
٣٨ ر  مهربان تر از پ

٤٠ شت   درس هفتم ــ خوش اخالق و گ

٤٤ يزگ در اسالم  درس هشتم ــ پا

٤٨ درس نهم ــ سفر به قم 

٥٤ ر و مادر   درس دهم ــ ني به پ

٦٠ درس يازدهم ــ امانت دار  

٦٦ نيم  با هم دعا 



٢

؛ چون بع از چن ماه  اّولين جلسه ى درس دينى بود. دانش آموزان خوشحال بودن
ردن با  . بّچه ها مشغول صحبت  ن تعطيلى و دورى از هم، دوباره ي ديگر را مى دي
ت  رد و بّچه ها همگى سا الس اعالم  ن معلم را به  ى از شاگردان آم ه ي هم بودن 

. ن ش
با  و  رد  سالم  دانش آموزان  به  ى  لبخن با  الس،  به  ن  ش وارد  از  پس  معلم 
ه حال همه ى شما خوب باش و تابستان به همه ى شما  اورم  خوشرويى گفت: «امي
نيم؟» بّچه ها با  . آيا موافقي اّولين درس را با ي بازى شروع  شته باش خوش گ
ا تا جايى  : «بله. چه بازى؟» معلم گفت: «حاال برايتان مى گويم. ابت خوشحالى گفتن
ار  ت بيش ترى مى توان اين  سى م ه مى تواني نفس خود را نگه داري ببينيم چه 
ت  ار را انجام دادن ولى هيچ ي نتوانستن م .» همه ى شاگردان اين  را انجام ده

. زيادى بازى را ادامه دهن
؟» ت زيادى نفس خود را نگه داري ني چرا نتوانستي م ر مى  معّلم گفت: «ف

‰Ëّ« ”—œ

Êمهربا Ë Áبخشند È«خد



٣



٤

على گفت: «چون بينى و دهان خود را بسته بوديم.»
«. محسن گفت: «چون هوا به شش هاى ما نرسي

ه  زن ما  آيا  نبود  هوا  اگر  ني  ر  ف عزيز.  بّچه هاى  است  گفت: «درست  معّلم 
، اگر خورشي نبود چه اتفاقى مى افتاد.» يم. حاال بگويي مى مان

«. على جواب داد: «هميشه شب بود و هيچ وقت زمين روشن نمى ش
حسن جواب داد: «هوا هميشه سرد بود.»
«. ن رضا گفت: »گياهان به وجود نمى آم

؟» : «اگر آب نبود چه مى ش معّلم دوباره پرسي
گفت:  معلم   . ن ي خن بّچه ها  م.»  نمى مان ه  زن تشنگى  از  من  گفت: «آقا  محّم 

«. ن ه نمى مان ه نمى مان حتى حيوانات و گياهان نيز زن س زن «آفرين! هيچ 
نيم.» ثيف مى ش و ما نمى توانستيم آلودگى ها را پا  بر گفت: «آقا همه چيز  ا

سى  ه گفتي درست است. به نظر شما چه  معّلم گفت: «آفرين تمام چيزهاي را 
ه است؟» ه اين همه نعمت به ما بخشي ر ما بوده است  به ف

اى مهربان» : «خ بّچه ها همگى گفتن
ر ما بوده و از نيازهاى ما خبر داشته  ه ى مهربان به ف اى بخشن معّلم گفت: «آرى، خ
ه و  ر بخشن ا چه ق ه خ ، مى فهم  ن ا توجه مى  است. وقتى انسان به نعمت هاى خ
رگزار١ نعمت هايش باشيم.» انيم وش ر نعمت هاى او را ب مهربان است؛ پس، ما باي ق

. ا را شكر مى كن ١ــ شكرگزار: كسى كه خ



٥

فكر  كن  Ë  كامل  كن

ه است.»  ا به ما بخشي «همه ى نعمت ها را خ
                                                            سوره ى نحل، آيه ى ٥٣

. اون را نام ببري ١ــ دو مورد از نعمت هاى خ

نيم، چه مى فهميم؟ ا توّجه مى  ٢ــ وقتى به نعمت هاى خ

انيم و  …...………  نعمت هايش باشيم. ا را ب ر نعمت هاى خ ــ ما باي ق

Ê¬قر “« vپيام

پاسخ œهيد
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نيم؟ در اين مورد با دوستانت گفت وگو  چگونه مى توانيم از آب درست استفاده 
ن.

حاال بر»مي بگو .......

....... vتو»ن vم Êكنو«

شى. اون نّقاشى زيبايى ب ى از نعمت هاى خ در مورد ي
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فّعالّيت پيشنهاÈœ معّلم
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»È خد»È غنچه ها
Êسما¬ È«خد È«

»È خد»È كوœ Ë Áشت
Êمهربا È«خد È«

Áما Ë بر« È«خد È«
»È  خــــد»È ¬فـتا«
»È  خـــد»È سبزÁ هــا
خـــالق   گـل Ë   گـال«

Êين  جها« —œ هيچ  كس
مـهـرباÊ تر »“ تـو نيست
»È خــــد» بــــه مــن بــگــو
مهرباÊ تر »“ تو كيست؟

١ــ شعر برگرفته از   مجله ى رش دانش آمـوز، بهمن مـاه ١٣٨٣.

مهربان تر از همه   مهربان تر از همه   ١١    



٩
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، تا سه سال مردم را پنهانى  ه حضرت محّم (ص) به پيامبرى انتخاب ش زمانى 
ت، پيامبر (ص) و يارانش نماز خود را در خانه،  رد. در اين م به دين اسالم دعوت مى 
؛ به همين  ه بت پرست بودن . در آن زمان، مردم م ن دور از چشم ديگران مى خوان

. ن اپرستى دعوت مى ش م به خ م  دليل، باي 
ه افراد فاميل و آشنايان خود  اون به پيامبر (ص) فرمان داد  بع از سه سال، خ
ه افراد فاميل و  . پيامبر نيز به حضرت على (ع) فرمود  ن رابه دين اسالم دعوت 

. ن آشنايان را به مهمانى دعوت 
ه بنشينن و به سخنانش  ا پيامبر از مهمان ها خواست  در روز مهمانى، بع از خوردن غ
ه ام تا راه  ا هستم؛ آم . حضرت مّحم (ص) به آنان فرمود: «من آخرين پيامبر خ نن گوش 
سى حاضر است دين  نون چه  ردن را به شما و همه ى انسان ها نشان دهم. ا گى  درست زن

؟» ن تا برادر و جانشين١ من باش م  يرد و در اين راه به من  اسالم را بپ

. ١ــ جانشين: كسى كه به جاى كس ديگرى انتخاب مى شود و وظايف او را انجام مى ده

ÂËœ ”—œ

(1) Âعو پيامبر »سالœ
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١٢

اين  بار  سه  (ص)  محم  حضرت   . ادن ن پاسخى  و  ن  مان ت  سا همه  مهمان ها 
ا،  رد. هر سه بار، حضرت على (ع) برخاست و گفت: «اى پيامبر خ رار  مطلب را ت

نم.» م  ارها به شما  من يار شما هستم و حاضرم در همه ى 
در اين هنگام، پيامبر (ص) دست حضرت على (ع) را گرفت و به مهمان ها فرمود: «اين 

«. ني نوجوان، برادر و جانشين من است. به حرف هايش گوش دهي و از او اطاعت 
ه به اين دعوت پاسخ گفت حضرت عل   (ع) بود. س  در آن مهمان اولين 
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س بود؟ ه حاضر ش يار پيامبر باش چه  س  در روز مهمانى اولين 

 با توّجه به متن درس، پاسخ صحيح را عالمت × بزن.

يرفت، حضرت على (ع) بود؛ ايشان در دوره ى  ه دين اسالم را پ اّولين مردى 
يجه  يرفت، حضرت خ ه دين اسالم را پ . هم چنين، اّولين زنى  ن نوجوانى مسلمان ش

(س)، همسر پيامبر (ص) بود.

Êخو»ند  È«بر

پاسخ œهيد

دين  به  پنهانى  را  مردم  سال  چن  (ص)  پيامبر 
اسالم دعوت كرد؟

پيامبر (ص) چه كسانى را براى دعوت به اسالم 
به منزل دعوت كرد؟

پيامبر (ص)، حضرت على (ع) را به چه  عنوان هايى 
معرفى كرد؟

پنج سال
 

فاميل و آشنايان 

برادر و جانشين
 

سه سال
 

افراد غريبه 

دوست وهمراه 

‰Ëجد
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رد،  ار  ا دعوت به اسالم را آش ه حضرت محم (ص) به دستور خ از هنگامى 
 . ه ى مسلمانان بيش تر ش روز به روز ع

ارى  ، تصميم گرفتن  ن ه ثروت ٢      خود را در خطر مى دي بت پرستان و ستمگران١ 
نن تا پيامبر (ص) از دعوت خود دست بردارد؛ به همين دليل، پيش ابوطالب، عموى 
: «به محم بگو از دشمنى با بت ها دست بردارد تا هر  پيامبر (ص)، رفتن و به او گفتن
نيم و  هيم. اگر دنبال مقام است، ما حاضريم او را رئيس خود  چه مى خواه به او ب
ه از دعوت به  نيم؛ به شرط اين  ترين فرد  ، بگوي تا او را ثروتمن اگر پول مى خواه

اپرستى دست بردارد.» خ
در  حضرت  آن  گفت.  (ص)  محّم  حضرت  براى  را  بت پرستان  سخنان  ابوطالب 
ا مرا به پيامبرى  ه من ثروت و مقام نمى خواهم. خ جواب فرمود: «برو به آن ها بگو 

. ١ــ ستمگران: كسانى كه به ديگران زور مى گوين و ستم مى كنن
٢ــ ثروت: پول، مال

Âسو ”—œ

(2) Âعو پيامبر »سالœ
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گى  نم و راه درست زن رده است تا مردم را به دين اسالم دعوت  انتخاب 
ردن را به آنان نشان دهم.

در  را  ماه  و  راست  دست  در  را  خورشي  اگر  قسم  ا  خ جان، به  عمو 
اپرستى دست برنمى دارم.» ، از دعوت به خ ارن دست چپ من بگ

، ولى پيامبر (ص) هر  ردن رار  بت پرستان پيشنهاد خود را چن بار ت
بار همان جواب را مى داد.

، اما هرگز از  شي پيامبر (ص) در راه پيروزى اسالم سختى هاى زيادى 
اشت. اپرستى دست برن دعوت به خ

ه راه پيامبر خود را ادامه دهيم و از او  ما مسلمانان نيز وظيفه داريم 
گى  ه مى خواهن ما را از راه درست زن سانى  نيم و با ستمگران و  اطاعت 

نيم. ، مبارزه  نن ردن دور 
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ه پيامبر (ص) از دعوت مردم به اسالم دست بردارد،  ١ــ بت پرستان براى اين   
؟ ردن به او چه چيزهايى را پيشنهاد 

يرفت؟ ٢ــ آيا پيامبر پيشنهاد بت پرستان را پ
٣ــ وظيفه ى ما مسلمانان در مقابل ستمگران چيست؟

پيامبر  در جواب بت پرستان فرمود: « اگر خورشي را در دست راست و ماه را 
، از دعوت به ............ دست برنمى دارم.» ارن در دست چپ من بگ

السى هايت گفت وگو  از اين درس چه نتيجه هايى گرفته اى؟ در مورد آن با هم 
ن.

پاسخ œهيد

حاال بر»مي بگو .......

فكر  كن  Ë  كامل  كن
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ه حضرت محّم (ص) حتى با پول و مقام هم از دعوت به  ن  وقتى بت پرستان دي
. ردن اسالم دست برنمى دارد، شروع به آزار و اذّيت او و يارانش 

ى از بت پرستان  رد، ي اپرستى دعوت مى  ه پيامبر (ص) مردم را به خ ي روز 
آن  اما   ، ش جارى  خون  پيامبر(ص)  پاهاى  از  ه  اخت  ان سنگ  او  طرف  به  ر  آن ق
ايى  اى بلن گفت: «اى مردم، بگويي خ اشت و با ص حضرت از دعوت خود دست برن

«. اى بزرگ نيست تا خوشبخت شوي جز خ
ارگر و فقير بودن  م بود و بيش تر آن ها  ه ى مسلمانان بسيار  در آغاز اسالم، ع
؛ به همين دليل، بت پرستان  ه بودن ا و پيامبر(ص) ايمان آورده و مسلمان ش ه به خ
ردن و به آن ها حرف هاى زشت مى گفتن و آن ها را در  ه مسلمانان را مسخره مى  ّ م

.   بت پرستان با اين وه و بيابان زير آفتاب گرم و سوزان١ نگه مى داشتن
ه مسلمانان دوباره بت پرست شون ولى آن ها آزار واذّيت ها مى خواستن 
ا  و  اطاعت   از ـردن   و    از ايمان   بـه    خـ در اين    راه، صبر    و  مقاومت٢   

. اشتن پيامبر دست برن

١ــ سوزان: بسيار گرم، داغ
٢ــ مقاومت: ايستادگى

Â—چها ”—œ

(3) Âعو پيامبر »سالœ
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، به ياران خود مى فرمود: «صبر  وقتى پيامبر آزار و اذّيت بت پرستان را مى دي
«. ا با شماست و سرانجام اسالم پيروز خواه ش ه خ اني  ني و ب



٢٤

ه پيامبر (ص) با پول و مقام هم، از دعوت به اسالم  ن  ١ــ وقتى بت پرستان دي
؟ ردن دست برنمى دارد، چه 

؟ ردن ٢ــ چرا بت پرستان، مسلمانان را آزار و اّذيت مى 
. ني ٣ــ دو مورد از آزار و اذّيت هاى بت پرستان را بيان 

ا با شماست.» ه خ اني  ني و ب پيامبر (ص) به ياران خود فرمود: «…… 

براى  الس  در  را  رسول الّلّه»  «محّم  فيلم  از  بخش هايى  ان،  ام صورت  در 
. دانش آموزان نمايش دهي

پاسخ œهيد

منايش فيلم

فكر  كن  Ë  كامل  كن
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. ني به مزرعه ى اين مرد نگاه 

مزرعه ى او خش و ب حاصل است و آباد نيست.

مزرعه ى او   ، باغ خود را مى چينن ميوه هاى  دهقانان،  ه  تابستان  فصل  در 

ارد. او غمگين است. ميوه و  محصول ن

به نظر شما، چرا اين مرد ناراحت و غمگين است؟

œ—” پنجم

كا— خو« ، نتيحه È خو«
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. ني حاال اين باغ زيبا را تماشا 

اين باغ على آقاست.

. ه و ميوه داده ان درخت هايش بزرگ ش

. نن ، خودش و ديگران از آن ها استفاده مى  على آقا ميوه ها را مى چين

او خوشحال است.
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به نظر شما، چرا على آقا خوشحال است؟

ه انجام داده ايم، خوشحال و راضى و گاهى  ارى  بعضى وقت ها به سبب 

اوقات، ناراحت و پشيمان هستيم.

، نتيجه مى گيرد.  ن ه مى  ازه ى تالشى  س به ان بّچه ها، يادتان باش هر 

دنيا هم مزرعه ى آخرت است؛ يعنى، هر كس در دنيا كار خوب انجام ده در جهان 

آخرت نتيجه ى خوب مى گيرد.
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. ، نتيجه ى آن را مى بين ار خوب انجام ده ازه ى ذّره اى  س به ان هر   

                                           سوره ى زلزله، آيه ى ٧

ــ «دنيا مزرعه ى آخرت است»، يعنى چه؟  

، .............. مى گيرد. ن ه مى  ازه ى تالشى  س به ان هر   

ارهاى خوبى تا به حال انجام داده اى؟ ــ چه   
ارهاى خوب ديگرى انجام دهى؟ ــ دوست دارى چه   

Ê¬قر “« vپيام

پاسخ œهيد

....... vبگوي vتو»ن vم Êكنو«

فكر  كن  Ë  كامل  كن
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ن. براى تصاوير ي جمله بنويس و درباره  آن ها با دوستانت گفت و گو 
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