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سخن ناشر
ما شیعیان در کنار چشمههایی که ۲۵۰سال جاری شدند و به
هم پیوستند ،تشنهلبان نشستهایم و روح نیازمند خود را ُ
نشستهایم.
گفتههای امامان راستگفتار ،پس از قرآن کریم ،تنها نسخۀ
آزموده برای شستوشوی جان و دل ماست .این پرسش که
چرا چشمهامان را در این چشمهها پاک نساختهایم ،خود سرآغاز
دگرگونی و رویآوری به گنجینههای حدیثی است.
آستانقدس رضوی ،براساس راهبردهای سند چشمانداز
بیستسالۀ فرهنگی ،توجه ویژهای به گسترش اندیشهها و
معارف حدیثی دارد و ادارۀ آموزش علوم قرآن و حدیث
آستا ن قدس رضوی ،در ادامۀ همین روش خجسته ،راه را بر
فراوانسازی پژوهشها و آثار حدیثی میگشاید.

8

مجموعههای چهل حدیث ،هرگاه درونمایههایی بلند را در
نوشتارهایی کوتاه و با بیانی گویا و رسا نشان دهند ،بهخوبی
میتوانند این راهبرد را عملی سازند.
کتابی که پیش روی شما خوانندگان عزیز است ،بخشی از
مجموعۀ دهجلدی «حدیث خانواده» است که با گزینش هماهنگ
و قلم خوشآهنگ حجتاالسالم محمد الهی خراسانی و پس
از ارزیابی استادان ارجمند حجج اسالم عبدالهادی مسعودی و
الهیزاده آماده شده است .امیدواریم نگرش و نگارش این مجموعۀ
حدیثی در امتداد الطاف امام علیبنموسیالرضا باشد و همراه با
عنایت شما خوانندگان مهربان.

معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی
آستان قدس رضوی
9

درآمد
الصادقُ :
قال ّ
ُ
َ
َ
ین َح ِدیث ًا ب َ َعثَ ُه اهلل یَ ْو َم ال ْ ِقیا َم ِة َعالِم ًا َف ِقیه ًا
َم ْن َح ِف َظ مِ ْن أ َحا ِدیثِنَا أ ْربَعِ َ

هرکس چهل حدیث از احادیث ما حفظ کند ،خداوند در روز قیامت او

را همچون دانشمندی فقیه برانگیزد.

الکافی ،ج ،1ص49

سنّت چهلحدیثنویسی از دیرباز در میان عالمان مسلمان،
رایج بوده است .این سنّت ،بیش از هر سبب دیگر ،ریشه در
احادیثی دارد که ب ه شكلهاي گوناگون از پیامبر و اهلبیت
در فضیلت فراوان حفظ چهل حدیث نقل شده است .نمون های از
آنها در صدر این نوشتار آمده است.
تاکنون مجموعههای چهلحدیثی فراوانی تدوین شده
است که محور هر مجموعه ،سخنان یکی از معصومان
و یا موضوعی اعتقادی یا اخالقی بوده است .در این میان ،هنوز
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مجموعهای حدیثی عرضه نشده است که احادیث آن ،بر محور
خاص
گروههای ِسنّی مخاطبان و فضای ذهنی و نیازهای روحی
ّ
هر گروه سامان یافته باشد؛ درحالیکه ضرورت و اهمیت این كار
بر کارشناسان عرصۀ تبلیغ معارف دینی پوشیده نیست.
نگارنده كه چند سالی است در حوزۀ حدیث و علوم و معارف
حدیثی ،به تحقیق و تدریس و تألیف اشتغال دارد و از سوي ديگر
تجربۀ سالها کار آموزشی و تربیتی در مقاطع گوناگون دبستان،
راهنمایی ،دبیرستان و دانشگاه دارد ،مص ّمم شد تا با پیوندزدن دو
شاخۀ «حدیث» و «تربیت دینی» ،مجموعهای حدیثی با محوریت
نیازهای تربیتی مخاطب فراهم آو َرد و تا حدّ توان ،کاستی موجود در
این زمینه را برطرف سازد .مجموعهای که با نام حدیث خانواده پیش
روی شماست ،محصول این دغدغه و ثمرۀ حدود سه سال مطالعه و
مشاوره برای گزینش ،تنظیم و تبیین احادیث است.
حدیث خانواده َده دفتر چهلحدیثی است که شامل احادیث
گلچینشده برای گروههای ِسنّی گوناگو ِن تشکیلدهندۀ
خانواده است .این گروههای ِسنّی را اینگونه تقسیم کردهایم:
دفتر اول :کودکان (8تا11ساله)
دفتر دوم :نوجوانان (12تا 15ساله)
دفتر سوم :جوانان :دختران (16ساله بهباال)
دفتر چهارم :جوانان :پسران16( 1تا19ساله)
دفتر پنجم :جوانان :پسران20( 2ساله بهباال)
دفتر ششم :همسران :مردان
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دفتر هفتم :همسران :زنان
دفتر هشتم :پدران
دفتر نهم :مادران
دفتر دهم :پدربزرگها و مادربزرگها
احادیث درجشده در این دفترها همگی از منابع حدیثی شیعه و
از میان دستکم  20000روایت ،طی چند مرحله ،گزینش شدهاند.
معیارهای اصلی گزینش احادیث برای هر گروه ،بدین شرح بوده است:
 .۱تناسب محتوایی با خصوصیات و نیازهای مخاطب در هر
گروه ِسنّي؛
خاص زمانی یا
 .۲فراشمولی و اختصاصنداشتن به موقعیت
ّ
مکانی؛
 .۳صریحبودن معنا و تشابهنداشتن آن ،بهگونهای که منجر به
برداشتهای نادرست نشود.
ِ
 .۴روانی و کوتاهی نِسبی متناسب با گروه سنّی ،براي حفظ
آسانتر.
شایان ذکر است بهسبب پایبندی بر اين معيارها ،در گروههای
همسان ،مانند جوانان (پسران و دختران) ،همسران (مردان و زنان)
و پدران و مادران ،روایات مشترک ب ه چشم میخورد؛ اما گزینش
روایتها بهگونهای است که در مجموعۀ جلدهای مربوط به مراحل
سنّی یک فرد ،از جنس مرد یا زن ،هیچ روایتی تکراری نیست.
نکاتی نیز در ساماندهی روایات در هر دفتر مدنظر بوده است:
 .۱پرهیز از فضاسازی تمامسفید یا تمامسیاه ،به این معنا که
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عمدۀ روایتها ،نمایانگر تشویق و تبشیر یا عتاب و انذار نباشد؛
 .۲جامعیت نسبی از جنبۀ تربیتی ،بهگونهای که درمجمو ِع
روایات هر دفتر ،تقریب ًا به مسائل مهم و نیازهای خاص آن
گروه ِسنّی اشاره شده باشد؛
 .۳اشارۀ همزمان به خطوط ک ّلی و راهنماییهای عینی و
جزئی در مسیر زندگی؛
محرکهایی برای تح ّول روحی درمیان روایات
 .۴گنجاندن ّ
هر دفتر؛
 .۵ترتیببندی هدفمند روایتها ،بهطوریکه تا حدّ امکان ،میان
هر روایت با روایت بعدی ،وجه ارتباطی آشکار باشد و خواننده
احساس کند که روایات ،یکی پس از دیگری جریان دارند؛
ِ
روایات نخستین و واپسینِ هر دفتر ،بهگونهای
 .۶شاخصبودن
که روایت نخستین ،نقطۀ مناسبی برای آغاز و روایت واپسین،
نقطۀ پایان مناسبی باشد و درعینحال ،منشأ حرکت و تح ّول.
همچنین ،دربارۀ چگونگی ارائۀ روایتها نکاتی چند در
کانون توجه بوده است:
 .۱روایات بهطور کامل ،اعرابگذاری و درصورت لزوم،
عالمتگذاری شود؛
 .۲ترجمۀ روایت ،ساده و روان و رسا باشد و از ترجمۀ
واژهبهواژه یا ادبی پرهیز شود؛
 .۳منبع هر روایت ،بهطور دقیق ،در پای روایت و شناسنامۀ
منابع در پایان هر دفتر بیاید؛
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 .۴پس از هر روایت ،مطلبی کوتاه برای فهم بهتر و ملموستر
روايت ،متناسب با زبان ِسنّی مخاطب ،آورده شود.
در پایان ،الزم میدانم از استاد ارجمندم حجتاالسالموالمسلمین
دکتر نقیزاده که در نخستین مراحل نگارش اين مجموعه ،مش ّوق
نگارنده برای تکمیل کار بودند ،قدردانی کنم .از استادان بزرگوار،
حجج اسالم عبدالهادی مسعودی و محمدحسین الهیزاده که ارزیابی
این اثر را برعهده گرفتند و نيز از معاونت محترم تبلیغات و ارتباطات
اسالمی آستان قدس رضوی و ریاست محترم اداره آموزش علوم
قرآن و حدیث و همۀ همکارانشان که اسباب بهرهمندی خیل زائران
حرم رضوی را از این اثر فراهم کردند ،تشكر ميكنم .همچنين از
همسر مهربانم كه سامان يافتن اين اثر ،مرهون همدلي و همراهي
چندين سالهي اوست ،صميمانه سپاسگزارم.
بهامید آنکه این تالش ناچیز ،مورد عنایت خاندان رسالت و
بهویژه امام رئوف حضرت رضا علیهآالفالتحیةوالثناء ،که همواره
بندۀ احسانشان بودهام ،قرار بگیرد و خانوادههای گرامی ،در
همۀ سطوح ،از این مجموعۀ حدیثی بهرهمند شوند.
محمد الهی خراسانی
28آبان1388
برابر با ۱ذیالحجه1430
سالروز ازدواج پربرکت امیرالمؤمنین
و حضرت زهرا
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درآمدي بر چاپ دوم
به حول و قوۀ الهی و با عنایات اهلبیت ،مجموعۀ «حدیث
خانواده» پس از نخستین انتشار با استقبال گرم مخاطبان روبهرو شد.
هرچند پارهای اشکالها در مرحلۀ چاپ رخ داده بود که مانع از
انتشار گستردۀ کار شد .بههر ترتیب ،در چاپ جدید و با پیگیریهای
بهعملآمده ،این اشکالها برطرف شد و بههمین بهانه ،تجدیدنظری
ِ
روایات برخی دفترها صورت گرفت.
نیز در گزینش و توضیح
شایستهاستازفاضلگرانمایه،حجتاالسالمسیدمحمدضیاییکه
با مطالعۀ دقیق و کامل مجموعۀ دفترها و نکتهسنجیهای خود ،زمینۀ این
تجدیدنظر را فراهم کردند ،سپاسگزاری کنم .همچنین از برادر ارجمندم
آقای مهدی لسانی رئیس ادارۀ علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی
که زمینۀ انتشار آراستهتر این اثر را فراهم کردند ،قدردانی میکنم.
ازهمۀخوانندگانگرامی،بهویژهکارشناساندینیوتربیتیخواهشمندیم
ما را از دیدگاهها و پیشنهادهای ارزشمندشان ،ازطریق تماس یا مکاتبه با
ادارۀ علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی ،بهرهمند سازند.
ِ
حقیقت «کال ُمکم
بهامید آنکه «حدیث خانواده» خانوادههای ما را با
أمرکم ُرشد» ،بیشتر آشنا سازد.
نور و ُ
محمد الهی خراسانی
 11اسفند 1390
برابر با  ۸ربیعاآلخر 1433
سالروز والدت باسعادت امامحسن عسکری
15

۱
وقار دوستداشتنی
َ
علی:
قال ٌّ

ار ِة الشَّبَ ِ
ار الش َّْی ِ
اب.
ب أَ َح ُّ
َو َق ُ
ب إِل َ َّی مِ ْن ن ََض َ

امامعلی فرمودند:

وقار پیری نزد من ،دوستداشتنیتر از خرمی جوانی است.
غررالحکم ،ح۵۱۹۴
16

جوانی فصل خرم زندگی است؛ اما
با همۀ شور و نشاطی که دارد ،بيشتر
با نوعی سبکسری همراه است؛ به
گونهاي كه در روايات ،جواني را
شعبهاي از جنون دانستهاند.
پیری فصل خزان زندگی است؛ اما
با تمام ُسستی و ضعفی که دارد،
غالباً تجسم وقار و متانت است؛ وقار
و متانتي كه حاصل چشیدن سرد و
گرم روزگار است.
امیرمؤمنان این وقار را از آن
خرمی بیشتر دوست داشتند.
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۲
مدارا با روزگار
َ
علی:
قال ٌّ

ب.
ب َو َم ْن یَ ْنق َُم َعلَی ِه َغ ِض َ
َم ْن کاب َ َر ال َّز َمانَ َع ِط َ

امامعلی فرمودند:

هرکس با روزگار بستیزد ،هالک میشود و هرکس آن را
سرزنش کند[ ،خود] در خشم شود.
تحفالعقول ،ص۸۲
18

بهكام نبودن روزگار ،دست او نيست
كه با سرزنش ما عوض شود؛ اما كنار
آمدن با روزگار ،دست ماست.
اگر سپهر نگردد به حال خود تو بگرد
زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز
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۳
پایان عذرپذیری
َ
الباقر:
قال ُ

ت َعلَى ال ْ َع ْب ِد أَ ْرب َ ُعونَ َسنَ ًة قِیلَ ل َ ُهُ :خ ْذ
إِ َذا أَتَ ْ
کَ ،فإِن َّ َ
ِح ْذ َر َ
یر َم ْع ُذو ٍر.
ک َغ ُ

امامباقر فرمودند:

هرگاه چهل سال بر بنده بگذرد ،به او میگویند که به
هوش باش که دیگر عذری از تو پذیرفته نیست.
الخصال ،ج ،۲ص۵۴۵
20

دوران جوانی ،دورۀ آشنایی با
پیچوخمهای دنیا و کسب تجربه در
مسیر زندگی است .ازسوی دیگر،
احساسات و غرایز جوان بر تعقل
و اندیشۀ وی غلبه دارد و بههمین
دلیل ،پارهای از غفلتها و اشتباهات
بخشودنیاست.
آنگاه که سرد و گرم روزگار چشیده
میشود و آتش غرایز فرو مینشیند
و عقل بر َمرکب جان سوار میشود،
دیگرغفلتواشتباهپذیرفتنینیست.
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۴
بهترین مردم
َ
علی:
قال ٌّ

یر الن َّ ِ
ت َر ْغبَ ُت ُه َو
ت نَف ُْس ُه َو َقل َّ ْ
اس َم ْن َز ِه َد ْ
َخ ُ
یمان ُ ُه َو َص َدقَ إِیقَان ُ ُه.
َماتَ ْ
ت َش ْه َو ُت ُه َو َخلَ َ
ص إِ َ

امامعلی فرمودند:

بهترین مردمان کسی است که به دنیا دل نبندد،
خواهشهایش اندک باشد ،شهوتش مرده باشد ،ایمانش
خالص و یقینش راستین باشد.
غررالحکم ،ح۶۰۳۹
22

دلکندن از دنیا ،کار آسانی نیست .باید
از اسارت شهوتها و هوسها آزاد شد
و این آزادی ،نصیب کسی میشود که
از ایمان واالیی برخوردار باشد؛ ایمان
به آخرت و وعدههای الهی.
خوشا به حال کسانی که به این
مرحلهرسیدهاند.

23

۵
نشانههای بهشتیان
َ
الص ُ
ادق:
قال ّ

إِ َّن أِلَ ْهلِ ال ْ َجن َّ ِة أَ ْرب َ َع َع اَل َم ٍ
اتَ :و ْج ٌه ُم ْنبَ ِس ٌط َو
ل ِ َسانٌ ل َ ِط ٌ
یم َو یَ ٌد ُم ْع ِطیَ ٌة.
یف َو َقلْ ٌب َر ِح ٌ

امامصادق فرمودند:

اهل بهشت چهار عالمت دارند :روی گشاده ،زبان نرم،
قلب مهربان و دست بخشنده.
مجموعۀ ورام ،ج ،۲ص۹۱
ّ
24

نشانههای ایمان ،فقط خواندن نماز و
رفتن به حج نیست .ایمان در مناسبات
اجتماعی و در مواجهه با دیگران نیز
باید نمود داشته باشد .ایمان با روی
ت ُرش و زبان ت ُند جمع نمیشود .مؤمن
قلبی مهربان و دستی بخشنده دارد.
اهل بهشت دوستداشتنیترین
مردمانهستند.
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۶
بندگان خاص خداوند
قال الکاظم:

إِ َّن هلل ِ ِعبَاداً فِی ال َْأْر ِ
ض یَ ْس َع ْونَ فِی َح َوائ ِ ِج
الن َّ ِ
اسُ .ه ُم آْالمِ ُنونَ یَ ْو َم ال ْ ِقیا َم ِة.

امامکاظم فرمودند:

خداوند در زمین ،بندگانی دارد که برای رفع نیازهای مردم
میکوشند .اینان در روز قیامت ،در امان هستند.
الکافی ،ج ،۲ص۱۹۷
26

در میان زمینیها ،مردمانی هستند
که زمانی خواب راحت به
چشمشان میآید که گرهای از کار
خلق گشوده باشند .شادی آنان در
شادی بندگان خداوند و اندوهشان
در اندوه آنان است.
در آن روز که روز وحشت و
سرگردانی است ،اینان در زیر سایۀ
رحمت الهی میآسایند.

27

۷
خدمت به خانوادۀ خدا
قال َر ُ
َ
سول اهلل:

اَل ْ َخلْ ُق ِع ُ
ب ال ْ َخلْ ِق إِلَى اهلل ِ َم ْن نَف ََع
یال اهللَِ ،ف َأ َح ُّ
یال اهلل ِ َو أَ ْد َخلَ َعلَى أهلِب َ ْی ٍ
ِع َ
ت ُس ُروراً.

پیامبر خدا فرمودند:

مردم خانوادۀ خداوند هستند .پس دوستداشتنیترینِ
مردم نزد خداوند کسی است که به خانوادۀ خدا منفعتی
برساند و دل اهل خانهای را شاد کند.
الکافی ،ج ،۲ص  ۱۶۴
28

اگر کسی باخبر شود که آشنایی در
جایی به یکی از اعضای خانوادۀ او
خدمتی هرچند کوچک کرده است،
محبت به او در دلش چند برابر میشود
و تمام تالش خود را بهکار میبندد تا
لطف او را جبران کند.
مردم ،از کوچک و بزرگ و پیر
و جوان و مرد و زن و سپید و سیاه،
همه و همه روزیخور خداوند و
تحت سرپرستی و ربوبیت او هستند.
اگر کسی به خانوادۀ خداوند خدمتی
کند،بهراستیدرپیشگاهپروردگارچه
جایگاهیپیدامیکند؟
29

۸
صدقه یا قرضالحسنه
َ
الص ُ
ادق:
قال ّ

وب َعلَى ب َ ِ
لص َد َق ُة ب ِ َع َش َر ٍة َو
اب ال ْ َجن َّ ِة :اَ َّ
َمک ُت ٌ
ض بِثَ َمانِیَ َة َع َش َر.
الْق َْر ُ

امامصادق فرمودند:

بر درِ بهشت نوشتهاند :صدقهدادن ده درجه و قرضدادن
هجده درجه (پاداش) دارد.
وسائلالشیعه ،ج ،۱۶ص۳۱۸
30

قرض را نیازمند واقعی طلب میکند.
درحالیکه صدقه را گاه کسی طلب
میکند که واقعاً نیاز ندارد.
قرض با نوعی تکریم همراه است
و در آن ،آبرو و اعتبار فرد نیازمند
حفظ میشود .حال آنکه غالباً در
دریافت صدقه ،شخص از آبرو و
اعتبار خود میگذرد.
تفاوتهای دیگری نیز میان
قرضالحسنه و صدقه وجود دارد.
شاید ِس ّر فزونی پاداش قرضالحسنه
بر صدقه ،همین تفاوتها باشد.
31

۹
بدترین بخشش
َ
علی:
قال ٌّ

ش َُّر الن َّ َوا ِل َما تَ َق َّد َم ُه ال ْ َم َطلُ َو تَ َع َّقبَ ُه ال ْ َم ُّن.

امامعلی فرمودند:

بدترین بخشش آن است که پیش از دادن آن ،به تأخیر
افکنند و پس از دادنش منّت گذارند.
غررالحکم ،ح۸۹۲۸
32

عطا و بخشش ،کاری اختیاری است
و هیچکس را به آن مجبور نمیکنند.
حال اگر کسی قصد بخشش داشت،
باید بداند که مطلوببودن عطا و
بخشش ،به خوشایندبودن آن است.
اگر با اسباب تلخکامی همراه شد،
هیچکس آن را طلب نمیکند.
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۱۰
فرجام تحقیر
قال َر ُ
َ
سول اهلل:

استَ َذ َّل ُمؤْ مِن ًا أَ ْو ُمؤْ مِنَ ًة أَ ْو َح َّق َر ُه ل ِ َف ْق ِر ِه أَ ْو
َم ِن ْ
قِل َّ ِة َذ ِ
ات یَ ِد ِهَ ،ش َه َر ُه اهللُ تَ َعالَى یَ ْو َم ال ْ ِقیا َم ِة ُث َّم
ْض ُح ُه.
یَف َ

پیامبر خدا فرمودند:

هرکس مرد یا زن مؤمنی را بهسبب تهیدستی یا کمبضاعتی،
خوار و حقیر شمارد ،خداوند تعالی در روز رستاخیز ،او را
انگشتنما و سپس رسوا میکند.
جامعاألخبار ،ص۱۱۱
34

مؤمن،چهثروتمندباشدوچهمستمند،
نزد خداوند آبرومند است و مهم ،آبرو
داشتن نزد خداست .حال اگر کسی
مؤمني را بهدلیل آنکه مال و منال
چندانی ندارد ،خوار کند ،خداوند نیز
در آن روز که اعتبار دنیوی دیگر هیچ
ارزشی ندارد ،او را رسوای خاص و
عاممیکند.

35

۱۱
خوشرویی با دیگران
قال َر ُ
َ
سول اهلل:

اس ب ِ َأ ْم َوال ِ ُک ْمَ ،فالْق َْو ُه ْم
إِن َّ ُک ْم ل َ ْن تَ َس ُعوا الن َّ َ
ب ِ َط اَل َق ِة ال ْ َو ْج ِه َو ُح ْس ِن الْب ِ ْش ِر.

پیامبر خدا فرمودند:

هرگز نمی توانید با اموال خود ،همۀ مردم را بهرهمند کنید؛
پس با آنان با گشادهرویی و خوشرویی تمام رفتار کنید.
الکافی ،ج ،۲ص۱۰۳
36

کسانی که فقط به خود نمیاندیشند
و آسایش دیگران برای آنان مهم
است ،گاه با خود میگویند که کاش
آنقدر ثروت داشتیم که به همه از آن
میبخشیدیم .پیداست که هیچگاه
چنین ثروتی نصیب کسی نمیشود؛
اما میتوان از راه دیگری همگان را
بهرهمند کرد .راهي كه به هیچ مال و
ثروتی نیاز ندارد :خوشرویی.

37

۱۲
دوستان خدا ،دوستان شیعیان
َ
علی:
قال ٌّ

ب النَّب ِ َّی،
ب النَّب ِ َّی؛ َو َم ْن أَ َح َّ
ب اهللَ ،أَ َح َّ
َم ْن أَ َح َّ
ب شی َعتَنا.
أَ َحبَّنا؛ َو َم ْن أَ َحبَّنا ،أَ َح َّ

امامعلی فرمودند:

هرکس خداوند را دوست داشته باشد ،پیامبر را نیز دوست دارد.
هرکس پیامبر را دوست داشته باشد ،ما را نیز دوست دارد .هرکس
ما را دوست داشته باشد ،شیعیان ما را نیز دوست خواهد داشت.
بحاراألنوار ،ج ،۳۵ص۱۹۸
38

توحید و یکتاپرستی در رفتار و
موحد اثر میگذارد.
کردار انسان ّ
یکی از آثار عینی و عملی توحید
این است که محبت و دوستیهای
ما بهخاطر خدا باشد و هر که را خدا
دوست دارد ،دوست بداريم.
خداوند پیامبرش را و پیامبر اهلبیت
خود را و اهلبیت شیعیانشان را دوست
دارند.پسمحبتبهشیعیان،درمحبت
به اهلبیت و محبت به اهلبیت ،در
محبت به پیامبر و محبت به پیامبر ،در
محبت به خداوند ریشه دارد.
آیا همۀ شیعیان اهلبیت را دوست
داريم؟ آيا در حق همة آنها دلسوزي
ميكنيم؟
39

۱۳
شادکردن مؤمنان
قال َر ُ
َ
سول اهلل:

َم ْن َس َّر ُمؤْ مِن ًا َفق َْد َس َّرنِی

َو َم ْن َس َّرنِی َفق َْد َس َّر اهللَ.

پیامبر خدا فرمودند:

هرکس مؤمنی را شاد کند ،مرا شاد کرده و هرکس مرا شاد
کند ،خداوند را شاد کرده است.
الکافی ،ج ،۲ص۱۸۸
40

کسی که بشارتی را به مؤمنی میدهد،
کسی که مؤمنی را به مقصدش
میرساند ،کسی که مؤمنی را از
نگرانی میرهاند و کسی که لبخند بر
لبان مؤمنی مینشاند ،دل رسول خدا را
شادمیکند.
خداوند نیز کسی را که دل حبیبش
را شاد کرده ،دلشاد میکند.

41

۱۴
سرپرستی یتیمان
قال َر ُ
َ
سول اهلل:

َم ْن َع َ
ب اهللُ ل َ ُه
ال یَتیم ًا َحتَّى یَ ْستَ ْغن ِ َی ،أَ ْو َج َ
ک ال ْ َجن َّ َة َ
ب ِ َذل ِ َ
ب آِل ِکلِ َما ِل الْیَتی ِم
،ک َما أَ ْو َج َ
ار.
الن َّ َ

پیامبر خدا فرمودند:

هرکسیتیمیراسرپرستیکند،تاوقتیکهبینیازشود،خداوند
بهسبب آن ،بهشت را بر او واجب میکند .همانگونهکه دوزخ
را برای خورندۀ مال یتیم واجب کرده است.
الکافی ،ج ،۷ص۵۱
42

یتیم بیش از هرچیز ،به رسیدگی و
حمایت نیاز دارد .به کسی نیاز دارد که
مانند پدر ،سایهاش بر سر او باشد.
بهشت خداوند ،ارزانی کسانی است
که در این دنیا ،زیر بال و پر کودک
یتیمی را بگیرند و کفالتش کنند ،تا
روزی که خود پَر بگشاید و بتواند
در آسمان زندگی پرواز کند.
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۱۵
بهترین شفاعت
َ
علی:
قال ٌّ

أَ ْف َضلُ ال َّشفَا َع ِ
ات أَنْ تَ ْشف ََع ب َ ْی َن اثْنَ ِ
کاح
ین فِی ن ِ ٍ
َحتَّى یَ ْج َم َع اهللُ بَینَ ُه َما.

امامعلی فرمودند:

بهترین وساطتها آن است که میان دو نفر در ازدواج
وساطت کنی تا خداوند آن دو را با هم پیوند دهد.
الکافی ،ج ،۵ص۳۳۱
44

چه بسیار پسران و دختران جوانی که
به سن ازدواج رسیدهاند و موقعیت آن
را نیز دارند؛ اما به کسانی نیاز دارند که
گزينههاي مناسب برای ازدواج را به
آنان معرفی کنند و اسباب آشنایی دو
طرف را فراهم سازند .بديهي است این
کار از عهدۀ کسانی برمیآید که سن
و سال و جایگاه مناسبي دارند.
اگر بزرگترها به یاری و حمایت
جوانان بیایند ،ازدواجها هم زودتر و
هم آسانتر انجام میشود.
45

۱۶
مهمانان و فرشتگان
قال َر ُ
َ
سول اهلل:

کل ب َ ْی ٍ
ُّ
ت اَلیَ ْد ُخلُ فِی ِه الضَّ ْی ُ
ف ،اَلتَ ْد ُخ ُل ُه
ال ْ َم اَلئ ِ َک ُة.

پیامبر خدا فرمودند:

هر خانهای که میهمان به آن وارد نشود ،فرشتگان واردش
نمیشوند.
مستدرکالوسائل ،ج ،۱۶ص۲۵۸
46

خداوند کریم همۀ خالیق را بر سر
سفرۀ نعمتهای خویشنشانده است.
او دوست دارد بندگانش نیز همچون
خوداومهماننوازباشند.فرشتگانخدا
نیز خانهای را دوست دارند که رنگ و
بوی ضیافت کریمانۀ خداوند دارد.
گویا مهمان که وارد خانه میشود،
فرشتگان را با خود به خانه میآورد.
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۱۷
ُحسن همسایگی
َ
الکاظم:
قال
ُ

یس ُح ْس ُن ال ْ ِج َوا ِر َک َّ
ف الَأْ َذى َو 1لـ ِک َّن ُح ْس َن
لَ َ
ال ْ ِج َوا ِر َص ْب ُر َ
ک َعلَى الَأْ َذى.

امامکاظم فرمودند:

ُحسن همسایگی این نیست که آزار نرسانی؛ بلکه این
است که دربرابر آزار و اذیت همسایه شکیبا باشی.
الکافی ،ج ،۲ص۶۶۷
48

همسایگیبایدهمراهباهمسایهداری
باشد .نخستین گام در همسایهداری
آن است که باعث زحمت و
ناراحتی همسایگان نشویم .گام
بعدی در همسایهداری آن است
که با همسایگان مدارا کنیم و بر
نارواهایشانچشمبپوشیم.
اینگونـــه همســایهداری ،هم
پاداش الهی و هم احترام و اکرام
همسایگانمان را ب ه دنبال دارد.

49

۱۸
اّ
تسلی خاطر مصیبتدیدگان
َ
الص ُ
ادق:
قال ّ

َاک مِ َن الت َّ ْع ِزیَ ِة ب ِ َأنْ یَ َر َ
َکف َ
ب
اک َصا ِح ُ
ال ْ ُم ِصیبَ ِة.

امامصادق فرمودند:

برای تسلاّ دادن ،همین اندازه کافی است که صاحب
مصیبت ،تو را ببیند.
كتاب من الیحضرهالفقیه ،ج ،۱ص۱۷۴
ُ
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هیچچیز ب هاندازۀ حضور و همدلی
آشنایان ،فرد داغدیده را تسلاّ نمیدهد.
هنگامیکهببینددوستانوخویشان،اورا
فراموش نکردهاند و در کنارش هستند،
جای خالی عزیز ازدسترفتهاش را
کمتراحساسمیکند.
دراینمیان ،نقش بزرگترها از همه
مهمتر است .حضور آنان در کنار
مصیبتدیدگان ،همچون درختی
تناور است که داغديدگان زیر سایۀ
آن میآسايند.
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۱۹
دلدار مردمان
َ
علی:
قال ٌّ

اس ِع ْش َر ًة إِنْ ِغ ْب ُت ْم َحن َّ ْوا إِل َ ُ
یک ْم َو
َعا ِش ُروا الن َّ َ
إِنْ ُف ِق ْد ُت ْم ب َ َک ْوا َعلَ ُ
یکم.

امامعلی فرمودند:

با مردم چنان معاشرت کنید که هرگاه غایب بودید ،مشتاق
دیدار شما باشند و هرگاه از دست رفتید ،برای شما بگریند.
اعالمالدین ،ص۲۱۵
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برخی چناناند که وقتی از دنیا
میروند ،جز خانوادۀ خودشان،
کسی برای آنان نمیگرید.
برای برخی دیگر ،اگر هم بگریند،
در وقت مرگشان است؛ وگرنه تا
زنده بودهاند ،کسی میل و رغبتی به
آنان نداشته است.
شنیدهایم و دیدهایم کسانی را که
تازمانیکه در ميان بودهاند ،همه
مشتاق دیدارشان و آن هنگام که
از دست رفتهاند ،همه گریان و
عزادارشان بودهاند .چرا ما نیز در
شمار اینان نباشیم؟
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۲۰
زیادی مال و زیادی کالم
َ
علی:
قال ٌّ

َضلَ مِ ْن َمال ِ ِه َو أَ ْم َس َ
ک
ُطوبَى ل ِ َم ْن أَنْف ََق الْف ْ
َضلَ مِ ْن َق ْول ِ ِه.
الْف ْ

امامعلی فرمودند:

خوشا به حال کسی که زیادی مال خویش را انفاق کند و
جلوی زیادی کالم خویش را بگیرد.
وسائلالشیعه ،ج ،۱۵ص۲۸۴
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هرچیز که بیش از مقدار نیاز باشد،
زائد و اسباب دردسر است .ثروت
نیز اگر بیش از آن مقدار که کفاف
زندگی را دهد ،خرج تشریفات
شود ،مایۀ دلبستگی به زرق و برق
زندگی میشود .این کار موجب
دلمشغولی در دنیا و محرومیت در
آخرت میشود.
حکایت سخن نیز همچون مال است
که اگر بیش از مقدار ضرورت
باشد ،آسیب است ،نه امتیاز.
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۲۱
آثار پُرگویی
َ
علی:
قال ٌّ

یم.
اَ إْل ِکثَ ُ
کیم َو ُی ِم ُّل ال ْ َحل ِ َ
ار ُی ِز ُّل ال ْ َح َ

امامعلی فرمودند:

پُرگویی حکیم را میلغزاند و بردبار را نیز به ستوه میآورد.
غررالحکم ،ح۴۱۰۱
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آنکه کم سخن میگوید ،اگر
سواد چندانی هم نداشته باشد ،غالباً
از لغزش مصون میماند.
آنکه زیاد میگوید ،اگر علم و
حکمت نیز داشته باشد ،دچار خطا
و لغزش میشود.
سخن اگر کوتاه باشد ،کمحوصلگان
نیز گوش میسپارند و اگر طوالنی
باشد ،بردباران نیز به ستوه میآیند.
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۲۲
ُحکم ندانسته
قال َر ُ
َ
سول اهلل:

اس ب ِ َغی ِر ِعلْ ٍم،کانَ َما ُی ْف ِس ُد ُه مِ َن
َم ْن أَ ْفتَى الن َّ َ
ال ِّد ِ
ین أَکثَ َر مِ َّما ُی ْصل ِ ُح ُه.

پیامبر خدا فرمودند:

کسی که ندانسته برای مردم فتوا دهد ،آنچه از دین خراب
میکند ،بیشتر از چیزی است که درست میکند.
بحار االنوار ،ج ،۲ص۱۱۸
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قضاوت دربارۀ کسی یا چیزی ،اگر
بدونعلموآگاهیباشد،کارنادرستی
است و هیچکس آن را نمیپسندد .در
مسائل دینی نیز اگر کسی بر معارف
دینی اِشراف نداشته باشد و مقدمات
الزم را برای فهم متون دینی کسب
نکرده باشد ،مُجاز نیست اظهارنظر
کرده و حکم صادر کند .حتی اگر
قصد ارشاد دیگران و آشناکردن آنها
با مسائل دینی نيز در کار باشد این کار
جایز نیست؛ زیرا تحریف آموزههای
دینی ،گناه بزرگی است که اگر
صورت پذیرد ،خطر و ضرر آن از
هرچیزیبیشتراست.
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۲۳
صدرنشیني
َ
الص ُ
ادق:
قال ّ

َم ْن َر ِض َی ب ِ ُدو ِن الش ََّر ِ
ف مِ َن ال ْ َم ْجل ِ ِ
س ،ل َ ْم یَ َز ِل
اهللُ َو َم اَلئ ِ َک ُت ُه ُی َصلُّونَ َعلَی ِه َحتَّى یَقُو َم.

امامصادق فرمودند:

هرکس به جایی پایینتر از صدر مجلس رضایت دهد و
بنشیند ،تازمانیکه برخیزد ،خداوند و فرشتگان بر او درود
میفرستند.
وسائلالشیعه ،ج ،۱۲ص۱۰۷
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صدر مجالس و محافل ،جای
بزرگان قوم است .معموالً دیگران
اگر در صدر نشسته باشند ،جای
خود را به بزرگترها میدهند .البته
گاه دیگران آنان را بلند میکنند.
اگر کسی که میتواند در صدر
مجلس بنشیند ،پیش از آنکه برای او
جا باز کنند ،در جای دیگری بنشیند،
فرشتگان الهی تواضع و فروتنی او را
ستایش میکنند و تازمانیکه در آنجا
نشسته است ،بر او درود میفرستند.
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۲۴
نصیحت آشکار
َ
علی:
قال ٌّ

ن ُْص ُح َ
یع.
ک ب َ ْی َن ال ْ َم إَلِ تَ ْق ِر ٌ

امامعلی فرمودند:

نصیحتکردن در جمع ،همان سرکوفتزدن است.
عیونالحکم و المواعظ ،ص۴۹۷
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گاه از بزرگترها میخواهند که
چندکلمهای دیگران را نصیحت
کنند .این از بهترین فرصتها برای
بیان پارهای تذکرات و گوشزدکردن
بعضیخطاهاواشتباهاتاست.
باید مراقب بود که در بیان نصایح،
نام کسی را برده نشود؛ زیرا اینگونه
نصیحت ،جنبۀ شخصی پیدا میکند
و دیگران آن را متوجه خود نمیدانند.
عالوهبر این ،آبروی شخص نامبرده را
نیز میبرد و باعث تحقیر او نزد دیگران
میشود .این ديگر نصیحتکردن
نیست؛بلکهسرکوفتزدناست.
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۲۵
عذرناپذیران
قال َر ُ
َ
سول اهلل:

َم ْن ل َ ْمیَقْبَلِ ال ْ ُع ْذ َر مِ ْن ُمتَنَ ِّصلٍ َصا ِدق ًا کانَ أَ ْو
کا ِذباً ،ل َ ْمیَنَلْ َشفَا َعتِی.

پیامبر خدا فرمودند:

هرکس عذرخواهی عذرخواه را ،چه عذرش درست باشد
و چه نادرست ،نپذیرد ،به شفاعت من دست نیابد.
كتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،۴ص۳۵۳
ُ
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برای عذرخواهی و تقاضای
چشمپوشی ،باید روی ع ّزت
و آبروی خود پا گذاشت .البته
عذرخواهی ،نتیجۀ ناگوار خطا و
لغزش است؛ اما طرف مقابل نیز
نباید بیش از این به سرافکندگی
عذرخواه راضی شود .سزاست که
عذر او را بزرگوارانه بپذیرد ،حتی
اگر عذرش پذیرفتنی نباشد.
کسیکهبندهایراازذلّتعذرخواهی
نرهاند ،پیامبر خدا او را از ذلّت روز
حساب نمیرهاند و به حال خویش وا
میگذارد.
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۲۶
از کینه تا کینهورزی
َ
الص ُ
ادق:
قال ّ

اَل ْ ُمؤْ مِ ُن یَ ْح ِق ُد َما َدا َم فِی َم ْجل ِ ِس ِهَ ،فإِ َذا َقا َم،
ب َع ْن ُه ال ْ ِحق ُْد.
َذ َه َ

امامصادق فرمودند:

کینۀ مؤمن تا زمانی است که در جای خود نشسته است؛ اما
هنگامیکه برمیخیزد ،کینهاش نیز از بین میرود.
تحفالعقول ،ص۳۱۰
66

مؤمن نیز همچون دیگران ،ممکن
است از رفتار کسی دلخور شود یا در
دلش کدورتی به کسی ایجاد شود؛ اما
تا آنجا که میتواند ،اجازه نمیدهد
کدورتها به کینه تبدیل شود .اگر هم
کینه به دلش راه یافت ،اجازه نمیدهد
در دلش النه کند و از جایش که
برمیخیزد ،کین ه را بر زمین میگذارد
و با دلی پاک میرود.
مؤمن اهل کینهورزی نیست.
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۲۷
بیاعتمادی دوطرفه
َ
علی:
قال ٌّ

ش َُّر الن َّ ِ
اس َم ْن اَلیَث ِ ُق ب ِ َأ َح ٍد ل ِ ُسو ِء َظنِّ ِه َو اَلیَث ِ ُق
ب ِ ِه أَ َح ٌد ل ِ ُسو ِء فِ ْعل ِ ِه.

امامعلی فرمودند:

بدترین مردم کسی است که بهدلیل بدگمانیاش ،به کسی
اعتماد نمیکند و کسی نیز بهخاطر زشتی کارش به او
اعتمادنمیکند.
غررالحکم ،ح۵۶۷۵
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انسان بدگمان همواره خود را در
معرض توطئه و غرضورزی دیگران
میداند .در قاموس او ،هرکسی متهم
است؛ مگر آنکه خالف آن ثابت شود.
درنتیجه ،هیچگاه به کسی اعتماد
نمیکند و کاری را به دست او
نمیسپرد .بدیهی است که کسی هم به
او اعتماد پیدا نمیکند؛ زیرا کارکردن
با شخصی که به هرکسی و هرچیزی
سوءظن دارد ،مایۀ نگرانی است و به
مشکالتاحتمالیآننمیارزد.
بدگمانی به تنهایی منجر میشود.
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۲۸
تجسس
عاقبت ّ
َ
علی:
قال ٌّ

ار ُه.
َم ْن ب َ َح َ
ث َع ْن أَ ْس َرا ِر َغ ْی ِر ِه ،أَ ْظ َه َر اهللُ أَ ْس َر َ

امامعلی فرمودند:

هرکس رازهای دیگران را جستوجو کند ،خداوند
رازهایش را فاش میکند.
غررالحکم ،ح۹۶۵۵
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گاهی پیگیری برخي کارها،
تجسس در زندگی دیگران
به
ّ
میانجامد و این ،کار پسندیدهای
نیست .چرا باید ِس ّر هر کاری را
دانست و از هر رازی پرده برداشت؟
کسی که در جستوجوی رازهای
دیگران باشد ،اسرار زندگیاش برمال
خواهد شد .این رسم روزگار است.
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۲۹
حدّ احتیاط
قال اإلما ُم ال َع َ
َ
سکری:

إِ َّن لِلْ َح ْز ِم مِق َْداراًَ ،فإِنْ َزا َد َعلَی ِه َف ُه َو ُج ْب ٌن.

امامحسن عسکری فرمودند:

دوراندیشی و احتیاط اندازهای دارد که اگر از آن فراتر رود،
به کمجرئتی تبدیل میشود.
بحاراالنوار ،ج ،۶۶ص۴۰۷
72

بیباکی جوانها همواره به توصیۀ
بزرگترها در رعایت احتیاط و
دوراندیشی نیاز دارد .البته رعایت
احتیاط نباید به پرهیز از هر کار
سخت و پیچیده بینجامد؛ زیرا گاهی،
انجامدادن اینگونه کارها ضرورت یا
فضیلت دارد .بنابراین شایسته نیست به
بهانۀ احتیاط ،از انجامدادن آنها امتناع
ورزید.این دیگر احتیاط نیست،
کمجرئتیاست.
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۳۰
نوجوانان را دریابیم
َ
الص ُ
ادق:
قال ّ

َعلَیک بِال َْأْح َد ِ
اث؛ َفإِن َّ ُه ْم أَ ْس َر ُع إِلَى ُک ِّل َخی ٍر.

امامصادق فرمودند:

بر تو باد نوجوانان؛ زیرا آنان در هر کار خیری از دیگران
چابکترند.
الکافی ،ج ،۸ص۹۳
74

دوران نوجوانی ،ازسویی هنوز فطرت
پاک و نورانی دوران کودکی و از
سوی دیگر ،بارقههایی از خالقیت و
درایت دوران جوانی را به همراه دارد.
هیچکس از سرمایهگذاری روی
نوجوانانپشیماننمیشود.
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۳۱
کفارۀ فال بد
قال َر ُ
َ
سول اهلل:

ار ُة ال ِّطیَ َر ِة ،اَلت َّ َو ُّکلُ.
َک َّف َ

پیامبرخدا فرمودند:

کفارۀ فال بدزدن ،توکل به خداست.
ج ،۸ص۱۹۸
الکافی ،
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رشتۀ همۀ کارها به دست خداست
و هیچچیز بدون ارادۀ او در عالم
شکلنمیگیرد.
اگر تیغ عالَم بجنبد ز جای

نبُ ّرد رگی گر نخواهد خدای

کسی که بهخاطر فال بد و اعتقاد
به شومی کاری ،از انجامدادن آن
منصرف میشود ،گمان کرده که
خداوند از برطرفکردن آثار و
عواقب منفی آن کار عاجز است .این،
قدرتی را در عرض خداساختن و همان
شرک است .جبران این گمان ناروا،
در رهاکردن آن و توکل به خداست.
77

۳۲
عمرها و اجلها
َ
الص ُ
ادق:
قال ّ

اس
یَ ُ
عیش ال ّن ُ

بِأعما ِر ِه ْمَ ،و

بِإحسان ِ ِه ْم ْ
أکثَ َر مِ ّما یَعیشونَ
یَ ُموتونَ ب ِ ُذنوب ِ ِه ْم ْ
أکثَ َر مِ ّما

یَ ُموتونَ بِآجال ِ ِه ْم.

امامصادق فرمودند:

مردم بیش از آنکه با عمر خود زندگی کنند ،به احسان و
نیکوکاری خویشزندهاند و بیش از آنکه بهسبب فرارسیدن
اجل خود بمیرند ،در اثر گناهان خویش درمیگذرند.
بحاراالنوار ،ج ،۵ص۱۴۰
78

برایهرکساَجلیاستکهنقطۀپایان
زندگی او در دنیا و آغاز زندگی او در
سرای دیگر است .اینگونه نیست که
همگان تا اجلی زنده بمانند که برای
آنان مقدّر شده است؛ زیرا بعضی
گناهان سبب میشود پروندۀ زندگی
انسان زودتر بسته شود.
همینطور برخي اعمال صالح موجب
میشود انسان فرصتی بیشتر از آنچه تا
اجل وی مقدّر شده داشته باشد.
بسیاری از اوقات ،حرف آخر را نه
اجل ،بلکه عمل میزند.
79

33
معاملۀ دنیا و آخرت
قال َر ُ
َ
سول اهلل:

ش َُّر الن َّ ِ
اع آ ِخ َرتَ ُه ب ِ ُدن ْیا ُه َو ش ٌَّر مِ ْن
اس َم ْن ب َ َ
َذل ِ َ
اع آ ِخ َرتَ ُه ب ِ ُدن ْیا َغی ِر ِه.
ک َم ْن ب َ َ

پیامبر خدا فرمودند:

بدترینِ مردم کسی است که آخرت خود را برای دنیایش
بفروشد و از آن بدتر ،کسی است که آخرت خود را برای
دنیای دیگری بفروشد.
كتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،۴ص۳۵۲
ُ
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دنیای فانی برای خود ،ارزش مستقلی
ندارد و تمام ارج و بهای آن به این
است که بتواند مقدمات سعادت ابدی
ما را در سرای باقی تأمین کند .بر همین
اساس ،ما برای آخرت ماندگار آفریده
شدهایم ،نه دنیای ناچیز و ناپایدار.
چه بدبخت است کسی که آخرت
خویش را از دست میدهد تا دنیایش
آباد شود؛ چه رسد به آنکه بخواهد
دنیای دیگری آباد شود.
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34
کار براي دنیا و کار براي آخرت
قال َر ُ
َ
سول اهلل:

ْیاک َک َأن َّ َ
ا ِ ْع َملْ ل ِ ُدن َ
یش أَبَداً َو ا ْع َملْ
ک تَعِ ُ
ک َک َأن َّ َ
آلِ ِخ َرت ِ َ
وت َغداً.
ک تَ ُم ُ

پیامبر خدا فرمودند:

برای دنیای خود چنان کار کن که گویی تا ابد زندگی
خواهی کرد و برای آخرتت چنان کار کن که گویی فردا
خواهی ُمرد.
مجموعۀ ورام ،ج ،۲ص۲۳۴
ّ
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در مكتب ما ،كار براي دنيا عار نيست؛
اما حرص زدن و حرص خوردن براي
دنيانكوهيدهاست.
مؤمن نگران آخرت خويش است
كه سراي ابدي اوست ،نه دنیایی که
با همۀ خوشیها و ناخوشیها ،بسيار
زود پايان مييابد.
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۳۵
شبهای نیایش
َ
الص ُ
ادق:
قال ّ

َعلَ ُ
ب
یک ْم ب ِ َص اَل ِة اللَّیلِ َ ،فإِن َّ َها ُسن َّ ُة نَبِیِّ ُک ْم َو َد ْأ ُ

ین َق ْبلَ ُک ْم َو َم ْط َر َد ُة الدَّا ِء َع ْن أَ ْج َسا ِد ُک ْم.
َّ
الصال ِ ِح َ

امامصادق فرمودند:

بر شما باد نماز شب که سنّت پیامبر شماست و شیوۀ
صالحان پیش از شما و دورکنندۀ درد و بیماری از
جسمهایتان.
كتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،۱ص۴۷۲
ُ
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روح افسرده از احوال دنیا ،در
مناجات با پروردگار ،طراوتی
دوبارهمییابد .بهویژه آنهنگام که
در خلوت شب به قنوت بایستد.
نماز شب ،هم نگهبان جان است و هم
تن؛ زیرا بدن نیز با نماز شب از بسیاری
دردها و آفات ایمن میشود.
دال بسوز كه سوز تو كارها بكند

نماز نيمهشبي دفع صد بال بكند
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۳۶
شبهای درد
َ
الباقر:
قال ُ

َس َه ُر لَیلَ ٍة مِ ْن َم َر ٍ
ض أَ ْو َو َج ٍع ،أَ ْف َضلُ َو أَ ْع َظ ُم
أَ ْجراً مِ ْن ِعبَا َد ِة َسنَ ٍة.

امامباقر فرمودند:

شبی را از بیماری یا درد نخفتن ،برتر و اجرش بیشتر از
یک سال عبادت است.
الکافی ،ج ،۳ص۱۱۴
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گاهی شبی به بیداری میگذرد .نه
به نماز و مناجات؛ بلکه به ناخوشی و
دردی که اجازۀ پلک برهمگذاشتن
به انسان نمیدهد.
شبزندهداری در این شبها
ناخواسته است؛ اما این توفیق
اجباری ،پاداشی بیش از اجر یک
سال عبادت را به همراه دارد.
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۳۷
خیانت به بدن
َ
علی:
قال ٌّ

َم ْن کتَ َم الَأْ ِطبَّا َء َم َر َض ُهَ ،خانَ ب َ َدن َ ُه.

امامعلی فرمودند:

کسی که بیماری خود را از پزشکان بپوشاند ،به بدن خود
خیانت کرده است.
غررالحکم ،ح۱۱۱۸۹
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بیماریاگربهموقعتشخیصدادهشود،
درمانش بسیار سریعتر و آسانتر از
زمانی است که دیرهنگام آشکار شود.
درست است که برخی بزرگترها
صبر و تحملی بسیار بیشتر از جوانترها
دارند؛اماایندلیلیبرایمراجعهنکردن
بهپزشکنمیشود.
کتمان درد فضیلت است ،نه کتمان
بیماری.
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۳۸
تا بستر
َ
علی:
قال ٌّ

ت القیا َم مِ َن العِل َّ ِۀ.
استَ َط ْع َ
التَ ْض َط ِج ْعَ ،ما ْ

امامعلی فرمودند:

تازمانیکه بیماری تو را از پا نینداخته است ،خود را در
بستر مینداز.
مستدرکالوسائل ،ج ،۲ص۷۲
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از میانسالی به بعد ،دورانی است
که بدن انسان آهنگ ناسازگاری
مینوازد و دیگر مانند گذشته با ما
همراهینمیکند.
اگر قرار باشد با کوچکترین درد
و بیماری ،خود را در بستر بیندازیم،
تمام سالهای پیری در بستر خواهد
گذشت.
به بستر نباید روی خوش نشان داد
تا به بدن عادت نکند .اگر عادت
کرد ،دیگر رهایمان نمیکند.
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۳۹
کلید گنجینۀ عمر
َ
الص ُ
ادق:
قال ّ

َم ْن َح ُس َن ب ِ ُّر ُه فِی أهلِب َ ْیت ِ ِهُ ،م َّد فِی ُع ُم ِر ِه.

امامصادق فرمودند:

هرکس با خانوادۀ خود نیکوکار باشد ،عمرش افزون شود.
األمالیللطوسی ،ص۲۴۵
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کوتاهی و بلندی عمر انسان ،عللی
طبیعی دارد که در جای خود بیان شده
است .عالوهبر اینها ،عوامل دیگری
در افزایش عمر دخالت دارد که از
ِسنخ مسائل جسمی و طبی نیست.
این عوامل ،درظاهر ،با عمر انسان
رابطهای ندارند؛ اما در نصوص
دینی ،جزو عوامل فزایندۀ عمر
هستند .يكي از اين عوامل،
نیکوکاری با خانواده است.
کسی که اهل خانوادهداری است،
فرصت بیشتری برای زندگی خواهد
داشت.
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۴۰
گذرنامههای بهشتی
قال َر ُ
َ
سول اهلل:

أَکثَ ُر َما تَل ِ ُج ب ِ ِه ُأمَّتِی ال ْ َجن َّ َة :تَق َْوى اهلل ِ َو ُح ْس ُن
ال ْ ُخ ُل ِق.

پیامبر خدا فرمودند:

امت من بیشتر بهسبب دو خصلت وارد بهشت میشوند:
خداپروایی و خوشخویی.
الکافی ،ج ،۲ص۱۰۰
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پیامبر خدا تجلّی بندگی پروردگار
تجسم خداپروایی بودند .در ُحسن
و ّ
خُ لق و مکارم اخالقی نیز سرآمد

همگانبودند.
امت ایشان نیز اگر در خداپروایی و
خوشخویی ،به آن اسوۀ حسنه اقتدا
کنند ،در بهشت ،همنشین پیامبرشان
خواهند بود.
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