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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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زمان   هر  در.  است  دینی   علوم  تحصیل،   وظایف  این  انجام  صحیح   نحوه   به  دستیابی  های  راه   از یکی

و   مطالعه  ،   تحصیل  ها  سال  از  پس  و  روند  می  علمیه  ه هایحوز  به  صصُّ تخ   و  دانش  کسب برای  افرادی، 

.  گویند می  فقیه  یا  مجتهد،   دین  در  صمتخصّ  افراد  به.  یابند  می  دست  صتخصُّ به  دینی  علوم  در  تحقیق

در   را  خداوند  دستورات انجام  صحیح   شیوه   و  بیاورند  دست  به  را  دینی احکام  تمام  توانند  می  مجتهدان

.کنند روشن موضوعی هر

تقلید  مرجع و تقلید

. شود  می   گفته  تقلید،   کار  این  به  که  است   دین  احکام  در  ص متخصُّ  به  مراجعه  ؛   احکام  شناخت  راه 

.گویند می  تقلید مرجع ، می کنند مراجعه او به احکام یادگیری برای  مردم که مجتهدی به

:تقلید  مرجع شرایط

،باشد زنده -1

، باشد امامی دوازده  شیعه-2

، کند دوری گناهان  از و کند عمل  دینی واجبات به یعنی؛ باشد عادل-3

. باشد داناتر مجتهدان سایر از  یعنی؛  باشد اعلم-4

 مرجع  آنان  مشورت  با  توانند  می  مردم  و  است  پذیر  امکان  دینی  عالمان  برای ،   تقلید  مرجع  شناخت

    .کنند  انتخاب را خود تقلید

 9 درس

به سوی پاکی                

موجب   و  باشد  آور  زیان   مردم  سالمتی  برای  که  را  چیزی  هر  حکیم  خداوند  امام رضا )ع( می فرماید:

.است کرده  ،حالل باشد مفید آنها سالمتی برای  را آنچه و کرده  حرام شود  آنان نابودی و هالکت

رعایت .  است  نجاسات  ، داده   دستور  آنها  از   دوری  و   اجتناب  به   را  ما  خداوند  که  مواردی  از   یکی 

قبولی  شرط و مقدمه بلکه شود،  می ما روح و جسم سالمتی موجب تنها نه نجاسات از دوری و طهارت

.هست نیز عبادات برخی

نجاسات

.است نجس نیز دندار جهنده   خون که حیواناتی ،خون انسان  خون بر عالوه : خون
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