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اگر   و.   الَحریق  عَذابَ  ذوقوا  وَ  وَاَدبارَهُم  وُجوهَهُم  ضربِونَیَ ةُ َالمَالئِکَ  کَفَرُوا  اَلَّذینَ  یَتَوَفَّی  اِذ  تَری  لَو  وَ

می    و  زنند  می  هایشان  پشت  به  و  صورت  به  گیرند  می  را  کافران  جان  فرشتگان  که  هنگامی  دیدی  می

فکر   به  و  دارند  ایمان  پیامبرانش  و  خدا  به  خود  زندگی  در  که  کسانی  .بچشید  را  سوزان  عذاب[  گویند]

چرا ؛  نداشت   برایش  ترسی  هیچ ،   شهر   از  رفتن  که  اند   زیرک  پادشاه   مانند،   هستند  مرگ  از  پس  زندگی

که   بدکارانی  و  کافران  اما. برد  خواهند   سر   به  راحتی  و  آرامش  در  نیز   خود  جدید  زندگی   در  دانند   می  که

نمی  آماده  ای توشه خود  سفر برای و پردازند می دنیا در تفریح   و گذرانی خوش به را خود زندگی تمام

خوشی   پایان  معنای  به  آنها  برای  مرگ  که  دانند   می  زیرا  ؛بروند،   دنیا  این   از  ندارند   دوست  اصال  ،   کنند

.هاست سختی سرآغاز و ها

4 درس

آسان  عبور

کردید  آباد  را  دنیایتان  شما   زیرا:    داد  جواب  ابوذر  ترسیم؟  می   مرگ  از  ما  چرا :  پرسید  ابوذر   از  مردی

 که   کارهایی .بروید  ویرانی  به  آبادانی  از  ندارید  دوست  که  است  ومعلوم  ، ویران  و  خراب را  آخرتتان  و

عبارتند از:شوند  می آخرت و دنیا در زندگی آسانی موجب

مادر  و پدر به نیکی-1

دادن  صدقه-2

اخالقی  خوش-3

بسیار   مادرش  و  پدر  با  و   کند  محکم  بستگانش  را   خود   پیوند   کس  هر:  فرماید  می(ع)  صادق  امام

تهی   و  فقیر  هرگز  نیز  دنیا  در  و  شود  می  آسان  او  بر  مرگ  های  دشواری ،   باشد  مهربان  و  رفتار خوش

.شود  نمی دست

. بالست  نوع  هفتاد  از   رهایی  و  بد  مرگ  از  نجات  موجب  دادن  صدقه:  فرماید  ی(م  ع)  صادق  امام

.شود می محسوب صدقه،  خداوند راه  در دیگران به کمک نوع هر  و نیست مالی فقط صدقه

هراسی   آن   از  که  اید،   کرده   آماده   مرگ   برای  را  خود  چگونه  شما:    پرسیدند(ع)علی  حضرت  از

؟ ندارید
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 بیاراید،   نیکو  اخالق  به  را  خود  و  کند  عمل  واجباتش  به  و  بپرهیزد  گناهان  از  که  کسی:  فرمودامام )ع(  

مرگ   سراغ  به  او  که  ندارد  فرقی  ابوطالب  پسر  برای  قسم  خدا  به.  بمیرد  چگونه  ندارد  فرقی  برایش  دیگر

.بیاید سراغش به مرگ اینکه یا برود

 فشار قبرسعد بن مَعاذ چه بود؟  بد اخالقی با خانواده اش در خانه علّت آزار و  سوال: 

 5درس 

 پیامبر رحمت  

 فرستاده   در  قطعاً  َر َو َذکَر اللَه کَثیًرا:اآلخ  ل َمن کاَن یَرُجو اللَه َو الیَوَم  ةٌ َحَسنَ ةٌ فی َرسول  الله  اُسوَ لَکُم  لََقد کاَن  

و   دارد  امید  آخرت  روز  و  خدا  به  که  کس  هر  برای  نیکوست  الگویی  شما  برای  [اکرم  پیامبر ]خداوند

مسیر  آسمانی،  دین  آوردن با توانند  می که هستند کسانی تنها  پیامبران .کند می یاد  بسیار را خداوند

رفتار   است،   رستگاری  به   دستیابی  راه   پیامبران  گفتار  که  همانطور  .دهند  نشان  ما  به   را  زندگی  صحیح 

 وسبک زندگی آنهانیز به صورت کامل می تواند الگوی زندگی ما قرارگیرد. 

پیامبر اکرم)ص(  اجتماعی رفتار  و اخالقی ویژگی سه

لَقَد  خداوند مهربان درباره اخالق نیکوومهربانی پیامبر اکرم)ص( می فرماید:  :محبت  و  بزرگواری. 1

شما  برای شک بی: رَحیمٌ رَئوفٌ بِالمُومِنینَ عَلیکُم حَریصٌ  عَنِتُم ما عَلَیهِ  عَزیزٌ اَنفُسِکُم مِن رَسولٌ جاءَکُم

فراوان   اشتیاق  شما  [هدایت]  به.  بیفتید  سختی  در  شما   است  دشوار  او   بر  است،   آمده   خودتان  از  پیامبری

.است مهربان و دلسوز بسیار مؤمنان به نسبت ، دارد

:نفس عزّت . 2

.نکنیم کوچک  دیگرن پیش را خودمان اینکه  یعنی؛  است بودن باارزش احساس نفس تزّع

پیامبر اکرم )ص(هیچ گاه حاضر نبود در انجام کارهای شخصی خود ازدیگران درخواستی کند،حتی  

 اگر دیگران به انجام آن کارها افتخار می کردند. 

 امام صادق )ع( درباره ساده زیستی پیامبر می فرماید:
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