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»هرگاه لباس وکفش رسول خدا پاره می شد،خودش آنها را می دوخت.وقتی در می زدند خودش 

و درانجام کارهای خانه  دررا باز می کرد وبادستان خودش گندم وجو را آسیاب می کرد وآب می آورد.ا 

و....«  ،به خانواده کمک می کرد

به   را  آن  و،   کند  خیانت  امانت  ه ب  دنیا  در  که  شخصی:  فرمود  می  همواره   اکرم  پیامبر:  داری  امانت

او   از  که  کرد  خواهد  مالقات  حالی  در  را  خدا  و  است  نمرده   من  دین  بر  بمیرد  اگر  ،   ندهد پس  صاحبش

 آنان   الهی  کران  بی  رحمت  و  یابند  راه   خداوند  زیبای  بهشت  به  بخواهند  جهان  مردم  اگر .است  خشمگین

.دهند قرار خود زندگی عملی الگوی  عنوان به را(ص)اکرم پیامبر است کافی. دربرگیرد را

 6درس 

          عدالت  و فداکاری اسوه 

 را  خود  جان  کسانی  مردم  از  و:  بِالعِباد  رَئوفٌ  اهللُ  وَ  اهللِ  مَرضاتِ  اِبتِغاءَ  نَفسَهُ  یَشری  مَن  النّاسِ   مِنَ  وَ

.است  مهربان  بندگانش  به  نسبت  خدا  و،   آورند  دست  به  را  خدا  خشنودی  تا  [  کنند  می فدا]  فروشند  می

جان   از  حتی   و  خانواده   سالمتی،   مال،   از ،   خود  جامعه   و   دین  به   خدمت  برای  که  است  کسی  فداکار

ستایش   را  فداکار  افراد  اسالم  دین .  ندکمی    فدا  خود  بزرگ  و  پاک   هدف  راه   در   را  آنها و  گذرد  می   خود

.است داده  الهی پاداش وعده  آنان به و کرده 

مشهور   المبیت  لیله  به  که  اکرم  پیامبر  هجرت  شب  در(ع)علی  حضرت  گذشتگی  خود   از   ماجرای

.خداست راه  در فداکاری های نمونه ترین کامل از  یکی  است

در (ع)  علی  حضرت.  است  امیرالمومنین  شخصیت   از   دیگری  بارز   ویژگی  مساوات،   و  طلبی  عدالت

را  اسالمی جامعه بسیاری مشکالت که شد انتخاب خالفت و حکومت اداره  برای مردم ازسوی شرایطی

: کند می بیان اینگونه را  حکومت پذیرفتن دلیل(ع)علی .بود فراگرفته

 گرسنگی  و  ،   ستمگران  خواهی  زیاده   برابر  در  که»اگر خداوند از آگاهان عهد وپیمان نگرفته بود

 می  رها  را  شما  بر  حکومت  ، [بازگردانند او  به  و  بستانند  ظالم  از  را  مظلوم  حق  و  ]نکنند   سکوت  مظلومان

.«است  تر ارزش  بی زبُ عطسه از من نزد شما دنیایی[ ایم ه مقا] که دیدید می آنگاه  و کردم

 بین  مساوات  و  عدالت   رعایت  در  و  پذیرفت   مردم  بین   عدالت  ایجاد  برای  را  حکومت المومنین  امیر

نزدیکان   و  خانواده   با  اجتماعی،   مسائل   و  عمومی  حقوق  در.  نداد  برتری   دیگری  بر   را  هیچکس  مسلمانان، 
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به  و  دقت  به  را  چیز  همه  المال  بیت  تقسیم  هنگام  در.  کرد  می   رفتار  دیگر مسلمانان  مانند  نیز  خود

،می رسید  صاحبانش  دست  به  اموال  همه  وقتی  و  کرد  می  تقسیم مسلمانان تمامی  بین  مساوی  صورت

نمونه های دیگری از فداکاری علی )ع(           .ایستاد می نماز به المال بیت محل همان در

درمیدان جنگ خندق.   مبارزه ونبرد تن به تن با عَمروبن عَبدِوُد_ 

 جنگیدن باشجاعت ودفاع از رسول خدا)ص( درجنگ اُحُد. _ 

 ازجا کندن درخیبروشکست دادن یهودیان. _ 

 توبه باصدای بلند درمیان مشرکان بی رحم مکه. خواندن آیات سوره _ 

 7درس 

          برترین بانو

پیامبر  فرمایش  به  بنا .باشد  می   زندگی  شادمانی  و  برکت   موجب   دختر  ،   ( ص)اکرم  پیامبر  فرموده   هب

 مایه   فاطمه:  فرماید  می)ص(  پیامبر .است  جهان  بانوی  برترین  و  آخرین  و  اولین  زنان  سرور  فاطمه  ، )ص(

:علیها  اهلل سالم زهرا فاطمه حضرتاخالقی  های ویژگی .است من قلب شادمانی

ساده -  4  -داری  خانه  و  واده خان  به  دادن  اهمیت-  3  -پیامبر   به  شدید  عالقه-   2  عفت  و  حیا- 1

     بخشندگی و  ایثار- 5 -زیستی 

:اجتماع در حضور

می  خطر به حق هرگاه  اما دانست می نامحرم مردان از  دوری در را زنان  سعادت انکه با حضرت آن

های  خطبه و سخنان. کرد می  نصیحت و  ارشاد را  آنان و آمد می مردم میان  به وقار و  حیا حفظ با افتاد

ایشان .  است  اجتماع  در  ضروری  حضور  از  هایی  نمونه  است،   مانده   باقی  که  مدینه مسجد  در  حضرت  آن

 به   جبهه  در  بود  نیاز  هرگاه   و  فرستاد  می  رزمندگان  برای  را  آن  و  پخت می  نان  خانه  در  جنگ  هنگام  به

 با و موختمی آ زنان به را دین احکام و معارف. شد می مشغول آنان به رسانی آب و مجروحان مداوای

 .شد نمی آزرده  و خسته کار این از هرگز  و داد می پاسخ  آنان پرسشهای  به رویی گشاده 

)ع( درباره حضرت فاطمه سالم الّله علیها می فرماید:  هرگاه به او می نگریستم غم واندوه  امام علی  

من بر طرف می شد.خدا می داند که فاطمه در تمام مدت زندگی هرگز مرا خشمگین نساخت وبرای  
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