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راست قامتان
به نام خدايي كه جهان را آفريد و هســتي را ننــان و راهنماي به ســوي خود قرار داد .حمد و ســساس
مخصــوا اوســت كه هر گاه او را خواندم ،جوابد داد .هر گاه درخواســت كردم ،عرايد كرد ،هر چند به
درخواستهاي كوچك و ناچيز بسنده كردم.1
با سالم به شما دانشآموزان گرامي! آيا شما با تصويري كه روي تخته ميكند ،آشنايي داريد؟

بلي ،ت صوير كتاب ا ست ،اما كتاب ب سيار مقد سي كه راهنماي ما به سوي خداوند ا ست .اح سنت ،كالم
خداوند كتاب قرآن كريد.
با نام سورهها چه مقدار آ شنايي داريد؟ چند سئوال ميپر سد .سسس پا سخ شما را در ق سمت را ست اين
جدول مينويسد.
 .1كدام سوره به نام پيامبري است كه در دل ماهي قرار گرفت؟ يونس
 .2كدام سوره به نام خداوند آمرزنده گناهان ميباشد؟

غافر

 .3كدام سوره بزرگترين سوره قرآن است؟

بقره

 .4كدام سوره به نام مشورت كردن ميباشد؟

شوري

 .5كدام سوره به نام يكي از اركان نماز است؟

سجده

1ـ مفاتيح الجنان ،برگرفته از دعاي ابوحمزه ثمالي.

 .6كدام سوره به نام شب ميباشد؟

ليل

 .7كدام سوره به نام زنان است؟

نساء

در اين جدول قرآني پيامي نهفته است كه شما بايد حدس بزنيد كه آن پيام چيست؟
يك راهنمايي ميكند ،اگر به اين صورت

حركت كنيد ،پيام به دست ميآيد .احسنت! «ياري دين»

را ميتوان از اين جدول به دست آورد.
به آيهاي كه روي تخته مينويســـد ،توجه كنيد:
چه كسي ترجمه ميكند؟

اح سنت ،اي ك ساني كه ايمان آوردهايد! اگر خدا را ياري كنيد ،شما را ياري ميكند و گامهايتان را ا ستوار
ميسازد.
چگونه ميتوان خدا را ياري كرد؟ بلي ،با ياري كردن آيين و شــريعت و تعليمات خدا و پيام ر و همراهي
با او در جنگ و جهاد.
در سوره ح نر ،آيه  ،8ياري خدا دركنار ياري پيام رش قرار گرفته ا ست:
با اينكه قدرت خداوند بي پايان و قدرت مخلوقات در برابر او ب سيار ناچيز ا ست ،ولي باز تع ير به ياري
كردن خداوند ميكند تا اهميت م سأله جهاد و دفاع از آيين حق را رو شن سازد .تع يري از اين با عظمتتر
براي اين موضوع پيدا نميشود.2
آيا كسي ميداند آيهاي كه روي تخته نوشتهام مربوط به كدام سوره است؟

در اين ق سمت م سابقهاي با چهار نفر شركت كننده داريد .به هر كدام از اين افراد كارتي 3ميدهد كه يك
طرف آن متني آمده است كه راهنماي شما براي آشنايي با اين سوره است .پس خوب گوش كنيد تا هر چه
سريعتر جواب دهيد.
 .1اين سوره در مدينه نازل شده است و  38آيه دارد.
 .2به فرموده پيام ر« :هر كس اين سوره را تالوت كند ،خداوند او را از نهرهاي بهنت سيراب سازد»
 .3امام صادق فرمود« :هر كس بخواهد حال ما و دشمنان ما را بنگرد اين سوره را بخواند كه آيهاي
در باره ما و آيهاي در باره آنها است».4
 .4چهل و هفتمين سوره قرآن است كه در جزء  26قرار دارد و هد نام پيام ر ميباشد.
1ـ ناصر مكارم شيرازي ،تفسير نمونه ،ج ،21ا.421
 2ـ مربي كارتي را كه يك طرف آن متن و طرف ديگر را كه اين حروف (ا ـ ت ـ ق ـ ل) بر روي آن نوشته شده است را در اختيار دانشآموزان قرار
ميدهد.
3ـ الفضل بن الحسن الر رسي ،مجمع البيان ،داراحياءالتراث العربي ،بيروت ،ج ،9ا.95

اح سنت ،نام اين سوره «محمد» ا ست .اما نام ديگري براي اين سوره ا ست كه شما با توجه به حروف
پنت كارتها ،بايد آن نام را حدس بزنيد.
از اين دو ستان ميخواهد كه جا به جا شوند تا نام ديگر اين سوره به د ست آيد .بلي« ،قتال»يا جنگ و
جهاد كه نام ديگر اين سوره ميباشد.
در دومين آيه اين سوره ،چون نام پيام ر آمده است،نام آن را «محمد» گذاشتهاند .همچنين به جهت آن كه
اين سوره در بح وحه جنگ احد ،يا كمي بعد از آن نازل شده است ،قتال ناميدهاند.
تا اينجا با بع ضي از خ صو صيتهاي اين سوره آ شنا شديد .حاال براي آ شنايي با محتواي اين سوره،
قسمت دوم جدول را تكميل ميكند تا در پايان كلمههايي را از آن استخراج كنيد.

 .1به خوشبختي چه ميگويند؟

سعادت ( 25 ،9 ،6 ،7و)27
مكه ( 2 ،1و)11

 .2در كدام شهر پيامبر به دنيا آمد؟

 .3در عربي حروفي كه اگر «ال» بر سر آنها بيايد «ل» خوانده ميشود،چه ميگويند؟

قمري ( 20 ،3 ،24و)19
 .4نام كساني كه با پيامبر از مكه به مدينه رفتند ،چه بود؟

مهاجر( 4 ،14 ،12 ،15و)23
 .5به آنچه كه مانند بلور و شيشه باشد و از پشت آن ،اشياي ديگر ديده شود ،چه ميگويند؟

شفاف( 18 ،16 ،28و)17
 .6عالمت نفي در فارسي كه در اول كلمه ميآيد ،چيست5؟

نا ()10

 .7مقابل مرد چيست؟

زن ( 21و)22

 .8زمان بين غروب تا طلوع آفتاب را چه ميگويند؟

شب ( 5و)13

 .9ورزش همگاني چه نام دارد؟

1ـ دو حرف «نا» در خانه ده نوشته ميشود.

دو ( 26و)8

حاال نوبت به دست آوردن كلمههاي داخل جدول است .به اين راهنمايي دقت كنيد .در اين جدول هفت
كلمه چهار حرفي وجود دارد كه شــما حرف اول (م) را بنويســيد و 7تا 7تا بنــماريد .هر گاه چهار حرف
كامل شـــد آن كلمه را روي تخته مينويســـد .پس از آن از اول جدول حرف بعدي «ك» در خانه (دوم) را
مينوي سد و شروع به شمارش ميكنيد تا كلمه بعدي به د ست آيد ( .به همين ترتيب حرف بعدي سوم،
چهارم و ...را ميشماريد) پس همه كلمهها را به دست آوريد.
احسنت ،كلمههاي به دست آمده به ترتيب ع ارتند از« :مؤمن ،كافر ،منافق ،جهاد ،شهيد ،ع رت ،سازش»
چه كسي ميتواند با اين كلمهها جملهاي بسازد6؟

احسنت ،جملههاي بسيار قننگي ساختيد .من هد اين جمله را پيننهاد ميكند:
افراد مؤمن در زمان پيام ر اكرم با كافران جهاد كردند .بعضــي شــهيد شــدند و به مالقات خداوند رفتند .در
مقابل افراد منافق با كارشكني از جنگ فرار كردند.
در اين قسمت به حكايت يكي از شهداي جنگ اُحد گوش كنيد.
خَيثَمَه ،پدر سعد خدمت پيام ر اكرم ر سيد و عرض كرد« :فر صت جنگ بدر از د ستد رفت ،زيرا م نتاق
شهادت بودم .شدت اشتياق من به شهادت به قدري بود كه من و پسرم قرعه ك نيديد .قرعه به نام او افتاد و
او به فيض شـــهادت رســـيد .دينـــب او را در خواب ديدم كه در بهترين حال در ميان باغ هاي ميوه و
رودخانههاي بهنــت گردش ميكند .او ميگفت« :در بهنــت به ما ملحق شــو و در كنار ما باش .وعدههاي
پروردگارم را در باره خود صــادق يافتد ».ســسس به پيام ر گفت« :به خدا ســوگند اي پيام ر خدا! بســيار به
پيو ستن به او در به نت م نتاقد .پير شدهام و ا ستخواند فر سوده گرديده ا ست .دو ست دارم كه به مالقات
پروردگارم بروم .از خدا بخواه كه شهادت را نصي د كند ».رسولخدا براي او دعا كرد .او در اُحد شهيد شد.7
چو خواهي كه يابي ز هر بد رها

سرانــدر نيـــاري بــه دام بــال

بُــوي در دو گيتي ز بد رستگار

نــكو نــام باشــي بــر كردگار

به گـفتــار پيغمـبـرت راه جوي

دل از تيرگيها بدين آب شوي

1ـ مربي جملههاي دانشآموزان را روي تخته مينويسد.
2ـ حاج شيخ ع اس قمي ،توتياي ديدگان ،ترجمه كحل ال صر في سير سيدال نر ،آفاق ،ا .25

