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درس اول 
تقلید

خوبید؟ خوشید؟ سالمتید؟ امیدوارم ! سالم بچه ها
.که حالتون خوب باشه

از این جا تا بندر عباس چقدر راهه؟ شـما  ها بچه
رسـید بـه   میاگه بخواهید حاال حرکت کنید، کی

.اونجا؟ باید از کدوم راه بروید؟ من که بلد نیستم
ه راه رو به شما نشون شناسین کمیشما کسی رو

دونین اگه بخواهید خودتـان برویـد، گـم   می!بده
وقتی هم که گم شدید دیگه جـایی رو  ! شویدمی

پـس بایـد چـه    . شناسیدنمیکسی رو! بلد نیستید
کار کنیم؟ 

درسته، باید از کسی بپرسید که راه رو بلد باشه یا 
درسته؟! با کسی بروید که راه را بلده

جایی رو برید که راهش رو بلـد  پس اگه بخواید 
!پرسیدمیکنید؟ حتماً از کسیمینباشید چه کار

. دونیـد مـی مثالً از آقاي راننده یا بزرگترهایی که
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دهیـد و حتمـاً   میشما هم به حرفهاي اون گوش
.روید تا بتونین برسید به بندر عباسمیهمراهشان

کارها اگه مـا راه انجـامش رو   ي توي همهها بچه
. د نبودیم حتماً از کسی که بلد هستم بپرسیمبل

نید چی کار کنید دونمییکی از اون کارهایی که
نمـاز  . ست یا کارهاي دینی مونـه توي عبادت ها

خوب اگه تو . خواندن، روزه گرفتن، وضو گرفتن
نمازمون یه مشکلی پیش بیاید، و بخواهید بفهمید 

، از چه نمازتون درسته یا نه مثالً تشهد یادتون بره
پرسید؟میکسی

.درسته از حاج آقا یا کس دیگر که بلد هست
خوب حاال حاج آقا، باباها و مامانامون اگه ها بچه

براشون در مورد کارهاي دینی مان و عبادتهایمان 
پرسـن کـه   مـی یک چیزي سوال بشـه از کسـی  

.اسمش مجتهد یا مرجع تقلید هست
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لهاي کسی که مـا از اون سـوا  -پس مجتهد کیه؟ 
پرسیم یعنی اگه تو نمـاز و روزه  میدینی مون رو

.و وضو سوالی داشتیم باید از اون بپرسیم
به این کاري که هر چی اون مجتهد گفت انجـام  

پس حاال بلند بگید تقلید یعنی . گن تقلیدمیبدیم
چی؟

یعنی سوال از مجتهد
اگه ما چیزي رو بلند نبودیم باید حتماً ها پس بچه

.تقلید کنیم! یا چی. ه بلد هست بپرسیماز کسی ک
همون جوري که اگر بخواهیم بریم خمینـی شـهر   
باید حتماً باید راهشو از آقاي راننده یا بزرگترهـا  

شیم، میبپرسیم و اگه خودمون بخواهیم برویم گم
توي سوالهاي دینی مون هم باید حتماً از مجتهـد  

.بپرسیم تا به اشتباه نیفتیم
رو شناختیم باید تالش کنـیم کـه   حاال که مجتهد

اگر سوال برامون پیش اومد حتماً جوابشو از اون 
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بپرسیم و نظرشو بدونیم مثالً بدونیم نظر مجتهد ما 
.در مورد فراموش کردن تشهد چیه

فتوا: گنمیبه نظر مجتهد در هر سوالیها بچه
دهد که اگر بدون وضو نمـاز  میمثالً مجتهد فتوا
.شهمین قبول نیست یا اینکه باطلبخوانیم نمازمو
اگر یک دفعه ما یه سوالی برامون ها پس حاال بچه

پیش اومد براي فهمیدن نظـر مجتهـد چـی کـار    
کنیم؟می

پرسـیم مـثالً از   مـی آفرین از کسی که بلد هست
.پرسیممیحاج آقامون

کنیم؟مینبود چه کارخوب اگر مثالً حاج آقایی 
پرسیم یا تـوي  میم بلدهدونیمیباید از کسی که

رساله کتابی است کـه  ها بچه. رساله مجتهد ببینیم
مجتهد نظراتش را در مـورد مسـائل دینـی در آن    

نویسد، تا آنهایی که دسترسی بـه او یـا   میکتاب
یک حاج آقا ندارند، جواب سواالتشون را در آن 

.کتاب ببینند
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)تقریباً اجباري(کار درخانه 
ي فتواي مرجع تقلیدتون را دربارهبراي جلسه بعد 

:سوال زیر پیدا کنید2
رسند و میدخترها چند سالگی به سن تکلیف) 1

بعد از رسیدن به سن تکلیف چه کارهایی را باید 
انجام دهند؟

اگر توي نماز به این طرف و آن طـرف نگـاه   ) 2
کنیم یا بخندیم نمازمون چه کمی داره؟

ي را انتخـاب  هنـوز مرجـع تقلیـد   هـا  اگر بچـه (
مربی محترم با پرسیدن از یک فرد آگـاه  اند نکرده

انتخاب ها و عالم و عادل مرجع تقلیدي براي بچه
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کند، در ضمن وضعیت منطقه در انتخاب مرجـع  
.)تقلید نیز باید مورد توجه قرار گیرد
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درس دوم 
نجاسات

سالم بچه ها؟ حالتون خوبه؟ سـالمتید؟ ان شـاء   
.التون خوب و خوشهاهللا که ح

آیا امروز دوست دارید برایتان یک قصـه از یـک   
پس خوب . آقا پسر کوچولوي چوپان تعریف کنم

.گوش کنید
یکی بود یکی نبود غیر از خدا هـیچ کـس نبـود    
. توي یه ده کوچولو یه آقا پسري بود به نام علـی 

این آقـا علـی بـه همـراه دو تـا بـرادرش و یـه        
بابـاي  . کردمیزندگیخواهرش با پدر و مادرش 

همچنین یه گله گوسفند و یـه  . علی یه باغ داشت
کرد چون که میسگ بزرگ سفید از اون مراقبت

تونسـت گلـه رو بـه    نمیباباي علی کار داشت و
کرد یعنی مثل شما میصحرا ببره علی این کار رو

شد و میخوب صبح زود از خواب بیدارهاي بچه
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خـورد و  میحونه روخواند و بعد صبمینمازشو
.بردمیگله رو با اون سگه بیرون

یه روز که گله رو بـه صـحرا بـرد نشسـت روي     
زمین تا استراحت کنه ولی اوقدر خسته بـود کـه   
چشماشو بست و خوابش برد ناگهان بـا صـداي   
واق واق سگشون از خواب بیدار شد و دیـد کـه   
دو تا گرگ به گله شون جملـه کـرده علـی هـم     

رو برداشت و به کمک سگشون که سریع چوبشو
رفت و بـا کمـک اون   به گرگها حمله کرده بود، 

گرگها را دور کردند علی که دیـد سگشـون بـه    
هم زخمی شده و هـم نفـس   ها خاطر حمله گرگ

زنه، دلش براش سوخت و در حالی کـه  مینفس
دستش به خاطر فعالیت زیاد از عرق خیس شـده  

سـمت ده  بود، و سگ رو تو بغـل گرفـت و بـه    
.حرکت کرد

باباي علی که تازه از باغ برگشته بود تا علـی رو  
دید که سگ را در بغل گرفته است و سـگ هـم   
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کنه خیلـی زود سـگ را از   میزخمی شده و ناله
.علی گرفت تا زخم هایش را مداوا بکند

بعد از چند دقیقه علی که دید حال سگشون بهتـر  
ابـاش  خواست بره سراغ گوسفندها کـه ب میشده

روي؟ آیـا دسـتت رو   مـی بهش گفت علی کجـا 
شستی علی برگشـت و بـا تعجـب پرسـید چـرا      
دستمو بشورم؟ باباي علی هم گفت بـراي اینکـه   

نجش یعنـی چـی؟ یعنـی    : علی گفت. نجس شده
بعضی  چیزهـا نجـس   ! نه: همون کثیف؟ بابا علی

هستند و ما نباید به اونها دست بزنیم یا اونهـا رو  
ریختند بایـد  وي بدن یا لباسمون بخوریم و اگه ر

اونها رو تطهیر کنیم علی گفت تطهیر یعنی چـی؟  
. باباش گفت یعنی بشوئیم تا پاك شود
علی گفت بابا چیزهاي نجس چیند؟

به نظر شما جواب باباي علـی چـی بـود؟    ها بچه
رو گوش کـرده و  ها مربی محترم پاسخهاي بچه(

.نویسدمیپاسخهاي صحیح رو روي تخته
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خـوایم  مـی حاال با کمک هم دیگـه ها وب بچهخ
.نجاسات رو اسم ببریم

خوب اولیش که همتون هم گفتید خونه کـه اگـر   
دستمون زخـم شـد و خـون اومـد بایـد اون رو      

.بشوریم
دومین چیز نجـس ادرار اسـت یعنـی اگـر مـثالً      
داداش یا خواهر کوچولو ناگهـان لبـاس شـما را    

چون ادرار از خیس کند باید لباسمون رو بشوییم 
نجاسات است همچنین دستمون هـم اگـه نجـس    

.شده بود باید اون رو هم آب بکشیم
چیه؟ سگهها سومین چیز نجس بچه
به سگ دست بزنیم دستمون اگر ما با دست خیس 

.شه و باید اون را بشوییممینجس
یعنی اگـر  . چهارمین چیز نجس حیوان مرده است

از یه جایی رددستمون خیس بود و داشتیمها بچه
شدیم و دیدیم یه گوسـفند مـرده روي زمـین    می

تونیم بهش دست بزنیم؟میافتاده
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.شهمیآفرین نه چون دستمون نجس-
چیزهاي نجس یعنی نجاسـات چنـد تـاي    ها بچه

دیگه هم هستند که ما همین چند تا رو بیشـتر بـه   
.شما نگفتیم

.خوام بکنممیحاال دو تا سوالها بچه
گربه هم نجسه؟آیا-اول

شـنود و سـپس   مـی روها مربی محترم پاسخ بچه
دهد آفرین گربه نجس نیست ولـی بایـد   میادامه

یادتون باشـه اگـر بهـش دسـت بزنیـد مـریض      
.شویدمی

آب کثیف بد بو چطور آیا نجسه؟ آفرین این هـم  
نجس نیست ولی نباید دست بهش بزنیم تا مریض 

.نشویم و از اون هم نخوریم
در صـورت وجـود   (آب فاضالب چطـور  هابچه

؟ آفـرین  .)آب فاضالب در روسـتا مطـرح شـود   
که دستمون اصـالً اصـالً   نجسه و حواسمون باشه 

.اصالً بهش نخوره
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پس بدونیـد  . آفرین که خوب خوب گوش دادید
که اگر یک چیز نجس خیس به دستمون خـورد،  

شود یا اینکه اگر دستمون خیس میدستمان نجس
چیز نجس خـورد دسـتمون نجـس   بود و به یک 

.شودمی
تواند به من بگوید چرا دسـت  میخوب حاال کی

علی نجس شده بود خوب فکر کنیـد تـا یادتـان    
بیاید؟

آفرین چون دست علی به خاطر فعالیت زیـاد  -
از عرق خیس شده بود و با آن دست خیس سگ 
را بغل کرد و چون سگ هم نجس هست، دستش 

.که خیس بود نجس شد
چرا؟دیگه 

درسته آن سگ زخمی شده بود و بـدنش خـونی   
شده بود و وقتی علی اون را بغل کرد، خون بدن 
سگ به دست علی رسید و باعث شد دست علی 

.نجس شود
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إن شـاء  . به آخر کالسمون رسـیدیم ها خوب بچه
گوییم اگر دستمون نجس شد میاهللا در جلسه بعد

.شود آن را پاك کردمیچه جوري

انهکار در خ
شود میچیز یا کاري که باعث نجس شدن10نام 

.بعد بپرسید و بیاوریدي را براي جلسه
در جواب این کار در خانه الزم نیسـت کـه آن   (

باشـد بلکـه   هـا  نجاست ذکر شده در رسـاله 10
مورد مربوط به لمس کردن 10ي امکان دارد همه

مهم این است که . حیوان نجس العین و بول باشد
وز چیزها و کارهایی را کـه روزمـره بـا    دانش آم

دانسـت باعـث   نمـی کرد ولـی میبرخوردها آن
مـثالً امکـان دارد یـک    . بشناسـد . نجاست هستند

:دانش آموز جواب زیر را بدهد
آمدن سگ به خانه. 1



١٦

خوردن دست به سگ. 2
لباس داداش کوچکم که اون رو کثیف کرده. 3
)ادرار(تماس دستم به بول -4



١٧

ومجلسه س
مطهرات

حالتون چطوره خوبید؟ها سالم بچه
توي جلسه قبل اسم بعضی چیزهاي نجس ها بچه

مربـی  (تـونن اسماشـو بگـن    میرو دونستیم کیا
شنود و تک تک نجاسـات را  میمحترم جوابها را

).نویسدمیبراي یادآوري پاي تخته
خواهیم ادامه قصه دیروز را تعریـف  میحاال بچه

علـی آقـا، تـا یـاد بگیـریم      يکنیم همون قصـه 
.شه پاك کردمیچیزهاي نجس رو چطوري

قصه رو تا اونجا گفتیم که علی از باباش پرسـید  
چیزهاي نجس چـه چیزهـایی اسـت؟ و مـا هـم      
چیزهاي نجس رو که اآلن هم نام بردیـد براتـون   

:قصهي نام بردیم حاال ادامه
علی از باباش پرسید بابا چه چیزهـایی نجسـند و   

:هم جواب دادباباش
.ادرار، خون، حیوان مرده، سگ و آب فاضالب
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حاال اگر دستمون با یه جایی از بدنمون بـه  :علی
این چیزهاي نجس که شما گفتیـد بخـوره حتمـاً    

شه؟مینجس
اگه دستامون یا بدنمون خیس باشـه و  : باباي علی

به اون چیز نجس بخوره یا اینکه اون چیز نجـس  
ن بخــوره اون موقــع خــیس باشــه و بــه دســتمو

.شهمیدستمون نجس
پس اگه دستمون به خون یـا آب فاضـالب   : علی

.شهمیخورد حتماً نجس
شه چون اونها خیسـند  میحتماً نجس: باباي علی

حـاال اینهـا   : و تو باید اونها رو تطهیر کنی علـی 
شن؟میچطور پاك
خواي اونها رو پـاك  میبا آب آفتاب: باباي علی

دخونه؟کنی یا آب رو
کنن؟میمگه اینها با هم فرق: علی

بله که فرق دارن اگر بخـواي بـا آب   : باباي علی
آفتابه دستت که نجس شده رو پاك بکنـی، بایـد   
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سه بار بشوري و اگـر بخـواي بـا آب رودخونـه     
.شهمیدستت رو پاك کنی با یک بار شستن پاك

یاد گرفتید که چه جوري دستمون کـه  ها پس بچه
و پاك کنیم؟نجش شده ر

اگر دستمون نجس شد با یک بار شسـتن در آب  
رودخانه پاك میشه ولی با آب آفتابه باید سه بـار  

.دستمون را بشوییم تا پاك شود
خـونم خـوب توجـه    میحاال یه شعر زیبا براتون

سـر نزنـد   اگر بخواهی از تو.کنید تا یاد بگیرید
یـد  باهیچ کار اشتباهیگناهی انجام نده تو هرگز 

احکام دین خود را تا ایـن  که خوب بدونی
باید بدونی آیا ایـن  در امتحان فرداکه رد نگردي 

تا نزنی چیز پاك پاك است؟ یا باشد از نجاسات؟
به آن دست

بـه  دوري کنی همیشه      ز او هر چه که باید ا
هم جزوشونهکه سگگن نجاستمیاون
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پس غانط و بول انسانجزء نجاسات شده
آنرو ازجسم و لباسدور کن همیشه

و الزمباشد مفید خونی که در رگ ماست
دوري کنی تو از آنباید چون اون نجسه

هر نجس بدون همیشهمیرهمیحیونی که
نمیشهپاك میشه؟ نه،چه بشویی آنرا
از جسم خود دور کنهروها هر که نجاست

دلش رو پر نور کنهتونه با این کارشمی 

کار در خانه
روش تمیز کردن ظرفی را که نجس شـده  : سوال

.با آب جاري و آب آفتابه توضیح دهید
براي شستن با آب جاري یک بار گـرفتن  : جواب

ظرف نجس در آب کـافی اسـت ولـی اگـر آب     
آفتابه که نوعی آب قلیل است، باشد سه بـار آب  

.شودبکشیم تا تطهیر
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جلسه چهارم
وضو
خوام امروز چند تـا  میسالم حالتون خوبهها بچه

!سوال ازتون بپرسم
به اون کاري که خدا دسـتور داده و بایـد انجـام    

گن؟ واجبمیبدیم چی
حرف دوم نام امام هشتم مان؟ رضا

مربی حرف ضـاد را وسـط و دو حـرف واو دو    (
)نویسدمیطرف آن

ا وسـط و حـرف اول   حـرف اول ضـلع ر  ها بچه
نویسیم خوب چی شد؟میواجب را دو طرف آن

وضو←و + ض + و 
.شه وضوها میآفرین بچه

خوایم براي صحبت کردن با خدا آمـاده  میوقتی
بشیم اول باید چه کار کنیم؟
حاضـرید بـا هـم    ها درسته باید وضو بگیریم بچه

وضو بگیریم؟ پس هم آستینها شون رو باال بـزنن،  
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خوام مییم جلومون یه چشمه است، وقتیفکر کن
وضو بگیریم با سر و دست و پا سر و کار داریم، 
؟؟ اینها میگن اعضاي وضو فقط حواسمون باشـه  
موقع وضو گرفتن اسراف نکنیم چون خدا اسراف 

!کارها را دوست نداره
حاال گه دستمون یا صورتمون یا پاهـا مـون کـه    

ممکنـه آب  اینها اعضاي وضو بودند کثیف باشـه  
به پوستمون نرسه پـس اونهـا رو قشـنگ بـا آب    

.تا آب به همه اعضاي وضو برسه. شوییممی
نوشـیم  میحاال نشستیم سر چشمه، اول کمی آب

گیم؟میوقتی آب خوردیم بعدش چی
).علیه السالم(سالم بر حسین درسته

داریـم خـوب مشـت    مـی حاال یک مشت آب بر
مون در اومـده آبمون رو از جایی که موهاي سـر 

ریزیم بعد از بابا به پائین به اندازه پهناي دست می
.کشیم، خوب تا کجا باید بکشیم تا زیر چانهمی
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داریـم از آرنـج   مـی حاال یه مشت دیگه آب بـر 
. کشیممیریزیم و از باال به پایینمیدست راست

از آرنج تا نوك انگشتان حواسمون باشه که جایی 
.خشک نمونه

رسه نوبت دست چپ اونهم دقیقـاً مثـل   میحاال
ریزیم و از میدست راست یه مشت آب از آرنج

حواسـمون  هـا  کشیم بچهمیباال تا نوك انگشتان
باشه موقع آب ریختن با مشتمون فقط تـا دوبـار  

تـونیم آب بریـزیم و اگـر دو بـار مشـت آب      می
تونیم آب بریزیم پس نمیریختیم دفعه سوم دیگه

ر سوم ریختـیم وضـومون باطـل    اگر آب براي با
.میشه و باید از اول وضو بگیریم

رسه یادتون میحاال نوبت به مسح سر و پاهامون
باشه که موقع وضو باید سـرمون و پاهـامون کـه   

خواهیم روي آنها مسح بکشیم خشـک باشـند   می
ولی صورتمون یا دسـتامون اگـر قبـل از وضـو     

.خیس باشند اشکالی نداره
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مسح سرمونه دستمون رو دیگه خوب حاال نوبت 
کنیم و با همون دسـت خـیس مـون از    نمیخیس

کشیم میوسط سر تا جایی که موها روئیده است،
فقط مواظب باشیم موقع مسح سر، سرتون تکـون  

.نخورده و ثابت باشه
ریم سراغ مسح پا، اول پـاي راسـت بـا    میحاال

همون دست خیسمون بدون اینکه خیسش کنیم از 
کشیم بعدمیپاشصت پا تا برآمدگی سر انگشت

ریم سراغ پاي چپ اونهـم مثـل پـاي راسـت     می
ــیم مســح  ــدون اینکــه دســتمون رو خــیس کن ب

.کشیممی
.یه سوال دیگهها خوب حاال بچه

باید وضو بگیریمهایی چه موقع
نماز بـدون  ها بچه. آفرین یکی براي نماز خوندن

.بله، باطله-وضو درسته یا باطل؟ 
موقع قرآن خونـدن شـما وقتـی کـه قـرآن     دیگه 

خـوره  نمـی خوانید، اگر دستتون به خط قرآنمی
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بهتره که وضو بگیرید ولی اگر دسـتتون بـه خـط    
خوره باید حتماً وضو داشته باشید یعنـی  میقرآن

.واجبه که وضو داشته باشیم
تونـه بگـه   میحاال یه سوال کوچولوي دیگه کی

اگـه بخـوایم   شـه و میچه موقع وضوي ما باطل
نماز یا قرآن بخوانیم دوباره باید وضو بگیریم؟ 

شه و بعد میدرسته هنگام خواب وضوي ما باطل
.از بیدار شدن باید دوباره وضو بگیریم

دیگه موقع دستشویی رفتن وضوي ما باطل میشـه  
.و دوباره باید وضو بگیریم

همگـی  خواهیم با هم یه شعر میحاال آخر کالس
:بیت را تکرار کنندبا هم این 

ــا پــیش  گیرم تا تمیز باشم میوضو( ت
)خدا من عزیز باشم

:خوانیم؟میآماده اید با هم
نیتگیرم وضومیبا نام خدا

کنم از براي اومی
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ــی دست و پاهایم صورت و مویم م
کنم ؟؟ پیش از وضویم

ــاال شویممیگردي صورت حاال ب
به پائین از زیر مویم

ــا تمیز باشموضو میگیرم تا تـ
پیش خدا من عزیز باشم

اول حاال نوبت شستن دستهاست
کدام دست؟ اول دست راست

ــی از روي آنج تا سر انگشت م
شویم با آب یک مشت و دو مشت

ــاال مثل دست راست، دست چپم را ب
شویم حاالمیبه پایین

ــا وضو میگیرم تا تمیز باشم تـ
پیش خدا من عزیز باشم
ــه سرم رامی کشم یک بار، مسح بـ
جلوي مو دست ترم را
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ــا بعد از مسح سر، مسح هر دو پاست ام
به ترتیب، اول پاي راست

ــت  ــر انگشــ ــا، از ســ ــح پــ ــاي مســ جــ
کشم با دستمیپائین به باال

ــا با دست راستم روي پاي راست بـ
دست چپم روي پاي چپ

ــا گیرم تا تمیز باشممیوضو تـ
پیش خدا من عزیز باشم

ــا زآماده هستم براي نما بـ
کنم آغازمینام خدا

ــا گیرم تا تمیز باشممیوضو تـ
پیش خدا من عزیز باشم
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درس پنجم
تیمم

خـوام یـه   میحال شما خوبه، امروزها سالم بچه
که حتمـاً خوشـتون میـاد پـس     . قصه براتون بگم

قصه ما در مورد علی آقا است . خوب گوش کنید
، که علـی  خواهد برود به جاییمیکه با دوستش

:کنهمیآقا تعریف
یه روز دوستم رضا اومد پیشم و گفت پاشو کـه 

گفتم چـه جـایی؟   . خواهیم برویم به یه جاییمی
گفت ببین دیگه نباید نق بزنی چند بار قول دادي 

ولـی  . گفتم باشـه . نیومدي این دفعه را باید بیایی
.خواهیم بریممیبگو کجا

گفتنـد جـاي   ا هبچه. خواهیم برویم کوهمی:رضا
خیلی قشـنگیه ولـی حیـف کـه نزدیکـی هـاش       

باالخره سـرتون رو درد نیـاورم   . رودخونه نیست
رضـا  . صبح زود با هم راه افتادیم تا بـرویم کـوه  

قبل از اینکه راه بیفتیم به من گفت یه ظـرف آب  
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ولی من هم مثـل همیشـه یـادم رفـت و     . برداریم
خیلی یادم آمد، که دیگه وقتی که به کوه رسیدیم 

. دیر شده بـود و بـدون آب از کـوه رفتـیم بـاال     
هی رفتیم و . جایتان خالی خیلی جاي قشنگی بود

قله رسیدیم و همـه  هاي رفتیم تا اینکه به نزدیکی
.توانستیم ببینیممیجا را از اون باال

ظهر شده بود و خورشید اومده هاي دیگه نزدیکی
اگـه گفتیـد وقـت چـه     ها بچه(بود وسط آسمون 

)درسته وقت نماز ظهراري بود؟ک
آستین هامون رو زدیم باال و دنبال یه چشـمه یـا   
رودخونه بودیم که آب پیدا کنیم تا وضو بگیـریم 
ولی اینجا رو بگرد، اونجا رو بگرد، مگر آب پیدا

!شدمی
من هم کـه ظـرف آب را فرامـوش کـرده بـودم      

اگـر هـم  . مونده بودیم؛ که چیکـار کنـیم  . بیاورم
تیم برگردیم پایین و آب پیدا کنیم وقـت  خواسمی

در درس قبله و اوقات نمـاز بـه ایـن    (نماز ظهر 
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گذشت و می)به تفصیل اشاره شده استموضوع 
.شدمینمازمان قضا

گفـتم چکـار کنـیم؟    . باید تیمم کنیم: رضا گفت
!تیمم کنیم

این دیگه چه کاریه؟: علی
وقتی ما براي خوندن آب نداشـته باشـیم و   : رضا

اگر بخواهیم صبر کنیم تا آب پیـدا کنـیم، وقـت    
شه بایـد بـه جـاي    میگذره و نماز قضامینماز

.وضو تیمم کنیم
خوب حاال این تیمم چه شکلی هست؟: علی
حاال بیایید با کمک همدیگر تیممی را کـه  ها بچه
.خواهد به علی یاد بدهد را اجرا کنیممیرضا

نبود به جـاي  پس ما تا اینجا فهمیدیم که اگر آب 
البتـه حواسـتون   . وضو براي نماز باید تیمم کنـیم 

کـه  (باشه اگر بدانیم قبل از تمام شدن وقت نماز 
هـایی  در جلسات قبل گفتیم اوقات نماز چه وقت

توانیم با تـیمم نمـاز   نمیرسیم؛می، به آب)است
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بخوانیم و اگر با تیمم نماز خواندیم نمازمان باطل 
بگیریم؛ مثالً اگـه علـی و   است و حتماً باید وضو

رضــا بتواننــد قبــل از تمــام شــدن وقــت نمــاز 
خودشون رو به خونه برسونند و وضـو بگیرنـد و   
نماز ظهر و عصر رو بخوانند، نباید باالي کوه بـا  
تیمم نماز بخوانند بلکه باید بیایند خانـه و وضـو   

ولی اگه بدونند که بعد از . بگیرند و نماز بخوانند
.رسند باید تمیم کنندمیخونهاذان مغرب به 

اگر بتوانیم به آب برسیم و براي نمـاز  ها پس بچه
.درسته، نه-وضو بگیریم، تیمم میشه کرد یا نه؟ 

):کیفیت انجام تیمم(
کنیم که براي رضاي خدا و اطاعت از مینیت-1

.کنیممیفرمان او تیمم
.زنیممیدو کف دست را بر روي خاك-2
را به تمام پیشـانی از جاییکـه   دو کف دست -3

رویـد، تـا ابروهـا و بـاالي بینـی     مـی موي سـر 
.کشیممی
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کف دست چپ را بـر پشـت دسـت راسـت    -4
گــذاریم و از مــچ دســت تــا ســر انگشــتانمــی
هـاي  تا دستمان بر روي تمـام انگشـت  . کشیممی

.دست راست کشیده شود
کف دست راست را بـر پشـت دسـت چـپ    -5

)کنیممیالت قبل عملگذاریم و مانند حمی
امیدوارم که همه شما تـیمم کـردن را یـاد    ها بچه

حاال کی میاد براي ما یک بار دیگـه  . گرفته باشید
تیمم رو انجام بده؟
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جلسه ششم
قبله، اوقات نماز

به نام خداوند رنگین کمان 
خداوند بخشنده مهربان

و از خدایی که از بوي گل بهتر است
استتر اران صمیمینور و ب

:قبله
خوام میسالم علیکم، حال شما خوبه؟ بچه امروز

چند تا سوال ازتون بپرسم ولـی قـبلش بـه ایـن     
کشم خوب توجـه کنیـد   میشکلی که پاي تخته

تـون رو بـه کـدوم طـرف    شما تـوي کپر ها بچه
تـوانیم هـر   مـی خونید؟ آیـا میایستید و نمازمی

از بخوانیم؟ طرفی که خواستیم بایستیم و نم
آفرین ما باید براي نماز رو به قبله بایسـتیم حـاال   

دونه قبله چیه؟ و کجاست؟ که ما باید بـه  میکی
.طرف اون نماز بخونیم
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بله قبله خانه کعبه است، که شکلش هـم براتـون   
.کشیدم که ما باید به سمت اون نماز بخونیم

. کعبه خونه کیه؟ درسـته خونـه خداسـت   ها بچه
ش خواسته که ما موقع نماز خونـدن رو  خدا خود

حـاال  . به اونجا بایستیم چون اونجا خونه خودشه
یه سوال آیا خدا همیشه تو خونشـه، یعنـی تـوي    

کعبه است؟
همون طوري که قبالً بـه شـما گفـتم    . بله بچه ها

شه و همه جا هست و حرفهاي نمیخداوند دیده
داره کـه  بینه و دوستمیشنود و ما رومیما رو

هـا  باهاش حرف بزنیم و به یادش باشیم ولی بچه
تـونیم بـه هـر    میحاال که خدا همه جا هست ما

طرفی دلمون خواست نماز بخونیم؟
نه، چون که خودش گفته بایـد رو بـه قبلـه کـه     

همون کعبه است بایستیم، چرا؟
چون باید مسلمونها وحدت داشـته باشـند یعنـی    

معی شون با همدیگه اینکه توي عبادتهاي دسته ج
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هماهنگ باشند و همه شون به یک طرف بایسـتند  
تا دشمنها با دیدن اونها از وحدت و یکپـارچگی  

.اونها بترسند
گرفتیم کـه موقـع نمـاز رو بـه قبلـه      پس ما یاد 

.بایستیم
:اوقات نماز

:حاال یه سوال دیگه
بایـد نمـاز بخـوانیم، شـبها یـا      هایی ما چه موقع

کـه  باید توي روز سـه نوبـت   روزها؟ آفرین، ما
. شه، نماز بخونیممیجمعاً پنج نماز

ظهر و عصرصبح
مغرب و عضا

بعد از ظهر قبل از طلوع آفتاب
بعد از غروب آفتاب

خونیم تا طلوع مینماز صبح رو بعد از اذان صبح
ه؟دونین طلوع آفتاب چه موقعیها میآفتاب، بچه
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آفرین، موقعی که صبح، خورشید تـازه داره بـاال  
موقـع  یاد، موقع طلوع آفتابه و ما باید تـا اون  می

.نماز صبح رو بخوانیم و تمومش کنیم
رویم سر کار یا کـه  میرویم به مدرسه یامیبعد

.شهمیدهیم تا اینکه ظهرمیکارامون رو انجام
نمـاز  دونیم که باید دو تامیموقع ظهر همه مون

بخونیم، اسماشون چیه؟
آفرین، ظهر و عصر حاال ما از کی تا کـی وقـت   

دونه؟میداریم نماز ظهر وعصر را بخونیم کی
درسته از اذان ظهر تا وقتی که خورشـید غـروب  

یعنی موقعی که دیگه یـواش یـواش داره   . کنهمی
.شهمیشب

بعد از غروب آفتاب وقتی کـه شـب شـد و اذان    
ا باز هـم بایـد نمـاز بخـونیم؟     مغرب رو گفت آی

موقع نمازهاي مغرب و عشـاء، اون  ها آفرین بچه
اول یعنـی  . یعنی بعد از اذان مغـرب . موقع است
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شب نه اینکه بگذاریم آخر شب که یا کار داریـم  
.یا خوابمون میاد

خوام یه سوال از همه تون بپرسـم  میحاالها بچه
خوب توجه کنید اگر یه نفر کـه شـما رو خیلـی   

دوست داره و به شما خیلی مهربونی کرده و شما 
و انجام هم اونو خیلی دوست دارید صداتون بزنه 

یــه کــاري رو ازتــون بخــواد شــما اونــو منتظــر
دیـد و اون کـار رو   میگذارید و جوابشو دیرمی

براش دیر انجام میدید یا که خیلی سریع جوابشو
دیدمیدید و اون کار را براش سریع انجاممی

دهـیم چـون  مـی درسته، ما خیلی سریع جوابشو
.ترسیم ناراحت بشهمی

خدا هم با صداي اذان ما را سه بار تو روز صـدا 
.خواهد که نماز بخونیممیزنه و از مامی

حاال خدا که اینهمه به ما مهربونی کرده بهتر، این 
هست که ما نمازمون را همون اول وقـت بعـد از   

قتی تمام بازیهاي مـون را  اذان بخوانیم یا اینکه و
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کردیم و همه کارامون کـردیم در آخـراي وقـت    
نمازمون رو بخوانیم؟

آفرین ما نمازمون رو باید براي اینکه خدا مـا رو  
کنـیم  مـی بیشتر دوست داشته باشه و وقتی دعـا 

حرفامون را بیشتر گوش کنه همون اول وقت بعد 
.از اذان بخوانیم
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درس هشتم 
ي روزانهنمازها

سالمها بچه
نویسم خـوب  میبه چیزهایی که پاي تختهها بچه

توجه کنید 
وســیله -3تشــکر از خــدا -2ســبب قبــولی -1

نور چشم پیامبر-4شادي خدا از ما 
مربی محتـرم بـه   (شود؟ میچه چیزي باعث اینها

).دهدمیگوشها بچههاي پاسخ
نماز: آفرین

تی که پاي تختـه  اگر حرف اول این چهار تا عبار
نوشتم رو به هم بچسبونیم چه چیـزي بـه دسـت   

آید؟می
ستون←+ ن+ و+ ت + س

ما یک حدیثی داریم از پیامبر اعظـم کـه ایشـان   
. ستنماز ستون دین ا: فرمایندمی



٤٢

عزیز ما براي اینکه با خدا حـرف بـزنیم   هاي بچه
کنیم؟میچه کاري

وانـدن خوانیم آیا ما فقط نمـاز خ مینماز. درسته
خدا حرف بزنیم؟ توانیم بامی

تـوانیم بـا او حـرف    مـی نه هر وقت که بخواهیم
بزنیم ولی خدا از ما خواسته تا نماز بخـوانیم تـا   
اگر یک روز یادمان رفت که به یادش باشیم، سر 
نماز دیگه حتماً به یـادش باشـیم و بـا او حـرف     
بزنیم پس همیشه باید نمازهایمـان را سـر وقـت    

.بخوانیم
تشکر از خداونـد حـرف   هاي یکی از بهترین راه

زدن با خداست تـا همیشـه و همـه جـا بـه یـاد       
خداوند خوب و مهربانمان باشیم و با زبـان از او  

.تشکر کنیم
گفتگو با خدا همان نماز خواندن است اگر ما بـه  
یاد خدا باشیم و تـو نمازهایمـان از خـدا بـراي     
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کمـک کارهایمان کمک بخواهیم او هـم بـه مـا    
.یک سوالها کند خوب حاال بچهمی

خونیم اگر یادتان باشد در میما چه وقتهایی نماز
را هـا  مربی محتـرم پاسـخ  (چند جلسه قبل گفتیم 

).بشنود
خواهیم بگوییم که هر کدام از این نمازها میحاال

هـا  مربی محترم با کمک بچـه . (چند رکعت است
). یسدنومیتعداد رکعت هر نماز را پاي تخته

رکعت2نماز صبح: اول
رکعت4نماز ظهر : دوم
رکعت4نماز عصر:سوم

3نماز مغرب: چهارم
رکعت
رکعت4نماز عشاءپنجم 

. حاال آنهایی که ریاضیاتشان خوب است بگوینـد 
17آفرین روي هـم  . شودمیجمعش چند رکعت
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رکعـت نمـاز  17پس ما هـر روز  . شهمیرکعت
.یمخوانمی
وقتی که بخواهید برید میناب یا هـر شـهر   ها بچه

. رویـد مـی مرتـب هاي دیگري با مهمانی یا لباس
خواهید در برابر خدا که شـما را  میپس وقتی که

آفریده بایستید و با او صحبت کنیـد بایـد لبـاس    
تو دلهایمان هم به یـاد خـدا   . هایمان مرتب باشد

خدا باشـیم  نمازي که توي آن به یادها باشیم بچه
شود که ما دیگه دنبال کارهاي بد نرویم میباعث

.و بچه خوبی باشیم
خوانیم و شـما  میحاال یک شعر قشنگی را با هم

سپارم فقـط حتمـاً یادتـان    میرا به خداي بزرگ
باشد که نمازهایتان را سر وقتش بخوانید تا ستون 

بـراي  . (بشـه تـر  دینتن که نمازتان اسـت محکـم  
):کالس دخترها

توي صف نمازندکوچکهاي فرشته
چه با صفا و نازندمثل تمام گل ها
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بالهاي آنها شدهچادرهاي گل گلی
رو به خدا وا شده بالهاي زیبایشان

دهدمیبوي دعالبهاشونهاي غنچه
ــدا بوي خوش ربنا ــوي خـ بـ

دهدمی
):براي کالس پسرها(

محفل راز و نیازمنرگسم یاسم نمازم
خوشترین آهنگ سازمبال و پرواز و رسیدن

شیوه سوز و گدازمآشناي دردمندان 
توشه راه درازمهمسفر با رهنوردان

من نمازم من نمازم صیقل جان صیقل دل 
کار در خانه

از فردا همراه با بابـا و مامانـاتون نمازهـاتون رو    
هم خدا و هـم  گلی باشید وي بخوانید تا هم بچه

ی بیشتر از قبل دوست بابا و ماماناتون شما را خیل
داشته باشید
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درس نهم
واجبات و مبطالت نماز

جلسه قبل در مورد چی صـحبت کـردیم؟   ها بچه
نمازهاي روزانه-

خواهیم بگوییم که چه کارهـایی  میامروزها بچه
را حتماً موقع نماز خوندن باید انجام دهیم و چـه  

.را حتماً نباید انجام دهیمکارهایی
به کارهایی که توي نماز حتماً باید انجـام  ها بچه

واجبات نماز-گن؟ میبدیم چی
توي نماز انجام بدیم چـه و به کارهایی که نباید 

مبطالت نماز-گن؟ می
مبطالت یعنی چی؟ یعنـی چیزهـایی کـه باعـث    

.شوند نمازمون باطل بشهمی
ی که باید آنها را توي نمـاز  حاال بیایید با چیزهای
به کلماتی کـه پـاي   ها بچه. انجام بدیم آشنا بشیم

نویسم خوب توجه کنید و اونها رو توي میتخته



٤٧

خوام چنـد تـا سـوال    میکه. دفترهاتون بنویسید
.بپرسم
ــد و  قیام تکبیره االحرامنیت  ــدن حم خوان
رکوعسوره

آب خوردنخوردن    اذانسجده  قنوت 
ــورتاقامهنحرف زد ــدن صــ برگردانــ
تشـهد  کـار زیـاد    گریه کردنخندیدن

سالم
همتون اینها رو توي دفترهـاتون نوشـتید؟   ها بچه

.حاال بریم سراغ سواالت
هـا  از این کارهایی که توي ایـن مسـتطیل  ها بچه

شون رو باید در نماز انجام بدیم؟است، کدام
:درسته واجبات اینها هستند

از کارهـایی اسـت کـه مـا     نیت یکی: نیت-اول
؛ و باید در نمـاز  )واجبات(حتماً باید انجام دهیم 

خـدایا  : یعنی به خدا بگـوییم . خواندن انجام شود
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براي رضاي تو و براي ایـن کـه از مـن راضـی     
.خوانممیباشی، نماز

راستی آیا الزم است که نیت را به زبان بیـاوریم؟  
کـه در  آفرین الزم نیست به زبانمان بگوییم همین

دلمان بدانیم که 
:خوانیم براي میمثالً داریم نماز ظهر

رضاي خدا 
.نزدیک شدن به خدا، کافی است

دوستی با خدا
یعنی در ابتداي نماز بعد از : تکبیره االحرام-دوم

. نیت وقتیکه بدن کامال آرام است بگوییم اهللا اکبر
بهتره که دستامون راها بچه. و نماز را شروع کنیم

تا بغل گوشهامون بـاال بیـاوریم و بعـد اهللا اکبـر     
.بگوییم

قیام یعنی ایسـتادن در هنگـام گفـتن    : قیام-سوم
تکبیره االحرام و در هنگام خواندن حمد و سوره 
ــدن   ــه رکــوع و هنگــام خوان ــتن ب ــل از رف و قب
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پس ما توي این چهار وقت بایـد  . تسبیحات اربعه
اسـت کـه   که این هم از کارهایی. ایستاده باشیم

.باید توي نماز انجام بدیم
این هم کارهـایی  : خواندن حمد و سوره-چهارم

یعنیـدر رکعـت اول و   . است که باید انجام بدیم
دوم بایـــد حمـــد و ســـوره را بخـــوانیم و در 

سوم و چهارم هم تسبیحات اربعـه را  هاي رکعت
سبحان اهللا و الحمداهللا «یعنی چی بگوییم؟ . بگوییم

.»هللا و اهللا اکبرو ال اله اال ا
رکوع هم از کارهایی است که باید : رکوع-پنجم

انجام بدیم، که اگر یادمون بره انجام بـدیم نمـاز   
سـبحان  «گـیم؟  مـی توي رکوع چی. شهمیباطل

سبحان «گوییم مییا سه بار» ربی العظیم و بحمده
.»اهللا

که اون هم دقیقاً مثل رکوع که اگر : سجده-ششم
توي . شهمیجام بدیم نمازمون باطلیادمون بره ان



٥٠

سـبحان ربـی االعلـی و    «گـوییم؟  میسجده چی
.»سبحان اهللا«: گوییممییا سه مرتبه» بحمده

آخر نماز هم ها بچه: تشهد و سالم-هفتم و هشتم
مربـی محتـرم   (باید ذکر تشهد و سالم را بگوییم 

ــراي بچــه  ــار ذکــر تشــهد و ســالم را ب ــا یکب ه
).خواندمی

ک صلوات بفرستید تا بـرویم سـراغ بقیـه    حاال ی
.اش

.خوب حاال سوال بعدي
چـه  اون کارهایی را که نباید انجام بدهیم ها بچه

. کارهایی است؟ بگویید تا من عالمت بزنم
.مبطالت نماز اینها هستند. درسته

که اینهـا باعـث   : خوردن و آشامیدن-اول و دوم
.شهمیباطل شدن نماز

اگـر مـا وسـط نمـاز بـا      کـه  : حرف زدن-سوم
دوستمون یا مامانمون حرف بزنیم نمازمون باطـل  

.میشه
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که اگر : برگرداندن صورت از طرف قبله-چهارم
ما وسط نماز مـثالً مامـانمون صـدامون زد و بـه     

گـه؛  مـی پشت سرمون نگاه کـردیم ببینـیم چـی   
.شهمینمازمون باطل
که این هم : خندیدن و گریه کردن-پنجم و ششم

.شهمیباطل شدن نمازباعث
یعنی اینکه کارهاي اضافی تـو  : کار زیادي-هفتم

باطـل  که ایـن هـم باعـث    . نماز زیاد انجام بدیم
.شهمیشدن نماز

کـه  . هنوز باقی موندندها سه تا از مستطیلها بچه
. اینها نه واجب هستند و نه باطـل کننـده هسـتند   

.یعنی قنوت، اذان و اقامه
ا توي نماز مسحب است یعنـی  خوندن اینهها بچه

که انجامشون بدیم ولی اگه یه مـوقعی ایـن   بهتره
.کارها رو انجام ندادیم نمازمون باطل نمیشه

قنوت چیه؟ درسته آخر رکعت دوم بعد از ها بچه
اینکه حمد و سـوره را خوانـدیم دسـتهامون رو   
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هر دعایی کـه دوسـت   . بریم باال و دعا میکنیممی
.داشتیم

ربنا آتنا فی الدنیا حسـنه و  «: قنوتدعاي معروف
اگر آموزش .... »فی االخره حسنه و قنا عذاب النار

این دعا با مشکالتی مواجه بود به جـاي آن ذکـر   
).سه بار صلوات آموزش داده شود

تون هست؛ که بچه اذان و اقامه هم که توي کتابها
هر کس آنها را بـراي جلسـه بعـد حفـظ کـرد،     

. دهیممیپرسم و امتیازمی
کار در خانه

اذان و اقامه که در کتاب هاتون هست؛ هر ها بچه
بعـد حفـظ بکنـه    ي کس بتونه آنها را براي جلسه

.دهممیپرسم و بهشون امتیازمیازشون
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درس دهم
روزه

خدایی کـه  دل آرام گیرد به یاد خدا 
پشت و پناه تو است

و در بــی کســی   خدایی که از کودکی یار تو
گاه تو استتکیه 

هـا  حالتان خوب است یا بهتره؟ بچـه ها سالم بچه
با یک مسابقه چطورید؟
گم گوش کنید و حرف میخوب به سوالهایی که

را به هم بچسبانید تـا بـه   ها سوالهاي اول جواب
.رمز مسابقه برسید

نام امام هشتم ما چیه؟ رضا
قبل از نماز خواندن باید آن را بگیریم؟ وضو

امام حسن و امام حسین چیه؟ زهرانام مادر 
هشتنوبت چند عددیه؟ 7بعد از 

بـه هـم   هـا  اگر حـرف اول جـواب  ها خوب بچه
شه؟ روزهمیبچسبونیم چی
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دانید که روزه چیه؟ اگـر هـم  میهمه شماها بچه
که بهتـون دادم  هایی دانید پس خوب به شکلنمی

دهم توجه کنید میو توضیحاتی که در موردشون
 .

به من بگیـد  . تو نقاشی ما اآلن ماه رمضانهها بچه
اسم این آقا پسر را که خوابیده چی بذاریم؟ مـثالً 

خوب حسین آقا در شـکل اول  . ذارین حسینمی
کنه؟ و چه موقعی از روز است؟میداره چیکار

خوابیده و نصف است -
داره چیکـار هـا  بچـه . در شکل دوم بیـدار شـده  

خورهمیغذا-کنه؟    می
خوره؟ صبح، ظهر، شـب  میچه موقعی داره غذا
نصف شبه-یا اینکه نصف شبه؟ 

بچه اسم این موقع غـذا خـوردن کـه تـوي مـاه      
سحري-رمضان قبل از اذان صبح است چیه؟ 

درسـته  -خـوریم؟   میسحريهایی ما چه موقع
خواهیم روزه بگیریممیتوي ماه رمضان که
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.حاال میریم سراغ شکل سوم
ـ ها بچه و شـکل سـوم حسـین اقـا داره چکـار     ت
خونهمینماز-کنه؟ می

نماز صبح چنـد  ها نماز صبح   بچه-چه نمازي؟ 
دو رکعت-رکعته؟  

چـه  . حاال به شـکل چهـارم توجـه کنیـد    ها بچه
خورشید اومـده بـاالي   -موقعی از روز هست؟  

آسمان و صبح شده و اقا رمضـان مـا هـم رفتـه     
.مدرسه

چـه مـوقعی از روز   . مشـکل پـنج  ها خوب بچه
خورشید رفته و جاش رو به ماه -هست؟ 
.دادهها و ستاره

داره غـذا -کنـه؟   مـی حسین آقـاي مـا چکـار   
خورهمی
. چرا آقا رمضان ما ظهر نهارش رو نخـورد ها بچه
خوب معلومـه دیگـه آدم وقتیکـه روزه اسـت     –
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شـه؟  میخوره چون روزه اش چینمیدیکه نهار
شهمیباطل-

اسم این غذایی که وقتی روزه هستیم بعـد  ها هبچ
افطاري-خوریم چیه؟  میاز اذان مغرب

رو با هم دیدیم کیها حاال که شکلها خوب بچه
گیریم؟میتونه بگه روزه یعنی چه و کی روزهمی

درسته روزه یعنی اینکه براي اطاعت خدا از موقع 
طلوع خورشید تا غروب آفتاب چیزي نخوریم یا 

ري که باعث باطـل شـدن روزه مـا میشـه رو     کا
.انجام ندیم

که توي ماه رمضان خدا از ما خواسته و مـا بایـد   
.روزه بگیریم

یه سوال دیگه؛ وقتـی کـه مـا روزه   ها خوب بچه
کنیم؟ میگیریم چکاريمی

آفــرین نصــف شــب قبــل از اذان صــبح بیــدار 
بعـد از اذان صـبح   . خوریممیشویم و سحريمی
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خوانیم و به دنبال کارهایمانمیمان رانماز صبح 
.رویممی

نه-خوریم یا نه؟میصبحانهها خوب بچه
نه -خوریم یا نه؟ مینهار
از اذان صبح تا اذان مغـرب هیچـی نبایـد    ها بچه

تـونیم  مـی ولی بعد از اذان مغرب دیگه. بخوریم
.افطار کنیم

تا مـن یـه   . حاال یک صلوات بلند بفرستیدها بچه
.وال دیگه بپرسمس

آدم روزه دار ي دونند دیگه بـا چیـا روزه  میکیا
باطل میشه؟ درسته اول خوردن و آشـامیدن کـه   
قبالً گفتـیم؛ دوم فـرو بـردن تمـام سـر در آب؛      
رسیدن گرد و غبار به گلومون و از قصد و عمـد  

.استفراغ کردن
کنیم یا نه؟میبنابراین وقتی که روزه هستیم شنا

.ه سرمون بره زیر آبنه چون ممکن-
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رویـم یـا   میجائیکه گرد و غبار زیاد پخش شده
نه؟
نه، و اگر مجبور شـدیم بـرویم بایـد جلـوي     -

.دهانمان را بگیریم تا گرد و غبار به گلومون نرسه
دیگه داریم بـه آخرهـاي کـالس نزدیـک    ها بچه
خوام بپرسم، تـا ببیـنم کـی    میشیم یک سوالمی

.دهمیجواب
ه سن تکلیف رسیده، عمداً در مـاه  اگر کسی که ب

رمضان روزه نگیره چکاري باید بکنه؟ 
درسته، باید اون روزه را بعداً بگیره و عـالوه  -

61شـه  مـی بر اون دو ماه روزه بگیرد، که جمعاً
.روز

پس همون بهتره که توي مـاه رمضـان بـا بابـا و     
اصالً اگر عمـداً  . مامانامون روزه هامون را بگیریم

مضان روزه نگیریم گناه خیلی بزرگیـه و  در ماه ر
شه و از مـا راضـی  میخدا خیلی ازمون ناراحت

.شهنمی



٥٩

کالس امروز هم تموم شد و ما یاد گرفتیم ها بچه
چه طوري باید روزه بگیریم، و وقتی هم که روزه 
گرفتیم، چه کارایی باید بکنیم و چه کارایی نباید 

.بکنیم
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درس یازدهم
)پسرها(م و نامحرم محر

هـاي  بنام خداوند بخشـنده مهربـان، سـالم بچـه    
مـن چنـد تـا سـوال از آنهـا      اند خوب، کیا آماده

:بپرسم
-: یک سوره کـه بنـام پیـامبر اسـالم باشـد      -

)صلّی اهللا علیه و آله(محمد 
خوانید براي خدا، چون میشما همه تان نماز-

بـه  به خدا ایمان دارید یک سوره بنام خودتان که
مومنون-: خدا ایمان آورده اید، نام ببرید

هشتم-امام چندم ماست؟ ) ع(امام رضا -
کربال-کجاست؟ ) ع(حرم امام حسین -
توي چه مـاهی شـهید شـد،    ) ع(امام حسین -

عـزاداري ) ع(همون ماهی که براي امـام حسـین   
محرم-کنیم؟ می
را یک شکل دیگر بخواند؟ تواند این کلمه میکی

.ر جور دوست دارههر کس ه
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دونه مخالف محـرم کیسـت؟ مثـل    میکیها بچه
...آشنا و نا آشنا،

ــرین-چی میشه؟ » محرم«پس مخالف  : آفـ
.نامحرم

تونه بگه نامحرم یعنی چه؟ میخوب کی
حاال قبل از آنکه جواب بهتر را بگیم، یـک  ها بچه

:کنیممیخونم و با هم تکرارمیشعر براتون
صـــــورت و ا هحد حجاب بچه
دست تا مچ ها

خوب نیسـت کـه   غیر از دو دست و صورت 
باشد پیدا

بچه ها، نامحرم کسی است که باید حجابی را که 
.توي شعر گفتیم را رعایت کند

مگـه دیـدن موهـاي نـامحرم     : یک سـوال ها بچه
بله-اشکال دارد؟ 
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کننـد هـر کـی قـوم و     مـی فکـر ها بعضیها بچه
آیـا درسـت   . ه ما محرم استخویشاوند ماست ب

.نه-است؟ 
چـه کسـانی بـه    ها خوب پسرا، تو قوم و خویش

شما نامحرمند؟ یعنی باید جلـوي شـما روسـري    
سرشان باشد و حجابشان کامل باشه و شـما هـم   

بدنشون بـه  هاي نباید به موي آنها و دیگر قسمت
غیر از؟ 

.دختر عمو، دختر دایی و دختر خاله: آفرین-
ما محرمند؟ یعنی الزم نیسـت جلـوي   و کیا به ش

:شما روسري سرشون باشه
خـواهر و مـادر، عمـه، خالـه، دختـر      : آفرین-

.خواهر و دختر برادر

چند تا نصیبحت بـراي  ) ص(حاال حضرت زهرا 
:شما داره، خوب گوش کنید و جواب دهید
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هـــاي آي بچـــهحضرت زهرا فرمود
باهوش

روسري شو نبستهها یه دختري بچه
اومـــده بیـــرون  ون کفش و جوراببد

نشسته
حجاب اون کامله؟  می خوام بدونم آیا 

نه خیر-
یــــاوقتی وقت نماز و دعا

بیرون میره
ــو   در بین نامحرما ــه وض ــی ش م

نه خیر-بگیره؟ 
یه دختر دیگريتو کوچه و تو بازار

ــه موهاش که مونده بیرون از گوشـ
روسري

یگـه کـی   بـه مـا م  وقتی میگیم بپوشان
گفته؟
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ــی  عاقلهاي آي بچه ــد ک ــما بگی ش
)س(حضرت زهرا -گفته؟ 

تو مجلس زنونهیه دختر نمونه
پیش پسر برادرتو خونه پیش مادر

پیش عمو و یا پسراي خواهر
دایی

آیا اشکال نـداره؟  وقتی حجاب نداره
نه نداره-

:به این شکل
محرمند خوب دخترا، حاال بگید ببینم عمو و دایی 

یا نا محرم؟ یعنی حتماً باید جلوي آنهـا روسـري   
بپوشید؟

کننـد هـر کـی قـوم و     مـی فکـر ها بعضیها بچه
آیا درسـت  . خویشاوندان ماست به ما محرم است

.نه-است؟ 
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حاال یک قصه، هر کی دوسـت داره یـک   ها بچه
:صلوات بفرسته

قرار  بود که یک روز دایی و عموي زهرا بیاینـد  
بود که دایـی زهـرا اومـد    10، ساعت خانه زهرا

ولی زهرا نرفت چادرشو سرش کنـه و موهاشـو   
.نه–بپوشونه  



٦٦

درس یازدهم
)دخترها(محرم و نامحرم 

ه تـو از فاطمـه اینگونـه خطـاب اسـت     اي زن ب
.زینت زن حفظ حجاب استترین ارزنده

هـاي  بنام خداوند بخشـنده مهربـان، سـالم بچـه    
مـن چنـد تـا سـوال از آنهـا      اند هخوب، کیا آماد

:بپرسم
کربال-کجاست؟) ع(حرم امام حسین -
توي چه مـاهی شـهید شـد،    ) ع(امام حسین -

عـزاداري ) ع(همون ماهی که براي امـام حسـین   
محرم-کنیم؟ می

نویسـد  میمربی محترم سپس محرم را پاي تخته(
)محرم(کند و به صورت میو تشدید آن را پاك

:)دهدمیدامهنویسد و امی
تواند این کلمه را یک شکل دیگر بخواند؟ میکی

.هر کس هر جور دوست داره
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هـا  دونه مخالف محرم کیست؟ بچهمیکیها بچه
...مثل آشنا و نا آشنا، 
-چی میشه؟ » محرم«خوب، پس مخالف 

.نا محرم: آفرین
مربـی  (توه بگه نامحرم یعنی چـه؟  میخوب کی

را هـا  حترم جواب همه بچهمحترم محترم محترم م
).دهدمیبا دقت گوش

جواب بهتر را بگیم، یـک  حاال قبل از آنکهها بچه
:کنیممیخونم و با هم تکرارمیشعر براتون

ــورت و ها حد حجاب بچه ص
دست تا مچ ها

ــوب غیر از دو دست و صورت  خـــ
نیست که باشد پیدا 

پس حد حجاب یعنی چـه؟ یعنـی جاهـایی کـه     
م اگر ببینه اشکالی نداره، خوب کجاها حـد  نامحر

.»صورت و دست تا مچ«حجابه؟ 
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دختراي خوب، نامحرم کسی است کـه بایـد   -
شما حجابی رو که تـو شـعر گفتـیم جلـوي اون     

.رعایت کنید
تونـه جلـوي   میدختراي نازنینم یک خانم محترم

بله-مرد نامحرم روسري خودشو عوض کنه؟ 
-ال دارد؟ مگه دیدن موهاي نامحرم اشک

بله
یعنی چقدر اشکال داره؟

خیلی زیاد، اونقدر که اگر اینکار رو انجام بـدهیم  
هم خدا و هم حضرت زهرا از ما خیلی ناراضـی 

را کــه) س(خــوب، حضــرت زهــرا . شــنمــی
شناسید؟ برایش عـزاداري کردیـد و دوسـتش    می

دارید و او هم شما را دوست دارد، 
د وقتـی داشـتید   بـو 11ساعت :خوب حاال ادامه

خوردنـد عمـو و پسـر عمـو رسـیدند      میچایی
دفعه قبل، زهرا نرفت روسري شـو  ها خوب بچه(
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سرش کنه، این دفعه به نظر شما بایـد چـه کـار    
؟)کند؟ حجابشو رعایت کند یا نکند

در این دو ستون، دایی و عمو و کسانی که ها بچه
زیر آنها هستند، محرم هستند یا نه؟

.محرم هستند-
ر ستون دوم، پسر عمو و کسانی که در زیـر آن  د

هستند، محرم هستند یا نه؟ 
.محرم نیستند-

نا محرممحرم
دایـــی و 
عمـــــو 

برادر
پدر

ــر  پســـ
برادر

ــر  پســـ
خواهر

پسر عمو 
پسر خاله
پسر دایی

داماد
ــر  پســـ

همسایه
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