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 توضیح اجمالی درس

    ( اصالح باورهای نادرست؛2( عمل کردن به باورها؛ 1ی اصلی برای کودک است: الف( هدف از این درس تبیین سه نکته

 کند.که چرا به باورهایش عمل نمی( مؤاخذه به این3

توسط او استفاده شده  سازیکار عسلوآیت زنبور و سازبرای ساده کردن درک این مطلب توسط کودک، از  ب(

است. به این ترتیب که: انسان و عمل او شبیه زنبور عسل و عمل زنبور عسل است. به زنبور عسل وحی شده است که 

اش باز گردد و در شکمش شرابی شیرین به ها خانه بسازد؛ شهد گیاهان را بمکد؛ به خانهها و جنگلها، کوهدر بلندی

اش به سوی جامعه و مدرسه های مختلف است. انسان نیز از خانهء امراض و بیماریهای مختلف بسازد، که شفارنگ

اش درمان دردهای کند؛ که نتیجهآموزد و آن درس را در قلب و فکرش فهم کرده و به عمل تبدیل میرود، درس میمی

 خانواده و جامعه است.

کند. علم درست و عمل درست اور دارد، عمل میچه ایمان و بی حکمی آن که: حکیم کسی است که به آنپ( نتیجه

های درست و مأموریت خود را همچون زنبور عسل یافتن دانستهراز زندگی دینی است. بنابراین انسان باید 

 ها قرار دهد.عمل به آن

ن ی علم را بگیریم و در جامعه به آاگر عصاره عسل است.عمل مثل زنبور بیعالم بیآموزد که: ت( کودک می

 عسل هستیم.عمل نکنیم، همانند زنبور بی

گیرد که: باید باورهای درست داشته باشیم. به باورهای درست و حق خود ث( کودک با بررسی عمل زنبور، عبرت می

 بخش است.کنیم مهم بوده و نجاتعمل کنیم. زیاد دانستن اصالت نداشته و مهم نیست، بلکه آن مقدار که عمل می

 عبرت عاشورایی

 

عسل نند زنبور بیاست اما ایشان را تنها گذاشتند ما دانستند که حق با امام حسین )ع(افرادی که شب عاشورا می -1

 .های خود عمل نکردندون به دانستهبودند چ

 عسل هستند.حق با مسلم است اما  او را یاری نکردند مانند زنبور بی دانستنداهالی کوفه که می -2

ایستادگی نکردند.  خانواده اهل بیت و باالخص حضرت زهرا )س( مقابل امام حسین )ع( حر که بدلیل احترام به -3

 .هایش او را نجات دادعمل کردن او تنها به یکی از دانسته

دانستند که حق با امام حسین )ع( است اسب و شمشیر خود را در اختیار حضرت خیلی از افراد بودند که چون می -4

حاضر به همراهی نشدند. امام هم این موارد را نپذیرفتند و در جواب آنها فرمودند که نیاز به قرار دادند اما خودشان 

موضع حق را  عسل بودند کهخواهند. این افراد هم مانند زنبور بیاسب و شمشیر ندارند بلکه خود آنها را می

  کردند.دانسنتند و به آن عمل نمیمی

 


