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شب های ماه رمضان در مسجد محلّه ی ما مراسم سخنرانی برگزار می شد. 
: امشب  او درود فرستاد و گفت  پیامبر و آل و یاران  از ستایش خدا بر  امام مسجد بعد  آن شب 

می خواهم درباره ی امیرالمؤمنین، علی ابن ابی طالب )رضی اهلل عنه( صحبت کنم.
حضرت علی، پیشوایی مهربان، خوش سخن و عادل بود که خدا، پیامبر و همه ی مؤمنان او را دوست 

دارند.
او در روز هفدهم رمضان سال چهلم هجری شهید شد. مردی گمراه، هنگام نماز ضربه ای برفرق سر 

او وارد کرد و او را به شهادت رساند. شهادت امیرالمؤمنین برای ما مسلمانان بسیار دردناک است.
امام مسجد به اینجا که رسید، گریه اش گرفت و گفت امام حسین )رضی اهلل عنه( نیز در کربال در 
کنار هفتاد و دو نفر از یاران با وفایش، به دست عّده ای گمراه به شهادت رسید. تعدادی از این شهیدان 

از فرزندان و نوادگان حضرت فاطمه )رضی اهلل عنها( بودند.

درس پنجم
یادی از شهیدان
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سپس امام مسجد ادامه داد: شهید فردی فداکار است که برای دفاع از دین خدا جانش را هم فدا 
می کند. او با گفتار و اعمال شایسته اش ثابت کرده است که خدا و دینش را دوست دارد. 

تعداد زیادی از یاران پیامبر در جنگ با بت پرستان به شهادت رسیدند. جنگ هایی مانند بدر و اُحُد.
خدای مهربان در برابر این دوستی و از جان گذشتگی شهیدان، یکی از بهترین جاهای بهشت را به 

آنها می دهد.
٭ ٭ ٭

به مردم نگاه کردم. اشک از چشمانشان سرازیر شده بود و همگی با قلبی پر از محبّت بر تمامی 
شهیدان مخصوصاً امیرالمؤمنین و فرزندان شهیدش )رضی اهلل عنهم( درود می فرستادند.

وقتی به خانه برگشتیم، پدرم درباره ی آنچه در مسجد شنیده بودم، برایم بیشتر سخن گفت.

کامل کنید

دوست دارم

 فکر می کنم

امام حسین )رضی اهلل عنه( خدا و دینش را بسیار دوست داشتند؛ چون … .

زندگی امیرالمؤمنین، علی )رضی اهلل عنه( را بیشتر مطالعه کنم تا … .

حرف اّول پاسخ های زیر را به هم بچسبان و این جمله از امام حسین )رضی اهلل عنه( را کامل کن.
1ـ نام سوره ای از قرآن به نام پیامبری که کشتی ساخت ……........……………………
2ـ سوره ای از قرآن به نام آخرین پیامبر خدا ……................….…………….……
3ـ نام سوره ای از قرآن به نام پیامبر بت شکن ………..…….…...............…………
4ـ سوره ای از قرآن به نام حادثه ای که زمین را می لرزاند …......………….……………

امام حسین )رضی اهلل عنه( فرمود:

»من ………………… را خیلی دوست دارم.«
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این عبارت قرآنی را بخوانید و با توّجه به تصویر در مورد پیام آن با دوستان خود گفت وگو کنید.

ذيـَن يُـقاِتـلـونَ  فـی  َسـبيـِلـه ی هَ  يُـِحبُّ  الَـّ ِانَّ  الـلٰـّ
خداوند كساني را كه در راه او مبارزه مي كنند، دوست دارد.
سوره ی صف، آیه  ی 4

بیندیشیم

گفت وگو کنیم

ما با انجام دادن چه کارهایی می توانیم پیرو امام حسین )رضی اهلل عنه( باشیم؟
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 ........................................................................ اگر در کربال بودم 
 ..........................................................................................
 ..........................................................................................

 فکر می کنم

با خانواده

معّلم ما گفت: مخالفت امام حسین )رضی اهلل عنه( با حکومت ستمگر زمان خود،  از آن جهت مهم بود 
که در زمان سکوت افراد دیگر، با حکومت مخالفت کرد. از خانواده ام می خواهم در این باره برایم سخن 

بگویند و اگر افراد دیگری را می شناسند که این کار را انجام داده اند، از آنها هم برایم حرف بزنند.
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صدای اذان که بلند می شد، رسول خدا )صلی اهلل علیه و علی آله( از جا برمی خاست. 
وضو می گرفت و مسواک می زد. 

بهترین لباس خود را می پوشید و موهای خود را شانه می زد.
سپس عطر می زد و با ظاهری آراسته و زبانی پر از یاد خدا، به مسجد می رفت.

ایشان همیشه به یارانش می فرمود:
 »نماز جماعت از نمازی که به صورت فردی خوانده می شود، چندین برابر بهتر است.«

وقتی می خواهیم با خدا گفت وگو کنیم، باید پاک و آراسته باشیم؛ زیرا خداوند پاکیزگی را دوست 
دارد و به ما فرمان داده است، پیش از نماز وضو بگیریم و با بدن و لباسی پاک وارد نماز شویم. 

اگر بدن یا لباس ما به چیزهای نجس مانند ادرار و خون آلوده شود، باید آن  را با آب بشوییم.
 ٭ ٭ ٭

ما مسلمانان هر روز پنج نوبت نماز می خوانیم. نمازهای صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا. 
سال گذشته با چگونگی خواندن یک نماز دو رکعتی آشنا شدید١.

برای خواندن نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی، پس از خواندن تشّهد در رکعت دوم، برمی خیزیم و 

1ــ معلم گرامی! پيش از ادامه ی درس، يک نماز دو رکعتی را در کالس تمرين کنيد.

فقط سوره ی حمد را می خوانیم. 
سجده  و  رکوع  به  دوم،  و  اّول  رکعت  همانند  آن گاه 

می رویم. 
و  می نشینیم  سجده  دو  از  پس  نماز،  آخر  رکعت  در 

تشّهد را می خوانیم.
 بعد از آن اّول به طرف راست و سپس به طرف چپ 

سالم می دهیم و نمازمان را تمام می کنیم.
حاال می توانیم نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی را به  

درستی بخوانیم. 

درس نهم

گفت و گو با خدا
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هر صدا نشانه ی چیست؟

این عبارت قرآنی را بخوانید و درباره ی معنای آن با دوستانتان گفت وگو کنید.

ببین و بگو

دوست  خیلی  را  او  که  کسی  اگر 
دارید شما را صدا بزند، چه می کنید؟

دوست دارم

هنگامی که صدای زیبای اذان را می شنوم، … .

ـاله�َ  يـا بُـَنـیَّ َاِقـِم  الـصَّ
)لقمان به فرزندش گفت:( ای فرزندم! نماز را به پادار.

بیندیشیم

سوره ی لقمان، آیه  ی 17
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به نظر شما چرا باید در نماز پاکیزه باشیم؟

گفت وگو کنیم

تمرین کنیم

تعدادی از دانش آموزان داوطلب در کالس اذان بگویند و سوره ی حمد و ذکر تشّهد را با صدای بلند 
برای دوستانشان بخوانند.

بانگ توحید

خورشید طلوع  از  زدپیش  سر  سپیده  وقتی 
شب پرنده  ی  زدوقتی  پر  خانه  بام  از 
خواب از  من  گرفتمبرخاستم  وضو  رفتم 
گشودم دعا  گرفتمدست  او  از  یاری 
مسجد بام  پشت  توحیداز  بانگ  برخاست 
دل  ها به  دگر  بخشیدبار  نشاط  نور 
را خود  جانماز  کردممن  باز  آهسته 
خدایم با  کردمآن گاه  نیاز  و  راز 

با هم بخوانیم

بابک نیک  طلب



8

سعید می خواهد این کارها را قبل از خواندن نماز انجام دهد. به او کمک کنید و آنها را به ترتیب 
شماره گذاری کنید.

بنابراین، ما مسلمانان در هر شبانه روز …………… رکعت نماز واجب می خوانیم.

بگرد و پیدا کن

رفتن به مسجد محلوضو گرفتنپوشیدن لباس پاک و مناسب

ایستادن به سوی قبلهشانه کردن مو و عطر زدن

کامل کنید

با خانواده

ما هر روز …………… نوبت نماز می خوانیم.

نماز عصر………  رکعتنماز ظهر…………  رکعتنماز   صبح  ………… رکعت

نماز عشا ………  رکعتنماز مغرب ……… رکعت

شعر یا داستانی زیبا با موضوع »نماز« پیدا کنید و در کالس برای دوستانتان بخوانید.
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درس یازدهم

عید مسلمانان

َّال اهلل و اهلل اکبر  ، اهلل اکبر و هلل الَحمد. ِ اهلل اکبر   ، اهلل اکبر   ، اهلل اکبر  ، ال اٰلَه ا
صدای این کلمات آسمانی و دل نشین تمام مسجد را پر کرده است. 

مردم بعد از طلوع آفتاب، با لباس های تمیز و معموالً سفید به سوی مسجد می آیند.
پدرم می گوید: پیامبر رنگ سفید را برای لباس بیشتر دوست می داشت.

بوی عطر و عود و گالب در مسجد پیچیده است. من هم با پدر و مادرم به مسجد آمده ام.
آنها نُه روز قبل را روزه بوده اند. پدرم می گوید: »پیامبر )صّلی اهلل علیه و علی آله( به روزه گرفتن در 

نه روز قبل از عید قربان بسیار سفارش فرموده است«. 
او می گوید: »با این کار، ما که در شهر خود هستیم، به همراه حاجیان در عبادتشان شریک می شویم. 

این کار، شور و شادی عید قربان را برای ما بیشتر می کند«.
نماز عید، با شکوه فراوان شروع می شود.

در رکعت اّول بعد از نّیت و ذکر »اهلل اکبر«، هفت بار تکبیر١ می گوییم و در وسط تکبیرها می گوییم:

1ــ ذکر »اللّٰه اکبر«.

�اـــل� اللُّٰه َو اللُّٰه َاکۡبَر« »ُسبۡحاَن اللِّٰه َوالَۡحۡمُد ِللِّٰه َو ال� ِالَٰه ِا
در رکعت دوم نیز پنج بار همین کار را انجام می دهیم.

بعد از نماز، امام سخنرانی می کند.
صبور  اسماعیل  و  )علیه الّسالم(  بت شکن  ابراهیم  از 
برایم  پسر،  و  پدر  این  ماجرای  می گوید.  سخن  )علیه الّسالم( 

بسیار جالب است.
فداکاری  آن  از  یادی  کردن،  قربانی  که  فهمیدم  حاال 

خداپرستانه است.
بعد از نماز و سخنرانی بلند می شویم. پدر می گوید: خوب 

است در این روز جشن، به دیدار دوستان و آشنایان برویم.
دیدن  به  روز  این  در  دارم  دوست  می شوم.  خوش حال 

پدربزرگ و مادربزرگ عزیزم بروم و از آنها عیدی بگیرم.
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عید قربان، عید … .

دوست دارم

 فکر می کنم

در روز عید قربان با خانواده ام … .

ببین و بگو

این تصاویر، نماز عید قربان در سایر کشورها را نشان می دهد.

از این تصاویر چه می فهمیم؟

خاطره گویی

خاطرات خود از شرکت در مراسم نماز عید قربان را برای دوستانت در کالس تعریف کن.

گفت وگو کنیم

چرا مسلمانان هر سال روز عید قربان را جشن می گیرند و این روز را به یکدیگر تبریک می گویند؟

با خانواده

گزارشی کوتاه از برگزاری مراسم عید قربان در شهر خود تهّیه کن و در کالس بخوان.
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درس چهاردهم

اُِمّ اَبیها

پنج ساله بود که پدرش از طرف خداوند برای پیامبری و راهنمایی انسان ها برگزیده شد. او همیشه 
می دید که چگونه پدرش مردم را با دل سوزی به ایمان دعوت می کند، اّما آنها او را مسخره می کنند و آزار 

می دهند. 
روزی پدرش به کنار کعبه رفت تا طواف کند و با این کار نشان دهد که خدای جهان یکی است. 

فاطمه پدر را می دید.
با عصبانیت گفتند: »تو  مشرکان، پیامبر )صّلی اهلل علیه و علی آله( را دیدند. به او حمله کردند و 

هستی که می گویی بت پرستی گمراهی است؟!«
پیامبر آرام و استوار پاسخ داد: »بله، من گفته ام«.

نفس های فاطمه تنگ می شود. 
یکی از مشرکان، یقه ی لباس پیامبر را می کِشد و طوری آن را دور گردنش می اندازد که می خواهد 

پدرش را بکشد.
ابوبکر نزدیک می شود. بر آن مرد فریاد می کشد و می گوید: »آیا می خواهید کسی را بکشید که 

می گوید خدای من »اهلل« است؟!«
مشرکان به ابوبکر حمله می کنند و سرش را می شکنند. 

آنها پیامبر خوبی ها را از کعبه بیرون می کنند. 
جلو  می کند.  دنبال  را  پدرش  غّصه  و  غم  با  فاطمه  

می رود و پدر را می بوسد.
پدر، فاطمه را در آغوش می گیرد و با دلی پر از محبّت 

به او می گوید: »اُمِّ  اَبیها، اُمِّ  اَبیها١«.
مشرکان  چگونه  که  است  دیده  بارها  و  بارها  فاطمه  
پدرش را آزار می دهند. گاهی بر سرش زباله می ریزند و 

گاهی با زبان او را آزار می دهند.
اّما »اُمِّ  اَبیها« همیشه موجب دل گرمی پدر است و به او 

محبّت می کند.

1ــ يعنی: مادِر بابا.
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فاطمه )رضی اهلل عنها(، دختر رسول خدا )صّلی اهلل علیه و علی آله( و اّم المؤمنین خدیجه بدانیم
)رضی اهلل عنها( است. او چهارمین، کوچک ترین و محبوب ترین دختر پیامبر است.

خداحافظی  او  از  و  می دید  که  را  فردی  آخرین  می رفت،  سفر  به  خدا  رسول  هرگاه 
می کرد، فاطمه بود و هرگاه از سفر برمی گشت، پس از خواندن دو رکعت نماز در مسجد، 
نخست به دیدار فاطمه می رفت. یاران پیامبر می گویند، فاطمه مانند پدرش صحبت می کرد 
و در اخالق و رفتارش بسیار شبیه او بود. او بانویی مؤمن و دانشمند بود. با صبر و حوصله به 

پرسش های زنان مدینه پاسخ می داد و از راهنمایی آنها خسته نمی شد.
رسول خدا دختر مهربانش را به ازدواج محبوب ترین خویشاوندانش درآورد. او همسر 
و زینب کبری  اهلل عنهما(  مادر حسن و حسین )رضی  و  اهلل عنه(  امیرالمؤمنین علی )رضی 

)رضی اهلل عنها( است. 

 فکر می کنم

کامل کنید

فاطمه )رضی اهلل عنها( بهترین … .

مادر …………دختر …………

معّلم زنان شهر ……… همسر …………

 پدرش لقب …… را به او داد.شبیه ترین فرد به ………
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به  نظر  شما،  فاطمه ی  زهرا  )رضی اهلل عنها(  برای  پدرش  چگونه  دختری  بود  که رسول خدا 
)صّلی اهلل علیه و علی آله( او را این قدر دوست داشت؟ 

بیندیشیم

رسول خدا )صّلی اهلل علیه و علی آله( فرمود:

ۡالـَجنَّـه�ِ َدُة نِـساِء َاۡهـِل  ـّ فاِطـَمـُة َسِی
فاطمه سرور زنان اهل بهشت است.

صحیح بخاری، جلد 12، صفحه ی 41

شعر زیبایی را در مورد زهرای مهربان )رضی اهلل عنها( پیدا کرده و در کالس بخوانید.

با خانواده
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تازه درسش تمام شده بود. می خواست از مدرسه ای که در آن قرآن و علوم دینی می آموخت، به 
خانه برگردد. 

با شوق و شور فراوان به آن طرف  افرادی  الحرام گروهی جمع شده  بودند و  در نزدیکی مسجد 
می شتافتند. 

جلو رفت. پیرمردی نورانی با عّمامه ای مرتّب و زیبا و پیراهنی سفید و ساده دید. در دو طرف آن 
مرد ناشناس، دو عالِم بزرگ را دید که یکی افسار شتر را می کشید و دیگری از مردم می خواست راه را 

برای استاد باز کنند.
او را نزدیک کعبه جای  با احترام فراوان  پیاده کردند و  الحرام  استاد را نزدیک دروازه ی مسجد 

دادند. 
استاد سخن را آغاز کرد. مردم با سکوت و ادِب فراوان گوش می دادند. 

حضور در کنار کعبه، صفای  دل  استاد  و  ایمان مردم  به  گفته های او، احساس زیبایی را در دل 
محمدبن ادریس ایجاد کرد. 

او فهمید که اگر درسش را در مدرسه خوب بخواند، می تواند راه این استاد را ادامه دهد. بارها و 
بارها تشویق دیگران را شنیده بود. همه به او می گفتند هوش و استعدادش زیاد است و می تواند آن را در 

راه دین خدا به کار ببرد.
اکنون محّمد بن ادریس به فکر فرو رفته است. 

وقتی سخنان آن عالم تمام شد، محّمد نامش را از فرد کنار خود پرسید. 
او گفت: این مرد، امام اوزاعی، عالم بزرگ شام است. این گونه بود که خداوند محبّت و عالقه به 
علوم دینی را در دل محّمد بن ادریس بیشتر از گذشته کرد. او توانست بعدها با تالش و پشتکار، یکی از 

بزرگ ترین ستاره های آسمان علِم دین شود. 
سال ها پس از آن اتّفاق، امام شافعی )رحمة اهلل علیه( از آن روز مبارک، با شور و شوق یاد می کرد و 

برای امام اوزاعی با تمام وجود، دعای خیر می نمود.

درس پانزدهم

درس به یاد ماندنی
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امام شافعی همیشه به شاگردانش سفارش می کرد که خوبی چهار پایه و ستون دارد:
1ـ خوش اخالقی

2ـ بخشندگی  
3ـ تواضع و دوری از غرور
4ـ دین داری و پرهیزکاری
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چرا امام شافعی )رحمة اهلل علیه( تا آن حد، به امام اوزاعی عالقه مند شد؟

دوست دارم

 فکر می کنم

در کنار خواندن درس های مدرسه، مانند امام شافعی…  .

گفت وگو کنیم

چگونه می توانیم به دین اسالم خدمت کنیم؟

امام محّمد بن ادریس شافعی )رحمة اهلل علیه( سومین امام از امام های چهارگانه ی بدانیم
اهل سّنت و جماعت است. او در غّزه ی فلسطین به دنیا آمد. تا هفت سالگی قرآن را 
حفظ کرد. در سّن جوانی توانست از دیگران جلو بیفتد؛ به گونه ای که بعدها با توّجه به 

هوش و پشتکار و توکّل به خدا، یکی از بزرگ ترین دانشمندان اّمت اسالمی شد.
امام شافعی در شهرهای مهّمی مانند مّکه، مدینه و بغداد به آموختن علوم اسالمی 
پرداخت. در سال های آخر عمر پربرکتش در مصر ماندگار شد و در همان جا هم وفات 

یافت و در قاهره به خاک سپرده شد.
امام شافعی چهره ای زیبا و نورانی داشت و بسیار گیرا و دل نشین قرآن می خواند. 
در علوم دینی، پزشکی و تیراندازی مهارت زیادی داشت. بسیار خوش اخالق و با ادب 

سخن می گفت و به عبادت، مخصوصاً نماز عالقه ی زیادی داشت. 
با وجود علم فراوانش، خودخواهی، غرور و تعّصب را دوست نداشت و از مردم 
در برابر خوبی های آنها قدردانی می کرد. امام شافعی به فقیران کمک می کرد و به آنها 

بسیار احترام می نمود.
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بیندیشیم

خداوند به کسانی که ایمان آورده اند و همچنین به کسانی که از علم و دانش بهره مند شده اند، 
درجات و مقام های بزرگی می بخشد.

                                                                                     سوره ی مجادله، آیه ی 11

َیـۡر َفـِع الّلُٰه الَّـذیـَن آَمـنوا ِمۡنـکُۡم َو الَّـذیـَن اوُتوا الۡـِعلۡـَم َدَرجاِتٍ

با توّجه به تصویر، در مورد پیام آیه با دوستانتان گفت وگو کنید. 
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خوب است هر یک از سؤاالت زیر را از چه کسی بپرسیم؟

برای حّل یک مسئله ی ریاضی، وقتی جواب آن را نمی دانیم چه می کنیم؟

هنگامی که نمی دانیم چگونه دارویی را مصرف کنیم، چه می کنیم؟

می خواهیم بدانیم که چه کارهایی را نباید در نماز انجام دهیم؟

گفت وگو کنیم

تحقیق کنید که چرا به امام شافعی، »ناصر الحدیث« می گویند؟

با خانواده
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درس شانزدهم

خیرخواه همه ی انسان ها

با جمالتی زیبا نامه ای به حاکم نوشت و او را نصیحت کرد تا با عدالت حکومت کند، حّق مردم را به 
آنها بدهد و نگذارد مردم با فقر و سختی زندگی کنند. 

مّدتی گذشت، اّما حاکم تغییری نکرد. 
با دلی پر از ایمان و خیرخواهی به مالقات حاکم رفت. همین که وارد شد، دید یکی از حاضران از 

حاکم به دروغ تعریف می کند. با شنیدن حرف های آن مرد، رو به حاکم کرد و گفت:
بدان که این افراد با این حرف ها تو را مغرور می کنند. اگر کسی از تو به گونه ای تعریف کند که آن 
صفت در تو نیست، ممکن است بعدها چیز بدی درباره ی تو بگوید که آن صفت و بدی در تو نباشد. به 

خاطر سعادت و خوش بختی خودت، خدا را در نظر بگیر و خود را از بدی ها و ظلم دور کن.
حاکم سکوت کرد و سرش را پایین انداخت.
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امام مالک )رحمة اهلل علیه( ادامه داد: »فردی در حضور پیامبر به صورت نابجا از کسی تعریف کرد. 
پیامبر )صّلی اهلل علیه و علی آله( کار او را نپسندید و او را از این کار منع کرد«.

اگر در دنیا خوب باشی، هم خودت آرامش داری و هم مردم از دست تو در آسایش هستند. 
در آخرت نیز به بهشت می روی و خداوند از تو راضی می شود.

امام مالک بن َانَس )رحمة اهلل علیه( مشهور به اماِم داُر الهجره )مدینه(، دومین امام بدانیم
اهل سّنت و جماعت است. او چهره ای زیبا و نورانی داشت. به لباس تمیز، مرتّب و زیبا 
اهّمّیت می داد. عیادت از بیماران را دوست داشت و دفاع از مظلومان را وظیفه ی خود 
او سرانجام در  می دانست. حافظه ای قوی داشت و احادیث زیادی را حفظ کرده بود. 

مدینه ی منّوره از دنیا رفت و در قبرستان بقیع در کنار مسجدالّنبی دفن شد. 
امام مالک،دومین دانشمند مسلمان است که سخنان پیامبر )صّلی اهلل علیه و علی آله( 

أ« است. را در کتابی جمع آوری کرده است. نام این کتاب »ُمَوطَـّ

 فکر می کنم

ما به داشتن چنین پیشوایانی افتخار می کنیم. چون آنها ... .

دوست دارم

من هم مانند امام مالک )رحمةاهلل علیه( به انسان ها اهّمّیت دهم. مثالً ...

1ـ ……………………………… 

2ـ ………………………………

3ـ ……………………………… 

4ـ ………………………………
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بیندیشیم

ِانَّ الـّلٰـَه َیۡأُمـُر بِالۡـَعۡدِل َو ااِۡلۡحـساِن
شّکی نیست که خداوند به عدالت و نیکوکاری دستور می دهد.
                                                         سوره ی نحل، آیه ی90

به نظر شما چه ارتباطی میان این آیه و داستان »خیرخواه همه ی انسان ها« وجود دارد؟

گفت وگو کنیم

بهتر است عیب های دیگران را چگونه به آنها بگوییم؟

بگرد و پیدا کن

 امام مالک
)رحمةاهلل علیه(

معروفدومین ………

 به اماِم داُر الهجرة

یعنی ……………

چهره ای……… 

داشت
در………

 دفن شده است

با خانواده

تحقیق کنید که در میان داستان های پیامبران در قرآن، کدام پیامبران پادشاه زمان خود را از ظلم 
و ستم منع نمودند؟
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او  از  و  رفت  علیه(  اهلل  )رحمة  ابوحنیفه  محبوبش  استاد  نزد  ابراهیم  بن  یعقوب  ابویوسف،  روزی 
خواست تا او را نصیحت کند. او با ادب و احترام بر استاد سالم کرد و خواسته اش را بیان کرد. 

استاد، پاسخ سالمش را داد و فرمود: سفارش هایم را برایت می نویسم.
امام ابوحنیفه قلم و کاغذ به دست گرفت و با یاد و ستایش خدا و درود بر پیامبر و آل و اصحاب او، 

برای شاگردش نوشت:
به کودکان و سال خوردگان محبّت و احترام کن؛ زیرا پیامبر )صّلی اهلل علیه و علی آله( به این کار 
امر فرموده است. در بازار و هنگام راه رفتن چیزی نخور. از ظرف و لیوان عمومی آب ننوش. فرمان خدا 
را اطاعت کن و امانت را به صاحبش پس بده. همگان را به سوی نیکی راهنمایی و نصیحت کن. به مردم 

احترام کن و آنها را خوار و کوچک نکن. 
به علم  آموزی تشویق کنی. به هنگام  تا آنها را بیشتر  با شاگردانت مانند فرزندانت برخورد کن، 

صحبت کردن صدایت را بسیار بلند نکن و در حضور مردم به یاد خدا باش تا سرمشق آنها باشی. 
خدا را به خاطر نعمت هایش شکر کن. چیزی را یاد بگیر که در دنیا و آخرت برایت مفید باشد. 
پدر و  یاد گرفته ای )مخصوصاً  از آنها چیزی  برای معّلمان و دیگر کسانی که  مرگ را فراموش نکن و 

مادرت( دعا کن. 
تو  با  کسی  اگر  نکن.  آشکار  را  خود(  همسایگان  ویژه  )به   دیگران  عیب  و  بخوان  زیاد  را  قرآن 

مشورت کرد، تا اندازه ای او را راهنمایی کن که آگاهی داری. 
خسیس نباش. از حسادت پرهیز کن. طمع کار، دروغ گو و دوبه هم زن نباش. در بحث های علمی از 

خشم و عصبانّیت پرهیز کن و در تمام کارهایت انسان و جوان مرد باش. 
در دعاهای خیرت مرا فراموش نکن و این نصیحت ها را از من بپذیر.

وقتی که امام )رحمة اهلل علیه( سفارش های زیبا و آسمانیش را به شاگردش داد، محبّت در چهره اش 
موج می زد. ابویوسف )رحمة اهلل علیه( دستان استادش را بوسید و قول داد که به آن وصّیت ها١ عمل کند.

درس هفدهم
استاد مهربان

1ــ وصّيت يعنی سفارش مورد توّجه و مهم.
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قاضی ابویوسف بسیار خوش بخت بود. چون استادش او را به سفارش های … .

 فکر می کنم

گفت وگو کنیم

به نظر شما داستان »استاد مهربان« چه ارتباطی با جمله ی باال دارد؟ 

امام اعظم )رحمة اهلل علیه( می فرماید:
دیگران  به  نسبت  را  خود  محبّت  می توانی  تا 

آشکار کن و با صدای بلند به همه سالم کن.

نعمان بن ثابت )رحمة اهلل علیه( نخستین امام اهل سّنت و جماعت است. او به ابوحنیفه و بدانیم
امام اعظم مشهور است. 

بود. دلی پاک و ظاهری آراسته داشت و دوستان و  انسانی خوش بیان و خوش سیما  او 
شاگردانش را نیز به آن سفارش می کرد. 

به توحید و یاد خدا بسیار توّجه داشت و می فرمود: »دنیای بدون خدا مانند کشتی مجّهز 
و پر از کاالیی است که در دریا و میان امواج و بادهای مخالف، بدون کشتی بان حرکت می کند. 

آیا عقل چنین چیزی را قبول می کند؟!«
در بحث و درس، باهوش و حاضرجواب بود. بسیار دلسوز، مهربان، خویشتن دار و صبور 
بود و هیچ گاه به ستم کاران روی خوش نشان نداد. همیشه از حق دفاع می کرد و در این راه، 
سختی های زیادی را تحّمل کرد. او سرانجام در زندان جعفر عبّاسی از دنیا رفت و در بغداد به 

خاک سپرده شد.
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بیندیشیم

َانَـا لَـکُۡم ناِصـٌح َامیـٌن 
من برای شما خیرخواه و اندرز دهنده ی امینی هستم.
                                                  سوره ی اَعراف، آیه ی 68

این آیه، سخن یکی از پیامبران خداست. چه ارتباطی میان معنای آیه و درس »استاد مهربان« وجود 
دارد؟

دوست دارم

من هم مثل قاضی ابویوسف، معّلمم را ... .

با کوچک تر از خودم … .

مردم را … .

بگرد و پیدا کن

نامش

……………… 

ش 
محّل دفن

 ………………

ش که 
ز ویژگی های

یکی ا

یار دوست دارم 
من بس

………………

مشهور است به 
………………

 امام اعظم
)رحمةاهلل علیه(

به کمک دوستان خود، در مورد احترام به معّلم یا بزرگ ترها، نمایشی را در کالس اجرا کنید.

اجرای نمایش

تحقیق کنید که منصور عبّاسی چه پیشنهادی به امام اعظم داد و امام آن را نپذیرفت.

با خانواده



بخش
آموزش قرآن



ُه َاكۡـبَـُر 1 ـ    َالـلٰـّ

ُه �  الـلٰـّ 2 ـ     َاۡشـَهـُد  َاۡن ال  ِالٰـَه  ِاـلَّ

ِه ـًدا َرسـوُل الـلٰـّ 3 ـ    َاۡشـَهـُد  اَنَّ  ُمـَحمَّ

ـالِه ·· 4  ـ  َحـىَّ  َعـلَـى الـصَّ

5 ـ   َحـىَّ  َعـلَـى الۡـَفـالحِ 2

ُه َاكۡـبَـُر 6 ـ   َالـلٰـّ

ُه �  الـلٰـّ 7    ـ  ال  ِالٰـَه  ِاـلَّ

درس ١

1 ـ شهادت مى دهم: قبول دارم و اعتقاد من اىن است.
الُة َخۡیر ِمَن النَّۡوِم« گفته مى شود. 2ـ در اذان صبح، بعد از اىن عبارت، عبارت »َالصَّ

عبارت هاى اذان و اقامه را بخش بخش بخوانید.

خدا بزرگ تر است.

اكنون قرائت عبارت هاى اذان و اقامه را ازکتاب گوىا ىا نوار گوش كنید؛ همراه با آن بخوانید و خط را نشان دهید.

نیست. شهادت مى دهم١ كه خداىى به جز الله ّٰ

شهادت مى دهم كه حضرت محّمد َصلَّی الّلُه َعَلیِه و َعلٰی   آِله  
پیامبر خداست.

بشتاب به سوى نماز.

جلسه ی اّول

عبارات اذان و اقامه

بشتاب به سوى رستگارى.

خدا بزرگ تر است.

نیست. خداىى به جز الله ّٰ
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آىه هاى سوره ى حمد را از روى لوحه، بخش بخش بخوانید.
سوره ى حـمـد

حـیـِم ۡحـٰمـِن   الـرَّ ِه   الـرَّ 1 ـ ِبـۡسِم الـلٰـّ

ِه   َرِبّ الۡـعـا  لَـمـیـَن 2 ـ اَ لۡـَحـۡمـُد ِلـلٰـّ

حـیـمِ  ۡحـٰمـِن   الـرَّ 3 ـ اَ لـرَّ

4  ـ  مـا ِلـِك     ىَـۡوِم  الـّدىـِن 

ـ   ِاىّـاَك  نَـۡعـبُـُد   وَ  ِاىّـاَك نَـۡسـَتـعـیـُن  5

ـراَط ا لۡـُمـۡسـَتـقـیـَم 6 ـ ِاۡهـِدنَـا الـِصّ

ذىـنَ     َانۡـَعـۡمـَت َعـلَـۡیـِهـۡم 7    ـ ِصـراَط   الَـّ

8    ـ  َغـۡیـِر الۡـَمـۡغـضـوِب َعـلَـۡیـِهـۡم

9ـ وَ ـَل�  الـّضـالّـیـَن

به  نام خداوند بخشنده ى مهربان.

سپاس  و ستاىش براى خداست  كه پروردگار جهانیان است.

بخشنده ى مهربان است.

صاحب روز قیامت است.

)خداىا (  فقط تو را  عبادت مى كنیم و  فقط از تو كمک می خواهیم.

ما را به راه راست هداىت كن.

راه كسانى كه به آنها نعمت داده اى؛

نه راه كسانى كه بر آنها غضب كرده اى،

و نه راه گمراهان.

اكنون سوره ى حمد را از کتاب گوىا ىا نوار گوش كنید؛ همراه با آن بخوانید و خط را نشان دهید.

خدا اذان گوىان را خیلى دوست دارد.
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حـیـِم ۡحـٰمـِن   الـرَّ ِه  الـرَّ ِبـۡسِم الـلٰـّ

ـُه   َاَحـٌد 1 ـ  ُقـۡل هُـَو الـلٰـّ

ـَمـُد  ـُه  الـصَّ ٢ ـ  َالـلٰـّ

٣   ـ  لَـۡم  ىَــِلـۡد  َو  لَـۡم  ىـولَـۡد

٤  ـ َو لَـۡم ىَـُكـۡن  لَـه و كُـُفـًوا   َاَحـٌد 

سوره ى توحىد

آىه هاى سوره ى توحید را از روى لوحه، بخش بخش بخوانید.

به  نام خداوند بخشنده ى مهربان.

بگو خدا ىگانه است.

خدا بى نیاز است و همه به او نیازمندند.

خدا فرزند ندارد و فرزند كسى نیست.

و هیچ كس  همتاى او  نیست.

اكنون سوره ى توحید را از کتاب گوىا ىا نوار گوش كنید؛ همراه با آن بخوانید و خط را نشان دهید.

ـاله . . ِ َرِبّ اۡجـَعـۡلـنـى  ُمـقـیـَم الـصَّ
پروردگارا، مرا از نمازگزاران قرار ده.

پىام قرآنى

سوره ى ابراهىم، آیه ی40

جلسه ی دوم
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ه: .................................. 1 ـ  َالـلٰـّ

ُه َاکۡـبَـُر: ............................. 2  ـ  َالـلٰـّ

3  ـ  َرسـول: ................................

ِه: ............................ 4ـ  َرسـوُل الـلٰـّ

ُه:  .......................... َّـل�  الـلّٰـّ َه ِا ـٰ 5 ـ  ال ِال

حـیـِم: ............... ۡحـٰمـِن   الـرَّ ِه    الـرَّ 6 ـ  ِبـۡسِم الـلٰـّ

دانش آموزان عزىز! براى انس بیشتر با قرآن، تمرىن هاى زىر را در خانه انجام دهید.

تمرین اّول: با پرسش از اعضاى خانواده ىا روحانى مسجد محّل خود، درباره ى شباهت ها و تفاوت هاى اذان 
و اقامه تحقیق كنید.

تمرین دوم: دو سوره ى حمد و توحید را تا آنجا كه مى توانید شبیه نوار براى اعضاى خانواده ى خود بخوانید 
و سعى كنید معناى هر عبارت را به خاطر بسپارىد.

تمرین سوم: به كمک عبارت هاى درس و ترجمه ى آنها، معناى كلمه ها و عبارت هاى زىر را، روبه روى آنها 
بنوىسید.

جلسه ی سوم
انس با قرآن در خانه
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ُسـبۡـحـاَن  َرِبّـَى ا لۡـاَۡعـلـٰی  َو   ِبـَحـۡمـِده ی
پروردگاِر بلندمرتبه ى من، عیب و نقصى ندارد و من او را سپاس و ستاىش 

مى كنم.

َسـجـده

پس از ركوع

َسـِمـَع   ا لـلّٰـهُ  ِلـَمـۡن  َحـِمـَده و
خدا سپاس و ستاىش بنده اش را مى شنود و مى پذىرد.

نـا َو َلـَك الۡـَحۡمـُد َربَـّ
پروردگارا سپاس و ستاىش براى تو است.

ُركوع 

 ُسـبۡـحـاَن َرِبّـَى  ا لۡـَعـظـیـِم  َو ِبـَحـۡمـِده ى   
پروردگاِر بزرِگ من، عیب و نقصى ندارد و من او را سپاس و ستاىش مى كنم.

درس ٢

ذکرهای نماز را از روی لوحه، بخش بخش بخوانید.

جلسه ی اّول
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ِه لَـواُت الطَِّیّباُت ِلـلٰـّ لـتَِّحّیاُت الُۡمـباَرکاُت الصَّ َاَ

ِه  َو  بَـَركاتُـه        و ُـَّهـا  الـنَِّبىُّ َو َرۡحـَمـةُ     الـلٰـّ الُم َعـلَـۡیـَك اَى اَلـسَّ

ِه الـّصاِلـحیـَن الُم َعـلَۡینـا َو َعلـىٰ   ِعبـاِد الـلٰـّ َالسَّ

ُه َّـل�   الـلٰـّ َاۡشـَهـُد َاۡن ال ِالٰـَه ِا

ِه ـًدا َرسوُل الـلّٰـّ َو َاۡشـَهـُد َانَّ ُمـَحمَّ

ـٍد ـٍد َو َعلـىٰ   آِل ُمـَحمَّ ُهـمَّ َصِلّ َعلـىٰ  ُمـَحـمَّ َالـلٰـّ

كَما َصلَّـۡیـَت َعلـىٰ   ِابۡـراهـیـَم َو َعلـىٰ  آِل ِابۡـراهیـَم

ٍد ـٍد َو َعلـىٰ  آِل ُمَحمَّ َو بـاِرۡك َعلـىٰ  ُمـَحـمَّ

كَما بـاَركۡـَت َعلـىٰ  ِابۡـراهـیـَم َو َعلـىٰ  آِل ِابۡـراهـیـَم

ِفی الۡعالَمیَن

ِانََّك َحمیٌد َمجیٌد

ـِه ـالُم َعـَلـۡیـُكـۡم َو َرۡحـَمـُة الـلّٰ َالـسَّ

و  نمازها  و  دعاها  و  پرخیر  کارهای  و  درودها  همه ی 
بخشش های پاک مخصوص خداست.

سالم و رحمت و برکت های خداوند بر تو باد ای پیامبر.

سالم بر ما و بر بندگان نیکوکار خدا.

شهادت مى دهم كه خدای حّقی به جز الّله نیست.

 و شهادت می دهم که محّمد فرستاده ی اوست.

خداىا بر محّمد و آل او درود بفرست.

همچنان كه بر ابراهیم و آل او درود فرستاده اى.

و به محّمد و آل او برکت و خیر زىاد بده.

همچنان كه به ابراهیم و آل او

در میان تمام آفرىده ها، خیر زىاد داده ای.

كه قطعًا تو ستوده و بزرگ هستى.

سالم و رحمت خدا بر شما مؤمنان باد.

ذكرهاى تشّهد و سالم را به صورت بخش بخش بخوانید.
تشّهد و سالم در مذهب شافعى )تحّىات(:

جلسه ی دوم
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باُت ّیـِ لَـواُت َوالـطَـّ ِه َو الـصَّ َالـتَّـِحـّیـاُت ِلـلٰـّ

ِه وَ بَـَركاتُـه و ُـَّهاالـنَِّبـىُّ وَ  َرۡحَمـةُ الـلٰـّ الُم َعلَـۡیـَك َاى َالـسَّ

ِه الـّصاِلـحـیـَن الُم َعـلَـۡینا َو َعلـٰى  ِعبـاِد الـلٰـّ َالـسَّ

ُه َّـل�    الـلٰـّ َه ِا ـٰ َاۡشـَهـُد َاۡن ال ِال

ـًدا َعـبۡـُده و َو َرسولُـه و َو َاۡشـَهـُد َانَّ ُمـَحمَّ

ـٍد ـٍد َو َعلـٰى آلِ  ُمـَحمَّ ُهـمَّ َصـِلّ َعلـٰى ُمـَحـمَّ َالـلٰـّ

كَما َصلَّـۡیـَت َعلـٰى  ِابۡـراهـیـَم َو َعلـٰى آِل ِابۡـراهیـَم

َك َحمیٌد َمجیٌد َـّ ِان

ٍد ـٍد َو َعلـٰى آِل ُمَحمَّ ُهـمَّ بـاِرۡك َعلـٰى ُمـَحـمَّ َالـلٰـّ

كَما بـاَركۡـَت َعلـٰى ِابۡـراهـیـَم َو َعلـٰى آِل ِابۡـراهـیـَم

َك َحمیٌد َمجیٌد َـّ ِان

و  نمازها  همچنین  خداست.  برای  درودها  و  سالم 
چیزهای خوب.

سالم بر تو ای پیامبر و رحمت و برکات خدا بر تو باد.

سالم بر ما و بر بندگان شاىسته خدا.
شهادت مى دهم كه خداىی به جز خدای ىگانه نیست.

پیامبر  و  بنده  محّمد  حضرت  که  می دهم  شهادت  و 
خداست.

خاندان  بر  و  محّمد  بر حضرت  فرست  درود  خداىا 
حضرت محّمد.

همان گونه که درود فرستادی بر حضرت ابراهیم و بر 
خاندان حضرت ابراهیم.

قطعًا تو ستوده و بزرگ هستی.
خداىا برکت بده به حضرت محّمد و به خاندان حضرت 

محّمد.

به  و  ابراهیم  حضرت  به  دادی  برکت  که  همان گونه 
خاندان حضرت ابراهیم.

که قطعًا تو ستوده و بزرگ هستی.

الُم َعلَۡیُكۡم َو َرۡحَمُة اللِّٰه َو بَـَركاتُهُ َالـسَّ

تشّهد و سالم در مذهب حنفى١:

1 ـ جمع كردن انگشتان دست راست )به جز انگشت اشاره( در هنگام تشّهد، در مذهب حنفى از مسائل اختالفى مى باشد.
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پىام قرآنى

ِانَّ الـلّٰـَه َو َمـالِئـَكـَتـه و    خدا و فرشتگان او

ُىـَصـّلـوَن َعـَلـی الـنَّـِبـِىّ    بر پیامبر صلوات و درود مى فرستند

ذىـَن آَمـنـوا    اى مؤمنان َهـا الَـّ ُـّ ىـا َاى

َصـّلـوا َعـلَـۡیـهِ    شما نیز بر او صلوات و درود بفرستید

َو َسـِلّـمـوا َتـۡسـلـیـًمـا    و تسلیم فرمان او شوىد.

َمـالِئـَكـة: ……………
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دانش آموزان عزىز! براى انس بیشتر با قرآن، تمرىن هاى زىر را در خانه انجام دهید.

تمرین اّول: هركدام از ذكرهاى نماز را كه تاكنون حفظ كرده اىد، در كالس بخوانید.

تمرین دوم: در تشّهد نماز، به چه چیزهاىى شهادت مى دهیم؟

تمرین سوم: در سالم نماز، بر چه كسانى سالم و درود مى فرستیم؟

تمرین چهارم: به كمک عبارت هاى درس و ترجمه ى آنها، معناى هر ىک از كلمه هاى زىر را، روبه روى 
آن بنوىسید.

2ـ َحـۡمـد:…………… نـا: …….………  1 ـ َربَـّ

4ـ َاعـلـٰی:…………… 3ـ َعـظـیـم:…………… 

6ـ ِعـبـاد:…………… 5 ـ َنـبـى:…….……… 

جلسه ی سوم

        انس با قرآن در خانه
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