ﭼﻨﺪﮐﻼم ﻧﺎب...
ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( در ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺮ :
»ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی ﺑﺮای ﻣﺮد ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻤﺴﺮی ﺻﺎﻟﺢ ،ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم دﯾﺪن وی ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺷﻮد و در ﻧﺒﻮدش ﻧﮕﻬﺪار ﺧﻮد و اﻣﻮال ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ«.
ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز:
»ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻤﻮاره از ﻣﺆﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ وﻗﺖ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ اش ﺑﺎﺷﺪ در
ﻫﺮاس اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وی ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ او ﺟﺮأت
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ او را در ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ ﻣﯽ اﻧﺪازد«.
ﺳﻔﺎرش اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم در ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان
اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺣﻀﺮت ﺟﻮاد )ع( ﻓﺮﻣﻮد:
»… ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﺮ
ﮔﺰﻧﺪ دﺷﻤﻦ ﺣﻔﻆ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ،اﻣﻮاﻟﻢ
ﭘﺮﺗﻮ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ
ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ…

ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮ را در ﭘﻨﺎه ﺧﻮد از
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .ﭘﺴﺮم ،ﭘﺪرت ﻓﺪاﯾﺖ ﮔﺮدد .ﻣﻦ در ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ و
را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ ﻧﻬﺎدم ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در
و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ،ﺑﺮ ﺑﺮﮐﺖ اﻣﻮاﻟﺖ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
آﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻔﺎق ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺴﺮم ،ﭘﺪرت ﻓﺪاﯾﺖ
ﮔﺮدد ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ وﺳﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎدا ﺣﺐ ّ
ﭼﯿﺰی ،ﺗﻮ را از ﭘﺎداش ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﻔﺎق و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان اﺳﺖ ،ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد«.
ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( در وﯾﮋﮔﯿﻬﺎى دﻫﮕﺎﻧﻪ ﻋﺎﻗﻞ
ﻋﻘﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤـﺎن ﺗﻤـﺎم ﻧﯿﺴﺖ ,ﻣﮕﺮ اﯾـﻦ ﮐﻪ
ﺑـﺎﺷـﺪ:
 -۱از او اﻣﯿﺪ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
-۲
-۳
-۴
-۵

از ﺑﺪى او در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﯿﺮ اﻧﺪک دﯾﮕﺮى را ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻤﺎرد.
ﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮد را اﻧﺪک ﺷﻤﺎرد.
ﻫـﺮ ﭼﻪ ﺣـﺎﺟﺖ از او ﺧـﻮاﻫﻨـﺪ دﻟﺘﻨﮓ ﻧﺸـﻮد.

ده

ﺧﺼﻠﺖ

را

دارا

 -۶در ﻋﻤﺮ ﺧﻮد از داﻧﺶ ﻃﻠﺒﻰ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
 -۷ﻓﻘـﺮ در راه ﺧـﺪاﯾـﺶ از ﺗـﻮاﻧﮕـﺮى ﻣﺤﺒـﻮﺑﺘـﺮ ﺑـﺎﺷــﺪ.
 -۸ﺧـﻮارى در راه ﺧـﺪاﯾـﺶ از ﻋﺰت ﺑـﺎ دﺷﻤﻨـﺶ ﻣﺤﺒـﻮﺑﺘـﺮ ﺑـﺎﺷــﺪ.
 -۹ﮔﻤﻨـﺎﻣـﻰ را از ﭘـﺮ ﻧـﺎﻣـﻰ ﺧـﻮاﻫـﺎﻧﺘـﺮ ﺑـﺎﺷـﺪ.
 -۱۰ﺳﭙﺲ ﻓـﺮﻣـﻮد :دﻫﻤﻰ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﯿﺴﺖ دﻫﻤﻰ ؟ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ :ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓـﺮﻣـﻮد:
اﺣـﺪى را ﻧﻨﮕـﺮد ﺟﺰ اﯾـﻦ ﮐﻪ ﺑﮕـﻮﯾـﺪ او از ﻣـﻦ ﺑﻬﺘـﺮ و ﭘـﺮﻫﯿﺰ
ﮐـﺎرﺗـــﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( د رﻣﻮرد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن:
»آﻧﺎن ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺎر ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎر ﺑﺪی اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺨﺸﺸﯽ ﺷﻮد ﺷﮑﺮﮔﺰارﻧﺪ و ﭼﻮن
ﺑﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدﻧﺪ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ورزﻧﺪ ،و ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺸﻢ درﮔﺬرﻧﺪ«.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ

