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»از مسیر اصلی می رویم؛ نه از بیراهه. مراقبیم در پرتگاه  نیفتیم. اگر کسی از حرکت باز ماند، او را تنها 
به طبیعت  راهنما حرکت می کنیم.  نمی کنیم. همگی پشت سر  او کمک می کنیم. تک روی  به  نمی گذاریم و همه 

می کنیم…«  . پرهیز  شتابزدگی  از  و  نمی زنیم  آسیب 
آقای رحمتی نکات ضروری را پای کوه به گروه ما تذّکر می دهد و حرکت را آغاز می کنیم. او مرّبی قرآن 

ماست. این هفته قرار است جلسه را باالی کوه نزدیک شهر تشکیل دهیم.

از دامنه ی کوه باال می رویم.
چه هوای پاکی! چه منظره ی با شکوه و بی نظیری!

سراسر دشت ها و دامنه ها در برابرمان است و تمام شهر را با یک نگاه می بینیم! 
بعد از ساعتی حرکت، کنار هم می نشینیم. آقای رحمتی می گوید: 

»موضوع این جلسه ی ما »بهترین راهنمایان« است. خیلی ها ما را در زندگی راهنمایی می کنند و به ما کمک 
می رسانند؛ اّما یادمان باشد که راهنمایان اصلی و حقیقی ما کسانی هستند که خدای مهربان آنها را انتخاب کرده 

است. پیامبران بهترین راهنمایان ما هستند«.  
بعد از این مقّدمه، بّچه ها یکی یکی صحبت کردند: 

ــ پیامبر کسی است که از سوی خدا انتخاب شده است. او 
خدای  پرستش  به  را  آنها  و  می آورد  مردم  برای  را  خدا  »پیام« 

می کند.  دعوت  یگانه 
ــ پیامبران از بین خود مردم انتخاب می شدند و زندگی  
آنان مثل همه ی مردم بود. کارهایی مانند چوپانی و کشاورزی 

انجام می دادند و برای خانواده شان زحمت می کشیدند.

درس دوم

ما�یان ن راه�ن ر�ی ه�ت �ب
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ــ بعضی از پیامبران کتاب آسمانی داشتند؛ مثل تورات، انجیل و قرآن.
کارهایی  یعنی  می کردند؛  استفاده  »ُمعِجِزه«  از  هستند،  پیامبر  کنند  ثابت  اینکه  برای  پیامبران  گاهی  ــ 
می کردند که مردم عادی نمی توانستند انجام دهند. این معجزات، دالیل روشنی بود که نشان می داد آنها از سوی 

شده اند. فرستاده  خدا 
ــ  اّولین پیامبر خدا، حضرت آدم )علیه الّسالم( بود و آخرین پیامبر، حضرت محّمد )صّلی الّله علیه و علی آله( است. 

آقای رحمتی که از حرف های بّچه ها به وجد آمده بود، گفت: »آفرین! نکته های ارزشمندی را گفتید. 



زندگی مثل کوه پیمایی است که اگر نقشه ی راه و راهنما نداشته باشیم، نمی توانیم به راحتی به قّله برسیم. راهنمای 
ماست.  برابر  در  خطرهایی  چه  و  پرتگاه ها  چه  که  می داند  می داند،  خوب  خیلی  را  قّله  به  رسیدن  مسیر  آگاه، 
شیوه  بهترین  به  و  بودند  همه  مراقب  مهربانی،  و  دلسوزی  با  آنها  هستند.  زندگی  راهنمایان  بهترین  پیامبران 

می کردند«.  هدایت  را  انسان ها 
بعد از صحبت های آقای رحمتی، قرار شد بّچه ها از چیزهایی که درباره ی زندگی هر یک از پیامبران شنیده اند، 

صحبت کنند. بحث با شور و شعف خاصی در هوای دلپذیر باالی کوه ادامه پیدا کرد .

بدانیم

یکی دیگر از اصول دینی ما مسلمانان، نبّوت )پیامبری( است؛ یعنی خداوند مهربان، پیامبرانی را از میان 
انسان های خوب و نیکوکار بر گزید تا مردم را هدایت و راهنمایی کنند و آنان را با دستورهای الهی آشنا کنند. 
آنها انسان ها را به خوبی ها دعوت می کردند و از بدی ها باز می داشتند؛ با ظلم ظالمان و ستمگران مبارزه می کردند 

و یار مظلومان و نیکوکاران بودند. 

برایم بگو

پیامبران به مردم کمک می کردند تا… .

تدبّر کنیم

این آیات و ترجمه ی آنها را بخوانید. هر آیه به چه مطلبی درباره ی پیامبران اشاره می کند؟

ـُه َعَلی الـُمؤمِـنیـَن اِذ بَـَعـَث فـیـهم َرسواًل مِن اَنـُفِسـِهْم َلـَقد َمـنَّ الّلٰ

خداوند بر مؤمنان مّنت گذاشت )و نعمت بزرگی به ایشان بخشید(؛ هنگامی که 
برای آنها پیامبری از میان خودشان فرستاد.

        سوره ی آل عمران، آیه ی 164
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گفت و گو کنید

َلـَقد َارَسـلـنا ُرُسـَلـنا ِبالـَبِیّـناِت َوَانـَزلـنا َمـَعـُهـُم الـِکـتاَب ...

ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی نازل کردیم ...
                                                                              سوره ی حدید، آیه ی 25

ـَه َو َلـَقـد بَـَعثـنا فی ُکـلِّ ُأمَّة َرسوال َاِن اعـُبـُدوا اللّٰ

ما برای هر اّمتی، پیامبری فرستادیم که )می گفت(: »خدای یکتا را بپرستید«. 
                                                     سوره ی نحل، آیه ی 36

درباره ی هر یک از پیامبران اولوالعزم چه می دانید؟ در گروه های خود گفت وگو کنید و نتیجه ی آن را به 
کالس گزارش دهید.

برای آشنا شدن با آموزه های پیامبران چه راه هایی را می شناسید؟

و  انتخاب،  را  یکی  است؟  آمده  قرآن  در  پیامبران  از  کدام یک  زندگی  داستان  اولوالعزم،  پیامبران  به جز 
کنید. بیان  دوستانتان  برای  را  آن  خالصه ی 

ایستگاه فكر

تحقیق کنید
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عصر عاشورا بود
و سرزمین کربال آماده ی ثبت حماسه ای دیگر! این بار نوبت که بود؟

گام هایش استوار بود و قلبش بی قرار. 
نوجوانی چهارده ساله با چهره ای تماشایی که چون پاره ی ماه می درخشید.

آینه ی تمام نمای پدر بود. پدرش قهرمان جنگ های ِصّفین و نهروان بود و او قهرمان کربال!
کنار عمو آمد. چشم هایش گواهی می داد که حرف دلش چیست!

امام حسین)رضی اهلل عنه( نگاهی سرشار از تحسین به قامت قاسم انداخت؛ قطره ی اشکی بر گونه ی امام 
غلتید و بر زمین چکید.

چه لحظه ی جان سوزی! برایش سخت بود برادرزاده اش را که تازه به سّن نوجوانی رسیده بود، به مبارزه با 
کسانی بفرستد که هیچ رحمی نداشتند.

ــ قاسم جان! ای یادگار برادرم، به خیمه ها برگرد!  

اّما قاسم تصمیم خود را گرفته بود؛ می خواست به میدان جنگ برود. دستان عمو را محکم
در دست گرفت و غرق بوسه کرد و با چشمان خیس بر خواسته ی خویش پافشاری کرد.

پس از اصرار فراوان، امام به او اجازه داد و قاسم را به سوی میدان جنگ بدرقه کرد؛ سپس دست ها را برای دعا 
باال برد و او را به خدا سپرد.   

قاسم، شمشیر به دست و اهلل اکبر گویان بر دشمن تاخت و لرزه بر اندامشان انداخت.

ادگاندرس سوم �ن سرور �آ

قهرمان یک  اویک نوجوان،  حیران  همه   ، عالم 

بود مهتاب  از  اوزیباتر  تابان  چهره ی  آن 

شد ترس  سراپا  اودشمن  ایمان  قدرت  از 
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قاسم از این سو به آن سو حمله می کرد و جوانمردانه می جنگید. بسیاری را به 
هالکت رساند و دشمن را بر خاک ذلّت نشاند.

ناگهان از همه سو بر او هجوم آوردند و سرِو قامتش را بر خاک انداختند.
صدای قاسم بلند شد و عمو را صدا زد.

قاسم   بالین  به  را  خود  شتابان  عنه(  اهلل  )رضی  حسین  امام 
رساند؛ در کنارش زانو زد و پیکرش را در آغوش گرفت. 
با  امام  می داد.  بهشت  گل های  بوی  گلگونش  بدن 

مهربانی و عطوفتی توصیف ناپذیر نگاهش کرد و فرمود: 
»به خدا قسم برای عمویت سخت است که تو او را 

صدا بزنی و او نتواند جواب بدهد«.



از قیام امام حسین )رضی اهلل عنه( در برابر یزید چه درس هایی می گیریم؟

چه قیام هایی را می شناسید که با الگو گرفتن از قیام امام حسین )رضی اهلل عنه(، علیه ظلم و ستم انجام شده است؟ 

رفتار حضرت قاسم شما را یاد چه چیزهایی می اندازد؟ 

قیام امام حسین )رضی اهلل عنه(
)صّلی اهلل علیه و علی آله( از سوی خدای بزرگ برگزیده شد و مأموریت یافت  بعد از آنکه حضرت محمد ّ
تا انسان ها را به دین خدا دعوت کند، ظالمان و ستمگران سعی کردند از هر راه ممکن، دین اسالم را از بین ببرند؛ 
مقاومت و تالش های رسول خدا )صّلی اهلل علیه و علی  آله( و یاران بزرگوارش )رضی اهلل عنهم اجمعین( باعث  اما ّ

شد تا کافران به خواسته های خود نرسند.
، یزید در سال 60 هجری  بعد از تمام شدن خالفت کوتاه مدت امام حسن )رضی اهلل عنه( و حاکمیت بنی امیه ّ
به حکومت و سلطنت رسید. یزید اهل کارهای زشت و ناپسند بود، به نماز چندان اهمیت نمی داد و احکام دین خدا 
را رعایت نمی کرد، بدی های او در اطرافیان و مردم هم اثر گذاشته بود. وقتی به امام حسین )رضی اهلل عنه( خبر 
دادند که یزید به حکومت رسیده، تصمیم گرفت در مقابل او بایستد. یزید خیرخواهی امام حسین )رضی اهلل عنه( 
را نپذیرفت و با او و یارانش در کربال بدترین برخورد را نمود. امام حسین )رضی اهلل عنه( در مقابل یزید تسلیم 

نشد و در مورد قیام خود فرمود:

در  و  قمری  روز دهم محرم سال 61 هجری  در  وفادارش  یاران  با  عنه(  اهلل  )رضی  امام حسین  سرانجام 
صحرای کربال به شهادت رسیدند.

قیام و شهادت او برای همیشه سرمشق انسان های آزاده و یکتاپرست شد.  اما ّ

قیام کرده ام.  همانا من برای اصالح اّمت جدم ّ
من می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم.

ایستگاه فكر

برایم بگو

بگرد و پیدا کن
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داده  اعداد  ترتیب  به  را  زیر  پاسخ سؤاالت 
شده، از راست به چپ در جدول قرار دهید؛ سپس 
حروف را به  ترتیب کنار هم بخوانید. رمز جدول، 

یکی از سخنان امام حسین )رضی اهلل عنه( است.
ـ   12  ــ13( ـ  7   ـ ١ــ نام خواهر امام حسین )رضی اهلل عنه(؛ پیام رسان کربال. )4   ـ

ـ  17ــ1( ـ   2  ـ 2ــ جاری شدن اشک از چشم ها. )3   ـ
ـ    8( ـ   14  ـ ـ  20   ـ ٣ــ وقتی به هم می رسیم به یکدیگر .......... می کنیم. )16ـ

ـ  21( 4ــ تعداد جزء های قرآن کریم. )6    ـ
5  ــ زیاد نیست. )15ــ11(

ـ   23( ّاولین ماه از فصل زمستان. )24   ـ 6  ــ 
ـ  9( ـ 10 ـ ـ    19  ـ 7ــ شکلی که سه ضلع دارد. )18ـ

به نظر شما این جمله چه ارتباطی با موضوع درس دارد؟

درباره ی کودکان و نوجوانان دیگری که در حماسه ی کربال حاضر بودند تحقیق کنید و آن را در کالس برای 
دوستانتان بخوانید.

امام حسین )رضی اهلل عنه( می فرماید: 
............................................................................................................................ بیعت نمی کند.

تحقیق کنید

کامل کنید

شما به عنوان یک نوجوان مسلمان برای زنده نگهداشتن نام و قیام امام حسین )رضی اهلل عنه( چه کارهایی 
انجام می دهید؟

گفت وگو کنید
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یکی از حاکمان در دوره  ی مروان از ابوحنیفه، نخستین امام اهل سّنت خواست تا قضاوت کوفه را به عهده 
بگیرد،اّما او این پیشنهاد را نپذیرفت. کارگزار1 مروان دستور داد تا صد و ده ضربه شاّلق را در طول یازده روز 
ّاما او با قاطعیت و متانت بر نظر خود ماند و تصمیمش  )روزی 10 ضربه( به او بزنند تا از نظر خویش بازگردد. 
را عوض نکرد. حاکم اموی ناگزیر شد از تقاضایش دست بردارد و به او پیشنهادهای دیگری برای همکاری با 
حکومت بدهد. اّما او باز هم نپذیرفت و برای حفظ جان و ایمان خود از عراق خارج شد و به مّکه رفت، تا در آنجا 
درس حدیث، سّنت و فقه را به دوستداران علم بیاموزد. حدود شش سال در مّکه ماند، اّما در آنجا نیز از آزار 

 ستمگر در امان نماند.
َ

حکومت
ّعباسی نیز متوّجه شد که ابوحنیفه با وی موافق نیست؛ زیرا در خالل درس هایش  بعد از مروان، منصور خلیفه ی 
ّعباسی کینه ی  او را به دل گرفت و وی را به بغداد احضار کرد و او را  از کارگزاران حکومت انتقاد می کند. خلیفه ی 
ّاما برای جلب اعتماد مردم از او خواست که قاضی بغداد شود. او با همان ایمان و مقاومتش این  به زندان انداخت، 
پیشنهاد را برای دومین بار رد کرد. منصور قسم خورد که قضاوت را به او بقبوالند و بنده ی مخلص خدا هم سوگند 

یاد کرد که قبول نکند و سرانجام او بر سوگند خود ماند و منصور را تسلیم اراده ی آهنین خود کرد.
و بدین گونه ابوحنیفه، در مقابل حکومت جور و ستم مقاومت کرد و بر اساس روایت های مختلف، سرانجام 

در زندان روح بزرگش به رحمت خدا پیوست.

درس پنجم

به رهروان راه صحا�

1ــکارگزارحکومتدرزبانامروزاستانداروشهردارنامیدهمیشود.
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َلـُهمَجـّنـاٍت... حساٍنَرِضَیاللُّٰهَعنـُهمَوَرضواَعنـُهَوَاَعـدَّ بَـعوهُمِبـاِ ذیَناتَـّ َوالَـّ

و کسانی که به نیکی از مهاجران و انصار پیروی وتبعیت کردند، خداوند از آنها راضی و خشنود شده 
و آنها هم از خدا خشنود شده اند و خداوند برایشان بهشت و باغ هایی را آماده کرده است...

                                                                                                                          سوره ی توبه، آیه ی100  

با نگاهی به زندگی تابعین )رحمة اهلل علیهم ( می توانیم بفهمیم که چرا خداوند در قرآن، از آنها ستایش و 
اعالم رضایت کرده و آنها را به بهشت بی کرانش وعده داده است. اکنون با شخصیت درسمان )  امام ابوحنیفه( 

بیشترآشنا می شویم.

امام اعظم ابوحنیفه »رحمه  اهلل علیه« 
هر کس که او را مالقات می کرد، آثار ایمان و یاد خدا را در چهره اش می دید. همگان به علم و پایبندی او 
ّاما او دوست نداشت که مردم وی را ستایش و از او تعریف و تمجید کنند. بیانی خوش  به دین خدا ایمان داشتند، 
بود و به پیروی  داشت، با صدایی گیرا صحبت می کرد. ظاهری آراسته و باطنی آرام داشت. همیشه خوشبو و معطر ّ
از سّنت پیامبر )صّلی اهلل علیه و علی آله( به استعمال عطر عالقه ی فراوان داشت. بسیار با وقار بود و در راستگویی 
و  نمی داد  نشان  تعّصب  رأی خود  در  هیچ  گاه  ّاما  بود،  باهوش  بسیار  آنکه  با وجود  داشت.  نزد همگان شهرت 
می گفت: »این رأی و نظر ما و بهترین فکری است که آن را یافتیم، اگر کسی نظر بهتری دارد، بر ما مقّدم است.«

تابعین در قرآن
ّاما به حضور صحابه و یاران آن  به مسلمانانی که مفتخر به دیدار پیامبر )صّلی اهلل علیه و علی آله( نشدند، 
حضرت رسیدند و زمان آنها را درک کردند، »تابعین« می گویند. ابوحنیفه، نعمان بن ثابت »رحمة اهلل علیه« یکی از 

تابعین صحابه بود که اندکی با زندگی او آشنا شدیم. 
پیروی  عزیزان  آن  از  نیکی  به  که  را  کسانی  و  می کند  ستایش  پیامبر  یاران  از  متعّددی،  آیات  در  قرآن 

می کنند، به بهشت وعده می دهد.

..
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الگوی مستقیم تابعین چه کسانی بودند؟

فی می کند، داستان  هایی را از زندگی »امام مالک« مطالعه کنید و برای  از کتاب هایی که معّلم در کالس معر ّ
دوستانتان بخوانید.

با کمک دوستان خود )و با راهنمایی معّلم عزیزتان( در مورد یکی از تابعین، روزنامه ی دیواری تهیه و در 
راهروی مدرسه نصب کنید.

پیشنهاد

روزنامه دیواری

گفت و گو کنید
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ّمدتی بود که در غاری به نام حرا با خدای خود راز و نیاز می کرد. از کارهای زشت و ناپسند مردم ناراحت 
بود و برای هدایت آنها پیش خدا دعا می کرد...

م( فرشته ی وحی، به غار رفت و خطاب به او گفت:  سرانجام در هفدهم ماه رمضان، جبرئیل امین )علیه السالّ
»بخوان!« 

رسول اهلل )صّلی اهلل علیه و علی آله( گفت »من سواد خواندن ندارم.« 
جبرئیل او را در آغوش گرفت و دوباره سخنش را تکرار کرد. پیامبر نیز همان جواب قبلی را تکرار کرد. 

م( ، آیات اّول سوره ی علق را بر او خواند: جبرئیل )علیه السالّ

ذیَخـلَـَق ِاْقَرأِباسِمَرِبَّكالَـّ

 بخوان به نام پروردگارت كه )جهان را( آفرید.
                                      سوره ی علق، آیه ی1

درس ششم

س�یمای �نو�بان
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پیامبر به خانه بازگشت و ماجرای نزول جبرئیل را برای همسرش خدیجه تعریف کرد. خداوند او را برای 
هدایت مردم به پیامبری برگزیده بود. 

! تو صله ی رحم به جای می آوری، به بینوایان کمک می کنی،  خدیجه که سخنان او را شنید، گفت: »ای محمد ّ
مهمان نواز هستی و آنچه را که حق است، در جای خود انجام می دهی. من با اطمینان خاطر به تو ایمان می آورم.« 

ّاولین زن مسلمان شد. و بدین گونه آن بانوی بزرگوار، 
قرآن کریم می فرماید:

ـهاُتـُهم َاولیِٰبالـُمؤِمـنیـَنِمنَانـُفـِسِهمَوَازواُجـهوُامَّ َالنَّـِبـیُّ

            پیامبر نسبت به مؤمنان، برخودشان مقّدم است و همسران وی مادران آنها هستند.
                                                                                                                          سوره ی احزاب، آیه ی6

الگوی مردم مسلمان  پیامبر می دانیم؛  پیامبر و فرزندان بزرگوارشان، که آنها را اهل بیت  آری همسران 
هستند.

کلثوم  پیامبر سه پسر به نام های قاسم، عبداهلل و ابراهیم و چهار دختر به نام های فاطمه، زینب، رقیه و ام ّ
داشت. 

ابراهیم،پسر امّالمؤمنین ماریه بود و سایر فرزندان  پیامبر،    از امّالمؤمنین خدیجه  بودند. رسول خدا )صّلی اهلل علیه 
و علی آله(، حضرت فاطمه )رضی  اهلل عنها( را خیلی دوست داشت.  امام حسن  و  امام حسین )رضی اهلل عنهما( پسران 

حضرت فاطمه  اند. 
اهل  بیت  پیامبر  )رضی اهلل عنهم اجمعین(  اخالق  نیکوی  پیامبر  را  الگوی خود قرار داده بودند. حضرت 
علی )رضی اهلل عنه( در توصیف پیامبر می فرماید: »هرگز زبان به زشتی نمی گشود و جواب زشتی را با زشتی 
نمی داد. بیهوده در بازار نمی  گشت. اهل گذشت بود و از بدی چشم می پوشید. هیچ گاه با خدمتکار خود به تندی 
ناراحت می شد.  می داد، سخت  انجام  کار زشتی  اگر کسی  نبود.  از کسی  انتقام  فکر  در  هیچ  وقت  و  نکرد  رفتار 
کارهای خود را شخصًا انجام می داد. همیشه به یاد خدا بود. هرگاه به میان جمعی می رفت، در هر جایی که خالی 
بود می نشست و دیگران را به این کار سفارش می نمود. به کسانی که در مجلسش بودند، به یک اندازه محّبت 
می کرد تا مبادا کسی که در پهلویش نشسته گمان کند، دیگری نزد پیامبر از او محبوب تر است. اگر می توانست 
نیاز دیگران را برآورده می کرد وگرنه با زبانی خوش، به او پاسخ می داد. برای مردم پدری مهربان بود و محضرش، 

مجلس علم و دانش و ادب و حیا بود.« 
اهل بیت پیامبر نیز همین روش را در پیش گرفتند؛ خوش اخالق بودند، خطای دیگران را می بخشیدند و 
اهل کینه  ورزی نبودند. عیب دیگران را می پوشاندند. به خاطر خویشاوندی با پیامبر امتیاز ویژه ای را برای خود 
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بهترین برخورد در موارد زیر چیست؟
ــ اگر کسی شما را مسخره کرد یا به شما ناسزا گفت.

ــ اگر در حضور شما از دیگران بدگویی شد.
ــ اگر فقیری در همسایگی شما باشد.

از کتابی که معّلمتان معّرفی می کند، داستانی را از زندگی یکی از اهل بیت انتخاب کنید و در کالس برای 
دوستانتان بخوانید.

با کمک دوستانتان در مورد نقش رفتار پیامبر و تأثیر آن بر اخالق و رفتار اهل بیتش، مطالبی تهیه و به 
صورت روزنامه ی دیواری، در راهروی مدرسه نصب کنید.

راه  متکبرانه  و  نبودند  به خود مغرور  وفا می کردند.  پیمانشان  و  به عهد  و  بودند  امانت دار  نمی گرفتند.  نظر  در 
)رضی اهلل عنه(  از دنیا رفت، فقیران دانستند فرد ناشناسی  نمی رفتند. به بینوایان خدمت می کردند. وقتی امام سجاد ّ

که برایشان غذا می آورد، آن حضرت بوده است. 
شوخی  سنجیده  و  کم  و  می گفتند  اندازه  به  سخن  می کردند.  دوری  دیگران  کردن  مسخره  و  غیبت  از 
می کردند. مهمان نواز بودند و به عیادت بیماران می رفتند. با کودکان مهربان و با جوانان دوست و صمیمی بودند. 
پیران را احترام گذارده و آنها را یاری می کردند. فقیران را ارجمند می دانستند و دعوتشان را می پذیرفتند. با اهل 
خانه مهربان بودند و به پدر و مادر احترام می گذاشتند. پرخوری را دوست نداشتند و به مسواک و نظافت و استفاده 

ّاول وقت می خواندند. از عطر بسیار اهمیت می دادند. اهل عبادت و نماز شب بودند و نماز 

پیشنهاد

روزنامه دیواری

گفت و گو کنید
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درس هفتم

ک
ا� د �پ �ن ر�ن �ن

باغبان پیری هرسال بعد از چیدن میوه های باغ خود، بهترین آنها را جدا مي كرد و با محّبت و صفا آنها را 
براي رضاي خدا به بینوایان مي داد. در میان فرزندان باغبان، فقط یکی از آنها به پدر اعتراض نمي كرد. اّما پسران 

دیگر به او مي گفتند: »ما از این کار راضي نیستیم. این فقیران كه صاحب باغ زیباي ما نیستند«.
پیرمرد مؤمن آنها را نصیحت مي كرد و مي گفت: »تمام جهان، ملك و دارایي خداست. این باغ هم از آِن 
خداست. ما ظاهراً صاحب این باغ زیباییم و در واقع، از دارایی خداوند می بخشیم. بخشیدن شنا کردن در دریای 

خوبی هاست. ما با این کار اشتباهاتمان را پاک می کنیم«. 
صداي بلبالن، جویبار روان و میوه هاي خوش  رنگ و معّطر باغ، سخنان شیرین پدر را دلنشین تر مي كرد؛ اّما 

پسراِن غافل به گفته هاي پدر توّجه نمي كردند. بعد از مّدتي ، پدر بیمار شد و از دنیا رفت. 
چند روزي كه گذشت، پسران درباره ی پدر و باغشان با هم گفت وگو كردند:

- پدرمان مرد خوبي بود؛ اّما همه روزي مي میرند. پدرمان هم دنیا را ترك كرد.
- بله مرد خوبي بود و ثروتمند، خدا او را بیامرزد که این باغ بزرگ و پر بار را برای ما به ارث گذاشت.

- كاش او به فقیران كمك نمي كرد و حاال ما صاحب ثروت بیشتري بودیم!
- جبران مي كنیم. حاال كه پدر از دنیا رفته، تمام محصوالت باغ را برداشت می کنیم و مي فروشیم.

- فردا صبح زود می رویم و میوه ها را می چینیم و حّتي یك میوه  را هم به کسی نمی دهیم.
اّما پسر خوب و مطیع پدر، گفت: »برادران! یادتان رفت كه پدر مي گفت باید بخشي از میوه ها را به فقیران 

ببخشیم تا حّق آنها را بدهیم؟ خداوند ما را به این كار نیك امر كرده است«.
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برادران گفتند: »خواهش مي كنیم تو دیگر اشتباه پدر را تكرار نكن!«
آنها قسم خوردند كه صبح زود، دور از چشم بینوایان، میوه ها را بچینند و حّتی یک میوه را هم بر درختان 

باقی نگذارند.
اّما شب هنگام كه آنها در خواب بودند، ناگهان صاعقه اي به باغ آنها زد و چنان باغ را سوزاند كه حّتي یك 

میوه هم باقي نماند. آنها سحرگاهان بیدار شدند و به یکدیگر گفتند: »برویم كه باغ در انتظار ماست«.
برادران از ترس اینكه بینوایان از حضور آنها باخبر شوند، آهسته و پچ پچ كنان به طرف باغ رفتند و گمان 
این  »شاید گم شده ایم!  افتاد، گفتند:  باغ  به  اّما همین كه چشمشان  برسند؛  به هدفشان  مي كردند كه مي توانند 

درختان سوخته چیست؟! باغ ما كه این طور نبود! «
برادری که اهل بخشش بود، به آنها گفت: »مگر نگفتم خدا را فراموش نكنید؟«

برادران متوّجه خطاي خود شدند و گفتند: »خداي ما به کسی ستم نمی کند. ما ستمگر بودیم و به خود ستم 
کردیم«.

آنها با سرزنش، به همدیگر گفتند: »ما از خدا و پدرمان نافرماني كردیم. خدایا! باغي بهتر از این را به ما بده 
تا اشتباهمان را جبران كنیم«.

تدبّر کنیم

این آیات را به همراه ترجمه ی آن در كالس بخوانید و درباره ی پیام هاي آنها با دوستانتان گفت وگو كنید.

» اَ نِفـقوا ِمّما َرَزقـناُكم « 
از آنچه كه روزي شما كرده ایم، ببخشید.

                                                       سوره ی بقره، آیه ی 254

» َو َسِبـّحوُه ُبكَرًة َواَ صیـاًل «
و بامدادان و شامگاهان )و همه وقت( خدا را به پاكي یاد كنید.

                                                      سوره ی احزاب، آیه ی 42
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بگرد و پیدا کن

پیامبر )صلي اهلل علیه و علي آله( مي فرماید:
ایمان  آن،  باالترین  دارد.  شعبه  چند  و  هفتاد  ایمان، 
به خدا و توحید است و كمترین آن، برداشتن موانع سرراه 

عبور و مرور مردم. حیا هم شعبه اي مهم از ایمان است.
چند شاخه و شعبه ی دیگر از درخت زیباي ایمان را 

در كالس با دوستانتان پیدا كنید.

گفت و گو کنید

انسان چگونه به خدا نزدیک می شود و می تواند اشتباهات خود را پاک کند؟

....................................................................................................  -1

....................................................................................................  -2

....................................................................................................  -3

....................................................................................................  -4
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درس هشتم

اودان داهی �ب �ن �پ

پیامبر مهربانی )صلی اهلل علیه و علی آله( در میان دوستانش نشسته بود و سخنان آنها را به دّقت گوش 
می داد و با محّبت به آنها نگاه می کرد. هرکدام از آنها مثل ستاره ای درخشان به نظر می آمدند که اطراف ماه تابان 

را گرفته اند. 
چهره ی پر از صفای رسول اهلل ) صلی اهلل علیه و علی آله( و اخالق خوش او، همه را به او جذب کرده بود. 
راه  را چراغ  ایشان  نصیحت های  و  دهند  فرا  پیامبر گوش  دلنشین  به سخنان  داشتند  دوست  بی صبرانه  همگی 

زندگی خود قرار دهند.
پیامبر به صحابه )رضی الّله عنهم( نگاه کرد و این سخنان نورانی را فرمود:

»هرکسی یک سختی از سختی های دنیا را برای مردم حل کند، خداوند یک سختی١ از سختی های قیامت را 
برایش آسان می کند.

هرکس بر بینوایی در دنیا آسان بگیرد، خداوند در دنیا و آخرت بر او آسان می گیرد.٢
هرکس عیب و ایراد مسلمانی را در دنیا بپوشاند، خداوند عیب و ایراد او را در دنیا می پوشاند.٣

هرکس راهی را برای کسب علم و دانش بپیماید، خداوند به وسیله ی همین علم، راهی را برای رفتن آن 
شخص به بهشت، هموار می کند )و او را به بهشت می برد(«.

١ - مثل سختی سؤال و جواب های قیامت در مورد اشتباهات و خطایی که ممکن است انسان در دنیا انجام دهد.
٢ - مثاًل اگر کسی پزشک است، بینوا و فقیران را مجانی درمان کند و یا اگر فروشنده است، جنس را به فقیران ارزان تر بفروشد و ... . 

٣ - به عنوان مثال کاری می کند که مردم در فکر ایرادهای او نباشند و او را آزار ندهند و یا اینکه اصاًل متوّجه عیب و ایراد او نشوند.
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خدا  کتاب  دادن  درس  و  خواندن  به  و  شوند  جمع  )مساجد(  خدا  خانه های  از  خانه ای  در  گروهی  وقتی 
)قرآن( بپردازند، آرامش بر دل آنها وارد می شود و مهر و رحمت خدا را احساس می کنند. فرشتگان اطراف آنها 

حلقه       می زنند و خداوند هم از آنها در جمع مالئکه نام می برد و از آنها تعریف می کند.
هرکس به خاطر اعمالش از راه خوب عقب بماند، نمی تواند به خاطر داشتن خانواده و نیاکان خوب، انسان 

مؤمنی شود، چون شخصیت هر انسانی در دست خود اوست.

تدبّر کنیم

آیات زیر را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

» ِانَّ اهلَل یَأُمـُر ِبالـَعدِل َو ااِلحساِن، َو ایتاِء ِذی الـُقـربٰی « 

خداوند به عدالت.................................................................
                                                                             سوره ی نحل، آیه ی 90

عاَونـوا َعَلی ااِلثـِم َو الُعدواِن « عاَونـوا َعـَلی الِبرِّ َو التَّقـوٰی، َو ال تـَ »تـَ
 

با همدیگر در کارهای ....................................................................
                                                                          سوره ی مائده، آیه ی 2

در گروه های خود چند مورد از موارد احسان و نیکوکاری را انتخاب کنید و درباره ی آن، به این سؤاالت 
جواب دهید.

٭ همکاری در کارهای خداپسندانه، چه نتیجه های دنیایی دارد؟
٭ چگونه می توانیم پدران و مادرانمان را هم در این کارها شریک کنیم؟
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گفت و گو کنید

این متن را بخوانید:
و دستش  ناگهان دچار حادثه ای شد  کار،  انجام  هنگام  است،  کارگر ساختمانی  که  ناصر  پدر 
به شّدت آسیب دید. راننده ای که از نزدیکی محّل کار او عبور می کرد، با دیدن کارگرانی که آنجا 
جمع شده بودند، در گوشه ای ترمز کرد و خود را به پدر ناصر رساند و او را با ماشین خود، به سرعت 
به بیمارستان برد. پزشک اورژانس فوراً دستور داد که اتاق عمل را آماده کنند و با دّقت و دلسوزی 

تمام، دست پدر ناصر را جّراحی کرد.
از  تعدادی  است،  شده  زخمی  پدرش  که  گفت  همکالسی هایش  به  ناصر  وقتی  بعد،  روز 
دانش آموزان، به همراه معّلم کالس و مدیر و معاون مدرسه به عیادت پدر ناصر رفتند. در بیمارستان، 
دکتر فرامرزی، پزشک معالج، حسن آقا، راننده ی ماشین و فرد زخمی، ناگهان با پسرانشان ماجد، 

معروف و ناصر روبه رو می شوند و فضایی عاطفی و صمیمانه شکل می گیرد.
اکنون برای پاسخ به این سؤاالت با دوستان خود در کالس گفت وگو کنید.

٭ سعدی خوش سخن می گوید:  

بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار 

دگر عضوها را نماند قرار

٭ شعر سعدی چه ارتباطی با ماجرای باال دارد؟

٭ تحقیق کنید که سعدی این شعر را از چه کالمی گرفته است؟1

١- برای پیدا کردن این سؤال از معّلم و پدر و مادرتان کمک بگیرید.
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امیرالمؤمنین عمر فاروق )رضی اهلل عنه( تعریف می کند: » روزی ما )یاران پیامبر( نزد رسول اهلل )صلی اهلل علیه 
و علی آله( نشسته بودیم. ناگهان مردی با لباسی سفید و موهایی سیاه و بّراق، بر جمع ما وارد شد. آثار سفر بر 
ظاهر او معلوم نبود و هیچ کدام از ما او را نمی شناختیم. او جلوتر آمد و نزدیک پیامبر نشست. دستانش را بر پای 

پیامبر گذاشت و گفت: ای محّمد! به من بگو »اسالم« چیست«.
پیامبر )صلی اهلل علیه و علی آله( فرمود: »اسالم یعنی اینکه گواهی دهی به اینکه فقط خدا حاکم، فریادرس و 
پروردگار همگان است و محّمد از طرف او برای راهنمایی مردم فرستاده شده است؛ و نماز را برپای داری و زکات 

را بپردازی و ماه رمضان روزه بگیری و همچنین اگر توانستی حج انجام دهی«.
آن مرد گفت: »راست می گویی«.

ما یاران پیامبر تعجب کردیم١ که این مرد از پیامبر سؤال می کند و بعد به پیامبر می گوید: »سخنت راست 
و درست است«.

ادا�ت ما �ت اع�ت

١-  چون معمواًل سؤال کردن، نشانه ی ندانستن است و تأیید کردن، نشانه ی دانستن است.
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بعد مرد ناشناس از پیامبر پرسید: »برایم بگو »ایمان« چیست«.
آسمانی  کتاب های  مالئکه،  خدا،  به  که  است  این  »ایمان  داد:  آله( جواب  علی  و  علیه  )صلی اهلل  اهلل  رسول 
)مثل تورات، انجیل و قرآن( و روز آخرت ایمان بیاوری و ایمان داشته باشی که خداوند بر تمام چیزهای جهان و 

کارهای بندگانش )چه خوب و چه بد( علم دارد و او بر همه کار تواناست«.
آن مرد گفت: »سخن تو راست و درست است«.

سپس مرد غریبه در مورد قیامت از پیامبر سؤال کرد.
پیامبر جواب داد: »من هم مثل تو نمی دانم که قیامت کی می آید ... «.١

بعد از مّدتی آن مرد رفت. سپس پیامبر به من فرمود: »ای عمر! می دانی آن مرد سؤال کننده که بود؟«
من گفتم: »خدا و پیامبرش بهتر می دانند«.

رسول اهلل )صلی اهلل علیه و علی آله( فرمود: »او جبرئیل بود. آمده بود که دین تان را به شما نشان دهد«.

١-  این متن، بخشی از یک حدیث طوالنی است که امام مسلم، آن را روایت کرده است و به حدیث جبرئیل، مشهور است. 

اسالم، 
یعنی ...................................................................................................................................................

ایمان،
 یعنی باور قلبی به ..............................................................................................................................

کامل کنید
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رِض ُقلسیرواِفیاْلَ

)ای پیامبر به مردم( بگو: در زمین سفر کنید ...
                                               سوره ی انعام، آیه ی 11

آیا تاکنون به سفر رفته اید؟
سفر برای دیدن فامیل و آشنایان یا برای تفریح و گردش؟

به نظر شما این سفرها چه فایده  هایی دارد؟ 
پیامبر آداب سفر را به یارانش آموخته بود و قبل از سفر همیشه دعا می کرد:

خدایا ، ما در این سفر، از تو نیکی و تقوا می طلبیم.

٭   ٭ ٭
می دانید که عبادات با روش و سبک مخصوصی انجام می شود، به این روش درست، احکام می گویند.

درس دوازدهم

ر احکام س�ن
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خدای مهربان هنگامی  که ما به سفر می رویم، نماز و روزه را بر ما آسان گرفته است. در این درس می خواهیم 
برخی احکام نماز و روزه ی مسافر را بیان کنیم.

نماز مسافر
مسافر می تواند نمازهای چهار رکعتی )ظهر، عصر و عشاء( را دو رکعت بخواند. به این کار، قصر )کوتاه 
کردن و شکستن نماز( می  گویند. البّته نماز صبح و مغرب، قصر و کوتاه خوانده نمی شود. همچنین یکی از احکام 
نماز مسافر، جمع خواندن آن است. یعنی مسافر می  تواند نماز ظهر و عصر را با هم و نماز مغرب و عشاء را نیز با 
هم بخواند. البّته در مذهب حنفی برای جمع خواندن، نماز ظهر و مغرب در آخر وقت آنها و نماز عصر و عشاء در 

او ّل وقت آنها خوانده می  شود.
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شکسته شدن نماز از زمانی شروع می شود که مسافر سفرش را شروع کرده و از محدوده  ی شهر بیرون 
رفته است.

چند نكته در مورد قصر و جمع نماز
• مسافر باید به مقداری از شهرش دور شود که بتوان برآن نام سفر گذاشت؛ بنابراین، کسی که به روستاها 
ّحداقل مسافت بر اساس مذهب شافعی، 81  و یا شهرک های اطراف شهرش می رود، مسافر به حساب نمی آید. 

کیلومتر و بر اساس مذهب حنفی، 78 کیلومتر است.
• مسافر می  تواند بر اساس مذهب شافعی تا چهار روز و بر اساس مذهب حنفی تا پانزده روز نمازش را قصر 
ّاما اگر مسافری نداند کارش تا چند روز تمام می شود، بر اساس  و جمع بخواند )غیر از روزهای رفت و برگشت(. 
مذهب شافعی تا 18 روز و بر اساس مذهب حنفی، تا هر مقدار کار او طول بکشد، می تواند نماز خود را شکسته 
بخواند )مثاًل بر اساس مذهب شافعی، دانشجویی که تازه قبول شده و می خواهد در شهری که قرار است در آنجا 
درس بخواند، خوابگاه و یا اتاق بگیرد؛ اگر کار او در سفر به آن شهر تا 18 روز طول کشید، می تواند نماز را قصر 
ّاما اگر بیشتر از 18 روز طول کشید، باید نمازهایش را کامل و در وقت خودش بخواند؛ این در حالی  و جمع کند؛ 

است که بر اساس مذهب حنفی، تا هر مقدار کار او طول بکشد، نماز خود را شکسته می  خواند(١. 
• فاصله انداختن بین دو نمازی که باید جمع خوانده شوند، صحیح نیست؛ مثاًل نمی تواند نماز اولّ را بخواند 

و پس از خواندن روزنامه، نماز دوم را بخواند.

روزه ی مسافر
کسانی که در ماه رمضان مسافرت می کنند، الزم است احکام آن را بدانند:

• اگر روزه برای شخص مسافر آسان است، بهتر است روزه بگیرد. هر چند روزه نگرفتن هم برای او گناه 
ندارد. 

• اگر مسافر احساس کند مسافرت در گرما و مسافت طوالنی، موجب شده که روزه گرفتن برایش سخت 
شود، در این صورت نباید روزه بگیرد؛ چون پیامبر، مسلمانان را از روزه گرفتن در چنین حالتی منع کرده است.

را  آنها  مبارک رمضان، قضای  ماه  از  باید پس  بگیرد،  است روزه  نتوانسته  به خاطر مسافرت  که  • کسی 
به  جا  آورد؛ یعنی به تعداد روزهایی که روزه نگرفته است، روزه بگیرد.

١ــ  در سال های آینده و با مطالعه ی بیشتر، احکام دیگری را دراین مورد خواهید خواند.
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ّایوب در تهران ساکن هستند. خانواده ی 
ّایوب شکسته است یا کامل؟ در موارد زیر، نماز 

ــ به همراه پدر و مادرش برای تفریح و دیدن جاذبه های شهر شیراز، به آنجا رفته است و آنها می دانند که 
20 روز در آنجا می مانند.

سه روز، تمام جاهای دیدنی همدان را با هم ببینند و از آنجا عکس بگیرند و فیلم برداری  ــ قرار است در طی ّ
کنند.

١ ــ نمازهای مستحب که سّنت است قبل یا بعد از نمازهای واجب خوانده  شود.

چه مسافری نمی تواند در ماه رمضان روزه بگیرد؟

آیا کسی که نمازش را با هم جمع می کند، می تواند در بین دو نماز، سّنت راتبه١ بخواند؟

فكر کن و بگو

گفت و گو کنید

تحقیق کنید
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دیگر  بود؛ چون  دیگری  طور  برایم  روز  آن  ّاما  بودم،  دیده  را  آن  اعمال  از  گونه هایی  تلویزیون  در  قباًل 
تصویرش را بر شیشه ی تلویزیون نمی دیدم.

 هم مسیر، پرواز 

آن روز خودم یکی از آن هزاران نفر بودم که با پوششی ساده و سفید همچون کبوتران

ّاما پرواز ما در آسمان نبود؛ بلکه در زمین پرواز می کردیم و با حالتی خوش که نمی توانم آن را برایتان  می کردیم؛  
ّلبیک می گفتیم. تعریف کنم، 

عمره
درس شانزدهم



مصطفٰی که به اینجا رسید، نجیب به او گفت: »چقدر شاعرانه حرف می زنی!«
مصطفٰی گفت: »به خدا راست می گویم؛ هیچ خاطره ای برایم مانند عمره ی امسال دلپذیر نبوده است. تمام 

تفریحات و لحظه های خوشم در گذشته، مثل این چند روز نبود«.
شکور گفت: »طوری حرف می زنی که انگار 50 سال عمر داری!«

از  و چه حالت های خوشی  است  لّذت بخش  ببینی چقدر  تا  بروی  تو هم  می کنم  داد:   »  دعا  مصطفٰی جواب 
عبادت را تجربه می کنی!«

نجیب گفت: »آیا برای تو فقط طواف لّذت بخش بود؟!«
ّاما می دیدم که  مصطفٰی گفت: »نه! یک روز پدرم با دو نفر حرف می زد و من سخن آنها را متوجه ّ نمی شدم؛ 
از صحبت کردن لّذت می برند. یکی از آنها از فلسطین آمده بود و عربی حرف می زد و دیگری مسلمانی آمریکایی 

و انگلیسی زبان بود. پدرم که با این دو زبان آشنایی داشت، با آنها گفت   وگو می کرد«.
نجیب با کنجکاوی سؤال کرد: »  از پدرت پرسیدی آنها چه می گفتند؟«

مصطفٰی جواب داد: »مرد فلسطینی به پدرم گفته بود که من دو بار به حج آمده ام. از مراسم سنگ زدن به 
ستون شیطان یاد گرفتم که مذاکره با شیطان فایده ندارد، شیطان را باید با سنگ محکوم کرد و ما مّلت فلسطین، 
نیویورک، در مورد جمعیّت زیاد  برای یک غیر مسلمان در  بود  همین کار را می کنیم. مرد آمریکایی هم گفته 
حاجیان حرف می زدم. وقتی فیلم آنها را هنگام طواف به او نشان دادم، به او گفتم چند دقیقه ی دیگر، همه ی اینها 

در صفی مرتب می ایستند و با هم یک عبادت همگانی را انجام می دهند«.
ّحداقل دو ساعت الزم است تا جمعیت دو میلیونی در صفوفی منّظم بایستند«. من به او  گفت: » وی با تعجب ّ
گفتم: »وقتی امام جماعت فرمان می دهد »راست و منظم بایستید!«؛ همه در صف هایی مرّتب برای چند ثانیه منّظم 

می ایستند«. 
وقتی او تصویر این جمعیت عظیم را بر صفحه ی تلویزیون دید، مات و مبهوت شد و اشک از چشمانش 
به حرف هایی که قباًل با هم زده بودیم، گفت که مسلمان می شود و شهادتین را بر زبان  جاری گشت و با توجه ّ

آورد.
پدرم می گوید که اعمال حج، پر از رمز و راز است؛ مثاًل حضور این همه انسان با زبان ها، رنگ ها، فرهنگ ها 
و مّلیت های مختلف در کنار خانه ی خدا، برابر بودن همه ی  انسان ها را با هم نشان می دهد. حضور آنها در صحرای 
عرفات نشان می دهد که پول و شغل و زبان و مّلیت، در صحرای قیامت ارزشی ندارد؛ بلکه ایمان و عمل صالح است 

که برای انسان در آنجا مفید است.
وقتی که مصطفٰی به اینجا رسید، اشک از چشمانش جاری شد و گفت:

الَبـیـِتَمـِناسَتـطاَعِالَیـِهَسـبیـًل« »َوِللِّٰهَعـلَیالـّنـاِسِحـجُّ

خداوند بر مردم واجب کرده است تا آنهایی که می توانند راه خانه ی خدا را در پیش گیرند و حج را انجام دهند.
                                                                                                                      سوره ی آل عمران، آیه ی97
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از نظم صفوف نماز جماعت، چه درس هایی می گیریم؟ 

شرکت در مراسم حج بر چه کسانی واجب می شود؟

گفت و گو کنید

تحقیق کنید
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