
 نوان درسع محرم هشتمشب 

 دارم.من هم خودم را نگه می آیت گوزن

 توضیح اجمالی درس

ها بوده و در گام بعدی حساس کردن کودکان به چرایی خلقت پدیدهالف( هدف از این درس، در گام اول 

 است. ی قلب در انساناتبیین اهمیت تقو

 :استفاده شده است. به این ترتیب که گوزن آیتبرای ساده کردن درک این مطلب توسط کودک، از  ب(

شدن سم گوزن از ترس پخش بلعند.ها در هنگام چرا، برای دفاع از خود در برابر نیش مار، سر مار را میگوزن -

 خورد.مار در بدنش، بر تشنگی ناشی از خوردن سرِ مار، صبر کرده و آب نمی

شود؛ پس آن را انجام ر دارد و باعث هالکت او میداند چه کاری برای او ضرست که میگوزن آیت انسانی -

 دهد.نمی

 خودداری گوزن مار خورده در برابرخوردن آب، آیت تقوی انسان در برابر هوی نفس اوست. -

 درمان مرض قلب است. تقوای حکمی این درس آن است که؛ پ( نتیجه

ی تشخیص داده، ه انسان عقل و قوهصبر گوزن بر عطش غالب، از ترس ضرر است. تعجب از آن است که خدا ب

 کند.اما نفس خود را از خواهشی که ضرر داشته باشد، منع نمی

فایده، سر او را کنده و کند به عوض فرار بیخداوند ذکاوتی به گوزن داده است تا زمانی که مار به او حمله می

ها فطرت و عقل داده تا موقعیت خطر را ست. در مقابل، خداوند به انسانببلعد. این ذکاوت در حیوانات غریزی

بندوباری نفس را زند و جلوی بیهای انسان حد میتشخیص دهند و از آن پروا داشته باشند. عقل به خواسته

 گیرد.می

های دل ما هالکت نهفته است. پشت بسیاری از خواستهآموزد که عنوان یک استراتژیست میت( کودک به

 ی دل، باعث نابودی و هالکت ما خواهد شد.ر خواستهجا بلج کردن و اصرار بی

گیرد که: اگر گوزن، مار نخورده بود، نیازی نداشت خود را در برابر آب نگه ث( کودک با بررسی عمل گوزن، عبرت می

در اش داشتن نفسی فکر و خیال غلط در او ایجاد شود، باید با تقوی ورزیدن و نگهدارد. انسان هم زمانی که زمینه

 ی غلط، خود را از هالکت نجات دهد.برابر خواسته

 عبرت عاشورایی

 

ها ها و حسینیان را مشاهده کرد. تفاوت یزیدیشتوان نبرد میان افراد و هوای نفسدر لحظه لحظه عاشورا می -1

پیروز  (جنگ با نفس) این جنگکه در  ییشان بود. آنهاها در تبعیت کردن و تبعیت نکردن از هوای نفستن

آنهایی که در این جنگ شکست  شود وتا به امروز از آنها به نیکی نام برده می شدند، پیروز واقعی عاشورا هستند و

 ر خود دارند.بازنده واقعی هستند که تا آخرالزمان لعن و نفرین پشت س خوردند

 

 



 

اما شند توانستند آب بنومی ،هنگامی که برای آوردن آب برای کودکان به لب رودخانه رسیدند (عحضرت عباس ) -2

توانستند این کار را بکنند اما ایشان پا بر روی شود و ایشان میاین کار را نکردند. نوشیدن آب گناه حساب نمی

شان تشنه لب شهید شوند و ایشان در هنگام شهادت تشنه نباشند. تقوا نخواستند که امامنفس خویش گذاشتند و 

داشت.  ا را خواهدسطح متفاوتی از تقو میزان رشدی که در نفس خود دارد نسبت هسطوح مختلفی دارد و هر کس ب

برای ائمه، پیامبران و بزرگان  شود اماهای عادی همان دوری از گناه محسوب میبرای انسان تقوا مینبرای ه

  سطوح باالتری دارد.

 

 


