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ت بود.  ينه به سوى مسج در حر وچه هاى م ى از  حضرت على (ع) در ي  
ه ظرف آبى را بر دوش گرفته است و به خانه مى برد. زن خسته  ناگاه، زنى را دي 
م به زن، به طرفش رفت و ظرف آب را از او گرفت تا برايش  بود. امام براى 
: «چگونه  ، حضرت على (ع) از او پرسي ن به خانه ببرد. وقتى به خانه ى آن زن رسي

رانى؟» گى را مى گ زن
ود يتيم  ه است. من چن  ١ ش ى از جنگ ها شهي زن پاسخ داد: «همسرم در ي

رانم.» گى را به سختى مى گ دارم و زن
 . ش غمگين  و  ناراحت  بسيار  زن،  حرف هاى  ن  شني از  پس  (ع)  على  حضرت 
رد و به خانه ى آن زن  ى پر از آرد، گوشت و خرما تهّيه  فرداى آن روز، امام (ع) سب
. بّچه ها  ، در زد و با اجازه ى صاحب خانه، وارد خانه ش رفت. وقتى به خانه ى او رسي
ن و نان بپز،  . حضرت على (ع) به مادِر بّچه ها گفت: «شما آرد را خمير  گرسنه بودن

ه است. ه و كشته ش ا جنگي : كسى كه در راه خ شهي

œ—” ششم

Ê«فقير Ë Êيا— يتيما



٣٣
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نم.» ارى مى  من هم از بچه ها نگه
اشت و از  ه آورده بود در دهان بّچه ها مى گ ايى  حضرت على (ع) از غ
ا  غ ان  ود بود.  ه  مان بى خبر  حالشان  از  نون  تا  ه  رد  مى  رخواهى  ع آن ها 
. بع از آن روز، امام (ع) گاهى اوقات به منزل  ن خوردن و سير و خوشحال ش

ا مى برد. آن ها مى رفت و برايشان نان و غ
رد. م مى  حضرت على (ع) هميشه به يتيمان١ و فقيران 

. ر يا مادر خود را از دست داده ان ١ــ يتيمان: كسانى كه پ



٣٥

رم (ص) فرموده است: پيامبر ا
ارد، در بهشت با من هم نشين است. ه به يتيم احترام بگ سى 

رد. م مى  حضرت على (ع) هميشه به ….....…… و فقيران 

؟ در اين مورد با دوستان خود گفت وگو  ــ از داستان درس چه نتيجه اى م گير
ن.

ــ چگونه مى توانيم عالقه ى خود را به حضرت على (ع) نشان دهيم؟

Êبز—گا “« vسخن

فكر  كن  Ë  كامل  كن

حاال بر»مي بگو .......
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الس براى  نى و در  مطالبى در مورد خصوصّيات اخالقى حضرت على (ع) تهّيه 
دوستانت بخوانى.

در  ايشان  است.  شيعيان  مـا  اّول  امـام  (ع)  عـلــ  حـضرت 
رش،  . پ عبه بـه دنيا آم ه در خانه   ّ سيزدهم ماه رجب، در شهر م

ابوطالب و مادرش، فاطمه دختر اس نام داشت.
ود در خانه   امام عل (ع) پسر عموى پيامبر(ص) بود و از 

. پيامبر(ص)      و زير نظر ايشان تربيت ش
ون  ب شب ها  ه  بود  آن  (ع)  عل  حضرت  خوب  ارها  از  ي 
در  و  م برد  ا  غ يتيم  و  فقير  افراد  برا  شود،  خبر  با  س  ه  آن 

رد. م م  ارها شان به آن ها 

....... vتو»ن vم Êكنو«

Êخو»ند  È«بر
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باز از عل بگو
قّصه ا قشنگ و راست
ه خود س  قّصه از 
قّصه هست و ماجراست

١ــ برگرفته از مجله ى دوست، مرداد ماه ١٣٨٥.

ر   ١١     ر   مهربان تر از پ مهربان تر از پ

ه بود س بگو  از 
ر مهربان تر  از  پ
م ش از غم  يتيم
چشم او  ز گـريه تر

ه بود س بگو  از 
مثل آفتاب   ، گرم
مثل آب  ، عزيز  و پا

مثل گل  ، لطيف  و نرم
ه   قّصه اش س   از  
بهترين  قّصه هاست
ه او خوش به حال ما 
اّولين امام ماست

«  vنسرين صمصام  »
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را  او  و  دي  وچه  در  را  (ع)  حسن  امام   . آم ينه  م به  مسافرى  مرد  روزى، 
رد. امام  گويى١  رد و نسبت به او و حضرت على (ع) ب شناخت.به امام (ع) سالم ن
با  و  رد  سالم  او  به  آن گاه،   . ش ت  سا مرد  آن  تا  رد  صبر  نگفت؛  هيچ  (ع)  حسن 
رم گفتى درست نيست.  مهربانى حال او را پرسي و فرمود: آن چه درباره ى من و پ
نم حرف هاى دشمنان، تو را فريب داده است؛٢ پس، من تو را مى بخشم. از  ر مى  ف
ه به منزل من بيايى و مهمان من باشى. اگر به چيزى هم احتياج  نم  تو خواهش مى 

نم. داشتى، بگو تا برايت فراهم 
، از حرف هاى خود  شت امام حسن (ع) را دي آن مرد وقتى خوش اخالقى و گ
ا بهتر مى دان  ه تو امام و جانشين پيغمبر هستى. خ م  ه ش و گفت: من حاال فهمي شرمن
 ، ترين مردم هستي رت ب ه تو و پ ردم  ر مى  . من ف سى را امام قرار ده ه چه 

. ردم و شما بهترين مردم روى زمين اي ه اشتباه مى  م  نون فهمي ولى ا
. سپس آن مرد به منزل امام حسن (ع) رفت و مهمان امام ش

. آيا مى داني چرا؟ تى، آن مرد از ياران امام حسن (ع) ش پس از م

گويى: فحش و ناسزا، در مورد كسى ب گفتن. ١ــ ب
٢ــ فريب داده است: گول زده است.

œ—” هفتم

خو‘ »خالقË v گذشت



٤١
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امام حسن (ع) فرموده است:
. ن گى را شيرين نمى  هيچ چيز مانن خوش اخالقى، زن

، از حرف هاى  شِت امام حسن (ع) را دي ١ــ مرد مسافر وقتى ……...… و گ
. ه ش                       خود  شرمن

. سى را ……....… قرار ده ه چه  ا بهتر مى دان  ٢ــ خ

ن. السى هايت گفت وگو  چه درسى از اين داستان آموخته اى؟ در مورد آن، با هم 

نى؟ رد، چگونه با او رفتار مى  ى  سى از روى نادانى به تو ب ــ اگر 
رده اى؟ شت هايى  ــ تا به حال در مورد دوستانت چه گ

در              و  ـن  تهّيه  ديگـران  بــا  و   خـوش رفتار  شت  گـ دربـاره   مـطالب 
الس بخوان. چن   جمله     بنويس. سپس برا دوستانت در 

بيشتر بيامو“مي

Êبز—گا “« vسخن

فكر  كن  Ë  كامل  كن

حاال بر»مي بگو .......

....... vبگوي vتو»ن vم Êكنو«
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رد. امين هم در اين  ر امين در باغچه ى خانه شان باغبانى مى  ي روز جمعه، پ
ه در ميان  رد. ناگهان، انگشت امين به وسيله ى سنگى تيز  م مى  رش  ار به پ
. امين دردش گرفت و انگشتش را به لباسش  خا بود، زخمى ش و از آن خون آم

. مالي و لباسش خونى ش
ه ماجرا را دي گفت: «امين جان، برو انگشت خود را بشوى و بع با  ر امين  پ

ن.» ه است، عوض  ه خونى و نجس ش . سپس، لباست را هم  چسب زخم ببن
ه يعنى چه؟» ر جان، نجس ش :«پ رش پرسي ه زخمش را بست.از پ امين  بع از آن 

ه است. پسرم، در دين اسالم بعضى چيزها  ر گفت: «يعنى آلوده و ناپا ش پ
فوع، سگ و خو و… . ؛ مثل: خون، ادرار، م نجس ان

نيم.» ى از اين چيزها نجس و آلوده شود باي آن را پا  ن يا لباس ما با ي اگر ب
نم؟» ه است، چگونه آن را پا  ه لباسم خونى ش نون  ر ا : «پ امين پرسي

ى از مهم ترين  ر گفت: «باي لباست را با آب تميز بشويى تا پا شود. آب ي پ
ردن چيزهاى نجس و آلوده، از آب  ه هاست. ما بيش تر وقت ها براى پا  نن پا 

نيم.» استفاده مى 

œ—” هشتم

Âسال« —œ vپاكيزگ
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ه مسلمان  رش درس بزرگى ياد گرفت؛ او بسيار خوشحال بود  امين آن روز از پ
. يزگى و سالمتى اهميت مى ده ازه به پا ه تا اين ان است و دين خوبى دارد 



٤٦

يزگان را دوست دارد. ا پا خ  
سوره ى توبه، آيه ى ١٠٨

١ــ نجس يعنى چه؟  
. ، نام ببري ه در دين اسالم نجس و ناپا هستن ٢ــ سه مورد از چيزهايى را   

ه ها، ........… است. نن ى از مهم ترين پا  ي
ى  از    چيزهاى  نجس آلوده  شود،  باي  آن   را  ن    يا  لباس    ما  با  ي اگر  ب

نيم.  ……..…

نى؟ يزگى را رعايت مى  در چه مواردى پا  

رده  ه  هستن مطالب را تهيه  نن ه در دين اسالم پا  در مورد چيزهاي 
ن. و در اين مورد با دوستانت گفت وگو 

Ê¬قر “« vپيام

پاسخ œهيد

فكر  كن  Ë  كامل  كن

....... vبگوي vتو»ن vم Êكنو«

بيشتر بيامو“مي



٤٧

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

فّعالّيت پيشنهاÈœ معّلم



٤٨

روز جمعه، ليال و خانواده اش تصميم گرفتن براى زيارت حضرت معصومه (س) 

راه  قم  طرف  به  و  ن  ش ماشين  سوار  ن،  ش آماده  از  پس  آن ها   . برون قم  شهر  به 

يست؟»  : «مادرجان، حضرت معصومه (س)  . ليال در بين راه از مادرش پرسي افتادن

مادر در جواب گفت: «او خواهر امام رضا (ع) و زنى بسيار با ايمان بود.»

نيم.» مى استراحت  ر گفت: «بهتر است بايستيم و  ى شهر قم، پ در نزدي

. ليال به مادرش  ردن ، چاى خوردن و استراحت  ن آن ها بع از توقف پياده ش

گفت: «مادر جان، من مى خواهم وضو بگيرم و براى زيارت آماده شوم.»

دو،  هر  مادرش،  و  ليال  سپس  نى.»  مى  خوبى  ار  دخترم،  «آفرين  گفت:  مادر 

. ليال در ماشين  مى استراحت، آن ها به راه خود ادامه دادن . پس از  وضو گرفتن

قم  به  شو  ار  بي دخترم  گفت:  و  زد  ا  ص را  ليال  تى،  م از  پس  مادر  برد.  خوابش 

يم و مى خواهيم پياده شويم و به زيارت برويم.» رسي

œ—” نهم

سفرÈ به قم



٤٩
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. مادر گفت: «ليال  ر و مادرش به طرف حرم رفتن ار ش و به همراه پ ليال بي

جان، باي وضو بگيرى.»

ه وضو گرفته ام.» ليال با تعّجب گفت: «ولى من 

ه و باي دوباره وضو بگيرى.» مادر گفت:  «چون در ماشين خوابت برده، وضويت باطل ش

؟» ن ن وضو را باطل مى  : «مگر خوابي ليال پرسي

ن،  : خوابي ؛ مانن ن ه وضو را باطل مى  مادر پاسخ داد: «بله، چن چيز است 

م.» ن باد از ش فوع، خارج ش ن ادرار و م خارج ش

ن حرف هاى مادر، ليال دوباره وضو گرفت و همراه خانواده اش براى  پس از شني

. زيارت، داخل حرم حضرت معصومه (س) ش



٥١

امام رضا (ع) فرموده است:
يزه شون و سپس به  گان را به وضو گرفتن فرمان داده است تا پا اون بن خ

. عبادت بپردازن

. ، نام ببري ن ه وضو را باطل مى  ارهايى  ــ سه مورد از 

در جا مناسب عالمت × بزن.

Êبز—گا “« vسخن

پاسخ œهيد

‰Ëجد

ا خوردن غ
ن خوابي

فوع ن ادرار و م خارج ش
ن ي خن

ن باد از شكم خارج ش
حرف زدن

كارهايى كه وضو را باطل مى كن        درست        نادرست
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ه در سال هاى قبل وضو گرفتن را ياد  گرفته اى،     با توجه به اين  
الس براى دوستانت نشان دهى.  وضو گرفتن صحيح را در 

....... vتو»ن vم Êكنو«

Êخو»ند  È«بر

خواهر  و  (ع)  اظم  موس  امام  فرزن  (س)،  معصومه  حضرت 
ه امام رضا (ع) به  امام رضا (ع)، است. ايشان ي سال بع از اين 
ردن  ت  ن برادرشان به سو آن سرزمين حر ، برا دي خراسان رفتن
. آرامگاه ايشان،  ن و در شهر قم از دنيا رفتن اما در بين راه بيمار ش

محّل زيارت مسلمانان است.

بيشتر بيامو“مي

ارهاي  ه ما برا چه  با راهنماي بزرگ ترها، در چن جمله بنويس 
وضو م گيريم.
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رّيا» بود.  ه نامش «ز رد  گى مى  در زمان امام جعفر صادق (ع) جوانى زن
م با دين اسالم و قرآن آشنا ش و  م  رّيا  . ز او و خانواده اش مسلمان نبودن

. تى مسلمان ش پس از م

œ ”—œهم

—œما Ë —به پد vنيك

گفت:  ايشان  به  و  رفت  (ع)  صادق  امام  پيش  رّيا  ز روزى 
نم؟ مادرى  ، چگونه با آن ها رفتار  «خانواده ى من مسلمان نيستن
م من احتياج دارد. آيا مى توانم به  ه به  پير و ناتوان دارم 

نم؟» م  او 
امام صادق (ع) فرمود: «اسالم دين مهربانى و محبت است 
همه ى  و  مادر  و  ر  پ به  باي  مسلمان  ي  ه  ن  مى  سفارش  و 
ارد. اى جوان، مواظب مادرت باش و  افراد خانواده احترام بگ
ه هرگز به او بى احترامى  ن. يادت باش  م  تا مى توانى به او 

هى.» اى بلن جوابش را ن نى و با ص ن



٥٥
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رّيا بيش تر از قبل با مادرش مهربان و خوش رفتار  ، ز از آن روز به بع
من  با  ر  ق اين  ه  است  ه  ش «چه طور   : پرسي مادرش  روز  ي  بود. 
ه ام و دين اسالم  رّيا گفت: «مادر جان، من مسلمان ش ه اى؟» ز مهربان ش

«. ني ر و مادر خود خوبى  مى گوي تا مى تواني به پ
مادر گفت: «پسرم، پس ديِن تو بهتريِن دين هاست. مرا هم با دستورهاى 

. رّيا نيز مسلمان ش ين ترتيب، مادر ز ن.» ب آن آشنا 



٥٧

. ني ى  ر و مادر خود ني به پ
                                                             سوره ى انعام، آيه ى ١٥١

ر و مادر خود مهربان باشيم. ن تا با پ م  ايا، به ما  خ

؟ ن ر و مادر چه سفارشى مى  دين اسالم درباره ى رفتار با پ

امام صادق (ع) فرموده است: اسالم دين …….....… و محبت است.

با هم œعا كنيم

Ê¬قر “« vپيام

پاسخ œهيد

فكر  كن  Ë  كامل  كن
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نيم؟ ر و مادر خود را خوشحال  ارهايى مى توانيم پ با چه   

ارى. آن را  ر و مادر خود احترام مى گ ه چگونه به پ ــ در چن جمله بنويسى 
الس براى دوستانت بخوان. در 

ا وضو بگيري و سپس با راهنماي بزرگ ترها، آيه  ٢٣   از  ابت
الس برا دوستان  ني و ترجمه  آن را در  ا  سوره  اسر را پي

. خود بخواني

بيشتر بيامو“مي

حاال بر»مي بگو .......

....... vتو»ن vم Êكنو«



٥٩

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

فّعالّيت پيشنهاÈœ معّلم



٦٠

تاب  . ي روز در زنگ انشا، فاطمه ي  سارا و فاطمه با هم دوست بودن
ه چن نفر از شاگردان انشاى  الس آورده بود. پس از اين  داستان زيبا با خود به 
تاب داستانش را براى  ، فاطمه از معّلم خود خواست تا اجازه ده او  ن خود را خوان

. بّچه ها بخوان
ه زنگ خورد و فاطمه نتوانست تمام  شته بود  تاب نگ ن  تى از شروع خوان م
ه بود، به فاطمه  ه از داستان خوشش آم . سارا  قّصه را براى دانش آموزان بخوان

تابت را به من مى دهى تا به خانه ببرم وادامه ى داستان را بخوانم؟» گفت: «
تابم خراب نشود.» رد و گفت: «فقط مواظب باش تا  فاطمه قبول 

اشت  ، آن را زمين گ تاب داستان را خوان تاب را به خانه برد. وقتى  سارا 
، به  تاب را دي وچ سارا وقتى  . برادر  ارهاى ديگرى را انجام ده و رفت تا 

رد. تاب را خط خطى  اد رنگى هايش  سراغ آن رفت و با م

œ—” يا“œهم

È—«œ مانت«
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ش  وچ ، خيلى ناراحت ش و با برادر  تاب را دي وقتى سارا به اتاق برگشت و 
ه بود به اتاق آم و وقتى فهمي چه اتفاقى  اى آن ها را شني ه ص رد. مادر  دعوا 
تاب، آن را برمى داشتى  ن  افتاده است، به سارا گفت: «دخترم، تو باي بع از خوان
تاب فاطمه در نزد تو امانت بود.  ردى؛ زيرا  و در مواظبت از آن بيش تر دّقت مى 
ن و آن  ه به او مى دهن به خوبى مراقبت  ه از چيزى  سى است  امانت دار خوب 

«. را صحيح و سالم به صاحبش برگردان
نم؟ من پيش  ار  ه بود، گفت: «مادرجان، حاال چه  ار خود پشيمان ش ه از  سارا 

ه١ مى شوم.» دوستم شرمن
تاب  ازت، ي  تاب فروشى مى رويم و تو با پس ان مادر گفت: «فردا با هم به 

نى.» رخواهى مى  مثل آن را مى خرى وبه دوستت مى دهى و از او ع
. ، سارا تصميم گرفت امانت دار خوبى باش از آن روز به بع

ه: خجالت زده ١ــ شرمن
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رم (ص) فرموده است: پيامبر ا
ارد. ، ايمان ن ه امانت دار خوبى نباش سى 

سى است؟ امانت دار خوب چه 

سى به امانت گرفته اى؟ ــ تا به حال چيزى را از 
رده اى؟ ه گرفته اى مواظبت  ــ چگونه از امانتى 

نى؟ ــ اگر امانتى را نتوانستى سالم به صاحبش برگردانى، چه مى 
سى امانت داده اى؟ ــ آيا تا به حال چيزى را به 

؟ سى امانت داده اى، دوست دارى چگونه به تو برگردان ه به  ــ چيزى را 

Êبز—گا “« vسخن

پاسخ œهيد

....... vبگوي vتو»ن vم Êكنو«



٦٤

امين»  «محم  به  ه  بود  امين  و  ار  درست ر  آن ق (ص)  محم  حضرت 
ه بود. مردم به او اعتماد داشتن و چيزها گران قيمت خود را به  معروف ش
رد  وشش بسيار م  ار امانت ها  . حضرت محم (ص) در نگه او م سپردن
و آن ها را سالم به صاحبانش تحويل م داد. درود و سالم فراوان بر پيغمبر 

ار و امين باد! درست

Êخو»ند  È«بر
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فّعالّيت پيشنهاÈœ معّلم
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م  من  به  ه  نم  مى  ر  ش را  مهربان   ،   تو  ا  خ ا 
رانم. از معّلم  ردى تا اين سال تحصيلى را با موّفقّيت بگ
رد  م  ه با مهربانى و دلسوزى به من  خود سپاس گزارم 

تا چيزهاى زيادى بياموزم.
ار و به  ر و مادرم را هميشه سالمت ب ايا، معّلم و پ خ
ارهاى خوب، دل آن ها را شاد  ن تا با انجام دادن  م  من 
ه رضايت و خشنودى تو در آن است. نم و به راهى بروم 

آمين يا رب العالمين

با هم œعا كنيمبا هم œعا كنيم
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