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 پیشگفتار

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ادْعُ إِلِي

 (125)نحل:  هِيَ أَحْسَنُ بِالَّتِي وَجَادِلْهُم

بدزرگ  هندر    تبلیغ یک هنر بزرگ است و مبلّغ یک هنرمند  

هدای تبلیید    های مؤثر در انتقدا  ییدا   تبلیغ، به کار گرفتن شیوه

 است 

ترین ابزاری است کده در هتدت تدنمین مقا د      تبلیغ بزرگ

مکاتددو و ااددزا  در بددین ههددد  مددرها در م ددام  م تلدد    

آوران التد  نیدز ا    الهلل  مورد استفاده وا   ش ه است  ییدا  بین

مر افکار آسهان  و آگاه ساختن مرد  این ابزار برای گسترش و ن

 کردن  نسبت به بای ها و نبای ها استفاده م 

هدای  های سری  علو  در عر هدر دوران کنون ؛ با ییمرفت

م تل  فرهنگ  و تکنولوژی که به عصر انف ار اطالعات لقدو  

یافته، ا  یک سو و بدا درخمدا اسدال  ندا  م)هد ی    و      

  اسدالم  در سراسدر هتدان، و    گیری تفکر فرهنگ  انقدال اوج

های ه ی  برای تعهیم و بسط ن ای تعالیم آسهان ، ای اد عر ه

تر تبلیغ و توهده بده ا دو  و    ا  سوی دیگر لزو  شناخت عهیق

 سا د های آن را مضاع  م راهکارها و شیوه

های م تل  هامعده  دار توسعه دین در الیهتبلیغ دین، عت ه

و بسط آن عالوه بر آمو ش عهیق است  متن س  و سا مان ه  

های تبلیی  مبلیان را و د یق، نیا من  ارتقای متارتتا و توانهن ی

های روشهن  و عله  سامان یاب ، تدا بدا   طلب  که بای  با شیوهم 
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های نوین تبلیغ بتوانند  در نمدر و گسدترش    بکار گرفتن متارت

الم  فرهنگ غن  و ا یل اسالم  و ت)قق اه اف بلن  ته ن اس

والی  برگرفتده ا  مکتدو اهدل بیدت ر  در کمدور بدر نفدو  و        

هذابیت آن در ا هان مرد  و عر ه هتان  هر چه بیمتر موفدق  

 شون  

اا  با عنایت به اههیت امر تبلیغ در ییمبرد اه اف دیند  و  

هدای ندوین تبلیید  و ارتقداح سد        ت تیز مبلیان دین  با شدیوه 

به منظور یاس گوی  به نیا هدا   های تبلیی  آنان، وآگاه  متارت

هددا و گیددری ا  روشهددای م اطبددان ا  طریددق بتددرهو خواسددته

هدای  سدا ی روش های رو آم  و مؤثر با تنکی  بدر بتینده  فناوری

های تبلیی  مبلیان و ای اد سنت  و مناسو ساختن دانا متارت

هدای  های مدورد نیدا  تبلیدغ در  مینده    کسو متارتانگیزه برای 

« هدای تبلیید   متارت»های  با عنوان ح ت وین کتابچهم تل  طر

  تتیه و در اختیار مبلیان  رار ده 

ای با تنظدیم طدرح هدامع     گروه م العات فرهنگ  و من قه

هددای تبلییدد  در هددای متددارتبددرای تدد وین و تددنلی  کتابچدده

هدای  گیریهای گوناگون، با ل   و عنایت خ اون  و ی موضور

 وفقیت ایدن طدرح را بده سدامان رسدان  کده      ییوسته توانست با م

 «( كويكيان و ووووحويان  2ها و فنون تبييي  حاايثي)    شيوه»

ای نهونده  محموي خيريآ دای   هنا گر ارههن ، نوشته یژوها

ا  آن اسددت  بددا سددااا فددراوان ا  ایمددان و آر وی توفیددق رو  

افزون، امی  است این یژوها مورد استفاده مبلّیان م)تدر   درار   

 گیرد 

 
 

 

 ااه   ادهوش

 معاون فرهنگ  و تبلیی 



 

 

 

 

 مقدمه
ق داد تاا در نشار   يا  ا سپاس از خداوند منان کا   ا  ماا توف   

 ،در کتااب حاضار   ، يهرچند کوچک  ردار   ام ،مهارف اسالم

ناام  ژه کودکان و نوجواناان  ي( و2ث )ين احادييو فنون تب هاوهيش

 هاا ن روشي توانند از ا  در ران مبّ._انتالش شده است تا دارد، 

   عنوان  هاقان مصديا  هره  يرند: )ع( يتاهلث يان احاديدر  

   اا  يرا ن ي ريد يهاتوانند روشم  مبّ._انو م رح است نمون  

 :نديف اايق  خود    مجموع   يس.

 

 ثيف حديتعر

اسات    ه  شامل کالم و   ارشا ين محدثان شميادر  ثيحد

و ائما    )ص(اعر امبر ير مهصوم ا اع  از پيرفتار و تقر ،ک   ول

 ،ثان   ر اوار از محاد   ،ي خ  هاا يشا  :کناد م ان يا را    )ع(اطهار

ق و  المصو وم او    يك  حيکالم »  کندم   ين تهريث را چنيحد

 .«رهيفصله او تقر

 

 ثيگاه حديجا

امبر يپ :شودم ن شمرده يمنا ع فه  د ث همانند  رآن ازيحد

 ا    ،خود  و روش آسمان هاآن رياو و تفسيان آي ا   )ص(اعر 

شاان  يوه اي  از شا يا  ر امامان مهصوم نيد :م پرداختت مرديهدا

  ناا  ار   : ذاردناد  يث از خود  رجايکردند و صدها حد يرويپ

او  ارآن  يا از آ    است ک   رخمسّ. يث امريت حديحج ،نيا
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كم يما ات  » خواني  :  راي نمون ، در  رآن م دن   دان اشاره دارين

را فرساتاده او    چا آنهار   ؛هاکم عنه ف انتهوا نالرسو  فخذوه و ما

 ،شااما را  ازداشاات چاا آن د و از هااريااري  ، شااما آورد ي اارا

 :«ديکن يخوددار

است  ي يشامل هر چ «كميات ما»عبارو  ،ف ي  شرين آيدر ا

 ر آن حضرو را فرايرفتار و تقر ،امبر صادر شده و  فتاريک  از پ

رساول      عام است و هر ون  نهين «ما نهاکم»عبارو  :ردي م 

 :شودم را شامل  ()صخدا

 

 ثيحدحفظ و نشر به  )ص(اعظمامبر ياهتمام پ

اهتماام  ث خاود  ينشار حاد   حفاظ و   اسالم     رام امبريپ

   رفت  از مصدر وح رکالمشان  چون مهتقد  ود نداشتفراوان  

م ا  »  ديا فرماما   ارآن   خداوند در : ن  سخن انسان ،است  ايه

ما  هاوس ساخن ن   او )محمد( هر   از سر ؛...ينطق عن الهوي

کا   ار او ناازل    نيسات    ج  وح ي يد چي وم  چ آند و ي و

ن نقش را در ياالترن و  ينخست، امبريپ ،لين ديي   هم «:ستاشده 

از آن  ا    يث داشت ک     موارديحد ن ارشحفظ و  ، سترش

 :شودم اختصار اشاره صورو 

 

 ثيو حفظ حد يرياهتمام به فراگ

ك  از ، چناند داشتيث تأکيظ حداسالم  ر حف  امبر  راميپ

 ايشان چنين روايت شده است 

ه م ن  ي  حت اجو  ال يثاً مما ين حدياربص يمن حفظ من امت»

ه ا و ل م   يامه عالما فقيوم القيعزوجل  اهللبصث  ،نهميد امر

 «.صذبهي
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  داشات   اشاد و حتا     عاام  يتواند مهنام  «حفظ»عبارو 

ن مصاداق آن  يتار  مسا.ّ :  اا ايان حاال،    شامل کتا ت ه   شود

ن نهمات  يا از صحا   از ا ياديک  جمع ز استو حفظ  يريفرا 

 : رخوردار  ودند

 

 ثينشر حد هامبر بياهتمام پ

ل ينا  و تشاک  ي اام  اا هجارو  ا  مد    ه  )ص(اعر  امبريپ

 ا   ساترش    ،يريت فرا ياهمتأكيد  ر  عالوه  ر ، نيحکومت د

.  ي   وس هانآ رين و تفسيياو و تبيآ يان ق ياز طر  نيفرهنگ د

 حضاور در مکا ،    ده ساال يدر طاول سا   :او پرداختينشر روا

 ا تمرک  مسا.مانان در    وي ،تر فراه   ودث ک يفرصت نشر حد

 :  اراي کارد م ق يرا    نشر سخنان خود تشوآنان  ،امبريپ ،ن يمد

اکروا و تالقوا وتحدثوا ف ا   تذ»  حضرو فرموده استآن ، نمون 

 ؟ل و من خلفائ ك يق :ياللهم ارحم خلفائ» يا «ث جال للقلوبيالحد

 .«يثيروو  احادي يأتو  بصدين يقا  الذ

را  ياو نباو يا ت نقل و نشار روا ياهم ،ن دستيا از  اتيروا

امبر يا او در زماان پ يا کا  نشار روا   دهاد نشاان ما   رساند و م 

از مس.مانان   ق آن حضرو  ود و  روهيتشو     ين )ص(اعر 

پرداختناد     اين كار م  غ بن نباتهبصا و ابوذر ،سلماناز جم.  

شررر ششرو     برن ا : اود  )ع(يحضررت للر  تااز آناان   و پيش

  دنويسم   ارهنيدر ا (588)م  يمازندران

کتاب اهلل جل  عجم» :نيرالمؤمنيه اميا  او  من صنف ف»

 ياهلل عنه ثم ابوذر الغف ار  يرض يجالله ثم سلما  الفارس

 ...«.رافع ياهلل بن ابديرحمه اهلل اصبغ بن نباته ثم عب
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 ثين حديامبر بر تدوياهتمام پ

  اسالم  نيث را نشان فرهنگ ديثبت حد ،)ص(اعر امبر يپ

موارد اين توان در م حديث  ر کتا ت را امبر ياهتمام پ :شمردم 

  افتي

 ه نوشتنزاجاصدور ا ياو ي   ر کتا ت روايامر و توص: 1

 نهاآن

.  يبر و کتا ت آن    وسا اميپي.  وس   او يروا يامال: 2

 ن)ع( مثل حضرو ع. يصحا     ر وار

  يتاأي  ،امبر ک  شاامل دعاوو  ا  اساالم    يپ يهانام : 3

 :ن و::: استي  مهاي  ديته. ، .وب

ن اارش   ار   )ص(اعرا  در مورد اهتماام حضارو رساول    

ث داشات  يش از پنجاه کاتب حاد يشان  ين  س ک  ايث هميحد

ث از او  ا   يدر ماورد حاد    ا نساخ  مکتاو   ي صحيف   ک   رخ

 ان    ا ا  ،ا او رافاع   ،)ع( حضرو ع.ا   مانند ،انداد ار  ذاشت ي

 : و:::  س.مان فارس ، ن سمره جا ر ،کهب

 

 ثيبه حد )ص(بيتاهلاهتمام 

 ااه  ي  از جايا ه  اماميکا  از نرار شا    )ص(عصمت  يتاهل

 ،دورناد  ا   يو رفتار ي رخوردارند و از هر ون   ناه فکر ي .ند

 :دارندنقش  سيار مهم  ه  يث شين حديخ تدويتار   در چ ون

نشار و   ،نيضارورو تادو   ،يااد شاده   ا توجا   ا  م اياب    

د دانسات کا    يا  ا :شاود م  تر يشث روز    روز ي سترش حد

م آغاز    .ک  از کودک ،ستين  آموزش مخصوص دوره خاص

 ،ليتحصا  ي ارا  هاا ن دورهي هتار  :ان عمر ادام  دارديشود و تا پا

ن يا را در ايا ز ناسات   ل جوانيو اوا  نوجوان ، کودک يهادوره

نسابت   ، عاطف و  عقالن ، فرد از نرر رشد  دن  آماد  ،هادوره



 13 ........................................................................  كودكان و نوجوانان

 

و  تار  ايش  ،يرياد يا در   و کهان سااي    ان ساييم يها   دوره

 :است ترمناسب

 ني هر ار مهصومسخنان ژه نسل حاضر  ا يمردم    و ي آشنا

 يامااروز اماار يروح و ماااد  اا  در زنااد  هاااآن و اسااتفاده از

ن م ايب ي  ايان و تفهي   چ ون در اين ميان،  :ر استيانکارناپذ

 يهاا  ساترش رساان    ،نسال اماروز     ا توج     کا  حوصا.   

متفااوو و متناوع    يهاا و روش هاکيو تکن يداريو شن يداريد

د و کارشناساان  ياساات  ، رانپژوهش يتوج  جد     ازين  آموزش

 :دارد  فن

  د يا چي  م اياب  ا  کودکاان و نوجواناان از پ    يتفهو ا ايق

را کودکاان و نوجواناان جناب و    يا ز ن رخوردار اسات  يتر يش

 ،و تنوع  سر رم ،حيو تفر ي از :خود را دارند  ژه سنيجوش و

 :است دورهن يا يجد  يازهاين

سات و  يکارساز ن ي    تنها  سنت  آموزش يهاامروزه روش

 : يهست  آموزش جديد يهاو  ايب هاروش   كار  ستن ازمند ين

ر يا مخت.ا  نر  يهاا و مهاارو  هاا کيو تکن ها ا استفاده از  ايب

 ، کاردسات  ،کاارو  ، پرده خاوان  ،تيحکا ،داستان ،شهر ،ريتصو

کودکاان و  تاواني   ما    ل کماک آموزشا  ي  و وساا يتشب ،ليتمث

 هتار   )ص(عصامت و طهاارو    يتاهلث ينوجوانان را  ا احاد

 : يآشنا کن

ل ياساتفاده از ا  ارهاا و وساا    ،ن کتابيا يها ژ ياز و  کي

ر کاارو  ي ودن نر رسدستم.موس و در  ،ساده  کمک آموزش

 ،نرد اان  ،عسال و سارک    ،توفانکوه و  ،پل ،سنگ و  ل ،(مقوا)

 ،نشيآفار  يهاا  اساتفاده از شا فت   :کفش و::: است ،شان  ،ن ييآ

 ،شينمااا ، شاانقا چنااينهاا  اادن انسااان و  ،اهااانيدرختااان و  
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ن کتااب  ا  شامار    يا  ار ا يد يها ژ ياز و  و خ اط  کاردست

 رود:م 

مورد استفاده در  يو ا  ارها هاکيتکن ،هااز مهارو کدام هر

راي  ا  :متناسب است يرياد يا چند روش يک ي ين کتاب  رايا

 ي و ياز ا  ارها  کي  يان مفاهي  ير  راياستفاده از تصاو ،نمون 

دن و يا د ،ماؤثر  يرياد يا  يهااز روش  کين چو نو مؤثر است

کا   نيا ل ايا  ا  دي ني  دار ت ياستفاده از اشهار ر :ن اه کردن است

نقاش  سايار    ،در آماوزش  ،م .وب سن خردسال و کودک است

 :مهم  دارد

د و يا   را  باول فرما ي  ناچين هديخداوند متهال ا ستا ديام

 )ص(عصامت و طهاارو    يات اهال را  اا   ماا  ،ا و آخرويدر دن

 :سازدمحشور 

 ،سات يراد نيا از نقص و ا  خاي يک  کار  شرني ا توج     ا

خود محاروم   يکارهاشنهادها و راهيپاز را  شود مام  درخواست

 :دينساز

 يريمحمود خ
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 احاديث تصويري
استفاده از تصوير  راي  يان مفاهي  يک  از ا  ارهااي  سايار   

 ن دارد:ادر مخاطب است ک  تأثير  س اي در آموزش مؤثر و  وي 

اسات:  ار   ا ن اه کاردن  يدن يد ،مؤثر يرياد ي يهااز روش  کي

ق يا ن طرياز ا يرياد ياز  درصد 70حدود  ها ينرر   رخاساس 

از    راما  مبّ._اان مناسب است طالب و پس  :پذيردصورو م 

 :ندكناستفاده  ها  در آموزشين روش نيا

 

 يريث تصويان احاديروش ب

 :شد امتناسب ع ر  ا موضويتصاو :1

 :دمتناسب  اشن اا سن و اطالعاو مخاطب ر يتصاو :2

 : اشدمتناسب ن ات مخاطبير  ا جمهياندازه تصاو :3

 :ت الزم  اشديو شفاف ي اي وداراي د ير  ايتصاو :4

ر است ک     ينشان دادن تصو ،ريز انتخاب تصومرح.   هد ا

  رديپذم چند صورو انجام 

ر مر وط نشان يتصاو سپس :شود يان   ياهحيا تدا توض :1

 :داده شود

 ياان    ياها حيسپس توضا  :ر نشان داده شوديا تدا تصو :2

 :نشان داده شود ه ارکير يتصو ياشود 

 : فت  شوداي ح    صورو مرح. يو توضر يتصو :3

ر ياز تصااو  ،  ايد اشد ترنيين پااهر در سن مخاطب :نکته* 

  ين نوکارت رياز تصاو  حت :دكرتندتر استفاده  يهاشادتر و رنگ

 :د هره  رتوان م  هاآموزش   رخ ي را
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 و حکايت احاديث تصويري
ي آماوزش  هاا احاديث تصاويري و روايات يکا  از شايوه    

 :استک  روش کار رد آن آسان رود    شمار م احاديث 

 ا    هاا آن د تاا توجا   هيا نشان د مخاطبانا تدا تصوير را    

حکايات و   ،ساپس  اا  ياان حاديث     :خوب ج.ب شود ،تصوير

توضايح   آن راو  كنياد داستان مورد نرر را از روي تصوير دنبال 

 :هيدد

  لي اَرٌ عَقادِ شياءِن االَ ّ شيئاً مِاَ كَنالِهُ كَلبُق قَلَّصَل تَهَفَ»

 «م.صَقا  نَ ؟كَتِرطَن وَمِ كَوَخلَّيُ

 نج اءِ االِ ل يَ عَ رُالق ادِ  اهللُ وَهُ   يُالشَّ كَفذلِ :قا  الوادقُ»

 1«.غيثَالمُ حيثُ هِاغاثَالِ يَلَعَ وَ يَنجِمُال حيثُ

مسافر کشات  اساير دسات اماوا       :شکندم کشت  در دريا 

در آن ن ديک  ن  کشت  دي ري است کا    :شودم خروشان دريا 

تماام درهاا    :او را  رهاند و ن  شنا ر تواناي  ک  او را نجاو دهد

هن اام    :اردکس اميدي ناد  يند و    هيچ چي  و هيچم را  ست  

   است:خ رناک و حساسزمان  سيار  ،ور استک  در آب غوط 

 ااه  تکيا   وتنهاا ياک امياد ف اري      ،حايت سراپا نااميديآن در 

زواياي  واز اعماق  .بش  :کندم خود حس درون در را وجدان  

  ديش  ا   ادرت   وکشد م يک نور اميد ز ان   ،وجدان و  اطنش

 :خواهدم از او کمک هد: پس دم  نشاننامحدود و توانا توج  

تواناد نجااتش دهاد و او را از ايان ورطا       ما  تنها او است ک  

 و اه امياد  تکي  ،م .ق درو  ،ي ان آن حقيقت  :هويناک  رهاند

 :است «خدا» ،ن ردم    او  ، ا ايتماس ،چي ي ک  دل

                                                 

 .4معاني االخبار, ص. 1
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 و داستان ياحاديث تصوير
ساپس   كنياد: ده ا تدا چند تصوير  راي موضوع مورد نرر آما

 كنياد: م ارح  را د و توضيح آن هيتک تک نشان د را هر تصوير

کا   پا    يرياد   اي  ون    را  ايد  حث  ،پس از  يان هر تصوير

هماين     ا را تصاوير دي ار    :مخاطب منترر تصوير  هدي  اشاد 

 ادام  دهياد تاا  تا آخرين حديث  كنيد و اين كار رام رح  ترتيب

 :ايان يا دداستان و توضيح مورد نرر پ

  فرمود )ع(امام صادق

 ا    : يااه  فارود آماد   در زماين  ا    )ص(رسول خادا 

ياا رساول      فتناد  :اصحا ش فرمود  دري هي م  ياوريد

 :هيا م نيسات   جااين در :اي  ياه  آمدهدر زمين    !اهلل

 ساپس  : يااورد  ،هرکس هرچ  پيدا کرد  حضرو فرمود

حضرو انباشات   ک  هي م آوردند و در  را ر آن ک  هاآن

 ونا  جماع    ناهان اين  فرمود )ص(رسول خدا :کردند

 :شودم 

 رع اءِ قَ ارضٍ  بِ  زَنَ   )ص(هسو  اللَ  رَ  ّإ :قا  ابوعبداهلل»

 1«. ...الواقَفَ بٍطَحَوا بِئتُه اِاصحابِبِ قا َفَ

  )ع(از احاديث تصويري حديث  از امام صادقاي نمون 

 :(کوير)شود م ا تدا تصوير  يا ان  نشان داده  :1

 :تصوير کاروان :2

اد و  اوش دادن  ا  ساخنان رساول     پياده شادن افار   :3

 :)ص(خدا

  ويند هي م نيست:م  رخ  افراد  :4

 :« ياوريد ،توانيدم هر مقدار »  )ص(پيام رسول خدا :5

                                                 
 .3، ح 394، ص 3محمد بن يعقوب کليني، اصول کافي، ج . 1
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 :دنبال هي م  رفتن   :6

 :انباشت  شدن هي م :7

 :شوندم  ون  جمع  ناهان اين   يرينتيج  :8

 نکته

 :توان در يک تصوير آوردم را تمام مراحل نقاش  
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 پيوستهديث تصويري احا
ساپس  كنياد:  موضوع مورد نرر آماده  ير  رايا تدا چند تصو

پس را  يان كنيد: ح آن يو توض هيدتک تک نشان درا ر يهر تصو

 ،کا  مخاطاب   ا ديادام  اي  ون    ايد  حث   ،ريان هر تصوياز  

م ارح   ترتياب همين   تصوير دي ر   ،منترر تصوير  هدي  اشد

شود تا آخرين حديث ک  داستان و توضيح ماورد نرار پاياان    م 

 :يا د

 فرموده است  )ص(رسول اکرم

غني ب ه  س تَ يَ وَ هُبيصُ  ه يَرِهِ  ل ي  َ عَ لُجُ  الرَّ بَطِ  حتَن يَئَلَ»

ه ض لِ ن فَمِ اهللُ تاهُاَ لًجُرَ  َسأَ  يَن اَمِ يرٌه خَضلِفَبِ قُدَّوَتَويَ

 1«.هُصَمنَيَو اَ هُيَصطِيُفَ

هي م جمع کند و  ر مردي  راي خارکن      يا ان  رود ا

از  يماتش   ،را  فروشاد  آن كند و ا دوش خود حمل  و

 هتر از  ،نياز کند و مازادش را صد    دهدخويش را   

مارد  آن خاواه   ، خواهدست ک  از ثروتمندي کمک ا آن

 :   او چي ي  دهد يا محرومش سازد

 

                                                 
 .1؛ الجز الثاني...، ص 229, ص 2مجموعه ورام, ج. 1
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 وسيله پرده خوانيه ديث باحابيان 
ي آموزش  انتقال پيام است کا   هاپرده خوان  يک  از روش

رفت  است و  کار  آموزش در جامه    راي از  ذشت   سيار دور 

 :اندمهروف  وده «نقال»مجريان پرده خوان در جامه     

ي هاا مواد آموزش  مر وط    داستان تر يش ي ،محتوا نرراز 

 :است::: رست  و سهراب و  کهن مثل

 هاا در  هوه خان  تر يش هامکان اجراي اين نوع پرده خوان 

پارده   ،ي مذهب هاهرچند    مناسبت : وده است هاو کنار خيا ان

داستان اصحاب عاشورا و جنگ  اا دشامنان را    (هانقال) هاخوان

ماردم   يرا  ارا اي وا ه  ،بين ترتيدند و  ديکشم ر ي   تصوني  

 :دادندم ح يتوض

   دييل  وي  ، وده استمرسوم خوان  مذهب  در جامه  پرده

راه تر ک در مساجد  ،ي اوهام هاداشتن تصاوير نامناسب و  ص 

اساتفاده   هاا تواني  از اين روش در آموزشم اکنون ما  :يافتم 

 :کني 

  عبارو استکار انجام حل امر

 :توييد محتواي مناسب  راي پرده: 1

 :ه     دور از اوهام و خراف ايجاد تصاوير وا : 2

 :تهي  متن آموزش  مفيد: 3

 :تهي  وسي.  مناسب  راي نمايش مناسب: 4

و  ا  آساان   ا ال     وده اين وسي.   ايد داراي حج  مناسب 

 :نقل  اشد حمل و
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 آموزدانش مخاطبان يبرا خوانيبيان احاديث با روش پرده

و آن را در  ناد كپرده ماورد نرار را از  بال آمااده      ايد  مبّ.غ

خواهاد    هاا آن از  ااه : آندهاد آماوزان  ارار   مهرض ديد دانش

د ات تماشاا     اا  ،ک  روي پرده آماده اسات  را   تصاوير و م ايب

 :کندم ايب را  از و  ،سپس  حث را آغاز و    تدريج :دنكن

 

 روش ديگر

 :کندصحبت  در اره آنو  شايد ي  از طرح پرده را  ها خش

ي دي اري از کاار را  ا     هاا  خش رفت،ث ج.و تدريج ک   ح   

 :پردازد   وو فت    آناندهد و  ا نشان  مخاطبان
وسي.  پرده  خوان 

            سمت  االي تا .و
 ديدنتا .وي  ا ل

 
 دست  چرخان

  سمت پايين

 پاي      

 

 س ح ثا ت  راي استقرار تا .و
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 ث با کارتيداحاان يب
)کمااک   ل آموزشااياز وسااا  کااي  آموزشاا يهاااکااارو

 :اي دارناد  سترده  ند ک  کار رد آموزشيآم  شمار(     آموزش

 متناوع  اري سا  يکاار  يهاا از نرر تهداد و تنوع و روش هاکارو

 :هستند

 

 ف کارتيتعر

 است متناسب  ا اندازه دست افراد استفاده کننده ي تک  مقوا

 10*20  با يل  اا ا هااد تقر  ي   شاکل مکهاب مسات     تر يش ك 

و  اسات  ناد شديا زير و ک  يين اندازه  ا ل ت_يا :استمتر سانت 

 :دنشو ترا کوچکي ترتواند   رگم از ين  ر اساس

 

 هاکارتويژگي 

 : اشندداشت  متنوع  يهاتوانند رنگم  هاکارو :1

  شاکل خاصا   متناوع و  يهاتوانند طرحم  هاکارو :2

داشات   :: ا جس  مثل کتاب و:يوان يا حيوه يک ميمثل 

 : اشند

 : اشندداشت  مخت.   يهاتوانند طرحم  هاکارو :3

 ،ي ماورد نيااز  هاا و موضاوع  مخاطباان    تناسب سان   مبّ.غ

کند و احادياث را  اا خاط و    حديث  کوتاه را انتخاب  هايناعنو

هن اام اساتفاده از   : ساپس  نويساد   هاا رنگ مناسب روي کارو

  خواند: ار  حديث را چند ،هاکارو
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 پيوسته يهاکارت لهين احاديث به وسبيا
 

  نويسيد:کارو  يچند  سمت رو  ا ترجم  دررا ث يک حدي

 1.ينالمُ رکُتَ اءُوَالدَّ لُفضَأ  )ع(ع.  نيرايمؤمنيام از امام  ثيحدمثل 

 :وانند خ ها راآن مخاطباند و هينشان درا  هاکارو  کي  کي

 

 :جا استترک آرزوهاي نا  ، شرداروي  هترين 

 :دهيح ديتوض طور کامل    ثيحدسپس 

 

                                                 
 .184غرر الحکم، ص . 1

 ترک ايمن  افضل ايدواء

 داروها ترک آرزوها  هترين
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 جا ـهله کارت ـ جابيروش بيان احاديث به وس
تاوان  پ   رفات: ما   توان م انواع آموزش را  ،ن روشي ا ا

كا   واسات  خ مخاطباان جا آورد و از ةرا جا ا  هاا ثيترجم  حد

 :ندكنرا حفظ  شکل صحيح حديث را   ويند و آن
 

 

 

 

 

 

 

 ديثصحيح ح شكل

 

 قُحِالتستَ فيما طمعالتَ

 فيما

 

 التستحق

 

 التستحق

 التستحق

 

 الت مع

 فيما 

 

 الت مع

 

 الت مع

 

 فيما 
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 پنهان له کارتيروش بيان احاديث به وس
 نويسايد  ک کارو ي ي ا ترجم  آن رورا ث کوتاه يحد ايد 

ج يتادر     اه : آنديپوشان آن را  يرو ي ري.  کارو ديوس    و

آن را و آرام آرام 

 :دهينشان د

 

 

 پوشاندم کارو خاي  ک  روي حديث را 

 

 

 

 

 

                                                 
 ، ذم الطمع... .297. همان، ص 1

 1التَطمَع فيما التَستَحِقُ

 

    چي ي ک  شايست  آن نيست  طمع نداشت   اش
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 يدستکارله يه وسث بيداحاان يروش ب
مورد نرر  حاث و    ا کاردستي ءش هاي در اره ويژ  ا تدا 

از يا    مقدار نرا آن   تجر  و  عم.هاي ويژ  د و كني  وو فت

 انآنا  ي ارا را ساپس روش سااخت آن    :دسازيم رح  مخاطبان

 : ايبتا  ک نمون  از کار را  سازندي هيدخوا از آنان  :دهيح ديتوض

و  يمهنوارتباط  اه آن :د آماده  اشديو امکاناو از  بل  ال يوسا

 :ديکنان يرا  طرح  يماد

 ،چاوب  :چاوب و آتاش اسات   در اار   مثال  حث امروز ما 

  يا ل مخت.  مثال م يساخت وسا ي را ک است  محک اي . يوس

ساوزد و از  ما   ، ن چوب را آتش   نيا ر ا :رودم کار   و:::  

  ماان آدما  ي ادر ا  هار  :ن استيچنني   مان انسانيا :رودم ن ي 

 :دشوم نا ود  ،ا ر حسادو  ورزد ، اشد ي و

 

  است آمده )ع(از امام صادق  تيروا در

 1«.بَطَالحَ ارُالنَّ لُکُأما تَکَ يما َاإل لُکُأيَ دُلحسَاَ»

 : م رايه ،ک  آتش  ون سوزاند همانم مان را يا ،حسد

ان آماوز از داناش  ، پس از درست کاردن کاردسات   ،انيدر پا

 :اورنديخود    ث را در کنار کاردستيحد  خواهيد

 فرمايد م  )ع(امام  ا ر

 «.بَطَالحَ ارُالنَّ لُکُأتَ امَکَ ا َمَياإل لُکُأيلَ دَسَالحَ  َّإ»

 : م رايه ،ک  آتش  ون خورد همانم مان را يا ،حسد

  د  يي  و مخاطباند و    يت را روشن کنيک کبريد يتوانم 

دن كار پاس از خااموش    :ساوزد م د چ ون  ين چوب ن اه کنيا

د و  ا   يا ريان شات     ن دويآن را   يخاکسترها ،تيچوب کبر
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اناد جا    م نما   ن چاوب  اا   يا   از ايچ چيد هيمردم نشان ده

 ،کا  حساد   ديا ري  ج  يو نت ديان کنيث را  يسپس حد :خاکستر

 :کندم  ون  نا ود نيرا ا  مان آدميا
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 ييمقوا يله ساخت کاردستيديث به وساحاروش بيان 
 ،سپس روي مقاوا  :کشي  ا تدا روي يک مقوا نقاش  دريا را 

تا حايت  رجست   دبري عکس يک کشت  و اطراف آن را  ا  يچ  

و روي درياا   دکا  کشات  مقاواي  درسات کنيا     د يا ايان كنپيدا 

 اراي   :دسپس  حث را  ا استفاده از کاردست   يان کني د:چسباني 

 :دكرتوان استفاده م اخت فانوس از همين روش س

نشاان   مخاطبان    ،ک  ساخت  شده استرا   ثيحد  کاردست

 :دكني  وو فت حث و آن در اره د و هيد

 

 وسايل ساخت کاردستي
آب ،ماداد رن ا   )آميا ي  وسايل رنگ ، يچ  ،چسب ،مقوا

 (رنگ و:::

  فرمود )ص(پيامبر اکرم

 1.جاةُالنَّ ةُنَيفسَ وَ يدالهُ وباحُن مِيَسالحُ  ّإ

  ت و کشات يچارا  هادا   ،)ع(نيک  امام حسا   راست   

 :ستهانجاو انسان

منترار   ،حاال غارق شادن  اشاد     در  ا ا ر انسانيک دريدر 

آن  ،ديا ايدور   از راه  ا ار کشات   اسات:   و کمکا   آمدن کشات 

 ينجااو  ارا    کشات  ،)ع(نيامام حس :دشوم شخص خوشحال 

 : است و::: هاانسان
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 (گل و... ،سنگ) انواع موادله يوس بهديث احا انيروش ب

 انيروش ب

را  ا    مخاطباان و توجا   را نشان دهياد  شده  يسنگ حجار     

 هياد ح ديسپس توضا  :دكننن سنگ ن اه ي   اكنيد تا سنگ ج.ب 

چا   .  يو  ا  وسا     ا چ  سختو  محک  است  درچ ن سنگ يا

ن سانگ  يا ا يکا  رو حااال   :ده شده استيراشت  ا  ار مخصوص

ن يا ا ،ريا خ ؟رودما  ن ياز  ا      سااد   ايآ ،تراش خورده است

ع.ا  در دوران   :ماناد ما     اا  هاي طوالن   راي مدو هاتراش

 :ماندم   ن  ا يچنني    کودک

 :ديت توج  کني   روا     

 فرمود  )ع(ع.      

 1«.رِجَي الحَفِ قشِالنَّکَ رِغّي الوِّفِ لمُلصِاَ»

دوران کودک  همانند نقش  اسات کا     (ع. )مه.وماو 

 :نقش  ست   اشد ر سنگ 

 

                                                 
 .217, ص 17, ج بحاراالنوار. 1



 (2ها و فنون تبيين احاديث )شيوه ............................................... 30

 (درخت خرما) هيتشب ل ويتمث لهيبه وس ثياحاد انيبروش 

خاوب  را   ياداو تشاب  و ا    ٌ مشب  ، ا تدا مشب  ،ن روشيدر ا

 :دكنيان ي را سپس وج  شب   :دهيح ديتوض

 فرمود  )ص(رسول خدا

 ؛الص يفٍ وَ تاءِها في شِقُرَت وَحاتَاليَ هٍرَجَشَ ن کمثلِؤمِالمُ»

 1«.هُخلَيا رسو  اهلل و ما هي؟ قا  النَ اوقال

ماؤمن مانناد درختا  اسات کا   ار ش در زمسااتان و       

آن چا  درختا     ،ياا رساول اهلل     فتناد  :تا ستان نريا د 

 :درخت خرما  فرمود ؟است

تشبي  مؤمن    درخت خرماا از نرار مناافع  سايار و سااي       

 :ي دي ر نيستهاست ک  در درختا آنپيوست  و يذو ميوه 

 

 شرح

است ک   ر ش در زمستان و   مؤمن مانند درخت ،مثال ي را

  فرماود  ؟است  آن چ  درخت ،ا رسول اهللي   فتند : ديتا ستان نر

 درخت خرما:

خاواص درخات    در ااره درخت خرماا ا ا تادا      =    ٌ مشب 

درختاان     رخا  :دكنيان يد و  هيح ديتوضوه دادن يمو  يسرسب 

و كند را ياد م است ک  خدا   شخص ،مؤمن :چهار فصل هستند

 :کندم  روييپپيوست    در زند  فرمان اواز 

و ماردم  اسات  ار يد  سيفوا ين درخت دارايا =  ياداو تشب

  : رندم از او  هره  ش يهم

ن جهات کا    يوج  شب  = مؤمن مثل درخت خرما است از ا

 :سود  برند توانند از اوم هميش   ران يد
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مناساب    سان  يهاا  اروه   تمام ي   رايل و تشبيروش تمث

تاوان ماوارد   ما     ااه اسات:  است و مهمواًل ماند ار و  ادوام 

 :رد   كار  ا   ل کمک آموزشير و وساي  را  ا تصويل و تشبيتمث

توان استفاده م   وا ه يهاهت و از مثاليدر طب ،موارد  در  رخ

توانناد از  ما   مبّ._انک  دارد   هيد وس  کار ريل و تشبيتمث :دكر

 :ندكنن ا  ار استفاده يا
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 )پل( تشبيه تمثيل و لهيان احاديث به وسيروش ب
 توجا   ،مخاطباان دن ذهان  كار ر يو در  پرسشک ي ا طرح 

را و ساپس م اياب    كنياد را    موضوع مورد نرار ج.اب    هاآن

 ي و جاهاا  هاا چا  مکاان   يپل  رااز  ،نمون  راي  :دهيح ديتوض

 ؟ستيد و کار پل چشوم استفاده 

 رخاورد  اا   دهد يا در تال   رخ م جاي  ک  دو  در مهمواًل

اي جادهشود:  راي مثال، از پل استفاده م  ،رو هستند مشکل رو 

اي است ک  وسط آن آب است يا دو ارتفاع کا  مياان آن فاصا.    

 : ذر اسات  يو پل  راتوان آن را پيمود م است ک     ساد   ن

 :تشبي  جايب     کار رفت  است ،در اين روايت

  فرمايندم  )ع(نيحسامام 

 1«.كمبِ رُصبُيَ هٌرَنطَا قَلّاِ ا الموتُمَفَ... »

 : :::چ  مرگ چي ي ج  پل ارتباط نيست ک 

 مرگ همانند پل است ک   ذر از اين دنياا  ا  دنيااي دي ار    

رسايدن    ون  ک  مردم در رفت و آماد و همان :پذيردم صورو 

از دنيااي  ني   ذر مرگ   ذرد،م    نق   دي ر از پل اي از نق  

  :سوي دنياي  ا   است  فان   
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 (توفان کوه و) تشبيه تمثيل و لهيان احاديث به وسيروش ب
 توج  ،مخاطبانن ذهن كردر يو در پرسش ک يا تدا  ا طرح 

ساپس م اياب را    كنياد: را    موضوع    طور کامل ج.اب   هاآن

 :دكنين  توج  ين زميدر ا     مثاي :دهيح ديتوض

 :اسات   پاسخ منفا  ؟را از جا  کنند هاتوانند کوهم ا  ادها يآ

  و مسا.ّ  ؟را از جا  کنند هاتوانند کوهم ن يسهم  يهاتوفانا يآ

 :محک  و اساتوارند  هاچون کوه ؟چرا :توانندك  نم است     ه

ت يروا اين    :ن  داردين زميادر   با و جايبي  زيتشب )ع( امام ع.

  دييتوج  فرما

 فرمود  )ع(ع. 

 يذالَّ   لِبَالجَت کَمَظُعَ  َاِ ها وَنالَ هٌلَنزِمَ هُرُالتبطِ رفِوالشَّذُ»

 1«.احُيالرِّ هُعُزعزِالتُ

  يا ن مقاام و پا يتار رد  اشرف ا ر در جامه      ا رگ م

.ت ير فضا ي اازد و از مسا  م هر   خود را ندست يا د، 

او مانند کاوه پا رجاا اسات کا  وزش      :شودم   نخار

 :سازد   حرکتش درآورد و مت ي لتواند  نم  ادها 

شده است ک  اساتوار  تشبي     کوه   شرافت انسانجا در اين

 :و پا رجاست
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 (عسل و سرکه) تمثيل وتشبيه لهيان احاديث به وسيروش ب

 :شودم  آغاز حث امروز ما  ا يک آزمايش ساده 

ن ظرف يعسل در درون ا  کم :دين ظرف عسل ن اه کني   ا

در   ادر د است ک  هار  يو مف  هيطب يعسل از غذاها : رار دارد

ن عسال  ا    يهما  ايبتا   :دشاو ما  خراب و فاسد ن ، ماندطبيهت 

 يرو ،وان  رار داردين ييدر ارا  چ آند ا ر شوم خراب   ساد 

ن يا ا يرو سرک  است کا   يمقدار ، .  ؟اين چيست : ي يآن  ر

غضاب ها     :ن عسل خراب شده استيا اکنون : ي يرم عسل 

چ ونا  سارک     :مان ها  مثال عسال   ين سرک  است و ايمثل هم

  يت نيغضب و عصبان : پستوانست عسل را فاسد و خراب کند

 )ص(   روايت  از رسول خدا :ن  برديرا از    مان آدميتواند ام 

  در اين زمين  توج  فرماييد

 1«.لَسَالصَ لُّالخَ االيما  کما يفسدُ دُفسِيُ بُضَالغَ»

 :عسل را ،ک  سرک ايمان را فاسد کند چنان ،غضب
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 (کعبه ومسجدالحرام) تمثيل وتشبيه لهيان احاديث به وسيروش ب

 روش بيان

ما  انجاام   پرساش ر و طارح  ي ا نشان دادن تصواين روش 

 پرسايد    هاآن د و ازهينشان د مخاطبان    ريک تصويا تدا  :شود

 ؟ستير چين تصويا

ر مکا  اسات کا  در    يتصو :شما درست است يهاپاسخ ، . 

 :داخل مسجدايحرام  رار دارد

ا مساجدايحرام ها  در کهبا     يا آ  ن استي ر من ايد پرسش

 :ح استيشما صح يهاپاسخ ؟ رار دارد

کهب   تشبي  شده است:ايمان و اسالم    کهب  و مسجدايحرام 

 :سااتي  نباامسااجدايحرام در که  وياا ،در مسااجدايحرام اساات

ماان  يک ايشار  ،اساالم   وي ،ک اسالم استيشر ،مانيا چنينه 

 :ستين

  دييتوج  فرما جااين در )ع(   کالم امام صادق

 1«.ما َيشارِکُ االيشارِکُ االِسالمَ وَ اإلسالمَ اليما َ يالَا»

ماان  يک ايشر ،اسالم  وي ،شودم ک اسالم يشر ،مانيا

 :ستين

تاوان  فات ا ار    ما  ن  ويا است، مس.مان  ، هر مؤمن  هني

اصرو   ر د )ع(امام صادقهست: مؤمن ه   ،مس.مان است  کس

مان و اسالم را    خانا  خادا و   يمان و اسالم ايدر  حث ا يکاف

با   هان کيا کا  ا ار شاخص در م   تشبي  کرده است مسجدايحرام 

مس.مان  ،مؤمن  هني نند در مسجدايحرام ه  هستيو م  ، اشد

ناد در  ي وما  ن ،در مسجدايحرام  اشد   ر کسا  وي ،ه  هست

 :نباشدمؤمن تواند م مس.مان   هني نکهب  است
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 (شميا به کرم ابريدن) تشبيه تمثيل و لهيان احاديث به وسيروش ب

 بيانروش 

نشاان   مخاطبان   را ر آن يا تصويش  ي.  کرم ا ريک پيا تدا 

.  کرم ين پي   ا يريد  را پ   حث   پرسش،سپس  ا طرح  :دهيد

د چ ونا   يدانم  :ديخوب ن اه کن ،در دست من است ش  ک يا ر

.ا   ين پيا :دارد  بيسرنوشت عجکرم ا ريش   ؟ساخت  شده است

 در ،تناد م  تر يش.  را يتند و هر در پم را آرام آرام دور خود 

 :کناد ما  تار  رون آمدن ک ي  يراشانس نجاو خود را   ،قتيحق

 ، يكن يآورجمع تر يش در مال و اموال  هر :ن استيچن  يا نيدن

مثال کارم    ود كا  د مرا ب  ي ا :دشوم تر ک   امکان نجاو آدم

  ديين  توج  فرماين زميا در )ع(ت امام  ا ري   روا : ينباش

کُلَّم ا اددادَت   ،ا کَمَثَلِ دُودَهِ القَ زِّ يالدُّن يصِ عَلَيمَثَلُ الحَر»

تَمُ وتَ   يکا َ اَبصَ دَ لَه ا مِ نَ الخُ روَُِ حَت       لفاًنَفسِها  يعَل

 1«.غَمّاً

کارم ا ريشا     تيا حکا ،ايص    دنيت شخص حريحکا

راه  يارون آمادنش    ،د ر خود تن تر يشهرچ  است ک  

 :ک  از غص   ميرددورتر شود تا آن
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 37 ........................................................................  كودكان و نوجوانان

 

 (مان به نردبانيا) تمثيل وتشبيه لهيان احاديث به وسيروش ب

 بيانروش 

د تاا هما    هيا د نشاان  راان  ا ان يا خود نرد نرد ا تدا تصوير

 ،پرسش   نرد ان ج.ب شود: سپس  ا طرح  هاو توج  هاحواس

د ک   راي  اال رفتن از نرد ان الزم است پ.  پ.  هي حث را ادام  د

نبايد افراد پايين را  ، اال رفت و کس  ک  در پ.   االتري  رار دارد

در ايان زمينا     :روندم  اال  ه     زودي    هاآن چون ننف  کند

 :يدكنتوج   )ع(   روايت  از امام  ا ر

 دُوصَيُالسلم  بمنزلهِ رجاتٍدَ شرُعَ ما َياال  َز اِيعبدالصز اي»

 1«.. ..لنَّوقُيَفال  بصد مرقاهٍ رقاهًنه مِمِ

  دي و يسقراط زيلبدالعز

ماان مانناد   يا ! يعبدايه  يا     من فرمود )ع(امام صادق

را  هد از پ.   ياپ.  مؤمنانست ک  ده پ.  دارد و ا نرد ان

د ينبا ،ک  در پ.  دوم است  پس کس :روندم  ر  اال يد

تا  يمان نداريچ ايد تو هيک  در پ.  اول است   و    آن

دور  ،اسات  تراز تو پسترا ک  :: پس آن: همدسد    ر 

را   کسا را دور اندازد و چاون  و نداز ک   االتر از تو تين

  مات او را  ا  ي اا مال  ،يدياز خود د ترنييک درج  پاي

 ،را ه  ک  طاا تش را نادارد   ي يخود کشان و چ يسو

را   را هرک  مؤمنيز ن ل مکن ک  او را  شکني ر او تحم

 :ست جبرانش کندا  ر او الزم ، شکند

 

                                                 
 .1525، ح 74، کتاب ايمان و کفر، ص اصول کافي .1



 (2ها و فنون تبيين احاديث )شيوه ............................................... 38

 (نهييآ) يکمک آموزش هلياستفاده از وس
و ها  اه ويژ  : آندكنيم رح را   .  کمک آموزشيا تدا وس

و  يساپس ارتبااط مااد   كنياد:  ان يا  وساي.  را   آن  خواص ع.م

.  يو  اا وسا  را اجارا كنياد   د و مثال كنيان ي  را مورد نرر يمهنو

 :دهيدق يت ب

 :دكنيا ان يطور مشروح     را ن  و خواص آن ي آ ،مون  راي ن

ن روش يا در ارا  از ويياد:  نا   ييرا    مؤمن و آ ،در مرح.   هد

آن  يو از رو   يريدکار    را .  و ا  ار مورد نرر يت وسالزم اس

 ن  توج  كنيد ين زميدر ا  تي   روا را اجرا كنيد:مباحث 

 1«.مؤمنال هِياخ آةُُرمِ المؤمنُ»

 :ن   رادر مؤمنش استييآ ،مؤمن

 ندر آ :دين اه کن ،استدست من  درک  ن  يين آي   ا !دوستان

ما  نشان  هاآن ا را مثل خودير اشيتصاو ،ن ييآ ، .  ؟ديني م چ  

 ازتاب م  ن  يير آن در آيتصو ،ر  تا دي   تصو يهر اه نور :دهد

 :ا داراستر ريتصو يظاهر يها ژ يو  ن  تمامييآيا د: 

مثال   ؟چ ونا   اشاد  د يدوست  اك  د ي   من پاسخ ده حاال

د و كنا  ااز و   انسان يرا  را هايو  د ها خو   تمام  هنين ن يآ

 :داز او ناراحت نشو مندردخ

ايبت  خوب است  :کنندم ن اه  تر يشن  ي   آ هامهمواًل جوان

 ؟چارا خانا :  هن ام خارو  از    ويژه ن  ن اه کند  يک  انسان    آ

آن   ن     خو ييآ ، اشد انساندر ظاهر و يباس  يراديچون ا ر ا

 : يا  اشکوشايراد د در رفع آن ي ا پس :دهدم را نشان 

  دين  توج  کنين زميدر ا ي ريت ديوا   ر

 فرمود  )ع(ع. 

                                                 
 .233، ص 74بحاراالنوار، ج . 1
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 ب اً دَاَ يف  کَ وَ حٌناصِ   رٌن ذِ مُ االعتب ارُ  وَ هُيَافِص راهٌرمِكُلفِاَ»

 1«رک.يلغ هُهتَماکرِ كَبُنّجَتَ كَفسِنَلِ

  قات را  ا  آدما   ياست کا  حق   ن  پاکييآ ،رفکر و تد  

سات  ا ياعبرو  رفتن از د ران ترساننده :دهدم نشان 

ت يا ادب و تر  يد و  راي وم ک     انسان پند و اندرز 

 يل نادار يا م چا  آن زا ي يا ن  س اسات کا   پره  يهم

 : ران مرتکب شونديد

 

                                                 
 .1246نهج البالغه فيض االسالم، ص  .1
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 (استفاده از وسيله کمک آموزشي )شانه
از  :دهينشان د مخاطبانو    يد ري  ک شان  در دست يدا  تا

سات  د ساپس  اا   :ي شان  توج  کنندها   دان   خواهيد مخاطبان

ايان    پرسيد  نآنااز  پرسشد و  ا حايت طرح يکش  هاروي دان 

 هااين دان  :پاسخ شما صحيح است ، .  ؟چ  ويژ   دارند هادان 

تشابي   در  )ص(پيامبر اکارم  :ند و  ا يکدي ر  را رنداهم  مساوي

  فرمود زيباي 

 ال طِش  المُ ا ِنس  اَ ث لُ نا هذا مِومِيَ يلإِ مَن آدَمِ اسَالنّ  َّاِ»

ا لّ  إِ دِس وَ لَََاَ يلَ  عَ رِحمَ  الَلِ ال وَ مِجَ  الصَ يَلعَ يِِّبرَلصَلِ ضلَفَ

 1«ي.قوالتَّبِ

 ر يکاد ي شاان   اا   يهامردم از آدم تا امروز همانند دان 

ان يست و سرخ روين  .تيعرب را  ر عج  فض :کسانندي

دل و  کااران پااک  يتنهاا پره  :ندارناد  ياهان  رتار ي ر س

 :ممتاز جامه  هستند  روه ،کاردرست

 

                                                 
 .764، باب فضائل سلمان، ص 6بحاراالنوار، ج . 1
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 (نينعل و کفش)استفاده از وسيله کمک آموزشي 
از  :دهيا نشاان د  مخاطباان کفش ک  ارزش پاره     کيا تدا 

زير و روي کفش پااره   :ندكن   کفش خوب توج    خواهيد آنان

آياا    پرسيد  هاآن از پرسشد و  ا حايت هينشان د مخاطبان   را 

  است کا   مسّ. ؟رزش زيادي داردد و اراين کفش پاره  يمت  دا

 حضرو اميرايمؤمنين ارزش حکومت ن د :اين کفش  يمت  ندارد

ارزش است م ر  راي ا ام  عادل  تر از يک کفش ک ک  )ع(ع. 

 :و حقيقت

 يذبِ :)ع(نَيرالمؤمنيام يعل لتُخَدَ :عباسِ قا  عبداهلل بنُ»

 وَ ق ا  فَ ؟صلِنَّهذا ال هُمَيما ق :يا  لفقَ هُصلَنَ فُخوِيَ وَقاروهُ

 عَدفَ  و اَاً اَقّ  حَ مَيق    اُال اَم اِكُتِم رَ ن اِمِ   يَّلَ  اِ بُّحَاَ يَهِلَ اهللِ

 1«.الًباطِ

ما  انش    جناگ جمال   يک   ا يشکرهن ام   )ع( ع.

 قرار  يذک  صاره  ا  ناام    ياز منازل ن د  کيدر  ،رفت

 ار آن حضارو     ديا  وما  عبداهلل  ن عباس  :فرود آمد

و کفش پاره خود را وص.  است م نشست  ديد :وارد شدم

  ادر چا  ن ين ين ا  نه.ا  يا مت اي      من فرمود :زندم 

 ا  خادا     فرماود  :نادارد   ارزشا   عرض کاردم  ؟است

 يا  رواتر از فرمانن در نرر من محبوبين نه.ياسو ند، 

کا   تاوان  در پرتاو آن    شما است م ر آن و حکومت  ر

 :را  راندازم ياددي  وا  اطل ي  كن  ا ام  عدل و حق

 

                                                 
 .33غه، خطبه نهج البال. 1
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 ث در جدوليان احاديب

 مقدمه

 مخاطبانتواند م جذاب است ک   يهااز روش  کيجدول 

 :دكنرا    خود ج.ب  ياديز

 ا    جاا اين درك  ار است يجدول  س يريکار     يهاروش

 يهاا روش يريکاار   دا کاردن و  ا  يپ :شودم اشاره چند مورد 

.  ي   چند وسا  آغاز كار يرا  :استمحترم  مبّ._انعهده   ر  ريد

   ياز دارين

 رس  جدول: يک  رايت  رد و ماژيتا .و وا: 1

کا  در آن  اي  ار مثال تاا .و پارچا     ي ا جانس د  ي تا .و: 2

 :  شده  اشديا حروف تهبي راردادن ک.ماو  ي را ي جاها

  فارسا  يآماوزش ايفباا   يمهماواًل  ارا   ايپارچا   يتا .وها

ک يآن پالسات  ياست ک  رواي پارچ  ،ن تا .ويا :دشوم استفاده 

اي خان چهارصورو   ن آن دوخت  و  يده شده است و در  يکش

تاوان  ما   چناين ها   :توان داخل آن کارو  ارار داد م است ک  

 :داد ا ترجم  را داخل جدول  راريث يک حديا ک.ماو يحروف 

 

 ا کلماتيدن به حروف يرسان يبروش 

پاساخ    و تا  :دكنيا آغااز   شپرسک يمهمواًل  ا طرح كار را 

 :  اراي رديا  ما  حروف آن پاسخ در جدول  رار  ،دشمشخص 

 هُظافَ  النَّوَ هِظافَ  النَّ نَمِ هُنَّاِوا فَلُلَّخَتَ»ث يحد  مهن  يخواهم  ،مثال

از  خشا       يپااک » 1؛«هِنَالجَ يفِ هُبُصاحِ وَ ما ُياال وَ ما ِيالاِ نَمِ

 : ياموزي  مخاطبانرا     «مان استيا

                                                 
ل االنسان؛ بحار لّاب تخحب، باب است319، ص 16مستدرک الوسائل، ج  .1

 .289، ص 89، باب 291، ص 59االنوار، ج
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پاساخ   :ماان اسات  يا ک  پاساخ آن  ديکنم رح   پرسشا تدا 

کا    ديکنم رح   پرسش اه آن :ديسينو جدول در مان را يا ک.م 

 ساپس  :ديسا ينو آن را در جادول   : اشاد  «مان »پاسخ آن ک.ما   

 :دنا ي  و مخاطباان ام جدول را يک  پ ديکنم رح  يديجد پرسش

وارد  حاث   ااه  آن :ماان اسات  ياز ا    يح پاکيپاسخ صح ، . 

 :ديح دهيضطور کامل تو  و آن را   ديشو

 

گريروش د

 ي اذار آن را شاماره  د:يکش   حرف 20جدول راي نمون ،  

پاساخ  رسايدن  ا    و  پرسشپس از هر  د:يپرسسؤال  چند  د:يکن

در  د،يا کنما  اعالم ک  اي شمارهاساس  حروف آن را  ر ،حيصح

توانستند اي هر مرح.  در خواهيد  مخاطباناز  :ديجدول  رار ده

و   ساسا ا يهاک.م داشت   اشيد ك  توج   :نديام جدول را   ويپ

 :ديم رح کن هاپرسشن يجدول را مهمواًل در آخر يديک.

 ،ماان يا ،از اسات   ج ئا »تاوان ا تادا ک.ما      ممثال اين  در

 :در جدول  ارار داد   کي  کيرا  هاآن را م رح کرد و «   يپاک

 : حث كنيدر مورد آن موضوع د، پس از حل جدول

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 
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 ثيکاربرد شعر و سرود در احاد
 ناسات   عااطف  و  ايي  خيمفاه ياقاي ياز ا  ارها  کيشهر 

 اا شاهر اثار     وي  ،کندم اثر ن ، ي  ن  را    کس  ا ر حرف  هني

ن ا  ار اساتفاده  يموارد از ا  ه  در  رخ )ص(امبر اکرميپ :کندم 

  حبر   يللأ»  دادندم مشرکان شهار  ،احددر جنگ  :ده استكر

 :حب  يللأ

 وَ يعل  أ هللُل اَجَأ وَ يعلأ اهللُ»  فرمودم  هاآن پاسخامبر در يپ

 تار يت   ويه  رو است   ار جايبي س يمهنا يک  ه  دارا «لجَأ

 :اردد يو  هتر

 وتَالمُ   يرأ ال ينّ  إ»  )ع(نيسامام حمنسوب     يهاخ ا  

ا يا «ين  يميَ مُصتُطَ  قَإ اهللُوَ»  حضرو عباس يج هار ،«اسصادهلّإ

  از  ا  ي هاا هما  نمونا    )ع( حضارو ع.ا   يشاهر  يهاخ ا  

 است: )ع(اطهارائم  از سوي ک شهر و سرود يتکن يريکار 
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 ث موزونياحاد
 ت  و وزنيا شاود کا  ر  ما   فت    ثيث موزون    احادياحاد

 :دكنع آن را حفظ يتواند سرم و مخاطب  ارندداي ساده

 1«هر لَبَن الصَمَلِ    رَفَال َ رَفَال َ»

 :ا دين يروزيپ  ،کندم ک  صبر ن  کس

  )ع(  ال ع.

 2«ملَّكَتَ مَّثُ      ركِّفَ»

  هد صحبت کن:     اول فکر کن

 

                                                 
 .283غررالحکم، في الصبر، ص  .1

 .315فهرست غررالحکم، ص  .2
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 يث شعريخواندن احاد يهاروش
 : .ند يپس خواندن شهر  ا صداآرام س يخواندن شهر  ا صدا: 1

ا يا بت يغا  و مصا  مثال  مخصاوص و   حايتخواندن شهر  ا : 2

 :يشاد

 : و  روه  خواندن دست  جمه: 3

حرکاو و حايات    ث  ا نشان دادن  رخيخواندن شهر و حد: 4

  ثيکودکان کوچک مثل حد ي را

  فرمود )ص( رسول خدا

 واهِّرُطَ

 مكُفواهَاَ

 1.واکالسِبِ

   کنيتم

 را دهانت

 : ا مسواک

 

                                                 
 .1، الجز االول...، ص 7، ص 1مجموعه ورام، ج  .1
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 تم داريث ريداحاترجمه 
  فرمود )ع( ع.

 اکونَ

 وماًخَ مِالِلظّلِ

 1وناً.عَ ومِللمظلُ وَ

 (2دشمن ظاي  )

 اور مر.ومي

 : ي اش

ايان  خ اب    فرزندانش  )ع( حضرو ع. ياياز وصا  کي

 اران  و ست كاران همواره دشمن تجاوز م! يفرزندان ع ك  است 

 :ديد ان  اشيداور ست يو 

 

                                                 
 طاعة العقل و مخالفه. ، باب وجوب210، ص 11مستدرک الوسائل، ج  .1
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 خاص تمير ث کوتاه باياحاد
  فرمود )ع( ع.

 1«.هِالصبادَ مالکُ االخالصُ»

 :ت استي وام عبادو    خ.وص ن

  فرمود )ع(ع. ن ير ايمؤمنيام

 2«.لِذائِالرَّ حِقبَأَن مِ    لِائِضبالفَ هلُلجَاَ»

ن يتار زشات از  ،خاود   ل اخال ا ي ا  فضاا    جهل آدم

 :.  استيصفاو رذ

  فرمود )ص(رسول خدا

 3«.مکُغارَوا صِمُارحَوَ    مکُبارَا کِروُقَّوَ»

د و نسابت  ا  کودکاان    يا ساالن خود احترام کن     رگ

 :ديو ع وفت کن ش ترح يخو

  فرمود )ع( ع.

 4«.بدَاالَکَ     راثَيالم»

 :ستيت نيفرزندان  هتر از ادب و تر  ي را  چ ارثيه

 

                                                 
 .20ثواب االعمال، ص  .1

 .91غررالحکم، ص  .2

 .163عيون اخبار الرضا، ص  .3

 ، باب استجاب مشاوره اصحاب الرأي.40، ص 13وسائل الشيعه، ج  .4
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 احاديث ضرب المثل
ي روايا   هاا در فارس  ريشا  ي ما هاايمثل سياري از ضرب

 هاا ايمثال : ايان ضارب  مردم مشهور شده است مياندارند ک  در 

استفاده  هااز آن رهاکار رد عموم  فراوان  دارد و مردم روزان   ا

م استفاده  راي تفهي   هتر م ايب ايمثل روش ضرباز  :کنندم 

اده توان استفم    خو    هاايمثلدر امور آموزش  از ضرب :شود

 :دكر

 :ز  هواره تا  ور دانش  جوي  مثال

است ك   )ص(رسول خداايمثل  ر رفت  از حديث اين ضرب

  فرمود

 1«.لي الحداِ هدِن المَمِ لمَاطلبوا الصِ»

 ز  هواره تا  ور دانش  جوي     ويچنين  فت پي_مبر راست

 

                                                 
 .64نهج الفصاحه، ص  .1
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 ثيلغات در احاد يمعن
ترجماا  آن در اااره د و كنيااث انتخاااب ياادر احادرا   ي_ااات

 ا   اي     ونا   ا در ترجم يث يد در ادام  حدكنيتالش  يد:پرس 

 ا  د ات  توانناد پاساخ آن را      مخاطبانشود تا اشاره ي_ت   مهن

 : دهند

  فرمود )ع(صادقامام 

 وَ هُلَ   ل تُ قا  قُ هارِالنَّ وَ لِيلالَّبِ اهللِ واتِطَن سَاهلل مِبِ ذََوَّصَتَ»

 1«.يصاصالمَبِ ذُخَاالَ قا َ اهللِ واتُطَما سَ

 يد پرسا  يراو :ديا از س واو و غضب    خادا پنااه  بر  

را  ا   ناهاان    ماردم   فرمود ؟ستيخداوند چ «س وو»

 :خودشان  رفتن

سپس  كنيد:ان ي را  از ترجم   ميد و نيخوانرا  ث يا تدا حد

ث را ياداما  حاد   ااه  آن ؟ستيچ «س وو» يد پرس  مخاطباناز 

 :دكنيآن  حث  در ارهو د يکنترجم  و د يخوان 

 

 گريمثال د

  فرمود )ع( ع.

 2«.بجارِالتَّبِ زمِالحَ وَ زمِالحَبِ فَرُلظَّاَ»

 اا   ياط کااارياااط اساات و احتياادر پرتااو احت يروزيااپ

 :دارد   ست   آزمود 

 «حا م »ي_ات    مهنک   شودم م رح  پرسشن يا جااين در

 :ر  ودناط کايدن و احتكراط ياحت ؟ستيچ

 

                                                 
 .269، ص 2اصول کافي، ج  .1

 .41فهرست غررالحکم، ص  .2
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 حيضتو

انساان  اا     هنا ي ؟چا    هنا ي ،ديآم دست    ا تجر    ح م 

ما  انجاام   يترک  يکند و خ ام اط و د ت کار يتجر    ا احت

 :دهد

 

 گريمثال د

  فرمود رضاحضرو 

 هٌلَ  تِّبَتَمُ ينِّ  اِ اهللُ كَحَت اص لَ قالَفَ رصفَباجَت اَلَأَسَ هًاَامرَ  َّاِ»

بداً ق ا   اَ جَيزوالتَّ دُيرلت ال اُک قاندَعِ لُتُّبَا التَّمَ ها وَقا  لَفَ

 فلوکا َ يف رِانوَ فقا َ ضلَالفَ كَذالِ يف سُمَلتَقالت اََ ؟مَلِ وَ

 ن كَ مِ هِبِ   قَّحَاَ المُها السَّيلَعَ هُمَفاطِ تكانَلَ ضلٌفَ كَذلِ يف

 1«.ضلِالفَ يلها اِقُسبِيَ دٌحَاَ سَيلَ هُنَّاِ

مان    ردعارض کا   )ع(   امام  اا ر  پرسشدر مقام   زن

 «تبتال » مقصاودو از   حضارو فرماود   :هست  «متب.ت. »

 :  دارم هر ا  ازدوا  نکان   يتصام   داد پاساخ  ؟ستيچ

.ت و ي ا  فضا   رسايدن  ي ارا    فات  ؟چ  ي را  فرمود

ا ار   :  منصرف شوين تصمياز ا  حضرو فرمود :کمال

در رداشاات حضاارو    .تياز ازدوا  فضاا يخااوددار

 : اود  تار سات  يا.ت از تاو ش ين فضيزهرا)س(    درک ا

 :رديا    شا يپ يو .ت  ار يدر فض  كسست ک  ين نيچن

 ؟ستيچ است، ث آمدهيمتبت.  ک  در حد  مهن
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 ث با روش خاصيداحا بيان
   ث را يا حدي ديسينو ن صورو يتخت     ا يا تدا  ر رو

 د يان کني اين صورو 

 ديس

 ديس

 ديس

 د يد را کامل کنين س  سيا مخاطب، ا کمک 

 القرآ  ؟د الكالميس

 البقره ؟د القرآ يو س

 يالكرس ةيآ ؟د البقرهيو س

 د يخوان صورو کامل   ث را  يحاال حد

 فرمايد شنيدم م  )ص(رسول خدافرمود ك  از  )ع( ع.

 دُيس   ه وَرَقَالقرآ  البَ دُيِسَ القرآ  وَ المِالكَ دُيِ.. سَ.يا علي»

 ک لِ  يف   هٍمَلِکَ نَيمسخَلَ هايف  َّاِ يَّا علي يرسالكَ ةُيه آرَقَالبَ

 1«ة.کَرَبَ خمسو َ ةٍکلم

اي ع. !  رآن کالم  رتر و   رگ اسات و ساوره  قاره،    

سيد  قاره اسات: اي ع.ا ! در     آيه الکرسيسيد  رآن و 

، پنجاه ک.ما  اسات و در هار ک.ما ، پنجااه      آيةالکرسي

  رکت و خير وجود دارد:

 آن پاساخ پرس  ک  م اكنون    مخاطبان   وييد  يك سئوال 

 ؟ل شده استياز چند ک.م  تشک يالکرسةيآ :ث آمده  وديدر حد

 (50) ؟ر وجود داردي رکت و خ چند و در هر ک.م  (ک.م  50)
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 کتبي و شفاهيث با روش يداحا انيب

 صورت شفاهيه ب

ساپس  اا    :«کثيار » ،«ايق.يال »   ويياد  پنج  ار  ا صداي رسا 

  زياد است ه هاآن چي  است ک  ک   چهار پرسيد  سؤاي حايت 

 مخاطباان از  ساؤاي  د و  ا حايت كني يان را و يک  يک  م ايب 

 :پرسيد 

دوم   :آتش است ک  ک  آن ه  زياد است هاآن مثال اوي  از

 ا  حاديث  از    :شاود م و سوم  و چهارم  ني     ترتيب آورده 

 :يدكندر اين زمين  توج   )ع(امام ع. 

يار اسات  آتاش،   ها ه   سا چهار چي  است ک  مقدار ک  آن

 خواب،  يماري و دشمن :

يهن  مقدار ک  هر يک از اين چهار را نااچي  ت.قا  نکنياد،    

تواند منشأ آثار زياادي  ها ني   سيار است و م  .ک  مقدار ک  آن

  اشد:

 

 کتبي به صورت

تفاوو ک  شاکل   ندرست مثل شفاه  است  ا اياين روش 

ود و از روي شا ما  روي تخت  نوشات     ر زيرحديث    صورو 

  دشوم نوشت  و  ا اشاره    حديث آن  يان 

 ريکث      ليالقل

 ريکث      ليالقل

 ريکث      ليالقل

 ريکث      ليالقل

 ريکث      ليالقل

 ريثکَ   نهامِ   ليلالقَ   هُصَربَاَ
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 ريکث   منها   ليالقل    النار

 ريکث   منها   ليالقل   النوم و

 ريکث   امنه   ليالقل  المرض و

 1ريکث   منها   ليالقل  ةالصداو و
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 ديث را کامل کنيحد
 اا   ايا ده يادام  آن را شن مخاطبان د ک كنيانتخاب را   ثيحد

 :خاوان  ما  را   ثيمن حاد يد  پرس  مخاطبانآشنا  اشند و از  آن

 :ديكنشما آن را کامل 

  فرموده است )ص(پيامبر اکرم 

 .« ...رآ ِالقُ يف هٍيَآ مَعظَاَ  َّإِ»

  ماان کماا :دييااشااما آن را   و اااه چنااين اداماا  دهيااد  آن

   ي وم ث را يکن  و ترجم  حدم  ي راهنما

ـ آ  ح اسات يصاح  پاسخ ،:: احسن:  در  رآنين آيتر  رگ ةي

 :يالکرس

   يخوانم ه    ار  اکيث را يحد

 1«.يالكرس ةيآفي القُرآ   ةٍٍ َّ اَعظَمَ آيَإِ»

 

 گريمثال د

 فرمود  )ص(رسول خدا

 . ...بصثت التمم مكارم (الف

 .االخالق ...بصثت التمم (ب

 .االخالق مكارم التمم ...( َ

 2.االخالق مَمكارِ مَمِّتَاُلِ ثتُصِبُ (د

ل ي  و تکميرا تتم  مکارم اخال  يهاتا  رنام ام مبهوث شده

 : كن
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 گريمثال د

  فرمود )ع( ع.

 1«.بيحالقَ صلِعن فِ دُّوُيَ ياءُالحَ»

 :داردم ده  از يناپسند يرا از کارها  آدم ،ايرم و حش

شاما آن را   : ي وم آن را ن يا تدا :خوان م را ث يحد نيا

  ديکامل کن

مان ترجما     :دييا اوياش را   و  «.حيود عن فص ل القب   ي... »

 يرا از کارها  آدم : يث  رسيه     حد ا  تا  ي وم ث را يحد

شرم و   هني ناست «ايالح»ح يحص پاسخ ، .  :داردم ناپسند  از 

 :ايح

 

 گريمثال د

 :فرمود حضرو سجاد

 بُصِ  اللَّ وَ الخم رِ  ربُشُ   مَوَ  الصِ كَهتِ  تَ يت  الَّ وبُنُالذُّ وَ»

 2«.مارالقِبِ

را  هااست ک  پرده  از  ناهان يو  مار از يخوارشراب

 :داردم ان  ريا را از ميکند و شرم و حم پاره 

 : :::ديي ورا ن کُرتِتَ ار کي

 : :::دييرا ن و مصَالعِ ار کي
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 ک کاريراي تشويق ث مناسب بيآوردن حد
اختصااص نادارد و   يک حديث ياا ياک کاار       اين روش 

 تار  يشو  يرد در ر م  و م ايب را هاه  از موضوعيوس ستره 

 :دشاو ما  اساتفاده   )ع(ايبيات اهلاز کالم  مخاطبان راي تشويق 

احتارام   ،تاالش  کار و ،خ.ق خوش ، ي  مثل ط.ب ع.هاموضوع

ذکار  تاوان  ما  ساالن و خواندن  رآن را    عنوان نمون       رگ

 :کرد

ق ياو را تشو :حال خواندن  رآن است در  جوان، مثال راي 

   يي وم ث را ين حدي  و ايکنم 

  است فرموده )ع(امام صادق

 وَ هِمِ  حلَبِ رآ َالقُ   طَلَختَاِ نٌؤمِمُ شابٌ وَهُ وَ رآ َالقُءَرَن قَمَ»

 1«ه.مِدَ

 ،مان  اشاد يا ر جوان  ا ا ،کندم ک  تالوو  رآن   کس

و در هما   شاود  ما  ختا   ي رآن  ا  وشت و خاونش آم 

 : ذاردم  دنش اثر  هاي افت
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 آخر جلسه يث در دعايآموزش احاد
ما   ي ان دعاهاا يو مر  نبايخ  ،خت. هاي م در آخر ج.س

در  :ناد ي وما  ن ي رند و آمم را  اال  اهدست مخاطبانو  دنخوان

د كار ث و ترجم  استفاده ياز آموزش چند حدتوان م ن روش يا

ر توجا   يا مثاال ز   ا   :ث و ترجما  را در دعاا آورد  يو متن حد

 :دييفرما

 ا   ايان روش    تا ياو تر يا روار  يد  و يف  سجاديدر صح

  شودم افت ي  فراوان

  فرمود )ع(سجاد امام

 1«.مهِرَّبِ م وَهِبِيأدم و تَهِتِيَترب يلعَ ينّعِاَ وَ»

 :فرما ياريب فرزندان  يت و تأديمرا در تر  !اي ار خدا
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 آموزش احاديث با اشاره به اعضاي بدن
   ويياد  و  كنيد دن ج.ب  يرا    اعضا مخاطبانا تدا توج  

چش  و  وش خاود   ،ن اه کنيد خود يپاها وخود  يها   دست

 :هم  اعضا و جوارح    کار و تالش مشا_ويند  :دينين   بييرا در آ

کار  وش  ؟چيست کار چش  ؟چيست کار پا ؟ستيکار دست چ

 از ايش از انادازه    :ک حايت اعتدال کار کننديد در ي ا هااين و:::

ن اعضاا و  يا ا :ديا   کنياو ااو خاود را تقسا    :ديکار نکشا  هااين

د انجاام  ير مفاز دارند تا  هتر  توانند کاي     استراحت نيجوارح ن

 يمقادار  ،کار ي را يمقدار :دكر  يد و ت خود را تقسي ا :دهند

انساان    ژ ين ويااست: استراحت  ي را يعبادو و مقدار ي را

ن اعضاا و جاوارح   يا ک از ايا امات از هار   يدر   :مس.مان است

شاهادو   هايك از آن هر :شود ک  چ ون  عمل کردندم  پرسش

 ديا و دد كار مرا بت  هاآن د ازيپس  ا :دهند ک  چ ون   ودندم 

 :اندهكردتالش   در چ  راه هاآن

  فرمود )ع(ع. 

 1«.ةٌٌلِكُلِّ عُضوٍ مِنَ البَدَ ِ استراحَ»

 :هر يک از اعضاي  دن    استراحت احتيا  دارد

 تاوان ما  مخت.ا    يهاا آموزش موضوع ين روش  رااياز 

 ،نشيآفار  يهاا  شا فت  ،ديا عقا  مثال  ي هاموضوع ،دكراستفاده 

انجام ندادن  و چش  انسان يهان اه ،اخالق و احکام ، رهان نر 

 :فهل حرام
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 مثال اول

.  چشا  انساان   يوس  دن  يد ؟ستيت چش  انسان چيخاص

د اجساام  يتوانم شما  :دي   اطراف خوب ن اه کن :ردي م انجام 

حضرو  :ديني م   نيچ چيه :ديحال چش  خود را  بند :دينيرا  ب

دهاد  م دست ما    را   ايه يهاش  در نهمتيچرا  اند )ع( ع.

  ديفرمام و 

 1«.هادّقاساه ضِمُبِ مِصَالنِ درُقَ فُصرَيُاِنَّما »

ما  س   ا ضدشان شناخت  ي.  مقايوس    هاارزش نهمت

 :شود

  فرمود )ص(رسول خدا

 2«.سيِبلاِ هامِن سَم مِسموُمَ همٌسَ رُظَالنَّ»

 :است  انيش يرهايت مسموم از يريت ،ن اه  د

  فرمود )ع( ع.

 3«.كَيلَه عَيَانِو الثّ كَلَ يول  االَاِره فَظَالنَّ وَ اکَيّإِ»

 ي ارا   را اوييا  هد از ن اه اول ا ز  رحذر  اش  ن اه  زا

 :ستتو زيان     و دومآزمون 
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 نشيآفر يهايث با استفاده از شگفتيآموزش احاد
وياژه   ا    اسات استفاده از موارد  ا ل  يارين روش در  سيا

 و  هيموزه طب ، ا  وحش ،اردو اه ،روستا هتيک  در طب  هن ام

ما  اشاره   ک ش فتيک       هن ام د:ي اشهاي  مانند آن محيط

آموزش  ، اشد ا در  ا  وحش ا   ديا ر آن مورد در منرر د ،شود

 :ردي م صورو   قيعم سيار 

 :دشوم  او اشارهيروان  سمت    چند نمون  از يدر ا

زرافاا  و آفاارينش کاا  در اااره پااس از آن )ع(امااام صااادق

ب يا عج يهادهيرا از آفر ساختمانش  ا مفضل صحبت کرد و آن

  دوفرم ،آورد شماردخداوند    

 ها وَأَنشَ  مَ  َّاِفَ   ذال كَ  يها فِلَ هٌصَنفَالمَ قها وَنُعُ و ُا طُمّاَفَ»

 يفِ   الًط وُ  هٍبَ  هِذا هٍقَشجار ش اهِ اَ واتِل ذَاطِيغ يرعاها فمَ

 ط رافَ ه ا اَ يبف  َن اوَ تَيَق لِنُ  الصُ و ِطُ يلاِ تحتاَُ يَهِفَ اءِالهوَ

 1«.هامارِن ثِمِ تُوَّقَتَفَ شجارِاالَ لكَتِ

 ،شاود م دش يک  از آن عا   ردن زراف  و منفهت ي .ند

 ،وانيا ن حيا ش و چرا ااه ا ياديا ط پيست کا  محا  ا نيا

ک  از درختان سر است  ي هانيانبوه و سرزم يهاجن ل

 ردن دراز   زراف    :ده شده استيده پوشي   آسمان کش

 رگ درختان را  خاورد و    داشت تا  تواند    آسان نياز

 :دكن  يت_ذ  جن . يهاوهياز م

آفارينش  ق يشارح د اا    اا  د مفض يتوح در )ع(امام صاادق 

اشاره ها اين آفرينش  ا محيط زند   آنان باق   اصل   ،پرند ان

ک از موجوداو زنده را ي ه و فرموده است خداوند   رگ هرکرد
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ر شاده  ش مقاد  ا  دزنا  يک   راآفريد  ياط و  رنام يمشا   مح

  است

فَجَصَلَ کُلَّ شَئٍ مِن خَلقِ هِ مُش اکاِلً لِلَ امر ال ذَّي قَ دَّرَ أ       »

 نِياقَالسّ لَيوالطَّ رَائِا الطّهذَ لُضَّفَا مُي تَياَل رَهَ يَكُو َ عَلَيه.

 كَذالِ رُکثَاَ هُنَّاِفَ هٍيساقَ و ِطُ يفِ هِصَنفَالمَ نَمِ هُلَ ما فتَرَعَ وَ

 هٌئَ  يبرَ هُنَّ  اَکَ نِيلَيوطَ   نِيبساق راهُتَفَ الماءِ نَمِ احٍضَحِضَ يفِ

 تُقوَّتَيَا مّئاً مَيش يَااذ ارَفَ الماءِ يف لُمَّاَتَيَ وَهُ وَ بٍرقَمَ فوقَ

 نِياقَالسّ ورَيقَ لوکا َ وَ هُلَناوَتَيَ يَتّحَ قاًيقرَ واتٍطُطا خُبه خَ

 وَ ورُثُيَفَ الماءُ هُطنَبَ بُيويُ هُذَاخُيَلِ دِيالوِّ حوَنَ وِخطُيَ کا َ وَ

 کَدرِيُ  لِ ودا ِمُ  ذال ك الصَ  هُلَ   لقَخُفَ عنهُ قُرَّفَتَيَنه فَمِ رُذعَيَ

 1«.هُبُطلَه مَيعل دُفسُيَال وَ هُتَما حاجَهِبِ

دهيا پرنده پا  .ند را ديآ     مفضل فرمود ع()امام صادق

 ؟دارداي دهيا او چا  فا  ي .ناد  ارا   يپا  دانم ا يآ ؟يا

او  :ک  عمق است يهادر آب تر يشوان ين حيا  زند 

 ار    ياسات کا  رو    ده  اان يا  .نادش مانناد د   ي ا پا

 :نرار دارد زير د ت آن را   ااست و  رفت   مرا بت  رار

 يت_ذ يک   را بيند را اي ا جنبندهيک  کرم    محض آن

 رود تاا آن ما  ش يش پيسو  آهست    ،اش مناسب  اشد

زمان   ، ودن پرنده کوتاه يا يا ر پا :را طهم  خود سازد

شاکمش  اا آب  رخاورد     ،رفات ما  دش يص  ک  از پ

آورد و م جان يرا    ه هاکرم ،تالط  آب  اه: آندكرم 

خداوناد   :ماناد ما  رسن  ختند و پرنده  ي رم از ترس 
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خود  يوان داده است تا    غذاي .ند را    ح ين دو پايا

 : ر آب نشودنقش ا د و نقش  شکارش يدست 

 فرموده است  )ع(ع. 

 لِي  اللّ هُلَ  جاعِ ها وَداقِحَ يلعَ هارِبالنّ و ِفُالجُ هٌلَسدِمُ يَّهِفَ»

 لَصَ  ن جَمَ   بحا َسُ  ه ا فَ قِاردماس اَالتِ يبه فِ  ُّدِستَراجاً تَسِ

 1«.قراراً ناً وَكَسَ هارَالنَّ صاشاً وَمَ هاراً وَها نَلَ لِيّلالَ

ده فارو  ي ذارد و دم وان در روز پ.ک  ر حد   ين حيا

ه   رگ و منا ّ  :رودم خود  يروز   ندد و شب از پم 

روز کوشش  ،وانيآن ح ي را را ک  شب ياست خداوند

 ش شاب  ارار  يرا ارار داده و روز را  ا    ن زند يو تأم

 : رفتن و آرامش مقرر کرده است
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 ث با نموداريروش آموزش احاد
در امار    تواند کمک خو م  ينمودار يا تا .وهاينمودارها 

 يهاا سرفصل ،تيتوج     روا  اب ک  ين ترتي   ا ،آموزش  اشد

 حيتوضا  هاا آندر ااره  و ساپس   كنيدتا .و رس   يمباحث را رو

 :دهيد

 مانيا

 

 جهاد   عدايت   نيقي    صبر

 
 امر    مهروف فهميدن امر مشکل زيرک  اشتياق

 نه  از منکر رسيدن    حقيقت دانش رسيدن    حقايق ترس

  وي راست روشن  حک  عبرو شناس  زهد

 دشمن   ا  دکاران خرم  و شکيباي  روش پيشينيان مرا بت

 

 گريمثال د

 فرمود  )ع(امام  ا ر

 وَ ومِالوَّ   وَ ةِِک ا الزَّ وَ ةِِالالوَّ   :م س خَ يلاسالم عَالِ يَنِبُ»

 ومَي   هِيَ  الوَالبِ يَودِم ا نُ   کَ يٍشَبِ نادَيُم لَ وَ ،هَيّالالوِ وِ جّّالحَ

 1«.ريدالغَ

او و زکا و  نمااز     نهاده شده اسات يپنج پا ياسالم روِ

د يدر روز ع تيوال يک   راچنان :تيوالو  حجو  روزه

اد زده يا  ار فر ي  ديا چ چيها  ي ارا  ،اد زده شديفر ريغد

 :نشد

  ديكنن  توج  ين زميدر ا  تي   روا
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 فرمود  )ع(امام  ا ر

 لَّجَ  وَزَّعَ اهللَ  َّاِ :ق ا َ فَ ،م ا ِ ياالِ نِعَ   نَينرالمؤمِيام لَسئِي»

 د ِالصَ وَ نِيقيال وَ برِالوَّ يلَعَ :عائمَدَ عِربَأ يلعَ ما َياالِ لَصَجَ

 وقِالشَّ   يلعَ :بٍصَشُ عِربَأَ يلعَ كَن ذلِمِ برُالوَّفَ ،هادِالجِ وَ

ال سَ   هِنَّ  الجَ يالَ اشتاقَ نِمَفَ ،بِقُّرَالتَّ وَ هدِالزُ وَ شفاقِاإلِ وَ

 وَ م اتِ رَّحَالمُ نِعَ عَجَرَ ارِالنّ نَمِ قَشفَن أَمَ وَ واتِهَالشَّ نِعَ

ب ن راقَ  مَ   وَ باتُيو  المُ هِي  لَت عَا هانَ  ينالدُّ يفِ دَهَن دَمَ

 :بٍصَشُ   عِربَ  أَ يل  عَ نُيق  يَال وَ ،راتِيالخَ يلَإِ عَسارَ وتَلمَا

 هِنَّسُ   وَ هِب رَ الصِ هِفَ  صرِمَ وَ هِكمَ  الحِ  ِوُّتأَ وَ هِطنَالفِ وَ هِرَبوِتَ

  َوَأَن تَ  مَ   وَ هَكمَ  الحِ فَرَعَ   هَطنَ  الفِ رَبوَ  ن أَمَفَ نَيلوَّاالَ

ن مَ   وَ هَنَّالسُ فَرَعَ هَرَبالصِ فَرَن عَمَ وَ هَبرَالصِ فَرَعَ هَكمَالحِ

 يَهِ يتالَ يَال يداهتَ وَ نَيلوَّاالَ عَمَ ما کا َنَّأكَفَ هَنَّالسُ فَرَعَ

 وَ كَلَ  ا هَبمِ   كَلَََن هَمَ جا وَما نَجا بِن نَمَ ير الظَنَ وَ مُقوَأَ

 ينج  ن أَمَ   ينج  أَ وَ هِتِيَصوِ  مَبِ اهللُ مَن أَهلَ كَ  كَهلَما أَنَّاِ

 لمِالصِ مرِغَ وَ همِالفَ ضِغامِ :بٍصَشُ بعِرَأَ يلعَ د ُالصَوَ ؛هِتِطاعَبِ

 م وَلِالصِ عَيمجَ رَسَفَ مَهِن فَمَم فَلِالحِ هِوضَرَ وَ كمِالحُ هِهرَدَ وَ

 وَ هِمرِأَ يط فرِفَيُم لَ لمَن حَمَ وَ كمِالحُ عَرائِشَ فَرَعَ مَلِن عَمَ

 يَل  عَ :بٍصَشُ عِربَأَ يلعَ هادُ الجِ وَ ،داًيمحَ اسِ النّ يفِ عاشَ

 ي فِ   دقِالوِ   وَ رِكَ ن  المُعَ نِ   يِه  النَّ وَ وفِصرُالمَبِ   مرِاالَ

 ه رَ  َ دَّشَ   وفِصرُالمَبِ   رَمَ  ن أَمَفَ نَيقالفاسِ ا ِنَشَ وَ نِوطِالمَ

 نَمِ  أَ وَ قِن افِ المُ ن فَ أَ مَرغَأَ رِنكَالمُ نِعَ يهن نَمَ وَ نِؤمِالمُ

 أَنَن شَ  مَ وَ هِيلَعَ يذالَّ يضَقَ نِوطِالمَ يفِ قَدَن صَمَ وَ هُدَيکَ
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 ،هُلَ   اهللُ بَضَ  ن غَمَ   وَ هللِ بَضَن غَمَ وَ هللِ بَضَغَ نَيقالفاسِ

 1«.هُبُصَشُ وَ هُمُعائِدَ وَ ما ُياال كَذلِفَ

  فرماود  يدند:پرسا مان يا در اره )ع(ع.  نيمنؤرايمياماز 

  اسات     ارار داده يپا مان را  ر چهاريا ،ع وجل يخدا

 :هادج و عدايتن نيقي نصبر

مرا بات   و زهاد  نتارس  ناقياشات     دارديا ر چهار پابص

 اياد   ،اق  هشات داشات   اشاد   يک  اشت پس هر :(انترار)

 ،  دارديک  از دوزخ    ذارد و هر را کنار  ها رانهوس

ا زهاد ورزد  يک  در دن  رداند و هر حرام رو ي هاياز چ

 شود و هار م او آسان   ر هابتيمص ،(رغبت شود و  )

 :شتاب کند ها کي   انجام دادن ن ،ک  منترر مرگ  اشد

دن  ا   يرسا  ن ني و روشن  رکيز  ر شهب  داردان چهيقي

کا    پاس هار   :انينيشا يروش پن  عبرو شناسا  نقيحقا

کا   ا     د و هار شاو ما  شناس قتيحق ،ن شودي روشن

 شناسک  عبرو شود و هرم شناس عبرو ،ق رسديحقا

کا  سانت را    فهماد و هار  ما  نت و روش را سا  ، اشد

  قا يطر  و  ان است ينيشين است ک   ا پيمثل ا ،شناسد 

کا    هار   ن ارد و  شاود ما  ت يهدا ،است ترک  درست

کا  هاالک    افت  و هري.  نجاو ي   چ  وس ،افت ينجاو 

کا  را   همانا خادا هار   است: چ  هالک شده ي را ،شده

 ده و هار كرش هالک ا تنها    سبب نافرمان ،دكرهالک 

 :است    سبب اطاعتش  وده ،دهيک  را نجاو  خش

دن امر مشکل ] د ات در  يفهم  عدايت چهار شهب  دارد

حکا     روشان  نداناش  قات يدن  ا  حق يرسا ن دن [يفهم
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هم  دانش  ،ک   فهمد پس هر :ي بايشک  خرم ن(يداور)

را  يداور يهاا  ااه آب ،ک   داناد  کند و هرم ر يتفسرا 

 ياد رويا در کاارش ز  ،ورزد يهرکا   رد اار    شناسد و

 :دكنم   ان مردم ستوده زند يکند و مم ن

 ناز منکار   نها  ن  مهاروف  ا  امر  جهاد چهار شهب  دارد

ک   پس هر : ا  دکاران  دشمن ندر هر حال ي  وراست

کارده و پشاتش را    ياريا ماؤمن را   ،امر    مهروف کند

  نا ي  ،از منکار کناد    کا  نها   هار ساخت  است: محک  

مان  شات    يرن ش ايا ده و از نيا ن را    خااک ماي امنافق

کا   ار او   اي فا  يوظ ،دي و ک  هم  جا راست هراست: 

 ،کناد   کاران دشامن دک   ا   و هراست انجام داده  ، وده

خدا خش   يک   را و هر ين شده است خدا خش  ي را

ماان  ين است ايا :دكنم خدا ه     خاطر او خش   ،دكن

 :شيهاو شهب  اه يو پا
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 شغل خاص ،محل خاص ،ازيآموزش احاديث در محل مورد ن

 راي  :دارند يتر يشاثر   خاص يهاث در مکانياحاد   رخ

در ااره    ثيحاد تاوان  م  تشکر از تالش نانوا  ا ي در نانوامثال، 

 مخاطباان ار يک  نان در اخت ي ا در جايد كر اني داشتن نان   رام

  ث  فت  شودين حديا ،دارد  رار

 فرموده است  )ص(رسول اکرم 

 رضِلَا يلإِ رشِالصَ نَيه مابَيف لَمِد عَقَ هُنَّإِفَ وا الخبزَمُکرِأَ»

 1«.هلقِن خَمِ رٍيثن کَا مِهيما ف وَ

چ  آن نديدار   يع  ،است ينان را ک  فرآورده کشاورز

  ايه يهادهياز آفر ياريو  س  زمينو   نسماآک  عوامل 

 :اندد آن مؤثر  ودهجايدر ا
 

 گريمثال د

 فرمود  )ع(ع. 

 2«.دَسَالجَ بُيذيُ مُّلهَاَ»

 ادازد و مانناد ف.ا     ما  را    دن آدم ،آتش اندوه و غ 

 :کندم آب   مذا 

ا يا  کاار ران  ي ارا  ورفت    کارخان  ذوب ف. او توان م 

حارارو و ذوب  در ااره   ،شوندم ک     کارخان   رده   مخاطبان

ن حارارو  يا  اا ا   ن محکميک  چ ون  آهن    اداد  توضيح ف. 

دار کا  غصا   مقايس  كنيد    ا  دن آدمرا آن   اه: آنشودم آب 

م  دن انسان را نا ود  ، و غ  و اندوه افراطاندازه ش از ي ودن  

 ياست ک  انسان عا ل ه  دارا ين م .ب ضروريح ايتوض :کند
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 سابب د ي  نباين ع مثل از دست دادح ن  نيا :اندوه است غ  و

نشاان دادن   ، ري: راه دزند   آدم  شود يودو نا   زند   تباه

 :ستها.  در کالسيف
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 رآموزيافراد د يان احاديث برايروش ب
ي نسبت    افاراد عاادي   ترنييپا  هيرآموز هوش طبيافراد د

در  آنتوضايح  شوند کا   م   ين افراد    چند دست  تقسيا دارند:

  کساان  رها  حث امروز ما در: آمده است  ناسشروان هايباکت

شاان  يااد يري سارعت  ويا    ،را دارند آموزش  است ک  آماد 

و  ا ال    د حسا يا ن افاراد  ا ي     ايآموزش مفاه است: ترنييپا

 :ردييمس  اشد و  ا تکرار و آرامش صورو   

 ارار  کشاور    سات يپوشش سازمان  ه تر زير  يشن افراد يا

 يهاا ا مکاان يا  ي مثل کودکان استثنا  خاصو در مدارس دارند 

ن افراد در آنيا ينند: آموزش م   ستي ه  يهامثل مجتمع يکار

ايان افاراد    :سار رمند  ينجاار  و  ر افيمثل حص ي هاكارجا    

 اراي   : يرناد م  هتر ياد  ،ک   ا ل حس و ديدن  اشدرا م ايب  

 «چوب فرو رفتن ميخ در»مفهوم  مثل ممكن است درك نمون ، 

وساي.     د و  يآوردرا ر يک ميخ را وي   ،دشوار  اشد شان راي

اد يا مفهوم فرو رفتن در چوب را  هتار   ،کو يد چکش در چوب 

در اره آموزش مهارف و احکام اسالم  از ايان اصال    : يرندم 

 :دكر ايد استفاده 

  ديير توج  فرماي   مثال ز

ما  ضاو  مان و  :وضو  رفتن است در ارهامروز صحبت ما 

پاساخ   پرساش ن يا  ا  ا ا تدا  :ديشما ه  مثل من تکرار کن :رمي 

 :دين اه کن کار منن ي   ا : يري م وضو  ؟ يکنم چ  کار   ديده

 :رميا  ما  وضاو  حاال من اشاتباه   :ديريشما ه  مثل من وضو   

 :ناد يايشما ج.و   چند نفر از ؟آن اشتباه است يد کجاييشما   و

 :خودتان   وييد ،ا ر اشتباه  ود :رنديو تک تک وضو   دو اره 
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 فرمود  )ص(رسول خدا 

 1«.حاِذا لَتَقَيتُم فَتاَلقوُا بِالتَسليم وَ التَوافُ»

ها  ساالم  ويياد و      د  ا نيي  مهن ام  ک  يکدي ر را 

 :دست دهيد

 :دت دادن را تمرين کنيسچند  ار سالم دادن و داكنون 
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 آموزش احاديث با روش مسابقه
 :است رفتن   شيسبقت و پ     مهن «سبق»ش  ياز ر مسا ق 

ن يا ا ار ا  :هساتند  رخاوردار   رفتن   شيحس پ زا هاانسان

در  خواهد  ود:ار ثمر خش ي س ،ردي   رار درست ر يسمحس در 

 ونا ون    هاي  مسا ق يار ن  سمت تالش شده است  ا  ر يا

 در :آماوزش داده شاود   مخاطبان    )ع(ايبيتاهلث ياحاد  نوع

 مبّ._اان  ي ا  عناوان نمونا   ارا     هاي زياديروش ،ن مجموع يا

و   هره   يرند هان روشيتوانند از ام  انآنآورده شده است ک  

ن ي  يرا جا ي ريث دياحاد ياف ايند يا    آن  ي ريد يهاروش

 :ا نديدست   نيت دي  و تر يا  توانند    اهداف ته.تند كن
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 تخته يمسابقه رو
  فرمود )ص(اکرمامبر يپ

 1«.يهتَشتَ انتَ ك وَأمسِ وَ يهتَشتَ نتَاَ وَ لِکُ»

کا  هناوز     غذا  خاور و زماان   ،يک  اشتها دار  هن ام

 :دست از خوردن  ردار ،ياشتها دار

در مانند شکل زير ث را    طور نامرتب يحد ،در مرح.  اول

  ديسينو دو  سمت تخت  
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 هاا آن از :شاوند م شرکت کننده انتخاب  ، دوح. ن مريدر ا

و  ا   رناد  يآموزان  ارار    پشت    تخت  و رو    دانش يدخواه 

عادد زو  و   ،سمت راست يهارهي اه در داآن :تخت  ن اه نکنند

  مانند شکل :را  نويسيدعدد فرد  ،سمت چپ يهارهيدر دا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طاور کا    هماان   دهيا کنند ان توضايح د  اه  راي شرکتآن

طور   دست  دايره   دو ،من در سمت راست و چپ تخت  ،ديديد

دايااره ساامت راساات مااال شااما و  :نامرتااب حااديث را نوشاات 

 و انت

4 

 کل

2 

 کل

1 

 و انت

9 

 و انت

3 

 و امسك

7 

 

 تشتهي
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 تشتهي
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 ،کادام  مر وط  ا  هار   هادر دايره :ي سمت چپ مال منهادايره

کنياد  شما  ا س  شماره من رو    تخت  است: عددي نوشت  شده 

طاور مرتاب     ک.ماو حديث را  آغاز كنيد تا ک و از عدد کوچ

 :نويسيد 
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 اول و آخرمسابقه 

 روش انجام مسابقه

حرف اول و آخر چند ک.م  است کا    ،منرور از اول و آخر

دهند م ل يرا تشک  ک.مات ،ده شوندين حروف کنار ه  چيا ر ا

 :است )ص(امبر اکرمياز پ  ثيک  متن حد

شاش   :شاوند ما  انتخااب  مساا ق    يدو  روه دو نفاره  ارا  

هار  اروه    :دهيو در پاکت نام   رار د يسيدنو   در کارت پرسش

 پرساش د تاا  كنا ک پاکت را انتخااب  يتواند    انتخاب خود م 

 يوا رر هاا پرساش  پاساخ  :ده شوديداخل پاکت از آن  روه پرس

ک يا  : ي رسا  ا   ث  اشاد ياصل حدا ک   اميد تا    پ نويسيتخت  

مشاترک در آخار از دو  اروه     پرساش عناوان     را ه   پرسش

 :د يرم از يامت ،داد پاسخهر  روه زودتر  :ديپرس 

 هاپرسش

 مس.مان ؟ندي وم  ،دكنم ن اسالم را  بول يک  د     کس: 1

 لي .   ؟استک   يک     مهنا هاآب انواع از  کي: 2

 طمع          ؟حرص و آز: 3

 ماه     ؟ديآم د ف ر يع ،ده شوديا ر د: 4

 صايح  ؟شتر را کشتند ،ک   وم اواست   امبران ايهياز پ: 5

  سط       ؟است  سترش ي   مهنا: 6

 مشترک پرسش

 نام    ؟دي وم تو سخن   ا  نکن پاکت سر ست  تا  از

دن حارف اول و آخار  ا     كر ث  ا جدايدن    حديرس ي را

 كنيد کنند ان کمک شرکت

  سط ا نام ل ا طمع ا ماه ا صايح ا يمس.مان ا  .

حرف اول و آخر ک.ماو داخال هار    ديخواه کنند ان از شرکت

  ديآم دست      چ  ک.ماتو  بينند شکل را کنار ه   رار دهند 
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 «من قل طصمه صح بطنه»

  شودم ث خوانده يحد ،ن مرح.   ا کمک اعرابياز ا  هد

 «من قل طصمه صح بطنه»

 ،دست آورد   ک.م  را  پنجزودتر  تواند از حاضران کس  هر

 :ادد جاي ه  او ايد  و  است  رنده 

  فرمود )ص(اکرم پيامبر

 1«. .طَصمُهُ صَحَّ بَطنُهُ.. لَّمَن قَ»

 :ماندم اش ساي  مهده ،آن ک  غذايش ک   اشد

 

                                                 
 .187، ص 19ابن ابي الحديد، ج شرح نهج البالغه،  .1
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 گل کوچکمسابقه 
 :داردنيااز  توپ و دروازه کوچک ا چند يک ين مسا ق     يا

ک ناخ  ي . يوس و    شودم ث در س  کارو نوشت  يک.ماو حد

  ريمانند شکل ز :شودم دروازه متصل  ينصب در  اال ي را

 

 

 

 

ن سا  تاوپ را وارد   يکننده ک   تواند از فاص.  مههر شرکت

 ،شاود م  رنده  ،ا پشت سريرو  ا پا از رو ي ا دست  ،دكندروازه 

ث در ياز ک.مااو حاد    کي ،ک  وارد دروازه شود  توپ چون هر

را  هاا کاارو  ،توان از  بلم  چنين: ه شودم ود نصب خ يجا

ک.ما    ،د و  ا هر  لكرنصب  ا پشت و روي عکس    صورو  ر

 :کنند ان نشان دادرا    شرکت

  فرمود )ص(پيامبر اکرم

 1«.ةٌاُمّتِي أُمّةٌّ مُبَارَک»

 :امت  خجست  است ،امت من

 

                                                 
 .34451کنز العمال، ح  .1

ةام

 

مبارکة

 

امتي

 



 79 ........................................................................  كودكان و نوجوانان

 

 پرسشجدول و مسابقه 
ک يا عالوه   ث  يماو حد   تهداد حروف ک. ن روشيدر ا

جادول   ،حارف دارد  13ث يا ر حاد   هني نشودم ده يکشخان  

ر ير مثل تصويک تصوي ،و در خان  چهارده  ديکش اي خان  14

 :ديکش  ل 

 اار   هريد: پرس از افراد مسا ق  دهنده  پرسش يسپس تهداد

د و در كنيا انتخااب   را ا آخر ک.م ي:: :از حروف اول و دوم  کي

 :ديكنن  توج  ين زميدر ا     مثاي هيد:د جدول  رار

 :ديکش تخت  مانند شکل  يرو  جدويا تدا 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 * 

 اروه   2د و    كنيانتخاب  را نفر 4 ،شرکت کنند ان انيماز 

 :دكني  يتقس

 : روه دوم و  روه اول

ب يا  اروه  ا  ترت   و از هر كنيد بل آماده  ازرا  پرسش ازدهي

ا ار   ،لامثا  اراي   :ناد يک شماره   وي ،10تا  1د از عدد يواهخ 

از  اروه اول  را شاماره دو   پرساش  فت، را  2 روه اول شماره 

در خان  شاماره  پاسخ را حرف اول پاسخ داد،  روه  : ا رديپرس 

: ا ر پاسخ درست نداد، دهيد از     روه اول يامت 10 نويسيد:  2

 :  يرداز يمتدهد و ا پاسختواند م  روه دوم 

ن دو  روه يمشترک   پرسشک ي ،پرسش 11ان ياز م  توج 

ما  از يا و امتشاود  م  رنده  ،دهد پاسخکس زودتر  ک  هراست 

 ازده (ي پرسش) :ردي 

 

 



 (2ها و فنون تبيين احاديث )شيوه ............................................... 80

 هاپرسش

 ؟د شديه تبه ذر يک     صحرا )ص(امبر اکرميپ اراني از: 1

 شودم نوشت   1شماره خان   در   الف   ا وذر

 ؟ امبر ايهيپن ينام آخر: 2

 2در خان      م    محمد

 ؟شودم ت  فت  ين    همراهك  از واجباو نماز : 3

 3در خان      ت االحرام ةريتکب

 ؟ديک   ا امام جن  )ع(نيزمان امام حس كارست حاک  : 4

 4در خان     ي   دي ي

 ؟دكرم مردم را    آن دعوو  )ص(امبر اکرم يک  پ  نيد: 5

 5خان   رد   لفا    اسالم

 دعاوو خاود را از   )ص(امبر اکارم  يک  پ  اسالم ياز شهرها: 6

 ؟دكرآغاز  جاآن

 6خان   در    م    مک 

 ؟دار استنيک  د  اسالم ياز شهرها: 7

 8خان   در    م    ن يمد

 ؟اسالم ياذان  و: 8

 9خان   در          الل

 ؟داردامبر در آن  رار يان مهرا  پي رآن ک  جر يهااز سوره: 9

 10خان   در   لفا    اسرا

 ؟دكرر کمک يدر آن    فق )ع( واجباو نماز ک  ع. از: 10

 11خان   در    ر    رکوع

 مشترک()پرسش ؟ديدر آن    شهادو رس )ع(نيحسک  امام ي صحرا: 11

 12خان   در    ک    کر ال
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 7ة     6م     5ا     4ي    3ت    2م     1ا     

 * 13ة    12ک   11ر    10   ا 9ب    8م    

 

  فرمود )ص(پيامبر اکرم

 1«.اُمّتِي أُمّةٌّ مُبَارَکّةٌ»

مشخص شدن  روه  و هااز دادن     روهياز امت پسان يپا در

ب شاماره  ي   ترت هيدخوا حاضر   انکنند ر شرکتيداز  ، رنده

دسات    امبر  ا يث کوتاه از پيد تا حدكننحروف را    ه  متصل 

دو  يد روي ا  راردادن عالمت تشاد  ،ن نتوانستندار حاضرا  :ديآ

هارکس زودتار توانسات     كنياد:  ي راهنماا را  هاا آن ، يحرف م

 : رنده است ،ديث را   ويحد

 

 توجه

ث يدن  ا  حاد  يرسا  يتوان حرف اول را  ارا م ن مسا ق  يدر ا

 :ا حرف آخر راي:: :ا حرف سوميا حرف دوم يد كرانتخاب 

 

                                                 
 .34451همان، ح  .1



 (2ها و فنون تبيين احاديث )شيوه ............................................... 82

 (پازل)جورچين با مسابقه 
د چند   ه  در کنار ياست ک   ااي مسا ق  ،نيمسا ق  جورچ

 : يرس ا م .ب کامل ير يرند تا    تصويه   رار  

 ،اناد ده شاده يا د چند ک.ما  کا  نامرتاب چ   ين روش  ايدر ا

 : ي ايث مورد نرر دست يند تا    حدشومرتب 

 :ست  رگ و کوچک  ا ل اجرا ين مسا ق  در فضايا

 (ث  کالسم)کوچک  يدر فضا

.  يا وسا يا   چيسپس  ا   يسيد:نو مقوا  يرورا ث يحدا تدا 

 :ديبر  ر    چند  سمت يد

 عرقه حفي قبل ا  ةرر أجياالج اعطوا

  فرمود )ص(پيامبر اکرم

 1«.اُعطُوا االجيرَ أجرَهُ قَبلَ أ  يَحِفَّ عَرَقُهُ»

 :ک  عر ش خشک شودم د کار ر را  دهيد پيش از آن

پشت هر تک   ، خچايي ير ا.  آهني   وس دنكر از جداپس 

 يطور پراکنده رو    پازل را يها اه  سمتآن :ديچسبان ر ا آهن

در  ياد خواه کنناده  ک نفر شرکتيد و از يچسبان  رد تيتخت  وا

دست   طور کامل    ث  يد تا حدكنرا مرتب  هاتک  ،نيو ت مه

 :ديآ

د دو دسات  از  يا  افقاط   :شودم ن دو نفر اجرا ين مسا ق   يا

کاس   هر :ک دست  داده شودي  شود تا    هر نفر يته هانيجورچ

 : رنده خواهد شد ،نديرا  چ نيجورچزودتر  تواند 

 

 

 

                                                 
 ، باب الزيارات.88صحيفه الرضا، ص  .1
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 بزرگ يفضا در

عنوان   ک نفر  ياز هر  روه  :دكنيدو  روه دو نفره انتخاب 

ن يمه ،نديرا  چ نيجورچد يک   ا  عنوان کس  ک نفر  يدونده و 

 ي راهنماا  ي ارا  نيجاورچ  يهاا تکا   ين مسا ق  رويا در :دكني

 :ده شوديچ نيجورچشماره  ر اساس تا  دي ذار  شماره

  ن استيمسا ق  چن روش

 نيجورچمرتب کننده       دونده :گروه او 

 نيجورچمرتب کننده       دونده :گروه دوم

ک تکا  از  يا  ،شاماره  ،  ر اساسدني ار  ا دو د هريدونده  ا

 ،شماره ر اساس کننده  دهد تا او  ردارد و    مرتبرا  نيجورچ

 ار    تهداد  ع  اشد و چنديد سريدونده  ا :دكنرا کامل  نيجورچ

  ار اسااس   هاا نيجاورچ تاا   از رددو  ا  دود  نيجورچ يهاتک 

هار  اروه کا  زودتار      :کننده کامال شاود  دست مرتب  شماره  

 : رنده خواهد  ود ،دكنرا مرتب  نيجورچ
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 زبا يکارت در فضا با مسابقه
صاورو    متناوع  ا   يهاا کارو  اا شاماره و رناگ    يتهداد

 :رديا  ما  اط  رار يدر ح  نقاط ا  يا  از مثل  يپراکنده در فضا

و در كناد   يآوررا جماع  هاا تار کاارو  عيک   تواند سار    روه

 : رنده است د،آور  رداي نق  

 

 ثيک حديآموزش  يح برايتوض

رناگ  اا شاماره      ا  دو  ي تاجث در دو دست  کارو پنيحد

   رينخ مانند شکل ز    همراه ،شودم نوشت  

 

 رنگ قرمز

   

 رنگ زرد

 

 يا جاا يا اردو  يطور جدا ان  در فضاا    را  ها اه کاروآن

 رار  ،د  اشديک  در مهرض د يطور  مخت.    يدر جاها ر يد

 : روه زرد،  روه  رم  ندينكانتخاب ه  دو  روه  :دهيد

 دوناد و در   هاا محال کاارو   يد  ا شماره    سويدو نفر  ا

: ناد كنپراکنده مر وط    رنگ خاود را جماع    يهامحوط  کارو

ن ييرا در محل از  بل ته هاخود  ر ردند و کارو ي   جا  اهآن

کاس زودتار    هار  ،کاارو  يشماره رو:  ر اساس دنده شده  رار

 ،دكنا  ااه مرتاب   يو در جا يااورد  را  مر وط    خود يهاکارو

 :شودم  رنده 

  فرمود )ص(پيامبر اکرم

 5فقد اذي اهلل   4ومن اذاني   2مؤمناً  3قد اذانيف 1من اذي 

 5فقد اذي اهلل   4ومن اذاني   3فقد اذاني 2مؤمناً  1من اذي 
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 1«.مَن اذي مُؤمِناً فَقَد اذاني وَ مَن اذاني فَقَد اذَي اهللَ»

 ،ک  مرا  يازارد مرا آزرده و هر ،کس مؤمن  را  يازارد هر

 :خدا را آزرده است

 

                                                 
 .72، ص 64؛ بحاراالنوار، ج 293روضة الواعظين، ص  .1
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 توپ و سبدمسابقه 
 :رديا کنند ان در سبد  رار  شرکت   وسي.  د چند توپ ي ا

م ث  رار داده يمهادل تهداد ک.ماو حد هامهمواًل تهداد پرتاب

 ن  توج  كنيد ين زميدر ا     مثاي :شود

 ،شاود ما  ث در پنج کارو همراه  ا عدد نوشت  يک.ماو حد

  ريمانند شکل ز ،هادن کاروكر ان يآو يک نخ  رايهمراه  ا 

 

ک يهر توپ  يک  رو كنيد  يته ک سبد و پنج توپيسپس 

 :  يرد  رار ثيشماره م ا ق  ا شماره احاد

 ،ث مه.وم نباشاد يک  متن حد يطور  رو   را پشت هاکارو

کنناده در  شرکت :كنيد ان يآو  کنند ان در مح.در مقا ل شرکت

فاص.  تاا  )ندازد ايداخل سبد    کي  کيد پنج توپ را يمسا ق   ا

کنناد ان  کت ا شرايط مکان و سن  شرو م ا ق خواه سبد    دل

 ،هر شماره ک  داخل سابد انداختا  شاود    (تواند انتخاب شودم 

 تواند اي کنندها ر شرکت :شودم کارو همان شماره  ر ردانده 

 يهاا کاارو  ،ندازدايشده را داخل سبد   يپنج توپ شماره  ذار

شاود و آن شاخص  رناده خواهاد     م ث  ر ردانده و کامل يحد

 : ود

  فرمود )ص(پيامبر اکرم

 1«.خِيارُکُم أحاسِنُكُم أخالقاً الذّينَ يَألَفُو َ وَ يُؤلَفَو َ»

ما  آنان ک  ايفت  :خوترين شماست هترين شما خوش

 :پذيرندم  يرند و انس 

                                                 
 .149، ص 74بحاراالنوار، ج  .1

 1خيارکم 2احسانکم 3اخالقاً   5و يؤلفون  4لفونأالذين ي
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 کارتبا مسابقه 
  کااارت يرورا ک.ماااو آن  ،ثيک حااديااانتخاااب  هااد از 

د يا نك  يچند  سمت تقس جدا ان  يهاسپس در کارو :ديسينو 

  ريمانند نمون  ز :نوشت  شود هاکارو يتا رو

امبر يپ   )ص(اکرم 

 رادرو  ا  ي اااااا رو

 شااااااده  رخااااورد 

 1:کن

 

 

ث يک  حاد را   اول کارت :شودم کننده انتخاب  تک شرکي

  يثان 30ا ي  يثان 15د و هيد    او  ،طور کامل نوشت  شده است   

را کاارو   اه چهار آن كند:ث را حفظ يد تا حدهي   او فرصت د

د تا در هيد    او  ، رار دارندطور جدا ان      ثيک  ک.ماو حد

 :نديرا کنار ه   چ هاطور مرتب کارو     يثان 30ا ي 15

 توجه

ها   اراي   دارد نيااز   ا    خچااي يا ر اا    ن مسا ق     آهنيا

تختا    ين روكارد  مرتاب  ي ارا  ه  و هان پشت کاروچسباند

 : ردتيوا

در  :ا دو نفار يک شرکت کننده  اشد ي ا تواند م ن مسا ق  يا

 را ار   دو هاا د تهداد کاروي ا ،ک  دو شرکت کننده  اشد  صورت

 يک   ارا   رد تا هر نفر در فرصتيار دو نفر  رار يشود تا در اخت

                                                 
 .71، ص 71؛ بحاراالنوار، ج103، ص2الکافي، ج .1

 اِلقَ أخاکَ بِوَجهٍ مُنبَسِط

 الق بوجه اخاک منبسط
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 :ندكنه  ر ا ت   ا ،شودم داده  هاآن دن   يچ يحفظ و  هد  را

 :شودم  رنده  ،دكنث را مرتب يکس زودتر حد هر

 

 گريمثال د

  فرمود )ص(امبر اکرميپ

 1«.بَرَهَ الهِبالوَّ داءَالنّ عَمِذا سَإ طا َيالشَّ  َّاِ»

 : دي  ر ، ان چون آواز دعوو    نماز را  شنوديش

 :شودم کارو نوشت   يث چند  سمت شده و روين حديدر ا تدا ا

 

فرد  :شودم نوشت   يعدد ،هر کارو يرو ،يدر مرح.   هد

 ،کناد چاون عادد   م ن  فر   ا دو ر مي اشد   ک ر ميا زو  ي

 ،در پشت هر کاارو است، ث يب حديترت ي را  کمکاي . يوس

 :شودم چسبانده  ا  خچاييا ر ا آهن

 

شود تاا  اا   م يک نفر شرکت کننده انتخاب  ،در اين مرح. 

را روي  هاا تر کاروکوچک تا    عدد   رگعدد کمک اعداد از 

ايان كاار   ايبت  و ات   :دكن رد  ا کمک آهن ر ا مرتب تتخت  واي

اين كار ثاني   15 ايد در کننده شرکت اشد:  راي مثال، مهين  ايد 

 اد:انجاام د تاوان  ما  نفر ه    ين دو را اين مسا ق را انجام دهد: 

توان عدد فرد م در کارو دست  دوم  ،دو  را ر شود هاا ر کارو

                                                 
 .20951کنز العمال، ح  .1

 هرب اذا  ا  الشيطا بالصاله سمع الندا

 14بالصاله  10النداسمع 18هرب 2ان الشيطان 6اذا 
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  کمک اعداد دست  کارو مر وط  ا   ننده  كنوشت تا هر شرکت

 رناده   ،ن هر ک  زودتر تمام کرديدر و ت مه :دكنخود را مرتب 

 :است



 (2ها و فنون تبيين احاديث )شيوه ............................................... 90

 بعدش را بگومسابقه 
ماتن   :شاوند ما  انتخااب   ا دو  روهي ن مسا ق  دو نفريدر ا

 :ندكنحفظ  ق يد  5ن مثل يد تا در زمان مههيد هاآن   را ث يحد

ث را يد ک.ما  اول حاد  ياول  ا شود و نفرم  آغاز اه مسا ق  آن

  ديا ث را   ويحاد  مد ک.ما  دو يا  ا ينفار  هاد   :«ريخ»  دي  و

  ک.ما  چهاارم   ،نفار دوم  :«م ن »  ک.ما  ساوم   ،نفر اول :«يامت»

  ک.ما  ششا    ،نفار دوم  :«ش بابه »  ک.م  پانج   ،نفر اول :«هدم»

 :«اهلل»  ک.م  هشت  ،مود نفر :«طاعه»  ک.م  هفت  ،نفر اول :«يف»

در  :ردي م   نمره منف ،ديرا   و ينتواند ک.م   هدکس  هر

 :شودم ده رن ، ردي   يترک   ک  نمره منف  کس ،انيپا

  فرمود )ص(پيامبر اکرم

 1«.. ..خيرُ اُمَّتي مَن هَدَمَ شَبابَهُ في طاعَهِ اهللِ»

 هترين امت من کس  است ک  جوان  خود را در طاعت 

 :خدا   ذراند

 

                                                 
 .123، ص 2تنبيه الخواطر و نزهة النواظر، ج .1
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 يخال يجامسابقه 
شود کا   م ا چند ک.م  نوشت  نيک ي ، خاي يدر مسا ق  جا

 :شودم  فت   « خاي يمسا ق  جا»در اص الح    آن 

ما  ث    دو نفر شرکت کننده داده يمتن حد ،ن مسا ق يا در

ن يا در ا :دنا نكقا  حفاظ   يد  5ن مثل يشود تا آن را در مدو مه

 يروث يحاد  ،اناد ستادهيمدو ک  حفظ کنند ان پشت    تخت  ا

 :شودم نوشت    خاي يصورو جا  تخت   

 اهلل   ف  من هدم  ريخ  شرکت کننده اول

 اهلل   ف  من هدم  ريخ  شرکت کننده دوم

ما  ان مدو داده شده از شرکت کنند ان خواست  ي هد از پا

 :ندكنرا پر   خاي يشود جاها

 

 ث نفر دوميحد     ث نفر او يحد

 

  فرمود )ص(پيامبر اکرم 

 1«. ...اُمَّتي مَن هَدَمَ شَبابَهُ في طاعَهِ اهللِ خيرُ»

 هترين امت مان کسا  اسات کا  جاوان  خاود را در       

 :اطاعت خدا   ذراند

 

                                                 
 .123همان، ص  .1

 خير:::::: من هدم::::: ف ::::::اهلل   خير::::: من هدم::::::ف ::::::اهلل
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 ـ ؟ستيبه من بگو ضد مرا ـ ضد من چ مسابقه
 مبّ.اغ   ب کا  و تا  يا ن ترتي د ،آسان است ارين روش  سيا

ا ار   د ويا د ک.م  ضد آن را   ويمخاطب  ا ،دي وم را اي ک.م 

 :دشوم ازش ک  يامت ،نتوانست

در  :دشاو اجرا   و کتب  صورو شفاه  تواند  م ن روش يا

  ديتوج  کن )ع(از امام صادق  تيروا   ن  ين زميا

  فرمود )ع(امام صادق

 1«.هُندَجُ وَ هلَالجَ وَ هُندَجُ وَ قلَفوا الصَعرَاِ»

 هاآن ک  در مقا لاست انش يعقل و يشکر رهدر ااين سخن 

 :انش  رار دارنديجهل و يشکر

از   کا ي اار   هار  مبّ.غ كنيد:م   يتخت  را    دو  سمت تقس

د مخاي  آن را ي ا مخاطبانو  دسينوم ا جهل را يان عقل ييشکر

 :دني  و

 
 

 

 

 

 

 

 ديگر يهاروش

 : ا آهن ر اا نصاب اسات    ت  رديوا يکارو رو يتهداد: 1

دوتاا مرتاب    را دوتاا  هانآ و ايد  يايد  مسا ق  مخاطباناز   کي

 .دهد  ر  راريکديکدام را مقا ل  ضد هر  هني نکند

                                                 
 )عقل و جهل(. 24، ص 1اصول کافي، ج  .1

 عقل

 خير

 ايمان

 تصديق حق

 اميدواري

 داد ري

 جهل

 شر

 کفر

 انکار حق

 نا اميدي

 ست 
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کس توانسات   هر :تخت  نصب است يکارو رو يتهداد: 2

 ها   ارار   کنار دوتا در دوتا را هااز کارو يتر يشزودتر تهداد 

 :است رنده  ،دهد

کدام را نشان  رد و هري م کارو  يدر دست تهداد مبّ.غ: 3

 :نديد ضد آن را   ويا ردان  اش ،دهدم 

  هر ا آشت  حالل ا حرام امانت ا خيانت   ع رح  ا ص.  رح 

 خردمند ا نادان  هشت ا دوزخ آغاز ا پايان ضرر ا منفهت

 افراط ا تفريط نهمت ا نقمت مکروه ا مستحب حريص ا  انع

  رد ا  اخت امين ا خائن مستکبرا مستضه  شاداب ا پژمرده

 ع و ا ذيت حياو ا مماو  خشنده ا خسيس انشي ان ا انس

 ص_ير ا کبير ايق.يل ا ايکثير ايسما ا االرض ريا ا اخالص

  اسارو ا آزادي ا .يت ا اکثريت اينهار ا اي.يل
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 ؟ستين دو کلمه چيابطه امسابقه ر
 اردن ک.مااو    کاار    ا  ،جايب و جاذاب  يهااز روش  کي

 ا  تفکار    مخاطبانست تا اه  خانواده و:::  ، ونا ون مثل متضاد

 يها روه  تمام ين روش را  رايا :دهند پاسخشوند و داشت  او

 : رد کار  توان  م   سن

آن  ؟ستين دو ک.م  در چيتفاوو ايد  پرس  مخاطبانا تدا از 

 ا و آخرو:يدن  ديل کنيمرا تک

آن  يهاشما تفاوو :س ينوم تخت   ين دو ک.م  را رويمن ا

 :دييرا   و

 

 آخرو   ايند

 جاودان است    شودم نا ود 

 

 1«ة.االخر ةمزرعا يالدن»

محصول د در آن ياست ک   ااي ا همانند م رع يدن  هني

 : يآن را  رداشت کن ،  و در جهان آخروي کار

 

                                                 
 .225، ص 67بحاراالنوار، ج  .1
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 يمسابقه کنده کار
    ازار آمده اسات کا     نکاياز جنس س. ياست مواد  مدت

توان م ار آسان يآن را  س يوفراوان دارد و ر يت کنده کاري ا .

 :افتيد و    اشکال و خ وط مورد نرر دست يتراش

 

 ازين ل مورديوسا

 :يقلص و يکنده کارا  ار  ،کانيک   ه  کار س.ي

از آناان   هياد:  ارار د  مخاطباندر اختيار را ا تدا متن حديث 

صاورو    ث را  ا يا احاد ،دن   ه  ماورد نرار  ي ا تراش هيدخوا 

 :ندكن خ وط  رجست  مشخص

 

 :ثيمتن حد

 1«.بِدَکاالَ راثَيالم»

 :ستيهمانند ادب داشتن ارزشمند ن  راثيچ ميه

 

                                                 
 .94، ص 1همان، ج  .1
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 تيوناليث با يمسابقه حد
   ا  :ار مناساب اسات  ينت  سا م  ايي رش  ا س يت  رايونايي

 :دارد رش وجود  غ کاتر و چا و ه  امکاني.  تيوس

 

 ازيل مورد نيوسا

 :ثيمتن حد ،تيونايي ، .مو ،چسب چوب

 

 روش کار

و از آناان   ديا ده ارار   مخاطباان  رايا ث را در اختيا تدا حاد 

را آغاز سپس  رش  :ندكنت منتقل يونايي يث را رويحدهيد خوا 

مقاوا   يصاورو  رجسات  رو    و خ وط آن را درآورند و  كنند 

 :ناد كن ي يا آما رناگ ين ييتوانند ت م آن را  ،انيدر پا : چسبانند

 :(ومينيآيوم ا کاغذ  ،مثالراي  )ن ييت 

 

 توجه

 نديا استفاده نکن ينريت يهات از چسبيوناييچسباندن  ي را

 :رد م را از  ين ت يوناييچون 

  فرمود )ع( ع.

 1«.مِرَالهَ وفُنِ مُّلهَاَ»

 :است يرينص  پ  اندوه و ن ران

 

                                                 
، 10، باب آدابه الصحابه و هي اربعمائه؛ بحاراالنوار، ج 110تحف العقول، ص  .1

 .98ص 
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 ث با سفاليمسابقه حد
  دهد    خصوص و تم   کار  ا  ل    انسان آرامش خاص

سافال  ادرو ا تکاار و     :ديا د نمايا   توييا ن يآثاار  انسان  تواناد 

است ک  سااعتها مخاطاب     کيتکن : ردم ت انسان را  اال يخال 

 :دينمام خود را جذب 

 

 ازيل مورد نيوسا

ل الزم ا يباس يکار ا درصورو امکان وسا ي ل  را يمقدار

   توان کار را شروع کردم  ا دو روش  :کار مناسب

 

 روش اول

 مخاطباان از   يدهم  رار  مخاطبانار يا در اختر  ثيمتن حد

  ايبتا  مادت  ) :ساند يث را  نوين حدي ردد  ا  ل ام درخواست 

 (:و ت الزم است

 

 روش دوم

  ساپس  اا   يکنا م   و آن را آماده يدهم  ز ل را خوب ور

  تاا  يتراشا ما  ا چا و آرام آرام اطراف آن را يل مخصوص يوسا

 :مشخص  ردد خ وط  رجست     صوروث يک حدي

  فرمود )ص(خدارسول 

 1«.مکُرِکابِاَ عَمَ هُکَرَلبَاَ»

 :ران استينهمت و  رکت خدا  ا وجود پ

 

                                                 
 .222، ص 1110نهج الفصاحه، کلمه  .1
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 سرود يهان گروهيث بيمسابقه حد
از   کا يدر  اياب شاهر و سارود      دسات  جمها    خوانه 

   صورو  مخاطبان  است و يانتقال مفاه يجذاب  را يهاوهيش

 :خوانندم ا  ا ه  ر  م ايب  خوانو ه    روه

و   رفات توان کمک م ث يآموزش احاد ين روش  راياز ا

 ايعدهتا دار درآورد ت يصورو ر  آن را  ا ترجم  يث يمتن حد

مخت.ا    يهاا ن  اروه ي ا تاوان  م ن کار يا ي را :آن را  خوانند

  ن مدارس: هار  روها  يمثل مسا ق  سرود   ،دكرمسا ق   ر  ار 

 :است رنده  ،داد و سرود را  هتر خواندارائ   ي هتر  خوانه 

صاورو    ن را دارد کا   ا  يا ت اي ا .  ث طوالنياحاد   رخ

ما  ن روش ک  کدام  روه ي ا ا ،خوانده شود  خوانسرود و ه 

د كرجاد ير ا ت ا هاآن ني  توانم  ،توانند سرود را  هتر  خوانند

 :آموخت هاآن ث را   يو مهنا و مفهوم حد

 

 ر معروفقطعه شع مثال

 كرد:توان عمل م ن شهر يث مثل ايدن احادكردار ت ير ي را

 :فرمود سيدايشهدا

 ن رکوب الصارِاولي مِ الموتُ

 و الصارُ اولي من دخو  النارِ
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 (ميپانتوم)ش ينما يث با اجراياحداان يب
ش از يچون  ا  ناست  مه  آموزش يهااز روش  کيش ينما

عموم ماردم   :دشوم   انجام چش  اانسان  يرياد ياز درصد  70

 :ندمند هستعال    و::: يپانتوم ،مانند تئاتر  شينما ي   هنرهاني  

 : يريا کار    ث  يآموزش احاد ي   رايتوانم ن روش را يا

 يا  ارا يهستند  ک  مستقر  مبّ._ان ،مناسب    متون آموزشي ا ته

توانند م  ،کنندم دا ياستقرار پاي در من ق   غ در زمان طوالنيتب.

 ا   را    روها  ،تدا از افراد مستهد ا : هره   يرند هان روشياز ا

 يهاشيسپس نما :دنيي ر    شينما يعنوان اجرا کنند ان کارها

ان آموزش تئاتر ا   يمر    وسي.  ا آموزش   ، ساده و پس از مدت

در  :دكنيا دو صاحن  درسات    :دكنيا آماده را ث يش حديمتن نما

دهند و از م سري تکان  :رسندم  ر يکدي   دو نفر  ،صحن  اول

در صحن  دوم  ا يکدي ر سالم و احوال :ند ذرم کنار يکدي ر 

  پرساد ما  از ماردم   مبّ.غسپس  دهند:و دست م  کنندم پرس  

 :کدام  هتر است و اين نمايش دوم رفتار اسالم  است

 :آورندم درث را    اجرا يحد يمتن و محتوا  شي روه نما

ن يا ا رهند در ايد   ويا شرکت کنند ان در مسا ق   اياشا ران تم

دو نفار وارد   ،مثاال راي   :وجود داردچ  حديث مناسب   شينما

 مخاطباان از  :کنناد ما  شوند و خانا  را نرافات و جااروب    م 

ش يرا در اره موضاوع ماورد نماا     ثيا ترجم  حديد متن هيخوا 

 :ان کنندي  (نرافت)
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  فرمود )ص(خدارسول 

تَخَلَّلُوا فَاِنَّهُ مِنَ النَّظافَهِ وَالنَّظافَهُ مِنَ اِاليما ِ وَ االيم ا ُ وَ  »

 1«ةِ.صاحِبُهُ فِي الجَنَ

 گريروش د

ساالم احاوال    چ  کار کنناد  ،نددي ر رسيکديا ر دو نفر    

 :(دست دادن)مصافح   ، پرس

 

                                                 
 .289، نادر   ، ص 89، باب 291، ص 59بحار االنوار، ج  .1
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 يکاغذ رنگ ،با کوالژ ثيداحا نوشتن مسابقه
 اسات د يمف يها از سر رم  کي  اغذ رن کار  ا کوالژ و ک

  ک  نقاش يدر موارد : ردم ان را  اال آموزدانشک   درو ا تکار 

 ا     اعتمااد  ا  نفاس خاو        اشاد،  يضاه  آماوز دانشو خط 

 :دهدم ان آموزدانش

 

 ازيل مورد نيوسا

ار داشاتن  يدر اخت ،مقوا ،روزنام  ، رن  کاغذ ، چي  ،چسب

 :ثيمتن حد

 

 روش کار

د  ا استفاده هيوا خان آموزدانشاز  :دشوم ان ي   ثي تدا حدا

 :سنديث را  نوين حديا ،روزنام  يهاا تک ي  رن  از کاغذ

 

 گريروش د

ار يا در اخترا ا::: ي A4  شده در ا هاد يث از  بل تهيمتن حد

د  اا اساتفاده از کاغاذ    هيا خوا و از آنان  هيدان  رار دآموزدانش

 :دكننن ييث را ت يط حدخ و ،و روزنام   رن 

 فرمود  )ص(رسو ل اکرم

 1«.سانهِلِ [ حفظِ ين ] فؤمِالمُ ةُُجانِ»

 :من در حفظ ز ان استؤنجاو م

 

                                                 
 )باب صحت و حفظ زبان(. 176، ص 2اصول کافي، ج .1
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 ـ ديدا کنيد پيرنگ کن ـ ثيداحامسابقه 
ان ا تاداي   آماوز دانش راي  «رنگ کنيد و پيدا کنيد»کارهاي 

مثال   ،رندا تداي  دا آموزدانش مخاطبان  ک  مبّ._ان :مناسب است

اساتفاده کنناد و   از ايان روش  توانناد  ما   ،ي تا ساتان  هاا طرح

 :آموزش دهند مخاطباناحاديث  ا ترجم  آن را    

 نوشت  شده است ک  در طرحکوتاه در داخل   ثيحد ،از  بل

 :دشاو م ا مشخص يث    شکل  ويآن حد ،صورو رنگ کردن

 :د افراد متخصص انجام دهندين  سمت را  ايا

  ار اسااس   ديا  ا د وشاو ما   ي اذار وط شاماره داخل خ ا 

 يهاا او ااو رناگ     ااه  :رديا صاورو    ي يآمرنگ هاشماره

ث ي  ماتن حاد  يته ي را :دشوم خواه انتخاب      دلين هاشماره

از  ا ار کاار   وي  ،طراح الزم است يرويک ني ، ا  ايب رنگ کن

را  هاا  ر   :آن آسان است ياجرا ،آماده  اشد و درست شده  بل

آمي ي د  ا د ت رنگهيوا خ هاآن و از دكنيپخش  مخاطبانن ايم

 :کنند
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 اي از حديثنمونه

  ثيحاد  ،ي يا پس از رناگ آم  :ديک رنگ کنيهر شماره را 

 :ديسير  ر    نويآن را ز :شودم شما آشکار  يبا  رايز

  فرمود )ص(رسول خدا

 1«.له ةََمانَن ال اَمَلِ ما َيال اِ»

 :مان ندارديا ،ستيدار نک  امانت  کس

 

                                                 
 .116، ص 75بحار االنوار، ج  .1
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 ـ ديل کنيرا تکم ينقاشـ  ثيداحامسابقه 
 : يارد م ي مخت.ف  صورو هادن نقاش     شکلكرتکميل 

  اياد  شود ک  مخاطاب م نيم  از نقاش  کشيده  ،روش  رين در 

 :دكندرست مثل آن نيم  نقاش  را کامل کند و سپس رنگ 

ما  کاار   ين  نقاشا     صورو  ثيحد ياز محتوا  ک نقاشي

 مبّ.اغ دهياد:  ان  رار آموزدانشار يدر اخت را  ن نقاشيا كنيد:  يته

 اا   تا مخاطبان کشد تخت   يرا رو  از نقاش ي ها خشتواند م 

توانناد آن را  ما  ل يا پاس از تکم  :ندكنل يق  خود آن را تکميس.

از يا امتاز  ،دهندم ل يتحو يک  کار  هتر  کسان :ندكن ي يآمرنگ

 :ندشوم  رخوردار  يتر يش

  فرمود )ص(امبر اکرميپ

اساتفاده    مساواک خاود را شخصا    ،شان  ،وانيي ،حوي 

 :ديكن

 

 روش ديگر

 ا   مخاطاب آن را  تاا  شاود  م از نقاش  کشيده  ي ها خش

م  راي آموزش احاديث از اين روش  :کندم کامل س.يق  خود 

کار وسار  آماوز داناش  طباان مخا  ک   اا  مبّ._ان :دكرتوان استفاده 

 :استفاده کننداز اين روش توانند م  ،دارند
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 ديث رنگ کنيمسابقه حد
ان آماوز داناش   نويسايد:  A4کاغذ  يرورا ث يک حديمتن 

 :ندكن ي يق  خود آن را رنگ آميد  ا س.ي ا

  فرمود )ص(رسول خدا

 1«.سِواکلبُوا اَفواهَكُم بِايطَ»

 :ديكن ه يخود را  ا مسواک پاک يهادهان

 
 روش ديگر

حاديث   در اره و دكنحديث و ترجم  را  يان تواند م  مبّ.غ

ي  هانقاش  ، ا  رداشت و فکر خود مخاطبانسپس  :دهدتوضيح 

 :ندكنم آمي ي کشند و رنگم را 
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 ثيمسابقه حفظ حد
کس توانست زودتر حفاظ   هر :کندم ان يث را  يحد ، مر 

تواند م مسا ق   نيا : رنده است ،دنخوا ح يث را صحيد و حدكن

ا ين چند نفر يتوان  م  چنينه  :دشوار   ر  يانفراد    صورو

 :دكر ار    ر يتن دو ي    روه

 

 روش کار

  مثال :خواندم حديث را   ا تدا مر 

 فرمود  )ع(امام صادق

 1«.نيتَرَمَ رِجَن حَمِ لُالصاقِ عُسَليُال »

 :شودم ن دهي   ار  دوک سوراخ يعا ل از 

دستش را  .ناد   ،ث را از حفظ  خوانديکس توانست حد هر

 ،ا ر اشاتباه خواناد   : رنده است ،ح خوانديا ر شخص صح :کند

ما   ي هاد  هايخواند و نو ت    نفرم ث را يدو اره حد  مر 

 :ندو اره خواند يرسد  را

 

 ثيگر حفظ حديروش د

كا   ن يظرف زمان مه :ث در موضوع خاصيحد چهلحفظ 

 ه يجاا ، افراد  ايد حديث حفظ كنند: شودم ن ييق  ته مسا يا ر

 : ايد دادحافران    

 

                                                 
 ، حديث في زيارة المؤمن هلل... .245االختصاص، ص  .1
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 ثيک حدير يشن با تصاويميمسابقه ساخت ان
کار دشاواري   ،ساده    صورويا پويانماي  شن يميساخت ان

جاذا يت خاصا     ،ا ر چند تصوير دنبال ه  آورده شاود  :نيست

کارتون  و  هايصويرحرکت ت ،همين اصلر اساس   :کندم پيدا 

کودکان و نوجواناان طرفاداران  ساياري    ويژه متنوع در مردم    

ن ديا د و وحشات  ا  دل خاود راه نده   ين عنوان نهراسياز ا :دارد

ما  امکانااو   يفقط مقادار  :ستين يکار سخت و دشوارچون 

 :دشوتا طرح اجرا خواهد 

 ازيل مورد نيوسا

 ير رداريصاو ت ي ارا   ل جاانب يوتر  ا وسايک کامپيحدا ل 

ر يتصو ينرم اف ار مر وط و تهداد ،(ن مخصوصيا دور ياسکنر )

 ي ارا را ث يا تدا متن حد :ث مورد نرريحد يمتناسب  ا  محتوا

ک مثال  يا ک کاار ن يا  انناد تواناد م م متن  :دكني از و  مخاطبان

مناساب   هايريسپس  ا  ارار دادن تصاو   :::  اشد:ايمار يادو  يع

 ،موضاوع در نرر  رفتن تناسب د  ا هيواخ  هاآن از مخاطبانن ي 

از   فنا  يهاا  خاش  ياجارا  يايبتا   ارا   :شان  ساازند  يميک اني

 ت  ار يا ح روايو  خاش توضا   :دكار د استفاده ين کار  اكارشناسا

ار  نفر  ر ا  ا دوين دو  روه ي تواند م ق   مسا :است مبّ.غعهده 

ح يتوض  ا تدا مر  :ده شودين کارها سنجي هتر تاک نفر يا ي شود

افاراد شارکت   و کناد  م ان ينرر   ث مورديحد در اره يمختصر

 :سازند اي ادهسشن يميان ، ا توج     داستان ايد کننده 

  فرمود )ع(ع. : مثال

 1«ض.ياده المَريمِن اَحسَنَ الحَسَنات عِ»

 ست:ن حسناو اياز  هتر  کي يمار ادو يع
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 (2ها و فنون تبيين احاديث )شيوه ............................................... 108

 له ممکنيبا هر وس يث ساخت کاردستيمسابقه حد
م شرفت  هتر کارها يپ سببت و ا تکار ي ستن خال  کار   

کا   تواناد     مبّ._ا  :ق موفاق خواهاد  اود   د و مخاطب خاالّ شو

ث يا ان احاديا را در   هاآن د وكن  دهرا جهت مخاطبانت يخال 

 اراي   :نا   رداشات  اسات   ين زميا  ا رگ در ا    ام ،کار  ندد   

.  يهر وس  اد  توانن ايد  هاآن ،مخاطبانت و ا تکار يت خال يتقو

 ند:كنث را درست يمتن حد ،ممکن

 

 يشنهاديل پيوسا

مثال   ها هست  خوراک ،حبو او مخت.  ،چسب ، هيسنگ ر

ل دور يوسا ،  مفتوليس ،اهاني ل و  رگ   ،ل يآج ،تخم  ،خرما

 : :::و  کاغذ رن  ،مقوا ،و چسب  چي  ، ختنير

 روش کار

  رصات کااف  و دادن ف مخاطبانار يدر اخت ذاشتن حديث  ا 

  ث را کاردسات ي.  ممکن ماتن حاد  يد  ا هر وسهيخوا  ،هاآن   

 :ل دهنديند و تحوكندرست 

  فرمود )ص(پيامبر اكرم

 1«.ودقُحُبِ سَين لَؤمِالمُ»

 :ستيتوز نن يمؤمن ک

  مفتاول  يک سي ، يما در دست دارك  اي . يوس ،مثالراي  

  يکنم خ   ک آن راي.  انبردست و دم  اريوس  است ک    يف. 

ا يا   يا کاغاذ خاورده دار   يا مقادار ي :ت درست شودين روايتا ا

ل  ا چسب  ار  ين وساي.  ايوس  ث را  يمتن حد : يحبو او دار

 : يچسبانم مقوا  يرو

                                                 
 .137، ص 2تکامل در پرتو اخالق، ج  .1
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 يمسابقه خطاط
 يهادر  روه مخاطباناست ک   ي از هنرها  کينوشتن خط 

ق  خاط   توانند در مسا و م هستندمند مخت.     آن عال    سن

م مخت.   يها ا انواع و ا سام خطرا ق   ن مسايا :ندكنشرکت 

مسا ق   يا ترجم   رايث يتوان از متون حدم  :دكرتوان  ر  ار 

 يبايشرکت کنند ان در مسا ق  و ت دارند  ا خط ز :دكراستفاده 

 :سنديث را  نويحد رجم ت ، يث و  ا خط ريمتن حد ،درشت

 مثال

 يد فرمام  )ع(امام ع. 

 1«.كقلِصَبِ واکَل هَقاتَ»

 :کن کاريش پينفس خو يعقل  ا هوا يروي   مدد ن

 

                                                 
 ، الفصل الثاني في صفة العقل... .249مشکاة االنوار، ص  .1
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 مسابقه شرح حديث
در ااره  کند و م ترجم   ،خواندم ث را يک حديا تدا   مر 

 د هار ها خوام  مخاطباناز  اه آن :دهدم  يح مختصريتوضآن 

 خود را رداشت يا هر ون   داندم ث يحد در اره  کس هر م .ب

 :ان کندي ث ياز حد

 ک مرح.  مسا ق :ي    ان شفاهي  (اي 

  ر مسا ق :يک مرح.  دي     ان کتبي  (ب

ما   ااه آورده  يج.او جا  ،ک  داوط.ب هساتند   تمام کسان (اي 

  کشا  رع  صوروشود    م  پرسش هاآن از  کي  کيشوند و 

 :او  رنده است ،خوب پاسخ داد  ا ر کس :: ::اي

  م اايب  ،قا  يد  5 ن مثال يدر ظرف زمان مه  در مسا ق  کتب

 :د نوشت  شودي ا

 :دين  توج  کنين زميدر ا     مثاي

 فرمود  )ع(ع. 

 1«. َّذُ اسِالنّ يَلعَ رَبَكَمَن تَ»

 :دوشم د خوار كنک  نسبت    مردم تکبر   کس

ا خوب است يآ ؟ستيتکبر چك  ح دهند يتوض ايد  مخاطبان

 : اره چ  فرموده است نيدر ا )ع( حضرو ع.و  ؟ا  دي
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 ث معرقيمسابقه حد
آن ممكان   مخاطبانک   است  يهااز رشت   کي يمهرق کار

  يا  بل ته را از  ثيتوان متن حدم  : اشدمخت.   نيسناست از 

 ارار داد و   يا  چوب مناسب مثل تخت  س  ال يو آن را رو كرد

 : ذاشت مخاطبانار يدر اخت

 

 ازيل مورد نيوسا

 ،ي تخت  س  ال ،   مقدار الزم ي _  اره مويت ،ي کمان  اره مو

 :ث نوشت  شدهيمتن حد ،ره در صورو امکاني  ،چسب

 

 شروع کار

 ااه از آناان   آن :د رار دهي مخاطبانرا در اختيار ث يمتن حد

 :هناد  رش د اطراف آن را د ونچسبان تخت   يآن را رو خواهيد 

مهارق اساتقبال    ياز کارها تر يشمخت.  پسران   سن يها روه

 :کنندم 

 فرمود  )ع(امام ع. 

 1«.شُكرِالمُنصِم يزيدُ في الرِدق»

 :کندم اد يرا ز يروز ،شکر نهمت

 
 شودم ده ياطراف نوشت   ر
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 دياوريب ثيحد
در طاول زماان    مخاطباان و  كناد ما  موضوع را اعالم  مبّ.غ

ند آورم   رد راي موضوع مورد نرر ث مناسب را ياحاد ، خاص

ن يدر  ا  ،نمونا   :  اراي کنندم ان ي   ا شفاهي  کتب صورو   و 

ث ماورد نرار را   يا احادتوانناد  م در ص  و:::  ،در کالس ،نماز

 :هندارائ  د

 ،مخاطباان كنيد تا انتخاب رمردان يمثل احترام    پ  موضوع

 :کنندان ي ث مورد نرر را ياحاد

 فرمود  )ص(رسول خدا 

 1«.مکُغارَصِوا مُم و ارحَکُبارَا کِروُقِ وَ»

ش يد و  ا  کودکاان خاو   يساالن خود احترام کن     رگ

 :ديكنو ع وفت   نرم

 

                                                 
 .163عيون اخبار الرضا، ص  .1



 

 

 

 

 نامهکتاب
 

 علي انصاري. اآلمدي، عبدالواحد، غرر الحکم، ترجمه: محمد .1

البالغـه ابـن   ابن ابي الحديد معتزلي، عبدالحميـد، شـرح نهـج    .2

 هـ.ق. 1404خانه آيت اهلل مرعشي، الحديد، قم، کتابابي

 ابن ابي فراس، ورام، مجموعه ورام، قم، انتشارات مکتبه الفقيه. .3

، صحيفه الرضا، کنگره جهاني امام )ع(امام رضا علي بن موسي .4

 هـ .ق. 1406رضا، 

پاينده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، سازمان انتشارات جاويدان، چ  .5

20 ،1366 

حراني، حسن بن شعبه، تحف العقول، قـم، انتشـارات جامعـه     .6

 هـ .ق. 1404ن، مدرسي

رضا، تکامل در پرتو اخالق، قم، دفتر انتشارات سلطاني، غالم .7

 .1364اسالمي، 

 1409البيـت،  شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، قم، مؤسسه آل .8

 هـ .ق.

شيخ صدوق، ثواب االعمـال، قـم، انتشـارات شـريف رضـي،       .9

 هـ .ق. 1364

 .هـ.ق1378شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا، انتشارات جهان،  .10

شيخ صدوق، معاني االخبار، قم، انتشارات جامعـه مدرسـين،    .11

1361. 



 (2ها و فنون تبيين احاديث )شيوه ............................................... 114

 هـ.ق.1413شيخ مفيد، االختصاص، قم، کنگره شيخ مفيد،  .12

االنـوار، نجـف،    ةطبرسي، ابوالفضل علـي بـن حسـن، مشـکا     .13

 هـ .ق. 1385خانه حيدريه، کتاب

 طبرسي، فضل بن الحسن، تفسير مجمع البيان، بيروت. .14

 بن حسام الدين الهندي، کنزالعمال.عال الدين علي المتقي  .15

فتال نيشـابوري، محمـد بـن حسـن، روضـه الـواعظين، قـم،         .16

 انتشارات رضي.

 .1351نقي، نهج البالغه،  االسالم، سيد عليفيض .17

کليني، محمد بن يعقوب، اصول کافي، تهران، دفتر نشر فرهنگ  .18

 بيت.اهل

 .1365کليني، محمد بن يعقوب، الکافي، دارالکتاب االسالميه،  .19

مجلسي، محمد باقر، بحـار االنـوار، بيـروت، مؤسسـه الوفـا،       .20

 هـ .ق. 1404

البيـت،  محدث نـوري، مسـتدرک الوسـائل، قـم، موسسـه آل      .21

 هـ .ق.1408

محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحکمه، قـم، دارالحـديث،     .22

1375. 

 


