
1 
 

 

 

 

 

 

 الرمحن الرحمی اهللبسم 
 

  



3 
 

 

 
 برای ییهامهارت

 بودنسالهسیزده
 های مبارکهسورهآشنایی با مفاهیم 

 عصر، تین، فجر و طارق

 

 
 پایه هفتم

 

 
 
 
 

1397 
  



52 
 

 

 

 

 

 درس ششم
 هافهم فواید نعمت
  



53 
 

 

چ چیز و س، هیی و هیچ کهیچ کس، هیچ چیز یا هیچ کاری را دوست نداشت ای که اگرردهر کتا به حال به این فک

 شد؟ چگونه می اتداشتی، زندگیهیچ کاری را ناپسند نمی

 ای برای انجام کاری نداشتی!دیگر انگیزه

 ای برای ارتباط گرفتن با دیگران نداشتی!دیگر انگیزه

 دیگر از کسی حرف شنوی نداشتی!

 رفتی و ...!نوشیدی، به جایی نمیچیزی نمی خوردی،دیگر چیزی نمی

*** 

سان را به . دوست داشتن یك چیز انسازدمیهایش ها و دوست نداشتنهرکسی را دوست داشتن داستان زندگی

نفرت  کهحالی  در ،کندآن ایجاد می تفاوتی نسبت بهکشد و دوست نداشتن یك چیز در انسان حالت بیسوی آن می

 شود.سبب دور شدن انسان از آن چیز می داشتن از یك چیز

ز ما ست هریك اها را دوست دارد. البته ممکن اکند که آنهایی را انتخاب میگزینهپس انسان به طور طبیعی 

 ی چیزهایاز بعض چیزها را بیشتر از بعضی چیزهای دیگر دوست داشته باشیم یا اینکه از بعضی چیزها بیشتربعضی

-وری میدیزهایی کنیم که بیشتر دوستشان داریم و از چر این صورت چیزهایی را انتخاب میدیگر بدمان بیاید. د

 آید. کنیم که بیشتر بدمان می

آنها  بیشتر از اشی یاخواهی با آنها ارتباط داشته بپس تو به طور معمول افرادی را بیشتر دوست داری که بیشتر می

 که بیشتر اشتیاق داری به آنجا بروی. شنوی داری. جاهایی را بیشتر دوست داریحرف

 گفتگو 

 شان گفتگو کن:مورد عالقهی هامکانها و میوهدرباره  هایتگروهیبا هم

  اش کدام است.مورد عالقه یهامکانها و میوههریك از اعضای گروه مشخص کند 

 چقدر با هم اختالف دارد؟مشخص شده های ها و مکانمیوه 

  چیست؟  شما های مورد عالقهها یا میوهمورد مکانعلت وجود اختالف در 

 سایر  ها را بههها و میوالزم است علت دوست داشتن هریك از مکان ،باالبه سؤال  برای پاسخ دقیق

 لت دوستتواند عمثالً خوشمزه بودن یك میوه یا منظره خوب یك مکان می های خود بگویی.گروهیهم

 داشتن آنها باشد.

 ؟اعضای گروه یکسان است ها از سویها و میوهدوست داشتن مکان آیا علت 
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یك یا  رکدام بایدهکند. اید و میزبان به شما میوه تعارف میحاضر شده نیدر یك مهمابا دوستانت فرض کن حاال 

ه کای را هفر اول میوکنید که دوستش دارید، نای را انتخاب میمیوههرکدام . دو برداری دچند میوه را انتخاب کنی

م د. نفر سوکننتخاب میاای را که به نظرش خوشبوتر است، نفر دوم میوه دارد.تراز بقیه است، برمیخوشرنگو  زیباتر

ست. نفر تر اشمزهدهد که خوای را ترجیح میدارد و نفر چهارم میوهای را که خوردن آن راحت تراست، برمیمیوه

رد که داا برمیای ریوهآلن تازه فصلش آغاز شده و نوبرانه است. اما نفر ششم مکند که اای را انتخاب میپنجم میوه

 کند و از همه ارزش غذایی بیشتری دارد.برایش ضرر نداشته، بیشترین نیاز بدنش را برطرف می

ای هانتخاب یك از به نظرتو کدام یك از افراد باال دارای معیار بهتری برای دوست داشتن و انتخاب است؟ کدام

 شد؟اشته بابه همراه د ها ممکن است برای ما ضررباال برای انسان دارای منفعت است و کدام یك از انتخاب

ن الً چومث و دچار ضرر شویم. اساس آن انتخاب کنیمممکن است ما چیزی را دوست داشته باشیم و بر  پس

به همین  ه باشد.، ولی برای ما ضرر داشتای را انتخاب کنیم که خوردنش راحت باشدراحتی را دوست داریم، میوه

 :که نتخاب کنیماهایمان توانیم بر اساس دوست داشتنوقتی میبرای اینکه ضرر نکنیم، تنها هرکدام از ما دلیل 

 وند است چون یك چیز سودم .علت دوست داشتن ما نفع موجود در یك چیز، یك کار و .... باشد 

 دوستش داریم.کند، نیازی از ما را برطرف می

  ك کار یچون یك چیز یا  د در یك چیز، یك کار و .... باشد.وجومعلت دوست نداشتن ما ضرر

 رساند، دوستش نداریمضرر می

  بیشتر  بیشتر بودن نفع یك چیز از چیز دیگر باشد. چون یك چیزعلت بیشتر دوست داشتن ما

 سودبخش است، بیشتر دوستش داریم.

 .... 

ضعیت ما وتر شدن شویم، آنها باعث بهرو میسود حقیقی با هر چیز، هر کار و هر شخص روبه وقتی با عینك نفع و

س، ست که هرکشوند. در این صورت اشوند، باعث خوب شدن حال ما میشوند، باعث پاکی بیشتر زندگی ما میمی

ت و زار، اذینند مایۀ آتواها میباشد. در غیر این صورت هر کدام از همان« نعمت»تواند برای ما هرچیز و هرکاری می

ر این صورت خوریم، دبدارد،  توانیم تا حدی که بدمان نیاز دارد و برایمان فایدهعذاب ما شوند. مثالً ما یك میوه را می

وردنی خدارد.  توان خوردن آن میوه را چون خوشمزه است، همچنان ادامهآن میوه برای ما سودبخش است. اما می

 رساند.د ما شده و به ما ضرر میکه باعث دل در

 

  حقایق دیدنی و شنیدنی از سوره
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یعنی شود. آغاز می ای است که در قرآن با سوگند به دو خوردنیتنها سوره سوره مبارکه تین جالب است بدانیم

  گیرند.یتون است که ماده روغنی مفیدی از آن میز. تین به معنای انجیر است و زیتون همان "زیتون"و  "تین"

ی از شند. یکخورد که دارای اهمیت و بزرگی بادر سوه مبارکه عصر فهمیدیم خداوند به چیزهایی سوگند می

ا را به د توجه من سوگنزش غذایی و فواید زیادی است که برای ما دارد. خداوند با ایرو زیتون، ا ردالیل اهمیت انجی

 ها و فواید آنها جلب کرده است.این خوردنی

ینین س. طور "مینهذا البلد اال "و  "طور سینین "یاد کرده است. به سوگند خداوند به دو مکان  ات بعددر آی

شور ککنون در اکه در شبه جزیره سینا قرار دارد. این سرزمین همپردرخت و زیبا همان طور سیناء است، کوهی 

ه به تورات ر این کویامبری برانگیخته شد، داو به پ خداوند با حضرت موسی سخن گفت ودر این کوه مصر قرار دارد. 

 رفت.حضرت موسی داده شد و ایشان به هنگام مناجات به آنجا می

با  ون خداوندچ ،ندسوره مبارکه تین در زمانی نازل شده است که پیامبر صلی اهلل علیه و آله در مکه سکونت داشت

 کعبه در است. خانه های شهر مکه، امن بودن آنویژگی کند. ازبه این شهر اشاره میکه به معنای این است،  "هذا"

ز د. یکی اازی شبازس علیهما السالم شهر مکه قرار دارد. این خانه توسط حضرت ابراهیم و فرزندش حضرت اسماعیل

طور هم  و همین امن قرار دهدسرزمینی را که کعبه در آن قرار دارد، دعاهای حضرت ابراهیم این بود که خداوند 

حتی  وانات وبه همین  دلیل در محدوده این شهر کسی نباید به موجودات زنده مثل درختان، پرندگان، حیشد. 

ت که با صفز شهر ماهای مجرم و قاتل آسیبی برساند و همه در آنجا در امنیت هستند. به همین دلیل خداوند انسان

 یاد کرده است.  "امین"

ا ریم و آن وجه کنتها آمد تا ما به عنوان مخاطب سوره به جواب قسم این چهار قسم در ابتدای سوره مبارکه تین

 باور کنیم:

 (6مْنُونٍ )مَرٌ غَیْرُ  الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ َأجِْإالَّ (5ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلینَ ) (4أَحْسَنِ تَقْویمٍ ) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی

در ه کثل پرچمی توانیم حرکت کنیم درست مایم و در بهترین حالت میبه بهترین شکل ایجاد شدهاورکنیم که ب

  تواند به اهتزاز درآید.به بهترین شکل نصب شده است و در بهترین حالت میقله کوه 

 انند همان، همایمآمدهترین محل پایینین بهترین شکل و بهترین توان حرکتی که داریم به باور کنیم که با هم 

ایم، با پای تو داده کتی که بهبا توان حر» :انداند و به او گفتهپرچم که از قله کوه آن را برداشته و به پای کوه آورده

 «خودت به قله برو و به دست خودت در باالی کوه به اهتزاز درآی!

ه قلّه بفتی تا اباشی، با پای خودت راه میوقتی به توان حرکتی و به مقصدت که همان قله است، باور داشته 

ترین ینیگر در پایدرساند و در این صورت تو شوی، عملی که تو را به قله میعمل می اهلشوی، برسی، مرد راه می

 ن.بی پایا منّت و؛ پاداشی بیایای و با اعمالت شایسته دریافت پاداش شدهنقطه نیستی، تو فاصله گرفته
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ش از آنها اندگیزهایی که انسان در زمین دارد و برای رسیدن به مقصد رکه تین بعضی از نعمتپس در سوره مبا

 تواند استفاده کند، یادآوری شده است:می

 ردکاید توجه بارزش غذایی آنها به  یتون کههستند، مثل انجیر و ز ها خوردنیبعضی از این نعمت. 

 زیبا یاد وزدارای درختان  مثل طور سینا که  هستند، هامکان به ها مربوطبعضی از این نعمت 

  های آنها توجه کرد.امنیت است و باید به ویژگی دارایاست و شهر مکه که 

 به  می تواند واینکه انسان در بهترین شکل خلق شده  خود اوست،به ها  مربوط بعضی از این نعمت

 حرکت کند. دبرای برطرف کردن نیازها و رسیدن به مقصبهترین صورت 

 پرورش تفکر

  بخوانبا دقت متن زیر را خود را در جایگاه راوی داستان قرار داده و: 

ماه کوه  د با نورما می شتا به حال این همه بزرگی را یکجا ندیده بودم. وقتی پای کوه رسیدیم، با آنکه شب بود، ا 

اس بود. احسه نقایسمآن از نزدیك قابل  با دیدنرا برانداز کرد. باورکردنی نبود، دیدن کوه در قاب عکس و تصویر 

ی باال آن باال رسم، بهکردم از این همه بزرگی و شکوه کوه؛ با خودم گفتم باید هرجور شده به باالی کوه بکوچکی می

ز ا ردا قبلو ف نیمم که مسئولین اردوگاه از همه خواستند تا استراحت کهم بزرگ شوم. در همین رؤیاها بودتا من 

 ح حرکت را آغاز نماییم...صب

د.  ن شده بومی روشکدیگر هوا  .... هوا هنوز تاریك بود که حرکت کردیم. نماز صبح را در ایستگاه دوم خواندیم.

رد رتفاع داچقدر ا به قله نگاه کنید که»بعد از چند دقیقه که هرکس محیط را نگاه کرد، مسئول گروه آمد و گفت: 

 یالبته با پا اال برسد،بآید دوست دارد به آن باالی آدم که اینجا میاز اینجا نداریم،  ای بلندتردر این کشور قله

گاه نها ه درهبحاال . دیگر در آن باال احساس غرور و بزرگی نداریمخودش، اگر ما را با بالگرد به آن باال ببرند، 

له قدر ارتفاع هر ق» د! بودم. باور کردنی نبوهایی با این عمق ندیده چقدر وحشتناک بود، تا به حال دره« کنید.....

برد، یمسمت قله  و خطرات راه هم بیشتر. اگر از راهی که ما را به تر می شوندها هم عمیقشود، درهبیشتر می

ید که را بخور چیزهایی و نکته آخر: در مسیر حرکت ...کشاندها میحرکت نکنیم، نیروی جاذبه زمین ما را انتهای دره

و  ز اندازهان بیش جم بوده و انرژی مورد نیاز بدن شما را برای حرکت تأمین کنند، هیچ چیز به اندازه خوردکم ح

 «دهدبیجا توان شما را در حرکت کاهش نمی

گذشت، داد. هرچه میبا احتیاط بیشتری شروع کردیم به حرکت، دیگر خورشید هم در آسمان خودی نشان می

ای به تر. البته آبی که در کنار مسیر حرکت ما جریان داشت، طراوت ویژهمخورشید از ما کشد و فاصله تر میهوا گرم

وقتی به ایستگاه رسیدیم،  . شدداشت بر ما پیروز میشدیم، خستگی داد. به ایستگاه سوم که نزدیك محیط می

را صدا زد، خدا قوتی به جمع  کمی استراحت کند. بعد از چند دقیقه مسئول گروه همه ای افتاد تاهرکسی یك گوشه
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طوالنی، پر پیچ شود. تا ایستگاه بعد راه از اینجا به بعد شرایط یك کم دشوارتر می» گفت و شروع کرد به صحبت:

 « ...جریان ندارد زمینروی هم آب وخم و سنگالخی است. دیگر 

دی را ساس ناامیبود، خستگی راه احهایی که اعتراض آمیز همهمه در بین اعضای گروه باال گرفت، همهمهصدای 

ضی نیست. بع همه جای زمین یك جورببینید »کرد. مسئول گروه صدای خود را باالتر برد: در افراد تشدید می

بعضی از  نیستند، آب است و برای رشد گیاهان مساعد هستند، و بعضی دیگر نه. همه گیاهان هم مثل همها پرزمین

آب جاهای کم وهای نامناسب کنند و بعضی دیگر در زمینهای مساعد رشد میو زمینگیاهان فقط در جاهای پرآب 

ند که نایی دارزه و تواگیاهان بسیار ارزشمند هستند. چون این قدر برای رشد کردن انگیتوانند رشد کنند. این هم می

ه آن بدابی را ت و شارویند، طراوکمترین اثر را از محیط خود دارند. تازه وقتی با وجود شرایط نا مناسب محیطی می

 ردیدن خود ثل درخت زیتون که با رویکنند. مگردانند. آنها با رشدشان وضعیت محیط را عوض میمحیط برمی

 قی گرم ور مناطصحرای سینا، برکت، شادابی و طراوت را به آن صحرا آورده است یا درخت انجیر که با روییدن د

  «توانند تغییر دهند.یخشك مثل مکه، شرایط آنجا را م

 یم شویم،م و تسلتوانیم به خاطر سختی راه حرکت نکنیم و همینجا بمانیحاال وضعیت ما هم همین طور است. می

کت، راه را برای حر یه خودو می توانیم با باوری که به این توان خودمان داریم، راه را ادامه دهیم و با انگیزه و روح

دیم ما برگر ت کند تاخواهد ادامه دهد، همینجا استراحط را تغییر دهیم. حاال هرکس نمیو شرایبرای یکدیگر هموار 

 «خواهد بیاید باال، بسم اهلل...و هرکس که می

ت: ا خنده گفدیگری هم ب« ین طرفها از ازیتونی»در همین لحظه ناگهان دو نفر بلندشدند، یکی فریاد زد 

ا با رسرهم راه  پشتهمه گروه در دو صف شرایط زیر و رو شده بود. باور کردنی نبود « . ها از این طرفانجیری»

 ...هاها و زیتونیادامه دادند: انجیری قدرت

  کنند؟انجیر و زیتون در چه شرایطی رشد میبا توجه به داستان باال بگویید 

 های سوره دارند؟ها چه ارتباطی با مکاناین خوردنی 

 ها چه شباهتی با نوع خلقت انسان دارند؟این خوردنی 

 

ما  یم. حرکترکت کنحهر کدام از ما این توانایی درونی را داریم که به مقصد برسیم. برای رسیدن به مقصد باید 

-بت ما مناسها هستند که برای حرککنیم. بعضی از محیطگیرد که در آن زندگی میدر مکان و محیطی شکل می

ر شرایط د گر بنابهاهای نامناسب دوری کنیم. اما ها قرار دهیم و از محیطزم است خود را در این محیطترند و ال

رای بگذاریم. باثر مثبت  توانیم به حرکت خود ادامه دهیم و حتی روی محیطیهم قرار بگیریم م محیط نامناسب

یم که اشته باشدگیریم. البته باید توجه یها محرکت به سوی مقصد نیازمند انرژی هستیم که آن را از خوردنی

 هایی را انتخاب کنیم که بیشترین نفع و کمترین ضرر را برای ما داشته باشند.خوردنی
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یدن ر راه رسکند که از آن دشود و به بهتر شدن زندگی ما کمك میپس هرچیزی در صورتی برای ما نعمت می

هد ایده خواای ما فد. در این حالت است که آن چیز برراه بیشتر کنتوان ما را در این  به مقصدمان کمك بگیریم و

 داشت.

 از نگاه کتاب درسی

 در پیامبر مطمئن هستند آنها .کنندمی محاصره را خدا پیامبر خانه مشرکان که است نگذشته شب از پاسی هنوز

 پیامبر اتاق به وس هر از کشیده شمشیرهای با شب، هاینیمه در .کنند اجرا را خود نقشۀ توانندمی امشب و است خانه

 «؟نیدکمی چه اینجا» :کشدمی فریاد و برخاسته جا السالم ازاین هنگام علی علیه. در برندمی هجوم

 همه ابندی درمی که کجاست؟آنها محمّد پس :پرسیدندمی یکدیگر .میشوند میخکوب برجایشان تعجّب از مشرکان

 به فراوان خشم با است، گریخته صلی اهلل علیه و اله ازدستشان محمّد حضرت و رفته هدر نقشه هایشان و مراقبتها

 را جستجو و روندمی رونبی خانه از شوندمی امید نا او از وقتی. آوردنمی زبان بر کالمی ایشان اما برندمی حمله علی

 .کنندمی آغاز حضرت آن یافتن برای

لی اهلل علیه و ص اکرم پیامبر هجرت شب درالساّلم  علیه علی حضرت خودگذشتگی از ماجرایداستان باال مربوط به 

 .است المبیت لیلۀ آله و سلّم یعنی

 :هاستخودگذشتگی از و های فداکار از لبریز الهی درخشان الگوی این زندگی

 خواست،مبارزمی و کشیدمی فریاد خندق جنگ میدان در )عرب نامدار جنگجوی( عبدِوُدّ  بن عمرو وقتی 

 .بود علی برداشت، میان از را او و شد داوطلب او با تن به تن نبرد برای که کسی تنها

 میدان از بقیه شمار، انگشت نفر چند جز به و رسیدند شهادت به مؤمنان از بسیاری اُحُد جنگ در وقتی 

 خدا ر رسولکنا در که کسی کردند، رها مشرک سپاهیان از انبوهی میان در را خدا پیامبر و گریختند جنگ

 .بود علی جنگید،می شجاعت با

 پیروز دندبو نتوانسته و کرده حمله یهودی دشمنان بزرگ های قلعه به بارها مسلمانان که خیبر جنگ در 

 .بود علی داد، شکست را یهودیان و کشت را خیبر جنگجوی که کسی شوند،

 میان رادر آیات این و برود مکّه به مؤمنان از یکی شد قرار و کرد نازل را توبه سوره مهمِّ آیات خداوند وقتی 

 .بود یعل شد، دار عهده را خطرناک مسئولیت این که کسی بخواند، بلند صدای با مکه رحم بی مشرکان

 الم در علی علیه الس حضرت است. امیرالمؤمنین شخصیت از دیگری بارز ویژگی مساوات، و طلبی عدالت

 اسالمی جامعه بسیاری مشکالت که شد انتخاب خالفت و حکومت اداره برای مردم سوی از شرایطی

 :کند می بیان گونه این را حکومت پذیرفتن دلیل ایشان .بود رافراگرفته
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 سکوت لومانمظ گرسنگى و ستمگران خواهی زیاده برابر در که بود نگرفته پیمان و عهد آگاهان از خداوند اگر»

 مقام که دیدیدمى اهآنگ و کردممی رها را شما بر حکومت بازگردانند، او به و بستانند ظالم از را مظلوم حق و نکنند

 «.است تر ارزش بى ،بُز عطسۀ از من نزد شما دنیایی های

 کس هیچ مانان،بین مسل مساوات و عدالت رعایت در و پذیرفت مردم بین عدالت ایجاد برای را حکومت امیرالمؤمنین

 .نداد برتری دیگری بر را

ت مرد دردس امام علی علیه السالم خلیفه است و به سرکشی اوضاع به بازار امده است زره گم شده ی خود را

اما  !بودم کرده مگ را آن پیش چندی که است من زره گوید:  اینامام می ،بیند که قصد فروش ان را داردمسیحی می

د که هدی ندارچون شا روند و امامبه ناچار نزد قاضی می .پذیردمرد ادعای مالکیت زره را دارد و سخن امام را نمی

 رأی دنشنی با شود و در این هنگام مرد مسیحیی به نفع مرد مسیحی صادر می، رأثابت کند زره مال ایشان است

دادگاهی  در هک کنم باور توانم نمی هنوز من ... من ... .ویمبگ سخنی خواهم می. کنید صبر اندکی می گوید قاضی،

 این .دهد می او نزیا به و من سود به حکم و داندمی برابر شما رهبر و پیشوا با را مسیحی فرد یك که ام شده حاضر

و همانجا . شماست دین حقانیت نشانه داوری و دادگاه این .دید توانمی پیامبران مکتب و دین در فقط را داوری گونه

 مسلمان می شود.

 ندداد تگی نشانخودگذش از پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلّم حمایت کرده و از السالم در شرایطیامام علی علیه

قصد مسیدن به ر راه ردکشیدند و او تنها یك نوجوان بود! این استواری که همه بزرگان آنجا بر ضدّ پیامبر نقشه می

اثر ند، بود حاکم که در آن کفر و کافران شهر مکهمحیط ادامه یافت. ایشان در زمان نوجوانی از تا آخرین لحظه 

سلمانان ه به دست مو مک اسالم پیروز شدنهایت که در  مبارزه کردراه باورهایش با استحکام در نپذیرفت و آن قدر 

 .ری از محیط رشد کنندتوانند با کمترین اثر پذیکه می انجیر و زیتون فتح شد؛ درست همانند

 عملیتمرین 

  همکاری اعضای گروه تمرین زیر را انجام دهید:تقسیم کار و با 

 فواید و ضررهای انجیر و زیتون تحقیق کنید.انواع، چگونگی رشد، درباره  -

  زیبا تهیه کنید. از انجیر و زیتون تصاویر -

ر مدرسه ای دیگدرآورده و در کالس یا جاهنتایج تحقیقات را به همراه تصاویر در قالب روزنامه دیواری  -

 نصب کنید.

 ذهبی یا مهای مههای مدرسه انجیر تهیه کنید و در یکی از برنابچه رایهای کالس ببا مشارکت سایر گروه

 های مدرسه پخش کنید. صبحگاه بین بچه

  به در این مراسم های کالس یکی از بچهها، دیواریبا توجه به محتوای روزنامهبا هماهنگی معاون پرورشی و

 چند دقیقه درباره انجیر و زیتون صحبت کند.مدت 


