درسنامه هفته شانزدهم

احترام به دیگران از دیدگاه امام
یا دهه کرامت

رضــا(ع)

اهداف رفتاری :
اهداف آموزشی :
به خود و دیگران به عنوان یک انسان
آشنایی با دهه کرامت
آشنایی با تاکید اسالم به نیکی به دیگران احترام میگذارد
آشنایی با سبک زندگی امام رضا (علیه عادت به نیکی کردن و مهربانی
فکر کردن به روشهای نیکی در حق
السالم)
دیگران ،شناخت رفتارهای نیک و ناشی
آشنایی با بعد رحمانی سلوک ائمه
آشنایی با اهمیت شان انسان در اسالم از مهربانی

به نام آنکه دلها خانه اوست

دل پروانه ها کاشانه اوست

دوستان عزیزم سالم
دهه کرامت را خدمت شما تبریک عرض می کنم.
حلقه امروز را با یک حدیث زیبا از امام هشتم  ،امام رضا علیه السالم آغاز می کنیم .
وقروا کبارکم و ارحموا صغارکم و صلوا ارحامکم .......
به بزرگترهایتان احترام بگذارید و با کوچکترها مهربان باشید و(به بستگانتان نيكي
كنيد) صله رحم نمایید.
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داستان
مردی از اهالی بلخ می گوید  :در سفر امام رضا علیه السالم به خراسان همراهشان
بودم سفره غذا پهن شد و امام رضا علیه السالم از همه غالمان و خادمان خواست تا سر
سفره بنشینید.
گفتم :آقا جانم به فدایت  ،کاش برای آنها سفره ی جدا پهن می کردید  ،امام رضا
علیه السالم فرمود :دست بردار  ،خداوند یکی است و پاداش ما در قیامت بسته به اعمال
ما است .
بحاراالنوار .ج 49

دوستان عزیز امام رضا علیه السالم به همه انسانها احترام می گذاشتند ،برای ایشان
بزرگ و کوچک بودن  ،مقام داشتن  ،پولدار بودن  ،خادم و یا دوست فرقی نمی کرد.
امام رضا علیه السالم طبق فرمایش پیامبر اکرم صل اهلل علیه و آله و سلم عمل می
کردند.
رسول خدا می فرماید:
هر کس برادر مومنش را احترام کند خداوند را احترام کرده.
کنزاالعمال

به نظر شما ما چطور می توانیم به دیگران احترام بگذاریم ؟
امام صادق علیه السالم جواب این سئوال را به زیبایی داده اند .
با کنار هم گذاشتن کلمات پراکنده حدیث امام صادق علیه السالم را بسازید .
که  -بهترین  -مومن  -او  -می گوید -من  -هر  -تقواتر  -شود  -روبرو  -با  -و  -از
مومن با هرکه روبرو شود می گوید او بهتر و با تقواتر از من است .
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معما
متعلق به شما است اما اطرافیانتان بیشتر از آن استفاده میکنند.

جواب  :اسم
دوستان گلم ،وقتی به دیگران احترام بگذاریم آنها متوجه میشوند که برای ما ارزش دارند
و محبت و الفت بین ما و دیگران بیشتر میشود و در نتیجه آنها نیز به ما احترام میگذارند.
پیامبر مهربانی ها به دیگران احترام می گذاشتند.
ایشان هرگز با انگشت به کسی اشاره نمی کردند  ،وهر گاه کسی نزد ایشان وارد می
شد به احترام او ،بر می خاستند.
داستان

قصه ای از زبان خورشید
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آن روز مثل همیشه در آسمان می درخشیدم ،به زمین نور می پاشیدم و همه جا را
روشن می کردم که امام رضا علیه السالم را دیدم  .چهره مهربان و لبخند زیبایش را
دوست داشتم با خوشحالی نگاهش می کردم .
«ایشان همراه با یکی از دوستانشان به باغی رفتند و زیر درختی نشستند .ناگهان
گنجشک کوچکی جیک جیک کنان به سوی آنها آمد و روبروی امام نشست .
گنجشک با ناراحتی جیک جیک میکرد و امام با دقت به گنجشک نگاه میکردند و به
جیک جیک او گوش می دادند  .سپس رو به دوستشان کردن و فرمودند  :سلیمان ؛ این
گنجشک کوچک زیر سقف ایوان النه دارد .ماری سمی را در نزدیکی النه اش دیده است
و می ترسد که او جوجه هایش را بخورد  .تو می توانی کمکش کنی ؟
سلیمان چوب بلندی برداشت و به دنبال گنجشک به راه افتاد .گنجشک که به ایوان
رسید ،سلیمان ماری را دید که روی تیر های ایوان می خزد و جلو می رود .او با چوب
بلندش مار را از سقف به زمین انداخت و گنجشگ را تماشا کرد که با عجله به زیر سقف
ایوان ،نزد جوجه هایش رفت.
سلیمان خدمت امام رضا علیه السالم برگشت و پرسید  :آقا شما چطور متوجه شدید که
گنجشک چه می گوید و چه می خواهد ؟!
امام فرمودند  :من حجت خداوند بر روی زمین هستم .آیا این کافی نیست ؟!
سلیمان سرش را به نشانه تائید تکان داد ».
من همه چیز را می دیدم و حرفهایشان را می شنیدم .سالیان سال است که در آسمان
می درخشم و زمینیان را میبینم اما تا هستم آن روز را فراموش نخواهم کرد .
سایت:تبیان

دوستان عزیز در اسالم ،این دین مهربانی حیوانات هم اهمیت دارند و به آنها توجه
می شود .
یک روز پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله مشغول وضو گرفتن بودند که گربه ای جلو
آمد .پیامبر صل اهلل علیه و آله متوجه شدند که حیوان تشنه است .ایشان ظرف آب را به
سوی حیوان بردند تا سیراب شد ،سپس برگشتند و وضو گرفتند .
شعر

یه گنبد طالیی

یه گنبد طالیی               یه آسمون صداقت
پنجره های فوالد               دستای استجابت
یه گنبد و یه بارگاه               ستاره ها دور ماه
شفا می ده به مردم               یه مرد خوب و آگاه
زیارتش که کردی               با عشق و با طهارت
نشون میده به دوستاش               یه عالمه کرامت
از راه دور با شادی               با اون دالی کوچک
همه می گیم رضا جان               تولدت مبارک

کانال عمو روحانی

بله دوستان عزیزم  ،داستانهای زیادی از مهربانی و لطف امام رضا علیه السالم به
انسانها و حیوانات وجود دارد.
هر روز و هر ساعت ،شیعیان زیادی ازشهرهای ایران و کشورهای مختلف جهان ،برای
زیارت امام رئوف علیه السالم به مشهد می روند.
موافقید به زیارت امام رضا علیه السالم برویم ؟ با قطار یا هواپیما ؟
هواپیما
حاال چشمهایتان را ببندید و سوار هواپیمایی خیالی بشوید.
(صدای مهماندار)« مسافران گرامی کمربند ذهنتون را محکم ببندید تا چیزی حواس
شما را پرت نکند».
حاال هواپیما به سمت مشهد اوج می گیرد  ،و ما در آسمان آبی در حال پرواز هستیم و
از میان ابرهای سفید عبور می کنیم.
(صدای مهماندار )« مسافران گرامی تا لحظاتی دیگر بر روی باند فرودگاه عشق فرو
می آییم».
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زمانی که هواپیما در روی زمین ،مقابل بارگاه مقدس آقا علی ابن موسی الرضا علیه
السالم نشست  ،دست ادب بر سینه بگذارید و بگویید:
السالم علیک یا علی ابن موسی الرضا علیه السالم و رحمه اهلل و برکاته
خوب همسفران گرامی ،امام رضای مهربان ما ،برای سفر رفتن و همسفر شدن سه
تا سفارش دارند .
السف ِر :بَ ُ
المعاصي.
ٌ
ذل ال ّزا ِد َو ُح ُ
سن الخُ ِ
لق َو الم ُ
ثالث مِن ُ
ِزاح في غَي ِر َ
الم ُر َّو ِة في َّ
سه خصلت در سفر ،نشانه مروت و جوانمردی است:
توشه و ساز و برگ خود را در اختیار همسفران قرار دادن
اخالق و رفتار خوش داشتن
مزاح و شوخی های خالی از گناه
خصال ج  .1ص 157

لطیفه
مأمور قطار به مسافره میگه  :زود باش االن قطار میره
مسافر میگه  :کجا می خواد بره بلیط دست منه!!!

راننده  :طرف ساعتش خراب می شه  ،بازش می کنه میبینه توش یه دونه مورچه مرده
! با خودش میگه  :ای بابا! راننده اش مرده!!!!
شعر
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رضا(ع)که نور خداست
رئوف و مهربونه
میکنه مارو دعوت
اونجا مثل بهشته
با پدر و مادرم
کنار درمیمونیم
دست میذاریم رو سینه
با ادب و احترام
قربون قبر پاکت
کاشکی میشد که من هم
پر بکشم تا خدا

امام هشتم ماست
دردامونو میدونه
میریم مشهد زیارت
پر شده از فرشته
وقتی که میریم حرم
اذن دخول میخونیم
به اون ماه مدینه
میگیم به آقا سالم
چه عطری داره خاکت
اینجا کبوتر بشم
توی حریم رضا(ع)

معما
دوستان عزیز! رمز جدول ،یک حدیث زیبا از امام موسی بن جعفر علیه السالم ،در مورد
پاداش زیارت امام رضا علیه السالم است .
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برای پیدا کردن رمز  ،حروف اول را بنویس و از باال به سمت چپ سه تا سه تا شمرده
و حروف  ،یاداشت گردد ،به انتهای جدول که رسیدید  ،ادامه را دوباره از اول بشمارید .
جواب  :پاداش هفتاد حج عمره نیکو و مقبول خواهد بود .
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کاردستی

ساخت حرم امام رضا علیه السالم.

وسایل مورد نیاز :
کاغذ رنگی یا فوم زرد و سبز ،کاغذ رنگی سفید
برای آماده سازی این کاردستی ابتدا طرح حرم و گلدسته هارا روی کاغذ کشیده و آنها
را دور بری کنید .برای زیبایی بیشتر کار ،می توانید از آکلیل های طالیی استفاده کنید .

بازی

احترام به دوست

در این بازی ،مربی دو نفر را انتخاب می کند .یک نفر روی صندلی می نشیند و نفر
دوم آهسته در گوشش می گوید  :دوست عزیزم من چای یا بستنی یا ...می خواهم .
همبازی که نشسته ،آن را به صورت پانتومیم اجرا می کند و بچه های دیگر باید حدس
بزنند که چه کاری انجام می دهد .
هر گروه که این کار را بهتر انجام داد برنده است .
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حدیث پیشنهادی
َ
َ
َ
الرأ ْي ُت ُه َق َط َع َعلى أ َح ٍد َكال َم ُه
ما َرأَ ْي ُت أَبَاالْ َح َس ِن ِّ
الرضا علي ه السالم َجفا أ َحدا ب ِ َكل َِم ٍة َق ُّط َو َ
حاج ٍة َي ْق ِد ُر َعلَ ْيها؛
َح ّتى َيف ُْر َغ ِم ْن ُه َو ما َر َّد أَ َحدا َع ْن َ
هرگز نديدم كه امام رضا عليهالسالم ،با سخن خود كسى را برنجاند و سخن كسى را
قطع كند ،مگر اينكه سخن خود را تمام بكند؛ و هرگز حاجت كسى را كه توان اداى آنرا
داشت ر ّد نمى كرد.
عيون اخبار الرضا علیه السالم :ج ،۲ص ،۱۹۷ح۷
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