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 آموز سوره تکویر و دانش 

آموزان این پایه، از هر دو محور  توان در آموزش به دانش که می   دارد   ی اصل  محور   دو  ر یتکومبارکه    سوره
 استفاده کرد: 

شده است که    ان یب  تیروا  در ترین موضوعات این سوره هستند؛ زیرا  از محوري  که  السالمه یعل  زمان  امام )1
  ی واقع داللت به امام شناس   در  ر یتعب  ن یاو    1هستند   زمان   امام   الْکُنَّس» *الجَوَارِ  بِالخنَّسِ  أُقْسِمُ   «فَلَا  ه یآمنظور از  

یعنی یک ستاره وجود دارد اما از دید  .  د یانگرفته   قرار  آن   افق   در   شماها هستند که  ستاره   ی که برخ  دهد ی م
. ما باید تالش  مهم استبسیار  سوره    نیاست که در ا  یاز موضوعات   ی کیامام زمان    بتیغشما پنهان است.  

 .  ایشان باشیم سربازان ء جز و قیام کنیم تا  می ظهور حضرت فراهم کن يرا برا  نه ی زمکنیم تا 

  «لِمَن   فرماید می   است؛ زیرا  از دیگر موضوعات مهم این سورهي قیام کردن که  استفاده از قرآن براو   )2
قرآن براي آن کسی است که بخواهد  قیام    الْعَالَمِین»  رَبُّ   اللَّهُ   یَشَاءَ  أَن  إِلَّا   تَشَاءُونَ  مَا  وَ*    یَسْتَقِیم   أَن   مِنکُمْ  شَاءَ

  شان یکه به ارا  آنچه  هر، وآلههیعلاهللای صل اکرم امبریپمند شود. تواند از قرآن بهره کند و برخیزد؛ چنین شخصی می 
قرآن    از   بتواند باشد تا    ام یاهل ق   د یبا  انساناما  .  اند داده   قرار   مردم   ار یاخت  درکم و کاست    ن بدو  ،شده است  یوح
 کند.    استفاده یخوب  به

توانیم از قیام و امام بگوییم. آنها به سطحی از  آموزان کالس ششم میبراي آموزش سوره تکویر به دانش
آموزان، سوره امام، قرآن و  اند که بتوان در این باره با آنها گفتگو کرد. سوره تکویر براي دانش رشد رسیده

 
 عَنْ  الرَّبِیعِ أَبِی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ شَاذَانَ بْنِ وَهْبِ عَنْ الْبَغْدَادِيِّ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ  عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِیُّ ؛ 341: ص، 1ج)، اإلسالمیۀ  -(ط  الکافی  1

قَالَتْ فَقَالَ إِمَامٌ َیخْنِسُ سَنَۀَ سِتِّینَ وَ   الْکُنَّسِ الْجَوارِ فَال أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ َتعَالَى -سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع قَالَتْ هَانِئٍ أُمِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ

 ؛سازدیم  پنهان  هادهید  از را   خود  شصت  و  ستیدو  سال  در  که است یامام) ستاره(  او  ؛ لْمَاءِ فَإِنْ أَدْرَکْتِ زَمَانَهُ قَرَّتْ عَیْنُکِمِائَتَیْنِ ثُمَّ یَظْهَرُ کَالشِّهَابِ َیتَوَقَّدُ فِی اللَّیْلَۀِ الظَّ
 . کندیم یافشان  نور و شودیم آشکار کی تار شب در درخشان يا ستاره همچون آنگاه
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ترین انسان در عالم است که خود در هر قیامش از  است؛ امامی پرتالش که اهل قیام است؛ پرتالش قیام  
کند؛ ما نیز باید با او همراه شویم، خود را یار و سرباز او بدانیم، قیام کنیم و از قرآن بهره  قرآن استفاده می 

ترش دهیم و به این صورت امام زمان  ها را گسببریم تا کارهاي خوب را به واسطه قرآن بشناسیم، بعد خوبی
 خود را یاري کنیم. 

 

 هدف آموزش سوره تکویر 

 ترین انسان براي رفع مشکالت عالم امام زمان به عنوان پرتالش شناخت  .۱
 ها به عنوان یاري امام زمان قیام و اقدام عملی براي رفع مشکالت و گسترش خوبی  .۲
 ترین برنامه قیام پشت سر امام زمان  باور به قرآن به عنوان مطمئن .۳
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 ه مبارکه تکویر ورس

آموزان را با سوره مبارکه مواجه کنیم، الزم است ابتدا خودمان با سوره آشنا شویم، با  براي اینکه بتوانیم دانش 
متن  سعی کنیم حقایق آن را در زندگی خود جاري کنیم. براي این منظور، در این بخش  آن انس بگیریم و  

 شویم.می خوانیم و در ادامه با مفهوم سوره آشنا سوره و ترجمه آن را می 

 به نام خداوند بخشنده مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ 

 در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود،   )1ِإذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ (

 فروغ شوند،  و در آن هنگام که ستارگان بى  ) 2وَ ِإذَا النُّجُومُ انْکَدَرَتْ (

 ها به حرکت درآیند، و در آن هنگام که کوه  ) 3وَ ِإذَا الْجِبالُ سُیِّرَتْ (

 ، اموال به دست فراموشى سپرده شود ترینو در آن هنگام که با ارزش  )4لَتْ (وَ ِإذَا الْعِشارُ عُطِّ

 و در آن هنگام که وحوش جمع شوند،  ) 5وَ ِإذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (

 و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند،   ) 6وَ ِإذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ ( 

 و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد،  ) 7زُوِّجَتْ (وَ ِإذَا النُّفُوسُ 

 و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود:   )8وَ ِإذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ (

 به کدامین گناه کشته شدند؟!   )9بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (

 هاى اعمال گشوده شود، در آن هنگام که نامهو  ) 10وَ ِإذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (

 و در آن هنگام که پرده از روى آسمان برگرفته شود،   ) 11وَ ِإذَا السَّماءُ کُشِطَتْ (

 ور گردد،  و در آن هنگام که دوزخ شعله  ) 12وَ ِإذَا الْجَحیمُ سُعِّرَتْ ( 

 گام که بهشت نزدیک شود، و در آن هن ) 13وَ ِإذَا الْجَنَّۀُ أُزْلِفَتْ (

 داند چه چیزى را آماده کرده است!  هر کس مى ) 14عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ (

   تأخیر دارند،سوگند به ستارگانى که  ) 15فَال أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (

 شوند،  مىها پنهان کنند و از دیدهحرکت مى ) 16الْجَوارِ الْکُنَّسِ ( 

 ،  پوشیده و مخفیانه حرکت کندو قسم به شب، هنگامى که  ) 17وَ اللَّیْلِ ِإذا عَسْعَسَ (

 و به صبح، هنگامى که تنفّس کند،   ) 18وَ الصُّبْحِ ِإذا تَنَفَّسَ (

 ] ل امینکه این (قرآن) کالم فرستاده بزرگوارى است [جبرئی ) 19إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَریمٍ (

 !ند) صاحب عرش، مقام واالیى داردکه صاحب قدرت است و نزد (خداو ) 20ذي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَکینٍ (

 در آسمانها مورد اطاعت (فرشتگان) و امین است!   ) 21مُطاعٍ ثَمَّ أَمینٍ ( 
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 [پیامبر] دیوانه نیست! و مصاحب شما  ) 22وَ ما صاحِبُکُمْ بِمَجْنُونٍ (

 او (جبرئیل) را در افق روشن دیده است!  ) 23وَ لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبینِ ( 

 و او نسبت به آنچه از طریق وحى دریافت داشته بخل ندارد!   ) 24وَ ما هُوَ عَلَى الْغَیْبِ بِضَنینٍ (

 شیطان رجیم نیست!  ياین (قرآن) گفته ) 25وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شَیْطانٍ رَجیمٍ ( 

 روید؟! پس به کجا مى  ) 26فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ (

 این قرآن چیزى جز تذکّرى براى جهانیان نیست،   ) 27إِنْ هُوَ ِإالَّ ذِکْرٌ لِلْعالَمینَ (

  کند. قیامبراى کسى از شما که بخواهد  ) 28لِمَنْ شاءَ مِنْکُمْ أَنْ یَسْتَقیمَ (

 

 آشنایی با سوره 

زمان    نی. در اکند ی م  فیتوص  افتد ی اتفاق م  امتیرا که در ق  ییدر بخش اول رخدادها  ریسوره مبارکه تکو
  د یتا بگو  شودی قسم خورده م   ییهاده ی. سپس به پد کند ی م  دایپ  ی انجام داده، آگاه  ایانسان به هر آنچه در دن

نکرد. در ادامه خداوند از    ی انتیخ  چیبوده و ه  اردامانت  فه یوظ  نیرسانده و در ا  امبریبه پ  ی قرآن را فرشته وح
به اینکه او با فرشته وحی    کند ی و اشاره م  کند ی جنون زدند دفاع م   تهمتِ  شانیکه به ا  یدر مقابل کسان  امبریپ

ندارند، مورد خطاب قرار گرفته و    رش یکه نسبت به قرآن پذ   ییهاانسان سوره،  در بخش آخر    در ارتباط است!
از    ماًیکالم مستق   نیکه ا  د یشد و دانست  انینزولِ قرآن ب  نِدیکه از فرآ   یفات یتوص  نی که با ا  شودی به آنها گفته م 

همه ذکر است و شرط    يقرآن برا  ؟د یبری و از آن بهره نم  د ییآی خداوند است، پس چرا به سمت آن نم   يسو
که البته این نیز به خواست    شود  تیکند و هدا  امیق  یاله  رِ یمس  ر بخواهد دشخص  است که    ن یاز آن ا  ي مند هبهر

 .  گرددالهی برمی 

است. بعد از   امتیق   ییکه نشان دهنده برپا  شودی م   انیب  ییرخدادها  ریسوره تکو  ییابتدا  هی در چهارده آ
  نه یکه زم  ی که انجام داده آگاه است. اتفاقات  یینفسِ انسان به کارها  نکه یبه ا  شودی رخدادها اشاره م  نیا  انِیب

  که یمهنگا   شود؛یم  دهی چیدر هم پ  د یخورش   کهی مهنگا:  د انشده   ان یب  اینگونه  کنند ی را فراهم م   امت یوقوع ق
  عِشار   ند؛یآیممظهر استقرار هستند، به حرکت در   ها که که کوه   یهنگام  شوند؛یمها کدر و بدون نور  ستاره

  ی گله شتران باشد؛ زمان  تواند یمآن    قی از مصاد  یکی  شوند؛ی ممورد توجه بودند، رها  خیلی  که    یعنی چیزهایی 
  جیها تزو که نفس   یزمان  ند؛یآی مبه جوشش در    هاایکه در   یزمان  شوند؛ی مهدایت و جمع    ، یکه موجوداتِ وحش

که    شودیماز موؤده سوال    کهی مهنگا  خورند؛ی م  وند یپ  گریکد یکه هم تراز هستند به    ی نفوس   یعنی  شوند؛ی م
هر    یعن ی؛  شودیماضافه محسوب    يکه در عرفِ جامعه بار  یکس  یعنیشدند؛ «موؤدة»    کشتهبه کدام گناه  

  ی واژه در برخ  نیقدام شود. احذف آن ا  ي داده شده و برا  صیتشخ  یاضاف  ،یتیفعال  ایجمع و    کیکه در    يزیچ
آنها را حذف    ن یبنابرا  دانستند،ی م  ی عراب، دختران را اضافها دخترانِ زنده به گور شده معنا شده است. اَترجمه 

به شدت کنده    شیکه آسمان از جا  ی وقت  شود؛ی مباز    هافه یصح  ی وقت  د یفرمایها م . در ادامه قسم کردند ی م
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که قبال با    های بهشت  یعن ی  شود؛ی مآورده   ک یبهشت نزد   که یمهنگا   کشد؛یمجهنم شعله   که ی مهنگا  شود؛ی م
  ی هر نفس  دهد،ی متحوالت رخ    نیا  ی وقت  شود؛ی مآورده    کی نزد  شانیبهشت در ارتباط بودند حاال بهشت برا

 . ند یبی مو همه اعمالش را حاضر   کند یم  داینسبت به آنچه که حاضر کرده علم پ

  خورد ی قسم م   ییهاده یصورت که به پد   نی. به اشودی م  ي گریسوره وارد بخش د  ها،ت یموقع  ن یا  انیاز ب  پس
. آنها  شودی اشاره م   نیقرآن توسط مشرک   ت یسوال بردن حقان  ری . در ادامه به زتا حق بودن قرآن را اثبات کند 

که صاحبِ شما   کند یقرآن را باطل نشان دهند. اما خداوند اشاره م   نکهیا  يجنون زدند برا  متِ ته  امبر یبه پ
جنون    ي وجه دارا  چیکه به ه   د یدانی با شما مصاحبت داشت و م  یطوالن  انیاست که سال  یکس  امبر، یپ  یعنی
  چ ی و به ه کند ی نم قه ی مضا هانسان به ا یاست ارتباط دارد و از رساندن وح ی که فرشته وح ل یو با جبرئ ستین

 نداشته است. ي و نفوذ  ریدر کالمِ خداوند تاث  طانیوجه قولِ ش 

نباید تأخیر  که    ياکننده ریتأخ  یعنی. «خُنَّس» جمع خانِس است. خانس  خوردی به خُنّس قسم م  سپس
وار» جمع  . «جَکنند ی مدارند معنا    ر یکه تأخ  ییهاها خُنّس را ستاره . در ترجمه آمد باید زودتر می   و  داشتی م

تا در    رودی مکه    يزیچ   یعنی  ؛ستا. «کُنَّس» جمع کانس  کند ی م  دایپ  انیکه جر  ي زیچ  یعنیست.  ا  يجار
هستند که    ییها.  جوار کنس، ستارهشوند ی مکه در النه خود مستقر    ییهاخود مستقر شود، مثل پرنده  يجا
تمام  را مصداق  هی دو آ  نیا مجموعهست که ا السالمهیعل از امام باقر  یت ی. روارند یگیمخود قرار   ي و در جا ند یآی م

کمال زمان    و  ا  ی معرف  فیالشرفرجهی تعالاهللاعجل امام  است.  غا  نیکرده  امامِ  به  قسم  ا  بی قسم،  مصداق    ن یاست. 
  ي راهنما  يموعود است. امام، ستاره   يخودش، حضرت مهد   گاهِیدر جا  يدارِ مستقر شونده   ان یجر  يرکننده یتأخ

. سپس  مینیبی را نم  اوباشد، استقرار دارد؛ فقط ما    د ی که با  یاست و در محل   تدارد. او در حرک  ریماست اما تأخ
است.    دهیحرکت در پرده و پوش   کی  ي. «عسعس» به معنارودی مکه    یمو سوگند به شب هنگا  د یفرمای م

 برد.  نیرا از ب های کینور خود را گستراند و تار ی عنیتنفس کرد؛   کهی مسوگند به صبح هنگا

است که به طور قطع،    نیها ا. پاسخ قسم گرددیم   ان یکه خورده شد، ب  یینوزدهم پاسخِ سوگندها  ه یآ  در 
مور رساندن کالمِ خداوند  بوده که مأ  ل یبا کرامت حضرتِ جبرئ یاست. منظور از رسول  م یکر یقرآن قولِ رسول 

  ی قوت و قدرت   ي دارا  شانیشود. ای م  ف یدارد، توص  م یرسولِ کر   ن یکه ا  ییهای ژگیاست. در ادامه و  امبر یبه پ
اله  ادیز باال بوده و در عرش    یمقام و منزلت   ي عالم است، دارا  يِ اداره   گاهِیکه جا  ی هستند و در مقامِ عرِش 
  ی انتیخ  چیخدا ه   امبرِی به پ  ی در مورد رساندن وح   شان یا  ن یدارند که به فرمان او هستند. همچن  یردستانیز

خداوند    يرا به صورت خالص از سو   یو وح  دهند یصورت نم   ی و تصرف  دخل وجه در آن    چ یو به ه  کنند ینم
  ي ل قرآن از خداونِد ذ انتقا   ر ینشان دهد که مس  خواهد یمخداوند    ه ی آ  نی. در واقع در ارسانند ی م  امبر یبه پ

 است.  یمطمئن  ر یمس م،یقرآن که ما باش  نیالعرش تا مخاطب

داشتند، اتهام جنون    امبر یبا پ  ن یکه مشرک  یمدت  ی طوالن  ی ادامه خداوند با اشاره به مصاحبت و همراه  در 
جنون ندارد، چرا  او  د یدانی مهمیشه همراه پیامبر بودید و  شما که  د یفرمای و در واقع م  کند ی را رد م امبر یاز پ

هم کالم خداوند    لیرئاست و جب   دهیرا د   لیآشکار، حضرت جبرئ  یقتی در حق  امبریپ  د؟یدهی نسبتِ ناروا به او م
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را  و تمامِ آنچه    ده یها بخل نورزبه انسان   ی در رساندنِ وح  ز ین  امبر یرسانده است. پ  شانیکم و کاست به ا  ی را ب
به کالمِ خداوند نفوذ    طان یوجه قولِ ش   چیبه ه  نیها قرار داده است. همچنانسان  اریکرده در اخت  افتیدرکه  
 . ردیگی نم رار ق یطانیالقائات ش  ر یو تحتِ تاث کند ینم

پس با وجود قرآن و    د یگویها مو ششم خطاب به انسان   ستیب  هی که داده شد، در آ  حاتی توض  نیا  همه
  د؟ یو بهره مند شو   د یکه از آن استفاده کن  د ییآی قرآن نم  يچرا به سو   د؟یشویمچرا دور    د؟یروی به کجا م   یوح

و خداوند است.    بیغ  ق،ی به حقا  انتوجه و اتصال دهنده انس  ي. ذکر فعال کننده ستیبه جز ذکر ن  يز یقرآن چ
است. چون   د یو تالش کند، مف امیکه بخواهد ق یکس  ين را به همه عالم متعلق کرده است. البته براخداوند آ

 کند ی به ذکر را احساس م  ازیبه آن است، ن  دنیرس   ي برسد و در تکاپو  يبه مقصد   خواهد ی مکه    یفقط آن کس
. شاءِ انسان به شاء و  ند یبی مسخت تا مقصد را   يری خودش و مس  ی خال  ن دستا  رای. زفهمد ی و ارزش قرآن را م

اراده    تواند ی که خداوند اراده نکند که انسان از ذکر بهره ببرد، انسان نم  ی اراده خداوند وابسته است و تا زمان
 استفاده کند.  ی اله قیکند که از ذکر و حقا

که او    شودی. نمخواهد ی نمگفت که او    توانیسوق دهنده همه عالم به سمت کمال است؛ پس نم  خداوند 
.  ردیقرار گ  ی اله  نیدر چارچوب قوان  د یاراده انسان فعال شود، با  نکه یا  ي نخواهد انسان از قرآن استفاده کند. برا

نسبت به ذکر و    خدا  ده شاء و ارا در عین حال هم  ارزش توجه داشته باشد و    یب   يایکه انسان به دن  شودینم
 . شودیمدارد که طبق آن اراده انسان فعال    یتیفعال شود. خداوند قانون و مش  امیقرآن و ق

 

 براي ما سوره نتیجه قرائت 

مندي از حقایق قرآن باید قیام کرد؛ این قیام قاعدتا باید  کنیم که براي بهره درك می سوره،    ن یقرائت ا  با
نازل کرد تا    اش ی گرام  امبریقرآن را به پ  خداوند   یاري آن حضرت باشد.همراستا با تالش امام حیّ و براي  

کنند.    امیق   ی خاک  ه کر  نیرسولِ خدا و امامِ بر حق در ا  يپاها پا به  انسان   گریخود و د  تیهدا  ي براها  انسان
کرده و امامِ خود را    امیحق ق  رِیها بخواهند در مسقرار داد که انسان  نیآن را اقراز    يمند خداوند شرط بهره 

نداشته   قتی حق و حق  رِ یکردن در مس  امیق  يبرا  ياکه اراده  یانسان میشوی شرط متوجه م  نی. از اند ینما ياری
کرده   ي جارقرآن را در زندگی خود انسان  یعنینیز از قرآن  يمند مند باشد. بهرهاز قرآن بهره  تواند یمباشد، ن

  ي جد   ی میکه تصم  ابد یی مقصد دست م  ن یبه ا  یفقط کس  ر یکند. طبق سوره تکو   ی و بتواند مطابق آن زندگ
 . ردیراستا به کار گ  نیخود را در ا راده با امام زمانش داشته باشد و تمام ا  یهمراه يبرا

براي آشنایی مربی محترم با سوره مبارکه است  فوق مطالب 
 آموز دبستانی مناسب نیست. مستقیم به دانشو براي انتقال 
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 آموزانچگونگی بیان سوره به دانش 

اصل تکو  ی حرف  مبارکه  سوره  خود  دانش   ر یرا  مبا  برازند ی آموزان  پس  مفاه  ي .  سوره،    نیا  م یآموزش 
  شانیصوتش را برا  م،یخوانی ها مبچه   يسوره است. سوره را برا   اتیآموزان با آکار، مواجه کردن دانش  نیتریاصل

کنند. اما    یخوانکه سوره را بخوانند و هم   میخواهیبه توان و سنّشان از خودشان م   با توجه  م، یکنی پخش م
آنها    يرا که سوره برا  یامیالزم است پ  م،یآموزان صحبت کندرباره مفهوم سوره با دانش   می بتوان  نکهیا  يبرا

 . میینما انیدارد ب 

گوییم این است که «ما باید براي یاري امام زمان تالش کنیم،  آموزان می ه دانشاما آنچه از سوره تکویر ب 
 ها از جا برخیزیم و با کمک گرفتن از دستورات قرآن قیام کنیم.» براي انجام خوبی 

انجام کارهاي خوب، خواندن    آموزان هنگامدانش  قی ، تشوگفتگومانند    ی مختلف  يهامفهوم را به روش این  
از هر بازي و فعالیت کالسی  .  میدهی و ... آموزش م ، پرسش و پاسخ  تالش کردن داستان متناسب با مفهوم  

دانش  تالشگري  افزایش  جهت  در  که  می دیگري  کمک  باشد  اگیریم.  آموزان  موقع  نکهیضمن  هر  با    تیدر 
 شود.  تیاهداف سوره در ذهن آنها تثبتا  میخوانی مختلف همراه با نشاط سوره را م  يهاروش 

 

 سوره آموزشمراحل 
توانیم کارهاي زیر را به نام سوره  هاي گوناگون می هستیم، در موقعیتتکویر  که در محضر سوره مبارکه  دو ماهی  طی  

ها کار کنیم،  هدف سوره را طی دو ماه با بچهتوانیم  تقسیم بندي زیر در حد پیشنهاد است؛ ما می البته  انجام دهیم؛  تکویر  
همه این موضوعات را در همه جلسات با هم پیش  از «امام و قرآن و قیام» سخن بگوییم، قیام را در آنها فعال کنیم و  

 م به طریق زیر سوره را آموزش دهیم: توانیاما اگر احساس کردیم کالسمان نیاز به تنوع دارد می ؛ ببریم

کنیم. این مفهوم، تعبیري از مفهوم قیام است و به  آموزان را با مفهوم «اهل عمل بودن» آشنا می مرحله اول: ابتدا دانش 
در این مرحله    این معناست که انسان باید پرتالش باشد و براي انجام کارهاي خوب و درست، برخیزد و آنها را پیش ببرد.

آموزان باید از سکون و عدم تحرك دربیایند و در راستاي انجام کارهاي خوب و درست، حرکت و اقدام کنند. ممکن  نش دا
است این کارهاي خوب، چندان سنگین و ویژه هم نباشد؛ همین که کسی بلند شود و تخته را پاك کند که کمکی به  

منزل به جمع کردن سفره کمک کند، قیام کرده است. مهم  پیشبرد کالس کرده باشد، یعنی قیام کرده است؛ یا اگر در  
 آید. آموزان بدانند حرکت کردن در مسیر انجام یک کار خوب، قیام کردن به حساب می است که دانش 

آموزان باید بدانند که این تالش و قیام، روش همه پیامبران و امامان بوده و آنها در زمان  مرحله دوم: در مرحله دوم دانش 
دهند و هر کار خوبی  آموزان همچنان به قیام خود ادامه می اند. در این مرحله دانش ها بوده ترین انسان ان، پرتالش خودش

 هاي انبیا و امامان است. ها، همراستا با تالش دهند؛ اما باید بدانند که تالش آید انجام می از دستشان برمی 
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کنیم؛ کسی که همیشه  ترین فرد حال حاضر در عالم معرفی می پرتالش مرحله سوم: در مرحله بعد، امام زمان را به عنوان  
توانیم از ماجراهایی کمک بگیریم که در آن امام زمان  در حال قیام است و قرآن کتاب راهنماي اوست. در این مرحله می 

 آموزان این پایه باشد. متناسب با سنّ دانش ها  اند. البته توجه داریم که این داستان اي را حل کرده و مسأله   گشایی کرده گره 

مرحله چهارم: مرحله نهایی، پذیرفتن یاري و سربازي امام زمان، افتخار به آن و تالش براي انجام کارهاي خوب به همین  
  هاي آنها اگر در جهت خیر باشد، درواقع یاري امام زمان است و گوییم هر یک از تالش آموزان می عنوان است. به دانش 

شود. همچنین براي انجام کارهاي خوب نیاز به قرآن داریم تا بدانیم چه کاري  انسان به این شکل، سرباز امام زمان می 
توانیم کمک بگیریم.  اند میها یا آیاتی که با مفهوم آن آشنا شده درست و چه کاري نادرست است. براي این کار، از سوره 

 و آیات باشد، قیام و یاري امام زمان است.  ها هر عملی اگر مطابق با یکی از سوره 

 آموزان باید به مرور، اهل قیام و عمل شوند تا به این شکل، امام خود را یاري کنند. پس از طی این مدت زمان، دانش 
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