به وقت تفکر
در خانه همگام با مدرسه

درس نامه
مطالعات اجتماعی پنجم دبستان
فصل ( 4زیارت مکان های مقدس)
درس ( 18سفر به کربال () )2
دبستان پسرانه دکتر قريب منطقه  18آموزش و پرورش تهران
سال تحصيلي 98-99 :
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 -1يک هفته از سفر عماد به کربال مي گذشت.
 -2رضا بي صبرانه منتظر بازگشت برادرش ،عماد بود.
 -3روزی که قرار بود عماد از سفر به کربال برگردد ،اعضای خانواده و بعضي از خويشان و دوستان برای استقبال
از او به فرودگاه رفتند.
 -4پس از نماز ظهر و خوردن ناهار ،همه ی اعضای خانواده دور هم نشستند و منتظر شدند تا عماد برايشان
حرف بزند.
 -5عماد سوغاتي هايي را که برای رضا و خواهرانش آورده بود به آن ها داد و بچه ها هم تشکر کردند.
 -6رضا پرسيد « :عماد جان شما از اينجا به پايتخت عراق رفتيد؟ »
 -7عماد گفت «:نه ،ما در فرودگاه نجف از هواپيما پياده شديم و سه روز اول را در نجف بوديم».
 -8نجف
آرامگاه مقدس امام اول ما ،حضرت علي (ع) ،در اين شهر قرار دارد.
 -9غسل زيارت
در نجف وقتي به مهمان سرا رسيديم ،وسايلمان را در اتاق ها گذاشتيم؛ غسل زيارت کرديم و با وضو به حرم
امام علي (ع) رفتيم.
 -10در حرم امام علي (ع) برای همه دعا کردم.
 -11در روزهايي که در نجف بوديم ،برای نماز خواندن به حرم امام علي (ع) مي رفتيم.
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 -12من در حرم امام علي (ع) دعا کردم که به ياری خدا بتوانيم رفتار و کردار امام علي (ع) را در زندگي خود
سرمشق قرار دهيم.
 -13رضا گفت :من درباره ی زندگي حضرت علي (ع) و رويدادهای زمان ايشان مطالعه کردم.
مطالعه برای انجام فعالیت
 -14جامعه اسالمي بعد از پيامبر گرامي (ص)
خالفت ابوبکر
پس از رحلت پيامبر گرامي اسالم (ص) ،ميان گروه هايي از مسلمانان بر سر جانشيني آن حضرت اختالف پيدا
شد.
البته پيامبر گرامي اسالم (ص) در آخرين سفرشان به مکه ،در محلي به نام غديرخم ،حضرت علي (ع) را به
عنوان جانشين خود معرفي کرده بودند .بنابراين گروهي حضرت علي (ع) را جانشين پيامبر مي دانستند.
سرانجام ،ابوبکر به خالفت انتخاب شد .گروهي از مردم با ابوبکر بيعت کردند ،يعني ،با او پيمان بستند که از
دستورات ابوبکر پيروی کنند.
حضرت علي (ع) و يارانش برای اين که در ميان مسلمانان اختالف ايجاد نشود ،سکوت کردند.
خالفت عمر و عثمان
بعد از ابوبکر ،عمر خليفه شد .در زمان عمر ،مسلمانان سرزمين های زيادی از جمله ايران را به قلمرو اسالم
افزودند .عمر پس از ده سال خالفت ،توسط يکي از مخالفانش مجروح شد و چند روز بعد درگذشت.
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پس از عمر عثمان به خالفت رسيد .در زمان خالفت عثمان ،بعضي از حاکمان شهرها به مردم ظلم و ستم مي
کردند .مردم از عثمان خواستند تا آن حاکمان را از کار برکنار کند ولي عثمان به خواسته ی مردم توجهي نکرد.
سرانجام ،گروهي از مخالفان ،خانه ی عثمان را محاصره کردند و او را کشتند.
خالفت حضرت علی (ع)
پس از کشته شدن عثمان ،مسلمانان با خواهش و اصرار از حضرت علي (ع) خواستند که خالفت را بپذيرد و با
اشتياق با حضرت علي (ع) بيعت کردند.
حضرت علي (ع) شهر کوفه را که در عراق قرار داشت مرکز خالفت خود قرار دادند .خالفت حضرت علي (ع)
تقريباً پنج سال طول کشيد.
 -15حضرت علي (ع)
آن حضرت همانند محرومان و مستضعفان زندگي ساده ای داشتند ،برای اجرای عدالت تالش مي کردند و دست
ستمگران را از بيت المال کوتاه کردند.
به همين دليل ،با شروع خالفت حضرت علي (ع) و آشکار شدن شيوه ی حکومت وی ،برخي از سودجويان بيعت
خود را با حضرت علي (ع) شکستند و به مخالفت و جنگ با آن حضرت پرداختند .اما سرانجام شکست خوردند.
 -16پس از مدتي همه ی سرزمين های اسالمي ،به جز سوريه (شام) پيرو حضرت علي (ع) شدند.
 -17معاويه
در آن زمان معاويه ،پسر ابوسفيان ،حاکم شام بود .حضرت علي (ع) معاويه را که مردی فاسد و ستمگر بود ،از
حکومت شام برکنار کردند اما معاويه از اين دستور سرپيچي کرد و همچنان در شام ماند و به مخالفت با امام
علي (ع) ادامه داد.
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 -18جنگ صفين
سرانجام ،ميان امام علي (ع) و معاويه جنگ درگرفت .در روز آخر جنگ ،چون پيروزی سپاهيان حضرت علي (ع)
قطعي بود ،پريشان شد و از مشاور حيله گر خود ،عمروعاص ،خواست تا هر چه زودتر چاره ای بينديشد.
عمروعاص به لشکريان پيشنهاد داد قرآن ها را بر سر نيزه ها کنند و فرياد بزنند « :ما همه پيرو کتابيم و نبايد با
هم جنگ کنيم».
برخي از سپاهيان امام علي (ع) از جنگ دست کشيدند .حضرت علي (ع) سعي کردند فريب خوردگان سپاه را از
حيله ی دشمن آگاه کنند اما موفق شدند.
 -19سرانجام قرار شد از هر دو سپاه ،سپاه حضرت علي (ع) و سپاه معاويه نماينده ای انتخاب شود.
 -20عمروعاص
معاويه عمروعاص را که مردی حيله گر بود انتخاب کرد.
 -21ابوموسي اشعری
گروهي از سپاهيان فريب خورده ی امام علي (ع) بر خالف نظر آن حضرت ،نماينده ای به نام ابوموسي اشعری را
که مردی ساده لوح بود ،انتخاب کردند.
 -22هنگام مذاکره ،عمروعاص نماينده ی معاويه ،ابوموسي اشعری را فريب داد و معاويه را به عنوان خليفه
معرفي کرد.
 -23گروهي از سپاهيان حضرت علي (ع) ،به جای پذيرش اشتباه خود ،از اطاعت حضرت علي (ع) سرپيچي
کردند و با او دشمن شدند.
 -24خوارج
5

اين گروه که از اطاعت حضرت علي (ع) سرپيچي کردند ،خوارج ناميده شدند .خوارج که مردمي بي رحم و نادان
بودند به آزار و کشتار مسلمانان پرداختند .اين گروه خالفت معاويه را نيز قبول نداشتند.
 -25جنگ نهروان
عاقبت حضرت علي (ع) ناچار شدند با خوارج بجنگند که در پايان اين جنگ ،حضرت علي (ع) پيروز شدند.
 -26شهادت حضرت علي (ع)
پس از شکست سخت خوارج در جنگ نهروان ،يکي از آن خوارج به نام ابن ملجم ،مامور کشتن حضرت علي (ع)
شد.
در سحرگاه روز  19رمضان سال چهلم هجری ،هنگامي که حضرت علي (ع) در مسجد کوفه مشغول خواندن
نماز صبح بودند ،با شمشير زهرآلود خود ضربه ای به سر آن حضرت زد.
حضرت علي (ع) دو روز بعد ،در  21رمضان به شهادت رسيدند.
 -27خالفت امام حسن(ع)
پس از شهادت حضرت علي (ع) ،پيروان آن حضرت با پسر بزرگ ايشان ،امام حسن (ع) بيعت کردند.
 -28تاسيس حکومت بني اميه
پس از مدتي ،امام حسن (ع) به تحريک معاويه ،مسموم شدند و به شهادت رسيدند .معاويه برخالف شرايط صلح
نامه  ،از بيت المال برای خود درباری باشکوه ساخت فرزندش يزيد را به جانشيني خود برگزيد و حکومت بني
اميه را تاسيس کرد.
 -29پس از شهادت امام حسن (ع) ،برادرش ،امام حسين (ع) به امامت رسيدند.
 -30در آن زمان يزيد پسر معاويه که فردی فاسد و ستمگر بود حکومت مي کرد.
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 -31يزيد
به طور آشکار گناه مي کرد و دستورهای اسالم را زير پا مي گذاشت .او در ابتدای حکومت خود سعي کرد به زور
از امام حسين (ع) بيعت بگيرد اما امام حسين (ع) نپذيرفتند.
 -32امام حسين (ع) مي ديدند که دستورات اسالم و روش پيامبر (ص) به فراموشي سپرده شده است .حاکمان
به ظلم و ستم مشغول اند و از بيت المال که متعلق به همه ی مردم است برای خود کاخ هايي درست کرده اند.
 -33واقعه ی عاشورا
سرانجام در روز دهم محرم( عاشورا) سال  61هجری ،امام با ياران اندک ولي با ايمان خود در صحرای کربال در
برابر لشکر بي شمار دشمن ايستادند.
 -34جنگ از بامداد آغاز شد و تا بعدازظهر ادامه داشت .در روز عاشورا ،امام حسين (ع) و ياران بزرگوارش تا
آخرين نفس شجاعانه جنگيدند .دالوری آنان در اين جنگ ،در تاريخ جهان بي نظير است.
 -35دليل قيام امام حسين (ع)
امام حسين (ع) در مورد دليل قيام خود فرموده اند « :من برای زنده نگه داشتن دين اسالم و امر به معروف و
نهي از منکر قيام کرده ام».
 -36پيام واقعه ی عاشورا
واقعه ی عاشورا نه تنها خاندان بني اميه را رسوا کرد و ظلم و فساد آن ها را آشکار کرد بلکه سرمشق خوبي برای
قيام بر عليه همه ی ظالمان در طول تاريخ شد.
 -37کربال
در اين شهر آرامگاه حضرت امام حسين (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) قرار دارد.
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فعالیت ص  95کتاب
جواب سوال :1
برای زنده نگه داشتن دين اسالم و امر به معروف و نهي از منکر
جواب سوال :2
در مقابل ظلم و ستم و فساد سکوت نکنيم و امر به معروف و نهي از منکر کنيم.
کاربرگ شماره 14
جواب سوال :1
 8سال پس از هجرت پيامبر (ص)
جواب سوال :2
 61سال پس از هجرت پيامبر (ص)
جواب سوال :3
 35سال پس از رحلت پيامبر (ص)
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جواب سوال :4

بعثت پیامبر (ص)

شهادت امام حسین (ع)

پرسش های متن
 -1پايتخت کشور عراق کدام کشور است؟
 -2آرامگاه مقدس امام علي (ع) در کدام شهر عراق قرار دارد؟
 -3قبل از ورود به حرم امامان بزرگوار چه کارهايي انجام مي دهيم؟
 -4حرم چه کساني در کربال قرار دارد؟
 -5پس از شهادت امام حسن (ع) چه کسي به امامت شيعيان رسيد؟
 -6در زمان امامت امام حسين (ع) چه کسي حکومت مي کرد؟
 -7يزيد چگونه مردی بود؟
 -8امام حسين (ع) و يارانش در چه تاريخي و در کجا به شهادت رسيدند؟
 -9امام حسين (ع) درباره ی قيام خود چه فرمودند؟
 -10پيام واقعه ی عاشورا چه بود؟
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