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درس 13
عیدمسلمانان
حضرت اسماعیل
اسماعیل که تازه به دنیا آمده بود تشنه بود و مادرش هاجر در جست و جوی آب هفت بار بین دو کوه صفا و مروه را
دوید .اما اسماعیل پاشنه پایش را به زمین زد و به اذن و اجازه خداوند ناگهان زمین جوشید و چشمه ی زمزم جاری
شد.
پس از حضرت ابراهیم و اسماعیل مردم کمکم به جای پرستش خدای یکتا به بت پرستی روی آوردند بت های سنگی
و چوبی میساختند و در کعبه گذاشتند.
آداب زیارت خانه خدا
مسلمانان پیش از ورود به مکه لباس احرام می پوشند و با لباسی یکسان وارد مکه و سپس داخل مسجد الحرام
می شوند و هفت بار دور خانه خدا می گردند  .این عمل طواف نام دارد که از زمان حضرت ابراهیم به فرمان خداوند
انجام میشده است .بعد دو رکعت نماز میخوانند و آن گاه مثل هاجر هفت بار بین دو کوه صفا و مروه حرکت میکنند.
عید قربان
کسانی که برای انجام دادن مراسم حج به مکه می روند روز عید قربان به فرمان خداوند گوسفندی را قربانی می کنند.
بسیاری از کسانی که هم که درمکه نیستند در شهرخود گوسفندی را قربانی و گوشت آن را میان فقیران تقسیم
می کنند.
فایده های مراسم بزرگ و باشکوه حج برای مسلمانان
اتحاد و همدلی  :مسلمانان جهان با زبان ها و رنگ های گوناگون یک دل و متحد خدای یکتا را عبادت می کنند.
حل مشکالت :آن ها از مشکالت یکدیگر با خبرمیشوند و برای حل مشکالت جهان اسالم با یکدیگر هم فکری میکنند.
عید فطر
روز عید فطر پایان ماه مبارک رمضان می باشد  ،مسلمانان در آن روز به عنوان زکات( زکات از واجبات
دینی مسلمانان است که سهمی از مال خود را به فقرا می دهند ) پولی به نیازمندان می دهند .در روزهای عید فطر و
قربان ،غسل می کنیم بهترین لباس های خود را می پوشیم و دو رکعت نماز عید میخوانیم.
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ویژگی عیدهای مسلمانان
عید ما مسلمانان روزی است که فقیران شاد و خوشحال می شوند بنابراین در عیدهای فطر و قربان و  ....از راه های
مختلف مثل دادن پول و دادن گوشت نذری و ...به فقیران و نیازمندان کمک می کنیم.

فرزند دلبندم ،آیا تا کنون کسی از اطرافیان شما به زیارت خانه خدا رفته اند؟ درباره این مراسم حج از آنها پرسو جو
کن.

فرزند دلبندم ،اگر در جایی که زندگی می کنی مراسم خاصی انجام می شود در چند خط بنویس.

با کلمات داده شده دو جمله در مورد عید قربان بنویس.

عید قربان – حج – شادی
مستمندان – تبریک– مکه
..................................................................................................
..................................................................................................
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درس 14
رازموفقیت

راز موفقیت یا گام های موفقیت در هر کاری عبارت است از:
 .1باید ابزار مخصوص آن کار را فراهم کنی.
 .2باید استاد ماهر و با تجربه داشته باشی.
 .3باید نظم و برنامه ریزی داشته باشی.
 .4باید صبر داشته باشی  ،تالش کنی و از شکست نترسی.

امام علی درخصوص داشتن نظم در کارها در نامه نهج البالغه می فرمایند.

خداوند در قرآن ما را به سعی و تالش سفارش می کند.

نیست ( سوره نجم آیه )39

نکته  :تالش و کوشش زمانی که با نظم و برنامه ریزی همراه باشد موفقیت بهتری را به دنبال خواهد داشت.
فرزند دلبندم ،آیا تا کنون کار ی انجام داده اید که در آن موفق بوده اید ؟ دالیل موفقیت خود را بنویس.
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درس 15

پادگان دو کوهه

حماسه آفرینان جاودان

در موقع جنک پادگان دو کوهه محل تجمع بهترین جوانان سرزمین ما بود  .رزمندگان از نقاط مختلف کشور به این
جا میآمدند و سازماندهی می شدند.
شلمچه
منطقه ی وسیع و بیابانی با خاک ریزهای کوچک و بزرگ  ،شلمچه به سرزمین های شقایق های پرپر و گلستان
همیشه بهار معروف است  .در این سرزمین تعدادی از بزرگ ترین عملیات های دفاع مقدس اتفاق افتاد و موجب
حیرت بزرگ ترین ارتش های جهان شد.
در شلمچه حسینه ی شهدای گمنان قرار دارد .از شهدای گمنان هیچ نام و نشانی به دست نیامده است  .این ها همه
چیزشان را تقدیم خدا کردند حتی نام و نشانشان را ،شهیدان پیرو راه امام حسین بودند و تا آخرین قطره ی خون خود
از کشور اسالمی ما دفاع کردند .

آن ها پاداش زیادی پیش خدا دارند آن ها در راه خدا از همه چیز گذشتند و جانشان را فدا کردند .تا میهن اسالمی
پایدار بماند.
خدا در قرآن درباره پاداش جهاد در راه خدا می فرماید:

علت سفر به مناطق جنگی
ما به این مناطق می رویم تا یاد شهدا را زنده نگه داریم و از شهدا درس بگیریم  .شهدا به باالترین نیکی ها رسیدند
و ما هم با درس گرفتن از آن ها می توانیم بهتر و زیباتر زندگی کنیم
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شهادت  :باالترین نیکی
پیامبر اکرم می فرمایند :

باالتر از هر کار نیک  ،نیکی دیگری است و شهادت در راه خدا
باالترین نیکی است
حسین فهمیده نوجوانی که برای دفاع از کشور به خود نارنجک بست و تانک دشمن را منهدم ساخت و در این راه به
شهادت رسید .یکی از افتخارات کشورماست.
جانبازان دوران دفاع مقدس
در دوران دفاع مقدس  ،غیر از شهدا ،کسان دیگری در حمالت دشمن صدمه و آسیب های جسمی دیدند  .این ها همان
جانبازان عزیزمان هستند که به شهیدان زنده معروف اند.

فرزند دلبندم ،درمورد یک نفر از شهدای دفاع مقدس تحقیق کن و بنویس.

آیا شما یا یکی از اطرافیانتان تاکنون به مناطق جنگی سفر کرده اید ؟ درمورد این سفر چند خط بنویس.
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 .1آداب زیارت خانه خدا چیست؟
 .2در روز عید فطر و قربان چه آدابی را انجام می دهیم؟
 .3کدام پیامبران مامور تجدید بنا خانه خدا در مکه شدند؟
 .4دو عید بزرگ مسلمانان کدامند؟
 .5یکی از عوامل مهمی که ما را به موفقیت می رساند چیست ؟
 .6خداوند در قرآن چگونه بیان می کند که عاقبت هر جوینده ای یابنده است ؟
 .7آیا برای رسیدن به موفقیت تالش و کوشش کافی است ؟
 .8حضرت علی (ع) درباره نظم در کارها چه سفارشی کرده است ؟
 .9عواملی که ما را در راه رسیدن به اهداف و خواسته های ما کمک می کند  .................و  .................است.
 .10در چه تاریخی جنگ بین ایران و عراق شروع شد ؟
 .11به چه کسانی شهدای گمنام می گویند؟
 .12جمله ای که امام خمینی (ره) درباره ی شهید حسین فهمیده فرمود چه بود ؟.
 .13مقام معظم رهبری درباره ی شهدا چه فرموده است ؟
 .14خداوند در قرآن درباره ی شهادت چه فرموده است ؟
 .15سخن پیامبر (ص) درباره ی شهادت چیست؟
 .............. .16به باالترین نیکی ها رسیده اند .

شهدا
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