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رٍاتط سالن در خاًَادُ

اخالق ٍ هحثت در خاًَادُ

ضزٍرت اّويت خاًَادُ

دس ساتغِ سالن ٍ ساصًذُ ّوسشاى دس هثادلِ اعالػات ٍ

گفتي چٌذ خولِ سٌدیذُ ٍ هؤثشّ ،وشاُ تا اخالق ٍ سفتاس

سسَل خذا (ظ) فشهَدّ :ش هؼشٍفی صذلِ تِ ضواس هیآیذ ٍ

احساسات دس فضای هٌاسة هطاسوت هی وٌٌذ ،تا یىذیگش

هحثت آهیض ٍ تطَیك صویواًِ  ،تْتشیي ووه تشاى تمَیت سٍحیِ

ّش آًچِ سا وِ هؤهي تشای خَد ٍ خاًَادُ ٍ ّوسشش ّضیٌِ وٌذ

ّواٌّگی داسًذ ٍ دس ایي استثاط ّشدٍ اسصش تاالیی تشای خَد دس

است.

ٍ ًیض ّش آًچِ تا آى آتشٍی خَد سا حفظ وٌذ تشایص صذلِ

ًظش هی گیشًذ .اص دیذگاُ اسالم استثاعی سالن است وِ تش پایِ

ساختواى ٍخَدى ّش اًساًى تِ گًَِ اى است وِ خَاُ یا

ًَضتِ هیضَد ٍ فشهَد :تْتشیي ضوا وساًی ّستٌذ وِ تشای

ی تىشین ضخصیت ٍ ػضت ٍ احتشام هتماتل افشاد اًساًی استَاس

ًاخَاُ دس هماتل تطَیك ٍ دلگشهى ٍ صویویت ٍ هحثت لَت هى

خاًَادُ خَد تْتشیي تاضٌذ ٍ هي تشای خاًَادُ خَدم تْتشیي

تاضذ سٍاتغی وِ تش ایي اساس پایِ گزاسی ضَد ،افشاد سا دس

گیشد ٍ هتاثش هى ضَد .چشا اص ایي ٍسیلِ هْن دس ساُ هَفمیت

ضوا ّستن ٍ ًیض فشهَد :وسی وِ تِ تاصاس سٍد ٍ تحفِای تخشد ٍ

تشاتش اًحشاف ّا ایوي هی وٌذ .چٌاى وِ اهیش الوَهٌیي ػلی (ع)

صًذگى استفادُ ًىٌیذ؟ تا هحثت ٍ ایداد ػاللِ ٍ اخالق خَب ٍ

آى سا تشای خاًَادُ خَیص تثشد هاًٌذ وسی است وِ صذلِای

هی فشهایٌذ :وسی وِ اص وشاهت ًفس تشخَسداس ضذ ،ضَْات

هَدتاًِ ٍ صفا ٍ صویویت هى تَاًیذ پطتَاًِ هحىوى تشاى صًذگى

سا تِ سَی ًیاصهٌذاى هیتشد.

ًفساًی سا دس ًظشش خَاس ٍ ًاچیض هی آیذ.

خَد ٍ هَفمیت ّوسشتاى دس هماتلِ تا هطىالت تاضیذ ٍ دس ًتیدِ

اهام سضا (ع) فشهَدّ :ش وس سٍصی سا اص ساُ حاللص تدَیذ ٍ

دس صًذگی صًاضَیی توشوض سٍی چیضّای هثثتی وِ یه ساتغِ سا

سؼادت خَد سا فشاّن وٌیذ.

تشای خَد ٍ خاًَادُاش ّضیٌِ وٌذ ّواًٌذ هداّذ دس ساُ

خَب ٍ صًذُ ًگِ هی داسد ،تسیاس هْن است . .هحمماى هی گَیٌذ

اًساى ًیاصهٌذ ٍ تطٌِ هحثت است  ،اگش آب صالل هحثتى اص

خذاست .آى اهام (ع) دس اداهِ ایي حذیث فشهَد :اگش هشدی

تشای ایٌىِ یه ساتغِ تِ واسوشد خَد اداهِ دّذ ،الصم است وِ

وسى یافت تا توام ٍخَد تِ اٍ ػاللِ هٌذ هى ضَد ٍ اًس هى

دچاس تٌگذستی ضذ ،تِ ضواًت خذا ٍ پیاهثشش (ظ) تِ هیضاى

ًسثت خاصی اص خَتی دس هماتل تذی ٍخَد داضتِ تاضذ ٍایي سلن

گیشد ٍگشًِ تِ ًاچاس ٍلتى آب صالل ٍ ضیشیي ًثَد تِ آب ضَس

غزای هَسد ًیاص خاًَادُاش ٍام تگیشد ٍ اگش پیص اص تاصپشداخت

حیشت آٍسپٌداُ پٌداُ ًیست تلىِ پٌح تِ یه است.دس هماتل ّش

ّن تسٌذُ هى وٌذ.

ٍام خَد ٍفات یافت ،تش ػْذُ پیطَای هسلواًاى است وِ ٍام

تؼاهل هٌفی یا تٌص صا تایذ پٌح تؼاهل هثثت ٍخَد داضتِ تاضذ.

شزط اٍل هحثت  ،شٌاخت رٍحيات ّوسز است:

ٍی سا تپشداصد.

دیگزاى
تقذم خاًَادُ تز
رتينول

اٍلیي لذم تشاى ایداد هحثت ضٌاخت یىذیگش ٍ سٍحیات عشفیي

اهام صادق (ع) فشهَدّ :شگاُ یىی اص ضوا تٌگذست ضذ ،سفش

حضشت سسَل (ظ) فشهَدّ :شگاُ خذا تِ یىی اص ضوا خیشی

است  ،ایٌىِ یه سلسلِ هفاّین ٍ دستَسات سا ضوا یاد تگیشیذ ٍ

وٌذ ٍ دس پی فضل خذا تاضذ ٍ خَد ٍ خاًَادُاش سا ًاساحت

ػغا وشد ،اتتذا خَد ٍ خاًَادُاش سا اص آى تْشُهٌذ ساصد.

تذٍى دسن هَلؼیت هٌاسة ّوسشتاى ،آى سا تىاس تشیذ چِ تسا

ًىٌذ.

دس فشٌّگ اسالهی اٍلَیت ٍ تمذین خاًَادُ یه اصل تِ حساب

تشػىس ًتیدِ هى دّذ.

احساى ٍ ًیىی تِ خاًَادُ تایذ هتٌاسة تا تَاًایی فشد تاضذ،

هیآیذ ٍ سٍایات فشاٍاًی تش آى داللت داسًذ .سسَل خذا(ظ)

ایٌىِ ّوسش ضوا اص چِ چیض خَضحال هى ضَد ٍ یا ًاساحت هى

اص ایي سٍ اهام سضا (ع) فشهَد :صاحة ًؼوت تایذ تشای خاًَادُ

فشهَد :اص خاًَادُ آغاص وٌیذ ٍ ّش وسی وِ ًضدیىتش است همذم

ضَد؟ ًسثت تِ چِ وساًى یا چِ واسّائى ػاللِ هٌذ است ؟ چِ

خَد گطایطی فشاّن وٌذ.

تذاسیذ.

ٍلت خستِ است ؟ چِ ٍلت تایذ اٍ صحثت وشد ٍ چِ صحثتى

اهام سداد(ع) هیفشهایذ :ایٌىِ ٍاسد تاصاس ضَم ٍ پَلی داضتِ

تایذ وشد؟ چِ هَلغ تایذ ًیاصّاى هادى خاًَادُ یا خَد سا تاصگَ

تاضن وِ تشای خاًَادُام گَضتی تخشم وِ تذاى ًیاص داسًذً ،ضد

وٌیذ ،دس چِ ضشائغى تایذ گلِ وشد؟ چگًَِ تایذ گفت؟ ایٌْا اص

هي اص آصادساصی تشدُای هحثَبتش است.

اهَسى ًیست وِ تتَاى تشاى آى همشسات دلیمى ٍضغ وشدّ .ش

خذاًٍذ هى فزهایذ :اس ًشاًِ ّاى پزٍردگار ایي است كِ
ّوسزى اس خَدتاى آفزیذ تا ًشد اٍ آرام گيزیذ.

اًساًى دس ضشائظ خاظ خَد تسش هى تشد.

گل تی عية فقط خذاست…

مردى بٍ پيامبر (ص ) عرضٍ داشت َ :مسرى دارم كٍ چًن يارد خاوٍ
مى شًم بٍ استقبالم مى آيد ي َىگام بيرين رفته بدرقٍ ام مى كىد ،ي
چًن مرا غصٍ دار ببيىد مى گًيد :چرا واراحتى ؟ اگر بٍ خاطر ريزى
است كٍ ديگرى (خدا) عُدٌ دار است ي اگر بٍ خاطر آخرت است ،
خدا غصٍ ات را زياد كىد (تا بيشتر بٍ فكر قيامت باشى ي مرتكب
حرام وشًى(.پيامبر اكرم (ص ) فرمًدَ :ماوا خدايود كارمىداوى دارد
كٍ ايه زن ويس از كارمىدان خداست براى اي ويمى از اجرشُيد است.
قدر همسرمان را بدانیم
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دقيقاً علت عاشق شذى تاى را تِ یاد آٍریذ!

فزهاى خذاًٍذ كزین

دسست است تؼدة ًىٌیذ! دلیماً ّواى چیضی وِ دلیل ػاللِ

ػاضشٍّيّ تالوؼشٍف :تا صًْا ،تِ ًیىَیی سفتاس وٌیذ.

هٌذی ضوا تِ ّوسشتاى تَدُّ ،ن اوٌَى هٌدش تِ ًاساحتی ٍ

سَسُ هثاسوِ ًساء ،آیِ 91

دلخَسی تاى ضذُ است .ایي حمیمت ،یه اصل تٌیادیي دس

هحثَب پياهثز(ص)

سٍاتظ صًاضَیی است؛ػلت خزب ،سال ّای تؼذ دلیلی تش دفغ

ًثی هىشّم اسالم (ظ) فشهَدًذ :اص دًیای ضوا ،سِ چیض تشای هي

ٍ دٍسی هی ضَد .اگش تِ ایي دلیل ػاضك ّوسشتاى ضذیذ وِ

پسٌذیذُ ضذُ است :تَی خَش ،صًاى ٍ سٍضٌی چطن هي وِ دس

تسیاس آسام ٍ ساوت است ،سال ّای تؼذ هلتوساًِ دٍست

ًواص است.

خَاّیذ داضت وِ اٍ تطاش تاضذ چشا وِ اص سشد ٍ تی ػاعفِ

تشرگتزیي فایذُ پس اس اسالم

تَدًص خستِ ضذُ ایذ! اگش ػاضك خَش هطشتی ٍ گطادُ

سسَل خذا (ظ) فشهَدًذ :هشد هسلواى  ،تؼذ اص اسالم ،فایذُ ای

سٍیی ّوسشتاى ضذُ ایذ ،اوٌَى دٍست داسیذ تشای لحظِ ای

تضسگتش اص داضتي ّوسش هسلواى خَد وسة ًىشدُ است وِ

ّن ضذُ ،سىَت اختیاس وٌذ ٍ ّیچ ًگَیذ .اگش ػاضك خذیت

ٌّگاهی وِ تِ سٍیص ًگاُ هی وٌذ؛ ضاد هی ضَد ٍ ٍلتی وِ تِ اٍ

ٍ تالش ّوسشتاى ضذیذ ،اهشٍص دٍستذاس آًیذ وِ لحظِ ای

دستَسی هی دّذ؛ اعاػت هی وٌذ ٍ دس غیاب اٍ اص خَد ٍ اهَال

لشاس داضتِ تاضذ ٍ دست اص وَضص ٍ هداّذت تشداسد!!

ضَّشش حفاظت هی وٌذ.

یادتاى تاشذٍ ،یژگی هَرد اكزاُ اهزٍسّ ،واى خَاستٌی

تـيـشـتـزیـي خيز

دیزٍستاى تَدُ است!!
ّوسزت را تا توام ًقضّایش قثَل كي!
پیص اص اصدٍاج تایذ اٍ سا تِ عَس دلیك صیش رسُ تیي هی
گزاضتیذ ٍ سصذش هی وشدیذ! حاال وِ دیگش اصدٍاج وشدُ
ایذ ،چطن ٍ گَش ّایتاى سا تثٌذیذ ٍ دست اص اصسیاتی وشدى
تشداسیذ .اًتماد ٍ سشصًص ضوا تی فایذُ است .تپزیشیذ وِ
دیگش صهاى دسست وشدى ّوسشتاى توام ضذُ است! چِ
تخَاّیذ ٍ چِ ًخَاّیذ تا اصشاس تِ تغییش ٍ اصالح ًِ ،تٌْا سُ
تِ خایی ًوی تشیذ تلىِ اص تشوستاى ّن سش دس هی آٍسدیذ
تزاى ّوسزتاى آب شيزیي ٍ گَارائى تاشيذ ٍ غذاى لذیذ
ٍ خَشوشُ اى اس هحثت تذارك تثيٌيذ كِ هشتاقاًِ تسَى
شوا آیذ ًِ ،آب شَر ٍ دٍاى تلخى كِ تِ ًاچار تایذ خَرد
ٍ تحول كزد.
تْتزیي شوا كساًی ّستٌذ كِ تزای خاًَادُ خَد تْتزیي تاشٌذ
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اهام صادق ػلیِ السّالم فشهَدًذ :تیطتشیي خیش دس صًْاست.
سِ خصلت ضزٍری

اهام صادق ػلیِ السّالم فشهَدًذّ :ش هشدی ،دس هٌضل خَد ًسثت تِ
ػیال ٍ خاًَادُاش تِ سِ خصلت احتیاج داسد :هؼاضشت خَب،
ٍسؼت دس صًذگی ٍ ،غیشت تش حفاظت آًْا.
كَدك هٌشل

لمواى ًثی ػلیِ السّالم فشهَدًذ :هـشد خشدهٌذ تایذ دس تـیي
خـاًـَادُاش هاًٌذ وَدن تاضذ ٍ سفتاس هشداًِ سا تشای خاسج هٌضل
تگزاسد.
هَجة طَل عوز

اهام صادق ػلیِ السّالم فشهَدًذّ :ش وس تِ خاًَادُ خَد ًیىی
وٌذ؛ خذاًٍذ ػوش اٍ سا صیاد هیوٌذ.
هٌثغ :وتاب هفاتح الحیاُ
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