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 1تربیت فرزند موضوع: 
 1111صفر1؛ 1111آذر25تاریخ: 

 
َة »قال الله تبارک و تعالی:  رَّ

ُ
اِتنا ق يَّ ْزواِجنا َو ُذرِّ

َ
نا َهْب َلنا ِمْن أ ذيَن َيُقوُلوَن َربَّ قيَن ِإماما  َو الَّ ْعُيٍن َو اْجَعْلنا ِلْلُمتَّ

َ
اند كه )و كسانی 1«أ

گويند: پروردگارا، به ما از همسران و فرزندانمان آن ده كه مايۀ روشنی چشمان ما باشد و ما را پيشواى پرهيزكاران می
 گردان(.

 ترین روز برای انسانروز تولد مهم
موضوع صحبت پيرامون بحث خانواده و تربيت اوالد است، بيشترين تربيت انسان از هنگام توّلد او تا هنگام مردن او، يعنی 

گيرد. پدر و مادر هم يکی از عوامل مؤثر در تربيت اوالد هستند. لحظۀ ورود انسان اى كه در اين دنياست، انجام میدر فاصله
ْكَبُر َما َيُکوُن »بزرگی است:  به دنيا يعنی تولد او روز بسيار

َ
ْنَساُن  أ تعبيرات متعّددى در روايت آمده كه بزرگترين «. َيْوَم ُيوَلُد  اْْلِ

ْصَغُر َما َيُکوُن َيْوَم َيُموُت »فرمايند:می (السالمعليه)ميالد اوست. در مقابلش امام صادقروزى براى انسان، روز 
َ
 2«أ

دانند، از اين جهت كه ت روز فوت اوست. گرچه معموال  افراد روز فوت را روز مهّمی میترين روزى كه براى انسان هسكوچک
ها با او ارتباط ها ديده بودند، مادر را سالبراى اطرافيان روز مصيبت است. براى ديگران و اطرافيان كه سابقۀ پدر را سال

حّتی گاهی حوادثی كه منجر به فوت پدر يا مادر  داشتند روز فوت خيلی مّهم است. روز از دست دادن نعمت بزرگی است.
ماند و فرزندان در ذهنشان هست كه روز چند شنبه بود، صبح يا ها میها در خاطرهشده، از يکی چند روز مانده، همۀ اين

ارند. آيا ياد دعصر چه شد، چه بيمارى پيدا كرد و لحظۀ آخر را هم اگر بالين سر شخص متوّفی حضور داشتند، خيلی خوب به
 كنيد براى خود شخص آن روز، روز مهّمی است؟فکر می

 (السالمعليه)بينيد تعابير بزرگی را امام صادقيک مقايسه بين روِز آمدن به اين دنيا و روِز رفتن از اين دنيا بکنيد، آن وقت می
ن خود بنده و جنابعالی روز ميالدمان مهمتر هاى گوناگون به ما تعليم دادند. اآلدر روايت (السالمعليه)و امام زين العابدين

است يا روز فوتمان؟ روز فوت روز تمام شدن كار و برچيدن سفرۀ اعمال است، ديگر تمام شد. روز ميالد، شروع حيات دنيوى 
 شود كه خوب از زندگیاش اين میتوانيم كماالتی را درک كنيم. توجه به اين نکته نتيجهاست و با آغاز حيات ما می

 بريم.مان بهره میدنيايی
خواهيم بپردازيم، بحث تربيت خود و فرزندانمان است. يک خانواده بايد چه كارهايی را براى تربيت اى كه به آن مینکته

 رعايت بکند؟
 ترین تأثیرات بر تربیت انسانلحظۀ ورود به دنیا آغاز اساسی

                                                           
 .47فرقان،  .1
 .197، ص1، جمن ال یحضره الفقیه. 2
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خود انعقاد نطفه، پس از آن دوران باردارى، سپس روز ميالد  بحث تأثير تربيت قبل از انعقاد نطفه مطرح است تا لحظۀ
شخص. اگر بخواهيم بررسی بکنيم، همۀ اين مراحل روى تربيت مؤثرند منتهی نحوۀ تأثيرشان يکسان نيست. معلوم است 

تأثيرات يک كند، اى كه انسان تماس حّسی با جهان پيدا میكه تأثير اساسی از آن لحظۀ ورود شخص به دنياست. آن لحظه
شنود. در رحم مادر هم تأثيرات بود؛ اّما به اين اندازه كند، صداهايی كه میشود: نگاهی كه به اطراف میمرتبه چند برابر می

بيند و آنچه چشم نبود. اگر بگويند تأثير در رحم مادر يک و در دنيا ده است، تعّجب نکنيد. در دنيا مستقيم چشم دارد می
گذارد. به درب خانۀ يک كند، اثر مثبت روى او میيت شخص تأثير دارد. به يک انسان صالحی نگاه میبيند، روى تربمی

گذارد و از آن طرف به يک انسان شرور نگاه كند، اثر منفی كند، اثر مثبت روى او میعالم تا چه رسد به چهرۀ عالم نگاه می
 گذارد.ها اثر منفی می، ماشين او باشد، لباس او، كفش او، همۀ اينگذارد و آنچه وابستۀ به آن شرور است، خانۀ او باشدمی

 های گذشته بر نطفهاثر وضعی اعمال نسل
بنابراين حركت به سوى خدا عمدتا  از بعد از ميالد است؛ اّما در عين حال ما نبايد مراحل قبل را بی توّجه باشيم، مراحل قبل 

ها، عمل گذارد. سير معنوى آنها روى نطفه اثر میمادر حّتی مقدار اطالعات علمی آنگذارد. تربيت خود پدر و هم تأثير می
گذارد. امروزه علم آمده بسيارى از اين نکات را گذارد. عمل ناصالح انجام دهند، باز اثر میصالحی  كه انجام دادند، اثر می

 كند.كشف كرده و اين را اعتراف می
گذارد. اگر شما ميانگين شخصی يک مقدار شراب استفاده كند، تا هفت نسل آيندۀ او تأثير می مثال  در روايات گفته شده اگر

طور نيست كه ما فکر اين !شودسال می 005بينيد حدودا  سال حساب كنيد، با يک حساب سرانگشتی می 05هر نسلی را 
پذيرد. سه قرن گذشته، چهار قرن گذشته میكه شخص در دنياست، اثر تربيتی را كنيم دنياى محدودى داريم، فقط زمانی

گذارد. اين به اين معنا نيست كه من اآلن گناهکارم جّد پنجم من، هفتم من شرابی را برداشته خورده، اثر منفی روى من می
کرده. خداى كنند كه باألخره اين بّچه چه گناهی كرده؟ اين را بارها عرض كردم، بچه گناه نها اين سؤال را از ما میكه خيلی

آيد اين بّچه را مؤاخذه بکند بگويد چرا جّد تو شراب خورده. صحبت در اثر گذارى است. صحبت در اين است متعال كه نمی
سال آيندۀ من را دارد كج  055، 055كنم، راهكه يک جهانی پيوسته داريم، چشممان را باز بکنيم. گناهی كه دارم امروز می

شوم كنم. اگر هوشيارم، حواسم جمع است، مؤاخذه میشود كه دارم روى نسلم  تأثيرگذارى میمال من می كند. مؤاخذهمی
شود كه اثر وضعی نداشته باشد. اثر و اگر هم هوشيار نباشم، ندانم دركم ضعيف باشد، اثر تکليفی ندارد اّما باز دليل نمی

آن قراردادى كه خدا در اين جهان تکوين گذاشته اين  شود. اثر وضعی دارد، يعنیتکليفی ندارد، يعنی خيلی مؤاخذه نمی
است كه اين جهان، جهان عّلت و معلول باشد و هر عّلتی يک معلولی داشته باشد، پس ايجاد عّلت يعنی ايجاد معلول. از 

واهد شد گوييم اگر كسی علت را ايجاد بکند )در بحث ما يعنی شراب را بخورد(، معلولش حتما  واقع خهمين جاست كه می
كه آن را خورده و همچنين بر نطفۀ او تا هفت نسل(. حاال اگر )يعنی اثر منفی شراب بر درک و عقل و سيستم بدن كسی

دانستم كه اين مايع شراب است و آن را خوردم، پس نبايد اثر بگذارد، اين معنايش اين است كه عّلت از كسی بگويد من نمی
ت. اين مثل اين است كه بگويم من اطالع نداشتم كه اينجا آتش است، پس چون اّطالع علّيت بيفتد و اين حرف نادرست اس

نداشتم، آتش نبايد بسوزاند. نه، اين جهان، جهان عّلت و معلول است. آتش براى سوزاندن است، بدانم يا ندانم اثر وضعی 
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گويند؛ يعنی مکّلف يف دارم. آن را اثر تکليفی میآن سوزاندن است؛ اّما اگر بدانم و عمدا  يک جايی را آتش بزنم، آن وقت تکل
 كار را كردى؟!كنم كه چرا اينشوم، مسئولّيت پيدا میمی

 (السالمعلیه)ره شراب طبق فرمایش امیرالمؤمنیناثر وضعی یک قط
اى را آبيارى اگر قطرۀ شرابی در چاهی بيفتد، بعد از اين چاه آب بکشند، يک مزرعه»فرمايند:می (السالمعليه)اميرالمؤمنين

ها استفاده بکند، من از گوشت اين هايی در اين مزرعه روييده بشود، گّله گوسفندى بيايد، حركت بکند از اين علفكنند،علف
ت بکنيد، سه تا واسط« كنم!گوسفندان استفاده نمی

ّ
 ه خورد.خوب دق

از ابتدا يک ليوان نبود، فرمودند يک قطره. معلوم است نجاست يک قطره شراب خيلی باالست. عزيزان داروشناس بيايند 
گوييم، هنوز كسی نداى ما را جواب نداده؛ اّما باألخره ها را كشف بکنند. ما ده، پانزده سال است كه داريم به عزيزان میاين

قدر كثيف بياييد اين را در آزمايشگاه بررسی بکنيد، ببينيد اين شراب چه نجاستی دارد؟ چرا اينعلم كشف خواهد كرد. گفتيم 
قرن گذشته موالى ما  40است؟! اين را با علم روز اثبات بکنيد، در اختيار نسل امروز دنيا بگذاريد و با افتخار بگوييد 

ک قطره چه اثرى گذاشت؟ خب معلوم است قطره در آب چاه حل ها را به ما تعليم دادند. ياين (السالمعليه)اميرالمؤمنين
شود؛ اّما اثر منفی خودش را دارد، بعد هم كه كند. آب چاه حکم آب ُكر را دارد، نجس نمیشود، آب چاه را كه نجس نمیمی

يک گوسفند، يک گلۀ  گذارد، بعد نهشود، باز اين قطره اثر منفی خودش را میشود و در آن پخش میاين آب وارد مزرعه می
 فرمايند اثر دارد. بررسی بکنيد ببينيد اين چيست!شود، باز حضرت میآيد رد میگوسفند می

ها تمام ها گذشته، رسيده تا سن مثال  سی سالگی اينگيريم نمو شخص، رشد شخص، چه پدر و چه مادر كه سالنتيجه می
من بگويم از امروز عمل صالح انجام بدهيم تا نطفۀ ما نطفۀ سالم  طور نيست كه يک مرتبهگذارد، اينروى نطفه اثر می

بينم پدر من، جّد من، جّد جّد من، هفت پشت من شرابی را هاى قبل اثر گذاشته. يک مقدار چشم را باز بکنم میبشود. سال
كرده، او مقصر است. بحث سر گيرم. من مقصر نيستم، اگر عالما  اين كار را اش را میميل كرده، هنوز من دارم اثر وضعی

 تقصير نيست، بحث سر اثر وضعی است. به اين نکات توّجه بکنيد.
 از ارحام مطهر و اصالب شرافتمند (السالمعلیهم)ی اطهارآفرینش ائمه

َك »گوييم: می (السالمعليهم)بيتبه اهل نَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ْصاَلِب  ُنورا  ِفی ُكْنَت  أ

َ
اِمَخِة َو  اأْل ُة الشَّ ْسَک اْلَجاِهِليَّ اِهَرِة َلْم ُتَنجِّ ْرَحاِم الطَّ

َ
اأْل

اُت ِمْن ِثَياِبَها ْنَجاِسَها َو َلْم َتْلِبْسَک ِمْن ُمْدَلِهمَّ
َ
دهم كه همانا تو نورى بودى در پشت پدرانی بلندمرتبه و )گواهی می 3«ِبأ

ها هاى چركينش به تو نپوشاند.( ايننکرد و از لباسات هايش آلودههايی پاكيزه كه اوضاع زمان جاهليت به آلودگیَرِحم
هاى پاک به وجود آمديد. يکی پس از هاى بسيار شرافتمند و از رحمگوييم شما از صلبصحبت خيلی بزرگی است. می

يرگذار ها تأثها يکی پس از ديگرى رسيد تا شما به وجود آمديد. ايناين« ارحام مطهره»ديگرى كه هيچ كدام مشرک نبودند. 
تر بشود، معلوم است اثرگذارى شديدتر كنم كه هرچه به بحث انعقاد نطفه نزديکاست؛ اّما در عين حال باز تکرار می

 شود.می
 لزوم توجه والدین به خود از یک اربعین قبل از انعقاد نطفه

                                                           
 .مفاتیح الجنان، «فرازی از زیارت اربعین» .3
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يک اربعين قبل از انعقاد نطفه، ديگر توانم خدمتتان بيان بکنم اين است كه پدران يا مادران حداقل از چه كه اآلن میو آن
می (سلموآلهوعليهاللهصلی)ى خاّصی داريم. وقتی پيامبر اكرمهاها، دليلشان را دقيق بکنند. ما راجع به اربعينتوجه

ْرَبِعيَن َلْيَلة  َو َلْم ُتْسَتَجْب »فرمايند: 
َ
َكَل ُلْقَمَة َحَراٍم َلْم ُتْقَبْل َلُه َصاَلٌة أ

َ
ْرَبِعيَن َصَباحا  َمْن أ

َ
كه لقمۀ حرام )كسی 4«َلُه َدْعَوٌة أ

ها اثراتی است كه روى انسان رسد(، خب اينشود و دعاى چهل روز او به اجابت نمیبخورد، نماز چهل شب او قبول نمی
 گذارد.اثر می گذارد. از آن طرف لقمۀ حالل و عمل صالح روى انسان و نطفهمی

ى هاى گذشتهگردد، نسلبعين، چون عرض كردم بسيارى از مطالب  به دوران قبل از توّلد ما برمیاينکه گفتم حداقل يک ار 
شود كه انسان خودش را مقهور ببيند، مجبور ببيند و بگويد من كارى چه كه خوردند، اثر گذاشته؛ اّما اين دليل نمیما آن

هم اشاره كردم. آنجا كه گفتم از بدو توّلد اثر تربيتی انسان چند  توانم بکنم. نه، اين را إن شاءالله خواهم گفت. اول بحثنمی
شود، منظورم همين بود. قبل از توّلد هرچه اثر بگذارد، اثرش كم است. بيشترين اثر از لحظۀ ورود به دنيا است. بعد برابر می

لوم است كه يک بّچۀ دو ساله كمتر از شود. معاش شديدتر میشود، اثر پذيرىتر میاز لحظۀ ورود باز هرچه درک انسان قوى
رسد، ديگر طور. به من بلوغ كه میشود، همينتر میساله. يک مقدار بزرگ 7، 6گيرد تا  يک بّچۀ اطراف خودش اثر می

 شود.حركت آغاز می
 تأثیر افکار و اعتقادات انسان بر نطفه

روز قبل از انعقاد نطفه،  05ضرتان اين است كه از منتهی بخواهم يک چيز قابل عمل مطرح بکنم، استدعاى بنده از مح
گويم عمل صالح، يک نکتۀ خاص نيست. عرض كردم مهمترين چيزى كه روى انسان عمل صالح را شروع بکنيد. وقتی می

رسانند. باال روز ايمانشان را به يقين ب 05توانند در اين گذارد، افکار و اعتقادات انسان است. معلوم است پدر و مادر نمیاثر می
تواند تا آن زمان، اوالددارشدن خودش سال ممکن است طول بکشد و شخص كه نمی 50ها حتی گاهی تا بردن ايمان سال

را تأخير بيندازد. چه بسا ممکن است تا آخر عمرش اصال  به يقين نرسد. ما به ندرت داريم، اصال  اگر بخواهيم طبق واقعّيت 
شرط را نداريم كه به يقين برسد. خيلی به ندرت؛ يعنی در هزاران نفر ممکن است يک نفر، به حرف بزنيم، بايد بگوييم كسی

ها به يقين برسد و مسلم است كه اين يقينش روى بّچه اثر اينکه حواسش در زندگی جمع باشد و تالش بکند، بعد از سال
كنم كنيم. فی الجمله به طور سربسته عرض میگذارد. اّما همۀ بحث در اين نيست كه ما آن را در يک نکته خالصه می

اى از ايمان رسيده، چه قدر خداى واحد و صفاتش را باور اعتقادات شخص، اينکه چه قدر خدا را قبول دارد، به چه درجه
شخص منتقل كرده، چه قدر قيامت را قبول كرده، نبّوت انبياء  و امامت امامان را پذيرفته يا نه و... همۀ اين باورها به نطفۀ 

 (عليهااللهسالم)ارد. ما معتقديم نطفۀ حضرت فاطمهگذهاى علمی او هم اثر میگذارد. حّتی ذخيرهشود و روى آن اثر میمی
منعقد شد. اين نکتۀ خيلی مهّمی است كه بعثت پيامبر با تمام تأثير  (وسلمآلهوعليهصلی الله)ی اسالمبعد از بعثت نبی گرام

اش روى وجود شريف پيامبر كه در واقع واسطۀ غيب و شهود بودند، همين نبوت ظاهرى، استکمال ظاهرى و گذارى
با هم تفاوت  گذارد. آن وقت دخترشان غير از فرزندان قبل از بعثتشان هستند. خيلیجسمانی روى نطفۀ آن حضرت اثر می

گيرند، اين مطالب كنند، مطالبی را ياد میطور است. پدر و مادرى كه هر روز دارند ذخيرۀ علمی میكند. انسان هم همينمی
 آيد، منتقل خواهد شد.ها به وجود میهايی كه در آينده از آنمسلما  به نطفه

                                                           
 .317، ص33، جبحار األنوار .7
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 تأثیر اخالق والدین بر نطفه
نطفۀ انسان نقش دارد، اخالق انسان است؛ مثل حلم، صبر، شجاعت، عفو، گذشت و...  دركنار ايمان، دومين چيزى كه در

ها به مقدارى كه براى خودشان خوب است، قدر اين پدر و مادر توانستند روى اخالق خودشان كار بکنند؟ اين اخالق. چه
 گذارد.روى نطفه اثر مثبت می

گذارد. باز نگوييم بّچه چه گناهی كرده. بّچه هيچ رد، اثر خودش را میبرخالفش اگر اخالق بد داشته باشند، اثر منفی دا
گناهی ندارد. بحث سر تکليف نيست، بّچه هيچ مسئوليتی از اين جهت ندارد. هرچه مسئولّيت دارد، روى پدر و مادر است. 

م شد و رفت. نه، صدا خاموش پدر و مادر فکر نکنند اگر اآلن يک دادى زدند، در خانه يک توهينی به همديگر كردند، تما
وجود آورد، بينی ديگر جر و بحثی نيست، تمام شد؛ اّما اثرش و نقصی كه در روح خود پدر و مادر بهشد، يک ساعت بعد می

 اش اثر دارد.هست. روحی كه ظرفّيت ندارد، تحّمل ندارد، روى بّچه
 تأثیر عمل صالح بر نطفه

گذارد عمل صالح است. مردم چون عمل صالح برايشان آسان است، تمام اثر می بعد از عقائد و اخالق، سومين چيزى كه
تر از اولی و دومی است. عقائد انسان مهمتر است. كه از نظر تأثيرگذارى ضعيفشان روى اين سومی است؛درحالیتوّجه

كشد. بندۀ خدا فکر ، طول میها تا بيايد اصالح بشودانحرافات فکرى، انحرافات سياسی كه زياد هم در جامعه هست، اين
 گذارد.ترينش است و كمترين تأثير را هم میكند كه فقط عمل صالح است. آن آسانمی

 اعمال صالح اثرگذار بر نطفه
روز  05كنم. اگر شخص زحمت بکشد، عجله نکند و در مدت هايی از عمل صالح را خدمتتان عرض میدر عين حال نمونه

خواهم بگويم، به عنوان نمونه است؛ لذا ذهن گيرد. البته نکاتی كه میشاءالله نتيجۀ خوبی میبدهد، اناين اعمال را انجام 
 ها محدود نکنيد.تان را به اين نمونهمبارک

 
 . چهل روز روزه1

م بکند، خيلی روز را ضميمۀ ماه مباركش ه 05روز، روزه بگيرد. اگر اين  05هاى درشت تأثير گذار اين است كه انساناز نمونه
دانيد آن اّيام خيلی نورانی است و در دورۀ سال نظير ندارد. آن شود. از اّيام و ليالی ماه مبارک هم استفاده بکند. میعالی می

هاى روز انسان روزه بگيرد. اين روزه و امساک خيلی از كثافت 05طورىروز حاال يا قبلش يا بعدش، اين 45روز به اضافۀ  05
كند، شهوت بیكند. روزه روح انسان را خيلی نورانی میَكند، بيرون میهاى بد را از انسان میئل روحی و اخالقدرون و رذا

ها اثرات مثبتی است كه روزه شود. اينهاى نفس با روزه كشته میكند. بسيارى از خواستهجا را در انسان خيلی ضعيف می
ْبِلُکْم »كند: می كند. انسان در اثر روزه، تقوا پيداايجاد می

َ
ذيَن ِمْن ق ياُم َكما ُكِتَب َعَلی الَّ ذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُکُم الصِّ َها الَّ يُّ

َ
يا أ

ُقوَن  ُکْم َتتَّ هاى گذشته واجب شده بود، باشد كه پرهيزكار كه بر اّمت)اى اهل ايمان، روزه بر شما واجب شد چنان 5«َلَعلَّ
 شويد.(

 . نماز اول وقت2

                                                           
 .183. بقره، 5
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هايش را احيا بگيريد. شايد تأثير نماز اول وقت از روزه گرفتن روز نمازهايتان را اّول وقت بخوانيد و شب 05يد در اين سعی كن
كند كه اين اّول وقت را و احياى شب هم بيشتر باشد، منتهی مردم به اين نکته توّجه ندارند. اّتفاقا  شيطان خيلی وسوسه می

« شود؟حاال من ركعت دوم امام جماعت برسم، مگر چه می»گويد: دهند، مید اهمّيّت نمیاز دست انسان بگيرد. گاهی افرا
شود. خيلی راحت يک ربع، گاهی نيم ساعت از اش نمیزند بگويد واى بدبخت شدم، ضرر كردم. اصال  چيزىبر سرش نمی

وال  هم افراد در اّول وقت، كارى برايشان شود. معمها اثر منفی دارد. شيطان خوشحال میاذان رد شده، متوّجه نيست. اين
گويد تو كار دارى، اگر بخواهی از دهد، میآيد برايش زينت هم میآيد. معلوم است كه نقشۀ شيطان است و میپيش می

آيی به مقصد برسی چه كن، روى، برو تا میجا مسجد میافتد، مصلحت نيست، حاال آنماشين پياده بشوى، كارت عقب می
ْعماَلُهْم »كند: كارى هم برايش رديف میيک 

َ
ْيطاُن أ َن َلُهُم الشَّ ها را از راه ها آراسته و آن)شيطان اعمالشان را براى آن 6«َزيَّ

 [ بازداشته است(؛ در حاليکه دستور دين اين نيست و اين ضرر كرد.]راست
نمازها عقب نيفتد. گاهی افراد خودشان  روز يکی از اين 05كنم كه هوشيار باشيد و مواظب باشيد در اين ها را عرض میاين

روز مواظب  05روز،  55ولو حاال « كنم.روز را از نو شروع می 05اگر يک روز عقب افتاد، من »گويند: كنند، میرا جريمه می
، دو مرتبه از نو شروع گويد نه ديگر تمام شدبوده، يک روز صبح اول وقت بيدار نشد، نيم ساعت بعد از اذان بيدار شد، می

 كند، چه رسد به اين كه نمازش قضا بشود.می
 
 

 ضرر قضاشدن نماز
خواست با امام مخالفت بکند؛ اّما بنا به دالئلی، تصميمش او نمی«. مسافرت نرو»به يک شخصی گفتند:  (السالمعليه)امام

طور نگران را گرفته بود؛ لذا به حرف امام گوش نکرد و رفت. اّتفاقا  در آن مسافرت معامالتی كرد، سود كالنی هم برد. همين
شود؛ چون امام گفته بودند نرو. در فکر بود. تا برگشت، ند، فالن میز شود، دزد میبود كه  باألخره اين سودها خراب می

ها كه از بين نرفته هيچ، سود كالنی هم كرده، گفت بروم از خود حضرت سؤال بکنم، خدمت امام رسيد. چون ديد پول
د كالنی هم بردم. آقا شما قبل از سفر به من نصيحت كرديد نروم؛ اّما ديگر من مجبور شدم رفتم و باألخره سو»گفت: 

گويد مجبور شدم مسافرت خواهد يعنی احترام بگذارد، میمی« شود سّر اينکه فرموديد نرو مسافرت را بفرماييد چه بود؟می
در طول سفر، در فالن روز نماز صبحت قضا شد. آن روز »فرمودند:  (السالمعليه)گويد خودم تصميم گرفتم! امامنمیبروم، 

 «توانی جبران بکنی. ديگر تمام شد.اگر دنيا را هم سود ببرى، ضررى را كه از آن روز كردى، نمیرا يادت هست؟ حاال 
 . انس با قرآن1

ت كنيد 
ّ
گذارم؛ اّما آنچه مّهم است، منّظم بودن و مرّتب روز با قرآن انس بگيريد. مقدارش را  به عهدۀ خودتان می 05دق

بينيد نامنظم است، خوانم، بخوانيد؛ اّما منظم باشد. اگر يک وقت میآن میگوييد روزى يک جزء قر بودنش است؛ مثال  می
صفحه، يک صفحه. انس با قرآن مّهم است، باألخره  0اش بکنيد، صفحه 0بيند نامنظم است، نيم جزئش بکنيد. باز می

 تمّسک به قرآن و عترت كه در حديث ثقلين گفته شده، اين يکی اش است.

                                                           
 .27نمل،  .3
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 السالمبیت علیهماهل. تمسک و توسل به 1
عليه)ده دقيقه، يک ربع براى امام حسينرا هم هر روز داشته باشيد. روزانه  (السالمعليهم)بيتو اّما تمّسک و توسل به اهل

دهد و هم نورانی روح انسان را شستشو می 7كند،گريه بکنيد. اين گريه اثر خيلی مثبتی دارد، هم گناهان را ذوب می (السالم
ها عادت ندارند، ممکن اش را هم نگاه بکنيد. حاال جلوى افراد بخواهيد گريه بکنيد، بعضیكند. منتهی مسائل جنبیمی

توانيد اش با خودتان كه مخفيانه باشد، جلوى كسی نباشد، روضه میهايی به شما بدهند. لذا مسائل جنبیاست نسبت
شود. صبح براى شروع كار و تر میيد، نوار بگذاريد. پس اين هم مرّتب باشد. اگر اين گريه صبح و عصر باشد، نورانیبخوان

َک َصَباحا  َو َمَساء  »است كه فرمودند:  (السالمعليه)انه و در واقع تأسی به امام زمانعصر براى زدودن كارهاى روز  ْنُدَبنَّ
َ َ
 8«َفَل

 كنم.اى جّدم ندبه میهر روز صبح و عصر من بر 
 . احترام و احسان زوجین به یکدیگر و به والدین 5

گويم، خيلی مّهم است. رئوسش را دارم هايی كه دارم میيکی ديگر از اعمال صالح، احترام و احسان به والدين است. اين
امال  مواظب باشند، يک مشاجره روز ك 05گويم؛ چون عمل صالح خيلی داريم. خود زن و شوهر هم بايد نسبت به يکديگر می

گويم كمال يعنی وقتی زن نداشته باشند، كمال احترام را به هم بگذارند، كمال احسان را به يکديگر داشته باشند. اين كه می
كه بايستد شنود، ديگر در آشپزخانه نماند، رها كند و به استقبال شوهرش برود.كمال در آن است، نه اينصداى در را می

زنم، خالصه زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به خانم كمال احترام و احسان را ل كارش باشد. ديگر من مثال نمیمشغو 
 داشته باشد.

هاست. كافی است در دل ها تازه قسم سوم اين شد. اين عمل صالح تأثيرش از اخالق كمتر است. اخالق مهمتر از ايناين
گذارد. بندۀ خدا بايد بروى اين كينه را در بياورى. منتهی راهکار دارد، اثر منفی می هااى از يک مؤمن باشد. اينانسان كينه

هاى گويد چه بکند. كافی است يک حسادت در دلش باشد، يک بدگمانی باشد. اثر اخالقبايد پيش يک عاِلم برود تا به او می
دانم. از اين ت. كافی است مثال  بگويد من خدا را ظالم میبد بر روى انسان از گناه بيشتر است. بدتر از اخالق بد، افکار بد اس

كنيم. يا بگويد من اعتقاد به واليت فقيه ندارم. اثر منفی آيند با هم بحث میها داريم. بارها شده است كه مینمونه
ترين جزء درخت مهاى فکرى از عمل و اخالق بد خيلی بيشتر است. فکر اثرش خيلی بيشتر است. ريشه با اينکه مهّ انحراف

خصوص در دوران باردارى حواسشان به شود. ريشۀ انسان هم فکر انسان است؛ اما ديدم پدر و مادرها بهاست، ديده نمی
روز اخالق بد دارد، توّجه به اين ندارد. افکار انحرافی دارد، توّجه به اين ندارد و متوّجه غذاى حالل است و چه بسا در شبانه

آيند از ما اى كه حاال يک كسی برايش هديه آورده است و مرّتب میتمام حساسّيتش را گذاشته روى لقمهاين نکات نيست. 
ت ناک است و... . اگر ما رتبه بندى بکنيم، حساسّيتكنند اين هديه را چه بکنيم، اين مال اين شبههسؤال می

ّ
هايمان را دق

 وقت نتيجۀ خيلی بيشترى خواهيم گرفت.بکنيم، به هر چيزى متناسب خودش اهّمّيت بدهيم، آن 
 

 «لله رب العالمینالحمد»

                                                           
 .285، ص77، جبحار األنواررک:  .4
 .323، ص98ج، بحار األنوار ؛«فرازی از زیارت ناحیه مقدسه» .8
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