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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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»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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