
٣٢

عيد غدير ُخم

پيامبر گرامی اسالم در آخرين سال عمر خود برای انجام عبادت به خانه ی خدا 
می رفت. در اين سفر گروه زيادی از مسلمانان نيز همراه او بودند، هنگامی که از 

زيارت بر می گشتند، در بين راه فرشته ای از طرف خدا پيام آورد که:
«ای محّمد! پيامی را که از طرف خدا برای تو آمده به مردم برسان.»

از  او  کند.  عمل  خدا  دستور  به  تا  ايستاد  جا  همان  در  (ص)  محّمد  حضرت 
مسلمان ها خواست در آن محل که «غدير ُخم» نام داشت، جمع شوند. مسلمانان 
در آن محل جمع شدند و پس از خواندن نماز ظهر پيامبر گرامی شروع به صحبت 

کرد و فرمود:
«ای مردم! رهبر و پيشوای شما کيست؟»

مردم گفتند: «ای پيامبر خدا!  شما رهبر و پيشوای ما هستيد.»
در اين هنگام حضرت محّمد (ص)، علی (ع) رابه نزديک خود آورد و دست او 

را گرفت و بلند گرد، سپس با صدای بلند فرمود:
«هرکس که من رهبر و پيشوای او هستم، بعد از من «علی» رهبر و پيشوای او 

خواهد بود.»
مسلمانان  رهبری  و  امامت  برای  علی (ع)  حضرت  خدا  فرمان  به  روز  آن  در 

انتخاب شد و به وسيله ی پيامبر به مردم معّرفی گرديد.
ما هرسال اين روز را جشن می گيريم و به آن «عيد غدير» می گوييم.



٣٣



٣٤

پرسش

١ــ پيامبر اسالم چه کسی را برای رهبری مردم پس از خودش معّرفی کرد؟
٢ــ حضرت علی(ع) در چه محّلی برای امامت انتخاب شد؟



٣٥

جدول

١ــ حضرت علی (ع) در اين محل برای امامت انتخاب شد.
٢ــ کتاب دينی ما مسلمانان است.

٣ــ نام امام اّول ما، حضرت ............... است.
٤ــ بهترين و کامل ترين دين است.

٥ــ به کسی که دوازده امام گرامی را دوست دارد و از آن ها پيروی می کند 
............... می گويند.

٦ــ نام مادر حضرت فاطمه (س) است.



٣٦

امام دوم
حضرت امام حسن (ع)

امام دّوم ما حضرت امام حسن (ع) است. پدرش حضرت علی (ع) و مادرش 
فاطمه (س) دختر گرامی پيامبر است.

حضرت محّمد (ص) امام حسن را بسيار دوست داشت ، به او احترام می گذاشت. 
امام حسن (ع) دانا ، پرهيزگار بود؛ در نماز و عبادت کوشش می کرد و به فقيران 
کمک می کرد. او هميشه مردم را آگاه می کرد تا دشمنان اسالم را بشناسند و با 

آن ها مبارزه کنند.
امام حسن (ع) بسيار خوش اخالق بود و می فرمود:

«هيچ چيز مانند خوش اخالقی زندگی را شيرين نمی کند.»
آن حضرت بسيار فداکار بود و برای گسترش اسالم سختی های زيادی را تحّمل 

کرد و سرانجام در مدينه به شهادت رسيد.

پرسش

١ــ نام امام دّوم ما چيست؟
٢ــ نام پدر و مادر حضرت امام حسن (ع) چيست؟

٣ــ امام حسن (ع) درباره ی خوش اخالقی چه می فرمايد؟

٣٦



٣٧

امام سّوم
حضرت امام حسين (ع)

امام سّوم ما حضرت امام حسين (ع) است. پدرش حضرت علی (ع) و مادرش 
فاطمه (س) دختر گرامی پيامبر است.

امام حسين (ع) بعد از شهادت برادرش امام حسن (ع) به امامت رسيد. پيامبر 
امام حسين (ع) را بسيار دوست داشت و می فرمود:

«هرکس حسين را دوست داشته باشد، خدا هم او را دوست دارد.»
امام حسين (ع) دانا و پرهيزگار بود به فقيران کمک می کرد. او شجاع و نيرومند 

بود و با دشمنان اسالم مبارزه می کرد.
در زمان امام حسين(ع) يزيد بر مردم حکومت می کرد. او از دشمنان اسالم 

بود و به مردم ظلم و ستم می کرد.



٣٨

برخاست.  او  با  مبارزه  به  بود  مخالف  يزيد  کارهای  با  چون  (ع)  حسين  امام 
سرانجام در روز دهم محرم (عاشورا) امام حسين و يارانش در کربال با سپاهيان 

يزيد جنگ کردند. اين جنگ از صبح زود تا بعد از ظهر طول کشيد.
در اين جنگ ياران امام حسين (ع) بسيار کم و سپاهيان يزيد بسيار زياد بودند 
ولی امام حسين (ع) و يارانش با شجاعت با آن ها جنگيدند و سرانجام به شهادت 

رسيدند.
ما هر سال در ماه محرم به ياد فداکاری های امام حسين (ع) و يارانش در روز 

عاشورا عزاداری می کنيم.

پرسش

١ــ نام امام سّوم ما چيست؟
٢ــ در زمان امام حسين (ع) چه کسی به مردم ظلم و ستم می کرد؟

٣ــ امام حسين (ع) در کجا و در چه روزی به شهادت رسيد؟



٣٩

به تصوير زير نگاه کنيد و داستان کوتاهی درباره ی آن بنويسيد.



٤٠

کودکان دانا

هنگام ظهر بود، پيرمردی در حياط مسجد مشغول گرفتن وضو بود. در همين 
وقت دو کودک وارد مسجد شدند و ديدند که آن پيرمرد درست وضو نمی گيرد.

آن ها می خواستند به او بگويند که وضويش درست نيست ولی فکر کردند که 
ممکن است پيرمرد خجالت بکشد و ناراحت بشود.

آن دو کودک کمی فکر کردند و تصميم گرفتند که وضو گرفتن درست را به 
پيرمرد نشان دهند. برای همين، پيش او رفتند و سالم کردند و گفتند:

«پدرجان! خواهش می کنيم وضو گرفتن ما را ببينيد و بگوييد کدام يک درست 
وضو می گيريم.»

پيرمرد قبول کرد آن ها هرکدام به طور درست وضو گرفتند. 
پيرمرد که متوّجه اشتباه خود شده بود گفت:

«عزيزان من!  وضوی هر دو نفر شما درست است و وضوی من درست نبود. 
شما  اسم  بگوييد  من  به  گرفتم.  ياد  شما  از  را  درست  گرفتن  وضو  هم  من  حاال 

چيست؟»
کودک بزرگ تر گفت: «اسم من حسن و نام برادرم حسين است. ما فرزندان 

علی و فاطمه هستيم.»
پيرمرد وقتی که آن ها را شناخت، دو کودک را بوسيد و گفت: «آفرين بر شما! 

و دوباره وضو گرفت.»



٤١



٤٢

امام هشتم
حضرت امام رضا (ع)

امام رضا (ع)، امام هشتم ما مسلمانان است. آن حضرت فرزند امام موسی کاظم 
(امام هفتم) می باشد. مادر امام رضا «نجمه» نام داشت. او زنی خوب و با ايمان بود. 
امام هشتم، مانند امامان ديگر دانا و پرهيزگار بود. آن حضرت بسيار مهربان 
و خوش اخالق بود؛ به کارگران احترام می گذاشت؛ وقتی سفره ی غذا پهن می شد، 

کارگران را صدا می زد و با آن ها غذا می خورد؛ او بسيار مهمان دوست بود.



٤٣

امام رضا (ع) با رفتار خوب خود به همه درس پاکی و درستی می داد. مردم هم 
او را بسيار دوست داشتند. برای همين، دشمنان اسالم او را به شهادت رساندند. 

آرامگاه آن حضرت در شهر مشهد قرار دارد و زيارتگاه مسلمانان است.

پرسش

١ــ نام امام هشتم چيست؟
٢ــ پدر امام رضا (ع) چه نام دارد؟

٣ــ دو مورد از اخالق و رفتار امام رضا (ع) را بنويسيد.
٤ــ آرامگاه حضرت امام رضا (ع) در کجا قرار دارد؟



٤٤

امام دوازدهم
حضرت امام مهدی (ع)

امام دوازدهم ما حضرت مهدی (ع) است. نام مادرش نرگس و پدرش حضرت 
امام حسن عسکری (ع) است.

وقتی اين امام گرامی به دنيا آمد، دشمنان می خواستند او را از بين ببرند. برای 
همين، از همان کودکی پنهانی زندگی می کرد.

اکنون هم اين امام زنده است و به دستور خدا در غيبت زندگی می کند. خدای 
بزرگ و توانا عمری طوالنی به او داده است.



٤٥

سرانجام روزی که خداوند دستور دهد، حضرت مهدی (ع) خود را به مردم 
معّرفی می کند و رهبری آن ها را به دست می گيرد؛ خدا پرستی را در جهان گسترش 
می دهد و ظلم و ستم را از بين می برد تا مردم بتوانند در آرامش زندگی کنند. همه ی 
ما در انتظار چنين روز بزرگی هستيم تا حضرت مهدی (ع) را در انجام کارهايش 

ياری و کمک نماييم.
به حضرت مهدی (ع)، امام زمان و حضرت حّجت هم می گويند.

پرسش

١ــ نام پدر و مادر حضرت مهدی (ع) چيست؟
٢ــ چرا حضرت مهدی (ع) از همان کودکی، پنهانی زندگی می کرد؟

٣ــ حضرت مهدی (ع) به دستور چه کسی غايب است؟
٤ــ نام های ديگر حضرت مهدی (ع) را بنويسيد.



٤٦

جهان آخرت

روزی امير با پدرش برای خواندن نماز به مسجد رفت. پس از تمام شدن نماز، 
امام جماعت درباره ی جهان آخرت شروع به صحبت کرد.

او می گفت: در قرآن آمده است:
«جز اين جهان، جهان ديگری هم به نام «جهان آخرت» وجود دارد. وقتی انسان 

می ميرد به آن جهان می رود و در آن جا نتيجه ی کارهای خود را می بيند.
هر کس در اين دنيا کار خوب انجام دهد و به دستورهای خدا عمل کند در 
جهان آخرت به بهشت می رود و در آن جا به خوبی زندگی می کند و هر کس در 
اين دنيا کارهای بد انجام بدهد و به دستورهای خدا عمل نکند در جهان آخرت به 

جهّنم می رود و در آن جا زندگی بد و سختی خواهد داشت.»
«ما بايد هميشه در زندگی به دستورهای خدا عمل کنيم تا در جهان آخرت به 

بهشت برويم.»

پرسش

١ــ مردم در کجا نتيجه ی کارهای خود را می بينند؟
٢ــ هر کس در اين دنيا کارهای خوب انجام دهد، در جهان آخرت به کجا 

می رود؟



٤٧



٤٨

وقتی من روزه می گيرم ........

اسم من مهری است. من مسلمان هستم و هر سال ماه رمضان را روزه می گيرم. 
روزه گرفتن يکی از عبادت های بزرگ اسالم است.

وقتی من می خواهم روزه بگيرم:
٭ نيت می کنم. يعنی تصميم می گيرم که ماه رمضان را روزه بگيرم.



٤٩

٭ هنگام سحر از خواب بيدار می شوم و سحری می خورم.

٭ بعد از اذان صبح، وضو می گيرم، نماز می خوانم و دعا می کنم.



٥٠

٭ از اذان صبح تا اذان مغرب، چيزی نمی خورم.

٭ هنگام جارو کردن، سعی می کنم گرد و خاک به گلويم نرود.
٭ اگر ندانسته چيزی در دهانم بگذارم، خيلی زود آن را بيرون می آورم.



٥١

٭ در انداختن سفره ی افطار به مادرم کمک می کنم.
٭ قبل از افطار دعا می کنم.

٭ بعد از افطار نماز می خوانم.



٥٢

از  سحری  خوردن  برای  شاد  و  سرحال  سحر،  موقع  تا  می خوابم  زود  شب  ٭ 
خواب بيدار شوم.

٭ بيشتر از ماه های ديگر عبادت می کنم و کارهای خوب انجام می دهم.
٭ وقتی ماه رمضان تمام شد، روز بعد را روزه نمی گيرم. اين روز «عيد فطر» 

است و ما مسلمانان آن را جشن می گيريم.

پرسش

١ــ ما مسلمانان در چه ماهی روزه می گيريم؟
٢ــ آيا مسلمانان در روز عيد فطر روزه می گيرند؟



٥٣

جدول

١ــ امام حسين (ع) در اين روز به شهادت رسيد.
٢ــ آرامگاه امام رضا (ع) در اين شهر است.

٣ــ مسلمانان در اين ماه روزه می گيرند.
٤ــ به جانشين پيامبر می گويند.

٥ــ امام حسين (ع) در اين محل به شهادت رسيد.
٦ــ نام امام دوازدهم است.




