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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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[ را فراهم کنم  نتوانم آن  نخواست،مبادا که من  ازمن  نیکو  خود چیزی  یاوری  وشرمنده شوم[.فاطمه 

 راه پیروی ازخدا بود. در

8 درس

بندگی افتخار

واجب   پسری  و  دختر  هر  بر  یعنی  است؛  دینی  تکالیف  شدن  واجب  سرآغاز  شرعی  بلوغ:  شرعی  بلوغ

.کند عمل...  و حجاب روزه،  نماز،   مانند خود دینی احکام به بزرگساالن مانند شود می

خداوند ،   باشیم  داشته  را  الهی  پاداش  به  رسیدن  و  شیطان  با  مقابله  توانهم    ها  انسان  ما  اینکه  برای

از   بهتر   ما  هایف  ضع  و   ها  توانایی  به  و  است  آفریده   را  ما  او  زیرا؛  است  کرده   واجب  ما  بر   را  تکالیفی 

.است آگاه  خودمان

بلوغ  دوران تغییرات

....و بدن  در نها هورمو برخی شدن فعال بدن،  های  قسمت برخی در مو  روییدن: جسمی تغییرات

طلبی  استقالل  حس.  یآید  م   وجود  به   ذهن  در   جدید  های  پرسش :  شخصیتی  و   روحی   تغییرات

.یابد  می افزایش

شرعی  بلوغ

های   نشانه  که  بدن  در  نها  هورمو  برخی  شدن  فعال -  2  -بدن  های  قسمت  برخی  در  مو  روییدن- 1

پسران پایان پانزده سالِ رسیدن به سن بلوغ،این سن برای    -3آن در پسران ودختران متفاوت است. 

قمری وبرای دختران پایان نه سال قمری است. 

 خداوند  نزد  ها  آفریده   ترین  محبوب:  فرماید  می  جوانی  در  عبادت  ارزش  درباره  (ع)  صادق  امام

خداوند .  کند  می  سپری   خداوند  اطاعت   در  را   اش  شادابی  و   جوانی  که  است  طراوتی با  و  نورسیده   جوان، 

.من واقعی بنده  است این: فرماید می و می کند افتخار فرشتگانش نزد کسی چنین به

دینی  تکالیف  شناخت راه 

.است  مسلمانان  ما  دینی   تکالیف  از  ییاه  هنمون...   و  گناهان  از  پرهیز  ، حج   زکات،و  خمس  روزه،   نماز، 
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