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سخن ناشر

ما شیعیان در کنار چشمه هایی که 250سال جاری شدند و به 
 هم پیوستند، تشنه لبان نشسته ایم و روح نیازمند خود را نُشسته ایم. 
نسخۀ  تنها  کریم،  قرآن  از  پس  راست گفتار،  امامان  گفته های 
آزموده برای شست وشوی جان و دل ماست. این پرسش که 
چرا چشم ها مان را در این چشمه ها پاک نساخته ایم، خود سرآغاز 

دگرگونی و روی آوری به گنجینه های حدیثی است.
چشم انداز  سند  راهبردهای  براساس  رضوی،  آستان قدس 
و  اندیشه ها  گسترش  به  ویژه ای  توجه  فرهنگی،  بیست سالۀ 
حدیث  و  قرآن  علوم  آموزش  ادارۀ  و  دارد  حدیثی  معارف 
آستان  قدس رضوی، در ادامۀ همین روش خجسته، راه را بر 

فراوان سازی پژوهش ها و آثار حدیثی می گشاید.
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مجموعه های چهل حدیث، هرگاه درون مایه هایی بلند را در 
نوشتارهایی کوتاه و با بیانی گویا و رسا نشان دهند، به خوبی 

می توانند این راهبرد را عملی سازند.
کتابی که پیش روی شما خوانندگان عزیز است، بخشی از 
مجموعۀ ده جلدی »حدیث خانواده« است که با گزینش هماهنگ 
و قلم خوش آهنگ حجت االسالم محمد الهی خراسانی و پس 
از ارزیابی استادان ارجمند حجج اسالم عبدالهادی مسعودی و 
الهی زاده آماده شده است. امیدواریم نگرش و نگارش این مجموعۀ 
حدیثی در امتداد الطاف امام علی بن موسی الرضا باشد و همراه با 

عنایت شما خوانندگان مهربان. 
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی
آستان قدس رضوی
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درآمد

:قال الّصادُق
َمْن َحِفَظ مِْن أََحاِدیثِنَا أَْربَعِیَن َحِدیثاً بََعثَُه اهللُ یَْوَم الِْقیاَمِة َعالِماً َفِقیهًا

هرکس چهل حدیث از احادیث ما حفظ کند، خداوند در روز قیامت او 
را همچون دانشمندی فقیه برانگیزد.                                الکافی، ج 1، ص 49

سناّت چهل حدیث نویسی از دیرباز در میان عالمان مسلمان، 
رایج بوده است. این سناّت، بیش از هر سبب دیگر، ریشه در 
 احادیثی دارد که به  شکل هاي گوناگون از پیامبر و اهل بیت
در فضیلت فراوان حفظ چهل حدیث نقل شده است. نمونه ا ی از 

آن ها در صدر این نوشتار آمده است.
شده  تدوین  فراوانی  چهل حدیثی  مجموعه های  تاکنون 
 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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مجموعه ای حدیثی عرضه نشده است که احادیث آن، بر محور 
گروه های ِسناّی مخاطبان و فضای ذهنی و نیازهای روحی خاصاّ 
هر گروه سامان یافته باشد؛ درحالی که ضرورت و اهمیت این کار 

بر کارشناسان عرصۀ تبلیغ معارف دینی پوشیده نیست.
نگارنده که چند سالی است در حوزۀ حدیث و علوم و معارف 
حدیثی، به تحقیق و تدریس و تألیف اشتغال دارد و از سوي دیگر 
تجربۀ سال ها کار آموزشی و تربیتی در مقاطع گوناگون دبستان، 
م شد تا با پیوندزدن دو  راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه دارد، مصماّ
شاخۀ »حدیث« و »تربیت دینی«، مجموعه ای حدیثی با محوریت 
نیازهای تربیتی مخاطب فراهم آوَرد و تا حداّ توان، کاستی موجود در 
این زمینه را برطرف سازد. مجموعه ای 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 چهل حدیثی است که شامل احادیث 
تشکیل دهندۀ  گوناگوِن  ِسناّی  گروه های  برای  گلچین شده 
خانواده است. این گروه های ِسناّی را این گونه تقسیم کرده ایم:

دفتر اول: کودکان )8تا11ساله( 
دفتر دوم: نوجوانان )12تا15 ساله(

دفتر سوم: جوانان: دختران )16ساله به باال(
دفتر چهارم: جوانان: پسران1 )16تا19ساله(
دفتر پنجم: جوانان: پسران2 )20ساله به باال(

دفتر ششم: همسران: مردان 
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دفتر هفتم: همسران: زنان 
دفتر هشتم: پدران 
دفتر نهم: مادران 

دفتر دهم: پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 
احادیث درج شده در این دفترها همگی از منابع حدیثی شیعه و 
از میان دست کم 20000 روایت، طی چند مرحله، گزینش شده اند. 
معیارهای اصلی گزینش احادیث برای هر گروه، بدین شرح بوده است: 
1. تناسب محتوایی با خصوصیات و نیازهای مخاطب در هر 

گروه ِسناّي؛
2. فراشمولی و اختصاص نداشتن به موقعیت خاصاّ زمانی یا 

مکانی؛
3. صریح بودن معنا و تشابه  نداشتن آن، به گونه ای که منجر به 

برداشت های نادرست نشود.
4. روانی و کوتاهی نِسبی متناسب با گروه ِسناّی، براي حفظ 

آسان تر.
شایان ذکر است به سبب پایبندی بر این  معیارها، در گروه های 
همسان، مانند جوانان )پسران و دختران(، همسران )مردان و زنان( 
و پدران و مادران، روایات مشترک به  چشم می خورد؛ اما گزینش 
روایت ها به گونه ای است که در مجموعۀ جلدهای مربوط به مراحل 

سناّی یک فرد، از جنس مرد یا زن، هیچ روایتی تکراری نیست. 
نکاتی نیز در ساماندهی روایات در هر دفتر مدنظر بوده است: 
1. پرهیز از فضاسازی تمام سفید یا تمام سیاه، به این معنا که 
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عمدۀ روایت ها، نمایانگر تشویق و تبشیر یا عتاب و انذار نباشد؛
2. جامعیت نسبی از جنبۀ تربیتی، به گونه ای که درمجموِع 
به مسائل مهم و نیازهای خاص آن  روایات هر دفتر، تقریباً 

گروه ِسناّی اشاره شده باشد؛
3. اشارۀ هم زمان به خطوط کلاّی و راهنمایی های عینی و 

جزئی در مسیر زندگی؛
ل روحی درمیان روایات  4. گنجاندن محراّک هایی برای تحواّ

هر دفتر؛
5. ترتیب بندی هدفمند روایت ها، به طوری که تا حداّ امکان، میان 
هر روایت با روایت بعدی، وجه ارتباطی آشکار باشد و خواننده 

احساس کند که روایات، یکی پس از دیگری جریان دارند؛
6. شاخص بودن روایاِت نخستین و واپسیِن هر دفتر، به گونه ای 
که روایت نخستین، نقطۀ مناسبی برای آغاز و روایت واپسین، 

ل.  نقطۀ پایان مناسبی باشد و درعین حال، منشأ حرکت و تحواّ
در  چند  نکاتی  روایت ها  ارائۀ  دربارۀ چگونگی  همچنین، 

کانون توجه بوده است:
1. روایات به طور کامل، اعراب گذاری و درصورت لزوم، 

عالمت گذاری شود؛
2. ترجمۀ روایت، ساده و روان و رسا باشد و از ترجمۀ 

واژه به واژه یا ادبی پرهیز شود؛
3. منبع هر روایت، به طور دقیق، در پای روایت و شناسنامۀ 

منابع در پایان هر دفتر بیاید؛
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4. پس از هر روایت، مطلبی کوتاه برای فهم بهتر و ملموس تر 
روایت، متناسب با زبان ِسناّی مخاطب، آورده شود.

در پایان، الزم می دانم از استاد ارجمندم حجت االسالم والمسلمین 
ق  دکتر نقی زاده که در نخستین مراحل نگارش این مجموعه، مشواّ
نگارنده برای تکمیل کار بودند، قدردانی کنم. از استادان بزرگوار، 
حجج اسالم عبدالهادی مسعودی و محمدحسین الهی زاده که ارزیابی 
این اثر را برعهده گرفتند و نیز از معاونت محترم تبلیغات و ارتباطات 
اسالمی آستان قدس رضوی و ریاست محترم اداره آموزش علوم 
قرآن و حدیث و همۀ همکارانشان که اسباب بهره مندی خیل زائران 
حرم رضوی را از این اثر فراهم کردند، تشکر مي کنم. همچنین از 
همسر مهربانم که سامان یافتن این اثر، مرهون همدلي و همراهي 

چندین ساله ي اوست، صمیمانه سپاسگزارم.
به امید آنکه این تالش ناچیز، مورد عنایت خاندان رسالت و 
به ویژه امام رئوف حضرت رضا علیهآالفالتحیةوالثناء، که همواره 
بندۀ احسانشان بوده ام، قرار بگیرد و خانواده های گرامی، در 

همۀ سطوح، از این مجموعۀ حدیثی بهره  مند شوند.

محمد الهی خراسانی
28آبان1388
برابر با 1ذی الحجه1430 
سالروز ازدواج پربرکت امیرالمؤمنین
و حضرت زهرا
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درآمدي بر چاپ دوم

به حول و قوۀ الهی و با عنایات اهل بیت، مجموعۀ »حدیث 
خانواده« پس از نخستین انتشار با استقبال گرم مخاطبان روبه رو شد. 
هرچند پاره ای اشکال ها در مرحلۀ چاپ رخ داده بود که مانع از 
انتشار گستردۀ کار شد. به هر ترتیب، در چاپ جدید و با پیگیری های 
به عمل آمده، این اشکال ها برطرف شد و به همین بهانه، تجدیدنظری 

نیز در گزینش و توضیح روایاِت برخی دفترها صورت گرفت.
شایسته است از فاضل گران مایه، حجت االسالم سیدمحمد ضیایی که 
با مطالعۀ دقیق و کامل مجموعۀ دفترها و نکته سنجی های 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 آراسته تر این اثر را فراهم کردند، قدردانی می کنم.
از همۀ خوانندگان گرامی، به ویژه کارشناسان دینی و تربیتی خواهشمندیم 
ما را از دیدگاه ها و پیشنهادهای ارزشمندشان، ازطریق تماس یا مکاتبه با 

ادارۀ علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی، بهره مند سازند.
به امید آنکه »حدیث خانواده« خانواده های ما را با حقیقِت »کالُمکم 

نور و أمُرکم ُرشد«، بیشتر آشنا سازد.
محمد الهی خراسانی
11 اسفند 1390
برابر با 8 ربیع اآلخر 1433
سالروز والدت باسعادت امام حسن عسکری
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1

ُگل بهشتی

:قاَل َرسوُل اهلل

الُِح َریَحانٌَة مَِن اهللِ َقَسَمَها بَْیَن ِعبَاِده. اَلَْولَُد الصَّ

پیامبر خدا فرمودند:

فرزند صالح، ُگلی خوشبوست که خداوند میان بندگانش 
تقسیم کرده است.

الکافی،ج۶،ص۲
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و  می نوازند  را  جان  مشام  ُگل ها 
به  انسان  برای  را  شادابی و خرمی 
ارمغان می آورند. گاهی ديدن يك 
ُگل، اندوه را از دل و خستگی را از 

تن بیرون می کند.  
فرزند صالح ُگلی است که خداوند 

از بهشت برای ما فرستاده است.
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2

کام متبّرک نوزاد 

:قاَل الّصادُق

َُّه أََمانٌ . َحنُِّکوا أَْوَلَدُکْم بُِتْربَِة الُْحَسیِن َفإِن

امام صادق فرمودند:

کام نوزادان خود را با تربت حسین بردارید که مایۀ 
ایمنی است.

کاملالزیارات،ص۲۷۸
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 کام نوزاد را با تربت سیدالشهدا
آغاز  همان  از  تا  برمی دارند 
و  عشق  دنیا،  به  چشم گشودن 
محبت به اهل بیت در جان او 
راه يابد. اگر اين تولّی و دلدادگی 
با وجودش آمیخته شود، عاقبت به 

خیر خواهد شد، ان شاءاهلل.
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3

برای محبت به فرزند

:قاَل الّصادُق

ِة ُحبِِّه لَِولَِدِه. إِنَّ اهللَ لَیَْرَحُم الَْعْبَد لِِشدَّ

امام صادق فرمودند: 

خداوند به بندۀ خود به خاطر شدت محبت او به فرزندش 
رحم می کند.

الکافی،ج۶،ص۵۰
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محبت  براي  که  ابتالها  و  بالها  چه 
مادرانه به فرزند، از مادر دور می شود. 

محبت به فرزند، باران رحمت الهی 
را فرو می ريزد.
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4

اجر محبت به فرزند

:قاَل َرسوُل اهلل

َحُه،  َفرَّ َمْن  َو  َحَسنًَة  لَُه  َولََدُه،کاَن  َقبََّل  َمْن 

َحُه اهللُ یْوَم الِْقیاَمِة. َفرَّ

پیامبر خدا فرمودند:

هرکس فرزند خود را ببوسد، خداوند در نامۀ عمل او 
حسنه ای ثبت خواهد کرد و هرکس فرزند خود را شاد 

کند، خداوند او را در روز قیامت مسرور می کند.
الکافی،ج۶،ص۴۹
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محبت به فرزند، به قدری فضیلت دارد 
که بوسیدن او در شمار حسنات قرار 
می گیرد و شادکردن او مايۀ ُسرور و 

شادی روز قیامت خواهد شد. 
هیچ گاه محبتت را از فرزندت دريغ 

نکن.
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5

عدالت در محبت

 :قاَل َرسوُل اهلل

یَْعِدلُوا  أْن  ُتِحبُّوَن  َکَما  بَیَن أَْولِدُکْم  اِْعِدلُوا 

بَْینَُکْم فِی الْبِرِّ َو اللُّْطِف.

پیامبر خدا فرمودند:

همان گونه که دوست دارید فرزندانتان در نیکی و محبت 
میان شما عادالنه عمل کنند، میان فرزندان خود نیز به 

عدالت رفتار کنید.
بحاراالنوار،ج۱۰۱،ص۹۲
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در محبت به فرزندان نبايد عدالت را 
زير پا گذاشت. اگر قرار است جشن 
تولدی بگیريم، بايد برای همۀ فرزندان 
جشن بگیريم. حتی در بوسیدن هم بايد 

عدالت را رعايت کرد. 
در  فرزندانش  بین  که  مادری 
محبت کردن فرق می گذارد، نبايد 
ناراحت شود اگر فرزندش میان او و 
پدرش در نیکی کردن فرق گذارد.
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6

فصل های زندگی فرزندان

:قاَل َرسوُل اهلل

َو  ِسنِیَن  َسْبَع  َعْبٌد  َو  ِسنِیَن  َسْبَع  َسیٌِّد  اَلَْولَُد 

َوِزیٌر َسْبَع ِسنِیَن.

پیامبر خدا فرمودند:

فرزند، هفت سال آقاست، هفت سال بنده و هفت سال 
وزیر.

مکارماالخالق،ص۲۲۲
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را  متفاوت  دورۀ  سه  فرزندی،  هر 
سال  هفت  می گذارد.  سر  پشت 
نخست، دوران سیادت است که بايد 
او را آزاد گذاشت و خواسته هايش 

را تاحد توان اجابت کرد. 
هفت سال دوم، دوران اطاعت است 
که دورۀ فرمانبری و يادگیری است. 
هفت سال سوم، دوران وزارت است 
که بايد با شخصیت دادن و اعتمادکردن 
به او، جايگاهی مانند وزير و مشاور 

برای او درنظر گرفت. 
توجه شايسته به بايسته های هر دوره، 
دنبال  به  را  بعدی  دورۀ  در  توفیق 

خواهد داشت.
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7

چون که با کودک سر و کارت فتاد

:قاَل َرسوُل اهلل

َمْن کاَن ِعْنَدُه َصبِیٌّ َفلْیَتََصاَب لَهُ .

پیامبر خدا فرمودند:

 هرکس کودکی دارد، باید با او کودکانه رفتار کند.

کتاُبمنالیحضرهالفقیه،ج۳،ص۴۹۳
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دنیای کودکان، ويژگی های خودش 
را دارد. برخی مسائل مهم برای ما، در 
دنیای آن ها هیچ اهمیتی ندارد و پاره ای 
از کارهای بی اهمیت نزد ما، برای آن ها 
بسیار مهم است. بسیاری از مفاهیم، در 
دنیای آن ها معنايی ندارد و اصول و 

قواعد، در ذهن آن ها جايی ندارد.
برای برقراری ارتباط و تأثیرگذاری 
بايد وارد دنیای کودکانۀ  بر آن ها 

آنان شويم. 
چون که با کودک سروکارت فتاد 

پس زبان کودکی باید گشاد
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8

بازیگوشی های کودکانه

:قاَل الکاظُم

ُتْستََحبُّ َعَراَمُة الُْغَلِم فِی ِصَغِرِه لِیَکوَن َحلِیمًا 

فِی ِکبَِرهِ .

امام کاظم فرمودند:

بازیگوشی پسر در دوران کودکی پسندیده است؛ زیرا در 
بزرگ سالی بردبار و خویشتن دار می شود.

کتاُبمنالیحضرهالفقیه،ج۳،ص۴۹۳
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بازيگوشی پسرها در دوران کودکی 
غالباً بیش از دخترهاست. اين مسئله 
دچار  و  ناراحت  را  والدين  گاهی 
که  بدانیم  بايد  می کند.  زحمت 
بازيگوشی پسر، هیجانات کودکانۀ 
او را تخلیه و حس ماجراجويانۀ او را 
ارضا می کند. اين کار سبب می شود 
عقدۀ  بزرگ سالی،  دوران  در  که 
شخصیتی نداشته باشد و از کرامت 
نفس برخوردار باشد. معموالً افراد 
کم صبر و زودرنج، کودکِی چندان 

خوشی نداشته اند.



32

9

کنجکاوی های کودکانه

: قاَل علیٌّ

َمْن َسَأَل فِی ِصَغِرِه أََجاَب فِی ِکبَِره.ِ

امام علی فرمودند: 

هرکس در خردسالی بیشتر بپرسد، در بزرگ سالی پاسخ 
می دهد.

غررالحکم،ح۶۶۲
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کودکان فراوان می پرسند و نبايد آن ها 
را به خاطر پرسش های فراوان سرزنش 
با  راه همین پرسش ها،  از  آنان  کرد. 
می شوند.  آشنا  خود  پیرامون  دنیای 
اگر اين حس کنجکاوی در کودک 
پرسش گری  روحیۀ  و  نشود  تقويت 
در او تضعیف شود، در بزرگ سالی 
با  پژوهش میانه ای نخواهد داشت و با 

ندانسته هايش َسر خواهد کرد.
اگر امروز به پرسش های کودکانۀ او با 
صبر و حوصله پاسخ دهیم، فردا اوست 
ديگران  پرسش های  پاسخ گوی  که 

خواهد شد.
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10

اهل نماز بارآوردن

: قاَل علیٌّ

َلَة َو ُخُذوُهْم بَِها إَِذا بَلَُغوا  َعلُِّموا ِصْبیانَُکُم الصَّ

الُْحُلَم.

امام علی فرمودند: 

به کودکان خود نمازخواندن را آموزش دهید و آنگاه که 
بالغ شدند، از آنان بازخواست کنید. 

غررالحکم،ح۳۳۴۵
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تعلیم  مسئولیت  مادری  و  پدر  هر 
خود  فرزندان  به  دينی  وظايف 
وظايف  میان  در  دارد.  برعهده  را 
دارد.  ويژه ای  جايگاه  نماز  دينی، 
بر  فراوانی  تأکید  روايات،  در 
آموزش نماز به فرزندان و نظارت 

بر نمازخواندن آنان شده است. 
فرزندی که بی اعتنايی پدر و مادر 
را به نمازش ببیند، به راحتی با نماز 
اهل  بیگانه می شود. فرزندانمان را 

نماز بار بیاوريم.
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11

همگام با تغییر شرایط 

 : قاَل علیٌّ

َسْبِع  أبْناَء  کانُوا  إذا  لِة  بِالصَّ ِصْبیانَکْم  ُمُرْوا 

ُقوا بَینَُهْم فِی الَْمضاِجِع إذا کانُوا  ِسنیَن َو َفرِّ

أبْناَء َعْشِر ِسنیَن.

امام علی فرمودند: 

در هفت سالگی، فرزندان خود را به نماز وادارید و در 
ده سالگی بستر خواب آنان را از یکدیگر جدا کنید.

مستدرکالوسائل،ج۱۴،ص۲۸۸
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وارد  کودک  که  هفت سالگی  از 
دوران اطاعت می شود، بايد او را به 
انجام دادن بعضی وظايف و عمل به 
بعضی از آداب وادار کرد. يکی از 

اين آداب مهم  نمازخواندن است. 
ورود  با  به تدريج،  ديگر،  ازسوی 
و  خوبی ها  درک  زمان  به  کودک 
بدی ها و پسندها و ناپسندها، بايد بعضی 
موقعیت های پیشین تغییر کند، ازجمله 
در يك بسترخوابیدن با برادر يا خواهر. 
نکات  اين  همۀ  به  کاردان  مادران 

ريز و درشت توجه می کنند.  
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عفیف پروری

:قاَل الّصادُق

إَِذا بَلََغِت الَْجاِریُة ِستَّ ِسنِیَن َفَلُیَقبُِّلَها الُْغَلُم َو 

الُْغَلُم َلُیَقبُِّل الَْمْرأََة إَِذا َجاَز َسْبَع ِسنِینَ .

امام صادق فرمودند: 

دختری که به شش سالگی رسیده است، هیچ پسری نباید 
او را ببوسد. همچنین پسري که از هفت سالگی گذشت، 

نباید زن نامحرم را ببوسد.
کتاُبمنالیحضرهالفقیه،ج۳،ص۴۳۷
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بذر عفت بايد در کودکی کاشته شود 
درخت  همچون  بزرگ سالی  در  تا 
تنومندی بتوان بر آن تکیه کرد. اگر 
که  خاصی  سن  از  پس  کودک 
روايات به آن اشاره کرده اند، باز هم 
تماس بدنی با جنس مخالف را تجربه 
عفاف  حفظ  بزرگ سالی،  در  کند، 
برای او دشوار و رابطه با نامحرم برای 

او آسان خواهد شد. 
در معاشرت ها و در مجالس، از اين 

موضوع غافل نشويم.  
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سرزنش های مکّرر

: قاَل علیٌّ

ُیْغِری  َذلَِک  َفإِنَّ  الَْعْتَب،  َر  ُتَکرِّ أَْن  إِیّاَک 

ُن الَْعْتَب. نِْب َو ُیَهوِّ بِالذَّ

امام علی فرمودند:

ر سرزنش کنی؛ زیرا این کار، گناهکار  بپرهیز از اینکه مکراّ
را جسور و مالمت را بی اثر می کند.

غررالحکم،ح۴۵۱۰
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را  فرزندت  برای هر خطايی،  اگر 
هر  به  را  سرزنش   اين  و  سرزنش 
بهانه ای تکرار کردی، اثر آن را از 
بین می بری؛ زيرا فرزندت کم کم 
به سرزنش مادرش عادت می کند و 
برای انجام دادن کار زشت، خودش 
را از پیش، برای رويارويی با مادرش 

آماده می کند. 
را  مادرانه ات  سرزنش  و  عتاب 

به آسانی خرج نکن.
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14

بذر تربیت 

: قاَل علیٌّ

ََّما َقلُْب الَْحَدِث کالَأْْرِض الَْخالِیَِة، َما ُألِْقَی  إِن

فِیَها مِْن َشیْ ٍء َقبِلَْتُه.

امام علی فرمودند:

قلب نوجوان همچون زمینی بایر است که هرچه در آن 
افکنده شود، می پذیرد.
وسائلالشیعه،ج۲۱،ص۴۷۸
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زمینی که هنوز بذری در آن کاشته 
نشده، پذيرای هرگونه بذری است 
خوب،  بذر  می پاشند.  آن  در  که 
محصول مرغوب و بذر بد، محصول 

نامرغوب و فاسد به دنبال دارد.
پیش از آنکه ديگران در جان و دل 
را  او  بپاشند،  ناسالم  بذر  فرزندت 

درياب. 
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باید خود را مالمت کنند 

:قاَل َرسوُل اهلل

لََعَن اهللُ َوالَِدْیِن َحَمَل َولََدُهَما َعلَی ُعُقوقِِهَما.

پیامبر خدا فرمودند:

از رحمت خداوند دور باد پدر و مادری که موجبات بدکاری 
فرزند خود و نارضایتی خویشتن را از وی فراهم آورند.

کتاُبمنالیحضرهالفقیه،ج۴،ص۳۷۱
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پدر و مادری که برای تربیت فرزند 
خود وقت نگذاشته اند، پای درد دل 
مدرسه اش  و  درس  از  ننشسته اند،  او 
نپرسیده اند، هیچ گاه دوستان فرزندشان 
را  او  دل مشغولی های  و  نديده اند  را 
نشنیده اند، راه طغیان و سرکشی را خود 
به روی او گشوده اند. آنان ديگر نبايد 

کسی را جز خود مالمت کنند.
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به دنبال ازدواج

:قاَل َرسوُل اهلل

فِی  لَُهْم  ُیْحِسُن  اهللَ  َفإِنَّ  أَیاَماُکْم  ُجوا  َزوِّ

ُع لَُهْم فِی أَْرَزاقِِهم. أَْخَلقِِهْم َو ُیَوسِّ

پیامبر خدا فرمودند:

فرزندان خود را همسر دهید که خداوند خوی آنان را نیکو 
می کند و روزی آنان را گشایش می دهد.

بحاراالنوار،ج۱۰۰،ص۲۲۲
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برای  مناسب  سن  به  فرزندت  اگر 
ازدواج رسیده و از بلوغ فکری الزم 
برای آن برخوردار است، بايد موقعیت 
را برای ازدواج او فراهم کنی. اينکه او 
هنوز کمی اشکاالت اخالقی يا پاره ای 
مشکالت مالی دارد، دلیل مناسبي برای 

ازدواج نکردن نیست.
 اگر قرار بود فقط کسانی ازدواج کنند 
که هیچ مشکل اخالقی يا مالی ندارند، 
می توانستند  مردم  از  درصد  چند 

زندگی مشترک را آغاز کنند؟ 
ُحسن ُخلق و وسعت رزق از ثمره ها 

و برکت های ازدواج است.
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از او غافل نشوی

 :قاَل الباقُر

َِّها مِْن ِرَضا َزْوِجَها. َل َشِفیَع لِلَْمْرأَِة أَنَْجُح ِعْنَد َرب

امام باقر فرمودند:

برای زن نزد پروردگارش، شفیعی کارسازتر از خشنودی 
شوهرش نیست.

الخصال،ج۲،ص۵۸۵
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اين دنیا با همۀ خوشی ها و ناخوشی ها 
می گذرد؛ اما در آن دنیا، هیچ چیز 
به اندازۀ رضايت شوهرت نمی تواند 

برايت کارساز باشد.
نکند آن قدر مشغول فرزندانت شوی 

که از شوهرت غافل بمانی.
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کاری که سرکه با عسل می کند

 :قاَل الّصادق

یَِّئ ُیْفِسُد الَْعَمَل َکَما ُیْفِسُد الَْخلُّ  إِنَّ الُْخُلَق السَّ

الَْعَسلَ .

امام صادق فرمودند:

بدخویی، عمل را تباه می کند، همچنان که سرکه عسل را.

الکافی،ج۲،ص۳۲۱
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زنبور با شیرۀ جانش عسل می سازد؛ 
اما چند قطره سرکه کافی است که 
تمام شیرينی عسل را از بین ببرد. ما 
نیز گاهی برای انجام دادن کار خیر، 
زحمت فراوانی را به جان می خريم 
آن  صرف  را  فراوانی  همت  و 
می کنیم. اما با بدُخلقی، هم شیرينی 
آن را در کام ديگران تلخ می کنیم 
و هم اجر خودمان را از بین می بريم.

اعمالمان را با بدخويی تباه نکنیم. 
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19

بهای خاطر مؤمن 

:قاَل رسوُل اهلل

نْیا لَمْ یَُکْن َذلَِک  َمْن أَْحَزَن ُمْؤمِناً ُثمَّ أَْعَطاُه الدُّ

َکفَّاَرتَُه َو لَمْ ُیْؤَجْر َعلَْیِه.

پیامبر خدا فرمودند: 

هرکس مؤمنی را اندوهناک کند و سپس دنیا را به او بدهد، 
نه گناهش بخشوده شده و نه به خاطر عطایش پاداشی 

نصیبش می شود.
مستدرکالوسائل،ج۹،ص۹۹
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بعضی ظرف ها اگر بشکند، به خوبی 
معلوم  طوری که  می شود،  ترمیم 
شکسته   روزی  ظرف،  اين  نمی شود 
اگر  حتی  ديگر،  بعضی  اما  است؛ 
تَرک هم بردارد، ديگر مانند روز اول 
نمی شود. به گونه ای که اگر بهترين و 
رنگارنگ  ترين میوه ها را هم درون آن 
بگذارند، باز ظرفی ترک خورده است.

نمی شود دلی را شکست و گفت که 
با هديه ای جبران می کنم. اين گناه را 
نمی توان خريد، حتی با بهايی گزاف. 
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برای تطهیر

:قاَل َرسوُل اهلل

َما أََصاَب الُْمْؤمَِن مِْن نََصٍب َو َل َوَصٍب َو َل ُحْزٍن 

ُه إِلَّ َکفََّر اهللُ بِِه َعْنُه مِْن َسیِّئَاتِهِ . َحتَّی الَْهمِّ ُیِهمُّ

پیامبر خدا فرمودند:

 هیچ رنج و پیشامد و اندوه و حتی نگرانی خاطری به 
مؤمن نرسد، جز اینکه خداوند با آن گناهانش را بزداید.

تحفالعقول،ص۳۸
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و  تعذيب  سر  از  مؤمن  برای  بال 
مجازات نیست؛ بلکه برای تطهیر و 
پاک سازی اوست. هر رنجی برای 
او کفاره ای برای گناهی است که 
مرتکب شده و خداوند نمی خواسته 
است در نامۀ اعمالش بماند؛ اگرچه 
گاه، بنده تشخیص ندهد و از خدای 

خود شاکی شود. 
به  را  فرزندش  نیاز  وقتی  نیز  مادر 
استحمام ببیند، او را به حمام می برد. 
هرچند که او جیغ و داد کند و بر 

بدن مادرش مُشت بکوبد.
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جام بال

 :قاَل َرسوُل اهلل

ی  ی َعْبَدُه الُْمؤمَِن بِالْبَلِء، َکَما ُتَغذِّ إنَّ اهللَ لَُیَغذِّ

الَْوالَِدُة َولََدها بِاللَّبَِن.

پیامبر خدا فرمودند: 

می  کند.  تغذیه  گرفتاری  و  بال  با  را  خود  بندۀ   خداوند 
همچنان که مادر، فرزند خود را با شیر.

اعالمالدین،ص۲۷۷
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گاهی بال برای برخی بندگان مؤمن 
خدا، نه از سِر  تطهیر که برای ترفیع 
که  گناهانشان  برای  نه  اينان  است. 
تا  مبتال می شوند  َحسناتشان  به خاطر 
با سختی ها رشد  در مسیر رويارويی 
کنند و لیاقت ترفیع درجه را پیدا کنند. 

اين گونه ابتال برای هرکسی نیست.
هرکه در این بزم مقّرب تر است

جام بال بیشترش می دهند 
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خیر دنیا و آخرت

: قاَل علیٌّ

َو  نْیا  الدُّ َخیَر  ُرِزَق  َفَقْد  فِیِه  ُکنَّ  َمْن  ثََلٌث 

َعلَی  ْبُر  الصَّ َو  بِالَْقَضاِء  َضا  الرِّ  : ُهنَّ اْلِخَرِة. 

َخاِء. کُر فِی الرَّ الْبََلِء َو الشُّ

امام علی فرمودند: 
سه خصلت است که هرکس داشته باشد، خوبی دنیا و 
آخرت روزی اش شده است. آن سه چیز عبارت است از: 
راضی بودن به قضای الهی، صبرکردن بر بال و گرفتاری و 

شکرکردن در هنگام آسایش و رفاه.
غررالحکم،ح۶۲۸۳
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او  برای  خداوند  آنچه  به  که  کسی 
در  و  است  راضی  کرده  قسمت 
خوشی ها، بنده ای شکور و سپاسگزار 
است و در ناخوشی ها، فردي صبور و 
بردبار، هم آرامش و خوشبختی دنیا 
و هم آسايش و سعادت آخرت را به 

دست آورده است. 
خوشا به حال او.   
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اجابت دنیوی یا اخروی؟

:قاَل الّصادُق

فِی  َدْعَوٌة  لَُه  ُیْستََجْب  لَْم  َُّه  أَن الُْمْؤمُِن  یَتََمنَّی 

ا یََری مِْن ُحْسِن الثََّواِب ِِ. نْیا مِمَّ الدُّ

امام صادق فرمودند:

مؤمن پاداش نیک ]و چشمگیر[ آخرت را که می بیند، آرزو 
می کند کاش هیچ دعایی از او در دنیا مستجاب نمی شد.

الکافی،ج۲،ص۴۹۰
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لَُکم«  اَستَِجْب  »اُدُعوني  فرمود: 
برايتان  تا  بخوانید  مرا   .)60 )غافر، 
اجابت کنم. پس اگر بنده به راستی 
دعا کند، اجابت آن حتمی است. 
دنیوی  اجابت  در  مصلحت  اگر 
که  را  اخروی  اجابت  نباشد،  آن 
پاداشی عظیم است، به دنبال خواهد 
با ديدن  پاداشي که مؤمن  داشت؛ 
آن می گويد: کاش همۀ دعاهايم را 

برايم ذخیره می کردند.
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پاسخ گره گشایی

:قاَل الّرضا

یَْوَم  َقلْبِِه  َعْن  اهللُ  َج  َفرَّ ُمْؤمٍِن  َعْن  َج  َفرَّ َمْن 

الِْقیاَمِة.

امام رضا فرمودند: 

هرکس گره از کار مؤمنی بگشاید، خداوند در روز قیامت 
گرۀ غم از دل او می گشاید.

الکافی،ج۲،ص۲۰۰
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اندوهناک کردن  همان گونه  که 
نمی ماند،  بدون  جواب  مؤمن، 
خوش حال کردن مؤمن نیز بی پاسخ 

نمی ماند.
هرکس که دل مؤمنی را از اندوه 
که  روز  آن  در  برهاند،  نگرانی  و 
خويش  عاقبت  نگران  هرکسی 
است و وجودش از حسرت و اندوه 
لبالب، خداوند مهربان، غم از دل او 

می برد و لبخند بر لبانش می نشاند. 
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کار نیکو کردن از پُرکردن است

:قاَل الّصادُق

بِثََلِث ِخَصاٍل:  إِلَّ  َلیَْصُلُح  الَْمْعُروَف  َرأَْیُت 

تَْصغِیِرِه َو تَْستِیِرِه َو تَْعِجیلِهِ .

امام صادق فرمودند:

دیدم که کار نیک سامان نمی یابد، مگر با سه چیز: شتاب 
در انجام دادن آن، کوچک شمردن آن و پنهان کردن آن. 

الکافی،ج۴،ص۳۰
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که  کاری  انجام دادن  در  گاهی 
دهیم،  انجام  برای کسی  می خواهیم 
از  را  او  که  می کنیم  تعلّل  آن قدر 
نیز  گاهی  می کنیم.  دلسرد  خودمان 
کاری را برای کسی انجام می دهیم و 
به هر بهانه ای، آن را به رخ او می کشیم.
نگذاريم ارزش کارمان از بین برود.
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رنج بندگی

: قاَل علیٌّ

ثََواُب الَْعَمِل َعلَی َقْدِر الَْمَشقَِّة فِیِه.

امام علی فرمودند:

 پاداش کار، به اندازۀ رنج و زحمتی است که در آن است.

غررالحکم،ح۲۹۴۶
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پاداش کسی که در عافیت و راحتی 
دين داری می کند، هرگز با کسی برابر 
نیست که برای دين داربودن، متحمل 

رنج و مشقت فراوان می شود.
بانويی که برای حفظ حجاب خويش، 
بايد طعنه و تمسخر نزديکان خود را 
با کسی که  تحمل کند، در مقايسه 
حجابش  به خاطر  را  او  نزديکانش 
تحسین می کنند، اجری چند برابر دارد.

رنج بندگی بی پاسخ نمی ماند.
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تساّلیی برای مادر

: قاَل علیٌّ

ی الثَّْکلَی أََظلَُّه اهللُ فِی ِظلِّ َعْرِشِه یَْوَم  َمْن َعزَّ

َل ِظلَّ إِلَّ ِظلُُّه.

امام علی فرمودند:

است،  فرزندش  مرده  که  دهد  تسالاّ  را  مادرِی  هرکس 
او  هیچ سایه ای جز سایۀ عرش  که  در روزی  خداوند 

نیست، وی را در سایۀ عرش خود جای می دهد.
الکافی،ج۳،ص۲۲۷
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هیچ غمی، داغ فرزند نمی شود. اگر 
دل مادِر داغ ديده ای را تساّل دادی و 
قدری از بار غمش برداشتي، خداوند 
در صحرای سوزان محشر، تو را در 

سايۀ رحمت خويش جای می دهد.  
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به استقبال فضیلت ها 

:قاَل علی

َلُیْهِدی  َمْن  إِلَی  أَْهِد  َو  َلیَُعوُدَک  َمْن  ُعْد 

إِلَیَک .

امام علی فرمودند:

 از کسی که از تو عیادت نمی کند، عیادت کن و به کسی 
که به تو هدیه نمی دهد، هدیه بده.

کتاُبمنالیحضرهالفقیه،ج۳،ص۳۰۰
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محبت به آشنايان و نزديکان، فضیلتی 
اخالقی است. اگر کسی خود را از اين 
فضیلت محروم کرده است، من چرا 

خودم را محروم کنم. 
مهم نیست که اين فرد به عیادتم آمده 
يا نیامده است، من فرصت عیادت از او 

را از دست ندهم.
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پیوند خویشاوندی

 :قاَل الّصادُق

ی الَأْْعَماَل َو ُتْنِمی الَأْْمَواَل  ِحِم ُتَزکِّ إِنَّ ِصلََة الرَّ

ُر الِْحَساَب َو تَْدَفُع الْبَلَْوی َو تَِزیُد فِی  َو ُتیَسِّ

ْزِق. الرِّ

امام صادقفرمود:

صلۀ رحم اعمال را پاک و اموال را فراوان و حساب را 
آسان می کند. بال را می زداید و روزی را افزون می کند.

الکافی،ج۲،ص۱۵۷
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خداوند متعال برای پیوند با خويشاوندان 
با »صلۀ  از آن  دينی  فرهنگ  که در 
َرحم« ياد می شود، عالوه بر نتايج عینی 
و  دنیوی  آثار   اجتماعی،  و  اخالقی 

اخروی ويژه ای قرار داده است. 
دفع بال و فزونی اموال و فراوانی روزی 
دنیوی آن و  آثار  از  معنوی  و  مادی 
پاکی اعمال و  آسانی حسابرسی روز 

قیامت از آثار اخروی آن است.
اين همه برکت را از دست ندهیم.
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به دنبال کینه ها

: قاَل علیٌّ

نْیا أَْصَغُر َو أَْحَقُر َو أَنَْزُر مِْن أَْن ُتَطاَع فِیَها  اَلدُّ

الَأْْحَقاُد.

امام علی فرمودند:

دنیا کوچک تر و حقیرتر و ناچیزتر از آن است که در آن، 
کینه ها دنبال شود.
غررالحکم،ح۲۵۴۴
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دل  به  کدورتی  کسی  از  عده ای 
که  نمی گذرد  مدتی  اما  می گیرند؛ 
آن را فراموش می کنند. برخی ديگر، 
کینه هايشان را می پرورانند و به بهانه های 

گوناگون، آن ها را تازه تر می کنند.
به راستی، انسان در اين دوروزۀ دنیا 
چقدر فرصت دارد که بخواهد به 
ناراحتی ها و دلگیری های خودش 

از ديگران بپردازد؟
بايد مراقب اشتباهات خود بود، نه 

در فکر اشتباهات گذشتۀ ديگران.
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در جست وجوی رسوایی دیگران 

: قاَل علیٌّ

مِْنَک  أَبَْعُدُهْم  َو  إِلَیَک  النَّاِس  أَبَْغُض  لِیَُکْن 

أَْطلَُبُهْم لَِمَعایِِب النَّاِس.

امام علی فرمودند:

باید  تو  از  آن ها  تو و دور ترین  نزد  مردم  مبغوض  ترین 
کسانی باشند که بیشتر در پِی یافتن خطاهای مردم   اند.

غررالحکم،ح۹۶۰۱
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رسوايی  ديدن  در  برخی  لذت   
ديگران است. به همین دلیل، همیشه 
به دنبال کشف خطاها و ضعف های 
ديگران اند تا با بازگوکردن آن ها، 

سرافکندگی آنان را ببینند.
اين گونه  با  هم سخنی  و  هم نشینی 
کردار  اين  به  آنان  تشويق  افراد، 
زشت است. نبايد به چنین کسانی 

روی خوش نشان داد.
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آن که خودداری کند

:ّجاُد قاَل السَّ

َعْثَرتَُه  َمْن َکفَّ َعْن أَْعَراِض النَّاِس أََقاَل اهللُ 

یَْوَم الِْقیاَمِة.

اد فرمودند: امام  سجاّ

هرکس از لطمه زدن به آبروی مردم خودداری کند، خداوند 
روز قیامت از لغزش او چشم می پوشد.

بحاراالنوار،ج۶۸،ص۴۲۶
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گاهی از کسی به شدت رنجیده ای 
يا  گفتار  بازگويی  با  می توانی  و 
بريزی  را  آبرويش  او،  از  رفتاری 
تا قدری از رنجوری خود بکاهی. 
او را  اگر تالفی نکردی و آبروی 
حفظ کردی، خداوند نیز آبروی تو 
را دربرابر انبیا و اولیا و همۀ شاهدان 

روز محشر حفظ می کند. 
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پیامدهای غیبت 

:قاَل َرسولُ اهلل

َمِن اْغتَاَب ُمْسلِماً أَْو ُمْسلَِمًة لَْم یَْقبَِل اهللُ َصَلتَُه 

َو َل ِصیاَمُه أَْربَعِیَن یَْوماً َو لَیلًَة إِلَّ أَْن یَْغِفَر لَُه 

َصاِحُبهُ .

پیامبر خداوند فرمودند:

و  نماز  تا چهل روز  کند،  از مسلمانی غیبت   کسی که 
روزه اش قبول درگاه خداوند واقع نمی شود. مگر کسی که 

از او غیبت شده است، او را ببخشد.
مستدرکالوسائل،ج۷،ص۳۲۲
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بدگويی کردن،  ديگران  پشت سر 
گناهی بزرگ است که برخی آن را 
ساده انگاشته اند و مايۀ گذران اوقات 
خود قرار داده اند. کوچك شمردن 
از گناه، هريك  گناه و لذت بردن 

سنگینی گناه را چند برابر می کند. 
چگونه نماز و روزۀ کسی که گناه 
کبیره ای را کوچك می شمرد و از 
انجام دادن آن لذت می برد، پذيرفته 

شود؟
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از شیعیان شعاری تا شیعیان کرداری

:قاَل الّصادُق

لَْیَس مِْن ِشیَعتِنَا َمْن َقاَل بِلَِسانِِه َو َخالََفنَا فِی 

أَْعَمالِنَا َو آثَاِرنَا.

امام صادق فرمودند:

شیعۀ ما نیست کسی که به زبان، َدم از ما زند؛ ولی برخالف 
کردار و رفتار ما عمل کند.

مشکاةاالنوار،ص۷۰
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شیعه بودن  شعار  شعاری،  شیعیان   
می دهند؛ اما رفتارشان رنگ و بوی 

رفتار علوی ندارد. 
 شیعیان کرداری کسانی هستند که 
با آنکه ادعايی ندارند، کردارشان 
است؛  علوی  سیرۀ  از  آيینه ای 
و  لطف  در  عبادت،  و  طاعت  در 

مهربانی، در ايثار و گذشت... . 
از شیعیان کرداری باشیم، نه شیعیان 

شعاری. 
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اصل ایمان

:قاَل رسوُل اهلل

أَْصُل اْلِیَماِن ُحْسُن التَّْسلِیِم ِلَْمِر اهللِ.

امام علی فرمودند:

اصل ایمان، تسلیم نیکو دربرابر فرمان پروردگار است.

غررالحکم،ح۱۴۴۴
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اسالم يعنی اقرار و ايمان يعنی باور. 
باور، کار  و  است  زبان  اقرار، کار 
دل. اسالم به گفتن شهادتین تمام 

است و ايمان به عمل نیاز دارد. 
پروردگار  دستورهای  دربرابر  اگر 
را  خداوند  فرمان  و  بودی  خاضع 
بر زمین نگذاشتی، به بُن مايۀ ايمان 

دست يافته ای.   
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36

مرزهای خشم و خشنودی

:قاَل الّصادُق

ُیْخِرْجُه  لَْم  َغِضَب،  إَِذا  َِّذی  اَل الُْمْؤمُِن،  ََّما  إِن

َغَضُبُه مِْن َحقٍّ َو إَِذا َرِضَی، لَْم ُیْدِخلُْه ِرَضاُه 

فِی بَاِطلٍ .

امام صادق فرمودند:

مؤمن کسی است که هرگاه خشمگین شود، خشمش 
او را از جادۀ حق بیرون نمی  برد و هرگاه خشنود شود، 

خشنودی اش او را به باطل نمی کشاند.
الکافی،ج۲،ص۲۳۳
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مؤمن بر مرکب نفس خود سوار است. 
اگر نفسش خشمگین  شد، نمی گذارد 
اگر  و  ببرد  بیرون  از جادۀ حق  را  او 
چموشی  نمی گذارد  بود،  سرخوش 

کند و او را به چراگاه بیگانه کشاند. 
وای به حال کسی که اختیارش را به 

مرکبش سپرده باشد. 
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37

محفل عصیان

:قاَل الّصادُق

َلیَْنبَغِی لِلُْمْؤمِِن أَْن یْجلَِس َمْجلِساً ُیْعَصی اهللُ 

فیِه َو َلیَْقِدُر َعلَی تَْغییِرِه.

امام صادق فرمودند:

 سزاوار نیست مؤمن در مجلسی بنشیند که در آن، معصیِت 
خداوند می شود و او نمی تواند آن وضع را تغییر دهد.

الکافی،ج۲،ص۳۷۴
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وقتی می پرسند: چرا چیزی نگفتی؟ 
مرا  حرف  کسی  می دهد:  جواب 

گوش نمی داد.
تغییر وضع آنجا دست او نیست؛ اما 
بیرون آمدن از آنجا که دست خود 
اوست. بايد برخیزد تا در گناه آنان 

شريك نشود.
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38

مهم آن است که او بپسندد

:قاَل َرسوُل اهلل

. َلتََخْف فِی اهللِ لَْوَمَة َلئٍِمٍٍٍٍ

پیامبر خدا فرمودند: 

در راه پروردگار، از هیچ سرزنش کننده ای ترس به دل راه 
مده.

وسائلالشیعه،ج۱۵،ص۲۸۹
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تشخیص  را  خودت  وظیفۀ  اگر 
داده ای، ديگر به قضاوت و سرزنش 

ديگران کاری نداشته باش.
ديگران برای بسیاری مسائل تو را 
سرزنش می کنند؛ برای مهريۀ کم، 
زندگی  برای  ساده،  جهیزيۀ  برای 

خالی از تجمل و  تشريفات.
مهم آن است که خداوند بپسندد.
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39

بنده نوازی را به که می آموزی؟

:قاَل َرسولُ اهلل

َقاَل اهللُ َجلَّ َجَللُُه: »یَا ابَْن آَدم! أَِطْعنِی فِیَما 

أََمْرُتَک َو َلُتَعلِّْمنِی َما ُیْصلُِحَک !«

پیامبر خدا فرمودند: 

خدای تبارک و تعالی می فرماید: »ای آدمیزاد، از فرمانی که 
به تو داده ام، اطاعت کن و صالح کار خود را به من نیاموز.«

األمالیللصدوق،ص۳۲۰
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کار ما بندگی و کار او بنده نوازی 
است. ما اگر راه بندگی را نمی دانیم، 

او رسم بنده نوازی را می داند.
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40

پاسخ بندگی

:قالَْت فاِطَمُۀ

َمْن أَْصَعَد إِلَی اهللِ َخالَِص ِعبَاَدتِِه، أَْهبََط اهللُ 

إِلَْیِه أَْفَضَل َمْصلََحتِهِ .

حضرت فاطمه فرمودند:

ببرد،  خداوند  درگاه  به  را  خود  خالصانۀ  عبادت  هرکه 
خداوند بهترین مصلحت او را برایش فرو  فرستد.

بحاراالنوار،ج۶۸،ص۱۸۴
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بعضی عبادت ها رياکارانه و فريبکارانه 
که  نگويند  تا  می خواند  نماز  است. 
بی نماز است. روزه می گیرد تا بگويند 
که روزه دار است. اهل عبادت نیست؛ 
اما عبادت می کند تا ديگران را بفريبد 

و به نان و نوايی برسد.
عبادت ها خالصانه  بعضی  مقابل،  در 
است و انگیزه ای جز بندگی در کار 
بندگی،  و  عبادت  اين گونه  نیست. 
بهترين  پاداش ها،  بهترين  سزاوار 
بهترين  و  روزی ها  بهترين  تقديرها، 
مصلحت ها از جانب پروردگار است. 
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