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نماز و روزه را بر ما آسان گرفته است. 

نماز مسافر
شکسته  کار  اين  به  بخواند.  رکعتی  دو  را  عشا  و  عصر  ظهر،  رکعتی  چهار  نمازهای  بايد  مسافر 

تا  باشد  داشته  خاّصی  شرايط  سفر  بايد  البته  می شود.  گفته  نماز  خواندن 
بتوان نماز را شکسته خواند.

محّل  از  که  برود  جايی  به  باشد  داشته  تصميم  کسی  اگر 
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خانواده ی سعيد در تهران ساکن هستند.
در موارد زير، نماز سعيد شکسته است يا کامل؟

- آن ها به همراه پدر و مادر خود برای زيارت امام رضا (عليه الّسالم) به مشهد رفته اند و می خواهند 
۷ روز در آنجا بمانند.

- با خانواده ی خود، ۵ کيلومتر از شهر برای تفريح خارج شده است.
- برای ديدن مادر بزرگ به اصفهان رفته اند و قصد دارند دو هفته آنجا بمانند.

گفت وگو كنيد

سکونتش، بيش از ۲۲ کيلومتر فاصله دارد، بايد نمازش را شکسته بخواند. اين در صورتی است 
که بخواهد کمتر از ده روز آنجا بماند؛ اّما اگر بداند ده روز يا بيش تر در آن مکان می  ماند، ديگر 

نمازش شکسته نيست و از همان اّول بايد نماز را کامل بخواند.

روزه ى مسافر
کسانی که در ماه رمضان مسافرت می کنند، الزم است احکام آن را بدانند:

مسافری که نمازهای چهار رکعتی را شکسته می خواند، نبايد روزه بگيرد ولی مسافری که نمازش 
را کامل می خواند، بايد در سفر هم روزه بگيرد.

  اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت کند، روزه  اش درست است و اگر پيش از ظهر مسافرت 

کند، روزه  اش باطل می  شود.
 اگر مسافر بعد از ظهر به محل سکونتش برسد، نمی تواند آن روز را روزه بگيرد. ولی اگر 
است، بايد آن روز را  کاری که روزه را باطل می  کند انجام نداده  چنان چه  برسد،  پيش از ظهر 

روزه بگيرد.
 کسی که به خاطر مسافرت نتوانسته است روزه بگيرد، بايد پس از ماه مبارک رمضان قضای 

آن ها را بجا آورد، يعنی به تعداد روزهايی که روزه نگرفته است، روزه بگيرد.
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چه مسافری نمی تواند در ماه رمضان روزه بگيرد؟

در سفر، چه مکان هايی است که می توانيم نماز را کامل بخوانيم؟ (حّتی اگر کمتر از ۱۰ روز در 
آنجا بمانيم.)

فكر كن و بگو

تحقيق كنيد
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عيد مسلمانانعيد مسلمانان درس سيزدهم

دو پيامبر بزرگ خدا، حضرت ابراهيم و اسماعيل مأمور شدند که خانه ی خدا را در مّکه تجديدبنا 
کنند و آن را برای خدا پرستان آماده سازند. پس از حضرت ابراهيم، مشرکان مّکه بت های خود 

را در خانه ی کعبه قرار دادند و هنگام طواف در برابر آن ها تعظيم می کردند.
هنگامی که حضرت محّمد (صّلی اهللا عليه و آله) به پيامبری رسيد، خدا به او دستور داد خانه اش 

را از بت ها پاک کند و آن را مخصوص عبادت خدا پرستان قرار دهد.
هر ساله مسلمانان بسياری از سراسر جهان برای زيارت خانه ی خدا به مّکه می روند. آن ها پيش 
از ورود به مّکه، لباس ِاحرام می پوشند و با لباسی يکسان وارد مسجد الحرام می شوند. سپس به 

54



55

دور خانه خدا هفت دور طواف می کنند، به سمت کعبه نماز می  خوانند و آن گاه فاصله ی ميان دو 
کوه صفا و َمرِوه را نيز هفت بار طی می نمايند.

کسانی که برای انجام مراسم حج به مّکه می روند، در روز عيد  قربان به فرمان خدا گوسفندی 
قربانی می کنند. بسياری از کسانی هم که در مّکه نيستند، در شهر خود گوسفندی قربانی می کنند 

وگوشت آن را ميان نيازمندان تقسيم می نمايند.
در پايان ماه رمضان نيز، روز عيد فطر فرا می رسد. مسلمانان در آن روز به عنوان زکات، پولی 
به نيازمندان می دهند. چنان که گفتيم در عيد قربان نيز گوشت قربانی را به مستمندان می دهند. 

بنابر اين عيد ما مسلمانان روزی است که فقيران نيز شاد و خوش حال شوند. 
در روزهای عيد فطر و عيد قربان، غسل می کنيم، بهترين لباس های خود را می پوشيم و دو رکعت 

نماز عيد می خوانيم.

عيد ما مسلمانان چه ويژگی مهّمی دارد؟

گفت وگو كنيد

با توّجه به آنچه در درس خوانديم، مراسم حج چه فايده هايی دارد؟

فكر كن و بگو

خاطره ای از شرکت خود در مراسم نماز عيد فطر، در کالس برای دوستانتان بيان کنيد.

خاطره گويى
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َو َاۡن َلۡيَس ِلۡالِ ۡنساِن ِاّال ما َسعٰی
برای انسان جز آنچه تالش کرده (هيچ نصيب و بهره ای) نيست .

سوره ی نجم، آيه ی۳۹

َو َنۡظِم َاۡمِرُکۡم
شما را به رعايت نظم در انجام کارهايتان سفارش می کنم.

(نهج البالغه، نامه ی۴۷) 

کنار حياط مدرسه ايستاده بودم، ناگهان چشمم به مورچه ای افتاد که دانه ای بزرگ تر از خود را 
به دهان گرفته و از ديوار باال می برد. در وسط راه به زمين سقوط کرد ولی دوباره تالش کرد. بعد 
از ده ها بار افتادن و برخاستن، باالخره موّفق شد به باالی ديوار صعود کند و بارش را به منزل 

برساند.
 با خودم گفتم: من از اين مورچه کمتر نيستم. بايد تالش کنم تا در امتحانات بعدی موّفق شوم. 

فهميدم که با کوشش و پشتکار می توان به موّفقّيت رسيد. 
          نابرده رنج گنج ميسر نمی شود       مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

***

تالش وکوشش از جمله عواملی است که انسان را در رسيدن به اهداف و خواسته هايش کمک 
می کند. دليل اين امر آن است که عاقبت، هر جوينده ای يابنده است و کسی که برای رسيدن 
قرآن  در  بزرگ  خداوند  يافت.  خواهد  دست  آن  به  تالشش  مقدار  به  کند،  تالش  چيزی  به 

می فرمايد:

فکر می کنيد برای رسيدن به موّفقّيت، تالش کافی است؟
تالش و کوشش، گرچه اهّمّيت بسيار دارند، اّما در صورتی موّفقّيت را به دنبال دارند که با نظم 
و برنامه ريزی همراه شوند. يعنی ابتدا فّعالّيت هايی را که الزم است برای رسيدن به هدف  انجام 
دهيم، مشّخص کنيم و سپس هر کاری را در وقت خود انجام دهيم و ترتيب کارها رعايت شود.

حضرت علی عليه الّسالم همه ی مسلمانان را به نظم در کارها سفارش نموده و می فرمايد:

راز موّفقّيتراز موّفقّيت درس چهاردهم
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گما انسان ها از زندگی مورچه ها چه درس های ديگری می توانيم بگيريم؟ گ
فكر كن و بگو

به نظر شما چه عوامل ديگری باعث موّفقّيت می شوند؟

گفت وگو كنيد
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ستمگر به  زورگو و  دولت های  حمايت  صدام با  ارتش  شهريور ۱۳۵۹  روز ۳۱ 
و  برساند  تهران  به  را  خود  روزه  سه  می خواست  او  کرد.  حمله  اسالمی  ايران 

انقالب اسالمی را نابود کند. 
به فرمان امام خمينی (ره) جوانان زيادی به سوی جبهه ها شتافتند و در برابر دشمن 

ايستادند. آن ها از استقالل کشور عزيزمان ايران دفاع کردند و ما امروز به خاطر فداکاری 
آن ها در امنّيت و آرامش کامل زندگی می کنيم. 

***
جنگ  آغاز  درباره ی  که  می دادم  گوش  احمدی  آقای  حرف های  به  و  بودم  نشسته  سعيد  کنار 

سخن می  گفت. اين اّولين باری بود که در اردوی راهيان نور شرکت می کردم.
وقتی حرف های آقای احمدی تمام شد، به طرف حسينيه ی شهدای گمنام شلمچه به راه افتاديم. 

احمدی  آقای  خوانديم.  فاتحه ای  و  زديم  زانو  گمنام  شهيدان  مزار  مقابل  ادب،  با 
می گفت: پيکرهای پاک اين شهيدان در اين منطقه پيدا شده اند ولی نام و نشانی 

از آن ها وجود ندارد، به همين دليل به آن ها شهدای گمنام می گويند.
دور تا دور حسينيه با عکس ها و تابلوهايی تزئين شده بود. روی يکی از 

تابلوها جمله ای از امام خمينی (ره) نوشته شده بود:
«رهبر ما آن طفل سيزده ساله ای است که با قلب کوچک خود، با نارنجک 
خود را زير تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نيز شربت 

شهادت نوشيد.»
او  است.  فهميده  حسين  شهيد  مورد  در  جمله  اين  گفت:  احمدی  آقای 

با اين شجاعتش جاودانه شده است و روز شهادتش را به نام «روز بسيج 
دانش آموزی»، گرامی می داريم.

با خود گفتم: حسين هم، دانش آموزی هم سن و سال ما بوده است...
در اين هنگام سعيد مرا صدا زد. تعدادی از بّچه ها کنار يک تابلو ايستاده بودند و 

نوشته ی روی آن را می خواندند:
«سالم ما را به امام خمينی برسانيد. از قول ما به امام بگوييد: همان طور که فرموده بوديد، مانند 

رهبر كوچكرهبر كوچك

درس پانزدهم
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ِه َفُيۡقَتۡل َاۡو َيۡغِلۡب  َو َمۡن ُيقاِتۡل فی َسبيِل اللّٰ
َفَسۡوَف ُنۡؤتيِه َاۡجًرا َعظيًما 

هر کس در راه خدا بجنگد؛ کشته شود يا پيروز گردد،
پاداش بزرگی به او خواهيم داد.

سوره ی نساء، آيه ی۷۴

باالتر از هر کار نيک، نيکی ديگری است و 
شهادت در راه خدا باالترين نيکی است.

امام حسين (عليه الّسالم) مقاومت کرديم، مانديم و تا آخر جنگيديم.»
به  شهادت  از  قبل  که  بسيجی هاست  از  يکی  سخن  آخرين  جمالت،  اين  گفت:  احمدی  آقای 

فرمانده ی خود گفته است. 
آخرين قطره ی خون خود از کشور  شهدا پيرو راه امام حسين (عليه الّسالم) بودند و تا  بّچه ها! 

اسالمی ما دفاع کردند. آن ها پاداش زيادی پيش خدا دارند. خدا در قرآن می فرمايد:

قرار  آسيب  و  صدمه  مورد  دشمن  حمالت  در  کسانی  چه  شهدا  از  غير  مقّدس،  دفاع  دوران  در 
گرفتند؟

***

جمعّيت زيادی در حسينيه جمع شده بودند. از آقای احمدی پرسيدم: چرا مردم هر سال به اين 
مناطق سفر می کنند؟

او پاسخ داد: شهدا در راه خدا از همه چيز خود گذشتند. آن ها جانشان را فدا کردند تا ميهن اسالمی 
پايدار بماند. فداکاری آن ها دشمنان اسالم را خوار و ذليل کرد. ما به اين مناطق می آييم تا ياد 

آن ها را زنده نگه داريم و از شهدا درس بگيريم. پيامبر اکرم (صّلی اهللا عليه و آله) می فرمايد:

و  بهتر  زندگی  می توانيم  آن ها  از  گرفتن  درس  با  هم  ما  و  رسيدند  نيکی ها  باالترين  به  شهدا 
زيباتری داشته باشيم.

گفت وگو كنيد
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بخشی از وصّيت نامه ی يک دانش آموز شهيد:
به همه سفارش می کنم که زياد قرآن بخوانيد و دعا کنيد.

چه  شما  برای  من  ولی  کشيديد  زحمت  برايم  عمر  يک  شما  عزيزم!  مادر  و  پدر 
کرده ام؟ حديثی هست که «اگر می خواهی گناهت پاک شود، به پدر و مادرت کمک 

کن.» ولی من برای شما اين گونه نبودم! از شما می خواهم که مرا حالل کنيد. 
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به نظر شما ما دانش آموزان چه درس هايی می توانيم از شهدا بگيريم؟

با توّجه به آنچه خوانديم، به نظر شما اگر فداکاری های شهدا و رزمندگان نبود، چه شرايطی برای 
ما پيش می آمد؟

۱- بخشی از وصّيت نامه يا خاطرات يک شهيد را در کالس برای دوستانتان بخوانيد. جمالتی از 
اين وصّيت نامه ها را با خّطی زيبا روی مقوا بنويسيد و در کالس يا راهرو مدرسه نصب کنيد.

برپا  مدرسه  در  شهدا  وصّيت نامه  و  خاطرات  عکس ها،  از  نمايشگاهی  خود  معّلم  کمک  با   -۲
کنيد. 

گفت وگو كنيد

فكر كن و بگو

پيشنهاد
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در اين جا نام تعدادی از شهدای دفاع مقّدس آمده است. در زيِر بخشی از نام آن ها، خط کشيده 
را  باقی مانده  حروف  بکشيد.  خط  آن ها  دور  و  کنيد  پيدا  جدول  در  را  بخش ها  اين  است.  شده 
به ترتيب کنار هم قرار دهيد و يک کلمه بسازيد. اين کلمه، عنوان کسانی است که به شهيدان 

زنده معروف هستند. به نظر شما وظيفه ی ما در برابر آن ها چيست؟

..................................................................................  شهيد زنده است.

آ ّ

كامل كنيد

محّمد ابراهيم هّمت
حميد و مهدی باکری

مصطفی چمران
بهنام محمدی
محمود کاوه

عباس بابايی
حسين خرازی
محمد جهان آرا

حسن باقری
علی صّياد شيرازی

جیرکابچ٭ هـدایصجمخ ایرقابرر نهـابنااا آمهـواکنز رتیدمحمی اییابابز
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زيارتزيارت
درس شانزدهم
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کبوتران دور تا دور حرم پرواز می کردند و گاهی بر لب حوض وسط صحن می نشستند. 
بّچه ها روی فرش  های صحن نشسته بودند و با کنجکاوی به گنبد و گلدسته ها نگاه می کردند. 

زهرا گفت: چقدر حرم حضرت معصومه زيبا و با صفا است! 
ليال از خانم مرّبی پرسيد: ما به زيارت چه کسی آمده ايم؟ حضرت معصومه کيست؟

خانم مرّبی رو به بّچه ها کرد و گفت: ليال سؤال خوبی پرسيد. انسان هرگاه به زيارت کسی می رود 
بايد در مورد او شناخت داشته باشد.

حضرت معصومه (سالم اهللا عليها)، دختر امام هفتم و يکی از زنان دانشمند و پرهيزکار در زمان 
و  احکام  از  بسياری  با  نوجوانی  در  برادرش،  و  پدر  سوی  از  يافتن  تربيت  با  ايشان  بودند.  خود 
به  گناهان  و  زشت  کارهای  از  دوری  خاطر  به  اّما  است،  «فاطمه»  او  نام  بود.  آشنا  دين  مسائل 
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«معصومه» مشهور شده اند. «معصومه» يعنی پاک و پاکيزه از بدی ها و گناهان.
زينب با کنجکاوی پرسيد: چرا حضرت معصومه به قم آمدند؟

خانم مرّبی که منتظر اين سؤال بود، گفت: ايشان برای ديدار با برادرشان، از شهر مدينه عازم 
خراسان شدند. اّما در اين مسير طوالنی و دشوار بيمار شدند و در شهر «قم» از دنيا رفتند.

خداوند به کسانی که به زيارت ايشان بيايند، در بهشت پاداش می دهد.
بّچه ها! حاال با هم وارد حرم می شويم، زيارت نامه می خوانيم و برای خود و ديگران دعا می کنيم.

در بخشی از زيارت نامه ی حضرت معصومه (سالم اهللا عليها) می خوانيم:
سالم بر تو ای دختر امام ؛ سالم بر تو ای خواهر امام ؛ سالم بر تو ای عّمه ی امام. 

راستی می دانيد نام اين سه امام بزرگوار چيست؟

***

بعد از زيارت، خانم مرّبی نماز می خواند که ريحانه با تعّجب پرسيد:
مگر وقت نماز شده است؟

خانم مرّبی لبخندی زد و گفت: نماز زيارت می خواندم. وقتی به زيارت امام يا امام زاده ای می رويم، 
خوب است دو رکعت نماز بخوانيم و ثواب آن را به ايشان هديه کنيم.

سمانه گفت: خيلی ممنون از اين که ما را به اينجا آورديد. ما چيزهای زيادی ياد گرفتيم. از پدرم 
شنيده ام که حرم يکی ديگر از فرزندان امام کاظم (عليه الّسالم) نيز در شهر شيراز قرار دارد. 

خيلی دوست دارم به زيارت او هم بروم.
خانم مرّبی گفت: آری! نام او «احمد» است که به «شاهچراغ» مشهور شده است. ايشان مردی دانا، 
بخشنده، شجاع و پرهيزکار بود. او هم برای ديدن برادر خود، امام رضا (عليه الّسالم) از مدينه 
راه افتاد و در راه به شيراز رسيد. حاکم شيراز که از دشمنان امام رضا (عليه الّسالم) بود، به او و 

يارانش حمله کرد و آن ها را به شهادت رساند.
در اين هنگام زهرا گفت: سال قبل خوانديم که حرم يکی از امام زادگان نيز در شهر ری قرار 

دارد.
شديد.  آشنا  او  شخصّيت  با  کمی  معتقدم»  «من  درس  در  است!  درست  داد:  ادامه  مرّبی  خانم 
از  عبدالعظيم  است.  (عليه الّسالم)  مجتبی  حسن  امام  نوادگان  از  حسنی،  عبدالعظيم  حضرت  او 

فكر كن و بگو
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شاگردان و ياران امام رضا، امام جواد و امام هادی (عليهم الّسالم) بوده است. حاکمان آن زمان، 
امامان و شاگردان آن ها را اذّيت می کردند. عبدالعظيم برای نجات جان خويش به شهر ری آمد 

و مخفيانه زندگی می کرد تا اين که بيمار شد و از دنيا رفت. 

به نظر شما چرا زيارت اين بزرگان دين به ما سفارش شده است؟

گفت وگو كنيد

درباره ی يکی از اين سه امام زاده که در اين درس با آن ها آشنا شديد، تحقيقی کنيد و در کالس 
برای دوستانتان بخوانيد.

گاگر خاطره ای از سفر به يکی از اين سه امام زاده داريد، در کالس بازگو کنيد. 

خاطره گويى

تحقيق كنيد
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بّچه  ها در گروه  هاي خود با هيجان مشغول صحبت 
درباره ی موضوع درس بودند. خانم معّلم به همه ی 
يک ديگر،  هم فکري  با  تا  بود  داده  وقت  گروه  ها 

ويژگي هاي يک دانش آموز نمونه را بيان کنند. 
گروه  نماينده ي  از  معّلم  خانم  شد،  تمام  که  وقت 
اّول خواست تا نظرات اعضاي گروه را براي ساير 

دانش آموزان بگويد.
مريم برخاست و با اجازه ی معّلم شروع به 

صحبت کرد:
دانش آموز  يک  ما  نظر  به 

به  فرصت هايش  از  نمونه، 
مي کند.  استفاده  خوبي 
كارهاي خود را به ترتيب 

دانش آموز نمونهدانش آموز نمونه درس هفدهم

68
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از  برنامه هايي  تماشاي  به  فقط  مدرسه،  تكاليف  انجام  از  پس  و  مي كند  برنامه ريزي  اهّمـّيت، 
تلويزيون مي نشيند که براي او مفيد باشد.

خانم معّلم به دانش آموزان رو کرد و گفت: اين گروه به نکته ی خيلي خوبي اشاره کرد. اگر شما 
از  جواني  نوجواني و  آنها در  کنيد، متوّجه مي شويد که  مطالعه  دانشمندان  بزرگان و  زندگي  در 
وقت خود به خوبي استفاده مي کردند؛ هم اهل مطالعه و علم آموزي بودند و هم به بازي و تفريح 

مي پرداختند.

نوبت به گروه سوم رسيد. ريحانه از طرف گروهشان بلند شد و گفت: دانش آموز خوب کسي 
است که با دانش آموزان ديگر مهربان باشد. مثًال اگر کسي در درسي ضعيف است، به او کمک 

کند و مراقب دانش آموزان کالس  هاي پايين  تر باشد.
ممکن  که  جايي  تا  دفتر  و  مداد  کيف،  مانند  خود  وسايل  از  نمونه  دانش آموز  داد:  ادامه  ريحانه 
است استفاده مي کند و بي جهت آن ها را دور نمي اندازد؛ زيرا اين کار اسراف است و خدا اسراف 

کاران را دوست ندارد.

تنها يک گروه ديگر باقي مانده بود. سمّيه از طرف آخرين گروه بلند شد و گفت: به نظر ما، 
دانش آموز نمونه حّق ديگران را رعايت نموده و از کارهايي مثل تقّلب خودداري مي کند. زيرا 

مي  داند تقّلب باعث مي شود حّق دانش آموزاني که زحمت کشيده  اند، پايمال شود.
بعد از اين که همه ي گروه  ها نظرات خود را دادند، خانم معّلم گفت: آفرين بر شما که نظرات 

بعد از گروه اّول، خانم معّلم از گروه ما پرسيد: نظر شما چيست؟
من دستم را باال گرفتم و از روي کاغذي که نظرات دوستانم را روي آن نوشته بودم، خواندم:

دانش آموز نمونه، کسي است که به معّلم خود احترام مي  گذارد و پيش از آمدن او سر کالس 
حاضر مي شود. هنگام درس با دوستانش صحبت نمي کند تا حواس ديگران پرت نشود. سؤاالت 

خود را به موقع و با اجازه ي معّلم مطرح مي كند تا درس را به خوبي ياد بگيرد.

حضرت علی عليه الّسالم می فرمايد:
فرصت ها مانند ابر (به سرعت) می گذرند. از فرصت ها به خوبی استفاده کنيد.

امام سّجاد عليه الّسالم می فرمايد:
حّق کسی که به تو علم می آموزد، اين است که احترامش را نگه داری. در حضور 

او با ديگران سخن نگويی و به خوبی به سخنانش گوش فرا دهی.
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يک دانش آموز نمونه، چه ويژگي هاي ديگري دارد که در درس به آن ها اشاره نشده است؟

با توجه به سخن امام سّجاد (عليه الّسالم) انجام چه كارهاي ديگري براي حفظ احترام معّلم الزم 
است؟

گفت وگو كنيد

فكر كن و بگو

جدول زير را کامل کنيد:
كامل كنيد

نتيجه  هاي عدم استفاده ي درست از فرصت  هانتيجه  هاي استفاده ي درست از فرصت  ها

........................................ -1........................................ -1

........................................ -2........................................ -2

........................................ -3........................................ -3

روي  گفتند،  که  را  مطالبي  مي خواهم  گروه  هر  نمايندگان  از  حاال  کرديد.  بيان  را  درستي  و  زيبا 
تابلو بنويسند. همه ي بّچه  ها آن ها را در دفترشان يادداشت کنند و ببينند چندتا از اين ويژگي ها 

را دارند؟ 
چقدر خوب است که اگر ديديم برخي از اين ويژگي ها را نداريم، آن ها را در خود ايجاد کنيم. من 

مطمئن هستم که همه ي شما با سعي و تالش مي توانيد يک دانش آموز موّفق و نمونه باشيد.
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