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 به نام خدا

 

 

. ماه  باشه سالم دوستان خوبم :(  ان شاءاهلل حالتون عالی باشه و طاعاتتون قبول درگاه حق

رمضان امسال یه تصمیم قشنگ گروهی گرفتیم که کتاب مفاتیح الحیات از آقای جوادی آملی را 

از داداش و این پیشنهاد هم  فروردین به دستم رسید 23کتاب را سفارش دادم و  بخونیم:( 

هر بخشی که خوندم خالصه ای  گرفتم میتصممن هم   نرضا بود که این کتاب را معرفی کرد

بخونن و   ، این خالصه راازش بنویسم و براتون بفرستم تا دوستانی که نمیتونن کتاب تهیه کنن

 .. لذت ببرناز احادیث اهل بیت 

کتاب را براتون بفرستم ولی فقط دو نیتم این بود که عید فطر خالصه کامل  امروز عید فطره

ادامه کتاب را ان شاءاهلل به مناسبت دیگه براتون بخش از کتاب را تونستم بنویسم... 

 راستی... حتما به سایت داداش رضا سر بزنید    میفرستم

 التماس دعا
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             بخش          

 

 

 

 فصل یکم: تفکر و تدبر

 و دانش اندوزیفصل دوم: یادگیری 

 فصل سوم: کار و تالش

 فصل چهارم: حفظ تن و حرمت اضرار به نفس

 فصل پنجم: نظافت و بهداشت

 فصل ششم: خوردن و آشامیدن

 فصل هفتم: لباس و پوشش

 فصل هشتم: زینت و آراستگی

 فصل نهم: مسکن و امکانات زندگی

 فصل دهم: مسافرت

 فصل یازدهم: خواب و بیداری

 ریحات سالم و ورزشفصل دوازدهم: تف

 

 

 

 تعامل انسان با خود 1
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 تفکر و تدبر

 �� از تکلف زیبود مخصوصا بخش پره یفصل اولش که عاااال

 یزیکه هرچ دکردن دیدو گونه هست.. امام تاک ”یروز“: دالسالم گفتن هیعل یکه امام عل ییاونجا

باشه  مونیکه روز یزی.. چمیحرص بزن ستین ازی.. پس نرسهیو قسمتمون باشه بهمون م یروز

 ادیودش به سمتمون مخ

نکن..  لیروزت تحم کیغم ساالنه ات را بر غم  دگفتن علی علیه السالم امام نکهیقشنگتر ا و

 ..کن یدر زمان حال زندگ یعنی نیا

 …یروزه ا کی/ چند گنجد قسمت  یبحر را در کوزه ا یزیگر براز موالنا افتادم:  تیب هی ادی

 

 تاذی آدم کال …بخور و یبخور حاال چا وهیم هی گهیاام ممد زبانیم رهیها که آدم م یمهمون یبعض

را به زحمت بندازه .. امام  زبانیخودش و م نقدریا دینبا زبانیها .. چون م یمهمون نیا شهیم

هست که خود  یکس ستمیکه با او راحت ن یگفتن: برادر نویا یعال یلیالسالم هم خ هیصادق عل

 …ندازدیمن به زحمت ب یرا برا

مدفوع  انشینباش که پا یی: سرگرم غذادبه ما داشتن یقیدق یها هیمد هم توصمح حضرت

 …حسرت است انشیکه پا یشعی و …است

غافلمون  دینبا زایچ نیا میغرق بش دینبا یعنیهست ” سرگرم“کلمه  ثیحد نیا دینظرم کل به

مور مهمتر غافل ما را از ا نکهیدر حد تعادل خوبه به شرط ا ییایکنه وگرنه پرداختن به امور دن

 …نکنه

 

 

اولفصل   
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 یادگیری و دانش اندوزی

 

 ��کسب علم تیاهم��

 …هرچند از مشرکان باشه ریالسالم: حکمت را فراگ هیعل یعل امام

از خود امام  یثیهم حد نیا دمی.. بعد فهمگهیم یچ نیبب گهیم یک نیجمله افتادم که نب نیا ادی

 ”من قال یما قال و ال تنظر ال یال نظرٲ“: دهست که در نهج اابالغه فرمودن یعل

 ��و تعلم میتعل لتیفض��

جان تو است. هرچه بر علم وادب تو افزوده  یمومنان علم وادب، بها ای. …السالم: هیعل یعل امام

 …شودیشود، بر ارزش تو افزوده م

 میتونه با حدیث باال از امام علی علیه السالم« درخت هرچه پربارتر، افتاده تر» ضرب المثل

 …وب و مفیده و باعث رشد میشهخ ارهیتواضع ب اگر علم  .مرتبط باشه

 ��ازیعلوم مورد ن یریادگی��

 یرا حفظ بود.. وقت یعرب اتیو نسب اعراب و شعر و ادب خیعلوم تار امبر،یکه در زمان پ یا عالمه

 یانیزاو  یاست که هرکس نداند برا یدانش نیا“متوجه نوع دانش او شدند، فرمودند:  امبریپ

 ”ندارد یسود شیو هرکس بداند برا ستین

هستن!  گرانیباز یزندگ ریگیو پ کننیرا دنبال م نستایا یتو گرایباز جیپ رنیها م یلیخ نکهیا)

ازدواج  ایطالق گرفته  گریفالن باز یبدون دهی! مثال چه فایگفتن علم نافع مهمه نه هر علم امبریپ

 !(چندمشه؟

 

 

دومفصل   
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 ��ازیمورد ن یها آموزش��

و به مردم  دیریالسالم فرمودن: علوم ما را فراگ هیکه امام رضا عل ینیآموزش علوم د مثال

 .کنندیم یرویکالم ما را بدانند از ما پ ییبازی اگرمردم  رایز د؛یاموزیب

 …میریانس بگ نیائمه و معصوم ثیبا احاد میتونیم یعنی نیا

 

 ��و تعلم میتعل آداب��

 .…دیآن و اهلش بخواه گاهیادانش را از ج محمد)ص(: حضرت

 ..نه ایداره  میکه دنبالش یزیعلم اون چ مینیدببی.. بامیاز هرکس مشورت بخوا دینبا یعنی

 رای.. زرینگ ادیکه از دانش خود سود نبرده  ی: علم را از کسدفرمودن گرید یثیدر حد امبریپو 

 …خودش سود نداشته باشد به تو سود نرساند یکه علمش برا یکس

بوده  یخودش روان دیدرباره روانشناس صحبت کردن که اول باکه  داداش رضا وین الهمو)

.. یعنی پیش هر باشه و تونسته باشه مشکلشو درمان کنه تا بعد بتونه تو را درمان کنه

 (روانشناسی نباید رفت.

 …آن پرسش است یدهایکه کل ستییها نهیالسالم: دانش گنج هیباقر عل امام

 (…هم جواب زدیخ هم سوال از علم)
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 کار و تالش

 ��کار و تالش تیاهم��

که بر کار و تالش شده بود، بر  یدیعالوه بر تاک ثیدر احاد نکهیبرام مهم بود ا یلیکه خ یزیچ

 …شده دیتوان هر فرد هم تاک

نکنه،  تیبدنت را رعا یکه تو را خسته کنه و حق اعضا یآمده از تالش و کار مداوم اتیروا در

خوندن: ال  ویکه داداش رضا در ال یا هیتوان خودت کار کن.. همون آ زانیبه م یعنی …زیپرهب

 …تکلف اهلل نفسا اال وسعها

 دیدارن که نبا یحقوق دهیبدنمون که خدا آفر یهم به حق اهلل اشاره شده .. اعضا نجایا نکهیا و

 …میپا بذار ریز

 ازیازن شتریکند و ب نیخود را تام ازینکشد و  زمیاگر مرد بر دوش خود ه محمد)ص(: حضرت

 از بهتر دهنده دستا ریدرخواست کند ز یگریاست که از د نیخود را صدقه دهد، بهتر از ا

 �� است رندهگی دست

 گرفتم: ادی زیدو چ زمونیعز امبریپ ثیحد نیاز ا من

نفر که  کیو الزم ندارم، اسراف نکنم.. حداقل بدم  کنمیکه دارم و مصرف نم یزی( هرچ1 

 … استفاده کنه

.. میفقط خودمون غذا نخور میکنیافطار م یو وقت میخوبه که هم روزه باش یلیدر ماه رمضان خ (2

 …دادن ی.. افطارمیاطعام هم بد

 امبریپ ثیبا جمله آخر حد نمیبیموضوع خوندم که االن م نیمربوط به هم یاز سعد تیسه ب امروز

 :ماه مبارک رمضان امیا داره مخصوصا در ییارتباط معنا یلیخ

 

سومفصل   
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 پرست ایبِه از صائم الدهر دن       ز دست  دیبرآ رشیکه خ خورنده

 را دهد نان چاشت یکه درمانده ا           را بود روزه داشت یکس مُسَلَّم

 …یو هم خود خور یریز خود بازگ          ؟یبر یا یچه الزم که سع وگرنه

 

 ..دیو تالش داشته باش تیجد دیهست یرستگار یایالسالم: اگر جو هیعل یعل امام

گرا.. خدا به تالش  جهیدر ذهنم اومد که خدا تالش گراست نه نت وشونیداداش در ال صحبت

 �🌼�..دهیهامون نمره م

 ��و امامان ایانب رهیس یکارگر��

م انجام بدم و راه تجارت را ه تونمینم یبا دستم کار“السالم گفت:  هیبه امام صادق عل یفرد

 ”یشو ازین یکن و بر سر خود بار ببر تا از مردم ب یکارگر”امام پاسخ دادند:” ..دونمینم

 یاگر قرار باشه آدم کارگر یباشه.. مهم کاره.. حت یفاتیو تشر یکاردولت دیحتما کار نبا یعنی نیا

 ..باشه کاریکه ب نهیکنه، بهتر از ا

 ��یو کم همت یاز تنبل زیپره��

 ایتو از دن یریکه مانع بهره گ زیبپره یحوصلگ یو ب یالم: از دو خصلت تنبلالس هیصادق عل امام

 ..شنیو آخرت م

و ” مادر همه گناهاست یتنبل“صحبت کردن و محصولشون  یداداش که درباره تنبل ویهم ال باز

 …تنبل تره یانجام امور اخرو یتنبل باشه برا ییایدر انجام امور دن یهرک نکهیا

 ��و کار یزیسحرخ��

چرا که آسان به  دیبرو تانیها یازمندین ی: صبحگاهان در پو آله هیاهلل عل یمحمد صل حضرت

ده صبح خواب نباش  یوقت پنج ال چیپست ه ادیهم من را  ثیحد نی.. ) اندیآ یدست م

 انداخت..(
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 ��در کار تیریمد��

 گرانیکوچک را به د یبزرگ و مهم را خودت انجام بده و کارها یالسالم: کارها هیصادق عل امام

 …بسپار

دارم بعد مرگم  ادیکه من نماز و روزه ز کننیم تیوص دمیخوب بود.. مثال د یلیهم خ ثیحد نیا

که  یکار مهم نیهست هم یبخونن و انجام بدن برام! به نظرم نماز و روزه دوتاکار اساس دیبگ

 ..هینه بق میانجامش بد دیامام دربارش صحبت کردن که خودمون با

شما هم  گمیکتاب نبود.. م نیا یهم افتادم که تو گهید ثیدو تا حد ادیفصل،  نیبا خوندن ا من

 دیبخون

 فکندیب یگریخود را به دوش د یکه بار زندگ یالسالم: ملعون است کس هیامام صادق عل .1

 (دارن یثیمورد، حد نیهم مشابه ا امبری)پ

 نیبا اصحابشون جمع شدند و اصحاب ب ییاز کدوم امام بزرگوار هست که در جا دونمینم .2

کار هستم  میکار کردن و امام را مشارکت ندادن.. امام گفتن نه من هم در تقس میخودشون تقس

 .رمیگیاز کار را به عهده م یو گوشه ا
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 حفظ تن و حرمت اضرار به نفس

صحبت کردند  زیه چفصل را که خوندم متوجه شدم چقدر ائمه با دقت و ظرافت درباره هم نیا

به علوم  میندار یازین گهید …میشیائمه م یمتوجه جامع نگر میمراجعه کن ثیو اگر ما به احاد

 ..گانهیب

 ��تن و حرمت اضرار به نفس حفظ��

 ..”نعمت پنهان و ناشناخته است ،یسالمت” محمد)ص(: حضرت

که بهمون دادن  یسالمت از ما درباره نعمت امتیچون روز ق میخود مراقبت کن یاز سالمت دیبا

 …میعنِ النَّع ومَئِذی: لَتُسئَلُنَّ  کننیسوال م

 ..کنه دیرا تهد مونیکه سالمت میانجام ند یشده که ما کار دیاسالم تاک در

 …سالم در بدن سالم هست عقل

خدا بدن ما را به عنوان امانت دست  نکهیا برای …شده دیتاک اتیبدن در روا یاز اعضا مراقبت

 میباش یامانت دار خوب دیده.. باما سپر

نکند،  تیامانت را رعا یگوش، چشم، زبان و قلب، امانت هستند و هرکس محمد)ص(: حضرت

 ..ندارد مانیا

کنترل نگاه  میکنیهمه تالش م تیسا نیدر ا نکهیاومد ا ادمی زهایچ یلیخ ثیحد نیخوندن ا با

و  مینکن بتیغ م،یزبانمون تهمت نزن با میکنیم یسع نکهی.. امینیرانب یزیوهرچ میداشته باش

 ..میدرست استفاده کن یاله یکه از امانت ها میدرحال تالش یعنیهمه  نهای.. امیدروغ نگ

 یزبان هیخدا خواسته به ما بگه با  دیداشته .. شا یزبان داده و دوتا گوش.. حتما حکمت هی خدا

 :بشنو شترینکن و با دوتا گوش ب یکه بهت دادم پرحرف

 )اخالق ناصری(   نگو شیب یکیکه دو بشنو و  یعنی / شیزبانت از پ کیدو گوش و  ددادن

چهارمفصل   
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کارشون امانت خدا را  نیبا ا …زننیقمه م رنیافراد در روز تاسوعا و عاشورا م یبعض نکهیا

 …کننینم تیرعا

 ��حفظ جان و سالمت تیاهم��

 ..دیکن یکه حفاظ ندارد دور یبر بام دنیفرمودن: از خواب امبریحفظ جان مهمه که پ نقدریا

 (.. جان خودشون تیاهم به ستنیآگاه ن دی.. شاکننیم یافراد خودکش یبعض)

 ��سالمت عوامل��

و قبل  میکه واقعا گرسنمون شد غذا بخور ی.. موقعمیغذا نخور ریشده که ما س دیتاک یلیخ

 …میاز سر سفره بلند بش م،یبش ریکامال س نکهیا

 وستهی: معده حوض بدن است و رگ ها به آن پدجالبه.. فرمودن یلیخ زمونیعز امبریپ ریتعب

 ..کنندیاست.. هرگاه معده سالم باشد، رگ ها سالمت صادر م

 .است یسکوت ، از عوامل سالمت یو حت یشب زنده دار سفرکردن،

 .است شیو آسا یراحت هیالسالم: سکوت ما هیعل یعل امام

که سخن گفتن  ینوشتن: سکوت در موارد نطوریا ،یآمل یجواد یمحترم کتاب، آقا سندهینو

 …شهیاست نه هم یروح شیآسا هیندارد، ما یضرورت

 (میبد صیزمان سکوت و زمان صحبت کردن را تشخ دی. باستین زیسکوت کردن جا شهیهم)

 (ی)سعد یعقل است، دم فرو بستن / به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموش رهیط زیچ دو

 ��دن به بدنرسان بیاز آس زیپره��

 ..کرده است انتیاش را از پزشک پنهان کند، به بدنش خ یماریکه ب یالسالم: کس هیعل یعل امام

پنهان داشتن  ،یماریاند؛ پنهان داشتن ب یبهشت یاز گنج ها زیچ ۴هست:  امبریاز پ ثیحد هی

 ..درد و
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چون امام  میکن دایپ یتضاد هی میکن سهیرا که با هم مقا امبریو پ یامام عل ثیدو حد نیا ممکنه

گنج  یدردت راپنهان کن گنیم امبریرا به پزشکت بگو و پنهان نکن اما پ تیماریگفتن ب یعل

 ..هیبهشت

افتاد  یمثال هر اتفاق میقابل تحمل را بهتره پنهان کن یبرداشت کردم که دردها نطوریمن ا خب

 …میمان کنو در میبگ دیجانمون خطر داره با یکه برا یدرد یول …میفورا نگ

 ��ها یماریاز ب یریشگیپ��

به  قیدق نقدریکه ائمه ا دونستمیداره و من قبال نم ییبایز ثیاحاد یلیخ ۴بخش از فصل نیا

 …پرداختن زیهمه چ

 …میشیم یطانیچون دچار اختالل ش میبا دستان آلوده و چرب نخواب محمد)ص(: حضرت

همانطور  یبهار ی.. چون سرمادینپوشان یبهار یموقع بهار خود را از سرماعلیه السالم:  یعل امام

 …دهیم یکه برگ سازه، بدن ما را هم سالمت

 للّهُمٲشده:  تیروا علیه السالم یبخش نوشته شده از امام عل نیقشنگ در ا یلیخ یدعا هی

لباس تقوا بر من  ایدعا را بخون؛ خدا نیا دنی)موقع لباس پوش یالرَّد یو جَنِّبن یالتَقو یلبِسنٲ

 را از من دور کن( یوشان و بدبپ

 ��یماریب عوامل��

ترش و خواندن  بیو س زیو گشن ریخوردن پن ه؛یفراموش هیما زیچند چ محمد)ص(: حضرت

 .…نوشته قبرها و

 …میکردن با شکم پر به حمام نر هیالسالم توص هیصادق عل امام

 …کردند یخام را نهو خوردن گوشت  یالسالم خوردن همزمان تخم مرغ با ماه هیرضا عل امام

 …از اثر چاقو در گوشت است عتریالسالم: اثر کار زشت در انجام دهنده آن، سر هیصادق عل امام

 برای پخته شدن کافیه از کوره در نریمدر کتاب  رضا افتاد داداش ادمی ثیحد نیبا خوندن ا

 ...هیبه بق بعد زنهیم بیبرابر به خودش آس نیاول چند شهیم یکه عصب ینوشته بودن که کس
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ذره  هیافراد  یبعض نکهای …دارو هم صحبت شده ادیدرباره مصرف نکردن ز ثیاحاد در

کنند که امام صادق فرمودن: تا بدنت تحمل  دتوجهیبا خورن،یفورا قرص م رهیگیسرشون درد م

 …زیدرد دارد از مصرف دارو بپره

 ��درمان یها وهیاز ش یبرخ��

غذا  انپای و درابتدا نمک خوردن …ن تب نوشته شدهدرما یبرا اتیروا یسرد دربعض آب

 دهیتب را کاهش م بیس خوردن …شده هیتوص

درمان تب گفتن:( شکر را بکوب و در آب حل کن و صبح  یمعجون برا هیالسالم  هیصادق عل امام

 .…ناشتا و غروب بنوش

 …دهیکه فشار خون دارن، حجامت کنن براشون مف یکسان

را با هم بخوره چون خدا قوّت را  ریشده گوشت و ش فیکه ضع یمسلمان السالم: هیعل یعل امام

 ..قرار داده یدو خوراک نیدر ا

 ��از درمان با حرام زیپره��

 …کامله نقدریا ثیخوبه که احاد چقدر

 …دیخودتون را درمان کن دینکن یحرام سع زیاومده که با چ یلیخ اتیروا در

داره! اما امام صادق فرمودن:  یدرمان تیبشه خاصشراب اگر کم مصرف  گنیها م یبعض مثال

 .…ابدیاز حرام شفا  ستیمومن سزاوار ن یبرا

 ��یشاداب عوامل��

خوش، نگاه به سبزه، شست  بوی استعمال ؛دوننیم یشاداب هیرا ما زیچند چ زمونیعز امبریپ

 یو شو کردن و سوارکار

 یو گفتگو با دوستان از عوامل شاداب بایز مسواک زدن، نگاه به چهره ،یرو ادهیپ ات،یروا گرید در

  �🌷�نوشته شده

 �💕� نتویبابت توجه و همراه ممنون
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 نظافت و بهداشت

و هم احکام، به ما  یهم اخالق ،یاعتقاد نهیکامله که هم در زم جیاسالم پک یچقدر آموزه ها

 .میکامال عمل گرا دار نید هی ما …راهکار داده

 �� داشت جسم صحبت شده و هم درباره بهداشت روانفصل هم درباره به نیا در

 داده شده تیکه به تقوا سفارش شده، به نظافت هم اهم همانطور

 ”..دیاز نظافت مراقبت کن شه،یکه م یبا هر ابزار“فرمودن:  زمونیعز امبریپ

 ��نظافت و بهداشت تیاهم��

 ”..است مانیفت از ابه بهشت وارد نشود و نظا یکس زه،پاکی فرد جز“ … محمد)ص(: حضرت

خودمون را پاک  ایوجود نداره.. همه پاک پاک هستن.. اگر در دن ینوع آلودگ چیدر بهشت ه)

پس چه بهتر که  میو بعد وارد بهشت بش میدر برزخ با درد و رنج پاک بش دیبه ناچار با م،ینکن

 یم...(کن یپاک زندگ ایدن نیهم

 ��دهان و دندان بهداشت��

 ..میدار تیکار، روا نیا تیمسواک زدن و اهم درباره ادیز یلیخ

 مسواک هرگاه …از وضوست یمسواک زدن بخش“و آله فرمودن:  هیاهلل عل یمحمد صل حضرت

 ”..شودیآن م نیگزجای دست انگشتان نباشد، دسترس در

اجازه  امبری.. پمیو مسواک ندار میمسافرت هست ای یکه مهمون میاریبهونه ب میتونینم گهید)

 (میکن زیبا انگشتانمون دندانهامون را تم ط،یشرا نیر ادادن د

 …داره یآداب هی یانجام هر کار یعنیآمده  اتیدرست مسواک زدن هم در روا وهیش یحت

 …زدنیمسواک م نییرا از باال به پا شیالسالم دندانها هیعل یعل امام

 …شده هیبر مسواک، به استفاده از خالل هم توص عالوه

پنجم فصل  
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که  دیخالل کن …کنندیکه در وضو و پس از غذا، خالل م یچه خوبند کسان“ محمد)ص(: حضرت

 ”.ستیدندان ن یال ینزد فرشتگان بدتر از غذا یزیچ

، ” نوره“ لهیزائد بدن به وس یجمعه و کوتاه کردن موها ایناخن در روز سه شنبه  دنیچ درمورد

 ..میدار یادیز اتیروا

 طانیاستراحتگاه ش ،یبه سبب آلودگ رایز دیراکوتاه کن ناخن ها“السالم فرمودن:  هیباقر عل امام

 ”.است

 ��یو بهداشت عموم نظافت��

 ”.کندیعقل را نابود م رایز دیدر آب راکد، بول نکن“ محمد)ص(: حضرت

افراد  یبعض نکهیا د،یدر استخرها به ذهنم رس یمسئله مهم بهداشت ثیحد نیبا خوندن ا من

 …بابت حق الناس به گردن دارن نیو از ا کنندیمن تیموارد را رعا یدر استخر بعض

را جلب  یشستن ظرف ها و جارو کردن آستانه خانه، روز“السالم فرمودن:  هیصادق عل امام

 ”..کندیم

 هش ادیز مونیتا روز مینباش زاریظرف شستن ب از

 ..میدار تیعطسه کردن هم روا یچگونگ درمورد

و با  دیریعطسه کردن، دستانتان را جلو صورت بگ هنگام“و آله:  هیاهلل عل یرسول خدا صل 

 ”.دیآهسته عطسه کن یصدا

: هر گاه دهم خوندم که امام محمّد باقر )ع( فرمودن یا گهید یتیروا هیدر مورد عطسه  قبال

او  یبرا یکیرا که شر یی)سپاس خدا« له کیالحمد للّه ال شر»: دیبگو دیعطسه کند با یشخص

 :دیبگو دیکند با یدعا م او یکه برا ی( و کسستین

)خدا « اللّه لک و لنا غفری»: دی)خدا تو را رحمت کند(. و عطسه کننده در پاسخ بگو« اللّه رحمکی»

 .(امرزدیتو و ما را ب

 …شده ینه یآب دهان در معابر عموم ختنیر
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و  زنیریو زباله در معابر م وهیافراد پوست م یکنه بعض رییتغ تونهیآب دهان م نینظرم ا به

 !جمعشون کنه دیبا گناهی رفتگر ب

 ��روان بهداشت��

 ..افتادم گفتنیم رضا دکتر روح که داداش ادی دم،یقسمت که رس نیا به

مثل نگاه حرام،  یباطن یها یماریب یانهایاز ز یول مینیبیآن را م یانهایو ز یظاهر یها یماریب ما“

  "مغافلی …و یحجاب یب

 …قل و هم بهداشت دل و قلب باشههم بهداشت ع تونهیروان م بهداشت

 ��عقل ینابود عوامل��

فراوان و.. باعث  یشوخ ،ییگو هودهیبا افراد نادان، ب ینیهمنش ،یشراب و گناه، خودپسند یمست

 …عقلمون تباه بشن شنیم

 یمدح، مست یقدرت، مست یثروت، مست یخود را از مست دیعاقل با"السالم:  هیعل یعل امام

 ”…دهیو وقار را کاهش م کنهیعقل را کم م نهایهرکدوم از ا رایز و.. حفظ کنه یجوان

و ذوق  میشدن را دوست دار نیکه ما همه ذاتا تحس دیبه ذهنم رس نیمدح، ا یدر مورد مست)

شدن  دهیدنبال د میدیکه انجام م یهرکار خوب یبرا دینبا یکنه ول قمونیتشو یکس میکنیم

آنکس  م؛یشو دهید دیکه نبا میبلوغ برس کیبه  دیه ) باخوندم ک روزید یجمله قشنگ هی.. میباش

 (…ندیبیم د،ینیبب دیکه با

 ��سالمت عقل عوامل��

 هیسالمت عقل توص یخوردن بِه، خوشبو بودن، خوردن خورشت کدو و حجامت برا اتیروا در

کامل شدن  ینداره را برا یما سود یکه برا یزیالسالم، رها کردن چ هیعل علی امام …شده

 ...لمون سفارش کردنعق

 ��دل بهداشت��
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 چی)سالمت جسم( برتر هست و هیدل از تندرست یسالمت“السالم،  هیعل یفرموده امام عل به

 ”.ستیبر دلها دردناک تر از گناهان ن یدرد

 ”نگردیبلکه به دل ها و کردارتان م نگردیخدا به چهره ها و اموالتان نم" محمد)ص(: حضرت

 

 م،ینیو روح هم را بب میبه خودمون نداشته باش یهم گفتن که نگاه جسم ویداداش در ال نکهیا

 �� مرتبط باشه ثیحد نیبا ا تونهیم میتوجه نکن یلیخ یماد یزهایو چ نیبه خونه و ماش

 ��دل یماریب عوامل��

و..  دنیخند ادیاز خدا در دل داشتن، ز ری، عشق به غ ییگو ادهیز ،یشکن مانیطور خالصه؛ پ به

 شهیدل م یماریباعث ب

 

 .درافتادن با احمق را سبب مردن دل دانستند زمونیعز پبامبر

با فرد نادان  دینبا ستیمهم ن رفتنیاگر نپذ میبحث کردن؛ حرف راست رابزن یعنیدر افتادن )

 (بحث کرد

 

 �� سالمت دل عوامل ��

 بهداشتی را ما دل …با دوستان خوب، تقوا و ینیخدا و مرگ، تفکر، همنش ادیقرآن،  خواندن

 (:کنهیم

 ”خدا ادی با دلت کردن آباد …به  کنمیتو را سفارش م “: دالسالم فرمودن هیحسن عل امام

 

 �� امام زمان بدرقه راهتون نگاه
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 یدنخوردن و آشام

اسالم  یگرام امبریپ رهیو آداب غذا خوردن و س دنیمانند آداب نوش یفصل به موارد نیا در

 ..ره شدهاشا دن،یدر خوردن و نوش

خدا باشه  تیبه ن تونهیهمه کارهامون م …میخدا، غذا بخور یبه هدف بندگ دیما با ن،ینگاه د در

بهتر  میو بتون میبش یباشه که قو نیا تمونیبلکه ن میشدن نخور ری..غذا را فقط به هدف س

 …میخدا را انجام بد یبندگ

بعد از خوردن  شهیهم م،یننوش یآب از ظرف شکسته م،یآمده که در ظرف طال غذا نخور اتیروا در

 .میاریشکر اهلل را به جا ب دنیو آشام

خود  یشما هستند پس قبل غذا، دست ها یظرف ها نیشما بهتر یها دست :محمد)ص( حضرت

 …دییرا کامل بشو

 آورد یدرمان م یدرد ب رایز دیآب نخور ستادهیالسالم: ا هیعل یعل امام

کار  نیاما در شب ا کندیدر روز، غذا را گوارا م دنیآب نوش ستادهیالسالم: ا هیصادق عل امام

 .شودیزرداب م یماریباعث ب

 �� نآداب غذا خورد یبرخ ��

 غذا آداب از …بودن غذا، شستن دستها، گفتن بسم اهلل، سپاس خدا را به جا آوردن و حالل

 .است خوردن

در غذا برکت  دنی. دمدیمخود ند یدنیو نوش یدر خوردن“و آله:  هیاهلل عل یمحمد صل حضرت

 ”.بردیغذا را م

 ه(تا سرد بش میفوت کن میکه مجبور ش میداغ کن نقدریغذا را ا دیپس نبا)

 ..و فوت کردن غذا، مکروه هست دنیدم

ششمفصل   
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 �� ییبه مصلح غذا توجه ��

اگر  یهست ول ییشفا کیو گردو با هم خورده شوند در هر  ریالسالم: اگر پن هیصادق عل امام

 …است یدرد کیخورده شوند در هر جداگانه 

 �� هر فصل وهیغذا و م تیرعا ��

السالم: در تابستان غذا با طبع سرد و در زمستان غذا با طبع گرم و در دو فصل  هیرضا عل امام

 معتدل بخور یغذا گرید

 ..شده ینه دنیشده اما خواب هیاستراحت کوتاه مدت بعد از خوردن غذا توص ات،یروا در

 �� ییغذا یها وعده ��

 نی: صبحانه و شام بخور و بدفرمودن شانینزد امام صادق رفت. ا یگوارش یبابت ناراحت یشخص

 ..فساد بدن است هینخور چون ما یزیآن دو چ

به نام عشاء وجود دارد که اگر  یدرجسم انسان رگ“: دمورد، فرمودن نیرضا هم راجع به ا امام

کس شام خوردن را ترک نکند  چیپس ه …کندیم نیشام نخورد آن رگ تا صبح او را نفر یشخص

 ”.از آب باشد یجرعه ا ایاز نان  یهرچند به لقمه ا

 �� سفره آداب ��

 باشه اریظرف غذا، دست بس کیبر  نکهیسفارش شده.. ا اتیغذا خوردن، در روا یگروه

 ..ادیاب نماز عمرتان به حس رایز دیکن یالسالم: نشستن بر سر سفره را طوالن هیصادق عل امام

و اگر هم دعوت  دیریکرد بهتر هست بپذ ییشما را دعوت به خوردن غذا یاگر کس ات،یروا طبق

 .دیبر سر سفره حاضر شو دینبا د،ینشد

السالم  هی.. امام رضا علکندیرا دور م طانیبه همراه غذا و گفتن بسم اهلل، ش یسبز خوردن

 .خورمیمنباشد، غذا ن یکه در آن سبز یفرمودن: از سفره ا
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 �� غذا یخرده ها یآور گرد ��

 شودیو فقر از او دور م امرزدیسفره را بخورد، خدا او را ب یها زهیهرکس ر محمد)ص(: حضرت

 ..و

 راندیم یشده چون دل را م ینه یپرخور ات،یروا در

 (سوره اعراف 31 هیآ)کُلوا وَ اشرَبوا وَ ال تُسْرِفوا؛ 

 (ی)سعددینه چندان که از ضعف جانت بر آ /دیچندان بخور کز دهانت بر آ نه

 (یاز قدر بود )سعد شینفس / رنج آورد طعام که ب شیآن که در وجود طعام است ع با

 ..ستیشکم ن یمومن مقهور شهوت و رسواالسالم:  هیصادق عل امام

 �� یو کم خور یکم خواب ،یرا دوست داشتند:کم حرف زیچ 3اسالم  امبریپ

 دنیهنگام نوش نی.. همچنماندیآن در دهان م یچون بو خوردندیو تره نم ازیو پ ریخدا ، س رسول

 کردیو هنگام تنفس ، ظرف را از دهانش دور م کردیآب در ظرف تنفس نم

 

  �� ��تونیامام زمان بدرقه راه زندگ نگاه�🌿�
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 لباس و پوشش 

 .شده دیتاک اتیدر روا یاز برهنگ یو دور زهیلباس پاک دنیپوش

 یو برا بردیم نیغم را از ب زهی. لباس پاکسازدیم انیرا نما ییبایالسالم: لباس، ز هیعل یعل ماما

 ..نماز هم الزم است

 �� پوشش آداب ��

 ستیساده ز دیبا کنن،یبا جنس مناسب انتخاب م یهستند و لباس زهیهمانطور که پاک مسلمانان

 ..هم باشن

 للهمٲبخش هم نوشته شده:  نیه شده بود، در ااز امام صادق آورد ۴که در فصل ییبایز یدعا

 دورم کن( یلباس تقوا بر من بپوشان و از بد ای)خدایالرد یو جنِّبن یالتقو یلبسنٲ

 ..هست یمختلف یلباس نو، دعاها دنیپوش یبرا اتیروا در

 ..شده تیروا زمونیعز امبریاهلل خواندن بر لباس و تا زدن لباس از پ بسم

از امام صادق، به  ثیحد نیفصل با خوندن ا نیخودم سوال بود؛ در ا یبرا شهیکه هم یزیچ

 :دمیپاسخ سوالم رس

 2۰داشته باشد؟ امام گفتند بله..  راهنیپ 1۰هست مومن  زیجا ایاز امام سوال کرد: آ یکس

 راهنیاست که پ نیبلکه اسراف ا ستیاسراف ن نهایبله ا” :دچطور؟ امام فرمودن راهنیپ

 ”..یکار قرار ده راهنیپ ی( را برایهمانم ی)برا یآبرودار

 لباس از اگر …فرق داشته باشه مونیعاد تیبا لباس کار و فعال مونیلباس مهمان دیما با یعنی

مختلف و مناسب  یوگرنه داشتن لباس ها میاسراف کرد میکن جایاستفاده ب یو رسم مهمونی

 �� ستیاسراف ن

 .شما بهتر است یبرا یاز هر لباس دیلباس سف محمد)ص(: حضرت

هفتمفصل   
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 �� ناپسند یها پوشش ��

 ..شده یخانمها نه یلباس نازک بدن نما و لباس تنگ برا دنیپوش اتیروا در

 نیلباسشون تنگ باشه و به فرموده امام حس دیکنند، نبا تیاگر خانمها پوشش را کامل رعا یحت

 …ستیآدم یخوار هیکند، ما انیالسالم، پوشش تنگ و چسبان که حجم بدن را نما هیعل

 

 یسع دیقوم لوط بود که موجب هالکشون شد و ما با یها یژگیاز و ریلباس حر دنیپوش نیهمچن

را در مورد مناسب خود  یو پشم یالسالم، لباس پنبه ا هیعل یاما درعوض امام عل م؛ینپوش میکن

 ..پوشش مناسب دانستن یبرا

بوده و  نگونهیرعون اچون پوشش ف ستین زیجا کیو کفش نوک بار یلباس مشک دنیپوش

 …دهیپوش کیبار فرعون بوده که کفش نوک بار نینخست

آن  دنیآورده شده که پوش اتیروا گانگانیلباس بو  لباس شهرتفصل درباره  نیا انیپا در

 ..شده است یمسلمانان نه یبرا

طرح  مختلف انگشت نما کنه.. مثال رنگ و یو مکانها ابانیهست که ما را در خ یشهرت لباس لباس

 توجه بشه و همه بهمون نگاه کنند باشه که جلب یلباس طور

 لباس ذلت بر او بپوشاند امتیخدا روز قلباس شهرت بپوشد، ایهرکس در دن محمد)ص(: حضرت

 دهیندارن، پوش یها که فرهنگ اسالم یاز غرب دیهست که به تقل یهم لباس گانگانیب لباس

 یآن نوشته شده به نوع یرو یسیکه عنوان انگل ییجلوباز و لباسها یمانتوها نیهم که بشه

لباسها را  نگونهیا دیمسلمان نبا یهست و ما به عنوان فرد گانگانیلباس ب ایلباس شهرت 

 میبپوش

 شیآن نوشته شده باشه اول معن یرو یسیلباس منزل، اگر جمله انگل دیموقع خر شهیهم من

 �� خرمینداره م یبد یمعنا نمیاگر بب کنمیم

 �� دیبفرست یو ظهور آقا امام زمان صلوات یسالمت یبرا
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 زینت و آراستگی

سوره اعراف بهش اشاره  31 هیهست که آ نتیز یزدن هنگام نماز واجب و مستحب، نوع شانه

 داره

 ”است یندار نیدر ع یو آراستگ ییبایمومن، ز یها یژگیاز و”  محمد)ص(: حضرت

و  یدر ندار ی.. حتمیو نامرتب باش دهیما ژول نکهیا یاباشه بر یبهونه ا دینبا یفقر و گران یعنی

 .میآراسته باش میتالش کن دیفقر هم با

 ”.از سنت ها درباره سر، شانه کردن آن است یکی“السالم:  هیکاظم عل امام

 ..با آن رفتار کند یبه خوب دیبا داردیسر نگه م یهرکس مو محمد)ص(: حضرت

 ( میمرتب نگهش دار م،یکن تیموها را تقو م،یش برسبه دیبا ستیقد مو مهم ن یفقط بلند)

 �� شیخوش و آرا یبو ��

 .هست یمختلف یها تیعطر زدن روا درباره

خوش،  یاستعمال بو“: داسالم فرمودن امبریمهم هست که پ نقدریکردن و عطر زدن ا خوشبو

 ”.دهدیجسم را شاداب کرده و آن را رشد م

 ��”.ستیخوش اسراف ن یبو یکردن برا نهیهز“: صادق  امام

 کردنیعطر )مُشک و عَنبَر( خودشون را خوشبو م نیبا بهتر زین امبریپ

 روز جمعه هست اتیعطر زدن در روا یزمان برا نیبهتر

 �� وریو ز نتیاز ز یریگ بهره ��

 و میبه دست کن قیکردند که انگشتر عق هیاسالم توص امبریپ

استفاده از انگشتر  زمونیعز امبریپ نیهمچن..مینیب یدر انگشتمان باشه، غم نم قیعق یتا وقت 

 کردند یباشد، نه وانیآن نقش ح نیکه بر نگ یو آهن و انگشتر یرو

هشتمفصل   
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 مسکن و امکانات زندگی

 یهست و هرچند برا عیمرد مسلمان، داشتن خانه وس یها یاز خوشبخت یکی امبر،یفرموده پ به

از نعمت  زیسه چ امبریاما به فرموده پ میکن ادیپ میتونیو اصل باشه نم داریکه پا ینعمت ایدن

 عی: همسر سازگار، مرکب راهوار و خانه وساستیدن یها

 

و اگر  ردیدر آن مورد احترام قرار بگ یمیتیکه  ستیخانه ها، خانه ا نیبهتر محمد)ص(: حضرت

 ..…خانه آنجاست نیبشه، بدتر یبدرفتار میتیبا  یدر خانه ا

 

تمام رها  مهیو ن میکامل انجام بد میکن یسع دیبا میکنیکه م ین هرکارما مسلمانا نکهیا درمورد

آن را استوار  کندیم یخدا دوست دارد هرگاه بنده او کار” دارن:  یثیامام صادق حد م،ینکن

 �💕� ”.سازد

 

 

 

 

 

 

 

 

نهمفصل   
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 مسافرت

و  یآموز ،ادبییدانش افزا ،ییدرآمد زا ،ییسفر را در اندوه زدا دیالسالم فوا هیعل یامام عل

 ��..دوننیبا فرد شرافتمند م یهمراه

و سفر بتونه به تواضع  میدقت کن عتیطب یها دهیهست که ما در اطراف و پد نیلطف سفر به ا)

 (ما در برابر خالقمون کمک کنه

 �� سفر آداب

 ��.شده و شروع سفر بهتر هست با صدقه باشه هیسفر در روز شنبه توص اتیروا شتریب در

ق فرموده حضرت محمد)ص( بهتر هست در شب باشه چون در شب نسبت به روز سفر طب زمان

 ..شهیم مودهیزودتر پ نیزم

  .دیکوتاه بکن یدر منزلگاه توقف دیهرگاه به مسافرت رفت محمد)ص(: حضرت

به  دیشا میهم استفاده کن ریمس نیب یها ییبای.. از لذت ها و زمیفقط به مقصد فکرنکن یعن)ی

 ❤❤( سبت به خالقمون کمک کنهتدبر و درک ما ن

 ��همسفر لزوم

 (شده دیتاک اتیباشه و ساز مخالف نزنه در روا هیکه پا یانتخاب همسفر)

  ”.و بشناس، آنگاه سفر کن ابیهمسفرت را ب”محمد)ص(: حضرت

خوب  یها یژگیاز و توننیچون همسفران م میباش یدر سفر کوتاه مدت هم مهمه که با ک یحت)

 ��ی( ریگبد هم رنگ ب ای

 

 

دهمل فص  
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 شانیبا ا روندیهمسفران م یدی: هرگاه د میلقمان به فرزندش خوند یها هیکه در توص نطوریهم

 ��…با آنان کار کن کنندیکار م یدیبرو و هرگاه د

 ��با همسفران خود موافق و همدل باش خدا یجز در نافرمانلقمان به پسرش گفت:  نیهمچن و

 (و ساز مخالف نزن وه همراه شوگر نباش و با یٲتک ر نکهیمنظور ا)

 

با همسفران و فرونشاندن خشم از آداب  یو خوش مشرب یالسالم : خوش اخالق هیصادق عل امام

است که چون از همسفرانت جدا  نیدر سفر ا یمردانگ”فرمودند: شانیا نیسفر است همچن

 �🌸�”.ینکن ییاز آنان بدگو ،یشو
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 خواب و بیداری

بر  امبرانیگونه است؛ خواب پ ۴بر  دنیخواب”:دالسالم فرمودن هیعل یبه امام عل حضرت محمد

شکم  یبر رو طانهایچپ و خواب ش یراست، خواب کافران بر پهلو یپشت، خواب مومنان بر پهلو

 ”.است

را  نیالطلوع نیمغرب و عشاء و خواب ب انیالسالم خواب م هیعل یمورد وقت خواب، امام عل در

 .دوننیفقر م هیما

 .است یامتم هراس دارم، پرخواب یکه برا ییزهایچ نیاز بدتر یکیمحمد)ص(:  حضرت

  .میکن تیرا رعا دنیاعتدال در خواب دیبا

است؛  ادیاست که مقدار کم آن هم ز زیچهار چ“دارن:  ییبایز ثیارتباط حد نیباقر در هم امام

   ”.یو دشمن یماریآتش و خواب و ب

 ��…که داره گسترده باشه ییامدهایچون ممکنه پ دیندون زیارد را هم ناچمو نیمقدار کم ا یعنی

السالم  هیعل ی. امام علمیاستفاده را ببر تیشده از فرصتهامون نها هیتوص ،یداریزمان ب یبرا

غصه  هیتا ما ابیاندوه است. پس فرصت را به وقتش در هی: از دست دادن فرصت مادفرمودن

 �� .نگردد

 کار چیه دیایاز آن کز تو ن شیپ            بکن یکار درسیکه دستت م یا

.. چه میکن زیشده با پناه بردن به خداوند از انجام گناه پره هیاز فکر گناه توص ییرها درمورد

پس تو  نی: به عزت و جاللم قسم از ادیگویو خداوند م کندیم یدر حضور خدا گناه یبسا بنده ا

 …آمرزم یرا نم

بلکه اگر ما از دستورات  ستین رهیخدا و ذکر خدا، فقط به گفتن سبحان اهلل و غکردن  ادی درمورد

 ..میدرواقع ذکر گفته ا م،یکن یکرده دور یکه ما رانه یزیو از چ میکن یرویخدا پ

 ❤❤ اطاعت از خدا است.. یواقع ذکر

یازدهمفصل   
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 تفریحات سالم و ورزش

 یاتیسالم و ورزش روا حاتیتفراست درباره  اتیالح حیبخش اول کتاب مفات انیکه پا 12فصل 

 �� ..آورده شده

و خشونت در  یریدوست ندارم سختگ رایز د؛یبپرداز یو باز یبه سرگرم“ محمد)ص(: حضرت

 ”.مشاهده شود نتانید

  ”.ستیرها کند از ما ن نشید یرا برا شیایکه دن یکس“از امام کاظم آمده که  یتیدر روا نیهمچن

 مینیبنش یمدام گوشه ا ستین ازین یندارید یکه ما برا شهیت مبرداش نطوریا تیدو روا نیا از

 �� ..میرا کنار بذار مونییایدن یازهاین دیو نبا میو به ذکر گفتن وعبادت مشغول باش

 هیدوست داشتند و توص یلیو شنا را خ یراندازیو ت یمثل اسب سوار ییاسالم ورزشها امبریپ

 �� ..ش داده شودو شنا به پسرها آموز یراندازیکردند که ت

آدامس، انواع  دنیجو ،ینامناسب شمرده شدن: مهره باز اتیکه در روا یحاتیو تفر ورزشها

 تنگ و انگشت نما است. یلباسها دنیقمار، پوش یهایباز

 

 

 

 

 

 

 

دوازدهمفصل   
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      بخش         

 

 

 

 

 فصل یکم: خویشاوندان

 فصل دوم: همکیشان )مسلمانان(

 فصل سوم: بیگانگان

 مستضعفانفصل چهارم: 

 فصل پنجم: مهاجمان و دشمنان

 فصل ششم: شهروندان

 

 

 

 

 

 

 

 تعامل انسان با همنوعان 2



                                                                                                   www.dadashreza.com                             مفاتیح الحیات

 

[29] 
 

 

 

 خویشاوندان

 نیبه خدا، بهتر مانیبعد از ا نکهی. اشده دیتاک شاوندانیبر صله رحم و ارتباط با خودر فصل اول 

 مانیپ یهمونطور که قطع صله رحم  نوع .مخصوصا پدر و مادر هست شاوندانیبه خو یکین  ،عمل

 را لعنت کرده. یشخص نیقرآن  چن یاوند در سه جادخداونده و خبا  یشکن

 ��صله رحم تاهمی��

قرار داده:  زکات را به همراه نماز   گرید زیرا همراه سه چ زیالسالم: خدا سه چ هعلی رضا امام  

شکر پدر و مادر همراه شکر خداوند  که هرکس  ست،ین رفتهیکه هرکس زکات ندهد  نمازش پذ

  یاله یو  صله رحم به همراه تقوا   ندادهشکر خداوند را هم انجام  ردوایرا به جا ن نیشکر والد

 تیبه نظرم اهم ثیحد نینکرده است  و ا تیرا هم رعا یاله یکه هرکس صله رحم نکند  تقوا

  کنهیم یادآوریکامل صله رحم را 

 ��آثار صله رحم ��

ن اعمال انسان و وارد شدن او به بهشت  ، پاک شد یشدن عمر ، گسترش روز طوالنی بال، دفع 

 است. ذکر شده اتیاز نمونه برکات صله رحم است که در روا

 ��آثار قطع صله رحم��

را با صله رحم همراه ساخت پس هرکس صله رحم  یاله یالسالم: خداوند تقوا هعلی رضا امام

 یسخت یو اخرو یویدن یاامدهیو پ ستین رفتهیپذ کشیاعمال ن نیندارد بنابرا یاله ینکند  تقوا

 خواهد داشت.

 .و آله: قطع صله رحم مانع اجابت دعاست هیاهلل  عل یحضرت محمد صل  

 نکهی. امیبر گریکدیصله رحم حتما به خانه  یبرا ستیالزم ن ...داره یمختلف یها وهیصله رحم ش

م انجام صله رح یبه نوع  میو خوشحالشون کن میرا برطرف کن شاوندانیو خواسته خو ازین

 �� ..میداد

اولفصل   
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 را گرانید ،مانهیو رابطه صم یبا خوش اخالق یاز نظر عاطف میتونیم  میهم ندار یاگر پول یحت 

و  یدادن و شرکت در شاد هیو هد ادتیع شاوندان،یترک آزار خو  نیبنابرا ...میکن تیحما

 �� صله رحم است. قیاز مصاد  شاوندانیغم خو

را  یدوست  ،دارید رایز دیهم نشو هیهمسا یول دیکن دارید شاوندانیبا خو محمد)ص(: حضرت

   ��.  شودیم وندیپ یموجب گسستگ یگیمساه یول کندیمحکم م

دادن  یارتباط برقرار کن هرچند با  سالم کردن و حت شاوندانتی: با خوالسام هیامام صادق عل

 ...آب  باشد یجرعه ا

برقرار  وندیخود را با تو گسسته است پ وندیپکه  یو آله: با کس هیاهلل  عل یحضرت محمد صل

 نیکه تو را محروم ساخته  عطا کن و از آنکه بر تو ستم کرده  درگذر که اگر چن یکن و به کس

 ❤توست..  بانیخدا در برابر آنان پشت یکرد

 یکه برقرار میانسان در خطر نباشه  مثال اگر متوجه بش نیشده که د هیتوص ییجا تاصله رحم    

 �� .میصله رحم کن ستین زیجا گهید  میفتیبه گناه ب شهیفرد  باعث م کیاط با ارتب

 ��مراتب صله رحم��

مادر بر  یاول قرار دارن و حت تیپدر و مادر  در اولو  میکن یبند تیاولو دیصله رحم با یبرا 

از خانواده  یشاوندیحقوق خو تی: در رعادالسالم فرمودن هیعل نیپدر هم مقدم شده..  امام حس

 کیهر کان،یمراتب نزد تیخود آغاز کن  نخست به مادرت پدرت، خواهرت، رادرت  سپس با رعا

 .کترندیبه تو نزد

 یکیمانع  ن تونهیمشرک بودن آنان  نم یاز موارد صله رحم است.  حت یکیبه پدر و مادر  یکین

 ��حج شمرده شده. به پدر و مادر  معادل نماز و جهاد و  یکیکردن ما بهشون باشه.  ن

 یها هی. سوره اسراء آتکرده اس هیبه پدر و مادر توص  ،خداوند اغلب بعد از خود میدر قرآن کر

 نیکردن به والد یکیخداوند بر ن دیاز تاک ییسوره لقمان  نمونه ها 15 هیآ نیو همچن 2۴و  13

 است.
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به پدر و مادر و جهاد در  یکیاعمال ،  نماز اول وقت، ن نیالسالم:  باارزش تر هیامام صادق عل

 هشد ینماز و جهاد ارزش گذار ربه پدر و مادر  درکنا یکین یعنیراه خداست...  

 تیرضا ،یاست که عبارتند از:  نزول رحمت آسمان اریبه پدر و مادر بس یکیآثار و برکات ن

 ❤❤ عرش خدا هیاز سا یو بهره مند یبهشت یغرفه ها نیخداوند، بهره مند شدن از بهتر

: هنگام شودیگشوده م نگامرحمت آسمان در چهار ه ی: درهاو آله هیاهلل  عل یحضرت محمد صل

بارش باران، هنگام نگاه فرزند به چهره پدر و مادر، هنگام  گشوده شدن در کعبه و هنگام عقد 

 .تبه پدر و مادر اس یکیالسالم، ن هیامام صادق عل تیبه روا  نبود عهینشانه ش یازدواج  و حت

🌷 

 ❤ .دارد تیبه پدر و مادر،  مادر بر پدر اولو یکیدر ن

 .سوم است کیپدر  یدو سوم و برا یکیالسالم: حق مادر از ن هیامام باقر عل  

 ��او.  قیخدا و توف یاریجز به  ی: بدان که توان شکر مادرت را ندارالسالم هیامام سجاد عل 

 :میدار یمختلف اتیبه پدر هم روا یکین رموردد 

پدر و خشم پروردگار در خشم  یپروردگار در رضا یو آله: رضا هیاهلل  عل یحضرت محمد صل 

 پدر است.

 .شده ریتعب شهیپدر به ر ،یمختلف اتیدر روا 

 یکه پدرت برا بدان کندیکه شادمانت م یافتی یالسالم: هرگاه در خودت نعمت هیامام سجاد عل

 .ور و به اندازه آن نعمت از او شکرگزار باشآ یآن نعمت است و حمد خدا به جا شهیتو ر

السالم  هیشده. امام رضا عل دیتاک زیبعد از وفات آنان ن یبه پدر و مادر حت یکیدر استمرار ن

 .داندیاو دعا نکند، خدا او را قاطع رحم  م ی: هرکس بعد از وفات پدرش برادفرمودن

 ��دارد  یخانواده در اسالم ارزش فراوان
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 نیخانواده خود بهتر یهستند که برا یشما کسان نیو آله: بهتر هیاهلل  عل یصلحضرت محمد   

فرمودند: هرگاه خداوند به  شانیا نیهمچن؛ شما هستم نیخانواده خودم بهتر یباشند و من برا

 .دیابتدا خود و خانواد خود را از آنان بهره مند کن، عطا کرد  یریاز شما خ یکی

 فراهم کند.  یشیخانواده خود گشا یبرا دیب نعمت باالسالم: صاح هیامام رضا عل

در  یاتیشده و روا نییتع ییفرهایک  کنندیم یکه نسبت به خانواده خود بداخالق یافراد یبرا

 :هوجود دار نهیزم نیا

بر خانواده خود است و مراد از  ریمردم، مرد سختگ نیو آله:  بدتر هیاهلل  عل یحضرت محمد صل

 زدیاست که هرگاه مرد وارد خانه شد همسرش بترسد و فرزندش بهراسد و بگر نیا  یریسختگ

 �� رفت، همسرش بخندد رونیو هرگاه از خانه ب

و   داندیم یزندگ نتیفرزند را ز می.  قرآن کرمیدار یاتیوارفرزندان و حقوق آنها هم  یبرا

 هم که فرزند دارد عبارتند از: یحقوق

 یاریبه او،  یمناسب فرزند، مهرورز هیبهداشت فرزند، تغذ تیعااو ، ر یبرا کیانتخاب نام ن  

 فرزند. تیو ترب میخوب و تعل کارکردن فرزند در انجام 

نهادن بر او  کوینام ن، هر پدر به فرزندش هیهد نیو آله: نخست هیاهلل  عل یحضرت محمد صل   

 است.

 هیتوص اتیمثال در روا یبرا ..یمدنظر است هم روح یبهداشت فرزند هم از نظر جسمان تیرعا 

کودک و فرزند در اتاق باشه ..   گفتن اذان در گوش راست  دیشده  موقع خلوت با همسر  نبا

 .شهیاز فرزند دور م طانیکار  ش نیشده و با ا هیکودک و اقامه در گوش چپ او  توص

فارغ  یردهیاز شاست که هرگاه مادر  اتیثواب دارد و در روا اریمادر به کودک بس ردادنیش   

 . پس کارت را از نو آغاز کنستا دهی: خدا تو را آمرزدیگویبه او م یفرشته بزرگوار  شودیم

 دیتاک  یدفاع یو مهارت ها یاجتماع یتهاارو هم  مه ینیف دارکودک  هم از نظر مع تیو ترب میتعل

 .دارد فریبه فرزندش را ترک کند ک ینیکه آموزش د یکسشده است.   
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که  ی. پدراندرانشانپ هیبر فرزندان آخرالزمان از ناح یو آله: وا هیاهلل  عل یمحمد صلحضرت  

 .آموزند ینم ینیاز واجبات د یزیبه فرزندانشان چ یمومن هستند ول

 �� داشتن فرزندان یگرام ��

و  دیده تیو به آنها شخص دیبدار ین خود را گراماو آله: فرزند هیاهلل  عل یحضرت محمد صل

 که موجب مغفرت شماست. دیکن تیرا خوب تربآنان 

 به دختران است یکیدر حق فرزندان، ن یکین تیاولو

 رایز دیبر پسران مقدم بدار ایو آله: دختران را در دادن هدا هیاهلل  عل یلحضرت محمد ص

را آزاد  لیاز نسل حضرت اسماع یهرکس دخترش را خوشحال کند مانند آن است که برده ا

 �� .کرده است

 یشده و حت دیتاک  هیدر پرداخت مهر نیهمچن .است یاریبس اتیتوجه مرد به همسر روا یبرا

به خانم بدهند که در سوره  هیو مهر ستهیشا ییمردان است که کاال فهیوظ زیموقع دادن طالق ن

 موضوع پرداخته شده. نیبه ا  2۴1تا  231 اتیبقره  آ

 �🍃�جالب است اتیدر روا حانه،یزن به شاخه گل و ر ریتعب

 

کرده و معطر است از خانه  شیراآکه  یدرحال یو آله: هرگاه خانم هیاهلل  عل یحضرت محمد صل  

که  یآن شوهر در برابر هر قدم یبرا ،عمل او خشنود باشد نیخارج شود و شوهرش از ا

 ...شودیاز آتش ساخته م یخانه ا  داردیبرم

دستور  یبه کس خواستمی: اگر ممیدار تیروا مونزیعز امبریاحترام زن به شوهر از پ یابر   

 شوهرش سجده کند یبرا گفتمیسجده کند به بانو م یگرید یدهم برا

هفت  یکه هر خانم میدار تیاسالم روا امبریزپا  خود پاداش خدمت زن به همسر یبرا نیهمچن 

گانه بهشت هشت یو درها بنددیرا بر او م دوزخکند  خدا هفت در آتش  دمتروز به همسرش خ

 �💕� .تا از هرکدام که خواست واردشود کندیاو باز م یرا به رو
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 کی چیدارد که خدا نماز او و ه یفریک دهدیکه شوهرش را آزار م یکردن،  خانم یکیدر مقابل ن

 یبرا یفریک نیو چن شودیاست که وارد آتش م یکس نیو نخست ردیپذ یاو را نم کین یاز کارها

 شود.یم یخانم را آزار دهد گرفتار عذاب اله است که اگر زیشوهر ن

 در پایان این فصل  درباره احترام به سادات احادیثی نوشته شده

: نگاه کردن به چهره ذریه ما عبادت است همچنین ایشان و آله هیاهلل  عل یحضرت محمد صل  

ندهد، من  افرمودند: هرکس برای فرزندی از فرزندانم کار نیکی انجام دهد و او پاداش وی ر

 �💕� دنیکی او را پاداش می ده

البته آزار رساندن به خاندان پیامبر نیز کیفر دارد. از امام صادق علیه السالم روایت داریم که 

 همه گناهکاران امت را شفاعت خواهند کرد به غیر از آزاردهندگان نوادگانشان را..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   www.dadashreza.com                             مفاتیح الحیات

 

[35] 
 

 

 

 همکیشان )مسلمانان(

افراد نزد خدا براساس لیاقت های دینی و ایمانی آنهاست و این  در جامعه اسالمی جایگاه ارزشی

نکته در قرآن کریم هم مشاهده میشود که فرد فاسق هرگز با فرد درستکار یکسان نیست. 

 ایمان همه انسان ها نیز مراتب گوناگونی دارد. 

د. امام علی علیه امام علی علیه السالم  افراد را دو دسته کردند؛ مورد اعتماد و غیر قابل اعتما

السالم توصیه کردند که تا زمانی که برادران غیرقابل اعتماد  با تو خوشرو هستند تو هم 

؛ یعنی احترام و رعایت حقوق هر مسلمانی بر دیگر مسلمانان واجب دربرابرشان خوش رو باش

 �💕� است.

در احادیث و عهد وفای به خیرخواهی مسلمانان برای همدیگر، دروغ نگفتن و خیانت نکردن و 

 روایات توصیه شده است

امام صادق علیه السالم: مسلمان برادر مسلمان است. به او ستم نکند، او را گول نزند و او را 

 واننهد و از او غیبت نکند و به وی خیانت نورزد و او را محروم نکند.

قادی مسلمانان در روایات بر تعامل مومنان و عدم تفرقه تاکید شده است. نقطه مشترک اعت

 خداوند و پیامبر و اهل بیت هستند و نباید بین خود ترقه بیندازند.

 (1۰3تعبیر ریسمان الهی در قرآن کریم قابل توجه است )آل عمران، 

از سه  یاجتماععلیه  السالم حدیث زیبایی به یادگار مانده:  صادقدرمورد اجتماع مومنان از امام 

 ابندی یهمانندشان حضور م یفرشتگان نکهیشکل نگرفته مگر ا شتریتعداد ب اینفر از مومنان 

به خدا پناه برند، از خدا  یو اگر آنان، از شرّ ندیگو یم نیکنند، آم یریخ یکه اگر آن جمع دعا

 یخداشفاعت م نزدبخواهند،  یرا از آنها دور کند و اگر آن گروه، حاجت یبد نیخواهند که ا یم

 د.کنند تا حاجت آنان را برآور

 

 فصل دوم
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 �💕� به همین خاطر  به نماز جماعت توصیه شده و  ثواب زیادی داره

 

 �� نیکی به مومنان و اقسام آنها��

نیکی و احسان مسلمانان نسبت به هم انواعی داره. فقط حمایت مالی مدنظر نیست. اگر از نظر  

ود را حمایت مالی وضعیت خوبی نداریم، میتونیم از نظر عاطفی و یا معنوی  برادر مسلمان خ

 کنیم

 �� حمایت مالی��

کمک به برادر مسلمان انقدر مهم هست که امام حسن علیه السالم وقتی متوجه نیاز برادر مومن 

خود شد، طواف را رها کرد و فرمود: هرکس نیاز برادر مومن خود را برآورده کند همانند کسی 

 خدا را عبادت کرده است.است که نه هزار سال با روزه داری روزها و نماز شب هایش 

اطعام مومنان نیز طبق روایت های مختلف اهمیت فراوانی دارد و به فرموده حضرت محمد صلی 

 �� اهلل علیه و آله، اطعام موجبات مغفرت پروردگار را فراهم میکند.

ر در مقابل نیز از امام باقر علیه السالم روایت داریم که اگر با شکم سیر بخوابیم درحالی که د

نزدیکی ما مومنی گرسنه است، خداوند به فرشتگانش میفرماید او را به عملش وانهادم و به 

 .عزت و جاللم سوگند هرگز او را نمی بخشم

رفع نیاز مومن در همه زمینه ها مطرح است. هم از نظر گرسنگی و تشنگی و هم از جهت تامین 

 لباس و دیگر ملزومات زندگی.

هرکس لباس اضافه ای دارد و میداند مومنی در دسترس اوست به آن امام سجاد علیه السالم: 

 نیاز دارد و به وی ندهد، خدا او را به چهره در آتش افکند.

 حتی اگر بتوانیم باید مومن مجردی را از بی همسری نجات بدیم
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هدیه دادن و پذیرش هدیه دیگران در روایات توصیه شده. البته پیامبر عزیزمون هدیه کافر 

ا منافق را قبول نمی کردند چون خداوند پذیرش هدیه مشرکان و منافقان و غذای آنان را نمی ی

 پسندد.

 ��حمایت معنوی  ��

داره: اگر برادر مومن خود را بدون هیچ غرضی نقد کنیم، عیب  معنوی مصادیق مختلفیحمایت 

کنیم و... همه از نمونه های های او را به او هدیه بدیم ، آبروی او را حفظ کنیم، در حق او دعا 

 حمایت معنویه..

امام صادق علیه السالم: محبوب ترین برادرانم نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه 

 کند.

حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله: هرکس از تعدی به آبروی برادر مسلمانش جلوگیری کند 

 بهشت برای او حتمی است.

و آله: اجابت هیچ دعایی سریع تر از دعای شخص در غیاب دیگری  حضرت محمد صلی اهلل علیه

 نیست.

از امام سجاد علیه  «دعا برای همسایگان»با عنوان  صحیفه سجادیه 26دعای سفارش شده 

 �� السالم را بخوانیم.

نگاه کردن به مومن و زیارت او عبادت است . حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله: نگاه مومن به 

 که وی را برای خدا دوست دارد، عبادت است.برادری 

حمایت عاطفی نیز مانند حمایت معنوی  است و شاد کردن مومن، محبت کردن به او،خوش خلقی 

 �� و استقبال گرم از مومن و تکریم کردن او  از مصادیق حمایت عاطفی است.

قابل تامل است و در روایات فراوانی درباره نیکی به برادران اهل سنت  صحبت شده است که 

 نشون دهنده اینکه اسالم به تعامل به تعامل نیک با انسانها اهمیت میدهد .

ت ما باشید نه ای شیعیان، شما به ما منسوب هستید، پس مایه زینامام صادق علیه السالم : 

 ��   مایه آبرو ریزی ما
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هل سنت درباره امامان یعنی اینکه به قول معروف کاسه داغ تر از آش نشیم.. کاری نکنیم که ا

ما بد فکر کنند و مایه ننگ اهل بیت نباشیم. سعی کنیم صورت حقیقی تشیع را به اهل سنت 

 و دیگر مذهب ها و فرقه ها  معرفی کنیم.

هست و بعضی از در پایان این فصل درباره تعامل مومنان با منافقان و گنهکاران روایاتی 

همه این نشونه ها از آیات قرآن کریم  قابل دریافت  کههای منافقان توضیح داده شده نشونه

( ، کسالت و 8،9،1۴هست. ادعای دروغین ایمان، نیرنگ بازی و همچنین تمسخر مومنان)بقره؛ 

 ( از نشانه های منافقان است.77(  و پیمان شکنی  و کذب )توبه؛۴2خودنمایی در عبادت)نساء؛ 

 

 �� شیوه تعامل با منافقان ��

میتونیم نباید با منافقان ارتباط بگیریم و اگر مجبور شدیم باید از درون خودمون با تا جایی که 

 منافقان مخالفت کنیم و با قلب خود از کردارشون بیزار باشیم.

امام صادق علیه السالم: ای اسحاق! با منافق تعامل زبانی داشته باش و دوستی ات را برای مومن 

 خالص کن.
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 بیگانگان

نون عمومی درباره ارتباط با بندگان خدا نیکی به آنان است چه مسلمان باشند چه کافر. خداوند قا

،  83در آیه های مختلف قرآن کریم به نیکی و احسان به بنده ها سفارش کرده است)بقره؛ 

 (7، اسراء؛  77قصص؛ 

لمانان شده است در ارتباط با اهل کتاب یعنی یهودی، نصرانی و مجوسی، توصیه هایی به ما مس

آنان، پرهیز  تجاوز به حریمو پرهیز از  به اهل کتاب که نمونه هایی از این موارد  پرهیز از تهمت

 از تصرف اموال آنان.

 �� نهی از دلبستگی به اهل کتاب ��

خداوند می فرماید: ای کسانی که ایمان آوردید دشمنان من و  دشمنان خودتان را دوست 

( هرکس از شما آنان را به دوستی گیرد قطعا از آنان به شمار می آید و از 1مگیرید.. )ممتحنه؛ 

 (51ستمکاران است و خدا مردم ستمکار را هدایت نمی کتد )مائده؛ 

 �� علل نهی از دلبستگی به اهل کتاب ��

دالیل مختلفی در قرآن کریم آمده است که ما را از دوستی با اهل کتاب نهی کرده است؛ اینکه 

حرف نشویم، از اعتقاد انحرافی آنان در سالمت باشیم، از کینه آنان نسبت به خود محفوط ما من

بمانیم و از نیرنگ آنان رها شویم  نمونه هایی از دالیل سفارش عدم دوستی ما با اهل کتاب 

 (72، آل عمران؛  6۴، مائده؛  82، مائده؛ 12۰است. )بقره؛ 

رد محتاطانه با اهل کتاب داشته باشندو از همنشینی همواره به مسلمانان توصیه شده که برخو

با آنان دوری کنند. اگر قرار بر برقراری ارتباط باشد، نصاری بر یهود اولویت دارد؛ یعنی 

 سوره مائده دیده میشود.  82مسلمانان باید ارتباط با نصاری را ترجیح دهند. این نکته در آیه 

 

 

 

ومسفصل   
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 آمَنُوا لِلَّذِینَ مَوَدَّةً أَقْرَبَهُمْ وَلَتَجِدَنَّاوَةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَکُوا  لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَ

 (82)مائده؛  یَسْتَکْبِرُونَ لَا وَأَنَّهُمْ وَرُهْبَانًا قِسِّیسِینَ مِنْهُمْ بِأَنَّ ذَلِکَ نَّا نَصَارَىإِ قَالُوا الَّذِینَ

تر از و با محبت افت،ی یو مشرکان را خواه هودیمردم نسبت به مسلمانان،  نیتردشمن نهیهر آ

نسبت به  ینصار یدوست نی. امیهست ی: ما نصرانندیآنان را که گو مانیهمه کس به اهل ا

بر حکم  یاز آنها دانشمند و پارسا هستند و تکبر و گردنکش یسبب است که برخ نیبد نیمسلم

 .کنندیمن خدا

ات گوناگون مسلمانان باید از پذیرش هدایای مشرکان و خوردن غذای بت پرستان طبق روای

دوری کنند؛ همچنین طبق بخش اول کتاب و آنچه گذشت  مسلمانان نباید خود را به کافران 

 شبیه کنند یعنی باید از پوشیدن لباس بیگانگان پرهیز کنند.
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 مستضعفان

ای برایشان نیست و مردان و زنان و کودکانند که چارهگروهی از  منظور از مستضعف در اینجا

 (99رود که مورد عفو و بخشش خدا باشند)نساء؛ فر و گمراهی نمی یابند و امید میراه نجات از ک

امام باقر علیه السالم: مستضعف فکری کسی است که نه توانایی کفر ورزیدن دارد و نه توانایی 

 قلم تکلیف از او برداشته می شود.ایمان آوردن؛ از این رو 

 

 �� حمایت مالی از مستضعفان ��

از شیعه محمد و  نیمستضعف :فرمود ؟زکات است افتیسزاوار در یچه کس دندیپرس امبریاز پ

 شان قوی نیست....خاندان او، آنان که بصیرت دینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارمفصل   
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 مهاجمان و دشمنان

 

بر دشمن و دشمنی بیدار بود و گاه باید از دشمنی موارد دشمنی متفاوت است، گاه باید در برا

کردن پرهیز کرد. خدا مومنان را در برابر دشمنی شیطان، منافقان و ملحدان به بیداری و پیداری 

 توصیه کرده است.

محور دستورات اسالم نفی دشمنی با بندگان خدا و ابراز محبت و مودت و مدارا با آنان است. 

بعد از نهی از پرستش بت ها، از چیزی به اندازه دشمنی با  و آله: هیاهلل عل یحضرت محمد صل

 مردم نهی نشده ام.

 �� سام دشمنقا ��

 الف( دشمن شخصی     ب( دشمن دینی 

مقصود کسانی هستند که تنها با شخص خصومت می کنند و راهکارهایی برای دشمن شخصی 

ا در حق دشمن رعایت کنیم، وفای به ؛ عدالت و انصاف ربرخورد با آنان در روایات آمده است

 .عهد کنیم و در برابر دشنام ها حلم داشته باشیم

امام علی علیه السالم شنید مردی به قنبر دشنام می دهد و قنبر می خواست به وی پاسخ دهد. 

امام علی به قنبر فرمود آرام باش ای قنبر... سوگند به آن کسی که دانه را شکافت و انسان را 

هرگز مومن با چیزی مانند حلم، خدایش را خشنود نکرده و با چیزی مانند خاموشی شیطان آفرید 

 را خشمگین نکرده و با چیزی مانند سکوت احمق را کیفر نداده است.

 

بسی خطرناک تر از دشمن شخصی است به همین دلیل خدا در قرآن از دشمنی  دشمن دینی

را از دوستی با کافران نهی کرده است. نسبت به  شیطان با انسان آیات فراوانی آورده ومومنان

 دشمن دینی تدبیرهایی در آیات و روایات آمده است:

 

پنجمفصل   
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پرهیز از شباهت داشتن با دشمن: در فصل های قبل توضیح داده شد که به مسلمانان سفارش 

 شده  غذای دشمن را نخورند، لباس دشمن را نپوشند و مانند آنها رفتار نکنند.

 کامل برای مقابله با دشمن مورد تاکید قرآن و حدیث است. داشتن آمادگی

 

تقیه کردن در برابر دشمن درمواردی که جان و ناموس مومن درخطر باشد، الزم است  اما اگر 

اساس دین در خطر باشد و تقیه کردن موجب نابودی دین خدا شود، در این حالت  مومن باید از 

ابتدای انقالب انجام دادن و  ه شهدای عزیز ازمال و جان خود دست بکشد )همین کاری ک

 �💕� ...(هادامه دار راهشون
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 شهروندان

این فصل خیلی عالی و کامل بود. امام حسن علیه السالم محدوده حسن خلق را خوش رویی، 

خوش گویی و خوش رفتاری دانسته اند و در این بخش نیز مطالبی درباره این سه محدوده کلی 

 نوشته شده...

 �� نکاتی درباره حسن خلق و معاشرت��

حسن خلق در فرهنگ اسالمی از رحمت الهی ریشه میگیرد که خدای مهربان با معرفی پیامبر به 

عنوان الگوی برتر حسن خلق در خطاب به آن گرامی میگوید: به سبب لطف و رحمت خدا بود که 

ز گرد تو پراکنده شده بودند )آل با آنان نرمخویی و مهربانی کردی و اگر درشت خوی بودی قطعا ا

 (159عمران؛ 

نکته: حسن خلق  از فضایل نفسانی است و با لبخندها و خوش رویی های ظاهری و تصنعی تفاوت 

 دارد.

 در ترازوی عمل چیزی سنگین تر از خلق نیکو نیست. حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

افزایش عمر آدمی و آبادی  زی،در روایات مختلف، خوش خلقی را عاملی برای وسعت رو

 ها دانسته اند.سرزمین

بیشترین چیزی که موجب ورود به بهشت میشود، تقوای الهی  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 و خوش اخالقی است.

ششمفصل   
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پیامبر بزرگوار اسالم : نزدیکترین شما از شفاعت به من در روز قیامت، راستگوترین، امانت 

 رین و نزدیکترین شما به من است.دارترین ، خوش اخالق ت

 برای بدخلقی هم آثاری وجود داره.

بداخالقی عمل را تباه میکند؛ چنان که سرکه عسل را تباه  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله: 

 میکند.

از حدیث پیامبر متوجه این میشیم که هرکاری هم برای دیگران انجام بدیم و هر لطفی در 

ر فقط یک بار بداخالقی کنیم و خشم نشون بدیم، هیچ وقت از حقشون داشته باشیم  اگ

ذهنشون پاک نمیشه.. مثل یه قطره سرکه که کل عسل را میتونه خراب کنه، یه ذره بداخالقی 

هم مرتبط با  «او نه من شیرگ»هم میتونه تصویر ما را در ذهن یه نفر خراب کنه.. ضرب المثل  

 این موضوعه

فصل  بحث تزاحم اخالقیه.. گاهی اوقات در تشخیص خوب از بد و یا اهم نکته خیلی مهم در این 

از مهم دچار اشتباه میشیم و همین باعث ایجاد تزاحم های اخالقی میشه.. برای مثال شخصی که 

همه وقت خودش را برای عبادت میذاره و به کسب روزی برای خونوادش اهمیت نمیده، تزاحم 

 نسته اهم از مهم را تشخیص بده..  اخالقی داره.. چنین شخصی نتو

طبق روایات، انسانها با عقلشون که پیامبر درونی هر انسان هست و  با نقل برگرفته از وحی که 

 پیامبر بیرونی هست، میتونن از تزاحم های اخالقی رها بشن

 ..پس عقل و نقل خیلی بهمون کمک میکنه... حاال مثالهای بیشتری راجع به تزاحم های اخالقی

که همون ترحم های بیجا و سقط جنین هست، نمونه ای از  «اتانازی»در امور پزشکی  اصطالح 

 تزاحمهای اخالقیه..  

سوال:  آیا ما حق داریم بیماری که داره درد میکشه  و به نیت اینکه او را از زندگی ضجرآور 

معلول میشه، سقط رها کنیم، بکشیمش؟؟ اجازه داریم جنینی که تشخیص دادیم بعد از تولد 

 کنیم؟؟ 

پاسخ: پاسخ اسالم به این سوال متفاوت از دیدگاه غرب هست.. اسالم به ما یادآوری میکنه حق 

حیات برای خداست.. ما حق نداریم جان یه نفر را بگیریم . تنها اوست که میرانده و حسات 
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دیگری از عمد با روش بنابراین مصداق بارز اتانازی که خود بیمار یا  (۴۴بخشیده است )نجم؛ 

های پزشکی و از روی ترحم در مرگش تسریع کند، حرام است و قتل نفس حساب میشود؛ به 

همین دلیل سقط جنین ها با مشکالت متعدد جسمی یا عقب ماندگی ذهنی که به دنیا خواهند 

 آمد، پس از دمیده شدن روح جایز نیست.

  حتی خود فرد هم حق ندارد جان خودش را بگیرد.

مقام تزاحم  ولی با این وجود  اگر متوجه بشیم جان مادر در خطر است  باید معیارهای ترجیح در

 را درنظر بگیریم ...

.  است عنوان این فصل، شهروندان بود. برای شهروندان مصداق های گوناگونی ذکر شده

اهدان، دانشمندان، همکاران، بیماران، مردگان، مصیبت دیدگان، مهمانان، مج همسایگان،

نمونه هایی از شهروندان   فقیران، مددجویان و اسیران کودکان، جوانان، سالمندان، یتیمان،

 هستند که حقوقی دارن و ما باید حقشون را ادا کنیم.

 �� همسایگان��

مثال  به بیان امام باقر علیه السالم رعایت همسایه بر همسایه همانند حرمت مادر است. حضرت 

یه و آله هم اینقدر درباره همسایه سفارش کردند که امام علی علیه السالم محمد صلی اهلل عل

 گمان بردند او میخواهد آنان را وارث و سهیم سازند

آنکه سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد به من ایمان  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 نیاورده است ...

ل عمر، نزول رحمت الهی و ورود به بهشت نیکی به همسایه موجب وسعت روزی، افزایش طو

 میشه

 امام صادق علیه السالم: بدانید.. کسی که رفتارش با همسایه نیکو نباشد از ما نیست.

 .... ای علی! همسایه ات را گرامی بدار اگرچه کافر باشد. حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 �� دانشمندان )استادان و شاگردان(��
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ش علم و عالم در قرآن میفرماید: بگو آیا کسانی که خدا و دین او را میشناسند خدا درباره ارز

با کسانی که خدا و دین او را نمی شناسند یکسانند؟ تنها خردمندانند که حقایق را در مییابند 

 (9)زمر؛ 

برتری عالم بر عابد همچون برتری ماه شب چهاردهم بر دیگر  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 ارگان است. ست

از جبرئیل پرسیدم آیا عالمان نزد خدا گرامی ترند یا  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

شهیدان؟ گفت یک عالم نزد خدا از هزار شهید گرامی تر است زیرا پیروی عالمان از پیامبران 

 است و پیروی شهیدان از عالمان.

عبادت است و برتر از آزاد کردن هزار نگاه به چهره عالم  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 برده است.

امام باقر علیه السالم: چون با عالمی نشستی بر شنیدن بیش از سخن گفتن حریص باش و خوب 

 شنیدن را بیاموز چنان که نیک گفتن را می آموزی.

آگاهی دینی و معرفت الهی مایه نجات از الحاد و شرک و کفر است و سبب گرایش به توحید  و 

 رسیدن به عدل و طاعت و تقواست.

آنکه به  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:بر کسب علم نافع در روایات بسیار تاکید شده.  

علمی دست یافته که سبب گریه او نمیشود، در حقیقت به علم غیرنافع رسیده است. در قرآن 

-1۰7بیشتر کند )اسرا؛ کریم نیز علمی نافع حساب شده که خضوع انسان را دربرابر پروردگار 

1۰9) 

امام علی علیه السالم در حدیث زیبایی  میان عالم حقیقی و عالم غیر حقیقی تفاوت قرار دادن: 

ای جوینده علم! عالم سه نشانه دارد؛ علم، حلم و سکوت. برای متظاهر به علم سه نشانه است؛ 

گی ستم میکند و حامی ستمگران با برتر از خود به ناروا نزاع میکند، به فروتر از خود به چیر

 است

 .برای جویندگان علم شفاعتی همانند شفاعت پیامبران است حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 �� همکاران��
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دیدار با یکدیگر را با سالم و مصافحه آغاز کنید و با استغفار  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 از هم جدا شوید.

حق شریک و همکار این است که او را نفریبی و به او خیانت نکنی و بر  امام سجاد علیه السالم:

 ضد او حیله نکنی و در کار او از خدا پروا کنی.

 

 �� بیماران��

بیماران از کسانی هستند که خدا در قرآن به آنها نظر رحمت کرده و برخی تکالیف را از آنان 

ت برای مثال کسانی که بیمارند یا در برداشته یا به دوران بعد از بیماری موکول کرده اس

مسافرند نیازی نیست روزه بگیرند و یا اگر آب برای پوستشان ضرر دارد  میتونن تیمم کنن 

 (6، مائده؛  185)بقره؛ 

 عیادت از بیماران بسیار سفارش شده است.

دعای آنان امام صادق علیه السالم: از بیمارانتان عیادت کنید و از آنان درخواست دعا کنید که 

 برابر با دعای فرشتگان است.

 حتی در روایتی از امام صادق علیه السالم، عیادت از بیماران اهل سنت نیز سفارش شده است.

در روایات برای بعضی از بیماران عیادتی سفارش نشده. امام صادق علیه السالم: در بیماری 

ادتی نیست و اگر عیادت از بیمار چشم درد عیادتی نیست و در بیماری کمتر از سه روز هم عی

 الزم شد، یک روز در میان انجام گیرد...

هرکس یک شبانه روز از بیماری مراقبت کند خدا او را با  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 ابراهیم خلیل برانگیزاند آنگاه صراط همچون برق جهنده تابان بگذرد.

یادت مریض این است که هرگاه بر او وارد شدی از آداب ع حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 دست خود را بر سرش بگذاری و بگویی چگونه شب و روز را گذرانیدی...

امام صادق علیه السالم: عیادت از مریض حداکثر به اندازه یک بار دوشیدن شیر شتر باشد . 

 زمان دوشیدن شیر شتر به صورت رایج به اندازه ده تا پانزده دقیقه است.
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کته: نباید خیلی وقت بیمار را بگیریم . عیادت باید کوتاه مدت انجام بشه و باید اجازه بدیم ن

 بیمار استراحت کنه...

 

 

 

 �� مردگان��

در فرهنگ اسالمی با توجه به اعتقاد به بقای انسان بعد از مرگ و نیازشان به دعا، قرائت قرآن 

 از مردگان دستگیری کنند. و انجام عمل صالح به نیت آنان، زندگان میتوانند

در برخورد با فردی که درحال مرگ است، آدابی در روایات ذکر شده:  رو به قبله کردن محتضر 

 و تلقین شهادت 

نزد محتضرها حاضر شوید و کلمه الاله اال اهلل را به آنان  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 تلقین کنید و آنان را به بهشت بشارت دهید..

ز مرگ انسان نیز انجام اعمالی سفارش شده است؛ اینکه به دیگران اطالع دهیم تا همه پس ا

برای تشییع جنازه حاضر شوند و بر او نماز گزارند و برایش استغفار کنند.. همچنین غسل میت 

که از امام باقر روایت شده خداوند به حضرت موسی فرموده پاداش فرد غسل دهنده میت، 

 غسال را همانند روزی که از مادر زاده شده است می آمرزیم.گناهان ت. آمرزش گناهان اس

هرکس مرده ای را کفن کند، خدا او را از دیبای بهشت و  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 ابریشم آن بپوشاند.

 پس از دفن میت الزم است به زیارت آنها برویم.

ارت کنید و برآنان سالم بفرستید که آنان مردگانتان را زی حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 برای شما عبرت هستند.

در روایات آمده که شبانگاه به زیارت اهل قبور نریم و در زیارت آنان تعادل را رعایت کنیم ، به 

 اموات ناسزا نگیم و برای آنان دعا کنیم.
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 �� مهمانان��

 یر باشد.امام علی علیه السالم: مهمانت را گرامی بدار اگرچه حق

از جمله حقوق مهمان این است که وی را هنگام خارج شدن  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 از حریم و اندرونی خانه همراهی کنی.

سزاوار نیست میزبانان روزه بگیرند مگر با اجازه مهمانشان  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 د برای رعایت ایشان آن را ترک کند.مبادا مهمان شرم کند و با آنکه به غذا میل دار

برای مهمان سزاوار نیست که بی اجازه میزبان روزه باشد حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله: 

 مبادا برایش غذایی آماده کنند و فاسد شود.

امام علی علیه السالم خطاب به فردی که او را دعوت به مهمانی کرد فرمود: اگر سه چیز را برایم 

دعوت تو را میپذیرم؛ برای من چیزی از بیرون خانه فراهم نکنی و آنچه در خانه  ضمانت کنی

 داری از من دریغ نورزی و خانواده ات را در تنگی نیندازی.

از حدیث امام علی علیه السالم میتوان رعایت سادگی و پرهیز از تجملگرایی در مهمانی را 

 برداشت کرد.

 �� کودکان��

 کودکان را دوست بدارید و با آنان مهربانی کنید. یه و آله:حضرت محمد صلی اهلل عل

امام کاظم علیه السالم: به راستی خدای بزرگ آنگونه که برای زنان و کودکان به خشم می آید 

 برای هیچ چیزی به خشم نمی آید.

 هرکس نزد او کودکی هست با وی کودکانه رفتار کند. حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله: 

 با کودک  سر و کارت  فتاد / پس زبان کودکی باید گشادچونکه 
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 یعنی باید با کودک متناسب با خودش رفتار کرد...

هرکس کودکی را تربیت کند تا ال اله اال اهلل بگوید خدا از  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 وی حساب نمی کشد.

 

 �� جوانان��

د دوستان و دشمنان هرملت جایگاه ویژه دارند جوانان بخش مهمی از افراد جامعه هستند که نز

زیرا این قشر به ویژه مختخصصان و شایستگان آنان، عامل تحوالت بزرگ فرهنگی، سیاسی و 

 اقتصادی یک کشورند.

آمده نیازمند مشورت بودی ابتدا با جوانان  شبرایت پی که امام علی علیه السالم: هرگاه در امری

 ترند و سریعتر حدس میزنند...مشورت کن زیرا آنان تیزهوش 

امام علی علیه السالم خطاب به امام حسن علیه السالم فرمود: به راستی قلب جوان همانند 

سرزمین خالی است، آنچه در آن بکارند می پذیرد و من پیش از آنکه دلت سخت گردد به ادب 

 تو مبادرت میورزم.

وه های منحرف بر شما در این کار سبقت امام صادق علیه السالم: جوانان را پیش از آنکه گر

 گیرند، با  حدیث آشنا کنید.

 �� سالمندان��

کهت سال در میان خاندانش همانند پیامبر در میان امت  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 خویش است.

ته اسالم نه تنها به پیران امت اسالمی حرمت نهاده حتی منزلت پیران کافر را نیز از نظر دور نداش

است. رسول خدا هرگاه سپاهی اعزام میکرد آنان را می نشاند و از جمله رهنمودهایش این بود 

 که پیر فرتوت را نکشید.

 �� یتیمان��

 (9)ضحی؛ یتیم را خوار و مغلوب مکن. فرمود: یتیمانقرآن با تعبیرهای گوناگون درباره 
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نظر داشته باشید تا مبادا دهانشان از امام علی علیه السالم: خدا را، خدا را درباره یتیمان در 

 غذایتان محروم شود و در حضور شما تباه شوند.

برترین خانه های شما خانه ایست که در آن به یتیمی نیکی  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 می شود و بدترین خانه های شما خانه ایست که در آن به یتیم بدی میشود.

هرکس یتیمان  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:اتی دکر شده است: برای یتیم نوازی آثار و برک

 را گرامی داشت، خدا وی را گرامی خواهد داشت.

هرکس دست خود را از روی مهربانی بر سر یتیمی بکشد،  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 خدا در برابر هر تار مویی که دستش بر آن بگذرد، برایش نیکی مینویسد...

 

 �� پرستی یتیمان معنویسر��

سخت تر از یتیم جدا شده از پدر، یتیمی است که از امامش  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

جدا شده و توانایی دستیابی به او را ندارد و حکم امامش را درباره مسائل دینی مورد ابتال 

 نمیداند....

یم هستیم.. کاش زودتر پدر اصلیمون این حدیث از پیامبر خیلی دردناک بود. همه ما به نوعی یت

 �💕�ظهور کنن و ما را از یتیمی دربیارن... 

 �� فقیران��

خیلی پاداش دارد. در روایتی آمده که هرگاه انفاق کردید که در راه خدا انفاق میکند کسی 

دست خود را ببوسید زیرا خدا صدقه را پیش از آنکه در دست فقیر قرار گیرد، گرفته است. 

 صدقات را خدا دریافت میکند. همانا

در روایتی به شفاعت فقیران نیز اشاره شده. امام صادق علیه السالم فرمودند: در قیامت منادی 

های مردم نان میفرمایند: بنگرید و چهرهای از جانب خدا ندا میدهد تهیدستان کجایند؟ آنگاه به آ

 یرید و او را به بهشت درآورید.را شناسایی کنید که هرکس به شما نیکی کرده دستش را بگ
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امام رضا علیه السالم: هرکس فقیر مسلمانی را مالقات کند و بر او سالمی متفاوت با سالم 

 توانگران کند، خدا را درحالی که بر او خشمگین است مالقات خواهد کرد.

 �� مددجویان��

افتاده اند از جمله بدهکارانی که واقعا گرفتار قرض شده اند و در پرداخت بدهی به سختی 

مددجویانی هستند که مورد توجه رحیمانه خدا قرار گرفته اند و قرآن در سفارش به یاری آنها 

 بقره سفارش کرده است. 28۰در آیه 

محبوب ترین کارها نزد خدا سه چیز است؛ سیر کردن مسلمان  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 وه او.گرسنه و پرداخت بدهی و برطرف کردن اند

هرکس میخواهد دعایش مستجاب شود یا اندوهش زدوده  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 شود، اندوه بدهکار ناتوان را برطرف سازد.

 

 �� سائالن��

سوال )گدایی( در اسالم نکوهش و ترک سوال از مردم ستوده شده است. اگرچه گدایی 

ز نزول رحمت خداست به همین جهت خدا نکوهیده است اما اجابت درخواست سائالن زمینه سا

 از طرد سائالن نهی کرده است. 

 امام سجاد علیه السالم: هرگاه به سائل چیزی دادی از او دعای خیر بخواه.

امام صادق علیه السالم: روزانه به سه سائل اطعام کنید اگر خواستید بر آن بیفزایید وگرنه حق 

 یک روزتان را ادا کرده اید.

 �� نزندانیا��

زندانیان مجرم طبق قانون باید در زندتن بمانند ولی آنان نیز حقوقی بر دولت اسالمی دارند و 

منع از حبس بی دلیل یکی از حقوق یندانیان است. امام  سزاوار نیکی از جانب مردم هستند.

ا علی علیه السالم فرمودند: به صرف اتهام نمی توان کسی را زندانی کرد مگر متهم به قتل ر
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چون اتهام قتل امر مهمی است و ممکن است اثبات آن طول بکشد. از سوی دیگر آزاد کردن او 

 نیز زمینه فرار او را فراهم میکند که موجب از بین رفتن حق اولیای دم بشود.

 �� آسیب دیدگان حوادث طبیعی��

هستند که آسیب دیدگان حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزی از نیازمندانی 

بر حمایت از آنان تاکید شده است. این حمایت جلوه های متفاوتی دارد؛ تامین غذا، لباس، دارو 

 بخشی از آنهاست.

امام علی علیه السالم: هرکس سیل و آتش خطرناک یا دشمن متجاوز ستیزه جو را از مسلمانان 

 بازدارد، خدا گناهش را  می آمرزد.

 

 �� معلوالن جسمی و ذهنی��

پایه آموزه های دین معلوالن جسمی و ذهنی محترمند و خدا نیز در برابر آن آسیب ها به آنان  بر

 پاداش میدهد چنان که به نیکی کنندگان به آنان پاداش میدهد.

هرگاه مبتالیان را دیدید به گونه ای خدا را ستایش کنید که  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 آنان میشود. آنها نشنوند چون موجب اندوه

به گرفتاران بال و جذامیان خیلی نگاه نکنید که موجب اندوه  حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله:

 آنان میشود.

 

 �💕� عنایت آقا امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف بدرقه نگاه زیباتون

 

 

 

 


