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         تیر       از کسی که آزرده اش کرده اي صفا و یکرنگی مطلب و از کسی که) : ع(امام هادي 
   زیرا دل دیگران با تو همچون؛  مطلب صداقتبد گمانیت را به او نشانه رفته اي خیر خواهی و 

 . دل توست 
 

نام  1حدیث زیبایی از ایشان ارائه می شود که حدیث ) ع(فرزند امام جواد ) ع(به مناسبت تولد امام هادي 
به مناسبت هاي مختلف انتخاب نمائیم و ) ص(حدیث را از ائمه  40گذاري می شود انشاء اهللا بتوانیم تا 

 باشد که مرضی نمائیم کهپیرامون آن توضیحاتی را جهت شناخت بهتر و بیشتر کالم معصومین عرضه 
این حدیث اشاره به خوش گمانی و حسن ظن داشتن به دیگران البته نه هر دیگري . پروردگار قرار گیرد 

که انسان از او توقعی ندارد چه رسد به  بلکه منظور دوست و آشنا و برادر دینی دارد وگرنه دشمن و ناآشنا
با این کالم دستور العملی به شیعیان می دهد که اگر می خواهی از دیگران ) ع(ام هادي ، گویا ام خیرطلب 

ده باشی نوع بشر عادتش  بر مقابله به نصفا و یکرنگی ببینی باید به آنها نیکی کرده باشی و اگر آنها را رنجا
ردم یا فردي را نسبت ایثار و فداکاري نداشته باش و اگر می خواهی محبت ممثل است ولی بی جهت توقع 

به خود بسنجی ببین خودت چه قدر به او محبت داري این مطلب در مورد حق تعالی هم آمده است که 
ضرت فرمودند به همان حپرسید نمی دانم خداوند چه قدر مرا دوست دارد ) ص(شخصی از رسول اهللا 

قلب این چنین است از نوع کشش و جذبه است ، از نوع اندازه که تو او را دوست می داري گویا خاصیت 
از نوع دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید است ، این حدیث گرانقدر اشاره به است  لکیسنخیت و هم م

کارهاي گروهی هم دارد و توصیه اي در مفهوم دارد که بدگمانی ، سوء ظن می آورد و روابط را تیره و تار 
همچنین هشداري است که االعکس باعث تحکیم روابط و دوستی و محبت می شود می کند و خوش گمانی ب

ساده اندیشی در روابط ناپسند است و اگر سوء ظنی صحیح به کسی داري بدان که او هم دل خوشی از تو 
 .ندارد پس عاقالنه برخورد کن و انتظار خیر خواهی نداشته باش 

 
 

 زنش بهتر است از کینه به دل گرفتنسر»     العتاب خیر من الحقد«  ) :ع(امام هادي 


