مربی جاهای آن ها را روی نقشه به دانش آموزان نشان دهد. 138
 .19و  20الرحمن/  .139
 رآن و علوم طبیعی، همان، قسمت دریا.ق .140

تواند یک لیوان سر کالس پُر از آ  نماید تا دانش آموزان ببینند که قسمت وسط لیوان مقداری از لبه های آن آ  بیشور است و این به  . مربی می 141
 خاطر همان قانون کشش سطحی است.

 لَّا يَبْغِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ يَلْتَقِيَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ
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شاءاهلل مقداری با مسائل علمی در قرآن آشنایی پیدا کردیم. حاال با هم دعای فرج را بترای ظهتور آقتا  امتام زمتان       ان
 خود، علوم قرآن را برای ما روشن کند. بخوانیم تا با ظهور

 ……اللهم 
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 نام درس:

 ها نشانه
 موضوع:
 قرآن

 هدف کلی:
 شوند. می آفرینش آسمان و زمین آشناهای  دانش آموزان در این درس با شگفوی

 اهداف جزیی:
 شوند. می دانش آموزان در این درس با موارد زیر آشنا

 پدیده کسوف؛ .1

 نقش سوارگان در راهیابی؛ .2

 وش اسودالل حضرت ابراهیم )علیه السالم(.ر .3

 هدف رفواری:
آسمان و زمین را بیان کنند و بتا اندیشته در   های  رود در پایان درس بووانند بعضی از شگفوی می از دانش آموزان انوظار

 نظم آفرینش بووانند اسودالل روشنی بر اربات خداوند ارایه کنند.
 مناسب تدریس:های  روش

 (…)جدول، قرائت قرآن، داسوان وتوضیحی، فعال: 
 آموزشی:های  رسانه

 تخوه سیاه و کارت
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 ها نشانه

 خواهیم گشت و گذاری در قرآن انجام دهیم می در این برنامه
 آیا شما آماده هسوید؟

 خوانم: می را برای شما 12در ابودا به سراغ سوره نحل رفوه و ترجمه آیه 
مند شوید[ و ستوارگان نیتز بته     بهرهها  برای شما رام کرد ]تا در زندگانی از آن و خداوند شب و روز و خورشید و ماه را»

 اندیشند. می کنند و می است ]از عظمت خدا[ برای کسانی که تعقلهایی  فرمان اویند. در این نشانه
 195ص 

 با خورشید است؟ 6000ای بین عدد  به نظر شما چه رابطه
 رسد. می درجه است. اما در عمق و درون آن حرارت به چند میلیون درجه 6000بله، سطح خورشید حرارتش تقریباً 

 آیا تا به حال این اتفاق افواده که خورشید تاریک شود؟ در چه زمانی؟
گوینتد؟ خورشتید    متی  رسد. به این حالت چه نمی بله، اگر کره ماه، بین زمین و خورشید قرار گیرد، نور خورشید به زمین

 گرفوگی یا کسوف.
 195ص 

 گویند؟ نماز آیات. می چون این پدیده یک نشانه از نظم خداوند است، واجب است نماز خاصی خوانده شود که به آن، چه
گتردد. بته    می رسد که خورشید خاموش می دهد. زمانی فرا می خورشید گرفوگی زمانش بسیار کوتاه است، اما قرآن خبر

( هنگتامی کته خورشتید    وَإِذَا النُّجُومُ انکَادَرَتْ  *الشَّمْسُ کُوِّرَتْ إِذَا خوانم گوش کنید: ) می ای  که دقت در آیه

 درهم پیچیده شود و سوارگان خاموش گردند.
 196ص 

 ای است؟ بله، سوره مبارکه تکویر. ای که این آیات در آن آمده، چه سوره نام سوره
 دهیم. می قرار 4و  14، 21، 17های  به ترتیب در خانه« ر»و « ی»و « ت»حروف 

 جا ماند که برای آن در جدول جایی نداریم.« ک»اما حرف 
 142کند؛ پس خو  گوش کنید. می آن آشناتر  کوچکهای  در این قسمت یکی از دوسوانوان شما را با یکی از سوره

وند بته  اند. در آغاز سوره خدا هسوم که در مکه نازل شدههایی  آیه دارم. از سوره« 15»نود و یکمین سوره قرآن هسوم. 
خورد و راه رسوگاری را فقط در تقتوی و   می همچون خورشید و ماه، شب و روز، آسمان و زمین، قسمها  بعضی از پدیده

 داند. می پرهیزگاری
 ای به داسوان حضرت صالح و معجزه او یعنی شور، شده است. در پایان سوره اشاره

 دانید نام این سوره چیست؟ می آیا
 ورشید و یا شمس است.آفرین! نام این سوره خ

 نیست.« م»دهیم و باز جایی برای  می قرار 20، 1های  را در خانه« س»و « ش»هم دو حرف « شمس»از کلمه 
 موافقید؟ها  دانند. آیا شما نیز با آن می کوپرنیک، کپلر و گالیله خورشید را رابت

 ابت شده که خورشید سه نوع حرکت دارد.ممکن است شما هم فکر کنید که خورشید بدون حرکت است، اما به تازگی ر

                                                           
 ای رسا آن را بخواند.مون را در اخویار یکی از دانش آموزان قرار دهید تا با صد .142
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 روز یک بار. 25حرکت وضعی به دور خودش هر 
 کیلومور. 19/5حرکت انوقالی به همراه منظومه شمسی هر رانیه 

 143کیلومور در رانیه. 335حرکت به دور مرکز کهکشان با سرعت 
چرخند. کره زمین هم در منظومه  می مرکزی دانید که تمام اجرای آسمانی کرات عالم در حال حرکوند و به دور می البوه

 شمسی به دور خورشید در حال گردش است.
به دلیل وجود دو قوه )نیرو( است که به طور دائم )از انفجار اولیه که جهان را ستاخت تتاکنون( بتر ایتن     ها  این چرخش
 آید. یکی قوه جاذبه و دیگری قوه گریز از مرکز. می کرات وارد

 ن دو نیرو موجب شد که کرات به دور مرکزی )خورشید( بچرخند.نویجه حاصله از ای
که دارای بار الکوریکی مثبت هسوند ها  که دارای بار الکوریکی منفی هسوند، به دور پروتونها  در داخل اتم نیز الکورون

 144در حال چرخشند. این چرخش هم نویجه حاصله از دو نیرو است. یکی جاذبه و یکی دافعه.
انگیتز استت. از حرکتت ایتن دو چته       ای که چقتدر متنظم و شتگفت    حال درباره حرکت ماه و زمین، فکر کردهآیا تا به 
 آید؟ می به وجودهایی  پدیده

 شب و روز
آن جسوجو کنیم تا به پاسخ این پرسش برسیم که های  خداوند، در قرآن دسوور داده که به آسمان بنگریم و در شگفوی

 145رشید و ماه در فرمان چه کسی هسوند؟را آفریده و خوها  چه کسی آن
کنند که یک نوع قطتب نمتا در آن وجتود     می اسوفادههایی  برای پیدا کردن مسیر از وسیلهها  و ناخدای کشویها  خلبان

تواند راه خودش را پیدا  ها می دارد. اما اگر کسی قطب نما نداشوه باشد، چگونه در تاریکی شب، در ظلمت دریا و یا بیابان
 ؟کند

در این جدول جایی « م»و « ط»قبل از پاسخ به این سؤال حروف کلمه قطب نما را در جدول قرار دهید! البوه دو حرف 
 قرار دهید. 3و  12، 25، 27های  را در خانه« ق،  ، ن، ا»ندارد. پس به ترتیب حروف 

مثل ستواره  هایی  رگان آسمان؛ چون سوارهتوان راه را پیدا کرد؟ بله به وسیله سوا می ای خُب معلوم شد که به چه وسیله
قطبی و خرس بزرگ و کوچک، راهنمای خوبی برای پیدا کردن شمال و جنو  زمین هسوند. قرآن هم بته ایتن نکوته    

 نویسم شما هر کدام را ترجمه کنید: می اشاره دارد که من کلمات این آیه را

 و او )خداوند( است   (وَهُوَ الَّذِی)

 قرار داد برای شما   (جَعَلَ لَکُمُ)

 سوارگان را   (النُّجُومَ)

 ها برای این که راه را بیابید به وسیله آن   (لِتَهْتَدُواْ بِهَا)

 های در تاریکی   (فِی ظُلُمَاتِ)

 خشکی و دریا   (الْبَرِّ وَالْبَحْرِ)

خشکی و دریا، بته  های  در تاریکی و خداوند است که سوارگان را برای شما قرار داد تا»شود:  می ترجمه روان آیه چنین
 «146وسیله آن هاه راه را بیابید.

                                                           
 .39سید حمید علم الهدی، رازهای علمی، ص  .143
 .166، 165، ص 1384(، بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه، مشهد 1راهنمای پژوهش در قرآن و علوم روز ) .144
 .61و عنکبوت/  18غاشیه/  .145
 .97انعام/.  .146
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انتد. پتس حتروف     قبالً جا گرفوته ها  چون آن« س و ن»را در جدول قرار دهید و این بار بدون « سوارگان»پس حروف 
 بنویسید. 9و  10، 5،  8، 24های  را در خانه« ت، ا، ر، گ، ا»

مانتد.   هتا متی   زنند و چشمان ما خیره بته آن  می سواره چشمکها  کنید، میلیونپرسواره، اگر به آسمان نگاه های  در شب
آیا به آسمان »فرماید:  می گشوه است. چه گشوه؟ بلی، بسیار زیبا گشوه است. خداوند هم در قرآن …چون آسمان بسیار

 «147نگرند که چگونه آن را بنا کردیم و زینت بخشیدیم. نمی باالی سرشان
 قرار دهید. 16و  15، 2های  به ترتیب در خانه«  »ا را بدون شما حروف کلمه زیب

نویسم کنار هم قرار دهید تا یتک جملته بته دستت آیتد. مؤمنتان،        می خیلی سریع این کلمات را که روی تخوهها  بچه
 اندیشند. می و زمین، در اسرار، آفرینش،ها  آسمان

 «اندیشند. می و زمینها  آسمان مؤمنان در اسرار آفرینش»بلی، جمله صحیح عبارت است از: 
گوینتد کته    ها می و آن»فرماید:  می سوره مبارکه آل عمران است. در ادامه آن 193دانید این جمله قسموی از آیه  می آیا

 «را بیهوده نیافریدی، تو منزهی و ما را از عذا  آتش نگاه دار.ها  پروردگارا این
و  13های  را در خانه« ر»و و « ف»که شما دو حرف « فکر»بلی، کلمه  یک کلمه سه حرفی بگویید به معنی اندیشیدن!

 قرار دهید. 6
کنند، ولی به جای این که بگویند پدید آورنده آن خداوند است، مشغول به پرسوش  می به آسمان نگاهها  ها! خیلی اما بچه

 شوند. می ماه و سواره و خورشید
در جمتع  هتا   کرد که چنین اعوقادی داشوند. برای مبارزه با نتادانی آن  می یکی از پیغمبران بزرگ در بین کسانی زندگی

 …حاضر شد وها  آن
ای در برابر دیدگان او خودنمتایی کترد. ابتراهیم     هنگامی که پرده تاریک شب، جهان را زیر پوشش خود قرار داد، سواره

من هتیچ گتاه غترو  کننتدگان را     »ت: صدا زد این خدای من است. اما به هنگامی که غرو  کرد با قاطعیت تمام گف
 دانم[. نمی دارم ]و آن را شایسوه عبودیت و ربوبیت نمی دوست

بار دیگر چشم بر صفحه آسمان دوخت. این بار قرص سیم گون ماه با فروغ و درخشش دلپذیر بر صفحه آسمان ظتاهر  
نجام ماه به سرنوشت همان ستواره گرفوتار   اما سرا« این است پروردگار من.»شده بود. هنگامی که ماه را دید، صدا زد: 

اگر پروردگار من مرا به سوی خود رهنمون نشود در »افق کشید. ابراهیم جسوجوگر گفت: ی  شد و چهره خود را در پرده
 «صف گمراهان قرار خواهم گرفت.

گریخت. خورشتید از   یم تاریک خود را جمع کرده و از صحنه آسمانهای  در این هنگام شب به پایان رسیده بود و پرده
گسورد. همتین   می افق مشرق سر برآورده و نور زیبا و لطیف خود را همچون یک پارچه زربفت بر کوه و دشت و بیابان

و تتر   خدای من این است؛ ایتن کته از همته بتزرگ    »که چشم حقیقت بین ابراهیم بر نور خیره کننده آن افواد، صدا زد: 
ا  و فرو رفون قرص خورشید در دهان هیوالی شب، ابراهیم آخرین سخن خویش را اما با غرو  آفو« است.تر  پرفروغ

 «اید بیزارم. ای جمعیت! من از همه این معبودهای ساخوگی که شریک خدا قرار داده»ادا کرد و گفت: 
گ، »وف گویند؟ آفرین، شما هم  در ابودا حر می خُب حاال به آخرین سؤال هم پاسخ دهید که به گشون و چرخیدن چه

 22و  26، 7هتای   را در خانه« د، ی، ر»قرار دهید و تا دیر نشده سه حرف  23و  18، 19، 11های  را در خانه« ر، د، ی
 تا بشمارید تا جمله زیبایی به دست آورید. 4تا  4جدول را های  بنویسید. سپس خانه

پیامبر خو  ما سفارش کرده استت  «. است شرافت و بزرگی در یادگیری قرآن»آفرین! جمله مورد نظر عبارت است از: 
 148بخشد. می که قرآن را فرا گیرید که خدا شما را به خاطر آن شرافت

                                                           
 .6ق/  .147
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 در پایان یک دعای قرآنی با هم بخوانیم:
 اللّهم زیّن بالقرآن لسانی
 الّلهم جمّل بالقرآن وجهی
 الّلهم قوّ بالقرآن جسدی
 اللّهم رقل بالقرآن میزانی

 نآمین یا ر ّ العالمی

                                                                                                                                                                                     
 .17، ح 267، ص  89مجلسی، بحاراألنوار، ج «.  بِوَعَلُّمِهِ  یُشَرِّفُکُمْنَّ اللَّهَ تَعَلَّمُوهُ فَإِ»قال رسول اهلل )ص(:  .148
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 احکام

 نام درس: 
 چه باید کرد؟

 موضوع:
 احکام

 هدف کلی:
 شوند. می دانش آموزان در این درس با بخشی از احکام آشنا

 اهداف جزیی:
 شوند: می دانش آموزان در این درس با موارد زیر آشنا

 وجو  مراجعه به مراجع تقلید؛ .1

 وجو  یادگیری احکام؛ .2

 وجو  امر به معروف؛ .3

 ها. احکام خوردنی .4

 دف رفواری:ه
 رود دانش آموزان پس از درس، موارد زیر را در زندگی به کار گیرند. می انوظار

 در مسایل شرعی به مجوهد جامع الشرائط مراجعه کنند؛ .1

 امر به معروف را یکی از ارکان پیشرفت جامعه بدانند؛ .2

 از حرام پرهیز کنند.ها  در هنگام اسوفاده از خوردنی .3

 مناسبت تدریس:های  روش
 (…وضیحی، فعال: )پرسش و پاسخ، جدول، مسابقه، داسوان وت

 آموزشی:های  رسانه
 تخوه و کارت
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 چه باید کرد؟

 سر آغاز کالمم یاد اوست  همیشه بر زبانم نام اوست
اید که در آینده چه کاره خواهید بشتوید   با سالم به شما دانش آموزان گرامی! آیا تا به حال درباره این موضوع فکر کرده

 و چه شغلی را دوست دارید؟
 . …گویند: خلبان، پزشک و یا پلیس و ها می بعضی

 149خواهد خلبان بشود؟ شما که این شغل را دوست دارید بیایید برای دوسوانوان توضیح دهید. می چه کسی
 .ای که در منطقه شما هست را ذکر کنید تا من بنویسم سؤال بعدی من این است که نام چند سازمان و اداره

 …اداره آموزش و پرورش، مرکز بهداشت، سازمان آ  و برق و
 کند؟ می اگر کسی مریض شود، به کدام یک از این مراکز مراجعه

 مرکز بهداشت.
 کند یا از اداره هواشناستی ستؤال   می اگر کسی بخواهد اطالعاتی درباره وضع آ  و هوا پیدا کند به سازمان آ  مراجعه

 کند که درباره آن موضوع اطالع دارد و تخاص آن را داراست. می جایی سؤالکند؟ خو  معلوم است از  می
 کنید؟ می مسائل دینی و قرآنی باشد از چه کسی سؤالی  اگر سؤال شما درباره

از افرادی که این اطالعات را دارند، در حوزه علمیه هسوند و با اصول و مبانی آن آشنایی کامل دارند. به افراد برجستوه  
 ؟ 150گویند می علم چه در این

و انتد   آموخوه. ایشان هم به امامان بزرگوار منوقل کترده )صلی اهلل علیه و آله(  البوه همه این مسائل را خداوند به پیامبر اکرم
 اند. خود آن بزرگواران در مرحله اول به دسوورهای الهی عمل کرده و به مسلمانان آموزش داده

ده است که افراد باید به آگاهان و دانایان دین خود؛ یعنی امامان )علیهم الستالم(  از طرفی خدا هم در قرآن سفارش کر
 مراجعه کنند.

 ؟151راسوی آیه مورد نظر را در این زمینه به یاد دارید

 «(؛ از دانایان و آگاهان سؤال کنید!فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِفرماید: ) می بله با تشکر از دوسومان؛ خدا

 ای داریم؟ نداریم، چه وظیفه)علیه السالم(   ر این زمان که ما دسورسی به امامبه نظر شما د
به »فرمودند:  می دادند و به کسانی که دسورسی به امام نداشوند می در زمان حضور امامان، خودشان راه را به مردم نشان

سورسی به امام زمان نداریم بتاز همتان   افرادی که آشنایی به مسائل دینی دارند مراجعه کنید و برای زمانی هم که ما د
 روش را تیکید کردند.

 داریم. برای فهمیدن این کالم گهربار من ده سؤل از شما عزیتزان )علیه السالم(   در همین مورد، کالمی زیبا از امام زمان
 را یادداشت کنید، تا در مرحله بعد بگویم چگونه به پیام امام برسیم.ها  پرسم و شما هم جوا  می

 :152ها سؤال

                                                           
 مربی از دو یا سه نفر درباره خاوصیات هر شغل سؤال کند. .149
 شود. اسوفاده می 10 20از کارت های  .150
 با ترجمه آن برایشان بیان کنید.ابودا اجازه دهید بچه ها آیه را حدس بزنند و شما آیه را  .151

ای از بچه ها اسوفاده کنید. منوهی برای هر مرحله امویازی در نظر بگیرید و در نهایت فرد برنتده   توانید از همه کالس اسوفاده کنید و با از عده . می 152
 را تشویق کنید.

 مجتهد
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 در  گویند؟ می به ورودی خانه چه .1

 آن شود؟ می وقت گفوهترین  به یک لحظه، یک دم و یا به اندکی از زمان و به کم .2

 مسائل  شود؟ می جمع مسیله چه .3

 حدی   شود؟ می نقل)صلی اهلل علیه و آله(  خبر و قولی که از پیامبر اکرم .4

 زندگی شود: یم زنده بودن و زیسون. به عُمر و حیات نیز گفوه .5

 مراجعه   رجوع کردن و یا برگشون: .6

 به  ای دو حرفی است که مربای آن خوشمزه است: میوه .7

 کَن شود: می جشنواره فیلم آن در دنیا معروف است که در کشور فرانسه برگزار .8

 راوی  کند: می نقل کننده سخن و خبر، فردی که سخن و خبری را روایت .9

 ید  شود: می دست به زبان عربی چه .10

 را یک در میان کنار هم قرار دهید به کالم امام عار )عج( خواهید رسید.ها  حاال اگر پاسخ
 «153در مسائل زندگی به راویان حدی  )مجوهدان( مراجعه کنید.»فرماید:  می بله امام زمان )عج(

 می دانید این مراجعه چه نام دارد؟ بله، تقلید
 به مجوهد مراجعه کنیم، عبارتند از:ها  ست در آنو اما بخشی از مسائل زندگی ما که الزم ا

  210ص 
 نمونه مسائل عبادی را نام ببرید! بله، نماز.ترین  مهم

 نویسم. نماز چرا؟ می کنم. پس جلوی نماز می و فلسفه انجام نماز اشارهها  در این قسمت به بعضی از حکمت
بر این که دعا و نماز داشتون ایمتانی قتوی و محکتم را بته       عالوهاند  بسیاری از پزشکان و روان شناسان امروز دریافوه

 سازد. می هاست، برطرف آورد، نگرانی، تشویش و ییس را که باع  بیشورین بیماری می ارمغان
 «یابد. می آرامشها  آگاه باشید که با یاد خدا دل»فرماید:  می لذا در قرآن

 می توانید آیه مورد نظر را بگویید؟

 (154أاَلَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. …بله با تشکر: )

کند و انسان را از افوادن در چاه بدبخوی  می بخش است، بلکه صفات نیکوی الهی را در انسان تقویت نماز نه تنها آرامش
 دهد. می نجات

 . …نماز عبادت است از این کههای  یکی دیگر از فلسفه
 با حل جدول زیر به آن خواهیم رسید.

 ها: السؤ
 (7و  18، 4ناس )  هست!« مردم»ای را نام ببرید که به معنای  سوره .1

 (17و  13، 1، 15دانش )  به معنای علم و داشون سواد است: .2

 (21و  3،  8یار )  همان معنای همنشین، دوست و رفیق است: .3

 (24و  11، 5، 22داود )  بافت: می پیامبری که زره .4

 (10و  2، 23، 25زیبا )  زشت نیست:  .5

 (16و  26، 14زبر )  گویند: می به چیزی که خشن باشد .6

                                                           
 «.فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّوِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ ارْجِعُوافَ الْوَاقِعَةُوَ أَمَّا الْحَوَادِثُ . »104، ص 27وسایل الشیعه، ج  .153
 .28رعد/  .154
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 (9و  12، 20تیم )  گویند: می به گروه ورزشی .7

 (6و  19از )  باشد: می «ز»مخفف آن  .8

 212ص 
 و اما رمز جدول عدد سه است.

 :155فرماید می بله خداوند
 .156دارد می نماز انسان را از بدی و زشوی باز

آینتد و روح ایمتان، وحتدت،     متی  ونه امویازی با شنیدن اذان برای نمتاز گترد هتم   آری هر روز مسلمانان، بدون هیچ گ
 گذارند. می همبسوگی و همیاری را که ضامن اجرای قوانین است به نمایش

 157اجوماعی سیاسی:
ز از آن ای کته صتدای ستاز و آوا    گذشت؛ خانه می «بُشر»از کنار خانه یکی از اهالی بغداد به نام )علیه الستالم(    امام کاظم

 شد. می شنیده
ای را که همتراه داشتت،    در همان لحظه که امام به جلوی در رسید، از داخل خانه نیز خدموکاری بیرون آمد. او خاکروبه

 کنار دیوار بیرونی گذاشت و خواست برگردد.
 «158صاحب این خانه آزاد است یا بنده؟»از او پرسید: )علیه السالم(   امام کاظم

 «علوم است که آزاد است.م»خدموکار گفت: 
 «ترسید. می راست گفوی! اگر بنده بود از موالی خود»فرمود: )علیه السالم(   امام کاظم

را نقل کرد. بُشتر  )علیه السالم(   او نیز جریان مالقات خود را با امام« چرا دیر آمدی؟»خدموکار برگشت. بُشر از او پرسید: 
شد. با پای برهنه بیرون دوید و زمانی که خود را خدمت حضرت رستاند، ضتمن   با شنیدن آن چه امام گفوه بود، منقلب 
 159اظهار شرمندگی از کار بد خود توبه کرد.

 «.بُشر پابرهنه»دوسوان من، بُشر به همین خاطر که با پای برهنه به دنبال امام دوید، معروف شد به بُشر حافی یعنی 
 گویند. می «امر به معروف»له، به این عمل گویند؟ ب می حاال بگویید به این کار امام چه

ای است. عمل به آن بر هر مسلمانی با شرایط خاص  امر به معروف یکی از فروع دین است و کار بسیار الزم و پسندیده
 آن واجب است.

 پرسید چرا؟ می حوماً
 :160فرمودند)صلی اهلل علیه و آله(  چون پیامبر

 
 

امر به معروف کنید و او به سوی کار خو  هدایت شود و آن را انجام دهد مانند این است  بله، یعنی: اگر شما شخای را
 اید. که شما آن کار خو  را انجام داده

                                                           
 توجه فرمایید که کلمه ی نماز چون خودش جدول است در پیام نیامده است. .155

 .45عنکبوت/  .156
 مربی محورم حکایت را با شور و حرکات دست و صورت بیان کند. .157
 آمد و دیگر آزاد نبود. خریدند به بردگی در می شد و یا او را می دانید که آن وقت ها اگر کسی در جنگ اسیر می دوسوان حوماً می .158
 .109، بر سفره نماز، ص 1379، انوشارات ناصر، قم، «داسوان 500یکاد موضوع »سید علی اکبر صداقت،  .159
 اجرا نماید. 2010مربی این روایت را با کارت های  .160

خوب کار راهنمای است فردی  مانند  آن که  را کار  داده انجام   
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پس بر  همه واجب است به امر به معروف اهمیّت دهند و در سالم شتدن شتهر تتالش کننتد. همچنتان کته متیموران        
باید تالش کنیم و با ها  و جانها  نند. ما هم برای سالم شدن دلک می هایمان تالش شهرداری برای قشنگ شدن کوچه

 و دوسوانمان را به سوی اسالم نا  هدایت کنیم.ها  مهربانی و محبت، همسایه
 و اما مسائل اقواادی:
متادران  بپردازند. پدران و ها  ای از دوسوانمان چند شغل را نام بردند که در آینده دوست دارند به آن در ابودای درس عده

 شوند. …ما هم زمانی مثل ما آروز داشوند مثالً مهندس و دکور و
کنند تا ختانواده   می در هر شغلی که هسوند برای راحوی و آسایش خانواده تالشاند  ای را تشکیل داده و حاال که خانواده

 از هر جهت راحت باشد.
 ه است.والدین، تالش برای رفع نیازهای خوراکی خانوادهای  یکی از تالش

 را برای ما تجویز کرده و جایز شمرده است.هایی  پس باید ببینیم اسالم چه خوراکی
 214ص 

 اضافه کنید، تا معنا را پیدا کنید!ها  یک حرف به هر یک از کلمات درون دایره
 بله، 
 215ص 

 کرم.دانید کدامند؟ بله موش می شوند: آن دو دسوه را می گیاهان خوردنی خود به دو دسوه تقسیم
 215ص 

 ؟161برم و شما خواص آن را بگویید می من دو میوه را نام
 سیب

 دارای ویوامین آ، س،   است  -1

 برای تقویت بینایی مفید است -2

 کند می سرفه و گرفوگی صدا را درمان -3

 …و اما
 زردآلو

 دارای دو ویوامین آ، و، س است -1

 کند می خون ما را صاف -2

 برای کم خونی بسیار مفید است -3

 215ص 
 نویسم. شما بگویید کدام یک گوشوشان حالل و کدام یک گوشوشان حرام است؟ می ام چند چهارپا رامن ن
 حرام گوشت شیر 
 حالل گوشت گاو 

 حالل گوشت گوسفند 
 حرام گوشت خرگوش 
 حرام گوشت گرگ 
 حالل گوشت شور 

                                                           
 مربی پس از ذکر دو میوه، صبر نماید تا خواص آن دو میوه را بگویند، سپس توضیحات را کامل نمایند. .161
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 حرام گوشت سگ و گربه 
 مکروه است. اسب و االغ 

 گوشوشان حالل است؟ها  دانید کدام یک از پرنده می و اما
 216پس اجازه بدهید بگویم: ص 

 که هایی  پرنده
 دان دارند. چینه دان و سنگ -

 دارای خاری در عقب پا هسوند. -

 دهند. می هایشان را بیشور حرکت هنگام پرواز بال -

 …همگی گوشوشان حالل است مثل: مرغ، خروس، کبک و
دهند. مثل: قرقی، عقتا ، طتاووس، زاغ،    می حرکتتر  هایشان را کم که چنگال دارند و هنگام پرواز بالهایی  ولی پرنده

 حرام است.کالغ همگی گوشوشان 
 به شمارها  که پولک دارند، حالل گوشت هسوند و همین طور میگو که از حالل گوشتهایی  و اما از بین آبزیان، ماهی

 رود. می
 بریم: می و اما در پایان با این حدی  از پیامبر اکرم در مورد آدا  خوردن، برنامه را به پایان

به هنگام غذا خوردن بگو )بسم اهلل( و بعد از غذا بگتو  »فرمود: )علیه السالم(   لیبه حضرت ع)صلی اهلل علیه و آله(  پیامبر اکرم
 «162)الحمدهلل(

 سپارم. می به امید پیروزی همه شما عزیزان در تک تک مراحل زندگی. شما را به خداوند یکوا

                                                           
 هت ق. 1412، انوشارات شریف رضی، سال 142. الفال الثال  فی آدا  االکل، مکارم االخالق، حسن بن فضل طبرسی، ص  162
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 نام درس:

 واجبات نماز
 موضوع:
 احکام

 هدف کلی:
 شوند. می و برخی از واجبات آن آشنادر این درس دانش آموزان با اهمیت نماز 

 اهداف جزیی:
 شوند. می دانش آموزان در این درس با موارد زیر آشنا

 اهمیت نماز؛ .1

 واجبات نماز؛ .2

 رکن و غیررکن؛ .3

 احکام قرائت؛ .4

 توضیح سوره حمد. .5

 هدف رفواری:
 ورند.رود که در پایان این درس نماز با آدا  و احکام آن به جا آ می از دانش آموزان انوظار

 مناسب تدریس:های  روش
 گویی، مسابقه( فعال )پرسش و پاسخ، داسوان، شعر، جدول، معما، نمودار، خط فانوزی، آیه، خاطره-توضیحی

 آموزشی:های  رسانه
 تخوه و گچ.



97 

 

 واجبات نماز

 که ز نامش جهان شده بر پا  می گشایم زبان به نام خدا
 بی همواقادرست و علیم و   حمد بی حد به خالق یکوا

 خیر و سعادت آرد   سالم عزت آرد
 سالم امیدوارم که در کمال صحت و سالموی آماده شنیدن و فراگیری یکی دیگر از احکام دینی باشید.

 کنم. می جلسه امروز را با چند سؤال آغاز

جنگتتل سرستتبزم ولتتی    کویرم ولی شن ندارم رودم ولی آ  ندارم شهرم ولی خانه ندارم .1
 نقشه   درخت ندارم.

 ماه  چرخد. می آن چیست که نور ندارد ولی همیشه .2

 نام شهری که مقام معظم رهبری قبل از انقال  به آن جا تبعید شدند. در اسوان سیسوان بلوچسوان. .3
 ایرانشهر 

 کار من بسیار و بارم هست شیرین این میان .4

 زنبور   رنجند بعضی از چنین تلخی من می گاه   
 شود: می به هم وصل کنید راها  حرف اول این پاسخ

 222ص 
حاال این چهار نفری که بهور جوا  دادند باید در جدول زیر که اسامی ده تا واجبات نماز آمتده استت دور هتر کتدام از     

 واجبات را خط بکشند و با حروف باقیمانده حدی  زیر را کامل کنند.
 توجه داشوه باشید که:ها  بچه

 بعضی از حروف مشورک است. .1

 باشد. می ز راست، چپ و باال و پایین و بالعکسحروف ا .2
 

 

 
 
 

 
 
 

 ویسم.ن می ای که به دست آورید داخل آن نویسم و هر کلمه می من هم تا شما کلمات را به دست آورید کلمه نماز را
 223ص 

توانید  می چیز است، ولی شما ده کلمه را گفوید. پس یکی از واجبات نوشوه نشده 11دانید که واجبات نماز  می ها! اما بچه
 بگویید کدام است؟

 م و ا ل ا ت ق

 ر س ج و د م ی

 ی ل د ن ر ف ا

   ا هت ی ک ت م

 ک م ش ت ذ ا ح

 ت ر ت ی   ا ل

 ر ک و ع ج ن ة
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 163آفرین، قرائت
 حاال با حروف باقیمانده این حدی  از پیامبر اکرم را کامل کنید.

 «؛ نماز کلید بهشت است.الجنّة  مفواح اّالةال: »)صلی اهلل علیه و آله( قال رسول اهلل
 بر روی لبم نغمه راراهلل است در سینه من محبّت اهلل است
 سال گل احمد، رسول اهلل است  فرمود امام و مقودایم امسال

ی هاستت. یعنت   با تشکر از همه شما که تا این لحظه با من همراه بودید. حاال برای شما یک مسابقه دارم کته راز دایتره  
 آید. می ای به دست به هم چه کلمهها  سؤال از من، پاسخ از شما. در پایان شما باید حدس بزنید که با وصل کردن دایره

 رکوع  کدام یک از ارکان نماز است که نقطه ندارد؟ .1

 سجده   کدام سوره به نام یکی از ارکان نماز است؟ .2

 تحة الکوا فا خواندن کدام سوره در تمام نمازهای یومیه واجب است؟ .3

 جمعه، حج جمعی سفارش شده است؟ دسوههای  به یکی از عبادتها  در کدام سوره .4

 ر   به معنای پروردگار؟ .5

 مراقب  اعمال ماست؟ ……خداوند هر لحظه و در همه حال .6

 یوم  الدین. ……خوانیم، مالک می در نماز .7

 قنوت  در رکعت دوم قبل از رکوع چه کاری مسوحب است؟ .8

 ای به دست آمد؟ مهچه کلها  خو  بچه
 224ص 

 گویند. می خوانیم که به آن قرائت می بلی کلمه زیبای حمد که آن را هر روز در نمازها
 دانید که قرائت بایدها و نبایدها دارد. پس به این قسمت برنامه خو  توجه کنید. می آیا

 بایدها 
 باید در رکعت اول و دوم نمازهای یومیه حمد و سوره خوانده شود.

 ید در رکعت سوم و چهارم نمازهای یومیه تسبیحات اربعه را آهسوه بخوانیم.با
 باید برای یاد گرفون نماز و غلط نخواندن آن سریع اقدام کنیم.

 نبایدها
 نباید در تنگی وقت نماز سوره خوانده شود.

 که آیه سجده دارد بخوانیم.هایی  نباید در نماز از سوره
 بخواند، مگر این که صدایش را نامحرمی نشنود. نباید زن حمد و سوره را بلند

 بهور است

 ( را بلند بگوییم.بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِدر نماز ظهر )

 ( را بلند بگوییم.بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِدر نماز عار )

 گفوه شود.«  هِإِلَیْ  أَتُو ُ وَ  رَبِّیأَسْوَغْفِرُ اللَّهَ »بعد از تسبیحات اربعه 
 دوست دارید که با مفهوم سوره حمد آشنا شوید؟

 خواهم که سوره حمد را تالوت کنند تا من هم درباره آن کمی صحبت کنم. می از یکی از دوسوان
 ات دعوت کنی نور را در خانه  دوست داری با خدا صحبت کنی

                                                           
 ه رکن و غیر رکن توضیحات کوتاهی ارائه کند.تواند دربار . مربی می 163
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 نغمه حی علی خیر العمل  ز معنای عسلتر  هست شیرین
 اش را بگویید: ره حمد که شما آیهخالصه سه سو
 خداهای  تشکر از نعمت
 مهربانی خداوند
 یاد قیامت )معاد(

 بندگی خدا و یاری خواسون از او
 خواسوار راه راست

 تولی
 تبرّی

 بسم اهلل
 قطع امید از غیر خدا

 مایه )برکت، انگیزه و توکل(
 مایه فرار شیطان

 الحمدهلل
 تشکر و سپاس بی نهایت از پروردگار

 آمده است؟هایی  سؤال: الحمدهلل در اول چه سوره
 ا م)علیه السالم(   ا ن

 ک هت ف
 ف ا ط ر
 س   أ

 صراط المسوقیم
 راه اولیای خدا

 روی، هم در عقیده و هم در عمل. راه اعودال و میانه
 کار در منزل

بعتد بررستی کنیتد کته در چته      زیر را با دقت مطالعه کنید و به خودتان نمره بدهید. های  در یک فرصت مناسب سؤال
 اید. مواردی قوی و در چه مواردی ضعیف عمل کرده

 سپس به طور کلی راهکارهای تقویت نقاط مثبت برطرف کردن نقاط ضعف در امور دینی را به مربی خود اعالم کنید.
 دانید؟ می آیا احکام و مسایل مربوط به نماز را .1

 خوانید؟ می آیا نمازهایوان را اول وقت .2

 کنید در نماز جماعت شرکت کنید؟ می سعیآیا  .3

 کنید؟ می آیا دوسوان و دیگران را نیز به نماز دعوت .4

 خوانید؟ می آیا پس از هر نماز، تسبیحات حضرت فاطمه زهرا )س( را .5

 خوانید؟ می آیا اول نمازهایوان اذان و اقامه را .6

 ضعیف مووسط خو  عالی
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 نام درس:

 ها احکام دوسوی
 موضوع:
 احکام

 هدف کلی:
 شوند. می دانش آموزان در این درس با برخی از اخالق و آدا  اجوماعی آشنا

 اهداف جزیی:
 شوند: می دانش آموزان در این درس با موارد زیر آشنا

 صحیح برخورد در برابر جنس مخالف؛های  روش .1

 در پاکسازی روح و جسم؛ها  تیریر کنورل رابطه .2

 و عالقه )عشق و هوس(؛ها  دی دوسویمرزبن .3

 ترسیم آینده روشن نوجوانان. .4

 هدف رفواری:
 خود رابطه صحیح را بیاموزند.های  امید است در پایان درس دانش آموزان در دوسوی

 مناسب تدریس:های  روش
 توضیح، فعال: )پرسش و پاسخ، شعر، نقاشی(

 آموزی:های  رسانه
 تخوه و کارت
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 ها احکام دوستی

چته  هتا   با شتنیدن ایتن کلمته   ها  کنم. بچه می زان سالم! با تقدیم یک دسوه گُل به شما برای همه روز گُلی را آرزوعزی
 شود؟ می احساسی برای شما ایجاد

 یار -5  خاطره -4  آشوی -3  سالم -2  دست-1
 دوسوی …بله

 دوست شما کیست؟
ست خود را به شما معرفی کنم تا هم با نام او هم با برخی قبل از این که نام دوست خود را بگویید، اجازه بدهید من دو

 جوا  بدهید.ها  هایش آشنا شوید. برای این کار به این سؤال از ویژگی
 صابر  گویند؟ می به شخای که شکیبا و بردبار است چه .1

 ایمان       انسان مؤمن دارد؟ .2

 دانا      کسی که آگاه و فهیم است؟ .3

 قاری   خواند؟ می اکسی که قرآن را با صوت زیب .4

 آید؟ می را کنار هم قرار دهید، نام او به دستها  اگر حرف اول پاسخ
 صادق
 231ص 

 «چه همنشینی خو  است؟»ابن عباس از پیامبر اکرم پرسید: 
 …فرمود: )صلی اهلل علیه و آله(  پیامبر

 برسیم.اهلل علیه و آله(  )صلی تا بشمارید تا به جوا  پیامبر 8تا  8این جدول را های  چه فرمود؟ خانه
 232ص 

بته  )صلی اهلل علیه و آله(  آوریم و با هر یک پیام زیبای رسول اهلل می ابودا از حروف پراکنده داخل جدول کلماتی را به دست
 کنیم. می دوسوش را کامل

 فرمودند:)صلی اهلل علیه و آله(  پیامبر اسالم
 دوسوی، خو  است که:

 دازد.ان می ……او شما را به  ……
 کند. می شما را زیاد ……با او  ……
 164برد. می ……او شما را به  ……

 یک دوست بسیار خو  است.های  این ویژگی
 اگر آن را بیابیم، یاور خوبی است.

دو نفر از شما بیایید و جمله حدی  را با کلمات  165برای دوست سفارش بسیار نموده است.)صلی اهلل علیه و آله(  پیامبر اسالم
 166یخوه در طرح کامل کنید، سپس بخوانید.درهم ر

                                                           
 .186، ص 74ها: دیدن، یاد خدا، گفوگو، دانش، رفوار، یاد آخرت. بحاراألنوار، ج  این کلمه .164
 .192، ص 74همان، ج  .165
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 خود خواهد بود. ……به روش  ……
 شود. می ……کند، با چه کسی  ……
 233ص 

کنتد. بعضتی، از    می حالت حیوانی و شیطانی دارد و انسان را گمراهها  اما هر دوسوی شایسوه نیست؛ چون برخی دوسوی
آیند.  می هسوند که هر لحظه به یک رنگ در  ؟؟آیند. بعضی می هسوند که تا شیرین و خوشمزه هست به دور او؟؟ها  آن

 بعضی 

 آورند. بعضی  می زنند و تلخی به بار می ای نیش هسوند که با هر بهانه
هتم خطتر آفترین و                 هتا   ستازند. امتا بعضتی از دوستوی     متی  اشتوباه درگیتری و جتدایی   تترین   هسوند که همیشه با کم

 شود و با       می عآشنایی شرو ؟؟است که با 

 شود. می خاموش  ؟؟گرفوه و با آ   ؟؟با سرعتها  افود. این عالقه می جدایی اتفاق
 اند؟ اید چرا چراغ راهنما ساخوه چرا؟ راسوی دوسوان! تا به حال فکر کرده

 اند؟ قرار دادهها  و چرا تابلوهای رنگارنگ در جاده
 چرا همه باید از قانون اطاعت کنند؟

تابلوهای زیادی داده است و در راه زندگی ما قرار داده تا خو  و بتد و حتق و باطتل را    ها  الم هم به ما انسانخداوند ع
 دهند. می زنند و راه و چاه را به ما نشان می سبز و قرمز هسوند که در زندگی، چشمکهای  همان چراغها  بشناسیم. این

 234یکی از آن تابلوهای زندگی ص 
 نگ سبز و گاهی به رنگ قرمز است. یعنی گاهی خو  و گاهی بد است.است که گاهی به ر

 خواهد که فکر و رفوار خود را با کار اشوباه آلوده نکنیم. می اسالم از ما
 این چیست؟ قلب. به آن دقت کنید؟

 جای چیست؟ یاد خدا، عالقه.
 234ص 

شود. اگر بی توجته باشتیم، رفوته     می آلوده این قلب یک کودک پاک و نورانی است، گاهی در نوجوانی به گناه کوچکی
ماند. گتوش دل را بایتد ستالم نگته داریتم تتا        می شود. اگر با هوش باشیم و آن را پاک کنیم، باز صاف تر می رفوه سیاه

 پُر خواهد کرد.ها  به ما کمک کنند وگرنه شیطان او را از وسوسهها  فرشوه
 در کجاست؟  دلها  و دشمنیها  حاال جای دوسوی

 خداوند به انسان سفارش فرموده که:
درهتم شتده و   ها  و دشمنیها  رسی، وقوی که یاد خدا در آن باشد. ولی گاهی دوسوی می ای انسان با این دل به آرامش

 شود. می شخایت و احورام شکسوه
شود.  می غیرت خرا  جالب نیست. چون دیوار عفت وها  ها! اسالم؛ رابطه خو  را قبول دارد، امّا گاهی بعضی رابطه بچه

 پسران و دخوران دو عیب دارد:های  دوسوی

 شوند. ها می گرفوار دام شیطان و هوسها  خود آن .1

 شود. ها می و جامعه هم اسیر مشکالت و نگرانیها  خانواده .2

 ضتربه ها  داند؛ چون رها کردن پسران و دخوران در فضایی بی پرده به روان و جسم آن می و اسالم خطر دوسوی آزاد را
 کند. می زند و خانواده را نابود می

                                                                                                                                                                                     
 کلمه ها عبارت است از: انسان، دوست، دقت، همراه. .166
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 چند پرسش و پاسخ:
 خواهید بدانید احکام ارتباط پسران و دخوران چیست؟ می آیا

 اول: شنوایی
شنیدن صدای                         در صورتی که نیت لذّت بردن و خوش آمدن نباشد، اشکال ندارد؛ ولی گوش نکردن 

 بهور است.
بیمار را های  دل»ه نیست که در برابر پسران                          داشوه باشند. چون قرآن فرموده: و دخوران هم شایسو

 167دارد. می به گناه وا
 دوم: پوشش

  گیرد، ولی آنچته                  را                   نمی فرهنگی و علمی آنان راهای  پوشاک مناسب برای دخوران جلوی                  
کند، آزاد گذاشون                         نامحرمان است. پوشش بیشور  می کند و محل کار و                       را آلوده می

 برای دخوران به خاطر حفظ                  آنان است.
  سوم: خانواده
 و خانواده  کاهد و اسالم برای زن می دخوران از                 آنان                

 
 رساند و جوانان را از تشکیل خانواده دور می بسیار قائل است. پس              دو جنس مخالف به                    زیان

 کند. می
 شیطانی زیادی مانند:های  و خالصه دام

 رسوایی کارهای بیهوده بیماری روانی افت تحایلی بی اعومادی

 شیطانی است. پس مراقب باشیم.های  ل این هدفدر راه است: دشمن هم به دنبا 
 دارا و سارا

 هنگام جنگ دادیم صدها هزار دارا
 ایران مشکی ز اشک ساراهای  شد کوچه

 عجین شدها  سارا لباس پوشید با جبهه
 در فکه و شلمچه دارا به روی مین شد
 در آن زمانه سارا با جبهه عجین شد

 در این زمانه ناگه، چادر لباس جین شد
 ای که گلگون از خون صد چو داراست با چفیه

 سارا خود، از برای، جلب نظر بیاراست
 دارا و گوشواره، حقا که شرم دارد

 هایش امروز، او بند چرم دارد در دست
 با خون و چنگ و دندان دشمن ز خانه راندیم

 اش کشاندیم اما به ماهواره تا خانه
 جای شهید، اسم خواننده روی دیوار

 شدند طلبکارها  ه جبهه رفوند، اینبها  آن

                                                           
 .32احزا /  .167
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 168با پاکی و نیکی همراه باشد.ها  به امید این که روزی همه دوسوی
 خدا نگهدار.

                                                           
 سپهر، ابوالفضل، دفور آبی. .168
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 پرورشیهای  فعالیت

 کارگاه خالقیت و ابتکار
 با سالم حضور مربیان گرانقدر

باشد. اما  می معارف دینیی ها به کالسها  مند کردن آن یکی از وظایف سنگین و دشوار مربیان جذ  مخاطبان و عالقه
نیز پرورش یابد و احساس خسوگی نکنند، و قسموی ها  از چه راهی باید اقدام کرد که زمینه پرورش ذوق و خالقیت آن

 از وقت آنان نیز به این امر اخوااص یابد.
کارگاه »یا همان « کاردسوی»های  بسیار جذا  که مربیان عزیز باید جدی روی آن وقت بگذارند کالسهای  یکی از راه

 است.« خالقیت و ابوکار
ابوکاری و خالق ختود را بتا   های  این مجموعه فقط یک پیشنهاد است و دانش آموزان باید آزاد باشند تا طرحهای  طرح

 هر وسیله ممکن ابداع نمایند، مهم جذ  و تقویت روح خالقیت آنان است که باید با تشویق و ترغیب همراه شود.
 اشکالی ندارد. بسوگی به ذوق و سلیقه و نیاز مربی دارد.ها  طرحتقدم و تیخر 

 از منابع مخولف جمع آوری و با تغییراتی آورده شده است.ها  این مجموعه موشکل از شش طرح که برخی طرح
ای انوختا    برای تنوع در کار، هر هفوه یک روز را به ساخت و طراحی یک کاردسوی، اخوااص دهید. کارها بته گونته  

 تا به آسانی ساخوه شوند.اند  شده
سازی نمایید. همچنین در طول کتار نکتات ایمنتی بته      بهور است قبل از شروع کار وسایل را از قبل آماده و خود نمونه
 خاوص هنگام کار با اشیاء تیز و برنده ضروری را رعایت کنید.

توانیتد پتس از    متی  شی فرهنگی مجزا باشتد. شتما  ای تنظیم گردیده تا دارای بار آموز هر طرح از نظر محووایی به گونه
برخی کارهتا در  )صلی اهلل علیه و آله(  تکمیل هر کار، توضیح الزم را بدهید. برای آشنایی بیشور دانش آموزان با پیامبر اکرم

ممکتن  کنند، بته هتر شتکل     می باشد. تشویق افرادی که خو  کار می)صلی اهلل علیه و آله(  رابطه با زندگی حضرت محمد
 رسد. می ضروری به نظر

در پایان دوره از کارهای دانش آموزان نمایشگاهی ترتیب داده شود. در طول دوره به دانش آموزان یادآوری گردد حوماً 
گردد و کارهای دانش آموزان در معرض دید عموم به خاوص اولیای آنان قرار خواهتد   می نمایشگاهی از آرار آنان برپا

ارر، مشخاات کامل دانش آموزان آورده شود. در هر صورت فراهم بودن امکانتات بته تتدریج آرتار     گرفت. در کنار هر 
قرار گیرند. ستپس در جتای مناستب چیتده شتوند. در       …بازسازی یا زیباسازی شوند، یعنی در داخل کادر مخاوص و

هدایایی به رسم یتادبود تقتدیم    هنگام برپایی نمایشگاه تالش شود با هماهنگی قبلی و در صورت امکان به تمامی آرار
 گردد.

 گردند. می مند تری بهره بدیهی است که افراد برگزیده از هدایای مناسب
باشتد را   می)صلی اهلل علیه و آله(  توانید برخی از این عناوین، به خاوص مواردی که در رابطه با زندگی پیامبر اکرم می شما

 خود برقرار نمایید. به عنوان مسابقه عمومی در سطح منطقه تبلی 
از هایی  برداری گردد و نمونه گردد در صورت تمایل از تمامی آرار موجود عکس تهیه شود و از نمایشگاه فیلم می پیشنهاد

آرار برگزیده را به همراه نام و نام خانوادگی خود و محل تبلی ، نام صاحب ارر، همراه با سن و نشانی آنتان را بته مرکتز    
ل دهند. تا نمایشگاه نهایی آرار و تااویر به وسیله این مرکز برپا گردد و از افراد برگزیتده تقتدیر بته    تربیت مربی تحوی

 عمل آید. ان شاءاهلل.
 رعایت نکات ایمنی
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 باشد. می برای کار کردن با برخی وسایل مثل: قیچی، تی  برش و کاتر یا تی  موکت بری رعایت نکات ایمنی ضروری
 توانید با احویاط کامل از تی  اصالح مطابق طرح از روش زیر اسوفاده کنید. می دست ندارید اگر تی  مخاوص برش در

ابودا تی  را با کمال دقت در اموداد طول دو قسمت کنید و با چسباندن یک پوشش محافظ مثل مقوا یا چو  بسونی، هر 
 نیمه تی  را به یک تی  برش تبدیل کنید.

 کار با مقوا
 ان در این کارگاه ضمن ساخت کاردسوی پرنده با یکی از وقایع تاریخ اسالم، یعنی هجرت پیامبر اکرماهداف: دانش آموز

 شوند. می و زشوی کبوتربازی آشنا)صلی اهلل علیه و آله( 
 وسایل مورد نیاز:

 تی  برش -الگو - …مقوای ضخیم مثل جعبه بیسکویت یا 
 روش ساخت پرنده:

ستپس دور آن را بتا تیت      169کل یک پرنده مقوایی را کپی زده و بر روی مقوا بیندازید.با اسوفاده از الگوی داده شده ش
 مخاوص ببرید. قطعات را طبق شکل داخل هم نمایید. شما دارای یک پرنده زیبا هسوید.

 245ص 
گذشتوه از کبتوتر    مفیدی که درهای  تواند ابودا درباره فوائد کبوتر مطالبی بیان نماید. اسوفاده می مربی پس از پایان کار

 کنند و کبتوتر بتازی   می گرفوه است و این پرنده حیوان زیبا و مفیدی است ولی برخی وقت خود را زیاد تلف می صورت
 کنند. می

)صلی اهلل علیته و   را مطرح نماید و هنگامی که پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله(  تواند بح  هجرت پیامبر اکرم می سپس مربی

ای  رور مخفی شده بودند جلوی در غار به وسیله تار عنکبوت پوشیده شد و در قسموی از در ورودی غار پرندهدر غار آله( 
 کرد که به این ترتیب مشرکان نووانسوند آسیبی به آن حضرت برسانند. می در النه خود زندگی

 246ص 
 کار با تخم مرغ

مرغ با چند مسیله احکامی، اخالقی، مثل نجاست سگ اهداف: دانش آموزان در این کارگاه ضمن ساخت کاردسوی تخم 
 شوند. می آشنا …و آزار نرساندن به حیوانات و

 وسایل مورد نیاز:
( کاغذ رنگی، چسب مایع، مداد، ماژیک، پاک کن، قیچی یا تیت   …مقوای نازک )مقوای سفید معمولی یا 170تخم مرغ،

 برش.
 روش کار:

ا به تعداد دانش آموزان تکثیر شده و در اخویار تک تک دانش آموزان قرار طرح توسط مربی بر روی تخوه کشیده شود ی
 گیرد. دانش آموزان مطابق الگو آن را برش زده و رنگ آمیزی نمایند.

پس از آماده شدن قطعات مقوایی لبه اطراف آن را به چسب آغشوه کنید و آن را مدتی بدون حرکت روی تخم مرغ نگه 
 دارید.

 تخم مرغ:روش آماده نمودن 

                                                           
 .21و  20، ص 1370رافی نیا، مقوا در مقوا، کانون پرورش فکری، چ دوم، اسفند . سیامک اش 169
 .23، 22، ص 1367ها، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،  حمید، ترابلی، تخم مرغ .170
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اگر مایل باشید بهور است سفیده و زرده تخم مرغ را از قبل خالی نمایید. برای این کار الزم است دو طرف تخم مرغ  .1
دو سوراخ ریز قرار دهید از یک طرف بدمید، یا سوراخ نسبواً بزرگ روی تخم مرغ ایجاد نمایید و با تکان محکم آن 

 یید.پز نما را خالی نمایید یا تخم مرغ را آ 

آمیتزی و   بر روی تخم مرغ طرح مورد نظر را ترسیم کنید! سپس آن را با ماژیک، آبرنگ یا هر وستیله دیگتر رنتگ    .2
 تزیین نمایید.

 تواند تذکر دهد. می مربی در ادامه چند نکوه را
آن پرهیتز   تذکر اخالقی؛ به حیوانات آزار و اذیت نرسانیم. از ورود سگ به داخل خانه جلوگیری و از متینوس شتدن بتا   

 کنید!
 171آن نجس است.های  کنند حوی مو، اسوخوان و پنجه و ناخن و رطوبت می سگ و خوکی که در خشکی زندگی

…خرید و فروش سگ حرام است. مگر سگ شکاری، سگ گله، سگ محافظ باغ و بسوان
172. 

 مراه کاردسوی تحویل نمایند.در پایان از دانش آموزان بخواهید چند سطر از این مطالب را روی مقوایی نوشوه و به ه
 249ص 

 173ها دور ریخونی
 شوند. می اهداف: دانش آموزان در این کارگاه ضمن ساخت کاردسوی قلک با مسیله اخالقی صدقه آشنا

 وسایل الزم: لیوان بسونی، کاغذ رنگی، قیچی، مداد، پاک کن، مقوا
 روش ساخت:

هیه کنید و آن را روی مقوا قرار دهیتد و دور آن را ببریتد ستپس    به الگو توجه کنید! طبق الگو یک عدد لیوان بسونی ت
را طبق مدل برش بزنید و آن را با چستب بته لیتوان بچستبانید      …پشت، مثل دست و پا و دیگر بدن الکهای  قسمت

 قسمت باالی لیوان را یک برش بزنید! حاال شما دارای یک قلک زیبا هسوید.
جمع آوری ها  تواند اندک اندک در این قلک می کم ماهای  را مطرح نماید که پولتواند در این جا بح  صدقه  می مربی

 گردد و آن را به افراد نیازمند هدیه دهیم.
 250ص 
 251ص 

 آویزها
 شوند. می اهداف: دانش آموزان در این کارگاه ضمن ساخت کاردسوی منظومه شمسی با عظمت الهی آشنان

 وسایل مورد نیاز:
 قیچی، چسب، مداد رنگی. مقوا، کاغذ رنگی،

 روش ساخت:
ای شکل منظومه شمسی را یکی یکی بریده آن را روی متدار منظومته    با اسوفاده از الگوی داده شده، شکل کرات دایره

ای از  بچسبانید. سپس آن را رنگ آمیزی نمایید. نام خورشید و سیارات را کنار آن بنویسید. در باالی کار آماده شده آیته 
 ه همراه ترجمه بنویسید.قرآن را ب

                                                           
 .105، مسیله 76، جلد اول، ص 1376توضیح المسائل مراجع، دفور انوشارات اسالمی،  .171
 .1620مسیله  ،210پیشین، جلد دوم، ص  .172
 .1366پری سلیمی، ساخون را شروع کنیم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،  .173
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شکل کرات منظومه شمسی و خورشید را روی مقوا بکشید، به سلیقه خود رنگ آمیزی کنید، دور آن را ببرید و هر کدام 
 را به وسیله یک نخ از سقف آویزان نمایید!

 ان نماید.در رابطه با عظمت الهی بیهایی  تواند دو آیه از قرآن کریم را بخواند و صحبت می در پایان مربی

سَام ى  یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَارَ کُالي یَجْارِی لِأَجَالٍ مُّ    ) -1

…
174.) 

ی( شب و خورشید و ماه را مسخر کرده تا هر یک  خداست که شب را درون )پرده( روز پنهان سازد و روز را درون )پرده
 175گردند. می مقدار معین و مدار خاصی به

اتٍ لِّقَاوْمٍ  وَسَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِای ذَلِاكَ لَآیَا   ) -2

 (.یَعْقِلُونَ

و سوارگان آسمان را به فرمان ختویش   و هم شب و روز و خورشید و ماه را برای زندگانی شما در گردون مسخر ساخت
قدرت خدا های  مسخر کرد تا بهر جانب آسمان حکمت بال  او فرمان دهد از شوق حرکت کنند در این کار آیت و نشانه

 .176برای اهل خرد پدیدار است
 253ص 

 ها کاردسوی با آجیل یا هسوه
 با احکتام برختی حیوانتات آشتنا    ها  جیل و هسوهاهداف: دانش آموزان در این کارگاه ضمن ساخت کاردسوی به وسیله آ

 177شوند. می
 چند عنوان پیشنهادی در این موضوع عبارتند:

 ماهی، موش، خروس.
 وسایل مورد نیاز:

 . …مثل: هلو ها  میوههای  هسوه …انواع آجیل مثالً تخمه، گردو، بادام، فندق 
 روش ساخت:

 قبل از شروع به کار به این موارد توجه نمایید.
 خورید حوماً بشویید و آن را در آفوا  خشک کنید. می کههایی  وههس -

 هر نوع هسوه را در یک ظرف نگهداری کنید! مثالً هسوه آلبالو در یک ظرف. -

 اسوفاده کنید. …کوچک برای درست کردن دم و های  بزرگ برای درست کردن بدن و از هسوههای  از هسوه -

 کنید. مناسب برای هر طرح اسوفادههای  از هسوه -

 توانید آن را بشکنید یا ناف کنید. می برای این که هسوه را به شکل دلخواه درآورید -

 توانید اسوفاده کنید. می به یکدیگر از هر نوع چسبیها  برای چسباندن هسوه -

 به چند نوع طرح ارائه شده در این قسمت توجه کنید تا یک نوع طرح برای خود بسازید.
بخواهید در ذهن یک نوع کار را برای ختود طراحتی کننتد و بتا چیتدن      ها  ن نشان دهید از آنرا به دانش آموزاها  طرح
 را به یکدیگر بچسبانند.ها  در کنار یکدیگر به شکل مطلو  برسند. سپس آنها  طرح

                                                           
 .13فاطر،  .174
 ای. ترجمه الهی قمشه .175
 ای. ، ترجمه الهی قمشه12نحل/  .176
 با دخل و تارف. ،1364مریم رحموی آوینی، هسوه )مجموعه دوباره نگاه کن(، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران،  .177
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 178( بیان نمایید.فُواْوکُلُواْ وَاشْرَبُواْ واَلَ تُسْرِرا با توجه به آیه )ها  ها، برخی از احکام خوراکی پس از ساخون کاردسوی

 255ص 
 کار با ساقه گندم

)صلی اهلل علیه و  اهداف: دانش آموزان در این کارگاه ضمن ساخت کاردسوی با ساقه گندم نمایی از گنبد مطهر پیامبر اکرم

 شوند. می آشناآله( 
 وسایل مورد نیاز:

 مقوا، چسب، الگو، ساقه گندم، قیچی
 روش ساخت:

 را صاف و مرتب نمایید و در کنار هم قرار دهید!ها  انوخا  نمایید، آن ابودا مقداری ساقه گندم
را روی مقوا کپی نموده و آن را جلوی خود قترار  )صلی اهلل علیه و آله(  سپس با توجه به الگوی مورد نظر، گنبد مطهر پیامبر

پس پشت قطعته ستاقه گنتدم را    دهید قطعات کوچک ساقه گندم را یکی یکی به اندازه طرح مورد نظر آماده نمایید. س
 چسب بزنید و آن را بر روی طرح مقوایی مورد نظر بچسبانید تا طرح کامل شود.

 چند نکوه: سعی نمایید از قیچی خو  اسوفاده نمایید.
 تواند باشد، اما کار ساقه گندم روی زمینه مشکی زیبایی خاصی دارد. می زمینه مقوایی هر طرح رنگی

و زیارت مرقد )صلی اهلل علیه و آله(  پایان درس، سخنانی در رابطه با سیره و زندگی عملی پیامبر اکرمتواند پس از  می مربی
 بازگو نماید.

 257ص 

                                                           
 .31اعراف/  .178
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 کارگاه قصه نویسی

 مقدمه
 مربی گرامی!

بتا عناصتر داستوانی، روش    هتا   کارگاهی برای دانش آموزان ضمن آشنا نمتودن آن های  در این بخش با تشکیل کالس
 آموزش دهید.ها  سوان را به آننوشون دا

توانید با فعال نمتودن دانتش آمتوزان، آگتاهی نستبی دربتاره        می روش کار در کوا  راهنما آمده است، با مراجعه به آن
 ارایه نمایید.ها  چگونگی قاه نویسی نیز به آن
 را مووجه توانایی نهفوه انسان خواهید کرد.ها  با خالق نمودن دانش آموزان آن

 بی جوا فریاد 
 داسوان

کوتتاه و برشتی از   ی  نقل حوادث و وقایع به ترتیب توالی زمان است. مثل سه شنبه بعد از دوشنبه. داسوان کوتاه، قطعه
 دهد. می زندگی است که در زندگی یک یا دو شخایت رخ

 ویژگی داسوان کوتاه

 ند بیان کند.توا می طرح منظم و مشخای دارد. یعنی خواننده به راحوی چهار چوبه آن را .1

 یک شخایت دارد. .2

 یک واقعه اصلی دارد .3

 …و .4

 در مقابل داسوان کوتاه؛ داسوان بلند و رمان قرار دارد که سرنوشت چندین شخایت است و طرح آن پیچیده است.
داسوان فریاد بی جوا  داسوان کوتاه است. شخایت اصلی واحدی دارد. حاال شما چند رمان و چند داسوان کوتتاه نتام   

 د.ببری
*** 

 من در این شهر غربیم! آیا کسی هست تا مرا در گرفون حقّم یاری کند؟ -

اش کفش  نما دور سر پیچیده بود و پاهای سیاه پینه بسوه و اسوخوانی مردی بود نحیف با سر و مویی ژولیده. دسواری نخ
 گذرش به مکه افواده است.ها  داد صحراگردی است که پس از مدت می نداشت. این نشان

اش برگتردد؛   رد خسوه بود و دیگر امید نداشت. صبح زود آمده بود تا بهای شوری را که فروخوه بود، بگیرد و به قبیلته م
 «خواهی بکن! می برو هر کاری»ولی خریدار تهدید کرده بود که شوری از او نخریده است و گفوه بود: 

 داد، شتانه بتاال   متی  هتایش را  گفتت و نشتانی   متی  کسنعره مرد شکم گُنده و زرد چهره در ذهنش بود. ماجرا را به هر 
شدند. بغض بر گلوی مرد چنگ انداخوه بود. به دیواری تکیه داد. غُر شوری بلندی شد. به یاد شور  می انداخوند و دور می

 . …چاق و زیبایش افواد. جَلد بود و رهوار؛ به رنگ خون. مرد قیمت باالیی پیشنهاد کرده بود، ولی حاال
ید، پیرزنی که مشکی بر دوش داشت، با دیدن مرد که هنوز سرگردان بود، کمر راست کرد و مشک را بر زمین آهی کش

فرزندم! کلید مشکل تتو نتزد   »گذاشت. صبح که رفوه بود از زمزم آ  بیاورد، ماجرا را فهمیده بود. دلش سوخت. گفت: 
 «اند. بزرگان قریش است که االن مقابل کعبه ایسواده
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ای و پُرچین بود، اما باچشمانی درشتت و روشتن. بتد فکتری      ای قهوه لند کرد. چهره پیرزن درست شبیه پارچهمرد سر ب
ای پیچید. دسوارش را که کتج شتده بتود،     نبود. پیرزن که ناله کنان به راه افواد، او هم از کوچه سرازیر شد. پشت خرابه

 دوباره دور سر پیچید. تنها امیدش بزرگان شهر بودند.
یکسان خاکستوری، و درِ طالیتی رنتگ و بتزرگ. چشتم      های  ای چهارگوش با سنگ د رو به روی کعبه ایسواد. خانهمر

زدنتد. آن ستوی میتدان، متردی      می گرداند. چند مرد پیر و میان سال سمت راست کعبه ایسواده بودند و بلند بلند حرف
ه پاهای حیوان را محکم نگه دارد. سگی هم البه خواست ک می برید و با خشم از همسرش می گوسفندی را پای بوی سر

کرد قدم بردارد، اما به سخوی پایش را از زمین واکند. به طرف کسانی رفتت کته    نمی چرخید. مرد جرأت ها می الی بت
شد. پیرمرد که عبای حریری بتر دوش داشتت و   تر  سفرهای خود بودند. مرد نزدیک و نزدیکی  مشغول صحبت درباره

زد، با مکّاری به مرد سیاه چهره نگاه کرد و حرفش را ادامته داد کته چگونته توانستوه بتود بتا        می رش برقنگین انگشو
 خواباندن کاروان شورش در صحرا، جان خود و کاالیش را از طوفان شن نجات دهد.

 شد، صدایش سخن مرد را برید.تر  نزدیکها  مرد به آن

 کمک کند تا حقم را بگیرم؟ تواند می من غریبم. تنها و درمانده. چه کسی -

 «این، کسی است که شورش را به ابوالحکم فروخوه است.»پیرمرد بازرگان اخم کرد. جوانی قاه قاه خندید و گفت: 
 پس تو هم گرفوار خشم او شدی؟ -

 …ای روزگار! -

 گفت. نمی مرد سر فرو افکنده بود و چیزی
 بروی برای عُزی قربانی کن که دست و پایت را نشکسوه. -

 تواند به من کمک کند؟ نمی عنی هیچ کسی -

وعده به آنان داده بتود. هنتوز   ها  و به همسر و کودکش فکر کرد. گفوه بود با پول شور، آذوقه و لباس خواهد خرید و ده
شتد.   می اشک، فردی را دید که به آن نزدیکی  مقدس. از پس پردهی  خندیدند. سر بلند کرد به سوی خانه می بزرگان
 بود و پُر ابهت. بلند باال

ای کرد. همه ستر   ای خنده محمّد شده است، نگاهی به هم کردند. مرد ریش کوسهی  بزرگان قریش که دیدند او مووجه
ورزیدند. از وقوی محمّد ادعای پیتامبری کترده بتود، آتتش      می بود که محمّد و ابوجهل با هم کینهها  تکان دادند. مدت

بهوتر استت از همتان مترد کمتک      »ای به پیامبر اشاره کرد و گفتت:   مرد ریش کوسهورتر شده بود.  شعلهها  دشمنی آن
 «بگیری.

 آری، بد فکری نیست. -

مشتکل تتو   ی  تنهتا چتاره  »خاراند، خوش حال شدند و گفوند:  می اش را بزرگان قریش از این فکر پیرمرد که حاال چانه
 «محمّد است که خویشاوند ابوالحکم است.

شود کته بته    می کند و باز آشوبی به پا می رود و ابوجهل تندی می اوی  گفوند که محمّد به خانه یم و با نگاهشان به هم
 جمیله؛ همسر ابوجهل.ی  ارزد؛ به خاوص فریادهای پُر کینه می تماشا

آیتا یتک   انتد.   کرد شاید او را دست انداخوه می را دید، به راه افواد. احساسها  مردی فروشنده دو دل بود. وقوی اصرار آن
 ای نداشت. رفت؛ اما چاره نمی توانست حقش را بگیرد؟ پرسشی بود که از ذهنش بیرون می مرد تنها

خواند،  می شد و چیزی می آن کشید و صبر کرد تا مرد که با آرامش خم و راستی  نزدیک کعبه ایسواد. خود را به سایه
انتد. بته    م اسمت چیست. ولی مرا به تو راهنمایی کترده دان نمی ای جوانمرد!»کارش تمام شود. بعد نزدش رفت و گفت: 
 «دادم برس و طلبم را از آن ناجوانمرد بسوان!
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ای نیز  پیامبر از مرد خواست با آرامش همه چیز را تعریف کند. بعد به او گفت که نگران نباشد و با هم به راه افوادند. عده
 به دنبال آن دو از کعبه دور شدند.

کشاند. لحظه به لحظته جمعیتت    می ابوجهلی  زه، در یک روز گرم طوالنی، بسیاری را به سمت خانهای تا دیدن معرکه
رفت. همراه او جلوتر رفت، اما  می ترسید. نگاهی به پیامبر کرد که آهسوه به طرف در چوبی بزرگ می شد. مرد می بیشور

 هراس داشت.
 کردند. می ای زیاد همهمه دورتر و آن سوی کوچه، عده

 ! تق! تق!تق -

کنند. چند نفر هم به بزرگان تر  همه منوظر بودند تا جمیله از پشت بام سنگ پرتا  کند و با فحش و ناسزا ماجرا را گرم
 کردند. می زدند، نگاه می قریش که پوزخند

 تق! تق! تق! -

بتاز  »فریتاد زد:   کرد طلبکار سمج باز برگشوه، چماقی برداشتت و بتا نتاراحوی بته ستمت در آمتد و       می ابوجهل که فکر
 «برگشوی؟!

 اش سکوت را بر کوچه فرو انداخت. افرادی که جلو بودند، قدمی عقب رفوند. نعره
 بیا بیرون -

 ابوجهل پشت در ایسواد. صدای محمّد بود. از شکاف در نگاه کرد.
فهمانتد   متی  و به همته  گرفت می خوبی بود. مرد کنار محمّد ایسواده بود. از هر دو انوقامی  چماق را محکم فشرد. بهانه

 کسی که با او مبارزه نماید، از آسیب او در امان نیست.
مامم پیامبر نووانست حرفی بزند. محمّد به او خیتره شتده بتود. بلنتد بتاال بتود در       ی  در را باز کرد. ولی با دیدن چهره

ت در انداخت. بتا صتدایی گرفوته    پیراهنی سفید و تمیز. هر چه اندیشیده بود، از ذهنش بیرون رفت. چماق را آهسوه پش
 گفت:

 «.بله»

 حق این مرد را بده. -

 صدایی بود رسا. سعی کرد جوابی محکم بدهد. ولی نووانست دهان باز کند. زبانش قفل شده بود. مرد فروشنده که باور
د و رنگش پریده لرزی می کرد آن مرد تندخو نوواند حرفی بزند، از پشت سر پیامبر بیرون آمد. دسوان چاق بدهکارش نمی
 بود.

هتای   ای کوچه را فرا گرفوه بود. پیامبر به مرد تبسمی کرد و دوباره از ابوجهل خواست طلتب او را بدهتد. پلتک    همهمه
چَشتم. صتبر کنیتد، هتم     »رفت، با صدای لرزانی گفتت:   می خورد، همان طور که عقب عقب می ابوجهل تند تند به هم

 «آورم. می اکنون
امبر نگاه کرد و لبخندی زد. وقوی همیان سکه را گرفت، تعجبش بیشور شد. به سر تا پای پیامبر خیتره  مرد بیابانی به پی

 دید. چه کسی بود؟ دست او را گرفت. خوش بو و معطر بود. از او خواست که هر چته  نمی شد. هیچ ارری از ترس در او
پرستید.   می شنید. باید بیشور می ای ه است. سخن تازهخواهد، سکه بردارد؛ اما مرد فقط برای رضا خدا این کار را کرد می

 «خدایت به تو پاداش نیک دهد که مرا در بی کسی یاری کردی.»گفت: 
 بعد همراه محمّد جمعیت را شکافت و به دنبالش سوی کعبه رفت.

 تالفی
 توصیف
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را ها  دهد و آن می و روحاول داسوان جان های  یکی از عناصر مهم داسوان، توصیف است. توصیف به مکان و شخایت
 تواند انجام گیرد. می کند. توصیف کاری سخت است و در داسوان به سه روش می به خواننده معرفی

 توصیف نویسنده: نویسنده از زبان خود یا یکی از اشخاص داسوان، خاوصیت اشخاص و قهرمتان داستوان را بیتان    .1
 کند. می

با بیتان و گفوتار، خواننتده را در    ها  د که در دل داسوان، شخایتکن می توصیف به کمک گفت و گو: نویسنده کاری .2
 جریان خاوصیات اشخاص بگذارند.

ها، خواننده را با خاوصتیت   دارد و با یاری رفوار آن می داسوان را به عمل واهای  توصیف با عمل: نویسنده شخایت .3
 کند. می آشناها  آن

 را بیان کنید.ها  توانید آن می و دوم را ببینید. با دقت بخوانید آیاتوانید توصیف نوع اول  می در داسوان تالفی، شما
*** 

خندیدند تا چشم آنان به بالل افواد یکی از آنان پرستید راستت استت کته      می چند نفر از منافقان کنار دیواری بلند بلند
فت تا این زمان شنیده نشده هایش را کند کرد دیگری از آنان گ محمد خود را برای قااص آماده کرده است. بالل قدم

انتد   نتابود شتده  هتا   است که بزرگی خود را تسلیم مجازات کند بردگان و رعیت همیشه در زیر شالق زورداران و اربتا  
تا چه رسد به این که بخواهند قااص کنند و انوقام بگیرند آن هم از چه کستی از شتخص اول   اند  اعوراضی نیز نداشوه

اورش سنگین است گوشه سبیلش را تابید و گفت این سخن بیشور به شتوخی و متزاح شتبیه    حکومت در برابر یارانش ب
ای در سر دارد خنده آنان  است از خنده ریسه رفت و ادامه داد محمد باز چه خوابی برایمان دیده است و این بار چه قاه

ای به طرف آنان هجوم کرد اما  لحظهکوچه را پُر کرده بود چشمان بالل از حدقه بیرون زد مرا در دسوانش محکم کرد 
زودی پشیمان شد برگشت و راه مسجد را در پیش گرفت بالل با پشت دست اشکش را پاک کترد مترا نگتاه کترد بتا      

خواهد قااص کند. پیامبر بیمار است نای راه رفون نداشت علتی و فضتل    می خودش گفت سواده پسر قیس با چه دلی
غلش را گرفوند و به مسجد بردند چگونه سواده دلش راضتی شتده و حتاال بته فکتر      پسر عباس به او کمک کردند زیر ب

 قااص افواده است.
گشت سوار بر ناقه قضبا بود مرا در  می وقوی اسم سواده را از بالل شنیدم به یاد آن روز افوادم که پیامبر از سفر طایف بر

نزدیک پیامبر بود سرم به بدن سواده برخورد کرد. حتاال   برد تا شورش را رام کند سواده می دسوانش داشت باال و پایین
فهمیدم که پیامبر چرا بالل را فرسواده است تا مرا از فاطمه دخور پیامبر بگیرد و نزد او ببرد. از دست بالل رها شدم بته  

 ای کردم بالل بلندم کرد. زمین خوردم ناله
ای همه چیز را فراموش کردم بوی خوش پیتامبر بته    داد. لحظه به مسجد رسیدیم پُر از جمعیت بود. بالل مرا به پیامبر

تنم راه یافت در آغوش پیامبر به آرامش رسیدم ولی دیری نپایید که پیامبر مرا روی دسوانش گرفت سواده تا مترا دیتد   
گفت خودش است. همین عاای ممشوق بود در نگاه آن جمعیت و در دسوان پیامبر عرق روی تنم نشستت زرد شتدم   

یامبر سواده را به پیش خود خواند و مرا به سوی او دراز کرد دوست نداشوم به سوی سواده بتروم افوتادم روی پاهتای    پ
ای  لرزیدم رسول خدا پارچه می لرزید منم می پیامبر سواده گلویم را گرفت بلندم کرد مرا در دسوانش فشرد. دسوان سواده

ش را روی لبانش کشید نگاهش را به میان مردم برد و گفت: ای مردم سفید دور سرش بسوه بود صورت او زرد بود زبان
است تا جهان ابدی شیون و ضجه مسجد را پُر کرد پیامبر از مردم خواستت آرام  تر  قااص و تالفی در این جهان آسان

دن شما پوشیده باشند سواده به پیامبر گفت آن زمان که عاای شما به بدنم خورد آن قسمت از بدنم برهنه بود اکنون ب
 است.
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داد. دست برد تا پیتراهنش را بتاال    می اش را پاک کرد ضعف شدید بیماری او را بی حال نشان رسول خدا عرق پیشانی
بزند و بدنش را در برابر سواده قرار دهد چند نفر از یاران رسول خدا خشم گرفوند و به سوی سواده بلند شدند پیامبر بتا  

کردند شخای گوشه چشمش را  می خواست آرام بگیرند همه به من و سواده نگاهها  و از آن شدها  اشاره دست مانع آن
پاک کرد و جلو آمد و گفت: سواده به جای پیامبر عاا را به بدن من بزن. دیگری از میان جمعیت رو به ستواده کترد و   

را نکرده است او با قاد عاایش را به تتو   بینی؟ او بیمار است پیامبر از روی عمد این کار نمی گفت: مگر حال پیامبر را
نزده است تا طلبی از او داشوه باشی و با صدای بلند گفت: این مرد بی اد  و گسواخ را بایتد سترجایش نشتاند. پیتامبر     
گفت به سواده کاری نداشوه باشید بگذارید کارش را انجام دهد. مردی به سواده نزدیک شد گفتت ای ستواده هتر چته     

ور سرخ مو تا اسب اصیل عربی و نخله خرما هر چه دارم از آن تو باشد متا را بته درد خودمتان رهتا ستاز.      بخواهی از ش
سواده دل ما را بیش از این مسوزان. سواده نزدیک پیامبر شد. پیامبر از منبر پایین آمد برخی از یاران رسول خدا چشتم  

مان سواده پر از اشک شد دسوانش سست شد از دسوان او شد چشتر  خود را بسوند سینه پیامبر آشکار شد سواده نزدیک
سُواده سینه پیامبر را غرق در بوسه کرد سواده مرا هم بوسید و بته  های  رها شدم بار دیگر روی پاهای پیامبر افوادم. لب

واده و همته  پیامبر داد پیامبر سرش را به آسمان بلند کرد و دسوانش را باال گرفت سر من هم باال بود پیتامبر بترای ست   
 مردم دعا کردند.

 محمد حسین یوسفی چناری

 …196، ص 1، ج 1365شیخ عباس قمی، منوهی اآلمال، انوشارات هجرت چاپ اول، زمسوان  -

 .502، ص 2، ج 63، تاریخ انوشار اسفند 2000آیت اهلل جعفر سبحانی، فروغ ابدیت، ناشر نشر دانش اسالمی، تیراژ  -



116 

 

 دیدار شیرین

 گره و نقطه اوج
 اوج.ی  هر داسوانی )چه کوتاه و چه بلند( چند گره دارد و یک نقطه
ای است که خواننده انوظار  اوج مرحلهی  رساند. نقطه می اوجی  گره داسوانی در واقع پلّکانی است که خواننده را به نقطه

 دارد تکلیف داسوان روشن شود.
 شیماست که آیا پیتامبر های  یله سعد است. گروه دوم نگرانیدر داسوان دیدار شیرین اولین گره، اسارت شیما و مردم قب

اوج آن ی  استت. نقطته  )صتلی اهلل علیته و آلته(     شناسد و گره نهایی لحظه رویارویی شیما و پیامبر می او را)صلی اهلل علیه و آله( 
 تا اوج دنبال کنی. داسوانی راهای  شناسد. حاال شما سعی کن گره می اش را ای است که پیامبر خواهر رضاعی لحظه
*** 

ترسید. شوهرش که بتا طنتابی دستوانش را بستوه بودنتد،       می خواست به فرمانده بگوید کیست؛ اما می شیما خیلی دلش
اگر هم تو را بته یتاد   »اش را خاراند و ادامه داد:  با دسوان بسوه، بینی« این سپاه است و پیروز.ی  حاال او فرمانده»گفت: 

 «زند. این رسم روزگار است. می راموشیبیاورد، خود را به ف
های  تاخوند و گله می شدند؛ مردان اخمو و زنان گریان. از آن سو چند سوار می اسراء گروه گروه از دامه کوه پایین آورده

ده لولیدند. چند مرد خون آلود که به سوراخی خزی می کشیدند و درهم می راندند. شورها غُرناله می گوسفند را به سوی دره
بودند، لرزان و ترسان، دوان دوان از کنار شیما و همسرش گذشوند. زن نگاهی به اسرای قبیله سعد کترد. زیتاد بودنتد.    

 کرد. می بیشور از آن چه او فکر
 اش را شکافوه بود، پاهایش را تکتان  هایش نمک بسوه بود. شوری که نیزه سینه خشکی شدند که کنارهی  وارد رودخانه

 زد. زن سر بر گرداند. می داد و پلک می
هوازن، و هم پیمانانش، همگی شکست خورده بودند. حاال همگی ترسان و ناامید به سوی فرمانده سپاه پیتروز  ی  قبیله
 داد، از اسرا خواست زودتر قدم بردارند. می شدند. سواری که شمشیرش را تکان می برده

آوردند. شیهه؛ بع بع، غُرناله شورهای جوان و بازگشت آن  می را دشت پُر بود از آدم، گوسفند و شور. از هر طرف گروهی
 در کوه؛ همراه با فریاد شادی سپاهیان محمّد.

گریست.  می داشت و می ترسید. اما امید داشت. زن جوان دیگری که نوزادی در آغوش داشت، به سخوی گام بر می شیما
کتاش مترده بته دنیتا     »و داد و اشکش را پاک کرد و گفت: شیما کودک را گرفت. زن بدون هیچ حرفی فرزندش را به ا

 «آمده بود!

 خودمان بود که با هوازن موحد شدند.ی  تقایر بزرگان قبیله -

داشت ما  می را برها  تاخوند. فوح مکه آن می بر ماها  کردیم، به زودی آن نمی اگر ما حمله»همسر شیما با ناراحوی گفت: 
 «را مجبور به اطاعت کنند.

 فهمند. نمی ! مردان که جز جنگ چیزیشیما -

 «سعد»شیما نگاهی به نوزاد کرد و اسمش را از زن پرسید. گفت: 

 چه اسم زیبایی! -

کودک را نوازش کرد. نوزاد لبخندی زد و به هوای شیر دهانش را باز کرد. شیما ادامته داد:  های  و با انگشت چند بار لب
 «گرفوه بودم.پیش او را نیز همین گونه در آغوش ها  سال»

 چه کسی را؟ -
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 همین لشکر بزرگ رای  محمّد، فرمانده -

 گفت او بزرگ شده قبیله سعد است. می مادرم -

 آری، وقوی به جمع خانه ما آمد، خوشبخوی را هم با خود آورد. -

 ایم. اکنون که جز بدبخوی چیزی از سپاه او ندیده -

شتیرین کتودکی   های  رق خاطرات گذشوه بود. خاطرهاین را شوهرش گفت و به آسمان سُربی چشم دوخت؛ اما شیما غ
در ذهنش بود. روزی که رفوه بودند گوسفندان را آ  دهند، محمّد با ها  شاد محمّد پس از سالهای  خودش. هنوز خنده

گفوه چابکی جلو آمده و دلو را گرفوه بود و با مهری برادرانه گفوه بود او، کنار بایسود و خودش از چاه آ  باال کشیده و 
 بود، تو ضعیفی، خواهر جان!

کترد و   متی  زد و با هر گام رشد می کرد که جوانه می در گوشه ذهنش حسها  شیرینی کلمه خواهر جان، را پس از سال
شد. اگر محمّتد آن کتودک    می اش بیشور شدند، دلهره تر می شد؛ اما هر چه به خیمه فرمانده نزدیک تر می بزرگ و بزرگ

زد. حتاال   متی  اش را فراموش کرده باشد؛ شاید هم به قول شوهرش ختود را بته فراموشتی    ، گذشوهشیرین زبان و ملیح
ای گود افواده و الغر و لباسی ژنده و خاک  ضعیف بود. با چهرهها  محمّد، فرمانده لشکر بزرگی بود و او مثل همان سال

پنجاه سال گذشوه بود. فکر کرد: بچه آدم پس از کردند.  نمی و خارها را حسها  اش، تیزی سنگ ریزه آلود. پاهای برهنه
دور، متادرش از مکته آورده، شتیرش داده و    هتا   شناسد، چه برسد به پسرکی که ستال  نمی این همه سال مادرش را هم

 بزرگش کرده است.
وقوتی  شتد،   متی  لولیدند. شوهر شیما همان طور که به جلو کشتیده  می دشت حُنین پر از اسیر و غنیمت بود. همه درهم

ای، زن! که تو ختواهرش هستوی؛ آن هتم     به چه دل خوش کرده»همسرش را غرق در فکر دید، پوزخندی زد و گفت: 
 «…دیدی به هر کس گفوی خواهر محمّد هسوی، به تو خندید و 179خواهر رضاعی.

لحظه فکر کرد گناه ای برد. شیما اشکش را پاک کرد. یک  شوهر شیما نووانست ادامه دهد. سواری او را با خود به گوشه
شدند. کتودک را کته از    می بزرگی مرتکب شده که فرمانده پیروز، برادر رضاعی اوست. خاطرات گذشوه یکی یکی زنده

روی شانه برداشت و به مادرش داد جای خیس دهان او، دردی لذت بخش را در دلش انداخت. جای دندان محمّد را که 
کرد. او را برداشوه بود تا آرامش کند.  می آورد، بی قراری می . محمّد تازه دندان درای سفید ارری از آن نمانده بود جز لکه

 اش سوخوه بود. محمّد شانه او را دندان گرفوه بود. جی  کشیده بود. اما یک لحظه شانه

 اینان اسیران قبیله سعد هسوند که با مالک هم پیمان شده بودند، یا رسول اهلل! -

بلند کرد فرمانده بلند باال و پُر هیبت پیروز را دید که زرهی بر تن داشت و با آرامش از جلوی  شیما به خود آمد. سر که
را که در طول راه کنتار هتم چیتده    هایی  شد. شیما سر بلند کرد و کلمه می گذشت و به او نزدیک می اسیران قبیله سعد

ای بگویتد. پیتامبر    د، ولی شیما نووانست حوی کلمته ای جلوی او ایسوا بود، مرور کرد. وقوی پیامبر نزدیکش رسید، لحظه
 اش. قدمی جلو رفت؛ ولی برگشت. زن شکسوه و غمگین، درست شبیه حلیمه بود، حوی آن نگاه سبز و مادرانه

پیش مرده بود. این را بعد فهمیده بود. اشکی در چشمان سبز شیما حلقه زد و بعد چون مرواریدی مسوقیم ها  او که سال
 «مگر کسی با شما بدرفواری کرده است؟»بلندش بر خاک افواد. پیامبر پرسید: های  هاز نوک مژ

 «نه، ولی پس از یک عمر زندگی، حاال در پیرانه عمر اسیر شما هسویم.»پیرزنی گفت: 
 زد. می پیامبر آمد به طرف شیما. درست رو به روی او ایسواد. در نگاهش آشنایی موج

 «اسمت چیست؟»آورد. پرسید:  نمی او را کجا دیده بود. به یاد
 «شیما، دخور حلیمه»شیما گریه را فرو خورد و گفت: 

                                                           
 اند. دخور و پسری که از دو خانواده هسوند؛ اما در نوزادی از یک زن شیر خورده .179
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را برداشتت. عبتا را روی   هتا   خاری را کنار زد و قلوه ستنگ ی  پیامبر لبخندی زد. فوری عبایش را از شانه برداشت. بوته
رانش خواست تا غذای مناسبی برای زمین صاف، پهن کرد و به شیمای سالخورده کمک کرد روی آن بنشیند. بعد از یا

 «به راسوی، شما خودت هسوی؟»او بیاورند و با محبت گفت: 
 «کردی. می وقوی کوچک بودم به من محبت»ظرف غذا را پش او گذاشت و گفت: 

 را به یاد داشت.ها  خاطرهترین  پیامبر کوچک
هتا   ز برادرانش پرسید. شیما چیزی نگفت. دو نفتر آن گفت. بعد ا می اش کرد. پیامبر از محبت او و خانواده نمی شیما باور

 مرده بودند و برادر دیگرش هم در مسافرت بود.
ای داری،  اگر خواسوه»گفت. بعد رو به شیما کرد و گفت:  می حلیمه و قبیله سعدهای  زد و از خوبی می پیامبر آهسوه گام

 «بگو.
کرد. احساس کرد امید همه  می شوهرش هم با ترحم و الوماس نگاهچشم نگران. ها  اش کرد؛ ده شیما نگاه به افراد قبیله

 «برادرم! شما مرد بزرگواری هسوی، اسیران طایفه سعد را ببخش، آزادشان کن!»به اوست. با خواهش گفت: 
نی نیز در غنایم حق داشوند؛ جنگیده بودند؛ کشوه و زخمی داده بودنتد. بتا مهربتا   ها  پیامبر به سوی یارانش برگشت. آن

کنم که بعد از نماز ظهر از مسلمانان بخواه از حق  می دیگران هم پیشنهادی  بخشم و درباره می من سهم خود را»گفت: 
 «خود بگذرند.

زد. به سوی شوهر پیرش کته   می موجها  کرد. رضایت در نگاه آن می شیما نگاهی به یاران برادرش کرد که به او افوخار
 گاه کرد و لبخندی زد.با حیرت به او زل زده بود، ن
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 خرمایی که رسید

 کشمکش
دهتد. اگتر داستوانی     می و افکار رویها  ها، خواست کشمکش در داسوان برخوردی است که بین رفوارها، کردارها، تمایل

 کشمکش نداشوه باشد، برای خواننده جذا  نخواهد بود.
 کشمکش در داسوان به سه گونه است:

 دیگریشخایت اصلی داسوان ضد انسان  .1

 شخایت اصلی داسوان ضد طبیعت .2

 شخایت اصلی داسوان ضد خودش .3

 راهتا   که پسرک خرماهتای نتارس آن  هایی  داسوان خرمایی که رسید، کشمکش بین نوجوانی به نام رافع است و باغبان
 برند. می شود تا این که رافع را برای مجازات نزد پیامبر می ریزد. این کشمکش لحظه به لحظه شدیدتر می

 حاال شما کشمکش را در داسوان پیدا کنید.
*** 
با چو  و چماق قایم شده بودند. دو نفر هم پشت دیوار، کنار شکاف ایستواده بودنتد. نخلستوان    ها  پشت نخلها  باغبان

هتای   نخلسوان را پاره کرد. در سکوت، وِز وِز زنبورهتایی کته دور خوشته   ی  خلوت بود. آواز جیرجیرکی سکوت دَم کرده
اش را پاک کرد و  تمام شده بود. حارث با آسوین، عرق پیشانیها  باغبانی  رسید. حوصله می چرخیدند، به گوش می خرما

 سوزنی به خورشید چشم دوخت که گرم و آزاردهنده بود. نزدیک ظهر بود و خبری از دزد نبود.های  از البه الی برگ
بلند کرد. نخل قد کشیده بود وسط آسمان. خرماهایش هنتوز   باغبان پیری که خسوه شده بود، به نخلی تکیه داد و سر

اگر »زرد و نارس بود. بعد با حسرت به خرماهایی نگاه کرد که خشک و پژمرده در گوشه و کنار باغ افواده بود. فکر کرد: 
 «شدند. می ماندند، حوماً خرماهای شیرینی می چند روز دیگر بر خوشه

خواست به سوی حارث برود، با شنیدن صدایی ایسواد و خودش را کشید پشت  می و اش سر آمده بود پیرمرد که حوصله
شد. پیرمرد چماقش را محکم در دست فشار داد و زیر لب  می خواند و نزدیک می نخل تنومندی. کسی که در کوچه باغ

 یند.بعد سرک کشید تا صاحب صدا را بب« اگر منافقی باشد، چنان بر سرش بکوبم که له شود.»گفت: 
ای وستط کوچته    خواند. پسرک لحظه می زد و زیر لب آواز می شد. سوت می پسرکی بود که سرش از پشت پرچین دیده

باغ ایسواد. آهسوه به حاار باغ نزدیک شد و چند بار سرک کشید. وقوی مطمئن شد کسی نیست، رفت عقتب. از کنتار   
چه باغ بود، نشانه گرفت. کلوخ درست وسط خوشه فرو رفت نخلی را که کنار دیوار کوی  دیوار کُلوخی برداشت و خوشه

 کلوخ توی کوچه و باغ ریخت.های  و بارانی از خرما همراه تکه
ی  خرماها همه نارس و گس بودند. پسرک خرما را تف کرد. تکه چوبی برداشت. از دیوار پرید داخل باغ و دنبال خوشته 

 ای گشت. رسیده
بزرگی را هدف گرفوه بود. بتا احویتاط   ی  خودش را نزدیک پسرک رساند که خوشهحارث آهسوه از پشت نخلی دوید و 

 نزدیکش شد و مچ دست پسرک را در هوا گرفت. پسرک ترسید. تکه چتو  از دستوش رهتا شتد و ختورد بته پتایش.       
رنتگ  آمد. سخت خشمگین بود.  می ای افروخوه به طرفش خواست حرفی بزند که صاحب پیر باغ را دید که با چهره می

گذاشتت   نمتی  پسرک پرید. خواست مچ حارث را گاز بگیرد و خودش را نجات دهد؛ ولی حارث محکم او را گرفوه بود و
 تکان بخورد.
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هتای   کردنتد. پیرمترد کته از نتاراحوی رگ     متی  غریدند و پسرک را تهدید می آمدند. می دیگر هم یکی یکیهای  باغبان
ها  پس همه این خرا  کاری»بود، با خشم گوش پسرک را پیچاند و گفت: سبز بید بر آمده های  اش چون ترکه پیشانی

 «زیر سر تو بود، رافع؟

 ولگرد بی کار.ی  پسره -

 تمام خرماهای بهورین نخل مرا نارس بر زمین ریخوه است. -

 «ها؟آمدی تا کسی در نخلسوان نباشد،  می ظهر»پیرمرد این را گفت و سیلی محکمی به گونه رافع زد و ادامه داد: 

 توی همین نخلسوان باید ادبش کنیم. -

پشت گردن رافع سوخت و اشک در چشمانش حلقه زد. دست هر باغبان چوبی بود. رافع که ترسیده بود، بغضش ترکید 
 و شروع به الوماس کرد.

 گفت. می آورد که تازه داشت اذان می وزید، صدای بالل را می بادی که

 زودتر بزنیمش. -

 ه نماز جماعت برسیم.بهور است برویم که ب -

 گردیم. می رویم و بر می بندیم. می او را به نخلی -

 «شود. غلط کردم. نمی دیگر تکرار»حارث به طرف نخلی رفت. رافع با الوماس گفت: 
 بریم تا مجازاتش کند. می او را نزد پیامبر -

 دست دزد باید قطع شود. -

توانستت انجتام دهتد. ختواهش کترد       نمی شت، هیچ کاریدا نمی رافع به دسوان چرکین و کثیفش نگاه کرد. اگر دست
انداخت. حارث پوزخندی زد، او را به دنبتال   می هایش را شیار لرزید و گونه می چشمانشی  رهایش کنند. اشک از گوشه

 «کردی. می باید قبل از این فکر»خود کشید و گفت: 
ترستید.   می انداخت. خیلی می زده بود، کوچه را خطاش بیرون  رافع خودش را رها کرد. انگشوان پایش که از کفش پاره

چند روز پیش دیده بود چگونه دست دزدی را قطع کرده بودند. تالش کرد و چنگ انداخت هر طور شد فرار کند؛ ولتی  
 کرد. می از آن بود که او فکرتر  حارث قوی

کردند، با دیدن رافع کنجکاوانه به دنبال او  می دیوارها بازیی  که در سایههایی  شهر خلوت بود؛ اما پسر بچههای  کوچه
 کرد. می ترسیدند، چنین الوماس می از اوها  آنی  کردند، پسرکی که همه نمی به راه افوادند. باور

زد.  متی  شد. صدایش گرفوه بتود و در نگتاهش تترس متوج     می شدند، هراس رافع بیشور تر می هر چه به مسجد نزدیک
 داد. می آمدند آزارش می کسانی که به دنبالشی  همهمه

 ریخوه؟ می همین پسرک خرمای درخوان را -

 برای عبرت دیگران باید مجازات شود. -

 یک روز هم شورهای مرا رماند. -

 هیچ کس از دست او آسایش ندارد. -

 به مسجد رسیدند. بالل  که پشت بام بود، با تعجب به جمعیت نگاه کرد. پیامبر را دید که از ستمت راستت بترای نمتاز    
 آمد. می

ای در قفس کِز کرده بود و جرأت نداشت سر بلند کند. در  جمعیت زیادی چهار طرف رافع را گرفوه بودند. او چون پرنده
هتای   فکر بود؛ در فکر رفوار پیامبر. شنیده بود که محمّد مرد مهربانی است؛ حوی چند بار از دور دیده بتود کته بتا بچته    

شناخوند کته در   می رأت نکرده بود نزدیک برود. همه او را ولگردی بی سروپاکند؛ ولی خودش ج می خندد و صحبت می
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شد. کسی را هم نداشت جز مادر بزرگ پیری. زیتر لتب    می زد و مزاحم این و آن می مدینه پرسههای  کوچه پس کوچه
 «ا کوک خواهد زد.مثل من نخواهد خندید و چیزی نخواهد گفت. حوماً مرهایی  پیامبر، هیچ وقت با بچه»زمزمه کرد: 

آمد. با آمدن پیتامبر صتدای شتکایت     می شنید که آهسوه پیش می او راهای  جمعیت برای پیامبر راه باز کرد. صدای گام
 چند نفر لرزه بر تن رافع انداخت.

 ای رسول خدا! این پسرک محاول یک سال مرا ضایع کرده است. -

 دهید. می چه دسوور -

 در امان نیست. پسر ناخلفی است. هیچ کس از دسوش -

 حوماً مرغ مرا هم همین پسرک دزدیده. -

و بعتد بته   « به خدا کار متن نبتوده  »گفت. رافع که جز ریخون خرما کاری نکرده بود، با گریه گفت:  می هر کس چیزی
 انگشت شات پایش زل زد که صدای پیامبر او را به خود آورد.

 کنی؟ می سنگ پرتا های  پسر جان! چرا به سوی نخل -

کرد پیامبر اصالً با او حرف بزند، چه برستد کته بتا مهربتانی از او      نمی کرد. خیال می اشکش را پاک کرد. هق هق رافع
 «برای این که خرما بخورم.»دانست چه بگوید. یک باره گفت:  نمی بپرسد.

 پیرمرد گفت: خرمای نارس را؟ مگر تو شوری؟
اش جمتع   ای ع کند. صورتش سرخ شد. اشک در چشمان قهتوه همه زدند زیر خنده. رافع سعی کرد انگشت پایش را جم

 داشوند. صدای پیامبر را شنید. می هم حداقل نخلیها  شد. آرزو کرد کاش آن

 ریزد، بخور! ها می ای که زیر نخل پرتا  نکن! از خرماهای رسیدهها  پسرم! چیزی به سوی نخل -

رد. تا به حال کسی چنین مهربانانته دستت بته سترش     بعد دست پیامبر را حس کرد که با محبت موهایش را نوازش ک
 «مرا ببخشید.»نکشیده بود. ناگهان بغضش ترکید و خود را در آغوش پیامبر انداخت و گفت: 

 کرد گفت: پروردگارا! او را سیر بگردان. می پیامبر هنوز رافع را نوازش
 خواست تا رافع را ببخشند.ها  بعد از باغبان

داد که پسرک عوض خواهد شد. لبخندی زدند و همتراه پیتامبر    می گاه پیامبر و رفوار رافع نشانسرها همه پایین بود. ن
 رفوند تا پشت سر وی نماز ظهر را بخوانند. رافع هم رفت دست و صورتش را بشوید و وضو بگیرد.
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 در انتظار خورشید
مبونی بر پرسش و چراست. فالن شخاتیت   طرح )به زبان ساده( یعنی نقل حوادث با تکیه بر روابط علت و معلولی که

چرا آن کار را انجام داد؟ باید توجه داشت که طرح با خالصه داسوان تفاوت دارد. خالصه داسوان بر نقل حوادث است با 
 سست بود، ویران شد.ها  تکیه بر روابط علی: زلزله آمد. چون خانه

 است. در داسوان در انوظار خورشید، طرح به روشنی قابل فهمیدن
برود؛ ها  آنی  خواهند که پیامبر به خانه می خواهد بیاید. همه می)صلی اهلل علیه و آله(  مردم مدینه منوظر هسوند؛ چون پیامبر

 . …مهمانی عزیز است که)صلی اهلل علیه و آله(  چون پیامبر
 . …خواهد اخوالف بیفود و نمی چون« کند. می شور خود راهش را پیدا»گوید:  می پیامبر

 خوانید، در پنج خط بنویسید! می را کههایی  حاال شما طرح داسوان
*** 

شور سفید گردن کشید و ایسواد. همهمه فروکش کرد. شور با چشمان درشوش اطراف را کاوید. سر چرخاند و هوا را بتو  
 کشید. افسارش تکانی خورد و حیوان به راه افواد.

 رود. می تری باشد، حیوان همان جا هر جا علف تازه -

 بوید. می ببین چگونه هوا را -

 آن عمارت!ی  سر به فلک کشیدههای  خانه تجار مدینه هم بزرگ است و هم سرسبز. نخل -

 بازرگان یهودی است.ی  آن جا، خانه -

شور خود راهش را »گوید:  می زند. پیامبر می شود. هر جا آبادتر باشد همان جا زانو نمی شور که یهود و مسلمان سرش -
 «کند. یم پیدا

زدند. پیامبر وقوی اصرار مردم مدینه را دیده بود که هر فترد   می رفوند و در گوشی با هم حرف می جمعیت به دنبال شور
 دوست داشت در منزل وی فرود آید، این را پیشنهاد کرد.

سبد خرما را انداخت  را برداشت وها  کرد، زود خاکروبه می خرما جلوی در حیاطش را جاروی  پیرزنی که با چند برگ تازه
و منوظر ماند؛ اما شور گذشت. پیرزن با حسرت به لبخند پیامبر نگاه کرد و به دنبال مردم مدینه به راه افواد تا ببیند این 

 افوخار نایب چه کسی خواهد شد.
ایستواده   شور از خم کوچه پیچید. سمت راست کوچه، دخورکی که کوچه را جارو و آ  پاشی کرده بود، با سطلی ختالی 

 بود. وقوی نگاه پیامبر را دید، لبخندی زد و برایش دست تکان داد و با دیگران به راه افواد.
کترد. بتوی    متی  انوهای کوچه، جوانی که دسوه علفی در دست داشت و آن را پشت سرش قایم کترده بتود. در دل آرزو  

پیامبر که مهمان او و همسرش شتود؟ ولتی شتور    او بکشاند. چه کسی عزیزتر از ی  تازه شور را به طرف خانههای  علف
 را رها کرد و به دنبال بقیه به راه افواد.ها  گذشت و وارد میدان کوچک شد، آهسوه علف

ای باقی نمانده بود، جز چند تا دیوار شکسوه  گشت. همه حیران بودند و منوظر. دیگر خانه ها می شور در کوچه پس کوچه
نه کوچتک و قتدیمی رو بته روی آن بتود. فقیتری کته دنتدان نداشتت و روی دیتوار          و نخلسوانی خشکیده که چند خا

ای نشسوه بود، با خوشحالی خندید و برای پیامبر دست تکان داد. او هم خوشحال بتود. پیرمترد فقیتری بتود و      شکسوه
 شوه است.بنی نجار گذی  محلهها  آنی  توانست افوخار کند که شور پیامبر از محله می ای نداشت اما خانه

روی دیوارها صف کشیده بودند و چند ها  شور ایسواد و دور تا دور را نگاه کرد. میدان وسیعی بود. ولی پر از جمعیت. بچه
 زند یا نه. می کشیدند. همه منوظر بودند ببینند شور زانو می زن از پشت بام سرک
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خواست شور  می گنجید، از مردم نمی خوشحالی در پوستچند نفر افرادی را که جلو آمده بودند کنار زدند، ابوایو  که از 
 را نورسانند. شور هوا را بویید.

چند گام جلو رفت و برگشت. زانوان شور آرام تا شد؛ ولی برخاست. ابوایو  لب به دندان گزیده بود و دستت متادرش را   
 که چشمانش ضعیف بودند محکم گرفت.

آمتد کته بهوتر بتود. شتور       می او بخوابد، حوی اگر به داخلی  جلوی خانه کرد تا حرکت کند و می در دل به شور الوماس
 خوابید و بس. می آدم یک باری  بخوی و سعادت، در خانه خوش

« ک نتد؟  متی  پسرم شور چته »پرسید:  می ابوایو  دو چندان شد. در جوا  مادرش کهی  شور که به راه افواد، دل آشوبه
او. پیتامبر از  ی  د، او هم نفس کشید. شور چرخید و برگشت؛ اما نه به طرف خانهنووانست چیزی بگوید. وقوی شور ایسوا

ای راه باز کردند تا شور مسیر رفوه را باز گردد. مرد یهودی که بتا تتاجری    مردم خواست اطراف شور را خلوت کنند. عده
 اش را ریتش جوگنتدمی   همتان طتور کته   « چه زیرک است محمّتد! »کرد، با ناراحوی لبش را گزید و گفت:  می صحبت

 را برگزیده. اخوالفی هم بته وجتود  ها  تواند افوخار کند که پیامبر آن نمی ای با این کار، هیچ طایفه»خاراند ادامه داد:  می
 «آید. نمی

ای  نیمه خشک رفت که از چند یویم بود. آن جا که خانته های  ابوایو  ایسواد و به طرف نخلی  شور کمی دورتر از خانه
ای  را کنار زد و جلوتر رفت. شور چند بار پا بر زمین کوبیی، غُرنالهها  دید، پسر بچه می ای مادر ابوایو  که فقط هالهنبود. 

کرد و نیم خیز شد. همه منوظر بودند که شور بار دیگر بلند شود و به راهش ادامه دهد. امتا بتا زانتو زدن شتور ستکوت      
هتای   دیتد بتا دستت    تتر متی   پیتامبر را روشتن  ی  که حتاال از نزدیتک چهتره   سنگینی میدان را فرا گرفت. مادر ابوایو  

 «ببر به خانه!»اش، اما چابک خورجین روی شور را برداشت و به پسرش داد و گفت:  اسوخوانی
اش  دویتد و ختود را بته خانته    « چرا معطلی؟»گفت:  می ابوایو  که مانده بود چه بگوید، وقوی اصرار مادرش را دید که

 رساند.
ای خم شد و زانوهای شور را بستت   کشیدند. همسایه می و گردنشها  دست به گوشها  ر شروع به نشخوار کرد. بچهشو

کردند پیامبر نزد ایشان برود. ابوایو  هم تازه  می هایش رفت که خواهش که هوس نکند بلند شود. بعد به طرف همسایه
ابوایتو   « ختورجین متن کجاستت؟   »وسایلش بتود. گفتت:    از راه رسیده بود. پیامبر به طرف شورش برگشت به دنبال

 خواست راه باز کنند، نگاه کردند. ها می به مادر ابوایو  که با خوشحالی از بچهها  لبخندی زد. همسایه

 آه چه پیرزن باهوشی! -

 اش بُرد. وسایل شما را مادر ابوایو  به خانه -

اشت، تبسمی کرد. پیرزن با مشکی که در دست داشتت، راه را  چروک، اما شاد پیرزن که قرار ندی  پیامبر با دیدن چهره
دانست. به پیامبر که رسید، خواهش کرد اجازه دهد آ  بریزد تا دست و  می زندگی عر  رای  کرد. او شیوه می آ  پاشی

 اش برطرف شود. صورتش را بشوید و خسوگی
انسان همیشه باید همراه وسایل و »راه افواد و گفت:  گرفت. پیامبر به می همه ساکت بودند و منوظر. باید پیامبر تامیم

 ای کوچک و قدیمی اما تمیز. ابوایو  گذاشت؛ خانهی  و قدم به خانه« خود باشد.ی  توشه
ای بود، به اتاق رفت و با سینی مسی بزرگی برگشت که توی آن سبدی خرما  مادر ابوایو  که گویی منوظر چنین لحظه

توانست ببینتد، چنتان در    نمی کرد. پیرزن با آن که خو  می و کندر که دودش همه جا را معطربود و ظرفی پر از اسپند 
 جنب و جوش بود که گویی تازه جوان شده است.
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 خداوندیی  دو نشانه
از تتر   موضوع داسوان همان درونمایه، مضمون و تم داسوان است. موضوع، مفهومی کلی، ذهنی و فراگیر است که کلی

شود. مثل چوتر   می گیری است. مثل جنگ، یا ایثار. جنگ مفهومی است که شامل همه ماادیق جنگ یجهقضاوت و نو
 اندازد. می سایهها  آنی  بر همه

شود و موضوع را نباید با پیام داسوان خلتط کترد. موضتوع داستوان دو      نمی موضوع، هرگز در قالب یک جمله کامل ادا
 اال شما چند موضوع داسوان را پیدا کن و بگو! سخت است، اما کمی فکر کنخداوندی، خرافات زدایی است. حی  نشانه
 توانی. می

*** 
پیامبر، ی  خواندند، و چند نفر هم کنار خانه می ای در مسجد دعا تنها پسر پیامبر بیمار بود. مردم مدینه نگران بودند؛ عده

ای غمگین بیرون آمد. مردها بلند شدند. سعد  ر با چهرهبه سوی در خانه بود. عماها  در آفوا  پاییزی نشسوه بودند. نگاه
 «طبیب چه گفت؟»انااری جلو آمد و پرسید: 

نووانست ادامه دهد. بغضش « …هیچ، تنها پسر»اش را خیس کرد:  اشکی گونهی  عمار با تیسف سری تکان داد. قطره
 ترکید.

ت که به نخلی بسوه شده بتود. طبیتب کته رفتت،     طبیب نارانی که از طائف آمده بود، بیرون آمد و به سوی اسبش رف
 «پیامبر که این قدر ابراهیم را دوست دارد، از خدا بخواهد شفایش دهد.»مردی گفت: 

 خود حضرت گفت که این آزمایش الهی است. -

 سخت است از دست دادن فرزند؛ آن هم تنها پسر خانواده. -

باختت. ستکوت ستنگین     متی  م رنگ پاییزی به آرامی رنتگ طبیب که رفت، مردها هم پراکنده شدند. آفوا  مالیم و ک
ها  آمدند. بعضی می رفوند و می پیامبری  هنوز به خانهها  مدینه را قارقار کالغی شکست و به سمت نخلسوان دور شد. زن

 اندوهگین بود.ها  چهرهی  ای شیر اما همه دارویی سنوی، زنی با کاسه
 چند زن در کوچه اوج گرفت.ی  کرده بود که شیون زنی بلند شد و بعد گریهعار بود. ابری تیره مدینه را سیاه پوش 

خورد. پیامبر کنار پسرش زانو زده بود. اشک  نمی اش تکان ابراهیم چشمانش را بسوه بود. پیکر کوچکش سرد بود و سینه
به خاوص مادر ابراهیم. چند مرد  زدند، می خواند. اما زنانی که در خانه بودند زار می لغزید و زیر لب دعا می اش بر گونه

هم به نخل تکیه داده بود و غمگین  -داماد پیامبر –ریخوند. علی  می هم کنار دیوار حیاط نشسوه بودند و آهسوه اشک
 خواست پیکر نحیفِ ابراهیم را برای غسل بیرون ببرند. می کرد. پیامبر برخاسوه بود و از یارانش می به قا  پنجره نگاه

ی را برد، با کمک پیامبر، پیکر کوچک ابراهیم را روی آن گذاشوند، و از اتاق بیرون بردند. سبک بود؛ چون مردی حایر
 پَرِ پرنده. پیامبر که روی پله ایسواده بود و سخت اندوهگین بود از دامادش خواست جنازه را غسل و کفن کند.

رتی نازنین با ابروانی شبیه ابروهای پدر. لباس بلنتد او را  معاوم ابراهیم، چند مرد به گریه افوادند. صوی  با دیدن چهره
 که در آوردند، هق هق چند مرد بلند شد.

نیست و روحش مهمان ها  شد بپذیرد که ابراهیم دیگر مهمان آن نمی گذشت؛ گویی هیچ کس حاضر می زمان به کندی
ستمت  ی  ورشید بر دیوار گلی افوتاد؛ امتا گوشته   ای بعد پرتوهای خ است. ابری تیره خورشید را پوشاند و لحظهها  فرشوه

 گرفت. می شد، تاریکی بیشور مدینه را فرا می راست خورشید تیره شده بود، به رنگ نیلی. هر لحظه بیشور
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تر  کرد. خورشید تیره و تیره می ای در حیاط پیچید. پیرمردی که تعجب کرده بود، با چشمان خیس به آسمان نگاه همهمه
اسبی بلند شد و به دنبتال  ی  کشید روی صورت خورشید. شیهه می نازک و قیرگون، به آرامی خودش را ی شد. پرده می

 ای در حیاط پیچید. شورها به گوش رسید. بعد همهمهی   آن غُرناله
ل به آسمان زها  خزیده بودند. کودکان با کنجکاوی از شکاف پنجرهها  به کنج خانهها  آسمان مدینه تاریک شده بود. زن

 آورد. می آرزد و اشکشان را در می راها  دیگر خورشید، چون خنجر سرخی چشم آنی  زده بودند. لبه
 چه ماتم بزرگی! -

 خورشید هم در عزای ابراهیم سیاه پوش شده! -

 خدا رحم کند! -

 اگر زمین زیر و رو شود، در مرگ تنها پسر پیامبر زیاد نیست. -

گفت. پیامبر که کنار پیکر شسوه پسرش ایسواده بود، نگاهی به  می زیشد. هر کس چی می سر و صداها هر لحظه بیشور
دانست؛  می کرد. ابراهیم را زیاد دوست داشت. ولی خدا خودش بهور نمی آسمان کرد. خورشید دل او هم دیگر چشم باز

زیبایی خاصی داشت؛  هایش ای تکیده، مژه پروردگار. چه راحت خوابیده بود؛ خوا  ابدی. با چهرهی  راضی بود به خواسوه
 نرم و بلند مثل تار ابریشم.

 سفید را دور تن ابراهیم پیچید و او را کفن کرد و بلند شد.ی  اش را پوشاند و پارچه علی، چهره
 گوییم. می ای رسول خدا! تسلیت -

 خورشید هم در مرگ پسر شما لباس عزا پوشیده! -

 هم قرار ندارند!ها  حیوان -

کوبید. یاران پیامبر با نگرانی به آسمان چشم دوخوه بودند.  می د. شور در طویله پا بر زمینکر می گوسفند همسایه بع بع
 «گردیم. می همه از خداییم و به سوی او بر»پیامبر گفت: 

 « هم از ناراحوی قرار ندارند.ها  ببینید حوی نخل»داشوند تا برای دفن ببرند، جوانی گفت:  می وقوی جنازه را بر
آمتد. پیتامبر    متی  دیگر خورشید مثل خنجر آتشین بیرونی  زنان، جنازه را بردند و دفن کردند. حاال لبهی  در میان گریه

 را به آرامش فرا خواند.ها  پس از دفن جنازه خواست که همگی به مسجد بروند. بعد آن
 ه دسوور خدا، به مسیر خودپروردگار هسوند که بی  ای مردم! خورشید و ماه دو نشانه»پس از خواندن نماز آیات، گفت: 

 و هرگز این دو به خاطر مرگ کستی گرفوته و تتار   »ای ساکت شد تا همهمه فرو نشیند. بعد ادامه داد:  لحظه« روند. می
 «شوند. نمی

وقوی سخنان پیامبر تمام شد، پرتوهای آفوا  از پنجره مسجد به درون تابید. مردم بیرون رفوند. باز همه جا آفوابی بود، 
 فوا  پاییزی.اما آ
 


