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دخلــت بســرعة غرفــة الحــاج قاســم وقلــت 
له: ســیدی! لقد تم إبالغنا اآلن أن داعش أســقطت 

إحــدى طائــرات الهلیكوبتــر التابعة لنا ولســوء الحظ أصیب 
الطیــار بجــروح بالغــة وتوفــي بســبب تحطــم المروحیــة ، لكــن مســاعد الطیــار 

تمكــن مــن الهبــوط بمظلــة وهــو اآلن علــى قید الحیــاة.
 وسأل الحاج قاسم: هل تم تحديد مكان هبوط مساعد الطیار؟
قلت: تتبعنا موقعه من خالل التتبع المصاحب للطیار ولكن ....

 قال الحاج قاسم: ولكن ماذا؟ هل حدث شئ؟
قلت بحزن وبصوت مرتجف: مساعد الطیار هبط في المنطقة المحاصرة لداعش الشرير

 قــال: قــل للقــوات أن تكــون جاهــزة علــى الفــور. نحــن ذاهبون إلــى هذا الوضع بطائــرة مروحیة 
، والحــاج قاســم الــذي قــال هــذا كان يخــاف قلیــاًل فــي قلبــي ، ألنــه لــم يكــن مــن الســهل دخــول 

المنطقــة المحاصــرة لداعش الشــرير الــذي ارتكــب أي جريمة.
حتى أنه كان من الممكن لقوات داعش أن تستهدف مروحیتنا في تلك المنطقة.

وبحسب أوامر اللواء سلیماني ، كانت طائرتان هلیكوبتر جاهزتان للطیران. دخلنا مع الحاج 
قاســم وعــدد مــن القــوات إلــى المنطقة بطائرة مروحیة ، وعندما وصلنــا بدأت قذائــف العدو في 

إطــالق النــار ، ممــا قــد يؤدي إلــى إلحاق أضرار بالمروحیــات في أي لحظة.
ــذة  ــالل ناف ــن خ ــة م ــي المحیط ــص األراض ــوف ويتفح ــال خ ــا ب ــا هادًئ ــم دائًم ــاج قاس كان الح

ــة. المروحی
عندما اقتربنا من الموقع ، هبطت المروحیة قلیاًل. نظرت من النافذة الجانبیة ، فرأيت شخًصا 

متكًئا على صخرة كبیرة. قلت بصوت عال: وجدناه هناك.
بمســاعدة ســلم ، نــزل العديــد مــن القــوات مــن المروحیة وســرعان مــا أحضروا مســاعد الطیار 

إلــى المروحیة.
في كل لحظة كانت قوات داعش تقترب منا وبمساعدة اهلل الرحیم غادرنا المنطقة بأمان.

كيف يتشجع أصحاب إمام 
الزمان؟ع؟ وال يخافون؟

 اإلمام الزمان؟ع؟ أعدك أن اكون شجاًعا جًدا مثل الحاج قاسم وأال اخاف من األعداء.

لی
الو

القصة ا
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 رتب الكلمات المشوشة في كل من المربعات التالیة وقل أي كلمة لیست في القصة؟
ی 

الول

القصة ا
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كیف كانت عالقة منتظری اإلمام الزمان؟ع؟ بالقرآن؟

ــارة  فــي لیلــة بــاردة ممطــرة ، ســافرنا مــع اللــواء ســلیماني لزي

بعــض المناطــق الحدوديــة وســرنا قلــب الطريــق.

الطريق الذي كنا على وشك عبوره لم يكن آمًنا للغاية ألن األشرار الذين كانوا يحاولون 

خلق حالة من انعدام األمن في المنطقة كانوا يختبئون ويمكنهم استخدام عتمة الهواء في أي لحظة وعندما 

تقترب السیارة ، سیسمحون لهم بالوصول إلینا ويضرون الحاج قاسم. في كل لحظة كنت أشعر بالقلق أكثر ، 

بینا تمر أالحداث المختلفة في ذهني ، نظرت الب القائد

رأيته وإذابه دون أی  قلق ، أشعل مصباًحا صغیًرا فى  السیارة وكان يتلو آيات من القرآن. 

 ووكان يكــرر بعــض اآليــات عــدة مــرات بصــوت صريــح. كمــا اعطانــى صــوت تــالوة القــرآن 
ً
اســتمعت جیــدا

الهــدوءه الخــاص.

بعد دقائق ، رأيت الحاج قد توقف من قراية القرآن ، ووضع يده الیمنى على وجهه.

فسألت: هل حدث شيء يا حاج؟

 وقــال: إذا عرفــت ما يقوله القرآن ســتجد طريق حیاتك 
ً

رفــع الحــاج قاســم المصحــف الصغیــر في جیبه قلیــال

وتعــرف واجبك.

وحــاول الحــاج قاســم أن يقــرأ قرآنــه بعنايــة واهتمــام كبیــر بمعانیــه ومفاهیمــه ، واالســتفادة مــن دروس هــذا 

الكتــاب اإللهــي.

كيف كانت عالقة منتظری اإلمام 
الزمان؟ع؟ بالقرآن؟

كشخص ينتظر اإلمام الزمان؟ع؟ ، أحاول دائًما قراءة القرآن مثل الحاج قاسم 
واالهتمام بمعانیه.

 اقــرأ القصــة بعنايــة وامــأ الفراغــات فــي الجمــل التالیــة باســتخدام الكلمــات المحــددة )كلمــة 
واحدةإضافیــة(.

 أعطاني صوت تالوة قرآن الحاج قاسم.........
إذا عرفت ما يقوله......... ستجد طريق حیاتك وأنت تعرف  ما هو .........

واجبك مثل  الهدوء   القرآن    

یة 
ثان

ة ال
القص
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كان المكتب مزدحًما للغاية وجاء الكثیر من 

الناس لعالج مرضهم.

 دخلــت الســكرتیرة الغرفــة وقالــت لــي: ســید دكتــور! لقــد جاءاللــواء 

ســلیماني.

أتیت على الفور إلى غرفة االنتظار لرؤية الحاج قاسم. نظرت إلى ركن القاعة

، رأيــت الحــاج قاســم يحمــل أحــد أحفــاده التــوأم كالعــادة ، وهــو يحضــر التــوأم مــع عائلتــه 

للفحــص. ذهبــت إلیــه وبعد التحیة قلــت له: يا حــاج ، دعنــي أدخل الغرفة ألفحــص األطفال.

الحــاج قاســم لــم يقبــل وأجــاب: كلفــت الســكرتیر بوضــع اســمنا علــى الزيــارة ، ونحــن ننتظــر 

دورنــا.

دخلــت الغرفــة وقلــت لنفســي إلــى أي مــدى يحتــرم الحــاج قاســم حقــوق اآلخريــن ، وكان 

هــذا االحتــرام درســامفیًدا جــًدا بالنســبة لــي.

بعــد فحــص عــدد كبیــر من المراجعیــن، جــاء دور أحفــاد الحاج قاســم أخیــًرا ، دخــل الحاج 

 
ً

ج خاتًمــا جمیــال الغرفــة ، ورحبــت بــه بوجــه مفتــوح ، وبعــد زيــارة األطفــال جاءنــي الحــاج وأخــر

مــن. جیبــه وأعطــاه هديــة لــى ، وقال بنظرة طیبة وابتســامة :ســید دكتور! لديك عمــل مقدس.

كيف نسعد إمام العصر بمراعاة حقوق 
اآلخرين؟

كثر بالتناوب ، حتى اتمكن ، مثل  من اآلن فصاعًدا ، أود أن احترم حقوق اآلخرين أ
؟ع؟ من خالل القیام بذلك. الحاج قاسم ، من إسعاد إمام العصر

 تحته.
ً
كثر من بقیة الكلمات في القصة؟ ارسم خطا  أي من الكلمات التالیة تكررت ا

االنتظار اللواء سلیماني    الدكتور   الحاج قاسم   

ثة 
ثال

ة ال
القص
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 ، الهاتــف  والتقطــت   ، الهاتــف  جــرس  رن 

 ، اللــواء ســلیماني  مــن مكتــب  المكالمــة  وكانــت 

قالــوا إن الحــاج قاســم أكــد أنــه يجــب علــّىَ حضــور اجتمــاع الیــوم. 

ذهبنــا إلــى غرفــة االجتماعــات مــع زمالئنــا اآلخريــن. تدريجیــا ، دخــل 

القــادة اآلخــرون غرفــة االجتماعــات. مــع وصــول الحــاج قاســم بــدأ اللقــاء وبــدأ حديثــه 

ِببســم اهلل الرحمــن الرحیــم.

 للغاية واســتمعنا كلمات اللواء ســلیماني باهتمام. بعد ســاعة من 
ً
كان االجتماع مهما

االجتمــاع ســمعنا األذان ، قطــع الحــاج قاســم فجــأة كلمتــه وقــال: اســتعد اآلن للجلســة 

الختامیــة للصــالة بوقتهــا، اقتربــت مــن الحــاج قاســم وقلــت لــه: ســیدي! واصلــت اللقــاء 

وبعــد اللقــاء الــذي صلینــاه لــم أكــن قــد انتهیــت بعــد عندمــا أدار الحــاج قاســم وجهــه 

نحــوي وحــدق فــي عینــي لبضــع ثــوان فهــم بنظرتــه الخاصــة مــا هــذا مــا كان يقولــه فمــاذا 

يفعــل قــول انــت؟ مــا فائــدة العمــل واالجتمــاع الــذي يجعلنــا نهمــل الصــالة؟ بینمــا كنــت 

أفكــر فــي الرســائل ذات المغــزى مــن نظــرة اللــواء ، ســمعت صــوت زمیلــي علــي الــذي 

قــال: محســن روحــى! ذهــب الجمیــع إلــى صــالة الجماعــة ، والصــالة ســتبدأ ، أال تأتــي؟ 

ذهــب كالنــا إلــى الغرفــة المجــاورة حیــث كانــت تقــام صــالة الجماعــة

إمام العصر؟ع؟ كيف يجب أن   منتظر
يكون في الصالة؟

ألن اإلمام الزمان؟ع؟ يحب الصالة األولى ، أحاول أيًضا أن أصلي صالتي فى اول 
وقتها مثل الحاج قاسم.

 أي من الكلمات التالیة تكررت مرتین في القصة؟ ابحث عنه.

سلیماني   جلسة   اذان     صالة  

عة 
راب

ة ال
القص
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دخلــت الزقــاق وتوقفــت بالقــرب مــن منــزل الحــاج 

قاســم وانتظــرت مجیئه ، ولفتت انتباهــي مواد البنــاء أمام 

منــزل اللــواء. بعــد دقائــق جــاء الحاج قاســم وانتقلنا إلــى قرية قناة 

مالــك حیــث ولــد. فــي الطريــق ســألت الحــاج قاســم: يــا حــاج! إذا كان لديــك أعمــال 

بنــاء وإصــالح فــي المنــزل وتحتــاج إلــى مســاعدة ، فأخبرنــا بأننا فــي خدمتك.

قــال: بــارك اهلل فیــك ، نعــم لدينــا بعــض أعمــال البنــاء واإلصالحــات فــي المنــزل ، وإن شــاء اهلل ، إذا 

ساعدتناالســیدة الزهــراء علیهــا الســالم ، يكون هذا المنــزل مكاًنا إلقامة االحتفاالت الدينیــة والحداد 

على أهل البیت علیه الصالة والسالم ، وال سیما مراسم استشهاد السیدةالزهراء علیها السالم. نريد 

تســمیتها بیت الزهراء.

 عندما وصلنا بالقرب من القرية ، قال: اذهب إلى الحسینیه ، أريد أن أشارك في العزاء.

 قلت: اجل سیدی

 عندما وصلنا إلى حسینیة ، انتهى الحفل ولم يكن هناك أحد.

 لعــدم تمكنــه من الوصــول إلى المراســم  وتنهد بصــوت عاٍل وقــال: أتمنى 
ً
انزعــج الحــاج قاســم كثیــرا

أن نصــل إلــى مراســم العــزاء الیوم.

 سأل خادم الحسینیه: من كان صاحب الحفل؟ قال خادم: السید أحمدي

التقط الحاج قاسم هاتفه الخلوي واتصل بالسید أحمدي وقال له:

الســید االحمــدي! لســوء الحــظ ، لــم أســتطع االســتعداد لحفــل الیــوم ، إذا ســنحت لــك الفرصــة ، اقرأ 

لــي بضــع دقائــق مــن صــالة الیــوم.

السید االحمدي الذي بدأ بتالوة العزاء، فسالت الدموع من عیون الحاج قاسم...

ما هي أهمية مراسم عزاء أهل البيت؟مهع؟ 
لمن ينتظر إمام العصر؟ع؟؟

مثل الحاج قاسم ، أشارك في مراسم عزاء أهل البیت علیهم السالم ، سأدعو كثیًرا 
؟ع؟ في هذه المراسمات. من أجل قدوم إمام العصر

سة 
خام

القصة ال
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 أي من الكلمات التالیة غیر موجود في القصة؟ ابحث عنه.

 استشهاد                    العزاء                       صديق                        مداح
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في النسمةللربیع  لشهر ارديبهشت  ، ما الذي كان 

يمكــن أن يكــون أفضــل بالنســبة لــي؟ لقــد كنــت حاضــًرا فــي 

حفــل كان مــن المفتــرض أن يمشــي قائدنــا العزيــز لبضــع دقائــق أخــرى. كمــا حضــر 

ج جامعــة اإلمــام الحســین. وشــوهد اللــواء  القــادة العســكريون فــي البــالد حفــل تخــر

ســلیماني مــع قــادة آخرين.

كان وجود عائالت وأبناء الشهداء هنا قد أضفى لوًنا و رائحة مختلفة الى المحفل . كان كل منهم قد 

التقط صورة لشهیدهم المجید ، وكان ألحد أبناء الشهداء ورقة بجانب صورة والده كتب علیها "عند 

 ، حان وقت االجتماع ، وحضر القائد العام قائدنا 
ً
غیاب إمام العاشــقین وجب اطاعة  النائب ". وأخیرا

العزيز. بدأ الحفل.

ذهب المرشد األعلى إلى موقع االحتفال ووضع القادة يده على رؤوسهم وقدموا تعازيهم لقائدهم 

ولكن االحترام

. وضــع يده بجانب رأســهم و األخرى علــى صــدره ، وبذلك تكريم 
ً
كان جیــش اللــواء ســلیماني مختلفــا

القائد.

بعــد المراســم ذهبــت إلــى الحــاج قاســم وقلت لــه: احترامك العســكري الیوم مختلــف عــن اآلخرين. 

تضــع يــدك علــى رأســك ويــدك األخــرى علــى صــدرك ، ماهــو الســبب؟

قــال الحــاج قاســم بنظــرة لطیفــة علــى شــفتیه:  شــعرت أن قائــدي العزيــز  فــي قلــق  بعــض الشــيء ، 

فوضعــت يــدي علــى صــدري ألقــول إن يفديــك بنفســه الحــاج قاســم .

؟ع؟  ماهو واجبنا في غيبة إمام العصر
تجاه نائبه المرشد األعلى؟

مثل الحاج قاسم ، أحب المرشد األعلى قائد الثورة االسالمیة كثیًرا وأستمع إلى 
؟ع؟. كلماته ، وهو نائب  إمام العصر

سة 
ساد

القصة ال
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 تحت بعض الكلمات الموجودة في سطر القصة عالمة،ضع الحرف األول من هذه 
الكلمات

كتب الكلمة في المربع المقابل:     .....................  مًعا للحصول على كلمة ، ا

سة 
ساد

القصة ال
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الحاج حسن والد  اللواء سلیماني وهو يقطف ثمار 
شجره شكر اهلل بلهجة كرمانیة الحلوة.

كان زمــن ذلــک الوقــت يقتــرب مــن غــروب الشــمس عندمــا أنهــى الحــاج حســن 
عمله ووضع جمیع الثمار في عدد قلیل من الصناديق الخشبیة ، ومثل كل عام بعد 

جمع المنتجــات ، كان يضع الثمار بیــن األطفال.
وقال إن عادة والده كانت ذريعة لاللتقاء بین اإلخوة واألخوات.

 تلــو اآلخر حتى جــاء دور 
ً
يفصــل الحــاج حســن بعــض الثمار عــن كل مــن أوالده ويوزع نصیبهــم واحدا

الحاج قاســم ، فقال األب: يا بني! قاســم هذا لك يا الحاج قاســم الذي كان جالًســا على ركبتیه أمام أبیه 
، قــال: بــارك اهلل فــي أبیــك ، شــكًرا لك.

شــیًئا فشــیًئا ، كان الهــواء يــزداد قتامــة. نادانــي العــم قاســم وقــال: خــذ هــذه الثمــار و يقســم الحــي بیــن 
المحتاجین

أعطاني العم قاسم كل الثمار التي تقاسمها الیوم لتوزيعها على المحتاجین.

ما هو واجب المعتقدون  بالمهدي تجاه 
المحتاجين؟

من واجبات المعتقدون بالمهدی أنهم ، مثل الحاج قاسم ، لیسوا غیر مبالین 
بالمحتاجین ويساعدونهم قدر اإلمكان.

تحت بعض الكلمات في القصة ،رسم خطا  ، ضع الحرف على ترتیب االبجديه ،ثم اختر 
االحرف من من المربع االخضر حتى تتكون  كلمة.

.....................

عة 
ساب
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ور﹇﹤ ا﹐︗︀︋﹤

ارسل اآلن الرسالة التي حصلت علیها و هي عبارة عن جملة جمیلة، مع اسمک و 

﹜﹆︊﹉ ︻︊︣ ر︨︀﹜﹤ ﹡︭﹫﹤ ا﹜﹩ ر﹇﹛ 30007059141414 98+ و ︫︀رک ﹁﹪ ا﹜﹞︧︀︋﹆﹤

اقــرأ كتــاب »مثــل الحــاج قاســم« اواًل ، ثــم اجــب عــن اســئلة كل قصــة. ســیتم 
الحصــول علــى الكلمة المطلوبة من كل ســؤال. ثــم ضع هذه الكلمات من الیمین 

الــى الیســار فــي هــذا الجــدول




