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سخنی با بزرگ ترها
کتاب خوانی  کتـــاب و  امـــروزه، بـــا وجـــود فضاهای مجـــازی، فرزندان مان به شـــدت بـــه 
گویا و زیبا؛  کوتـــاه و  بی میـــل شـــده اند. با ایـــن حال نباید ناامید شـــد، باید نوشـــت، اما 

کرد. کـــودکان را تأمین  تـــا بتـــوان در انتقـــال مفاهیم عمیق دینـــی نیاز روحـــی و روانی 

سخنی با بزرگ ترها
1. انتقـــال مفاهیـــم مورد نیاز برای آشـــنایی با شناســـنامۀ چهارده معصـــوم؟مهع؟، همراه 

با نقاشـــی و شعر.
2. حفظ حداقل یک حدیِث کوتاه برای آشنایی با احادیث معصومان؟مهع؟ و عمل به آن.
کنجکاوِی آنان بـــرای یافتن عدد هر  کـــودکان و برانگیختن حـــس  3. تشـــویق و ترغیـــب 

امام یا معصـــوم در تصویر.

سخنی با بزرگ ترها
بجد در تصویر آمده و نام ســـایر امامان  نـــام معصوِم اول و معصوِم دوم براســـاس اعداد اَ
بـــه ترتیـــب عـــدِد آن امـــام آمده اســـت. به زبـــان ســـاده تر، هـــر درس با یک عـــدد و یک 
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کـــه با عدِد آن امـــام مرتبط اســـت. مثاًل عدد 1 بـــرای اماِم  ُگل طراحی شـــده اســـت  نوع 
اول حضـــرت علی؟ع؟ اســـت و یـــا عدد 9 بـــرای امام جواد؟ع؟ اســـت و همچنین ســـایر 
کـــه فرزندان مان، نام و نـــام  خانوادگی، نـــام پدر و  ائمـــه؟مهع؟. بایـــد دانســـت همان گونه 
کـــه به عنوان فرزند  مادر، نشـــانی و یا شـــمارۀ تلفن منزل خود را باید بدانند، نیاز اســـت 
شـــیعه از شناســـنامه و مشـــخصات چهارده معصوم؟مهع؟ نیز مطلع شـــوند تـــا رفته رفته، 

دربـــارۀ آن امامان و پیشـــوایان معصوم بیشـــتر  بیاموزند.
کـــودک بـــا معصومـــان بایـــد شـــیرین و خاطره انگیـــز باشـــد تـــا در بزرگســـالی  آشـــنایِی 
کتاب از شـــعر  موجـــب زدگـــی و نفـــرت او از معـــارف دینی نگـــردد. بدین منظـــور، در این 
کـــودک نمایش  و نقاشـــی های زیبـــا اســـتفاده شـــده اســـت تا فضـــای جذابـــی را بـــرای 
کودکتان  گـــردد. برای رســـیدن به ایـــن هـــدف، می توانیـــد از  دهـــد و موجـــب ترغیبش 
کاغذ بکشـــد و  شـــکاِل مختلفـــی را روی  کـــه با اعـــداد و یا ترکیـــب چند عدد، اَ بخواهیـــد 
که در حین بازی  و شـــعرخوانی و  کاردســـتی  بســـازد. این فرصِت مناســـبی اســـت  با آن  
کنیـــد تا خوب با عـــدِد هر معصومی آشـــنا  کودک دربـــارۀ آن امـــام صحبت  نقاشـــی، بـــا  
گاهی داشـــته باشـــد. لذا  کـــودک بایســـتی دســـت کم از اعداد آ که  شـــود. بدیهی اســـت 

کـــودک از ضروریات اولیه اســـت. ایـــن شـــناخت در فهـــم 
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شناسنامه:
  نام: محمد    لقب: ُمصطفٰی    نام پدر: عبداهلل  

  نام مادر: آمنه    تاریخ تولد: 17 َربیع االول  
  تاریخ شهادت: 28 َصَفر  

  علت شهادت: مسموم شدن با َزهر  
  محل دفن: مدینه  

حضرت محمد؟ص؟:
ک بزنید تا دهان تان خوشبو شود.« »مسوا 4



92 عدد حروف ابجد نام محمد است.

کیست؟ حضرت محمد 
بــود ِپَیمَبــــــــــــر  آخریـــــــن 
او بــــــــــــرای انســـــــــــان ها
بــود رهبــر  و  خوانــد  آیــه 

معصـــوم اول
حضــــرت محمــــــــــد
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135 عدد حروف ابجد نام فاطمه است.

            زهرا همیشه باشد
       محبــــوبه ی ِپَیمَبـــــــر
     جانم فـــــــــــدای مادر

  او دختِر رسول است
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