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 پرواز
 حمد خداي يكتا آغاز هــر كـالمي

 نـام مقدسش را برم منهمواره مي

شما عزيزان! ام    سالم به  سفر خواهروز ميبا  صحبت كنم. اين  شما  سفري به ياد ماندني براي  م در باره 

 1عبارت است از

 
د اتفاق افتاد. براي اين كه معلوم شننو اسننت كه در زندگي پيامبر اكرم يبلي! معراج  سننفر بلننيار پمراهميت   

ست  سفر چه بوده ا سئوال هدف از اين  شايي آن به پيام جدول خواهيم ابتدا به  سخ دهيد. بعد با رمزگ ها پا

 رسيد.

 

 (20و 1  4  3  2اراده )          به خواست و قصد چه گويند؟ .1

 (22و 16  7  27  15خميني )           كيست؟نقالب ارهبر فقيد  .2

  گويند؟مي به تقليد حركات كسي از روي مسخرگي چه .3

 (13و 17  11ادا )              

 (6و 12  19سنت )   شود؟به روش، سيرت و شريعت چه گفته مي .4

 (21و 24  5  26  23داودي)  شود؟منسوب به داود پيامبر چه مي .5

 (10و28  25ناس)      آخرين سوره قرآن چه نام دارد؟ .6

                                                           
 كند.ن مربي ضمن نوشتن كلمه معراج  آن را تبديل به يك جدول مي1



 (30و 9  18  14غري )         گويند؟به دور از وطن چه مي .7

 (31و 8  29آوا )         شود؟مخفف آواز چه مي .8

 تا بشماريد. 8تا  8حرف اول را بنويليد و حاال نوبت به دست آوردن پيام است.    

 «ها و آيات غيبي خداوندديدن اسرار آسمان»آفرين  پيام عبارت است از : 

ي قرآن برويم. من مطاعبي از اين سوره را بيان هابراي دانلتن جريان اين سفر بايد به سراغ يكي از سوره   

 نمايم. شما در انتها بگوييد نام اين سوره چيلت؟مي

اين سوره در مكه نازل شده است. صد و يازده آيه دارد و هفدهمين سوره قرآن است. ابتداي جزء پانزدهم 

 باشد.قرآن كريم مي

در و مادر و زشتي تكبر سخن به ميان آمده است. نام احترام به پ در اين سوره از هدايت انلان توسط قرآن 

 اين سوره به معناي حركت شبانه است.

 ؟2داند نام اين سوره چيستآيا كسي مي

 نويلم.براي راهنمايي شما  نام اين سوره را مي

 
 بله   كسي نام سوره را حدس زد؟

 
 وده است. براي رسيدن به اين صفت زيبا كهاشاره نمخداوند در اين سوره شريفه به يكي از صفات پيامبر   

 رسد به برنامه بعدي  توجه نماييد. هر انلاني با داشتن آن به سعادت مي

 پرسم تا جواب را داخل گمل بنويلم.كشم. سپس چند سئوال ميابتدا شكل يك گمل را روي تخته مي   

  

                                                           
 ن در صورت پاسخ صحيح نيازي به خط فانتزي نيلت. برنامه ادامه پيدا كند.1



 بدر   اولين جنگ مسلمانان با كفار قريش چه نام داشت؟

 نبوت    گويند؟امبري و رسالت چه ميبه پي

 دعيري    شود؟باكي چه گفته ميبه شجاعت و بي

 كدام يك از چهار حرف فارسي است كه در عربي نيست و نقطه هم ندارد؟

 گ

  جا رفتند، چيست؟پس از هجرت به آن نام قديمي شهري كه پيامبر

 ثربي       

 «بندگي»آيد. بله  صل كنيد  نام آن صفت زيبا به دست ميها را به هم متحاال اگر حروف اول كلمه   

اش را از ملجداعحرام منزه است آن كه شبي بنده»فرمايد: همان طور كه خداوند در ابتداي سورة اسراء مي   

 3«...به ملجداالقصي برد

 خدا در آن قرار دارد(در ملننجد اعحرام )حرم امن اعهي كه كعبه و خان   شننبي به ارادة خداوند  پيامبربله     

شغول عبادت بود. پيامبر شتگان اعهي در مكه  م سه تن از فر سرافيل كه  سط جبرئيل و ميكائيل و ا اند به تو

ي اعمقدس )كه قبل  اديان قبل ازاسالم بود و پيامبران بزرگجا به بيتوسيله مركبي به نام بمراق به مدينه و از آن

 جا هم جا به رساعت مبعوث شدند( برده شد. در آندر آن و حضرت سليمان چون حضرت عيلي

   نماز خواندند و براق به سوي آسمان اول به پرواز درآمد.پيامبران به امامت حضرت

ها را بدانيد خواهيد آن كاراگر مي كردند چند گروه را ديد كه كارهاي عجيبي مي در آسمان اول  حضرت   

 توقف كنيد. در ايلتگاه بازي با كارت 

 

شان فرمود: گروهي را ديدم كه نزد آن    سفرهاي شت پاكيزهها  شت   4هايي از گو گنديده بود.  5 مردار و گو

 كردند. خوردند و گوشت پاكيزه را رها ميها از مردار ميآن

 توانيد پاسخ دهيد؟(ها كيستند؟ )آيا مياز جبرئيل پرسيدم كه اين

 كه در دنيا حالل را كنار گذاردند و در پي كل  حرام بودند. هلتند   خوارامحر ها در پاسخ گفت: اين   

ع     ند گروهي ديگر  مان كه پهلوي آن  شنننتر هايي  ند و مالئ هان ها را قيچي ميداشنننت ند و در د كرد

 گذاردند. هاميآن

                                                           
 اسراء/ ا. 

هاي زوج را به طور نامرت  روي تخته وصل هاي شماره فرد را نشان داده و سپس كارتابتدا كارت ها به تخته وجود دارد ننن اگر امكان اتصال كارت1

ها  خودشان هر گروه را حدس بزنند. اگر اين امكان وجود ندارد  بعد از هر كارت فرد  كارت زوج مربوط به آن را نمايش دهيد. دقت شود كنيد تا بچه

 تا مطاع  فراموش نگردد. توضيحات مربوط به هر كارت  در پشت آن نوشته شود

 .11  ص13ش  ج1390  اسماعيليان  ، الميزانن عالمه طباطبايي2



 ها كيستند؟از جبرئيل پرسيدم اين

 به دنبال عيوب ديگران بودند. يند كه هميشه  جوعي  ها اين پاسخ داد كه   

 كوبيدند.مي سنگ گروهي را ديدم كه سرهاي خود را به

 «ان از امت هلتند. نمازبي اينها »جبرئيل گفت: 

 . شدور ميگذاشتند و آتش از بدنشان شعلهدر دهانشان مي آتش اي را ديد كه فرشتگان عده پيامبر   

 «را غص  كردند. يتيمان د كه اموال ها كلاني هلتناين»جبرئيل فرمود:    

 توانلتند از زمين بلند شوند. قدر بزرگ بود كه نميشان آن شكم د كه يگروهي را د پيامبر   

 «كنند.گيرند و سودهاي حرام جمع ميانند كه از مردم ربا مي رباخوار آنان »جبرئيل گفت:    

ها با پيامبران و فرشننتگان و در رفت. در برخي از آسننمان در ادام  سننفر به پنآ آسننمان ديگر و اما پيامبر   

ها هاي ديگر با دوزخ و دوزخيان و بهشننت و بهشننتيان برخورد كرد و از هر يك از آنبعضنني از آسننمان

عجايبي مشنناهده  هاي پمر ارزش و بلننيار آموزنده در روپ پاو و مطهر خود يخيره فرمود. حضننرتخاطره

 ي از اسرار عاعم هلتي بود. كرد كه هر كدام رمزي و سر

به هفتمين آسمان رسيد. خداوند در اين آسمان بندة خود را مخاط  قرار داد و دستورهاي  سرانجام پيامبر   

 مهمي به ايشان داد. 

 اين سفري بود كه به اتفاق شما عزيزان طي كرديم. به اميد سفرهاي زيباي ديگر به همراه شما.   

 اال ببريم و دعا كنيم: ها را ببياييد دست   

ات ما را از بندگان واقعي خود قرار بده! خدايا  به حق بهترين بنده 

 آمين
 


