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  1ای از پدرنامه
 ست، و هرشیده اها، به شما بخهایى براى کنار زدن تاریکىها، و چشمهایى براى پند گرفتن از شنیدنىخدا گوش

زگار ا هم سابها و دوران عمر صورتعضوى از بدن را اجزاء متناسب و هماهنگ عطا فرموده تا در ترکیب ظاهرى 

رسانند، و از شار مىفهایى که روزى را به سراسر بدن با کنند، و قلبهایى که منافع خود را تأمین مىباشند، با بدن

 .مندند ها شکر گزارند، و از سالمت خدادادى بهرههاى شکوهمند خدا برخوردارند، و در برابر نعمتنعمت

هاى پند آموز مدّت زندگى هر یك از شماها را مقدّر فرمود، و از شما پوشیده داشت، و از آثار گذشتگان عبرت

 براى شما ذخیره کرد، 

                                                            
 نهج البالغه 83خطبه  1



10 
 

 ها سخنی با بچه
یاز نم، یبود وقتی بچه شود، بیشتر باید سؤال جواب دهد، بیشتر باید پاسخگو باشد.تر میتر و مهمآدم هر قدر بزرگ

ارند. اما چه آن ندبند، از گفتند بچه است. انتظاری که از پدر یك خانواده دارنبود به خودمان یا بقیه جواب بدهیم، می

 شود:اآلن که دیگر از بچگی درآمدیم، دیگر دبستانی نیستیم، انگار همه چیز جور دیگر می

 سند.شناآموز دبیرستانی میبه عنوان دانشما را در مدرسه  -
 «کودک»انند، نه دمی« جوان»در جامعه ما را نو -
 مردم از ما انتظار دارند که بتوانیم خوب را از بد تشخیص دهیم. -
 های خدا را انجام بدهیم.تر از همه افتخار داریم که تکلیفو مهم -
- ... 

نی به ابزبا زبان بی دارد،سیزده سالگی یعنی ورود به نقطه آغاز یك مسابقه. این موضوع با همه شکوه و جذابیتی که 

، عمل کنی و درست دهد. اینکه از این به بعد همه چیز حساب و کتاب دارد. باید کار خوب را بشناسیما هشدار می

نی. کبق آن عمل های درست را انتخاب کنی و طبرسی. برای قبولی در آزمون زندگی الزم است پاسخموفقیت ه ب تا

ندگی فیان از زخودت، خدا و اطرا کنی وبخشی را تجربه میشوی و زندگی رضایتدر این صورت است که تشویق می

 های تو راضی و خشنود هستند.تو و پاسخ

چشم باز  اخبر از همه جخورشید طلوع کرده، بیهوا روشن شده؛  آمده،  صبحانگار  شوی،ساله که میسیزده 

که  شنوی. صداییصدایی را میای و یك کوه قرار گرفته بینی در اردوگاه پایینمی ،کنینگاه میکه خوب کنی. می

 :گویدآمدگویی، میبعد از خوش

وگاه ر این ارددا اگر بینی، باید به آنجا برسی. درست است که قله مرتفع است و راه دشوار، امآن قلّه را می -

 شوی!بمانی، نابود می
 از داری،که نی و همه امکاناتی نقشه صعود به قله کوه ها،این کوله پشتی هم برای توست، در آن خوردنی -

 قرار داده شده است.
نگی رط زرد ای که باید از آن بروی برایت مشخص شده است. اگر این خنگران گم شدن هم نباش، محدوده -

 رسی. را که روی زمین کشیده شده، دنبال کنی، به قله می
  . راستی ازشودمی بلدی هم با تو همراهکند، راهتهدید می البته چون در راه خطراتی وجود دارد که تو را -

 سی. ره نمیصورت به قلّ نگوید. در غیر ایبلد میامکاناتی هم که داری آن طور استفاده کن که راه

های خود را ، نفع و ضررزندگی بتوانی با توجه به قلّه، مقصد و هدف های سیزده ساله بودن یعنی اینکهمهارت

 حرکت کنی.رساند، حقیقی که تو را به مقصد میدهی و برای رسیدن به نفع برا تشخیص  تو زیانسود  بشناسی،
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 نها باشی.آو قدردان  ها و امکانات رسیدن به مقصد را بشناسیبودن یعنی اینکه بتوانی نعمتساله های سیزده مهارت

ده در ه این محدوسمت قله و چگونگی پایبندی ببودن یعنی اینکه بتوانی محدوده حرکت به ساله های سیزده مهارت

 ها پایبند باشی.های مختلف زندگی را تشخیص دهی و به این محدودهموقعیت

 نحوهسی و بودن یعنی اینکه بتوانی راهنمای خود در مسیر رسیدن به مقصد را بشناساله های سیزده مهارت

 .مندی از آن را یاد بگیریبهره

ده است. شبه درستی بتواند تشخیص دهد، یعنی عاقل  اگر کسیایی تشخیص در ماست. سیزده سالگی، سنّ شکوف

ی ه چیزهایدهد چیعنی وقتی که انسان تشخیص می .است« بلوغ عقلی»نّ بزرگ شدن و رسیدن به سیزده سالگی س

د واند به مقصتمی «بلد راه»ای و با همراهی کدام رساند، با چه امکاناتی و با حرکت در چه محدودهمقصد میبه او را 

 برسد.

زه را سیزده دارد. این م« تر از عسلشیرین»ای شدن است. سیزده سالگی مزه« فهمیده»پس سیزده سالگی سنّ 

 مود.  نا توصیف همه م ساله کربال، در شب عاشورا آنجا که همراهی با امام و شهادت در راه حق را انتخاب کرد، برای

 ای برایزمینه ؛ارقطهای مبارکه عصر، تین، فجر و کند با تدبر در سورهساله بودن سعی میهای سیزده کتاب مهارت

در چهار « راهنما شناسی»و « محدوده شناسی»، «نعمت شناسی»، «منفعت شناسی»های یادگیری و تمرین مهارت

 بخش فراهم نماید.

با  ه، گفتگوارهای خالقاننیازمند انجام کها عالوه بر مطالعه محتوای دروس، یادگیری و تمرین این مهارت

دنی و قایق دیهاست. به همین دلیل در هر درس عالوه بر توضیح حها، تفکر و تمرین برگرفته از سورههمکالسی

 ده است.گنجانده شهایی تحت عنوان پرورش خالقیت، گفتگو، پرورش تفکر و تمرین عملی شنیدنی سوره، بخش

و  ا یادآوریرهای آسمانی پایه هفتم خالصه دروس کتاب هدیه« از نگاه کتاب درسی»تی تحت عنوان همچنین قسم

 کند.ارتباط آن را با سوره آن درس مشخص می

و  ی هر درسهای عملکند، انجام تمرینهای کتاب کمك میآن چیزی که به بهتر و بیشتر فهمیدن مفاهیم سوره

 ست.ا« دفترچه سیزده سالگی»ر یك دفترچه به نام دست آمده دها، خاطرات و نتایج بهنوشتن تجربه

 دفترچه سیزده سالگی

 بزرگ یلیکوچك باشد و نه خ یلیکه نه خ یادفترچه ،کن هیته تخود یبرا یادداشتیدفترچه 

 ابتدای دفترچه

 :اول دفترچه را صفحه

  شروع کن.با نام خدا 

 نم یسالگ 13»: سیبنو صفحهبا خط خوش در وسط  سپس.» 
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 را در همین صفحه بنویس.ت خود نام 

 صفحه درج کن نیهم یدر انتهارا هم شروع نگارش دفترچه  خیتار. 

 ن. شروع کصفحه بعد را با نام یکی از شهدای نوجوان 

 فتند. وب یاد گریلی خآنها هم مانند تو نوجوان بودند، نوجوانانی شجاع و فهمیده که راه رسیدن به قلّه را خ

ادی اعتم و نامه بنویسی و با او درد دل کنی. شهدا رفقای خوب و قابلتوانی چند خطی خطاب به امی

مان شویم، سراغکسی محتاج می شنوند و درست در همان زمان که به کمكهای ما را میهستند، حرف

 آیند.می
 های ن، حرفکهایت را تیز و گوشتواند محلی برای رفاقت شما با هم باشد، برایش بنویس این دفترچه می

 او را حتما خواهی شنید، آنها را هم در همین دفتر ثبت کن.

 محتوای دفترچه

 این رفترچه برای خودِ خودِ توست!

 تواند خودت را به خودت نشان بدهد،می

یت ا که براالتی رهای آن، هر چیزی را که یاد گرفتی، سواپس قرار بگذار در طی مطالعه این کتاب و خواندن سوره

ه راتی را کرسد و حتی خاطهایی را که به ذهنت میشنوی، فکرها و باورها و برنامههایی را که میپاسخآید، پیش می

 آید، یادداشت کنی.ها برایت پدید میدر ارتباط با سوره

 سالگی تو ...شود روایت سیزدهاین دفترچه می

 اتدوران با شکوه و شورانگیز و با نشاط زندگی

 را پیدا خواهی کرد.دورانی که در آن خودت 
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 مقدمه

بل و بعد قتفاوت  گردد. باورکردنی نیستاو شکوفا می در نیز های بسیاریرسد توانوقتی به بلوغ عقلی می هر فردی

 انسان.در از بلوغ 

النه جه و عاقلیلی موحساب شده باشد، یعنی بر اساس د دهد،که انجام می رود هر عملیتوقع میبعد از بلوغ از انسان 

 انجام شود.

م دهد. ا انجارآن کار و بعد  به همین دلیل الزم است فرد قبل از هر کار فکر کند و نفع و ضرر خود را بسنجد

و خدا  یه دیناحهایی که از نبلکه به نفع ،های آن نبیندهمچنین الزم است نفع و ضرر را تنها در امور دنیا و منفعت

 های دنیوی مقدم بداند.تأکید شده آگاهی داشته باشد و آنها را بر نفع

تواند از پوسته کند و مییابد، در خودش احساس قدرت و توان ویژه میوقتی انسان به چنین توانی دست 

 و به کارهای بزرگ بیندیشد. دههایش خارج شبچگی

ش ای آن تالد و بربلکه اصالح وضعیت خود و جامعه را در نظر بگیر ،اشدتواند فقط به فکر خوردن و خوابیدن نبمی

 کند.

 د. قوی باش های منظم واز خودگذشتگی کند و دارای برنامه ،های الهی داشته باشدها و انگیزهتواند ایدهمی همچنین

ایداری صد عالی پواند در راه مقاتبیند که در اثر آن باورها میای از باورها میچنین فردی به تدریج خود را مجموعه

 کند و عزم در او شکوفا شود.

 :های حضرت لقمان به فرزندش مربوط به چنین دورانی استتوصیه

 گفت:  -کرددر حالى که او را موعظه مى- )به خاطر بیاور( هنگامى را که لقمان به فرزندش

 « پسرم! چیزى را همتاى خدا قرار مده که شرک، ظلم بزرگى است.» .1
گام رد )به هنکحمل  و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش او را با ناتوانى روى ناتوانى .2

یابد؛ یان مىال پاسشد(، و دوران شیرخوارگى او در دو اى را متحمّل مىباردارى هر روز رنج و ناراحتى تازه

سوى  ما( بهشکه بازگشت )همه ر بجا آور و براى پدر و مادرت شک )آرى به او توصیه کردم( که براى من

رى )بلکه ى ندامن است! و هر گاه آن دو، تالش کنند که تو چیزى را همتاى من قرار دهى، که از آن آگاه

 و از راه اى رفتار کن؛دانى باطل است(، از ایشان اطاعت مکن، ولى با آن دو، در دنیا به طرز شایستهمى

ا من شم اند؛ سپس بازگشت همه شما به سوى من است وبه سوى من آمدهکنان کسانى پیروى کن که توبه

 کنم. کردید آگاه مىرا از آنچه عمل مى
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ها اناى از( آسمگوشهپسرم! اگر به اندازه سنگینى دانه خردلى )کار نیك یا بد( باشد، و در دل سنگى یا در ) .3

 ست! آورد؛ خداوند دقیق و آگاه او زمین قرار گیرد، خداوند آن را )در قیامت براى حساب( مى
رسد شکیبا باش ىتو م پسرم! نماز را برپا دار، و امر به معروف و نهى از منکر کن، و در برابر مصایبى که به .4

 که این از کارهاى مهمّ است! 
ى را بّر مغرورچ متکاعتنایى از مردم روى مگردان، و مغرورانه بر زمین راه مرو که خداوند هی)پسرم!( با بى .5

 دوست ندارد. 
ترین صداها شترفتن، اعتدال را رعایت کن؛ از صداى خود بکاه )و هرگز فریاد مزن( که ز)پسرم!( در راه .6

 صداى خران است. 

  بلوغ» رانجام دهد. برای اینکه گوهها را گوش کند و طبق آن عمل شود کسی که این توصیهچقدر بزرگ می 

 الزم است از موارد زیر به خوبی مطلع شویم:در ما رشد کند، حداقل « عقلی

 های رفتارهای درست و خوب چیست؟ ویژگی 
 گیری یك کار خوب و درست به چه صورت است؟مراحل شکل 

 گیری چیست؟ در این شکلو اعتقادات ورها نقش با 
 باور به خداوند چه اثری در ایجاد چنین اعمالی دارد؟ 
 باور به قیامت چه تأثیری دارد؟ 

 برای جوابگویی به این سؤاالت الزم است در مورد موضوعات زیر آگاهی پیدا کنیم:

  قیقتا ا که حمان، چیزهایی ردگی)بتوانیم با توجه به مقاصد عالی و اهداف حقیقی زن حقیقیتشخیص نفع

 برایمان سودمند است شناخته و از ضررهای کارهای دیگر اجتناب کنیم.(

 وب های خ)بتوانیم خوب و بد را تشخیص داده و شجاعانه در خصوص انجام دادن کار فعال شدن اختیار

 گیری کنیم.(تصمیم

 ا فرا آن ر رده و چگونگی عمل کردن به)بتوانیم کارهای خوب را به درستی شناسایی ک مراحل خیرگزینی

 بگیریم.(

  ایسه تلف مقهای مختلف و متنوع، میان کارهای مخ)بتوانیم در موقعیتنقش انواع مقایسه در خیرگزینی

 کرده و بدین ترتیب بهترین کار را به عنوان کار درست شناسایی کنیم.(

مینه زطارق،  وهای مبارکه عصر، تین، فجر سوره تالش شده است تا با تفکّر و تدبّر در مفاهیمدر کتاب حاضر 

موده های تفکّر نورههای فوق فراهم شود. از این رو از شما خواسته شده است تا در مفاهیم این سدستیابی به آگاهی

 ا دهید.ن ارتقها را در خودتامندی از مفاهیم این سورهو با استفاده از گفتگوی با دوستان خود، زمینه بهره
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است.  ه موقعبهای شجاعانه و اقدام گیریهای درست، تصمیمان باشد حقیقت بلوغ و اخیار داشتن، در تشخیصیادت

های آموزه رده بههای عملی در نظر گرفته شده است تا شما بتوانید با عمل کاز این رو در انتهای هر درس تمرین

 .فراگرفته شده، حرکتی واقعی در جهت رشد و تعالی خود بردارید

 منتظر نظرات، پیشنهادات و اصالحات شما هستیم. 
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 سوره مبارکه عصر

حمِی  مْحِن الر َّ  ِبْسِم اهلِل الر َّ

ْصِر )  ( 1وَّ اْلعَّ

يف ْنسانَّ لَّ  (2ُخْسٍر ) ِإن َّ اْْلِ

اِِلاِت  ِمُلوا الص َّ ُنوا وَّ عَّ ذينَّ آمَّ
 ِإل َّ ال َّ

ِ وَّ  ق  ْوا ِباِْلَّ واصَّ ْبِر )وَّ تَّ ْوا ِبالص َّ واصَّ  (3تَّ
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 درس اول
  ها توجه به نفع و ضرر در انتخاب
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 ای؟ تابی یك نوزاد را از نزدیك دیدهتا به حال بی

 آید؟کند و کاری از دست ما برنمیوقتی که پیوسته گریه می

ش ا به مادرراهی او خویکند و تو متاب و دور از مادر در بغل تو است. او گریه میاین نوزاد بی که حاال فکر کن

م خان«. سته گرسنه اآخه، بچ»: گویدشود و میرد می تانآیی. پیرمردی از کناربرسانی. بچه بغل از خانه بیرون می

رش با افسوس س چند قدم جلوتر مردی«. کنددلش درد می» گوید: مهربانی که صدای گریه بچه ناراحتش کرده، می

 «خواهد بچهکند؛ مادر میطفلك احساس امنیت نمی»گوید دهد و میرا تکان می

هان همه ناگ انی؛رسکنی تا اینکه بچه را به مادرش میشوی، تندتر و تندتر حرکت میتر میلحظه به لحظه نگران

 ... شودچیز عوض می

*** 

 این داستان ادامه دارد...  از نوزادی تا پایان عمر ما:

  ذا ا را به غمکنیم که خواهیم؛ پس کاری را انتخاب میرا میشویم، سیر شدن وقتی ما گرسنه می

 برساند.

 هده، سیم، مشاخواهیم؛ پس تا جایی که به علم بردانیم؛ علم را میوقتی ما ندانستن را عیب می

 کنیم.سؤال، آزمایش و مطالعه را انتخاب می

 کنیمیخدا را یاد مخواهیم؛ پس دهد، آرامش را میوقتی مضطرب و نگران بودن آزارمان می، 

 تا جایی که به آرامش برسیم. گفتن ذکربه کنیم شروع می

 ... 

زهایش ن نیاردکفهمد و برای برطرف فهمد، گرسنگی و امنیت را میانسان از همان آغاز تولد نیازهایش را می 

 مادر هد وخواا میرن بود چون سیر بودن و امنرود. کند یا به سمت مادر میدهد؛ مثالً گریه میکارهایی انجام می

نتخاب یل مادر را ادارد؛ به همین دل «نفع»مادر برای او  رود.به سمت او میکند، او را برطرف می هاینیازاین 

 «ضرر»یش برا و دگیرنجلوی سیر شدن او را می دیگران چون ،خواهدوقتی که گرسنه است، غیر مادر را نمی کند.می

 دارند.

ی است که چیز «رضر»خواهد برساند. در مقابل چیزی است که نیاز انسان را برطرف کند و او را به آنچه می «نفع»

 خواهد، برسد.نگذارد او به آنچه می و مانع رسیدن انسان به نیازش باشد

وری نفع یا د به یك هر کدام از این کارها برای رسیدن ،دهیمهرکدام از ما در زندگی کارهای مختلفی را انجام می

 از یك ضرر است. حتی اگر به نفع و ضرر کارمان توجه نکنیم.



19 
 

 گفتگو

 ری. رزشی یا هنکالس ورفتن به مثل  ور؛بیابه یاد ، دهیعد از مدرسه انجام میب ،ایی که در طول هفتههفعالیت

  یچ که در ه کاری با اهمیت است .مشخص کناهمیت بیشتری دارد،  را که برایتاز بین آنها کاری

کنار  نها را درآهم شنیده و همه اعضای گروه را بقیه کارهای با اهمیت صورتی حاضر نیستی از آن بگذری. 

 بنویس.در جدول پایین نام آنها 
 ر انجام دداند، چه سودی حال هر کدام برای دیگران بگوید که به چه دلیل آن کار را با اهمیت می

   ؟شود آن کار را با حتما انجام داده و دنبال کندبرد که موجب میمیدادن آن کار 

 سودی که انجام آن کار دارد ترین فعالیت بعد از مدرسهمهم نام

   

   

   

   

   

  کارهایی بااهمیت اعضای گروه چقدر شبیه یکدیگر است؟ 
 ها در چیست؟در گفتگو با یکدیگر معلوم کنید دلیل این تفاوت 

 حقایق دیدنی و شنیدنی از سوره

حِي  ْْحِن الر َّ  به نام خداى رْحان و رحي. ِبْسِم اهَّلِل الر َّ
ْصِر )  !به عصر قسم (1وَّ اْلعَّ

يف ْنسانَّ لَّ يانكه انسان (2ُخْسٍر ) ِإن َّ اْْلِ  .ندهست ها مهه در خسران و ز
اِِلاِت وَّ  ِمُلوا الص َّ ُنوا وَّ عَّ ذينَّ آمَّ

ْو تَّ  ِإل َّ ال َّ ِ ا ِباِْلَّ واصَّ ق 
ْبِر ) ْوا ِبالص َّ واصَّ  (3وَّ تَّ

اند و ى كه اميان آورده و اعمال صالح اجنام دادهمگر افراد
 .انديكديگر را به حق سفارش كرده و به صبر توصيه منوده

داوند به خه عصر سوره مبارک ارزشمند است. حاال در و خوریم که برایمان مهمهر کدام از ما به چیزهایی قسم می

مهم  اشیم. پسبای به عصر داشته یعنی عصر برای خدا اهمیت دارد و ما باید توجه ویژهقسم خورده است. « عصر»

 است که آن را به خوبی بفهمیم.
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ار دارد، آفتاب قر ز غروببعد از ظهر و قبل ا ،افتیم کهخیلی از ما با شنیدن کلمه عصر به یاد بخشی از شبانه روز می

 د در آن زمان نماز عصر بخوانیم.یعنی زمانی که بای

 مات،لکیکی از این  خانواده آن بگردیم. های همتوانیم به دنبال کلمهنکه کلمه عصر را بهتر بفهمیم، میبرای ای

 ن(مانند آ اهویج ی آبمیوه )آب پرتقال، آباید؟ مثالً خودتان گیری  شرکت کردهاست. تا به حال در عصاره« عصاره»

 اید؟گرفته

 دهند. دست بیاید، آن را خوب فشار میبرای اینکه عصاره چیزی به

دست ص است، بهوی خالتوانیم  عصاره آن را که همان آبلیمتا آن را نچالنیم، نمی تا لیمو را به خوبی فشار ندهیم،

 آوریم.

 پرورش تفکر

 ا ه گرفتن بعصار تواند داشته باشد؟ در مورد فوایدمی هاییبه نظر شما تهیه کردن عصاره یك چیز چه فایده

 یکدیگر گفتگو کنید:

 دارند؟ هاییشباهتچه با عصر عصاره  به نظر شما 

 داستان زیر را بخوانید و به سؤال باال پاسخ دهید:

 زیرلب .افتاد همان کوچز کرد، چشمش به آسکامالً روشن نشده بود که از خانه بیرون آمد. در حیاط را که باهنوز هوا 

نجه نرم دست و پ داشت، چهره فرزندش که از بچگی با بیماریگفت و به راه افتاد. هر قدمی که برمی« بسم اهلل»

 خرید. یممروز داروی ماه بعد فرزندش را آمد. امروز آخرین روز ماه بود. باید اکرد، جلو چشمش میمی

ر از روز بیشتی کار اماز روزهای قبل مشغول کار شد. با اینکه دشوار بیشتر دیگر به سر کارش رسیده بود. با انرژی

 کشید.روزهای قبل بود، از کار دست نمی

جدداً مستراحت لرزید. بعد از نماز ظهر برخالف روزهای قبل بدون اظهر شده بود، دست و پایش از شدت کار می

مان است. چش داد عصر شدهکارش نشان میصاحب او را به خود آورد. آمدن ،صدای سالم علی آقا مشغول کار شد.

طر ت. به خادستمزد کار امروزش را پرداخ« خدا قوت»علی آقا با دیدن پیشرفت کار خیره شده بود. با گفتن 

د. تهیه کن رزندش رافتوانست داروی عصر امروز بیشتر از روزهای قبل پول دریافت کرد. با این پول می پیشرفت کار،

 « کرد...چنان درد میدست و پایش هم

کنیم تا مل میها و فشارهایی که در زندگی تحقسم خورده است، به سختی« عصر»خداوند در سوره مبارکه عصر به 

شود، ها حاصل نمیبه نتایج و اهداف مورد نظر و مطلوب برسیم، هیچ مقصدی عالی و بلندی بدون تحمل سختی

 نماید. ا حاصلرهای مطلوب و مفیدی های ما عصارهامکانات و توانایی فشارد تا از عمر وهایی که ما را میسختی
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ز و شده و اروبر ای که ما با نتایج کارهای یك روز خودگیری آن روز است، لحظهلحظه عصر هر روز هم لحظه نتیجه

د، دامه داراا عصر روز در منطق الهی از مغرب شروع شده تشویم. )در نظر داشته باشید که یك شبانهمند میآن بهره

و  ماده کردههای صبح خود را آشود، تا بواسطه شب بودن آن انسان برای فعالیتدر حقیقت هر روز با مغرب آغاز می

صر ه همان عکك روز یدهد تا در انتهای های طراحی شده را انجام میریزی کند. آن وقت از صبح تا ظهر برنامهبرنامه

 مند شود.(های انجام شده در آن روز بهرهدا کرده و از فایده تالشاست، به نتایج آن روز دست پی

ن پایان ای صر راعخوب است که با دوستان خود گفتگو کنید و ببینید که مغرب را آغاز روز بعدی در نظر گرفتن و 

ن هفته ای ی یكرابتر کند. حداقل بخشتواند در زندگی شما مفید بوده و کارهای شما را نتیجهروز دانستن چقدر می

 نوع زندگی کردن را تمرین کنید. 

 از نگاه کتاب درسی

  .ستبینا و شنوا چون ناظر اعمال ماست خدای بزرگ

 .بارکه حدیدم 4آیه  ؛«و معکم اینما کنتم» :ناظر تمام اعمال ماستپس همه جا هست و به ما توجه دارد  او

ابر ما در بر محافظپس و ما را خیلی دوست دارد  نسبت به ما مهربان است ، از همه ی چیز خبر دارد خداوند

 .« خیر حافظا و هو ارحم الراحمینفاهلل »: خطرات است

 ین حفاطتاایره ی انسان همیشه در حفاظت خداست مگر اینکه با سهل انگاری یا نادانی یا گناه ، خودش را ازد 

 .خارج کند

ن راه ار ساختمتعال به انسان، برتری دادن انسان به سایر موجودات و همونشانه های دیگر محبت خداوند از

متهای که از نعدر انسان و نیروی یادگیری  وه ی تشخیص خوب و بدمانند فعال شدن تدریجی ق سعادت است

 خداوند است.

صحیح  کاربرد" عملی مثلشکر یا   "الحمدهلل "وظیفه ما در مقابل نعمتها شکرگزاری است شکر زبانی مثل ذکر 

 ."نعمتها

 «نیاز آنچه خدا حرام کرده، دوری کشکر نعمت آن است که  »:امام صادق علیه السالم فرموده اند

 «کُملَإِن شَکَرتُم لَاَزیدَ نَّ» :نتایج شکر گزاری برای انسان رضایت الهی وافزایش نعمتهاست

رتی ما د. در صوود برسانسازد. قرار است او را به سهایی که انسان دارد، قرار است از او عصاره بها و برترینعمت

ریم. به آو به جا ها راتتوانیم با استفاده از امکاناتی که داریم، به نفع برسیم و از ضرر دوری کنیم که شکر نعممی

 شود.های خوب میهاست که باعث رسیدن ما به نتیجهدرست نعمت کارگیری
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 عملی تمرین

حمل کمی تبا الً مثخواهد ضرر کند. و هیچ کدام از ما نمی به نتیجه برسیم و شویم همه ما دوست داریم عصاره

ه آن هم ب ش کردنهای خود را ماندگارتر کنیم. به عنوان مثال ورزتوان به فواید بسیاری رسیده و توانسختی، می

ا ا برای ماری رد فواید بسیتوانصورت مستمر، ممکن است در ابتدا کمی سخت به نظر برسد، ولی همین کار ساده می

 تر کند.مان را بسیار بیشتر و طوالنیایجاد کرده و ضمنا امکان استفاده از بدن

 :به بعد این هفته از

  با دوستانت توانی ]می حرکات کششی و تمرینات ورزشی انجام بده.دقیقه  5قبل از مدرسه صبح هر روز

ا با اینکه صورت گروهی در حیاط مدرسه ورزش کنید و یبه ها قبل از زنگ صبحگاه قرار بگذاری و صبح

ط فق د.جمعی انجام دهیهماهنگی مسئولین مدرسه، این ورزش را وارد صبحگاه کرده و به صورت دسته

 [نی.رک نکیادت باشد که روزهای تعطیل هم همین ورزش را در خانه انجام بدهی و دیگر هرگز آن را ت
 ،ار دت قرای که دیگر کاری ندارد، با خویك مسواک زدن چند دقیقه حاال که در امر ورزش موفق شدی

 بگذار برای شناخت بهتر سوره مبارکه عصر، بر مسواک زدن هم مداومت داشته باشی.
  


