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 هستیماو بنده ی اول به نام خدا که 

 می فرستیمبه رسول و  آلش صلوات ما 

 استدوم دارم یک هدیه که بهترین کالم 

 سالم استآن ، درستههدیه برای شما 



 !سالم عزیز بچه های

 جای یک ما مقصد .ببرم رویایی مسافرت به بالون یک با را شما دارم تصمیم امروز
  یکی از یکی که است شده تشکیل زیبا بسیار قسمت چند از و است قشنگ خیلی

 .است زیباتر



که باغهای بزرگِ پر از درختی 
رودخانه های زالل از البه الی 

 .می کندآنها عبور 



ساخته شده خانه های  مجللی که در باغ ها 
است، تخت های قشنگی که رویشان متکاها و 

چند نفر  . فرش های زیبا گذاشته شده است
.  با ظرف های زیبا در کنار تخت ها ایستاده اند

 .آنها  مسئول پذیرایی هستند



دوست دارید و نوشیدنی که هر میوه 
 .  را سفارش بدهید

است که اشاره کنید تا به  کافی 
مهیا  زدن برایتان یک چشم به هم 

نباشید  پولش هم نگران . شود
 .چون قبال حساب شده است



 آنها به اکرام و احترام عنوان به الهی فرشتگان
 خوش برین بهشت به .برشما سالم می گویند

 که است خوبی کارهای پاداش بهشت این .آمدید
 خانه های و باغها این تمام .داده اید انجام شما

  تا و شماست به متعلق است آنچه هر و قشنگ
      .بود خواهید اینجا در ابد



 بهترین نقطه بهشت
اینجا قسمت هفتم بهشت است و جای 

مخصوص پیامبر اکرم صلی  اهلل  علیه  و  آله  
و اهل بیت علیهم السالم می باشد و 

 .  سکونت در آن، آرزوی هر مومنی است

 قسمت این به ورود اجازه ی کسی هر
 مجوز دارای که افرادی فقط و ندارد بهشت

   .شوند وارد می توانند هستند مخصوص
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یعنی چی؟ بیایید به ترتیب شماره، آنها را بچه ها خوش ترین است اما ستاره ها خوش ترین رمز اول 
.کنیمبه هم وصل   



به این ترتیب رمز اول و دوم را با هم . خلق رمز دوم ستاره است
 . اصلی ستاره استرمز خوش خلق ترین . می کنیمترکیب 

 دارد؟   مجوز ورود به بهشت هفتمچه ارتباطی به خلق ترین خوش 

 .این یک قسمت از حدیث حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله وسلم است



 اهلل علیه وآله وسلمحضرت محمد صلی 

قیامت، ترین مردم به من در روز نزدیک 

 بهشت در علیهم السالم امامان و پیامبر با شدن همنشین راه ما می گویم تبریک خوبم بچه های
  خوبمان اخالق با باید ما بلکه .نیست کافی فقط این می دانیم خوب همه اما .کردیم پیدا را

 .بگیریم هم را بهشت نقطه ی بهترین به ورود مجوز



 آله و علیه اهلل صلی محمد حضرت  عزیزمان پیامبر می دانید که همانطور
 به بودند؟ دنیا این در انسان اخالق ترین خوش و مهربان ترین سلم و

 پیامبر خوب اخالق بار چند کریم قرآن در بزرگ خدای که طوری
 می خواهد ما از و می کند یادآوری ما به را سلم و آله و علیه اهلل صلی

 .بگیریم الگو حضرت آن خوب اخالق از تا

  بهترین عنوان به را عزیزمان پیامبر خداوند چرا بدانید می خواهید اگر 
 کنم تعریف برایتان می خواهم که قصه ای به ،می کند معرفی ما به الگو

 .کنید گوش خوب

****** 



 رختخوابش از زحمت به .نداشت خوردن تکان نای که بود مریض قدر آن
 به و برداشت را بود کرده جمع روز سه این توی که آشغالی ظرف .شد بلند

 صدایی .کرد باز را پنجره .کرد حرکت کوچه سمت اتاق پنجره ی طرف
  ایستادن تاب که طوری به .بود گرفته را بدنش رمق تمام بیماری .نمی آمد
 دستش از هم زباله ظرف .شد ولو همانجا و شد سست زانوهایش .نداشت

   .شد پخش کنارش زباله ها .افتاد

  تفریح بود نتوانسته روز سه اینکه از .کرد نگاه زباله ها به حسرت با مرد
 به کوچه از نفر چند صدای .بود شده کالفه حسابی بدهد انجام را روزانه اش

 صدای بعد ای لحظه .بود آشنا خیلی نفرشان یک صدای .رسید می گوش
 کسی چه یعنی .زدند می را او خانه در انگار .شد می شنیده در ی کوبه

 .کرد باز را در مرد همسر است؟

 این !نمی شنید  اشتباه مرد است؟ خانه مردتان .همسایه علیکم سالم - 
   !؟....نکند دارد؟ چکار یعنی :گفت خودش با .بود پیامبر خود صدای



 را برش و دور زباله های دستپاچگی با مرد .شدند حیاط وارد یارانش و پیامبر
 .رساند رختخوابش به را خودش سختی به و ریخت ظرف داخل و کرد جمع
 اتاق طرف به را پیامبر خانه، زنِ .انداخت پاهایش روی را پارچه و کشید دراز

 طبق و .کرد پر را اتاق فضای خودش از زودتر عطرش بوی .کرد راهنمایی
   .شد ظاهر پیامبر متبسم همیشه چهره ی .کرد سالم همه از زودتر معمول

 س س افتاد پته تته به خورد، گره پیامبر سیاه چشمان به مرد نگران نگاه وقتی
 گفتن برای حرفی هیچ مرد .نشستند بالینش کنار یارانش و پیامبر .سالم

   .نداشت

 .خبرم بی شما از است روز سه :گفت مهربانی با و شکست را سکوت پیامبر
  رسم :گفتم خودم با .شده ای بیمار سخت که شنیدم .شدم جویا را احوالت

       .نیایم عیادتتان به که نیست همسایگی



 آثار .زد حلقه چشمانش در اشک .شد سرخ خجالت از مرد صورت
 اما کند خواهی معذرت می خواست .بود آشکار چهره اش در پشیمانی

 نه انگار .کرد پیشدستی ملیحش لبخند با پیامبر .بود آمده بند زبانش
 پیامبر .می زد آتش را بیشترمرد همین .بود افتاده اتفاقی که انگار
 نگاه زباله ظرف به خیس چشمان با مرد .رفت و کرد دعا او برای
 سر روی آن از را زباله ها تفریح برای روز هر که پنجره ای به و کرد

 .می ریخت پیامبر

   وسلم آله و علیه اهلل صلی پیامبر زندگی

 .است  خوب اخالق های این از سرشار



 ر   پ   د  ا  ا  ی
   ر   ا  و    ه  م  ب آ د ا

   .می کند ............... را دوستی اخالقی خوش :وسلم آله و علیه اهلل صلی  اکرم پیامبر

 .می کند طوالنی را عمرها و ........... را سرزمینها اخالقی وخوش نیکوکاری :السالم علیه صادق امام

 .شود می ...........برایش زندگی راه های باشد اخالق خوش کس هر :السالم علیه علی امام

 پایـدار

 آباد

 هموار

   ؟!می شود خوش اخالق آدم های نصیب  چیزی چه دنیا این در

می نویسم،  جمالتی را که روی تخته بینید   میکه در این ابرها پراکنده ای با کمک حروف 
 .کنیدکامل 
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   ؟!می شود بد اخالق آدم های نصیب  چیزی چه دنیا این در

  .می دهد................... کس بد اخالق باشد خودش را هر : امام صادق علیه السالم

   .شوند.......... هر کس بد اخالق باشد خانواده اش از او : امام علی علیه السالم

 .  در می ماند................. هرکس بد اخالق باشد از پیدا کردن : امام علی علیه السالم

 عذاب

 دلگیر
 دوست



 .ما  اخالق خوب بدههمه ی خدایا به 

 .  پروردگارا ما رو از اخالق بد دور کن

 سرانجام کارخدایا چنان کن 

 باشی و ما رستگارتو خشنود 




