ﺣﻤﺪ ﺧﺪﺍ
ﺣﻤﺪ

ﺧﺪﺍی

ﻳﻜﺘﺎ

ﻛﻨﻴﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺳﺘﺎﻳﺶ

ﻛﻪ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺁﺳﺎﻳﺶ

ﺑﺮﺩﺍﺭﱘ

ﺷﻜﺮ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﮔﺬﺍﺭﱘ

ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺯ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﭘﺎﻙ

ﺗﺎﺑﻨﺎﻙ

ﺩﺳﺖ
ﺯﻧﺪﻩ

ﺩﻋﺎ
ﲟﺎﻧﺪ

ﭘﺪﺭ

ﻣﺎ ﻫﻢ ﺷﻮﱘ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﺩ

۲

ﻛﻪ

ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ

ﻣﺎ

ﺭﺍ

ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺁﺳﻮﺩﻩ

ﺷﻮﺩ
ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺎﺩﺭ

ﻛﻨﻴﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺁﺑﺎﺩ

ﺧﺪﺍﻯ ﺩﺍﻧﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ و ﺻﻔﺤﻪ ی ﺑﻌﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻫﺮﻳﮏ ﭼﻪ ﮐﺎری

اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

۳

۴

آﻳﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ،ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر و ﺑﺎزی ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ اﺣﺘﻴﺎج دارد؟

ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر و ﺑﺎزی ﺑﻪ آب و ﻏﺬا اﺣﺘﻴﺎج دارد.

۵

آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﻏﺬا را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﺪن ﻻزم اﺳﺖ،

ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ؟

ﺑﺪن ﻣﺎ ،ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺣﺘﻴﺎج دارد.

آﻳﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آب و ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ؟

ﺧﺪای داﻧﺎ و ﺗﻮاﻧﺎ .او ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺎ ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ ی ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﻻزم دارﻳﻢ،

آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﺧﺪای داﻧﺎ و ﺗﻮاﻧﺎ را دوﺳﺖ دارﻳﻢ و او را ﺑﺮای ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻣﺎ داده اﺳﺖ ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ﮐﺎر در ﮐﻼس
۶

ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

ﺷﻜﺮ ﺧﺪﺍﻯ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ
ای ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن! ﺗﻮ را ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را آﻓﺮﻳﺪی.

ای ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن! ﺗﻮ را ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﻴﺪ را آﻓﺮﻳﺪی.

ای ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن! ﺗﻮ را ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎران و ﺑﺮف را آﻓﺮﻳﺪی.

ای ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن! ﺗﻮ را ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن را آﻓﺮﻳﺪی.

ای ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن! ﺗﻮ را ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ را آﻓﺮﻳﺪی.
ای ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن! ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺧﻴﻠﯽ دوﺳﺖ دارم.

۷

ﭘﺴﺮ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ
روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮد .اﺣﻤﺪ و رﺿﺎ در ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮپ ﺑﺎزی ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﻮپ

ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ ی ﻣﻨﺰل آﻗﺎی اﮐﺒﺮی ﺧﻮرد و آن را ﺷﮑﺴﺖ.

اﺣﻤﺪ و رﺿﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﺣﻤﺪ از ﮐﺎرش ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎراﺣﺖ

ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻫﻤﻴﻦ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ .او آﻗﺎی اﮐﺒﺮی را دﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ

دﻋﻮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﭼﺮا ﺷﻴﺸﻪ را ﺷﮑﺴﺘﯽ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﯽ ﮐﻮﭼﻪ ﺟﺎی

ﺗﻮپ ﺑﺎزی ﻧﻴﺴﺖ؟!«

ﺣﺴﻦ ﺟﻮاب داد؛ »ﻣﻦ اﻳﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮده ام!« وﻟﯽ آﻗﺎی اﮐﺒﺮی ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖ:

ِ
ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮی اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﻴﺴﺖ!«
»ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ

اﺣﻤﺪ ﺑﺎ دﻳﺪن آن ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف آﻗﺎی اﮐﺒﺮی رﻓﺖ و

ﮔﻔﺖ؛ »ﺣﺴﻦ ﺗﻘﺼﻴﺮی ﻧﺪارد .ﻣﻦ و رﺿﺎ ﺗﻮپ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮدﻳﻢ ﮐﻪ ﺗﻮپ ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ

۸

ﺧﻮرد و آن را ﺷﮑﺴﺖ .ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻣﻦ از ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﻴﻠﯽ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻫﺴﺘﻢ و ﻗﻮل ﻣﯽ دﻫﻢ

دﻳﮕﺮ در ﮐﻮﭼﻪ ﺗﻮپ ﺑﺎزی ﻧﮑﻨﻢ«.

آﻗﺎی اﮐﺒﺮی وﻗﺘﯽ ﺣﺮف ﻫﺎی اﺣﻤﺪ را ﺷﻨﻴﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ از ﺷﮑﺴﺘﻦ

ﺷﻴﺸﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ام وﻟﯽ ﭼﻮن ﭘﺴﺮ راﺳﺘﮕﻮﻳﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮ را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ.

ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺣﺴﻦ
اﮔﺮ راﺳﺘﺶ را ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺘﯽ ،ﻣﻦ ﺣﺴﻦ را ّ

ﺑﺮای ﮐﺎری ﮐﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺷﻮد«.

ﺑﺮای ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

»ﻳﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻴﭻ وﻗﺖ دروغ ﻧﮕﻮﻳﺪ«.

ﮐﺎر در ﮐﻼس
اﻳﻦ داﺳﺘﺎن را در ﮐﻼس ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
۹

ﺩﺭﺳﺖ ﻛﺎﺭﻯ
زﻧﮓ ﻣﺪرﺳﻪ زده ﺷﺪ .ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ

ﮐﺮد .او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ
اﻓﺘﺎد .ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و آن را از روی زﻣﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ.

ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﻴﻦ

آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺴﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮش ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ.

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎدرش دوﻳﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎدر ﺟﺎن! ﻣﻦ اﻣﺮوز اﻳﻦ

ﺳﺎﻋﺖ را در ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدم .ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻪ ﻗﺪر ﻗﺸﻨﮓ اﺳﺖ!«

ﻣﺎدر ﺳﺎﻋﺖ را دﻳﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﻗﺸﻨﮓ اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﮑﺮدی

ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آوردی .ﮐﺎر درﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ آﻗﺎی ﻧﺎﻇﻢ ﻣﯽ دادی
ﺗﺎ او ﺻﺎﺣﺐ آن را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ.
۱۰

ﻣﯽ داﻧﯽ ﭘﺴﺮم! درﺳﺖ ﮐﺎری ﻳﮑﯽ از دﺳﺘﻮرﻫﺎی دﻳﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻳﮏ اﻧﺴﺎن
درﺳﺖ ﮐﺎر ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎل ﮐﺴﯽ را ﺑﺪون اﺟﺎزه ِی ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮﻧﻤﯽ دارد.

ِ
ﭘﺎداش
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ درﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دوﺳﺖ دارد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ

ﺧﻮب ﻣﯽ دﻫﺪ«.

ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن اﻳﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ را از دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﺮد و در ﮐﻴﻔﺶ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎدرﺟﺎن! ﻓﺮدا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻢ ﺣﺘﻤﺎً ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ آﻗﺎی ﻧﺎﻇﻢ

ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ«.

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎل دﻳﮕﺮی را ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺑﺮﻧﻤﯽ دارد ،ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ؟

٢ــ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺰی را ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻳﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟

۱۱

ﻣﺤﻤﺪ )ﺹ(
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺣﻀﺮﺕ
ّ
ﻧﺎم ﭘﺪر ﺣﻀﺮت ﻣﺤ ّﻤﺪ )ص( ﻋﺒﺪاﷲ و ﻧﺎم ﻣﺎدرش آﻣﻨﻪ اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت ﻣﺤ ّﻤﺪ )ص( ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﻨﻪ از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ.

ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﺎدرش ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ،ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻣﺤ ّﻤﺪ از او ﻧﮕﻪ داری ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﻣﺤ ّﻤﺪ را ﺧﻴﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﺎ او ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮد.

ﻣﺤ ّﻤﺪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﺪا را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ .او ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮردن ﻏﺬا را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا  ،ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد .او ﻫﻴﭻ وﻗﺖ دروغ ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺖ

و ﺣﺮف ﻫﺎی زﺷﺖ ﻧﻤﯽ زد .ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺧﻨﺪﻳﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ زد.

ﺣﻀﺮت ﻣﺤ ّﻤﺪ)ص( در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر درﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺑﻪ او »ﻣﺤ ّﻤﺪ

اﻣﻴﻦ« ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﺤ ّﻤﺪ)ص( ﭼﻬﻞ ﺳﺎل داﺷﺖ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺮای

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ ﻧﺎم ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺣﻀﺮت ﻣﺤ ّﻤﺪ )ص( ﭼﻴﺴﺖ؟

 ٢ــ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ آﻣﻨﻪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﺣﻀﺮت ﻣﺤ ّﻤﺪ )ص( ﻧﮕﻪ داری ﻣﯽ ﮐﺮد؟

 ٣ــ ﺣﻀﺮت ﻣﺤ ّﻤﺪ )ص( ،ﺧﻮردن ﻏﺬا را ﺑﺎ ﻧﺎم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﺮد؟

 ٤ــ رﻓﺘﺎر ﺣﻀﺮت ﻣﺤ ّﻤﺪ )ص( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ دو ﻣﻮرد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

 ٥ــ ﺣﻀﺮت ﻣﺤ ّﻤﺪ )ص( در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی رﺳﻴﺪ؟

۱۲

۱۳

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻳﻦ
ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن دﻳﻦ اﺳﻼم را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ِی ﺣﻀﺮت ﻣﺤ ّﻤﺪ )ص( ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد

ﺗﺎ راه درﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ

دﻳﻦ اﺳﺖ .دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ :ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﻢ؛ راﺳﺘﮕﻮ و
درﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻴﻢ؛ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻴﻢ؛ ﺧﻮش اﺧﻼق و ﺑﺎ ادب ﺑﺎﺷﻴﻢ؛ ﺑﻪ ﭘﺪر

و ﻣﺎدرﺧﻮد ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﭘﺎﮐﻴﺰه ﺑﺎﺷﻴﻢ و در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری
ﮐﻨﻴﻢ.

ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﻮرﻫﺎی دﻳﻦ اﺳﻼم را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﮐﺘﺎب دﻳﻨﯽ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮآن اﺳﺖ.

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ دﻳﻦ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
٢ــ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻴﺴﺖ؟

٣ــ دو ﻣﻮرد از دﺳﺘﻮرﻫﺎی دﻳﻦ اﺳﻼم را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤ــ ﮐﺘﺎب دﻳﻨﯽ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟

۱۴

ﺟﺪول
١ــ ﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری را ﺑﺎ ﻧﺎم  .................ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.

٢ــ ﻳﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻴﭻ وﻗﺖ  .................ﻧﻤﯽ ﮔﻮﻳﺪ.

٣ــ ﻣﺎ ﺧﺪا را ﺑﺮای ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ داده اﺳﺖ  .................ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ.

٤ــ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺳﺘﻮرﻫﺎی ِ
دﻳﻦ  .................را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻴﻢ.

٥ــ ﻳﮑﯽ از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﺪا  .................اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ زﻧﺪه

ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ.

٦ــ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎل دﻳﮕﺮی را ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺑﺮ ﻧﻤﯽ دارد .................

ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

۱۵

ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺍﻣﺎﻡ
ﺣﻀﺮت ﻣﺤ ّﻤﺪ )ص( ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺪا اﻣﺎﻣﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ

راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺎ دوازده اﻣﺎم دارﻳﻢ .ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﻳﮕﺮی ﻣﺮدم را رﻫﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و

دﺳﺘﻮرﻫﺎ و ﭘﻴﺎم ﻫﺎی ﺧﺪا را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

ا ّول ــ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع(

د ّوم ــ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع(

ﺳ ّﻮم ــ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع(

ﺳﺠﺎد )ع(
ﭼﻬﺎرم ــ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ّ

ﭘﻨﺠﻢ ــ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﺤ ّﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ )ع(

ﺷﺸﻢ ــ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮﺻﺎدق )ع(

ﻫﻔﺘﻢ ــ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ )ع(
ﻫﺸﺘﻢ ــ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(

ﻧﻬﻢ ــ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﺤ ّﻤﺪ ﺗﻘﯽ )ع(
دﻫﻢ ــ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻧﻘﯽ )ع(

ﻳﺎزدﻫﻢ ــ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی )ع(

دوازدﻫﻢ ــ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﻬﺪی
اﻣﺎم زﻣﺎن )ع(

۱۶

ﺍﻭﻝ
ﺍﻣﺎﻡ ّ
ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ )ﻉ(
ﻧﺎم اﻣﺎم ا ّول ﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( اﺳﺖ .ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرگ اﺳﻼم ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع(

را ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺪا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ،ﻣﺮدم را رﻫﺒﺮی ﮐﻨﺪ.

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد .ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ از ﮐﻮدﮐﯽ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع(

را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد ﺑُﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﭘﺪر ﻣﻬﺮﺑﺎن از او ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﺮد.

۱۷

ﻋﻠﯽ )ع( ،ﻣﺤ ّﻤﺪ )ص( را ﺑﺴﻴﺎر دوﺳﺖ داﺷﺖ و اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر اﺳﻼﻣﯽ را از

او ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ادﺑﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ،

راﺳﺘﮕﻮ و ﭘﺎﮐﻴﺰه ﺑﻮد ،ﺑﺎﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮد و آن ﻫﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺖ .او ﺑﺴﻴﺎر

ﻗﻮی و ﺷﺠﺎع ﺑﻮد و در ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ا ّوﻟﻴﻦ ﻣﺮدی ﺑﻮد

ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ.

در ) ١٩ﻧﻮزدﻫﻢ( ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ِ ﻋﻠﯽ )ع( در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺸﻐﻮل

ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ی ﺷﻤﺸﻴﺮ ،ﺑﻪ دﺳﺖ اﺑﻦ ُﻣﻠﺠﻢ زﺧﻤﯽ ﺷﺪ و در

) ٢١ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﮑﻢ( ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ.

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ ﻧﺎم اﻣﺎم ا ّول ﻣﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟

٢ــ رﻓﺘﺎر ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ )دو ﻣﻮرد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ(
٣ــ ا ّوﻟﻴﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ،ﮐﻴﺴﺖ؟

٤ــ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( در ﭼﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ؟

۱۸

ﭘﺪﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ
در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﭘﺴﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدرش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﭘﺪر او

در ﺟﻨﮓ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

آن ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،ﻫﺮ روز ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ِی آن ﻫﺎ ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻏﺬا ﻣﯽ ﺑُﺮد .اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﺎ آن ﭘﺴﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ

ﭘﺪر ﻣﻬﺮﺑﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد .آن ﭘﺴﺮ ﻫﻢ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( را ﺧﻴﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺖ .روز

 ١٩ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻮد .ﻣﺎدر آن ﭘﺴﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:

»اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( زﺧﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ

و ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮای
ﺧﻮب ﺷﺪن زﺧﻤﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﺮ

ﺑﺨﻮرد .ﭘﺴﺮ ﭘﺲ از ﺷﻨﻴﺪن
ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺎدرش ﻳﮏ ﮐﺎﺳﻪ ِی

ﺷﻴﺮ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ ﮔﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف

ﻣﻨﺰل اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( رﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ د ِر ﺧﺎﻧﻪ ِی ﺣﻀﺮت

ﻋﻠﯽ )ع( رﺳﻴﺪ ﮐﻮدﮐﺎن زﻳﺎدی

را دﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﻪ ﻫﺎی ﭘُﺮ از
ﺷﻴﺮ ﺑﻪ دﻳﺪن او آﻣﺪه اﻧﺪ.
آن روز او ﻓﻬﻤﻴﺪ ﮐﻪ

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺎری

از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﭘﺪر ﺑﻮده
اﺳﺖ.

۱۹

ﺟﺪول
١ــ ا ّوﻟﻴﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ.
٢ــ اﻣﺎم د ّوم ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.

٣ــ ﻧﺎم ﻣﺎدر ﺣﻀﺮت ﻣﺤ ّﻤﺪ )ص(

٤ــ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ.
٥ــ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
٦ــ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را او آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ.

٧ــ دﻳﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤ ّﻤﺪ )ص( ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آورده اﺳﺖ.

۲۰

ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺏ
وﻗﺘﯽ ﻣﺠﻴﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻣﺎدرش دﻳﺪ ﮐﻪ او ﺧﻴﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ.

از او ﭘﺮﺳﻴﺪ» :ﭘﺴﺮم ﭼﻪ ﺷﺪه؟! از ﭼﻴﺰی ﻧﺎراﺣﺘﯽ ...؟!«

ﻣﺠﻴﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﻪ ،اﺣﻤﺪ از ﻓﺮدا دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ی ﻣﺎ ﻧﻤﯽ آﻳﺪ ،ﭼﻮن آن ﻫﺎ
اﺳﺒﺎب ﮐﺸﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ّ
ﻣﺤﻞِ دﻳﮕﺮی رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﯽ داﻧﯽ ﻣﺎدرﺟﺎن! اﺣﻤﺪ ﻳﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮب ﻣﻦ اﺳﺖ .او ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ادب و

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ دﻋﻮا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ در ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دروغ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﻳﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻳﮕﺮان ﺧﻮش ﺣﺎل ﺷﻮﻧﺪ«.

ﻣﺎدر ﭘﺮﺳﻴﺪ؛ »اﮔﺮ اﺣﻤﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﺪی ﺑﻮد و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ داد ﺑﺎز ﻫﻢ

از رﻓﺘﻦ او ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽ ﺷﺪی؟«

۲۱

ﻣﺠﻴﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ،اﮔﺮ اﺣﻤﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﺪی ﺑﻮد از رﻓﺘﻦ او ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﺪم«.

ﻣﺎدر ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﻫﻤﻴﻦ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ و از ﮐﺎرﻫﺎی

ﺑﺪ دوری ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ،ﻣﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

ﮐﺎر در ﮐﻼس
داﺳﺘﺎن اﻳﻦ درس را در ﮐﻼس ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.

۲۲

ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺎ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ِﻯ
ِ
ﻣﺮدم دو ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ:

ِ
ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب اﻧﺠﺎم
ﻳﮏ ﮔﺮوه ﺑﻪ دﺳﺘﻮرﻫﺎی

ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺧﻮش اﺧﻼق و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﻳﮏ را دوﺳﺖ دارﻳﺪ؟

آدم ﻫﺎی ﺧﻮب و ﺑﺪ ِ
ﭘﻴﺶ ﺧﺪا ﻫﻢ ﻣﺴﺎوی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،دوﺳﺖ دارد و آن ﻫﺎ را

ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ دوﺳﺖ ﻧﺪارد و آن ﻫﺎ
را ﺑﻪ ﺟﻬ ّﻨﻢ ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ ﻣﺮدم ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آن ﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.

٢ــ آﻳﺎ ﻫﻤﻪ ی آدم ﻫﺎ ِ
ﭘﻴﺶ ﺧﺪا ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
٣ــ ﭼﻨﺪ ﮐﺎر ﺧﻮب را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.

۲۳

ﻧﻤﺎﺯ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎﺩﺕ

روزی ﻣﺎدر زﻫﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ .زﻫﺮا ﭘﻴﺶ ﻣﺎدر آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:

»ﻣﺎدرﺟﺎن! ﭼﺮا ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯽ؟«

ِ
ﺧﺪای ﺧﻮب
ﻣﺎدر ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﺎز از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدتﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻧﻤﺎز ﺑﺎ

و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻴﻢ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺧﻮش رﻓﺘﺎر
اﺳﺖ .ﻫﻴﭻ وﻗﺖ دروغ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﻳﺪ و ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﺪی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،دوﺳﺖ دارد .ﺧﺪا ﻫﻢ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﺎز

ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،دوﺳﺖ دارد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺎداش ﺧﻮب ﻣﯽ دﻫﺪ«.

زﻫﺮا ﭘﺮﺳﻴﺪ» :ﻣﺎدرﺟﺎن! ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻴﺪ؟«

۲۴

ﻣﺎدر ﮔﻔﺖ؛ »دﺧﺘﺮم! ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ،ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ

٢

رﮐﻌﺖ اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ

۴

رﮐﻌﺖ اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎ

۴

ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ

۴

ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ۳

رﮐﻌﺖ اﺳﺖ.
رﮐﻌﺖ اﺳﺖ.
رﮐﻌﺖ اﺳﺖ.

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدت ﭼﻴﺴﺖ؟

٢ــ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ؟

٣ــ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ؟
٤ــ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ اﺳﺖ؟

٥ــ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ اﺳﺖ؟

٦ــ ﮐﺪام ﻧﻤﺎزﻫﺎ ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

۲۵

