
1

دي
جها

ي 
 ها

کت
حر

ت 
دای

و ه
ي 

برد
راه

ت 
العا

مط
کز 

مر بسم اهللا الرحمن الرحیم

کارگاه اندیشه 

ویژه کودکان

قنبري.م 

1

دي
جها

ي 
 ها

کت
حر

ت 
دای

و ه
ي 

برد
راه

ت 
العا

مط
کز 

مر بسم اهللا الرحمن الرحیم

کارگاه اندیشه 

ویژه کودکان

قنبري.م 



2

شھ
ندی

ه ا
رگا

کا

2

شھ
ندی

ه ا
رگا

کا



3

دي
جها

ي 
 ها

کت
حر

ت 
دای

و ه
ي 

برد
راه

ت 
العا

مط
کز 

مر
سخنی با مربی جهادگر

:مربی محترم

ا «): ص(قَالَ النَّبِیم ۀٌ ومنَّۀٌ قَائس لَۀٌ أَوادفَرِیضَۀٌ ع ۀٌ أَوکَمحۀٌ مثَلَاثَۀٌ آی لْما الْعإِنَّم
خَلَاهنَّ فَهو فَضْلٌ؛ 

آیه : در حقیقت، علم سه دسته است: فرمودند) ص(پیامبر گرامی اسالم
علم (یا سنت قائمه و) علم اخالق(، فریضه عادله )علم عقاید(محکمه 

.»و غیر از این سه علم بقیه علوم فضل و زیاده اند) احکام

ها فرستاد مل انسانحمد  و سپاس خداوندي را که انبیا را جهت هدایت و تکا
تا راه رسیدن به کمال را به انسان ها نشان داده و دین اسالم را در جهان 

ها رسیدن به کمال الهی از آن جایی که هدف از زندگی انسان .گسترش دهند
است و انسان به عنوان اشرف مخلوقات خداوندي ،از جایگاه ویژه اي 
برخوردار است براي رسیدن به مقام خلیفه الهی ،خداوند دین اسالم را براي 

اما با توجه به .نجات وي از منجالب شرك و جهل و گمراهی فرستاده است
که از این هدف سرپیچی می این که همواره در جامعه بشري یافت می شوند

کنند و نه تنها خود بلکه دیگران را نیز به سوي ضاللت می کشانند، از ابتداي 
بنابراین جهاد همواره وجود دارد . خلقت جها علیه حق و باطل شکل گرفت

و در هیچ برهه اي از زمان تعطیل نمی شود بلکه به اقتضاي شرایط شکل و 
ه به اهمیت اسالم و انقالب بر ماست که با با توج. هیئت آن تغییر می کند

بینشی کامل و عزمی راسخ در عرصه جهاد گام نهیم و خارهایی را که مانع 
جهاد کنونی مکمل راه مجاهدان دفاع مقدس . پیشرفت اسالم است بزداییم

.است و آن اصالح جامعه و احیاي ارزش هاي اسالمی است
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ت در امر تبلیغی، تنظیم شده جهت سهولاین جزوه با چینش سیر مطالب 
است
شیوه کاربرد جزوه به صورت کارگاهی است و جهت تنوع در کالس :1نکته 

ها سعی بر آن شده که از داستان، جدول، شعر، پرسش، حدیث، فعالیت 
استفاده شود تا جذابیت بیشتري براي مخاطب داشته ... کالسی و نمایشی،

.باشد
تقسیم شوند و ) نفره3(گروه هاي چند نفرهحتی االمکان افراد به :2نکته 

را با هم انجام دهند و ...) پرسش، جدول،حفظ حدیث و(فعالیت هاي گروهی
.به صورت مسابقه اجرا شود

جزوه اعتقادات در سه مقطع سنی تهیه شده است اما با توجه به :3نکته
اشتراك بعضی مباحث جوان و بزرگسال،در بخش بزرگسال مباحث مشترك 

.ه نشده و تنها به مباحث اختصاصی پرداخته شده استارائ
جدول هایی که در برخی دروس ذکر شده است به سلیقه ي مربی :4نکته

می تواند طراحی شود مثل محرابی که دیوار آن تعداد خانه هاي جدول را 
.دارد

معارفھ و آشنایی: روز اول

منبع و کتاب 53از در  جزوهالزم به ذکر است که مطالب مطرح شده
.معتبر جمع آوري شده است
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با توجه به این که قبل از آغاز کالس ها نیاز است که ارتباط صمیمانه و هم 
دلی بین اهالی محترم و جهادگران بوجود آید، روز اول جهت معارفه و 

اعزام شوند و با رفتن آشنایی است؛به این صورت که جهادگران به روستاها
به حضور تک تک اهالی، رابطه اي نزدیک و صمیمانه با آن ها برقرار نمایند 
و در ضمن این رابطه معارفه صورت گیرد و سپس برنامه هاي پیش رو براي 

همچنین اوقات فراغت اهالی . آن ها بیان شود و از آن ها دعوت به عمل آید
ها طوري تنظیم شود که امکان حضور از آن ها پرسیده شود تا ساعت کالس

. اکثر اهالی فراهم شود

خداشناسی: روز دوم
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:اثبات وجود خدا*
یکی . در جهان چیز هاي زیادي هستند که وجود دارند اما دیده نمی شوند

.از آن ها وجود خداوند متعال است

مداد و میز و دفتر را :روزي دانش آموزي ،در کالس به معلمش گفت:داستان
اما خدا را نمی توان دید پس وجود .می توان دید ،در نتیجه وجود دارند

پس با توجه به اینکه عقل را نمی توان :در این هنگام معلم  جواب داد.ندارد
به دانش آموز شرمنده شد ،در فکر فرو رفت و سپس .دید،شما عقل ندارید

.وجود خداوند متعال اعتراف کرد

هیچ انسانی نمی تواند بپذیرد که یک تابلوي نقاشی خود به خود به وجود 
وقتی که انسان با دیدن یک تابلوي زیباي نقاشی به وجود نقاش .آمده باشد

برد، چگونه می توان از وجود این طبیعت زیبا،باغ و گل و پی می
!!! پی به وجود خدا نبرد؟... صحرا،آسمان آبی و

از راهی می گذشتند ،ناگهان به یک )ص(روزي حضرت رسول اکرم:داستان
خداي خود را چگونه شناختی؟عرض :اعرابی برخورد کردند،از او پرسیدند

تر دلیل است بر اینکه شتري اینجا بوده و سرگین و فضله ش!یا رسول اهللا:کرد

درد،هوا، (نمی شوند را نام ببرید؟چند نمونه از چیزهایی که وجود دارند اما دیده
...)فرشته،عقل و

بیان برهان نظم با مثال هایی از همان (چگونه می توان به وجود خدا پی برد؟
)روستا
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با این وجود چگونه این آسمان . جاي پا داللت می کند که رهروي بوده است

با برج هایش و زمین با دره هاي عمیقش دلیلی بر وجود خداي آگاه و لطیف 
نباشد؟ 

:شعر

:اثبات یگانگی خدا*
چینش همه اعضا به این نتیجه از تناسب بین سایر موجودات و از نظم و 

.می رسیم که خالق همه آن ها تنها خداست

اگر در آن واحد در یک کالس دو معلم حاضر شوند، معلم ریاضی و معلم 
معلم ریاضی می خواهد درس ریاضی دهد و معلم دیکته می خواهد .دیکته

د و دیکته بگوید،معلم ریاضی به بچه ها می گوید که توجهشان به تابلو باش

کیه که توي / به یک سوال رسیدم/دویدم و دویدم 
/ تگرگ و برف می سازه/ ماهی می ده به دریا/ دنیا

به / به بلبل آواز می ده/ درخت و برگ می سازه
آفتاب و / به آدما خواب می ده/ کفترا بال می ده

/ خداي مهربونه/ جواب چقدر آسونه/ مهتاب می ده
.خدا چه مهربونه/ هر بچه اي می دونه

به سه دانش آموز بگوییم که یکی از آن ها سر خروس، دیگري :فعالیت کالسی
بدن خروس و سومی پاهاي خروس را روي تابلو نقاشی کند و به یک دانش آموز 

نتیجه اي که از این .کنددیگر بگوییم که به تنهایی یک خروس روي تابلو نقاشی 
...دو نقاشی کمی توان گرفت این است
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در این ... . معلم دیکته به آن ها می گوید که توجهشان به دفترهایشان باشد و 
جا چه مشکلی پیش می آید؟کالس مختل می شود و دانش آموزان سرگردان 

نظام عالم نیز به همین صورت .می شوند و تکلیف خود را نمی دانند 
واهد آسمان است،اگر در دنیا دو خدا وجود داشته باشد یکی از آن ها می خ

آبی باشد و دیگري می خواهد آسمان قرمز باشد،یکی می خواهد زمین 
با این وجود نظام عالم ... .متحرك باشد،یکی می خواهد زمین ساکن باشد و

.مختل می شود

:شعر

خوب و / بگید خداي مهربون/نگاه کنید به آسمون
تو / تو یار با وفایی/ رب و کرانه اي تو/ یگانه اي تو

نورت نگرده / هرگز نشی فراموش/ مامن صفایی
.خاموش

ضرورت پرستش: روز سوم
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مر :لطف و رحمت خدا*
خداوند متعال از بین همه موجودات جهان، انسان را اشرف مخلوقات 

.قرار داده است

روزي شخصی از بیابانی براي دیدن پیامبر به مدینه می آمد،در بین :داستان
تصمیم گرفت که جوجه هایش را بردارد و به .راه به النه ي پرنده اي رسید
بعد از مدتی با جوجه ها به مدینه رسید،نزد .عنوان هدیه نزد پیامبر بیاورد

مادر در همان زمان .رسول خدا رفت و جوجه ها را به حضرت تقدیم کرد
جوجه ها که از بیابان تا شهر به دنبال جوجه ها آمده بود،خود را روي جوجه 
ها انداخت که این کار ناشی از محبت  و عالقه بیش از حد مادر به جوجه 

":رو به یاران کردند و فرمودند) ص(در آن هنگام حضرت محمد.هایش بود

ش دیدید؟بدانید این محبت و مهربانی مادر جوجه ها را نسبت به جوجه های
که خداوند متعال هزار برابر این مادر نسبت به بندگانش محبت و مهربانی 

."دارد
.خدا از همه مهربانان مهربان ترین است

خدا همیشه به یاد ماست،ما نیز باید در هر کاري به یاد خدا باشیم و از خدا 
.کمک بگیریم تا خدا یاور و پناهگاه ما باشد

چند نمونه از مهربان ترین افراد را نام ببرید؟
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:شناخت نعمت ها ي خدا*
خداوند متعال همه موجودات جهان و آسمان و زمین را به خاطر انسان 

.آفرید

مهمانی می روید که میزبان براي شما زحمت می کشد و غذاهاي وقتی به 
متنوع درست می کند،بعد از غذا از میزبان از میزبان تشکر می کنید و می 
گویید که باید یک روزي جبران کنید،بنابراین چگونه می توان  از میزبانی که 

اي یک لطف به ما می کند،قدر دانی کنیم اما  خدایی را که هر روز لطف ه
.زیادي به ما می کند فراموش کنیم و از او قدر دانی نکنیم

:شکر نعمت*
.در قرآن کریم آمده که شکر نعمت باعث افزایش نعمت می شود

:"اهللا الرحمن الرحیمبسم "از خواص
.موقع غذا خوردن موجب دوري شیطان می شود)1
.براي دفع و دور کردن دشمن به کار می رود)2
.باعث می شود خدا به ما، در کارهایمان کمک کند)3

:چند نمونه از نعمت هاي پیرامون خود را نام ببرید
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مر شخصی در بنی اسراییل خواب دید که به او گفتند نیمی از عمر تو در :داستان
سپري می شود و نیم دیگر در راحتی و نعمت است،هر کدام که می سختی 

مشورت )که زن زیرکی بود(آن شخص با همسرش.خواهی اول اختیار کن
از خداوند بخواه که نیمه س اول عمرت را در ":همسرش به او گفت.کرد

در نیمه ي ".نعمت و آسایش باشی و نیمه ي دوم را در سختی سپري کنی
ي به او رسید و هر چه نعمت ها بر او زیاد می شد اول نعمت هاي زیاد

همسرش به وي دستور می داد که شکر نعمت را به جاي آورند و به 
نیمه ي اول سپري شد و نیمه دوم فرا رسید و از آن .محتاجین احسان نمایند

جاي که در نیمه ي اول عمر خویش ،شکر نعمتها را به جا آوردند،نیمه دوم 
.بر آن ها مقدر شد) به واسطه شکر نعمت(یشنیز در نعمت و آسا

نماز، حرف زدن بنده با معبود خویش است و اولین ستون دین و پایه 
.اعتقادي ماست

:از جمله آثار و برکات نماز
انسان در قبر، نجات دهنده رسیدن به آرامش، عامل ریزش گناهان، همدم 

...انسان در قیامت، حل مشکالت و

چگونه خدا را شکر کنیم؟

.نمونه بارز پرستش خدا نماز خواندن است
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نقل شده است که هر کس که نماز را ترك نماید جایگاه ) ص(از رسول اکرم
در جهنم ،وادي است که در آن خانه اي از آتش قرار دارد و .او جهنم است

در آن چاهی از آتش است که در چاه تابوتی از آتش است و در آن تابوت 
است که هزار دندان دارد و هر دندان به طول هزار ذرع است که این ماري

.عذاب شخصی است که نماز را ترك نموده است

:حدیث

)از راست به چپ(:جدول
)14-15-16(نام آخرین سوره قرآن چیست؟ناس-1
)6-8(بدن ماست و خون از داخل آن جریان دارد؟رگآن چیست که در-2
)1-2(چیست؟فا ) ص(دو حرف اول نام دختر پیامبر اکرم-3
)12(حرف آخرنام امام اول چیست؟ي -4
و 13حرف اول هم در خانه (نام امام هشتم که در مشهد است چیست؟-5

) 7و حرف آخر در خانه 3هم در خانه 
)11-10- 9-4-5(روز قبل؟دیروز-6
با قرار دادن حروف به ترتیب کنار هم به (آفریدگار روزي رسان :رمز جدول*

.)می آیددست

نماز گناهان را مانند ریزش برگ درختان فرو می ): ع(حضرت علی
.ریزد

12

شھ
ندی

ه ا
رگا

کا

نقل شده است که هر کس که نماز را ترك نماید جایگاه ) ص(از رسول اکرم
در جهنم ،وادي است که در آن خانه اي از آتش قرار دارد و .او جهنم است

در آن چاهی از آتش است که در چاه تابوتی از آتش است و در آن تابوت 
است که هزار دندان دارد و هر دندان به طول هزار ذرع است که این ماري

.عذاب شخصی است که نماز را ترك نموده است

:حدیث

)از راست به چپ(:جدول
)14-15-16(نام آخرین سوره قرآن چیست؟ناس-1
)6-8(بدن ماست و خون از داخل آن جریان دارد؟رگآن چیست که در-2
)1-2(چیست؟فا ) ص(دو حرف اول نام دختر پیامبر اکرم-3
)12(حرف آخرنام امام اول چیست؟ي -4
و 13حرف اول هم در خانه (نام امام هشتم که در مشهد است چیست؟-5

) 7و حرف آخر در خانه 3هم در خانه 
)11-10- 9-4-5(روز قبل؟دیروز-6
با قرار دادن حروف به ترتیب کنار هم به (آفریدگار روزي رسان :رمز جدول*

.)می آیددست

نماز گناهان را مانند ریزش برگ درختان فرو می ): ع(حضرت علی
.ریزد



13

دي
جها

ي 
 ها

کت
حر

ت 
دای

و ه
ي 

برد
راه

ت 
العا

مط
کز 

مر

:فلسفه نبوت*
.خداوند متعال راهنمایانی را جهت هدایت انسان ها فرستاده است

گردش به جنگلی رفتید و موقع برگشت تصور کنید روزي با دوستان براي 
در آن تاریکی کمی که راه رفتید .هوا خیلی تاریک شد و شما راه را گم کردید

به سنگ و خار و خاشاك برخورد کردید و در کمین حیوانات جنگلی گرفتار 
آیا می توانید خود را نجات دهید؟حال اگر راهنمایی پیدا شود و . شدید

اصلی را به شما نشان دهد و شما را هدایت چراغی داشته باشد که راه
کند،آیا از او اطاعت نمی کنید؟این جهان نیز مانند محل خطرناکی در یک 

اگر بخواهیم بدون راهنما .شب ظلمانی است،آن شب همان عمر ماست
حرکت نماییم به بیراهه می رویم و به خطر می افتیم،اینجاست که نیاز به 

یرا بدون وجود راهنما نمی دانیم که راه درست ز.راهنما را احساس می کنیم
!کدام است

انبیا افرادي مثل سایر انسان ها بودند که به دلیل عصمت به این مقام 
در این که چرا تنها عده اي پیامبر شدند باید گفت که زیرا در همه .رسیدند

ضرورت نبوت: روز چھارم

هدف از خلقت انسان ها چیست؟

راهنمایان ما در جهان چه کسانی هستند؟چرا؟
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به عنوان مثال در جبهه همه نمی توانند . داردافراد لیاقت نبوت وجود ن
.فرمانده باشند زیرا همه توانایی آن را ندارند

:تعداد پیامبران*
از .هزار پیامبر را براي هدایت ما آفریده و فرستاده است124خداوند متعال 

نفر از پیامبران اولوالعزم هستند که دین تازه اي براي ما آورده اند 5این میان 
پیامبران اولوالعزم .بقیه پیامبران،دین این پیامبران الهی را تبلیغ می کردندو 

و ) ع(،عیسی)ع(، موسی)ع(،نوح)ع(حضرت ابراهیم: عبارتند از 
پیامبران در .)می توان از کارت هاي پیامبر شناسی استفاده نمود).(ص(محمد

:به عنوان مثال. راه احیاي اسالم زحمات زیادي کشیدند

سال مردم را به توحید دعوتکرد ولی در این 950) ع(ضرت نوحح:داستان
ایشان در این راه رنج هاي بسیاري . نفر به او ایمان آوردند80مدت، تنها 

روزي برفراز کوهی با . متحمل گردید ولی به وظیفه پیامبریش ادامه داد
صداي بلند دعوت به توحید می کرد که سران بت پرست از شدت عصبانیت 

دوباره روز . نا سزا گفتند و آنقدر کتک زدند که بی هوش به زمین افتادبه او
. دیگر در دعوت توحید به قدري به او زدند که سه روز بعد به هوش آمد

به فرمان خدا سالیان سال مشغول ساختن کشتی شد تا از )   ع(حضرت نوح
روز طریق آن عذاب الهی را از یاران خود دور کند ولی در طی آن مدت هر

باالخره عذابی نازل شد و همه افراد بت . با تمسخر قوم خود مواجه می شد
. پرست را غرق کرد و افراد نیکوکار در کشتی سالم ماندند
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قرآن کریم انسان ها را به اطاعت از انبیاي الهی دعوت نموده است و کسی 
را نداند و در مقابل نعمت هاي الهی شکر نکند گرفتار عذاب که قدر انبیا 
.الهی می شود

:داستان
قوم ثمود در سرزمینی آباد و خرم زندگی می کردند اما با تمام نعمت هایی 

را پیامبر این قوم ) ع(خداوند حضرت صالح. که داشتند، بت پرست بودند
مت هاي خدا را بر آن ها قرار داد تا آن ها را دعوت به خداپرستی کند و نع

یادآوري کند ولی آن ها نبی خدا را مسخره می کردند و از دستورات 
تنها عده اي دعوتش را پذیرفتند اما سران قوم .  حضرت اطاعت نمی کردند

آن ها از حضرت صالح معجزه اي دال بر صدق . همچنان کبر می ورزیدند
ه بیرون آورد اما منکران نه ادعایش می خواستند و ایشان شتري ماده از دل کو

تنها ایمان نیاوردند بلکه کینه شان بیشتر شد و سرانجام معجزه حضرت را 
روز 3حضرت صالح به آن ها هشدار داد که اگر ایمان نیاورند تا . کشتند

آن ها ایمان نیاوردند و روز معین . دیگر عذاب الهی بر آن ها وارد میشود
.و سوختندشدنداثر آن خشکهمه دشمنان درصاعقه اي آمد و

حدیث

وظیفه ما در مقابل زحمات پیامبران چیست؟

از رحمت خدا به دور است، کسی که بارش را بر ): ص(پیامبر اکرم
.دوش مردم می افکند
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آخرین پیامبر خداست که دین کامل رابراي انسان ها به ) ص(حضرت محمد
.ارمغان آورد

سالگی 6ایشان دو ماهه بودند که پدرش عبداهللا از دنیا رفتند و در سن 
پدربزرگشان عبدالمطلب سپرده مادرشان را از دست دادند  و سرپرستیشان به

سالگی هم پدربزرگشان را از دست دادند و سرپرستی ایشان 8شد؛اما در سن 
.الگی بودس40نبوت ایشان در سن .به عمویش ابوطالب رسید

رسول اکرم در راه دعوت مردم به اسالم سختی هاي زیادي تحمل : داستان
روزي پیامبر اکرم از .کردند و مخالفانشان ایشان را اذیت و آزار می رساندند

کوچه اي رد می شدند که مرد یهودي که از مخالفان بود،از باالي منزلش 
حضرت بدون هیچ عکل العملی رد .خاکستر داغ بر  سر حضرت ریخت

بعد از آن هر روز که از آن .ر گوشه اي ،سر خود را تمیز کردندشدند و د

)ص(پیامبر اکرم:روز پنجم

)عظمت و اعجاز قرآن توسط مربی  بیان شود(؟مهمترین معجزه پیامبر چیست

دانید؟در مورد زندگانی پیامبر چه می
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مسیر رد می شدند آن یهودي همین کار را تکرار می کرد اما پیامبر هیچ 

بعد از مدت ها روزي که پیامبر از آن کوچه رد .توهینی به یهودي نمی کردند
ي حال می شند ، دیدند که یهودي این کار را انجام نداد، از همسایه ها جویا

پیامبر با تمام بدي هایی که .او شدند  و متوجه شدند که بیمار شده است
یهودي در حقشان کرده بود به احوالپرسی او رفتند و با این کار مرد یهودي را 

.شرمنده کردند

ه چیز آمده که بهترین اعمال در آخرت س) ص(در حدیثی از رسول اکرم
بیان (.)ع(حب و دوستی علی)3آب رسانی به تشنه ها )2صلوات )1:است

)توسط مربیاهمیت و ارزش صلوات

):ص(بعضی از ویژگی هاي پیامبر اکرم
.زودتر سالم می کردندبه هر کس که می رسیدند )1
.بار مسواك می زدند3روزي )2
همیشه معطر بودند، به طوري که اگر از کوچه اي رد می شدند )3

.بوي عطرشان مدتی در کوچه می ماند
.را همیشه رعایت می کردند... آراستگی موها، صورت، لباسها و)4

چگونه پیامبر را از خود خوشنود نماییم؟

من ناخشنودم از مردي که به پروردگارش می گوید مرا ): ص(پیامبر اکرم
.روزي ده، ولی کاري نمی کند
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)از راست به چپ(:جدول
-10(کرد؟درو....وقتی که گندم ها رشد کردند و زرد شدند باید آن ها را -1
6-13(
)21-2-7- 8(پیامبري که نام کتابش تورات بود؟موسی-2
)18-16(مایه ي حیات؟آب-3
)15- 3-12-1(نیست؟دخترپسر-4
)11-5- 4(زحمتکش خانواده؟پدر-5
)22- 17(به خاطر آن بو از عطر استفاده می کنیم؟بد-6
)20-9-14(وسیله اي که با آن گندم درو می کنند؟داس-7
)19(سه حرف مانده به آخر؟و-8
است که باید به آن عمل ) ص(رمز جدول کالمی از رسول خدا :نکته-

.دست پدر و مادر خود را ببوسید:فرمودندرسول خدا .کنیم

/ چراغ راه مردم)/ ص(نور خدا محمد/ پیغمبر خوب ما
گوییم یا / ما کودکان همیشه) / ص(محمدرهبر ما 

.صلوات بر محمد/ صل علی محمد)/ ص(محمد
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:خاتمیت نبوت*
با توجه به این که دین در زمان رسول اکرم به صورت کامل بر مردم عرضه 

.شد، نبوت پایان پذیرفت

هر کسی که کار مهمی در دست داشته باشد، وقتی که برایش کار پیش می 
به عنوان مثال وقتی که مدیر مدرسه .را جانشین خود می کندآید حتما یکی 

با این وجود . نباشد،معاون جانشین اوست و کارهاي او را انجام می دهد
پیامبر که وظیفه هدایت کل جامعه را بر عهده داشت باید بعد از خودش 
جانشینی قرار دهد تا مردم دچار شک و تردید نشوند و به انحراف کشیده 

نیز از طرف خدا جانشین خود را معرفی کردند که راه )  ص(یامبرپ. نشوند
.ایشان را ادامه دهند و مردم را به سوي سعادت هدایت کنند

بعد از رحلت پیامبر، زمانی که ) ع(با وجود تصریح پیامبر به جانشینی علی
ز بزرگان و یاران مشغول غسل و کفن پیامبر بودند، بسیاري ا) ع(حضرت علی

پیامبر با شتاب، ابوبکر را جانشین پیامبر تعیین کردند و از مردم برایش بیعت 
به منزل تک تک انصار رفتند و واقعه غدیر را ) س(حضرت زهرا. گرفتند

ضرورت امامت: روز ششم

جریان غدیر چیست؟
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جریان غدیر چیست؟
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چون ابوبکر زودتر بیعت : برایشان بازگو کردند ولی آن ها در جواب گفتند
یاري مسلمانان نا امید شد به مدت که از) ع(علی . گرفت به او روي آوردیم

بعد از ابوبکر، عمر خالفت را در دست گرفت و با . سال خانه نشین شد25
آمد و زمانی که حضرت براي ) ع(گروهی براي بیعت گرفتن به خانه علی 

بیعت خارج نشدند، عمر درب منزل را سوزاند و به حضرت زهرا آسیب 
...سجد برد وبه مرا به زور براي بیعت) ع(رساند و علی

رفتم، دیدم کفش ) ع(روزي نزد حضرت علی : ابن عباس می گوید:داستان
. این کفش ارزش وصله زدن ندارد: به حضرتگفتم. خود را وصله می زد

به خدا سوگند این کفش از دنیاي شما بر من محبوب تر است، من : فرمود
دارم این کفش را وصله بزنم و این را بر خود عیب و عار نمی دانم و دوست

عالقه دارم اگر حکومتی در اختیارم باشد به وسیله آن حقی را بر پا کنم و 
) ع(علی : ابن عباس در ادامه گفتارش می گوید. رسم باطل را براندازم

.لباسش را نیز خود وصله می زد و بر عادي ترین مرکب سوار می شد

کعبه با /بوده او ولی/ بر تمام ما/رهبرم علی/ بوده اولین
.داده آبرو/بر جهانیان/بوده است و او/علی

.سخن چین به بهشت نمی رود): ص(رسول اکرم
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درامد زمین هاي کشاورزي خویش را ، صرف فقرا و ) ع(امام علی:داستان
محرومین می نمودند و شب ها که مردم به خواب می رفتند ایشان پنهانی 
سبد هاي نان و خرما به در منازل فقرا می بردند و طوري برخورد می کردند 
که کسی ایشان را نمی شناخت تا اینکه بعا از شهادت امام متوجه شدند که 

.بود) ع(ن شخص  حضرت علیآ

:جدول
)15- 18-5-9نام امام هفتم شیعیان؟کاظم-1
)13-23-6(دومین نماز روزانه؟ظهر-2
نام یکی از پیامبران الهی که به دستور خدا خانه کعبه را تجدید بنا -3

)8-20-23-5- 25-24-5(کرد؟ابراهیم
)23- 21-26-14- 12(؟مدینه)ص(محل دفن پیامبر گرامی اسالم-4
)1- 2-3(میسر نمی شود؟گنج.... نا برده رنج -5
و یارانش شجاعانه جنگیدند و به شهادت ) ع(سرزمینی امام حسین -6

)5-7- 4-22-11(رسیدند؟کربال
هدیه کرده ) س(به حضرت زهرا) ص(باغی که حضرت پیامبر-7

)9- 19-17(بود؟فدك
)14- 10-16(نام اولین سوره قرآن؟حمد-8

وظیفه از وظایف 4ول را کنار هم قرار دهیم،اگر به ترتیب حروف جد*
.جنگ با ظلم،کمک مردم،حفظ دین،رهبري:امامان بدست می آید
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) س(و حضرت زهرا) ع(امامان دوازده گانه همه از فرزندان حضرت علی
هستند که رسول اکرم در احادیثی آن ها را کشتی نجات و هدایت انسان ها 

.معرفی کرده است

حضرت علی و حضرت . به شدت بیمار شدند) ع(روزي امام حسین: داستان
بهد از .زهرا نذر کردند که بعد از شفا یافتن ایشان سهروز روزه بگیرند

ر بهبودي، همه اعضاي خانوادهروزه گرفتند، شب اول هنگام افطار فقیري د
زد و درخواست طعام کرد، همگی طعام خود را به او دادند و با آب افطار 

شب دوم نیز موقع افطار طعام خود را به یتیمی دادند و شب سوم به .کردند
...اسیري دادند و خود گرسنه به سر بردند

معرفی امامان: روز ھفتم

)ربط به حدیث سفینه نوح(خاصیت کشتی چیست؟

کدام امام در صحنه عاشورا به شهادت رسید و در ایام محرم برایش عزاداري 
)بیان حادثه عاشورا توسط مربی(؟می کنیم
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امام سوم شیعیان است که در زمان حکومت یزید زندگی می )  ع(امام حسین

یزید در صدد نابودي دین اسالم برآمد و فسق و فجور زیادي مرتکب .کرد
دیدند که اگر وضع به همین صورت ادامه یابد از اسالم )  ع(حضرت.شد

مراه چیزي باقی نمی ماند به همین دلیل تصمیم به جنگ با یزید گرفتندو به ه
تن از یاران 72یزید،امام حسین و .تمام خانواده به دفاع از اسالم برخاستند

باوفاي ایشان را در کربال به شهادت رساندند و خانواده حضرت را اسیر 
کرد،این واقعه در صحراي کربال و در روز عاشورابه وقوع پیوست و اینک به 

یکی از .پا می کنیمدر ایام محرم مراسم عزاداري بر)  ع(یاد امام حسین
کارهایی که می توان جهت همدردي با حضرت انجام داد خواندن زیارت 
عاشوراست که بیانی از حادثه کربالست و در آن دشمنان امام را لعنت می 

از آن جا که در جریان عاشورا حضرت و یارانش تشنه به شهادت . کنیم
) ع(ن تشنه حسینرسیدند، یادمان باشد هرگاه آب می نوشیم سالن بر لبا

.دهیم

:حدیث

) ع(روزي شخصی وارد مدینه شد، دربرخورد باامام حسن مجتبی:داستان
.شروع به ناسزاگویی و سخنان ناروا نمود

کرد و به او گفت که اگر حضرت با چهره اي خندان و شاداب با او برخورد 
مکانی براي استراحت نداري به منزل برویم و اگر به پول یا چیزي نیازداري 

امام به قدري بااو مهربانی نمود که آن شخص با شرمندگی از . به تو بدهیم
.حضرت معذرت خواست و از عالقه مندان آن حضرت شد

به برادران خود نیکی کنید، اگرچه با سالم کردن و ): ع(امام صادق
.جواب سالم باشد
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کا

دعاي توسل دعایی است که در آن به تمام اهل بیت متوسل می شویم و با 
توسل به ائمه از آن ها می خواهیم که ما را یاري نمایند تا از یاران واقعی 

ري بیایند و شفاعت ما را ایشان شویم و از  آن بخواهیم که در قیامت به یا
.ي سه شنبه بخوانیمو این که فراموش نکنیم که این دعا را در روزهابنمایند

12دارد / امت در دین ماام/ بگو تو از امامت/ اي یار با شهامت 
فرزند / حسنامام دوم/آمده بعد از نبی/آن ها علیاول/پیشوا

چهارم /که چون ستاره تابید/ سوم حسین شهید/آن صف شکن
امام دین /امام پنجم ما/فخر زمان و زمین/ زین العابدین

جعفر صادق /انش و طاهر استدبا / تمحمد باقر اس/خدا
نهم /رضا به حکم قضا/امام هشتم رضا/کاظم امام هفتم/ششم

نمونه / یازدهم عسگري/دهم علی النقی/محمد تقی
مهدي /بهر بنی نائب است/دوازدهم غایب است/رهبري

روشن / ظاهر شود زمانی /اوست خدا را نشان/ صاحب زمان
.کند جهانی

):ع(ویژگی هاي یک انسان خوب همچون امام حسن
)راست(گویی در زبان : .....س ا ت ر 
)تحمل(در سختی ها : .....م ت ل ح 

)بخشش(به نیازمندان : .... خ ش ب ش 
)خوشرویی(با دیگران : .... ر خ ش ي و ي و 

)دوستی(با مردم : ....س د ي و ت 
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چهارم /که چون ستاره تابید/ سوم حسین شهید/آن صف شکن
امام دین /امام پنجم ما/فخر زمان و زمین/ زین العابدین
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)تحمل(در سختی ها : .....م ت ل ح 

)بخشش(به نیازمندان : .... خ ش ب ش 
)خوشرویی(با دیگران : .... ر خ ش ي و ي و 

)دوستی(با مردم : ....س د ي و ت 
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:فلسفه غیبت*
ایشان را از چشم دشمنان دور نگه ) عج(خداوند جهت حفظ جان امام زمان

.داشت

تصور کنید کسی در محل تاریک و ظلمانی ، المپی نصب کند تا مردم از نور 
و روشنایی آن بهرا گیرند،ولی عده اي افراد شرور بعد از مدتی المپ را 
بشکنند و فضا را بخواهند تاریک کنند،دوباره المپ دیگري نصب کنند تا 

بار 11آن شخص .مکان روشن شود اما بعد از مدتی مجددا المپ را بشکنند
بار المپ را بشکنند و تنها یک المپ برایش باقی 11المپ نصب کند و هر 

چه باید کرد؟براي بار دوازدهم کا بخواهد المپ را نصب کند تا هم .بماند
مانع شکستن آن شود و هم مردم از تور آن بهره ببرند،آن را نصب می کند اما 

)  ع(جریان غیبت امام زمان.در هاله اي از تور و سیم،که از خطرات ایمن بماند
امام را براي هدایت بشر از تاریکی و جهل 12نیز به این دلیل بود که خداوند 

و ظلمت فرستاد اما دشمنان یکی پس از دیگري امامان را به شهادت رساندند 
اما خداوند متعال از آن جایی که .تا نور امامت  و هدایت را خاموش نمایند

همه موجودات را جهت سعادت و هدایت انسان دوستدار انسان هاست و 
خلق کرد،باز هم امام دیگري براي هدایت می فرستاد تا اینکه نوبت به 

) ع(دشمنان که شنیده بودند فرزند امام حسن عسکري. آخرین امام رسید

مھدویت:روز ھشتم

اگر امام زمان هم به شهادت می رسیدند چه می شد؟
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دوازدهمین ستاره امامت است که ظلم و ستم را ریشه کن می کند و عدل و 
ین بودند تا وقتی متولد شدند ایشان را  به شهادت داد را بر پا می کند در کم

. برسانند
مطلع شوند و فرزندي ) عج(اما خداوند نگذاشت که دشمنان از تولد حضرت

خانواده اش ایشان را .از نرجس خاتون به دنیا آمد که نامش را مهدي نهادند
از چشم دشمنان مخفی نگه داشتند و تنها شیعیان خاص،حضرت را می 

.دیدند

به شهادت رسیدند )  عج(پدر امام زمان)   ع(زمانی که امام حسن عسکري
،برادرشان جعفر خواست بر ایشان نماز بخواند که ناگهان طفل گندمگون 

من براي نماز خواندن سزاوارترم و آن طفل !زیبایی جلو آمد و گفت اي عمو
و زمانی که کاروانی براي تسلیت جعفر آمدند از او .ش خواندنماز بر پدر

جعفر در پاسخ .خواستند که بگوید چه مقدار مال در کیسه هایشان است 
ساله 4که طفل )  عج(در همان هنگام امام زمان!من که علم غیب ندارم:گفت

اي بودند خادمی نزد کاروانیان فرستادند و تمام اموال داخل کیسه را گزارش 
جعفر . کاروانیان گفتند که هر کس که تو را فرستاده او آخرین امام است .ادد

در منزل پنهان شده و )  عج(عموي امام بعد از این جریان گفت که امام زمان
بعد . دشمنان به خانه هجوم آوردند اما هر چه جستجو کردند کسی را نیافتند

شوند ، زیرا جان از آن خداوند اراده کرد که حضرت از دیده ها پنهان 
سال به واسطه چند نفر با مردم در 69سپس به مدت .حضرت در خطر بود

.ارتباط بودند ولی بعد از آن غیبت کبري آغاز شد که تا کنون ادامه دارد

آیا امام زمان از همان آغاز تولد غایب شدند؟
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:حدیث

بر همگان واجب است؛زیرا عبادت هاي ) عج(بنابر این شناخت امام زمان
.امت بدون پذیرش آن بزرگوار مورد قبول خداي سبحان نیست

:شعر

لبریز /تا باغ شود پر از گل یاس/ما منتظریم که تو بیایی
.از عاطفه و صفا و احساس/صحراشود تمام

هر کس که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به ): ع(امام باقر
.مرگ جاهلیت مرده است

...!بر من که خلق را ببینم،اما تو را نبینمسخت است ...
)فرازي از دعاي ندبه(
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:انتظار فرج*
در روایت آنده که مهم ترین وظیفه انسان ها در عصر غیبت، انتظار فرج 

.است

:این سه قلب را مقایسه کنید

قلب همه انسان ها در آغاز خلقت سفید و نورانی است و با هر گناهی که 
انسان مرتکب شود لکه سیاهی در قلب انسان پدید می آید، به طوریکه با 

اصرار و تداوم گناهان لکه هاي سیاه بیشتر می شوند تا جایی که تمام قلب را 
مان است که انسان تبدیل به فرد قسی القلب و بدي می فرا می گیرند آن ز

بنابراین باید سعی نماییم با انجام کار نیک و پرهیز از گناهان دل آقا . شود 
.را شاد کنیم)   عج(امام زمان

انتظار:روز نھم

انتظار فرج یعنی چه؟چگونه می توان امام زمان را خوشحال نمود؟

٠٠٠
٠٠٠
٠٠٠
٠٠٠
٠٠٠

٠....
......
.....
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، )عج(گناه نکردن،آگاهی نسبت به رابطه خود با امام زمان:انتظار فرج یعنی

اطاعت از دستورات نماز اول وقت،آماده کردن خود براي ظهور، اهمیت بر 
...الهی، انجام کار نیک، احترام به بزرگترها و

:جدول
)12-7-13-4(شهر امام رضا؟مشهد-1
)16-15-19(روشنی بخش شب ها؟ماه-2
)8-17-11(حیوان نجیب براي سواري؟اسب-3
)14-10- 18-5(کسی که پدرش را از دست داده باشد؟یتیم-4
)1-9-2(دم ماست؟نهمامام چن) ع(امام جواد-5
-6-3-8(جایی که افراد خوب در قیامت در آن جا به سر می برند؟بهشت-6

18(
با قرار دادن به ترتیب حروف کنار هم ،جمله زیبایی از امام :رمز جدول*

.من همیشه به یاد شما هستم:به دست می آید)  عج(زمان 
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:عصر ظهور*
.و همه در آسایش به سر می برندزمان ظهور، جهان پر از عدل می شود

اگر قائم ما قیام کند آسمان باران خود :روایت شده است که ) ع(از امام علی 
خود را بیرون می دهد، کینه ها از دل ) گیاهان(را فرو می ریزد و زمین نبات 

بندگان خدا زایل شود، درندگان و حیوانات با هم ساخته و از یکدیگر رم 
که زنی که می خواهد راه عراق و شام را بپیماید همه جا نمی کنند،تا جایی 

قدم بر روي سبزه و گیاهان می گذارد و زینت هاي خود بر سر دارد، و کسی 
نه درنده اي به او حمله می آورد  و نه او از درندگان .طمع به آن نمی کند

همچنین سرور و شادي همه جا را فرا می گیرد،هر گرسنه اي . وحشت دارد
می شود ،هر برهنه اي پوشیده می شود،هر فقیري بی نیاز می شود، هر سیر 

باطلی از بین می رود،بین همه محبت و دوستی برقرار می شود به طوري که 
.هر کس هر قدر نیاز دارد بدون هیچ منعی از جیب دیگري می گیرد

زنده هستند و از اعمال و کرده هاي ما ) عج(فراموش نکنیم که امام زمان
مطلع هستند ؛ بنابراین سعی نماییم هر هفته که ایشان نامه اعمال ما را بررسی 

.می کنند خوشحال شوند و براي مادعاکنند

نیک ما شاد چه کسی روزهاي دو شنبه و پنچ شنبه ناظر بر اعمال ماست و از اعمال 
و از اعمال بد ما ناراحت می شود؟
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:وجود معاد*
زنده شدن دوباره انسان ها بعد از مرگ، براي رسیدگی به اعمال انسان هاو 

.رسیدن به جزا و پاداش اعمال است

مدرسه بزرگی را تصور کنید که در آن دانش آموزان مشغول تحصیل هستند 
درس می بعضی از دانش آموزان با جدیت .و هر روز صبح به مدرسه می آیند

خوانند ،شب ها تا دیر وقت زحمت می کشند و مطالعه می کنند و در 
، روزها مشغول رس توجه ندارند و تالشی نمی کنندمقابل،گروهی دیگر به د

بعد از یک سال زمان .تفریحند و شب ها بدون هیچ دغدغه اي می خوابند
ه در امتحان فرا می رسد و همه دانش آموزان امتحان می دهند،آن هایی ک

امتحان زحمت کشیده اند موفق می شوند  و افراد تنبل چیزي نمی توانند 
حال تصور کنید که مدیر مدرسه بعد از همه ي امتحانات ، برگه ي .بنویسند

دانش آموزان را تصحیح نکرده،بسوزاند و از بین ببرد،آیا این کار از نظر شما 
که خلقت انسان مدرسه اي استدرست است؟این جهان نیز مانند کالس و 

چون اگر .دن پیامبران،سختی ها و امتحانات همه داراي هدفی استها،آم
.بدون هدف باشد،این کار از ابتدا بی معنا می شود

بنابراین باید معادي باشد که در آن به کارهاي بندگان رسیدگی شود و نتیجه 
ه شود کارها معلوم شود و آن کسی که در امتحان پیروز شده است،پاداش داد

.و آن کسی که رد شده است تنبیه شود

معاد:روز دھم

معاد یعنی چه؟
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از خداوند خواست که زنده شدن مردگان ) ع(روزي حضرت ابراهیم:داستان
خدا دستور داد که چهار پرنده . را به او نشان دهد

گوشتشان را تکه را انتخاب نماید و ) طاووس،خروس،کبوتر و کالغ(مختلف
تکه کند  و با هم مخلوط نماید،سپس هر مقداري از گوشت هاي مخلوط 

با این .شده را بر سر چند کوه مختلف قرار دهد و بعد هر پرنده را صدا بزند
کوه قرار دادند و زمانی که هر 10آن ها را روي ) ع(کار حضرت ابراهیم

مع شدند و به هم متصل پرنده را صدا زدند اجزایشان از کوه هاي مختلف ج
.شدندشدند و زنده

:جدول
)25- 15-6-8- 22-2(وسیله رسیدن به پشت بام؟نردبان.1
)23-18- 12(وسیله درو کردن محصول؟داس.2
)10-24- 3-16(عضوي از بدن براي صحبت کردن؟زبان.3
)1-14-19(اولین واجب در نماز به معنی قصد قربت؟نیت.4
)5-11(هم معناي او در فارسی؟وي.5
)9(حرف آخر الفباي فارسی؟ي.6
)4- 17-13(رودخانه بزرگ و طوالنی در مصر؟نیل.7
کدام امام االن در غیبت است و از چشم هاي ما پنهان است ولی تمام .8

)21- 26-7- 20(اعمال ما را می بیند؟مهدي

تنبلی به :،امام پنجم ما شیعیان است)ع(حدیثی از امام محمد باقر:رمز جدول*
.دنیا زیان می رسانددین و 

آیا زنده شدن مردگان بعد از مرگ امکان دارد؟
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:هدف معاد*

برقراري عدالت الهی و این که سزاي هر کس به عین عملش داده می 
.شود

به عنوان مثال فرعون همه ي پسران بنی اسراییل را می کشت ، زیرا شنیده 
ترس از دست دادن بود که پسري از قوم بنی اسراییل او را نابود می کندو از 

یزید یکی دیگر از ظالمینی .حکومت تعداد زیادي از کودکان بی گناه را کشت
تن از یاران با وفایش را 72، امام سوم ما شیعیان و ) ع(است که امام حسین

به شهادت رسانید،تا به راحتی بتواند مال مردم را بخورد و خوش گذرانی 
دي افراد بی گناه از زن و کودك و و یا صدام شخصی بود که تعتداد زیا.کند

حال سوال پیش می آید که آیا خداوند می تواند در این .پیر و جوان را کشت
دنیا آن ها را به سزاي اعمالشان برساند؟آیا آن هایی که صدها انسان را کشته 

اند با یکبار کشتنشان جبران می شود؟
سال در دره اي 3دشمنان، مسلمانان را به مدت) ص(در زمان پیامبر اکرم

گاهی اوقات جوانان در طول شبانه .محاصره کردند و حق رفت و آمد نداشتند
روز با خوردن یک دانه خرما سپري می کردند و گاهی حتی یک دانه را دو 

"سعد وقاص"فشار گرسنگی به حدي بود که .نیم می کردند و می خوردند

یده شتري را برداشت  شبی از میان دره بیرون آمد  و پوست خشک:می گوید
و شست و آن را کوبید و از آن خمیري درست کرد و تا سه روز از طریق آن 

مسلمانان براي دین اسالم این چنین آزار و اذیت دیدند اما دین .به سر می برد
را زنده نگه داشتند و پاداش این ها خیلی بیشتر از آن است که بتوان در دنیا 

.جزا داد

چند نفر از ظالمین را نام ببرید؟

و جزاي کامل اعمال در روز قیامت صورت می گیرد که ظالمان به بنابراین پاداش
.جهنم و مومنان به بهشت می روند

33

دي
جها

ي 
 ها

کت
حر

ت 
دای

و ه
ي 

برد
راه

ت 
العا

مط
کز 

مر
:هدف معاد*

برقراري عدالت الهی و این که سزاي هر کس به عین عملش داده می 
.شود

به عنوان مثال فرعون همه ي پسران بنی اسراییل را می کشت ، زیرا شنیده 
ترس از دست دادن بود که پسري از قوم بنی اسراییل او را نابود می کندو از 

یزید یکی دیگر از ظالمینی .حکومت تعداد زیادي از کودکان بی گناه را کشت
تن از یاران با وفایش را 72، امام سوم ما شیعیان و ) ع(است که امام حسین

به شهادت رسانید،تا به راحتی بتواند مال مردم را بخورد و خوش گذرانی 
دي افراد بی گناه از زن و کودك و و یا صدام شخصی بود که تعتداد زیا.کند

حال سوال پیش می آید که آیا خداوند می تواند در این .پیر و جوان را کشت
دنیا آن ها را به سزاي اعمالشان برساند؟آیا آن هایی که صدها انسان را کشته 

اند با یکبار کشتنشان جبران می شود؟
سال در دره اي 3دشمنان، مسلمانان را به مدت) ص(در زمان پیامبر اکرم

گاهی اوقات جوانان در طول شبانه .محاصره کردند و حق رفت و آمد نداشتند
روز با خوردن یک دانه خرما سپري می کردند و گاهی حتی یک دانه را دو 

"سعد وقاص"فشار گرسنگی به حدي بود که .نیم می کردند و می خوردند

یده شتري را برداشت  شبی از میان دره بیرون آمد  و پوست خشک:می گوید
و شست و آن را کوبید و از آن خمیري درست کرد و تا سه روز از طریق آن 

مسلمانان براي دین اسالم این چنین آزار و اذیت دیدند اما دین .به سر می برد
را زنده نگه داشتند و پاداش این ها خیلی بیشتر از آن است که بتوان در دنیا 

.جزا داد

چند نفر از ظالمین را نام ببرید؟

و جزاي کامل اعمال در روز قیامت صورت می گیرد که ظالمان به بنابراین پاداش
.جهنم و مومنان به بهشت می روند



34

شھ
ندی

ه ا
رگا

کا

:مرگ*
مرگ به منزله پلی است که انسان را به جهان دیگر منتقل می کند، جهانی که 

وحشت دارند هزاران برابر بزرگ تر تز این دنیاست اما انسان ها از آن 
همچون کودکی که در جنین مادر است تا زمانی که بیرون نیامده است هر چه 
از جهان و بزرگی و زیبایی آن بگوییم برایش قابل درك نیست و نمی تواند 

نسبت دنیا به آخرت همچون . بپذیرد که دنیایی بزرگ تر از دنیاي او باشد 
.نسبت جنین مادر به دنیاست

عوامل ترس از مرگ *
انسان گنهکار از فرا رسیدن مرگ و تصور سختی عذاب :سنگینی بار گناه)1

.هایی که در مقابل اعمالش به او خواهد رسید، در اضطراب و نگرانی است
از آن جایی که انسان میل به جاودانگی : نا آشنایی نسبت به حقیقت مرگ) 2

و مادیات دارد و ترس از مرگ را نیستی می پندارد دارد، تعلق شدیدي به دنیا
.در حالی که تصور اشتباهی است

مرگ و قیامت:روز یازدھم

مرگ چیست؟عوامل ترس از 

در شگفتم از کسی که می بیند هر روز از جان و عمر او کاسته ): ع(حضرت علی
.می شود و با این خال براي مرگ آماده نمی شود
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از هر کس لحظه مرگش فرارسد، ابلیس یکی: روایت شده) ع(از امام صادق

شیطان هاي خود را نزد او می فرستد تا او را به سوي کفر بکشاند ویا او را 
کسی که با ایمان باشد . در دینش مشکوك کند تا او با این حال از دنیا برود

.شیطان قدرت ندارد که او را به کفر یا شک در دینش وادارد

:تصویر بهشت و جهنم*

جایی پر از باغ هاي متنوع وسعتش به پهناي آسمان و زمین است که بهشت
است که همواره آب از کنار درخت هایش می گذرد،همواره سایه ي بهشتی 

و تخت در آن قصرها.وجود دارد که انسان با آرامش در زیر آن به سر می برد
چه ست و هر آنمهیابراي انسان یی از یاقوت وجود دارد و هر نوع غذایی ها

در بهشت هیچ خستگی و غم و .آرزو کند در مقابل چشمانش حاضر می بیند
با این وجود چه کسی است که آرزوي بهشت ... اندوهی وجود ندارد و

نداشته باشد؟
اگر انسانی در این دنیا کارهاي زشت انجام دهد و اطاعت خداوند و امامان و 

در آخرت جایگاهش جهنم پیامبران را نکند و از کرده هاي خویش توبه نکند 
.است

جهنم مکانی پر از آتش سوزان است،آتشی که هیزم آن سنگ ها و انسان ها 
هستند و از دل ها سر می زند، وقتی که بندگان وارد آن می شوند صداي 
وحشتناك و خشم آلودش شنیده می شود و در آن لحظه کسی به فریاد انسان 

اگر اعتراض کنیم یا کمک بخواهیم خداوند خطاب می کند که این . نمی رسد

جهنم چگونه جایی است؟

35

دي
جها

ي 
 ها

کت
حر

ت 
دای

و ه
ي 

برد
راه

ت 
العا

مط
کز 

مر
از هر کس لحظه مرگش فرارسد، ابلیس یکی: روایت شده) ع(از امام صادق

شیطان هاي خود را نزد او می فرستد تا او را به سوي کفر بکشاند ویا او را 
کسی که با ایمان باشد . در دینش مشکوك کند تا او با این حال از دنیا برود

.شیطان قدرت ندارد که او را به کفر یا شک در دینش وادارد

:تصویر بهشت و جهنم*

جایی پر از باغ هاي متنوع وسعتش به پهناي آسمان و زمین است که بهشت
است که همواره آب از کنار درخت هایش می گذرد،همواره سایه ي بهشتی 

و تخت در آن قصرها.وجود دارد که انسان با آرامش در زیر آن به سر می برد
چه ست و هر آنمهیابراي انسان یی از یاقوت وجود دارد و هر نوع غذایی ها

در بهشت هیچ خستگی و غم و .آرزو کند در مقابل چشمانش حاضر می بیند
با این وجود چه کسی است که آرزوي بهشت ... اندوهی وجود ندارد و

نداشته باشد؟
اگر انسانی در این دنیا کارهاي زشت انجام دهد و اطاعت خداوند و امامان و 

در آخرت جایگاهش جهنم پیامبران را نکند و از کرده هاي خویش توبه نکند 
.است

جهنم مکانی پر از آتش سوزان است،آتشی که هیزم آن سنگ ها و انسان ها 
هستند و از دل ها سر می زند، وقتی که بندگان وارد آن می شوند صداي 
وحشتناك و خشم آلودش شنیده می شود و در آن لحظه کسی به فریاد انسان 

اگر اعتراض کنیم یا کمک بخواهیم خداوند خطاب می کند که این . نمی رسد

جهنم چگونه جایی است؟



36

شھ
ندی

ه ا
رگا

کا

وعده ها را در دنیا به تو دادیم اما گوش ندادي و امروز جایگاه شما دوزخ 
...اگر تشنه و گرسنه شوند غذایشان فلز گداخته است و.است

و در پایان دل خوش می کنیم به دعایی که امید استجابت از درگاه خداوند 
.متعال را داریم

الهم عجل لولیک الفرج

توحید باشد /دانستنش گنج بود/اصول دین پبج بود
این سه /استمعاد سومین /نبوت است دوم/یکم

که نزد ما / دو اصل دیگر آن/اصول دین است
.راه هدایت بود/عدل و امامت بود/شیعیان

، ما را از )ع(خدایا به حق خون سید الشهدا
آقا امام سربازان فداکار و فرزندان وفادار 

.قرار بده) عج(زمان
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