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 مقدّمه 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

انسانيت انسان به اعضاء و جوارح و اندام ظاهرى او نيست، كه اگر آدميت به اينها باشد 

ها قرار گيرند و حال آنكه در ميان ديگر در رتبه انسان وداتبايست بسيارى از موج مى

 نماها كم نيستند. انسانها هم، انسان

 اگر آدمى به چشم است و زبان و گوش و بينى    چه ميان نقش ديوار و ميان آدميت

پس مميز انسان از غير او، به جسمانيّت وى نيست. آنچه انسان را از ساير موجودات 

 كمال اخالقى فردی و اجتماعی اوست. دهد، تمييز می

ها ترين اوصاف خُلق اجتماعى انسان، همدلى وی با ساير انسان از آنجا كه يكى از برجسته

های ايجاد اين ظرفيت مهم را با استفاده از قرآن و سنت است، در پی آن شدم تا راه

ريف همدلی و نيز برشمرم. و البته قبل از ورود به بحث الزم دانستم كوتاه سخنی در تع

 حقوق مومنان بر هم و لزوم همدردی آنان با يكديگر داشته باشم.

-پا، همنشين، هموطن، همشهری، همدم، همراه، هميار، همهايی مانند همانند، همواژه

، به معنای باهم بودن و مانند هم بودن «هم»وند دست و... و حتی همسر در واقع پيش

ای قلبی مشابه در باره مسأله معنای داشتن احساسنيز به  وند در همدلشياين پاست. 

توان به توانايی درك تجربه ذهنی فرد ديگر به قصد حلّ آن است. بنابراين همدلی را می

برای رفع مشكل پيش آمده، تعريف كرد.  خود و همراهی با اوو حقّ گذشت از خواست و 

همدلی با جامعه يعنی درك  قلبی همسر، مثال همدلی با همسر يعنی درك احساس

سياستمداران و .... تا  خواسته آنان و همدلی با حاكمان جامعه يعنی پذيرش گرايش

 خوبی پشت سر بگذارند.مراحل بحرانی را به

همدلی آثار مثبت بسياری چون خروج از تنهائی كه گاه جنون آور است، پيشگيری از 

امنيت و درك مثبت، اعتماد به نفس،  رفتارهای ناخوشايند با ايجاد احساس آرامش و

ها، احترام متقابل، افزايش سعه ها و سوء تفاهمتر، دور شدن از تعارضتصميم صحيح

 صدر و در نتيجه تحكيم روابط دارد. 
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باشد. چون  رسد كمال همدلی خصوصيت ويژه انسانالزم به يادآوری است كه به نظر می

شود بت به اطراف خود است. لذا گاه نگران میانسان اجتماعی و دارای احساس قوی نس

تواند به موقعيت و تجربه انسان می دهد. اين رفتارو رفتار همدالنه از خود نشان می

شود. هرچه آنان بستگی داشته باشد، مانند آنچه در زندگی مشترك زن و شوهر ديده می

باشند، احتمال واكنش باشند و يا از تجربه بيشتری برخوردار موقعيت ممتازتری داشته

تواند حاصل آينده نگری برای منفی از رفتار يكديگر در آنها كمتر خواهد بود. نيز می

-هم نوعی فرصت طلبی مثبت و يا منفی تلقی میرهائی از پيامدی منفی باشد كه اين

 اهداف و نيات آنان مشخص كننده نوع آن است. و شود

خود الزم است تا بهتر بتوان  بت به احساسمسير ايجاد و ثبات همدلی، آگاهی نس در

افراد ديگر را درك نمود. صادق بودن و عدم تظاهر به همدلی و يا استفاده  احساس

خاص نيز ضروری است. ايجاد احساس ترحم و  از آن برای رسيدن به هدفنكردن ابزاری 

-ردی جدا میای است كه همدلی را از همدبروز آن نيز آفت ترحم است. اين همان نكته

شود. عالوه بر اين در سازد. چه اينكه دلسوزی و ترحم به ديگران، همدلی محسوب نمی

آنان درك  همدردی هم عقيده بودن با ديگران الزم نيست. بلكه كافی است احساس

 شود. يعنی اينكه بتوان خود را جای ديگران گذاشت. مانند همدردی با مصيبت ديده.

 :است آورده نظم به نيچن را مانيسل حضرت با پرندگان و مرغان یهمدل ،یمثنو

 آمدند خدمت به مرغانش جمله    زدند سراپرده را مانيسل چون

 بشتافتند بجان کي کي او شيپ    افتندي خود محرم و زبانهم

 کياخ من افصح گشته مانيسل با    کيچ کيچ كرده ترك مرغان جمله

 است یبند چون نامحرمان با مرد    است یونديپ و یشيخو یهمزبان

 گانگانيب چون ترك دو بسا یا    همزبان ترك و هندو بسا یا

 بهترست یهمزبان از یهمدل    گرستيد خود یمحرم زبان پس



 4 

 دل ز زديخ ترجمان هزاران صد    سجل و مايا ريغ و رنطقيغ

 خود كار از و دانش وز هنر از    خود اسرار یكي هر مرغان جمله

 ستودیم را خود عرضه یبرا از    نمودیم وا کيب کي مانيسل با

 شيپ به را او دهد ره تا آن بهر    شيخو یهست از و نه تكبر از

 یاباجهيد هنر از دارد عرضه    یاخواجه از را برده ديببا چون

 لنگ و شل و كر و ماريب كند خود    ننگ شيداريخر از دارد چونک

 اششهياند و صنعت انيب آن و    اششهيپ و ديرس هدهد نوبت

 چون همدلی توأم با گذشت از حق خود است، ضروری است با حقوق انسان آشنا شويم.

 قّح

يابند. يكی از اين دارند كه گاه ناخودآگاه بروز می های مشترك بسياریها ويژگیانسان

است خصوصيات، واكنش در برابر ادراكات خود از اطراف است. اين انفعال همواره مثبت 

آتش خودخواهی شعله گيرد و  مگر زمانی كه حبّ و بغض های نفسانی چيره شود و

 د.  نشينخيالی و يا انتقام جای آن بحس بی

شوم و  عرض كردم: جانم فدايت گاهى محزون مى گويد به امام صادق مى« ابوبصير»

ير گردم، بدون اينكه علتى براى آن بشناسم؟ آن حضرت در پاسخ ابوبص غمناك مى

 فرمايند:  مى

اِنَّ ذلکَ الْحُزْنَ و الْفَرَحَ يَصِلُ اِلَيْكُمْ مِنّا اِذا دَخَلَ عَلَيْنا حُزْنٌ اَوْ سُرُورٌ كانَ ذلِکَ داخالً 

  1عَلَيْكُمْ الَنّا وَ اَنْتُمْ مِنْ نُورِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
شود، همين بر شما نيز داخل  م يا سرورى وارد مىرسد، وقتى بر ما غ اين ناراحتى و شادى از ناحيه ما به شما مى

 .گردد، چرا كه ما و شما از نور خداى متعال هستيم مى

عرض كردم، جانم به فداى تو، گاهى بدون علت گويد به امام باقر مى« جابر جعفى»

يابند، علت  شوم به طورى كه اين حزن را اهل خانه و يا دوستانم از صورتم مى محزون مى

                                                           
 .242، ص 5ـ بحاراألنوار، ج  1
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حضرت در پاسخ جابر و بيان علت حزن او، به محزون بودن مؤمنين ديگر اشاره چيست؟ 

فرمايد: نَعْم يا جابِر، اِنَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْمُؤمِنينَ مِنْ طينَة الجِنانِ وَ أجْرى  كرده و مى

هِ، فَاِذا اَصابَ رُوحاً مِنْ تِلک فيهِم مِنْ ريحِ رُوحِهِ، فِلِذلِکَ الْمُؤمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ الَبيه و اُمِّ 

 1االَرْواحِ فى بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدانِ حُزْنٌ، حَزَنَتْ الَنَّها مِنْها.
بلى اى جابر، خداى متعال مؤمنين را از گِل بهشت سرشت و از نسيم روحش در آنها جارى ساخت و لذا مؤمن، 

اين ارواح در هر شهرى از شهرها محزون شود، اين هم برادر پدرى و مادرى مؤمن است، بنابراين اگر روحى از 

 .شود چون از همان است محزون مى

اند و اساس روان آنان واحد است، لذا همان طورى  ن از يک طينت خلق شدهاآرى مؤمن

كه با به درد آمدن عضوى از اعضاى فرد واحد، تمام اعضاى وى متأثر شده، لذات 

ه اكل و شرب از حال طبيعى خارج شده و هيچ معنا گشته، ميل آدمى ب جسمانى بى

عضوى خود را جداى از عضو ناراحت ندانسته، تا حدى كه هر قدر درد شديدتر شود بقيه 

ناراحت شدن  شوند. به همان صورت با اعضاء و مخصوصاً اعضاى قريبه نيز متألم مى

بحث كه به  گردند. عالوه بر حديث آغاز ، ديگران نيز سخت متأثر مىعضوى از اجتماع

 كنيم. همين معنا نظر داشت به روايات ذيل نيز اشاره مى

: الْمُؤْمِنونُ فى تَوادِدِهِمْ وَ تَراحِمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا الشْتَكى مِنْهُ بَضْعةٌ قال رسول اهلل

 2تَداعى لَهُ سائِرُهُ بالسَّهَرِ وَ الْحُمى.
ربانى كردن، همانند جسم است، وقتى عضوى از اعضاى بدن به درد مثل مؤمنين در دوستى و ترحم نمودن و مه

 .كنند آيد، اعضاى ديگر با شب بيدارى و تب او را همراهى مى

: اِنَّما الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ بَنُو اَبٍ وَ اُمٍّ، وَ اِذا ضُرِبَ عَلى رَجُلٍ مِنْهُم عِرْقٌ، سَهَرَ قال الصادق

 3لَهُ اآلخَرُونَ.

 .كشند رادر پدرى و مادرى هستند، و اگر رگى از مؤمنى زده شود، ديگران براى او شب بيدارى مىمؤمنين ب

و  4«وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحى» .ستا ز روح خداى متعال حيات گرفتها نماند انسان ناگفته

دهند و حزن هر  اى واحده را تشكيل مى تر، آدميزادگان همگى، جامعه در مقياسى وسيع

سرا در ابيات ذيل به همين معنا  ر ديگران نيز مؤثر است. فردوسى شاعر حماسىكدام د
                                                           

 .265، ص 44ـ همان، ج  1
 .151، ص 61ـ همان، ج  2
 .264، ص 44ـ همان، ج  3
 .42؛ ص، 22ـ حجر،  4
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 نظر دارد:

 بنى آدم اعضاى يكديگرند   كه در آفرينش ز يک گوهرند

 چو عضوى به درد آورد روزگار   دگر عضوها را نماند قرار

 تو كز محنت ديگران بى غمى   نشايد كه نامت نهند آدمى

زيرا، چه بسا  .حاصله در جامعه ايمانى نيست ناراحتی اندازه به ،البته شدت اين حزن

آدمى حزن واراده بر ديگرى را كه تابع مرام و آيينى منسوخ شده و يا اساساً باطل 

باشد، ناشى از عقيده ناقص او بداند و به همين علت، وى را به شخصه مسئول بالى  مى

گيرد، ولى در اين صورت هم به خاطر  نازله بر خودش بشمارد و به همين قدر از او فاصله

 هدايت نشدنش و هالكت او، حزين خواهد گشت و متأثر خواهد شد.

 ى اجتماعىلاى از همد نمونه

در مدينه قحطى آمد، مردم به هيجان افتادند و در پى  در زمان امام صادق

امام طى و آثار آن افزود. اى بيشتر بودند، و البته همين هم بر دامنه قح اندوخته

اى فراهم شده است؟ غالم كه احساس  از غالم خود پرسيدند، آيا اندوخته صادق

كند گفت: بلى، به قدر يک سال در خانه  كرد جواب مثبت وى امام را خوشحال مى مى

 كنيم. گندم داريم و مشكلى از نظر تهيه نان احساس نمى

مها را به بازار ببرد و به بر خالف انتظار غالم، به وى دستور دادند كه همه گند امام

مردم بفروشد! غالم كه حيران شده بود، عرض كردند آقا ديگر توان خريد نداريم و 

 خرند ما چگونه بفروشيم(. توانيم غذا تهيه كنيم، )همه مى نمى

كنند. غالم گفت روزانه نانشان را تهيه  امام فرمود: مردم قوت خود را چگونه تهيه مى

كنند. حضرت فرمود: گندمها را بفروش و  جو را با هم مخلوط مى نموده و گاهى گندم و

ان را از فردا روزانه نان تهيه كن، چرا كه وقتى مردم محتاجند و ما توان رفع احتياجش

خورم، امام  ى كنيم تا همسايه ما بگويد اگر من نان جو مىراهنداريم، بايد با آنان هم

 خورند. هم نان جو مى صادق

 ميان مكاتب و آيينها، هيچ دينى همانند اسالم به جامعه و اصالح امور آنترديد در  بى

ارجى چون ايثار و از خودگذشتگى، رعايت حقوق انديشد. اسالم با عناوين پر نمى

اجتماعى و از جمله حقّ مؤمن، حقّ همسايه، حقّ والدين، حقّ اُوالد و بيان دهها حقّ 

ترين ملكات فاضله را در آدمى  امعه و... عالىديگر، و جهاد و شهادت براى حفظ آرمان ج
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 خلق نموده است.

 1: مَنْ اَصْبَحَ اليَهْتَمُّ بِاُمُورِ الْمُسْلِمينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ.قال رسول اهلل

 .ستنيهمّت گمارد، مسلمان  انانبح كند بدون اينكه به امور مسلمآنكه ص

 

موانع و اسباب همدلی در دو  شود،دنبال میدر این مجموعه به یاری خدا آنچه  

فصل است. امیدوارم این جهد ناچیز مورد توجه ذات باریتعالی قرار گرفته و ما و 

شما خواننده گرام را مشمول عنایت ویژه پیامبر مکرم و اوالد طاهرینش خاصه 

 گرداند. ان شا اهلل تعالی  عجل اهلل تعالی فی فرجهامام عصر 
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 موانع همدلی

 و یكاف دانش از پس و عمل مرحله در فضايل، ملكه ايجاد و فضيلت مراحل كسب براى

 ظرف بايستى آغاز در. است هیتخل مرحله نياول شود طى بايستى مرتبه سه الزم، اراده

 گناه از پر ظرف ساخت، خالى عملى و اعتقادى شبهات و گناهان و معاصى از را دل

 اَلْقُلُوبُ. سازد مى متعفّن را فضيلت سرعت به باشد، داشته اگر و ندارد، فضيلت براى جايى

 .الْهَواءُ يَدْخُلُها ال بِالْماءِ مَمْلُوَّةً  كانَتْ فَاِذا كَاالَوانى

 جستجو را آن عوامل و ها ريشه: ثانياً شناخت، را گناه: اوالً بايستى مرتبه اين تحقق براى

 همان حالت چهار اين. برد بكار را درمان آن: رابعاً و ديد، تهيه مناسب ندرما: ثالثاً كرد،

 تصفیه دوم مرحله .روند مى كار به نيز جسمى هاى بيمارى درمان در كه هستند حاالتى

 كرد روبى الى را دل هاى ديواره بايستى گناهان، آفات و سموم نمودن بيرون از بعد. است

 در كنند.بقايای گناه ميل انسان را به گناه تقويت می هچراك نمود پاكسازى رسوبات از و

 به آن كردن مصفا و دل دادن زينت به نوبت قبل، مرتبه دو طى از پس یانيپا مرحله

 .مينه یم نام هیتحل را آن اصطالحا كه باشد مى فضايل عطر

 از و مياداده اختصاص یهمدل موانع به را اول فصل جهت، نيهم بهدر اين مجموعه 

 آغاز ست،اصلی ايجاد زمينه ميل به زشتی ها و عامل ائلذر یاصل ساز نهيزمكه  سيابل

 .ميساز آماده یهمدل یبرا را دل موانع نيا شناخت با تا مياكرده
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 ابلیس

همدلی موجب اتفاق و اتحاد انسانها ی مومن می شود. بی شک اتفاق جامعه از مهمترين 

شناسيم و ابزااهای ههای توجه به خداست و اين امر بر ابليس سخت گران است. او را برا

شيوه عمل و قدرت مانور وی را دريابيم و به راههای مصونيّت از وی چنگ  فريب او و نيز

 زنيم.

خاطر ترس و يا حزن است، و ابالس  به معناى كهنگى و يا سكوت به« ابليس»ريشه واژه 

به موجودى خبيث و منفور « شيطان»شود.  مراه با وحشت استعمال مىمعناى تحيّر ه به

شود. اگر  اطالق شده و اسم جنس بوده و شامل هر موجودى اعم از جنى يا انسى مى

مشتق شده است و به معناى ريسمان « شَطَنَ»آخر اين واژه جزء كلمه باشد، از « نون»

« شيط»ولى اگر زائد بوده باشد و از باشد  ها مىطويل يا به معناى دور ماندن از نيكی

 اشتقاق يافته باشد، به معناى هالكت است.

اين است كه شيطان از فرشتگان باشد  ،1:از سوره كهف 51مقتضاى استثناء در آيه شريفه

اى مخفى بوده  به اين معناست كه او فرشته« كان من الجن»و بر اين اساس عبارت 

ما كانَ اللّهُ سُبْحانَهُ »: را فرشته دانسته است ر روايتى اونيز د است. حضرت امير

 2«لِيُدْخِلَ الْجَنَّةَ بَشَرا بِاَمْرٍ اَخْرَجَ مِنْها مَلَكا
اى را بخاطر آن عمل از  ممكن نيست خداوند انسانى را به بهشت بفرستد درحاليكه مرتكب عملى شده كه فرشته

 بهشت اخراج كرده است.
ست چه اينكه او در بهشت دنيا با مالئک قاطى شده بود و به ولى اين داليل قابل توجيه ا

توان گفت اطالق  كند، عالوه بر اين مى همين جهت قرآن كريم او را با مالئک ذكر مى

 چه بسا مجازى باشد.ملک در بيان حضرت امير

است كه شيطان از جنيان بوده و به علّتى از جمله رفع نزاع اين تفسير ديگر در اين باره 

بين آنها، در بهشت خاصى جاى گرفته و در صف مالئک قرار گرفته بود. دليل اين 

وَخَلَقَ الْجانَّ »اند.  دانيم جنيان از آتش خلق شده تفسير، خلقت نارى شيطان است، و مى
                                                           

وَاِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا الِدَمَ فَسَجَدُوا ااِلّ اِبْليسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّه » ـ 1

 «اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِياءَ مِنْ دُونى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وَبِئْسَ لِلظّالِمينَ بَداَلً
 به ترتيب صبحى. 122به ترتيب فيض و  234ـ نهج البالغه، خطبه  2
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 كند، كه از جمله آنها:رواياتى نيز اين تفسير را تأييد می 1«مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ

الْمَالئِكَةَ كانوا يَحْسَبُونَ اَنَّ اِبْليسَ مِنْهُمْ وكانَ فى عِلْمِ اللّهِ اَنَّهُ لَيْسَ  اِنَّ» :قال الصادق 

 2«مِنْهُمْ
 .كردند ابليس از آنهاست ولى در علم الهى او از آنها نبود مالئک خيال مى

در « جن»اين تفسير مطابق ظاهر آيه شريفه كهف است چه اينكه بنابراين مراد از واژه 

 يعنى اختفاء. اصطالحى آن است نه معناى لغوى معناى« ن من الجنّ كا»

شيخ طوسى ديدگاه سومى مطرح نموده است. بنابر اين نظريه، ملک و جنّ يک حقيقـت 

طـور  باشند، بنابراين همان واحد دارند كه مرتبه باالى آنها ملک و بقيه افراد آنان جنّ مى

دارند، موجودات مخفى نيز دو دسته از يک صنف اند و صالح و طالح  ها دو دسته كه انسان

 3باشند. هستند، صالحان آنها مالئک و طالحان آنها جنّ مى

قدر شش هزار سال عبادت نمود  ، بهابليس در بهشت تا واقعه خلقت آدم، 4به هر حال

 كه البته معلوم نيست سال زمينى مراد است يا غير آن.

مِنْ فِعْلِ اللّهِ بِابْليسَ اِذْ اَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّويلَ وَجَهْدَهُ  فَاعْتَبِرُوا بِما كانَ: »قال على

الْجَهيدَ وَكانَ قَدْ عَبَدَ اللّهَ سِتَّةَ آالفِ سَنَةٍ ال يُدرى اَمِنْ سِنِى الدُّنْيا ام مِنْ سِنِى اآلخِرَةِ، 

 5«عَنْ كِبْرِ ساعَةٍ واحِدَةٍ
هاى فراوان خود را در اثر  ه عبرت گيريد، زيرا او اعمال طوالنى و كوششاز آنچه خداوند در مورد ابليس انجام داد

هاى دنيا است يا آخرت، ولى با  تكبر از بين برد، او خدارا شش هزار سال عبادت نمود كه معلوم نيست از سال
 اندك تكّبرى همه را نابود ساخت.

عنى خدا عزيز كرده ي« عزازيل»او در عبادت بسيار جدى بود بدان حد كه مالئک وى را 

آموخت، بنا به  كرد و شيوه عبادت رابه آنها مى شناختند، گاهى مالئک را جمع مى مى

نقلى روزى كه ابليس فهميد يكى از بندگان خدا بزودى از رحمت او دور خواهد شد، 

دانست خود او خواهد بود، مالئک به حضورش  كرد و نمى هزار سال آن بنده را نفرين مى

گفتند: ما را دعا كن تا بنده مطرود نباشيم. وقتى آدم خلق شد، و همه  و مى رسيدند مى

                                                           
  15ـ رحمن ـ  1
 .224، ص11ـ وسايل الشيعة، ج 2
 .152، ص1ـ تفسير تبيان، ج3
 .ر. ك: ما و ابليس اثر مولفـ 4
 به ترتيب صبحى. 122به ترتيب فيض و  234البالغه ـ خطبه  نهج ـ 5



 13 

فرشتگان امر به سجده شدند همه به سجده افتادند، مگر ابليس كه از سجده ابا كرد و 

 سر برتافت و به توجيه، سخن آغاز كرد.

جُدُوا الِدَمَ فَسَجَدُوا ااِلّ اِبْليسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَالئِكةِ اسْ»

السّاجِدينَ، قالَ ما مَنَعَکَ ااَلّ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُکَ، قالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ، خَلَقْتَنى مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ 

 1«مِنْ طينٍ
بـراى آدم سـجده كنيـد، همـه چنـين  بندى نموديم، بعد به فرشتگان گفتيم: ما شما را آفريديم و سپس صورت

كردند مگر ابليس كه سربرتافت، خدا به او فرمود: وقتى فرمان سجده دادم چه باعث شد كه روى برتابى؟ شيطان 
 گفت: من از او برترم، من از آتش و او از خاك است.

سابقه عامل اصلى ترك سجده ابليس كبر او بود، خبث طينت از سوئى و از طرف ديگر 

تش و نيز مدح و تقديس مالئک او را متكبر نموده بود و خود را از همه آنها برتر عبادا

شود و  دانست. كبر نفسانى در ابليس مانند هر نوع معصيتى كه به شكلى بارز مى مى

 آفريند، آشكار شد، و فرمان حق را پاسخ منفى داد. گناهانى ديگر را مى

را آن همه عبادات ابليس، نتوانست به شود و آن اينكه چ سؤال مهمى اينجا مطرح مى

كمک وى بشتابد و راه سعادت را براى او هموار نمايد و مانع سقوطش شود؟ آيا مگر نه 

 شود؟ اين است كه حسنه بايد حسنه بيافريند كمااينكه رذيله موجب رذايل ديگر مى

جهت  پاسخ اين سؤال واضح است. عبادات ابليس بسيار بود، چه از نظر كمى و يا از

نمود، اما هيچكدام با بينش و اعتبار نبود،  هاى زياد و زيبائى مى برخى كيفيات، او تقديس

دانست درحاليكه عبادت صحيح عبادتى است كه  او عاشق عبادت بود و آن را هدف مى

وسيله قرب الهى شود نه اينكه هدف غائى گردد. و لذا بعد از اباى از سجده، باز به 

مرا از سجده معاف كن تا بيشتر عبادت كنم، امّا هرگز، او امتحان  خداوند عرضه داشت،

فرمايد: ابليس بعد از اباء از اطاعت فرمان حق  مى امام صادق داده و مردود شده بود.

به خداوند عرضه داشت:

 ولى« بَدَكَ قَطُّ مِثْلُهايا رَبِّ وَعِزَّتِکَ اِنْ اَعْفَيْتَنى مِنَ السُّجُودِ الِدَمَ الَعْبُدَنَّکَ عِبادَةً ما عَ»

 2«اِنّى اُحِبُّ اَنْ اُطاعَ مِنْ حَيْثُ اُريدُ»خداوند به او فرمود: 
خدايا به عزّت تو سوگند! اگر مرا از سجده بر آدم معاف نمائى، چنان عبادتى از تو كنم كه احدى مثل آن تو را 

 اطاعت شوم.خواهم  عبادت نكرده باشد. خدا فرمود: من دوست دارم به آنچه مى
                                                           

  .12و 11 -ـ اعراف  1
 .251، ص63ـ بحاراالنوار، ج 2
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به هرحال او از سجده نمودن ابا كرد و گفت: من از آتش و او از گل است. و طبعا منظور 

ريزى كرد.  باشد، او با اين استدالل، قياس را پايه او اين بود كه آتش بهتر از گل مى

چيزى كه بعدها باعث گرديد در شرايع دينى ملل تأثير گذارد و حتى كسانى در اسالم 

كردند، امام  ت مختلف بخاطر شباهت جزئى آنها با هم، احكام واحد بار مىبر موضوعا

 فرمود: از فقهاء اهل سنت مى« ابوحنيفه»كرد و به  از اين عمل نهى مى صادق

جُودِ اِتَّقِ اللّهَ واَل تَقِسِ الدّينَ بِرَأْيِکَ، فَاِنَّ اَوَّلَ مَنْ قاسَ اِبْليسُ، اِذْ اَمَرَهُ اللّهُ تَعالى بِالسُّ»

 1«فقال: أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنى مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مَنْ طينٍ
از خدا بپرهيز و بترس و مطابق نظر خودت در دين قياس نكن، اولين كسى كه قياس كرد شيطان بود، زمانى كه 

 خاك استخداوند متعال او را امر به سجود نمود و وى گفت: من از او برترم، من از آتش و او از 
كه در دو جاى قرآن كريم آمده است خود حكايت از 2«اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ»اين سخن از شيطان: 

كند و  نمايد كه او حتّى در بيان استدالل هم تكبر خود را بارز و آشكار مى كبر ابليس مى

 «.من از او برترم»گويد:  با پيش انداختن خود مى

اس جز در موردى كه علت بار شدن حكم بر از سوى ديگر عالوه بر بطالن اساس قي

از خاك  موضوع بيان شده باشد، نوع اين قياس نيز صحيح نيست و هيچگاه آتش برتر

كند و آتش  ميراند، خاك بذل مى از خاك است و آتش مى باشد. چه اينكه حيات نمى

 .كشد و... خورد، خاك خاضع و فروتن است و آتش به باال شعله مى مى

 وددارى شيطان از سجده موجب كفر او شد. به هر حال خ

 3«وَاِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا الِدَمَ فَسَجَدُوا ااِلّ اِبْليسَ اَبى وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرينَ»
از كه به فرشتگان گفتيم: براى آدم سجده كنيد، همه سجده كردند مگر ابليس كه ابا كرد و تكبر ورزيد و  هنگامى

 كافران شد.
و به اين جهت از درگاه رحمت الهى رانده و از باغ بهشتى )نه بهشت موعود كه كسى از 

 4«قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَاِنَّکَ رَجيمٌ»شود( اخراج گرديد.  آن خارج نمى

كند جزاى عمل هركسى را عطا فرمايد. و او با اينهمه سابقه  امّا عدالت خداوند اقتضاء مى

پاسخ نگذاشت. درخواست  خداوند درخواستى نمود و خدا نيز حاجت او را بىطاعتش از 

                                                           
 .213، ص11نوار، جـ بحاراال 1
 .46 -و ص  12ـ اعراف ـ  2
 .34ـ بقره ـ  3
  .34و حجر ـ  44ـ ص ـ  4
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او اين بود كه بتواند تا قيامت در دل آدميزادگان كه باعث هالكت وى شدند، نفوذ كند و 

 خدا تا روزى خاص به او اجازه عطا فرمودند. 

 1«نَ الْمُنْظَرينَ، اِلى يَوْمِ وَقْتِ الْمَعْلُومِقالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنى اِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قالَ فَاِنَّکَ مِ»
شيطان گقت: خدايا مرا تا روز برانگيخته شدن انسانها از قبور مهلت ده، خدا فرمود: تو تا روزى مشخص مهلت 

 اى. داده شده
، سوگندى عظيم ياد ابليس كه عذاب دردناك قيامت را در پيش روى خود احساس كرد

كسانى كه اراده  مگركند  ريب دهد و در دل هركس بخواهد نفوذآدم را ف بنىنمود كه 

 دانست در مقابل اين اراده توان استقامت ندارد.  الهى بر مصونيت آنها تعلق گرفته و او مى

 2«قال فَبِعِزَّتِکَ الُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعينَ، ااِلّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمخْلَصينَ»
 اى. ها كه تو خالصشان نموده ا گمراه خواهم ساخت، مگر بندگانى از آنشيطان گفت: به عزّت تو، همه ر

 شیوه عمل ابلیس

 آدم توجه كنيد: اى از طرفندهاى ابليس براى اغواى بنى به گوشه

 ـ وسوسه نفس 1

نفس آدمى داراى دو قوّه غضب و شهوت است كه همواره آدميان را به سوى رذايل 

دهد و در مقابل اين دو،  گيرند، سوق مى ربر مىغضبى و شهوى كه تمامى گناهان را د

عقل متعادل واقع شده است كه هميشه با آن دو در حال نزاع بوده و هر كدام غالب 

 گردند. شوند، فرمانده تن محسوب مى

سازد و آن را  ابليس از بيرون قواى نفسانى را وسوسه و راه معصيت و لغزش را عيان مى

 فرمايد:  م در اين باره مىدهد. قرآن كري زيبا جلوه مى

 3«يا بَنى ادَمَ ال يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِنَ الجَنَّةِ...»
 اى فرزندان آدم، شيطان شما را فريب ندهد آنگونه كه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون كرد.

ا وُرِىَ عَنْهُما مِنْ سَوْاتِهِما وَقالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما فَوَسْوَسَ لَهُما الشَّيْطانُ لِيُبْدِىَ لَهُما م» 

عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ ااِلّ اَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدينَ، وَقاسَمَهُما اِنّى لَكُما لَمِنَ 

 4«النّاصِحينَ

                                                           
  .11تا  42ـ ص  1
 .13و  12ـ ص ـ  2
 .24ـ اعراف ـ  3
 .21و  21ـ اعراف ـ  4
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، آشكار سازد، و گفت: پروردگارتان شما را سپس شيطان آن دو را وسوسه كرد تا آنچه كه از اندامشان پنهان بود
شويد و يا جاودانه در بهشت خواهيد ماند، و براى  از اين درخت نهى نكرده مگر براى اينكه اگر بخوريد، فرشته مى

 آنها سوگند ياد نمود كه من خيرخواه شما هستم.
 هاى ابليس را چنين شمرده است.  وسوسه حضرت امير

وَهُوَ سَيْفُ الشّيْطانِ وَشُرْبُ الْخَمْرِ وَهُوَ فَخُّ الشَّيْطانِ، وَحُبُّ  بُّ النِّساءِاَلْفِتَنُ ثَالثٌ، حُ»

 1«الّدينارِ وَالدِّرْهَمِ وَهُوَ سَهْمُ الشَّيْطانِ
اند: عشق به زنان كه شمشير شيطانند، شرابخوارى كه دام و تله شيطان است و عشق به پول كه  ها سه دسته فتنه

 .ستتير شيطان ا

الزم به ذكر است، وسوسه شيطانى قابل درك و فهم بوده و تبعات آفريده شده از آن كه 

باشد آن را از الهام كه حالت فرح و  كدورت، تيره شدن دل و نيز سنگينى روان مى

 سازد. كند متمايز مى انبساط روانى ايجاد مى

 ـ غافل نمودن انسان 2

هاى نفس را به كنارى  را بكار گيرد و فريب بيدار بودن انسان كافى است تا عقل خويش

بايست اول اين حالت بيدارى را بگيرد و  توجه باشد، لذا ابليس مى نهد و نسبت به آنها بى

 آدمى را غافل نمايد تا بتواند سوگندش را عملى سازد. 

 2«اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَاَنْسيهُمْ ذِكْرَ اللّهِ...»
 ا مسلط گشت، و ياد خدا را از خاطر آنها برد.شيطان بر آنه

 ـ ایجاد آرزوهاى طوالنى 3

تواند آدمى را براى رسيدن به آن خواسته به انواع دنائتها  ايجاد آرزوهاى بزرگ مى

بكشاند، ابليس را كافى است كه آرزو را در ذهن آدمى بارور كند، و به آن نمايش خاص 

 كند.  آرزو رفته و معاصى را بر خويشتن هموار مىبدهد، اين انسان است كه خود در پى 

اِنَّ الَّذينَ ارْتَدُّوا عَلى اَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلى »

  3«لَهُمْ
را در نظرشان  كسانى كه بعد از روشن شدن هدايت براى آنها، به حق پشت نمودند، شيطان اعمال زشتشان

 زينت داده و آنها را با آرزوهاى طوالنى فريفته است.

                                                           
 .141، ص43ـ بحار االنوار، ج 1
 .12ـ مجادله ـ  2
 .25ـ  ـ محمد 3
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 1«يَعِدُهُمْ وَيُمَنّيهِمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِالّ غُرُورا»
سازد، درحاليكه جز نيرنگ و فريب به آنها وعده  دهد و به آرزوها سرگرم مى هاى دروغ مى شيطان به آنها وعده

 دهد. نمى
والَّذينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا »ريفه: در مورد آيه ش

 2«لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ االَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
افتند و براى گناهان خود آمرزش  نند، به ياد خدا مىآنان كه وقتى مرتكب عمل زشتى شوند يا به خود ستم ك

 كنند. طلبند، و كيست جز خداوند كه گناهان را ببخشد، و نيز آنان بر گناه عالمانه اصرار نمى مى
فرمايند: وقتى اين آيه نازل گرديد و اهل گناه را اميدوار به بخشش  مى امام صادق

خود را با صدائى بلند فراخواند و به آنها  توبه نمود، ابليس ناراحت شد و تمامى ياران

شود، هر كدام نقشه خود را براى مقابله با  گفت: اين آيه نازل شده چه كسى مأمور آن مى

اثر بودن آنها  آن بيان كردند. همه طرفندهاى آنان مورد پذيرش ابليس واقع نشد و او بى

اره اين مشكلم، ابليس گفت: من چ« وسواس خناس»شد. شيطانى به نام  را، متذكر مى

پرسيد: طرح تو چيست؟ گفت: فرزندان آدم را با آرزوها فريب و به آنها وعده توبه بعد از 

برم، شيطان  دهم، هنگامى كه مرتكب شدند، ياد خدا و توبه را از دل آنها مى گناه مى

 3اى. گفت: تو تنها چاره اين آيه

 ـ تزئین دنیا 4

است كه چهره واقعى دنيا را زير زينتها مخفى سازد و هاى مهم شيطان اين  يكى از قدم

 گويد: اش با خداوند مى هاى دنيوى را تزئين نمايد. شيطان در محاجه خواهش

 4«قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِی ألُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِی األَرْضِ وأَلُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ  »
دهم و همگى را  هاى زمين را در نظر آنان زينت مى اختى، من نعمتشيطان گفت: پروردگارا چون مرا گمراه س

 .گمراه خواهم ساخت

توجيه اعمال زشت آدمى و زينت دادن گناهان و لغزشها نيز از طرفندهاى شيطان است. 

دهد و عمل حرام  كند و به نيّت وجوب انجام مى گاهى نسان فعل حرام را واجب تصور مى

 كند. قرآن كريم بارها به اين نكته اشاره فرموده است:  يان مىرا به قصد تقرب به خدا ات

                                                           
 .121ـ نساء ـ  1
  .135ـ آل عمران ـ  2
 .124، ص63حار االنوار، جبـ  3
 .32ـ حجر ـ  4
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  1«فَلَوْ ال اِذا جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعوا وَلكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ »
قساوت يافت و شيطان اعمالشان هاى آنها  هاى پيشين رسيد تسليم نشدند؟ بلكه دل چرا وقتى مجازات ما به امت
 داد. را در نظرشان نيک جلوه مى

وَعادا وَ ثَمُودَا وَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهِمْ وَزيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ اَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ »

 2«السَّبيلِ وَكانُوا مُسْتَبْصِرينَ 
ن ويران شده آنها بر شما آشكار است. شيطان اعمال آنها را بر ايشان ما اقوام عاد و ثمود را هالك كرديم، و مساك
 ديدند، بازداشت. آراسته كرد و آنان را از راه خدا با اينكه مى

 ـ حركت گام به گام 5

نمايد.  هاى كوچک شروع مى آيد و از لغزش ابليس براى فريب آدمى قدم به قدم پيش مى

كند. و لذا هيچگاه كسى كه مثالً عمرى در پى  ىمرغ دزدى آغاز م و شتردزدى را از تخم

اى  داند از آن نتيجه نمايد. چون مى است در آغاز وادار به زنا نمى طاعت و عبادت بوده

تر خواهد كرد. لذا او براى رساندن انسان به اين  گيرد و بلكه مقاومت انسان را سخت نمى

چرانى و خلوت با نامحرم و... آدمى را  كند و به تدريج با چشم گناه، از تخيل گناه آغاز مى

 دهد. قدم به قدم در مسير خود قرار مى

 فرمايد:  قرآن كريم در اين باره مى

يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَاِنِّهُ يَأْمُرُ »

 3...«بِالْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ
هاى شيطان برد، شيطان او را به فحشاء و منكر  هاى شيطان پيروى نكنيد، هركس فرمان گام اى مؤمنين از قدم

 .نمايد امر مى

 ـ وادار به اصرار بر معصیت 6

 سوگندهاى ابليس همواره با تاكيدهائى همراه است، 

قيمَ ثُمَّ الَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْديهِمْ وَمِنْ قالَ فَبِما اَغْوَيْتَنى الَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَکَ الْمُسْتَ »

 4«خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ واَل تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شاكِرينَ
كنم، سپس از پيش  شيطان گفت: اكنون كه مرا گمراه ساختى، من بر سر راه مستقيم تو در برابر آنها كمين مى

                                                           
 .43ـ انعام ـ  1
 .31ـ عنكبوت ـ  2
 .21ـ نور ـ  3
  .14و  16ـ اعراف ـ  4
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 روم و بيشترشان را شكرگزار نخواهى يافت. از طرف راست و چپشان به سراغشان مى رو و پشت سر، و
، اين «الَتِيَنَّهُمْ »شده است. « نون تاكيد»و « الم»، ابتدا و انتهاى كلمه موكّد به «الَقْعُدَنَّ»

طرق وسوسه را « مِنْ بَيْنِ اَيْديهِمْ...»كلمه نيز به همان صورت با دو تاكيد آمده است. 

دهد و اگر  كند بدين صورت كه از چهار طرف آدمى را در محاصره خود قرار مى اكيد مىت

 شود. از راهى دفع شد و آدمى را قوى ديد از راه ديگر و به شيوه ديگر وارد مى

دهد و  فرمايد: او پيش رو را براى او نيک جلوه مى درتفسير جهات اربعه مى امام باقر

كند  نمايد، امور معنوى را مملو از شک و ترديد مى شت سر مىاو را وادار به جمع اموال پ

نمايد. اين تفسير منافاتى با تفسير اوّل نداشت و هر كدام  و لذّات مادى را تزئين مى

دارد. الزم به ذكر است بيان نكردن جهت باال  اى از كيفيت عمل شيطان را بيان مى شيوه

هاى آدمى به چهار جهت  د كه اكثر فعاليتو پائين از سوى ابليس شايد به اين جهت باش

 كند. اصلى است و او از راه كارهاى عادى انسان و نه امور خارج از عادت، آدمى را اغوا مى

 ـ تشکیك اعتقادى 7

اى  او از گناهان اخالقى به عنوان مقدمه آدم است و هدف اصلى ابليس كافر نمودن بنى

فرمايد: ابليس به  مى كند. امام صادق ده مىهاى اعتقادى استفا براى ويران كردن پايه

مرغى بگنجاند بدون  تواند زمين را در تخم گفت: آيا خداى تو مى حضرت عيسى

 اينكه تخم مرغ تغيير هيأت دهد؟ حضرت به وى فرمود: 

 1«اِنَّ اللّهَ تَعالى عَزَّ وَعاَل ال يُوصَفُ بِالْعَجْزِ، وَالَّذى قُلْتَ اليَكُونُ »

 .شود ولى آنچه كه گفتى امكان عقلى ندارد ل توصيف به عجز نمىخداى متعا

 ـ تغییر سیاست بر حسب شرایط زمانه 8

هاى ابليس مطابق دگرگونى زمانه دائما در حال تغيير است، و در هر زمانى نوعى  سياست

هاى امروزى نبود،  دهد. روزى خبر از برخى آالت موسيقى و بازى از معاصى را ترجيح مى

ينک موسيقى و قمار در جهان، خيل عظيمى از خاليق را فريب داده است اما ا

ترين لحظات زندگى را در شبانه روز با آن سپرى  كه ساعتها و بلكه حساس طورى به

اى آن را، راه  دانند و حتى عده كنند و برخى آن را جزء جدانشدنى زندگى خود مى مى

 شمارند. رسيدن به كمال مى

                                                           
 .252، ص63حاراالنوار، جب ـ 1
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گواه اين مطلب  مانومعصخرالزمان در بيانات هاى آ معصيتپيشگويى گناهان و 

 است. 

سَتَكُونُ فِتَنٌ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فيها مُؤمِنا وَيُمْسى كافرا ااِلّ مَنْ اَحْياهُ اللّهُ : » قال رسول اللّه

 1«تَعالى بِالْعِلْمِ
به سر برد مگر آنكه خداوند به  هايى بزودى پيش خواهد آمد كه آدمى صبح مؤمن باشد و شب را به كفر فتنه

 وسيله علم او را زنده گردانيده باشد.
 قدرت مانور شیطان

 گستره عمليات شيطان بسيار وسيع است و افراد تحت امر او هم بسيارند.

اِذا ماتَ الْمُؤْمِنُ خُلِّىَ عَلى جيرانِه مِنَ الشَّياطينِ عَدَدَ رَبيعَةَ وَ مُضَرَ، كانُوا » :قال الباقر

 2«مُشْتَغِلينَ بِه
ميرد، تعداد بسيارى از شياطين به قدر طايفه ربيعه و مضرّ از ريشه قبايل عرب كه اطراف او  وقتى مؤمن مى

  گويند. سازند و اطرافش را ترك مى اند، او را رها مى اجتماع كرده و به وسوسه او مشغول بوده
 3«ؤْمِنينَ مِنَ الزَّنابيرِ عَلَى اللَّحْمِاِنَّ الشَّياطينَ اَكْثَرُ عَلَى الْمُ: »قال الصادق

 از كثرت زنبوران بر گوشت بيشتر است. كثرت شياطين براى فريب مؤمن
اغواى اقوام گذشته و نيز فريب جمعيت چند ميلياردى كنونى، گستره ميدان عملياتى 

جز  دهد. قرآن كريم در مورد فريب خوردن همه قوم سبا ابليس و شياطين او را نشان مى

 فرمايد: اى اندك به وسيله ابليس مى عده

 4«وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْليسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ ااِلّ فَريقا مِنَ الْمُؤمِنينَ»
 كردند. به يقين، ابليس گمان خود را در مورد آنها محقق يافت و همگى جز گروهى اندك از او پيروى مى

مايد: اگر فضل و رحمت خدا بر بندگان نبود، تمامى آنها فر قرآن كريم نيز به صراحت مى

 گرفتند.  مورد اغواى ابليس قرار مى

وَ لَواْل فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدا وَلكِنَّ اللّهَ يُزَكّى مَنْ يَشاءُ »...

 5«وَاللّهُ سَميعٌ عَليمٌ
يافت، ولى  گشت و از فريب شيطان رهائى نمى ر شما نبود، هرگز احدى از شما پاك نمىاگر فضل و رحمت الهى ب

                                                           
 .31113 ، حـ كنز العمال 1
 .22، ص11ـ بحاراالنوار، ج 2
 .211، ص11ـ بحاراالنوار، ج 3
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 گرداند و او شنوا و داناست. خداوند هركس را بخواهد پاك مى
 عوامل مصونیّت

هاى ابليس تقويت نفس به قوى نمودن عقل در مقابل شهوت و  راه مصونيت از وسوسه

ا و حذف بستر مناسب براى ابليس است. بايد غضب و در نتيجه از بين رفتن ظرفيت اغو

دهد، آنانكه بنده خداوند هستند، خدا ياور  دانست شيطان جز بندگان خود را فريب نمى

هاى حساس راه را به آنها الهام خواهد  آنهاست و او مانع از اغواى آنها شده و در بزنگاه

 كرد. 

 1« مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغاوينَاِنَّ عِبادى لَيْسَ لَکَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ ااِلّ»
 كنند. بندگانم سلطه نخواهى يافت مگر گمراهانى كه از تو پيروى مىهمانا بر 

عنوان  به ،دعا و استغفار ،خوف واقعى ،اعتبار و تفكر چون ی در اخبار و احاديث از موارد

 اسباب مصونيت از ابليس سخن بميان آمده است.

 عبرت گرفتن از مدرَكات، موجب عصمت است 2«يُفيدُ العِصْمَةَ ااَلْعْتِبارُ: »قال على

به وسيله خوف واقعى از خداوند ترسى كه  3«تَحَرَّزْ مِنْ اِبْليسَ بِالْخَوفِ الصّادِقِ : »قال الباقر

 حاصل اعمال انسان است، از ابليس دورى بجوى.
بسيار دعا نما تا از شراره فريب شيطان در  4«يْطانِاَكْثِرِ الدُّعاءَ تَسْلَمُ مِنْ سَوْرَةِ الشَّ» :قال على

 .امان بمانى
تواند در نفس انسانى ايجاد ملكه كند و همانند  اعمال صالح مى عالوه بر آنچه گذشت،

مانعى عظيم و دژى پوالدين در مقابل وساوس ابليس بايستد، البته ايجاد ملكه نفسانى 

دهد و توان اغواى در  نفوذ شيطان قرار مى در هر عمل تنها همان عمل را قلعه غيرقابل

كند. لذا چنين نيست كه اگر انسانى ملكه راستگويى  خصوص آن را از شيطان سلب مى

 بايست ساير ملكات را نيز در خود ايجاد نمايد.  يافت، گناه ديگرى مرتكب نشود، وى مى

اَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَباعَدَ الشَّيْطانُ عَنْكُمْ  ءٍ اِنْ ااَل اُخْبِرُكُمْ بِشَىْ »الِصْحابِه:   قال رسول اللّه

 كَما تَباعَدَ الْمَشْرِقُ مِنَ الْمَغْرِبِ؟ قالُوا بَلى. قال: اَلصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ، وَالصَّدَقَةُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ،

                                                           
 .42ـ حجر ـ  1
 ـ غررالحكم. 2
 .164، ص46ـ بحاراالنوار، ج 3
 .2، ص41ـ بحاراالنوار، ج 4
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 1«.هُ وَاالْسْتِغْفارُ يَقْطَعُ وَتينَهُ وَالْحُبُّ فِى اللّهِ وَالْمُوازَرَةُ عَلى الْعَمَلِ الصّالحِ يَقْطَعُ دابِرَ
قدر فاصله مشرق و مغرب دور شود؟  آيا شما را خبر دهم به چيزى كه اگر شما انجام دهيد، شيطان از شما به
شكند، و  كند، و صدقه كمر او را مى اصحاب عرض كردند: بلى، حضرت فرمود: روزه چهره شيطان را سياه مى

 برد. نمايد، و استغفار رگ حيات او را مى در عمل صالح ريشه و اساس او را قطع مىعشق به خداوند و معاونت 
 2«عليكم بِالصَّدَقَةِ فَبَكِّرُوا بِها فَاِنَّهُ تُسَوِّدُ وَجْهَ اِبْليسَ»فرمايد:  نيز مى امام باقر 

 گرداند بر شما باد صدقه و صبح را با آن آغاز كنيد كه صورت ابليس را سياه مى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .311، ص62ـ بحاراالنوار، ج 1
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 دشمنى نفس

دو قدرت هميشه در كمين انسان هستند تا او را از مسير صحيح فطرى خارج سازند، اين 

 دو عبارتند از: نفس درونى و شيطان بيرونى.

از مانعيت ابليس برای ايجاد همدلی سخن گفتيم و اينک نوبت نفس درون است كه اين 

ها  نفس براى ابليس زمينهراه همدلی است. هم با تقاضای خاص خود مانعی مهم بر سر 

كند. و البته تا نفس مسير را هموار  آورد و شيطان راه فريب را معين مى را فراهم مى

 نكند، شيطان را قدرت و توان دخالت نخواهد بود.

همين جهت آيات و روايات بسيارى به  پس در واقع دشمن اصلى انسان نفس اوست و به

 اند. را گوشزد نموده آن پرداخته و خطر آن

 1«اَعْدى عَدُوِّكَ نَفْسُکَ الَّتى بَيْنَ جَنْبَيْکَ: » اللّه قال رسول

 .باشد بدترين دشمن تو نفس تو است كه در دو سوى تو مى

 هاى نفس ویژگى

نقش ايفا كند و يا   اللّه تواند در سير الى نفس داراى دو قابليت در وجود انسان است، مى

 فرمايند: نيز مى حضرت امير آتش روانه نمايد. آدمى را به قعر

 2«اِنَّ النَّفس لَجَوْهَرَةٌ ثَمينَةٌ مَنْ صانَها رَفَعَها وَمَنِ ابْتَذَلَها وَضَعَها» 
سازد و هركس وى را به خود  نفس انسانى گوهرى گرانبها است. هركس آن را از معاصى بازدارد، بلندش مى

 .واگذارد، خوارش نمايد

كند و اگر رها شود و تحت بندگى عقل  شه خوب و بد هر عملى را درك مىنفس همي

 دهد. قرار نگيرد، هميشه و همه جا به بدى فرمان مى

 3«اِنَّ هذِهِ النَّفْسَ الَمّارَةٌ بِالسُّوءِ فَمَنْ اَهْمَلَها جَمَحَتْ بِه اِلى الْمَآثِمِ : »قال على
 كشاند. كس عنان آن را آزاد گذارد، او را به سوى گناه مى دهد، هر اين نفس،انسان را به بدى فرمان مى

باشد. همان  هاى نفس آزاد مى خيانت به امانت، خدعه و نيرنگ از ديگر خصوصيت

 فرمايند: حضرت نيز مى

                                                           
 .64، ص41ـ بحاراالنوار، ج 1
 غرر الحكم. ـ 2
 ـ غرر الحكم. 3
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هْلَكَتْهُ وَمَنْ اِنَّ النَّفْسَ الَمّارةٌ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ، فَمَنِ ائْتَمَنَها خانَتْهُ وَ مَنِ اسْتَنامَ اِلَيْها اَ»

 1«رَضِىَ عَنْها اَوْرَدَتْهُ شَرَّ الْمَوْرِدِ
كند و آن كس كه  دهد، هركس او را امين شمارد به وى خيانت مى اين نفس، انسان را به بدى و گناه فرمان مى

 كند، و هركس از او خشنود گردد، او را به بدترين جايگاه بكشاند. به او مطمئن باشد، هالكش مى
 باشد. نيز بازوى نفس در ورود به مهلكات مى شهوت

ءٌ ااِلّ يَأتى فی شَهْوَةٍ فَرَحِمَ اللّهُ امْرَءً )رَجُالً( نَزَعَ عَنْ  ما مِنْ مَعْصِيَةِ اللّهِ شى: »قال على

 2«شَهْوَتِه وَقَمَعَ هَوى نَفْسِه
راين خدا رحمت كند كسى را كه از هيچ گناهى نيست مگر اينكه با تمايالت و غرائز انسانى سازگار است. بناب

 كن سازد. شهواتش خوددارى و هواهاى نفس را ريشه
ها و حقدها را  زند، كينه هاى مهم نفس اين است كه گاه خود را به مردگى مى از خصيصه

دهد و بدين وسيله صاحب خود را كه به ظاهر عمرى در  در خود نگه داشته و رسوب مى

كه در بزنگاه حساس و امتحان مهم،  طورى فريبد، به ت مىاس اصالح و تربيت آن كوشيده

 شود. آيند و چهره واقعى نفس هويدا مى آن رسوبات در غليان غضب باال مى

حس  اند، اين موجود در سرما، بى به همين جهت است كه نفس را به اژدها تشبيه نموده

دد امّا به محض اينكه گر زدن با وى و بازى كردن با او آسان مى كه دست طورى شود به مى

 گويد: بلعد، مولوى مى چيز را مى حرارت آفتاب را حس نمود، همه

 3آلتى افسرده است بىو از غم     هاست او كى مرده استرنفس اژد

ها در كنار هم چون  است. گاهى تعداد زيادى از سگشده  نفس به سگ نيز، تشبيه

ى به مشام آنها رسيد، روى سگى خود ا خوابند، امّا به محض اينكه بوى الشه گوسفند مى

 گويد: نمايند. مولوى نيز مى را آشكار مى

 اند چون شكارى نيستشان بنهفته    اند صد چنين سگ اندرين تن خفته

خصلت ديگر نفس اين است كه همانند ساير اعضاى انسان )اعضاى مادى( به استراحت 

حضرت  بر او صحيح نيست. نياز دارد و لذا تحميل كار و فعاليت بيش از حد توان

 فرمايند: مى امير

اِنَّ النَّفسَ حَمْضَةٌ واالْذُنُ مَجّاجَةٌ فال تَحَيَّرَ )تُحبّ( فَهْمَکَ بِاالِلْحاحِ عَلى قَلْبِکَ فَاِنَّ لِكُلِّ »
                                                           

 ـ غرر الحكم. 1
 به ترتيب صبحى. 146به ترتيب فيض و  145ـ نهج البالغه، خطبه  2
 مثنوی، دفتر سوم.ـ  3
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 1«عُضْوٍ مِنَ الْبَدَنِ اِسْتَراحَةٌ 
نفس خود را مجبور به قبول چيزى مكن كه ها را، پس  ريزد شنيده نفس از شنيدن تنفر دارد و گوش بيرون مى

 هر عضوى استراحتى دارد.
 لزوم تزكیه نفس

سازد. اگر  آثار جاويدان نفس زكيّه و غير زكيّه در قيامت، اهميت تزكيه نفس را آشكار مى

هاى  آدمى اندكى به تجسم گناهان خود در قيامت، وحشت و اضطراب حشر و نشر، عذاب

هاى بهشت، توجه كند؛ در دنيا چيزى را با تزكيه نفس  ها و ثواب جهنم و يا نعمت

 معاوضه نخواهد كرد.

 2«اَيُّهَاالنّاسُ تَوَلَّوْا مِنْ اَنْفُسِكُمْ تَأديبَها وَاعْدِلُوا بِها عَنْ ضَراوَةِ عاداتِها: »قال على
 ازداريد.اى مردم، خود مسئوليّت تربيت نفس خويشتن را به عهده گيريد و آن را از كشش عادتها ب

 و در جاى ديگر فرموده است:

 3«اَعْجَزُ النّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنْ اِصاْلحِ نَفْسِه»
 عاجزترين مردم كسى است كه از اصالح خود عاجز باشد.

تر  البته تهذيب و تزكيه نفس براى كسانى كه رهبرى معنوى جامعه را برعهده دارند، الزم

تر داشته باشد  به زيردستان خود روانى سالم است. چه اينكه رهبر و حاكم بايستى نسبت

 تا قادر به هدايت جامعه گشته و آن را از مفاسد بازدارد.

 4«مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنّاسِ اِماما فَلْيَبْدَءُ بِتَعْليمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْليمِ غَيْرِه: »قال على
 ان بايد نفس خود را تعليم دهد.داند، قبل از تعليم ديگر كسى كه كه خود را امام مردم مى

مَنْ يُضِلُّ نَفْسَهُ؟ كيف يَنْصِحُ غَيْرَهُ مَنْ  كَيْفَ يَهْدى غَيْرَهُ » فرمايند: و نيز همان حضرت مى

 5«يَغُشُّ نَفْسَهُ؟ كيفَ يَعْدِلُ فی غَيْرِه مَنْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟
گونه به كسى پندى دهد در حاليكه خودش چگونه ديگرى را راهنمايى كند در حاليكه خودش گمراه است؟ چ

 دارد؟ آلوده است؟ چگونه در مورد كسى به عدالت رفتار كند در حاليكه به خودش ستم روا مى
 عوامل تهذیب

توان دورى گزينى از مظاهر دنيوى و مطامع نفسانى  عامل تهذيب نفس و تزكيه آن را مى
                                                           

 غرر الحكم. ـ 1
 به ترتيب صبحى. 352به ترتيب فيض و  351ـ نهج البالغه، حكمت  2
 ـ غرر الحكم. 3
 .به ترتيب صبحى 43به ترتيب فيض و  41ـ نهج البالغه، حكمت  4
 ـ غرر الحكم. 5
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ب و عداوت خالصه نمود. و چون شهوت جاه و مقام، شهوت پول و شهوت جنسى يا غض

البته اين دو يعنى شهوت و غضب، از قواى نفس بوده و ايجاد حالت اعتدال در آنها، 

 باشد. همان تحقق بخشيدن به تزكيه نفس مى

اند، به  در اخبار و احاديث عواملى كه نقش بيشترى در تزكيه روان دارند، مطرح شده

 هائى از آنها توجه كنيد. نمونه

 از دنیاگزینىـ پرهیز  1

باشد و موجب فساد و تباهى  ها و مظاهرش آفت نفس مى دنياطلبى با همه زيرمجموعه

 انسانيت انسان است.

 1«آفَةُ النَّفْسِ اَلْوَلَهُ بِالدُّنْيا: »قال على

 .آفت نفس، دل سپردن به دنياست

 و راه اصالح نفس بستگى تام به دورى گزيدن از دنيا دارد.

 2«بُ صاَلحِ النَّفْسِ اَلْعُزُوفُ عَنِ الدُّنْياسَبَ: »قال على

 .گيرى از دنيا، موجب اصالح نفس است كناره

 روى ـ قناعت و میانه 2

چشمى، عامل تباهى نفس انسانى و تقويت روح  افراط در معيشت اقتصادى و چشم و هم

شود.  شيطانى است و از اين رو قناعت و اقتصاد موجب تقويت نفس الهى و تزكيه آن مى

 فرمايند: مى حضرت امير

 3«اِذا رَغِبْتَ فی صاَلحِ نَفْسِکَ فَعَلَيْکَ بِاالْقْتِصادِ وَالْقُنُوعِ وَالتَّقَلُّلِ»
 چيزى، روى آور. روى و قناعت و كم هرگاه ميل به اصالح نفس خود داشتى، به ميانه

 ـ مذمت نفس 3

هاى  و كبر از بدترين بيمارىبينى و حس برترى نسبت به ديگران، يعنى عجب  خودبزرگ

كند، و از اين رو مذمت نفس  ترين پيامدها را بر روان انسانى وارد مى نفس بوده و مخرّب

 باشد. در كارها و بيان نقاط ضعف براى خود، قدمى در راه اصالح نفس مى

 1«مَنْ ذَمَّ نَفْسَهُ اَصْلَحَها، مَنْ مَدَحَ نَفْسَهُ فَقَدْ ذَبَحَها: »قال على

                                                           
 غرر الحكم. ـ 1
 ـ. غرر الحكم. 2
 ـ غررالحكم. 3
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آن كس كه نفس خود را مذمت كند، اصالحش كرده، آن كس كه نفس خود را ستايش كند آن را نابود نموده 
 است.

 با خوبان و همدلی همنشینى – 4

در اخبار و احاديث از همنشينى با خوبان و بدان به عنوان عامل تزكيه و فساد نفس ياد 

در اين  ان است، حضرت اميرواسطه تأثير زياد دوست در روان انس است و اين به شده

 فرمايند: باره مى

فَسادُ الْأخالقِ بِمُعاشَرَةِ السُّفَهاءِ وَصَالحُ الْأخْالقِ بِمُنافَسَةِ الْعُقالءِ وَالْخُلْقُ اَشْكالٌ فَكُلٌّ »

 2«يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِه
هائى است  ت. اخالق را روشخردان موجب فساد اخالق و معاشرت با عقال موجب اصالح اخالق اس معاشرت با كم

 .كند و هركس طبق خوى و عادات خود عمل مى

دارد سزاوار است معاشرت خود را با اهل  لذا كسى كه در مسير تهذيب نفس قدم برمى

صحبتى با عاصيان  دنيا جز در موارد وجوب شرعى و لزوم عقلى قطع نمايد و از هم

 بپرهيزد.

صاْلحَ نَفْسِه وَاِحْرازَ دينِه اَنْ يَجْتَنِبَ مُخالَطَةَ )اَبْناءِ( يَنْبَغى لِمَنْ اَرادَ اِ: »قال على

 3«الدُّنْيا

 .خواهد دين خود را حفظ كند، از اهل دنيا دورى گزيند سزاوار است آنكه ميل به اصالح نفس خويش دارد و مى

 ـ پرهیز از غفلت  5

ه كند و بر انسان است كه شود تابلكه او را وسوس اى از بنده خدا غافل نمى شيطان لحظه

 از او غافل نشود.

 4«اَصْلَحَ نَفْسَهُ مَلَكَها، مَنْ اَهْمَلَ نفْسَهُ اَهْلَكَهامَنْ : »قال على

 .آنكه نفس را رها نمايد، هالكش ساخته است است. خود را اصالح كند، مالک آن شده  هركس نفس

بازگشت از آن به آسانى  اى را طى كند كه همان يک لحظه كافى است تا نفس بيراهه

 ممكن نباشد.

                                                                                                                                                    
 غررالحكم. ـ 1
 .12، ص41وار، جبحاراالن ـ 2
 غررالحكم. ـ 3
 غررالحكم. ـ 4
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 1«مَنْ رَخَصَ لِنَفْسِه ذَهَبَتْ بِه فی مَذاهِبَ الظُّلْمَةِ »

 .هاى گمراهى پرتاپ خواهد كرد كسى كه نفس خود را رها كند، نفس او را به كوره راه

 ـ پرهیز از توجه به غیر 6

حضرت  است.يكى ديگر از عوامل تهذيب نفس، دورى از تجسس در امور ديگران 

 فرمايد:  مىامير

مَنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ نَفْسِه تَحَيَّرَ فِى الظُّلُماتِ، وَارْتَبَکَ فِى الْهَلَكاتِ، وَمَدَّتْ بِه شَياطينُهُ »

 2«ءَ اَعْمالِه فی طُغْيانِه، وَزَيَّنَتْ لَهُ سَيِّى
ور  ها غوطه ماند، و در مهلكه كيها متحيّرانه مىآنكه توجهش را از خود بازداشته و به غير نظر كند، در تاري

 .دهند برند، و اعمال ناشايست را در نظرش جلوه مى گردد، و شياطينش او را در مسير طغيان پيش مى مى

 ـ توجه دائمى به خود 7

روز است، اين توجه  راه ديگر مبارزه با نفس دقت و توجه بر احوال نفس در طول شبانه

مشارطه، مراقبه، محاسبه، مؤاخذه، معاتبه، معاقبه( را به ترتيب طى بايستى شش مرحله )

اى نشود، در پى  كند. ابتدا بايستى با نفس شرط بست و از وى خواست كه مرتكب رذيله

بايست در طول روز از آن مراقبت كرد و در مواقع الزم پند  شرط بستن و عهد گرفتن، مى

 و اندرز و بيم داد.

ن، هنگام محاسبه نفس است آيا خطائى انجام داده است؟ اگر اواخر شب و گاه خفت

خطائى از وى سر زده است، بايستى او را مؤاخذه كرد و سخت مورد نكوهش و عتاب قرار 

 داد و سپس با چشاندن چيزى تلخ و يا منع از لذتى شيرين، وى را عقاب نمود.

!  سينَ واَحْمَقِ الْحُمَقاءِ؟ قالوا بلى يا رسول اللّهااَل اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْيَسِ الكَيِّ: » قال رسول اللّه

فقال: اَكْيَسُ الْكَيِّسينَ مَنْ حاسَبَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِما بَعْدَ الْمَوْتِ، وَاَحْمَقُ الْحُمَقاءِ مَنِ اتَّبعَ 

 3«نَفْسَهُ هواها وَتَمَنّى عَلَى اللّهِ االَمانِىَّ
ترين احمقها؟ اصحاب عرض كردند: بفرمائيد و آن حضرت  زرنگها و احمقترين  آيا شما را خبر دهم به زرنگ

ترين  ترين زرنگها كسى است كه خود را محاسبه كند و براى بعد از مرگ فعاليت نمايد و احمق فرمود: زرنگ
 احمقها كسى است كه از هواى نفس پيروى كند و آرزوهاى بى اثرنمايد.

                                                           
 غررالحكم. ـ 1
 .به ترتيب صبحى 154به ترتيب فيض و  156ـ نهج البالغه، خطبه  2
 .62، ص41ـ بحاراالنوار، ج 3
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 ت:اس ، در همين باره فرمودهامام كاظم

لَيْسَ مِنّا مَنْ لَمْ يُحاسِبْ نَفْسَهُ فى كُلِّ يَوْمٍ فَاِنْ عَمِلَ حَسَنا اِسْتَزادَ اللّهَ وَاِنْ عَمِلَ سَيِّئا »

 1«اِسْتَغْفَرَ اللّهَ مِنْهُ وَتابَ اِلَيْهِ
نمايد و اگر از ما نيست كسى كه هر روز خود را محاسبه نكند. اگر عمل نيكى انجام داده از خداوند طلب زيادت 

 گناهى مرتكب شده از خدا غفران طلبيده و به سوى او بازگردد.
 ـ بستن راه وسوسه 8

دين اسالم به مقتضاى خاتميت و اكمليت آن، تمام حوائج و غرائز انسان را در نظر 

بايست با  هاى وسوسه نفس، تحريک غرائز است، مى است. و از آنجا كه يكى از راه گرفته

است، اين راه را بر شيطان بيرونى  الم براى اطفاء غرايز معين نمودهطى مسيرى كه اس

 بست.

ازدواج مشروع، امرار معاش از طريق صحيح و تدارك مأكوالت و مشروبات حالل و... از 

 شوند. جمله ارضاء شرعى غرايز محسوب مى

 ـ ترس از مقام خدا9

عال و درياى وسيع لطف او هاى مهم مبارزه با نفس، توجه به عظمت خداى مت يكى از راه

 به بندگان و ترس از مقام حضور وى در دنيا و مقام حكومت او در قيامت است.

 2«وَاَمّا مَن خافَ مَقامَ رَبِّه وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى، فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمأوى»
 ايگاه اوست.و كسى كه از مقام الهى خائف و خويش را از هواى نفس بازدارد، بهشت ج

 موعظه - 10

وعظ به خود، و يادآورى ناپايدارى حيات دنيوى و همچنين بيان اذكار و اوراد و مخصوصا 

 باشد. قرائت قرآن، راهى ديگر براى مبارزه با نفس و عاملى مهم براى تهذيب آن مى

 3«مَنْ كانَ لَهُ مِنْ نَفْسِه واعِظٌ كانَ عَلَيْهِ مِنَ اللّهِ حافِظٌ: »قال على
شود و وجدان او را پند دهد. خداوند حافظ و نگهدار او از ارتكاب معاصى  كسى كه از جانب نفس خود موعظه مى

 باشد. حافظى از جانب خداوند دارد. مى
 

 
                                                           

 .462ـ تحف العقول مترجم، ص 1
 .41و  41ـ نازعات ـ  2
 .364، ص41ـ بحاراالنوار، ج 3
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 31 

 

 افراط و تفریط

ا ترين مفهومى است كه بشر شناخته است، و از اوّلين روزى كه بشر خود ر شيرين، عدل

شناخت و تا قيامت و نيز در آن رستاخيز عظيم، وصفى كه هيچگاه زيبايى و صفاى خود 

دهد، عدالت است. دين اسالم كه اكمل اديان و شرايع است، اهميتى  را از دست نمى

غيرقابل توصيف به عدل داده است به حدى كه روح سراسر اعتقادات و فروعات عدل 

د مردود شمرده شده و دستور به پرهيز از آن صادر باشد و هر كجا بدور از عدل باش مى

شده است. در ميان همه اوصاف الهى، وصف عدل جزء اصول دين يا مذهب شمرده شده 

شود.  ديده مى« ظلم»مانند از نقطه مقابل آن يعنى  و در سراسر آيات قرآن نكوهشى بى

عَدْلُ »ه است. رسول مكرم اسالم يک لحظه عدل را برتر از هفتاد سال عبادت دانست

  1«ساعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَبْعينَ سَنَةً قِيامٌ لَيْلَها وَصِيامٌ نَهارَها

 .يک لحظه عدل از هفتاد سال عبادتى كه شبها با نماز و روزها با روزه توأم باشد، بهتر است

تر از عسل و چون آب گوارا بر لب تشنه معرفى نموده  ، عدل را شيرينو امام صادق

  2«اَلْعَدْلُ اَحْلى مَنَ الشَّهْدِ، وَاَلْيَنُ مِنَ الزُّبَدِ، وَاَطْيَبُ ريحا مِنَ الْمِسْکِ »است. 

 .تر از كره و خوشبوتر از مشک است تر از عسل و نرم عدالت شيرين

  3«الْعَدْلُ اَحْلى مِنَ الْماءِ يُصيبُهُ الظَّمْآنُ»

 .سدتر از آبى است كه به لب تشنه ر عدالت شيرين

اِعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ يُحْىِ االَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَيَّنّا »در تفسير آيه شريفه:  حضرت امام باقر

  4«ياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَلَكُمُ االْ
 كند، ما آيات خود را بر شما بيان كرديم شايد انديشه كنيد. بدانيد خداوند زمين را در پى مرگ آن زنده مى

  5«.يُحيىِ اللّهُ تَعالى بِالْقائِمِ بَعْدَ مَوْتِها، يَعْنى بِمَوْتِها كَفَرَ اَهْلُها، والْكافَرُ مَيِّتٌ»فرمايند:  مى
كند، يعنى وقتى  تعالى فى فرجه، زنده مى  خداى متعال زمين را بعد از مرگش به وسيله حضرت قائم عجل اللّه

 شود. ميّت محسوب مى واسطه كفر اهلش مرد، چراكه كافر، زمين به
                                                           

 .352، ص45ـ بحاراالنوار، ج 1
 .144، ص2ول كافى، جـ اص 2
 .141، ص2ـ اصول كافى، ج 3
  .14ـ حديد ـ  4
 .242، ص5ـ تفسير نور الثقلين، ج 5
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يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ »در تفسير آيه شريفه:  امام كاظم

  1«وَيُحىِ االَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَكَذلِکَ تُخْرَجُونَ
بخشد، و شما را در قيامت چنين  او زنده از مرده و مرده را از زنده بيرون آورد و زمين را بعد از مردنش حيات مى

 كند. از قبرها خارج مى
لَيْسَ يُحْييها بِالْقَطْرِ، وَلكِنْ يَبْعَثُ اللّهُ رِجاالً فَيُحْيُونَ بِالْعَدْلَ فَتُحْيَا االَرْضُ »اند:  فرموده

 2«صَباحا الِحْياءِ الْعَدْلِ وَالِقامَةُ حَدٍ فيهِ اَنْفَعُ فِى االْرْضِ مِنَ الْقَطْرِ اَرْبَعينَ
واسطه احياء  كنند و زمين به انگيزد كه عدل را احياء مى كند بلكه مردانى را برمى نه اينكه به سبب باران زنده مى

 .شود، چراكه اقامه حدود الهى در زمين از چهل روز باران برتر است عدل زنده مى

نها مجرى سخن از عدل و بيان اهميت آن بدون اشاره به آئينه تمام نماى عدل و ت

ممكن نيست.  ، يعنى وجود مقدس حضرت اميرعدالت بعد از ارتحال نبى مكرم

آن حضرت در لحظات آغازين حكومت خود به جاى بذل و بخشش و اعطاء امتياز، در 

وَاللّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّساءُ »مورد آنچه كه عثمان به ستم بخشيده بود، فرمودند: 

 3«کَ بِهِ االْماءُ لَرَدَدْتُهُ، فَاِنَّ فِى الْعَدْلِ سَعَةً وَمَنْ ضاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ اَضْيَقُوَمُلِ
گردانم، گرچه زنانى با  به خدا سوگند، اگر عطاياى بيهوده بخشيده شده از بيت المال را بيابم به صاحبانش باز مى

آورد و آنكه عدالت بر او سنگين  ريدارى شده باشند، چراكه عدالت گشايش مىآن تزويج شده و يا كنيزانى خ

 .تر خواهد بود است، تحمل ستم سنگين

 تبعات افراط و تفریط

آنچه گفته شد اهميت اجراى عدالت در حقّ ديگران و در جامعه بود، امّا مهمترين بخش 

 عدالت، اجراى آن در حقّ خود است. 

  4«دْلِ اَنْ يَعْدِلَ الْمَرْءُ فى نَفْسِهِغايَةُ الْعَ: »قال على

 .نهايت عدالت اين است كه آدمى در كار خود عادل باشد

رعايت عدالت در مورد خود به اين است كه آدمى هرگز جانب افراط و تفريط نپيمايد و 

فرمايد آنان در همواره در حد وسط بين آن دو باشد. قرآن كريم در تعريف امت اسالم می

جانب  ،امور، امّتى وسط هستند. امّتى كه در تمام مراحل زندگى فردى و اجتماعىهمه 

                                                           
  .12ـ روم ـ  1
 .146، ص11التهذيب ـ ج ـ 2
 .15ـ نهج البالغه، خطبه  3
 غررالحكم. ـ 4
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گردد و نه تند  تازد، نه كند مى افتد و نه به پيش مى كند، نه پس مى اعتدال را رعايت مى

 د. شو مى

 1«لُ عَلَيْكُمْ شَهيدا...وَكَذلِکَ جَعَلناكُمْ اُمَّةً وَسَطا لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُو»
گواه بر مردم باشيد و پيامبر گواه بر شما  ايم تا امتى ميانه قرار داده قبله شما ميانه است، شما را نيز همانطوركه

 باشد.
 2«.كُلُّ تَقْصيرٍ بِه مُضِرٌّ وَكُلُّ اِفْراطٍ لَهُ مُفْسِدٌ»نيز فرموده است:  امام على

 .باشد فراطى به ضرر او مىهر تفريطى به زيان او و هر ا

رفتن تنها بخاطر سرپوش گذاشتن بر قبائح و مفاسد ديگر  اصوالً پس افتادن يا پيش

نادان  فرمايد:و می هاى جاهل شمرده است آن را از ويژگى است. و لذا حضرت امير

 3«.فَرِّطاال تَرَى الْجاهِلَ ااِلّ مُفْرِطا او مُ » .كند ورزد و يا تفريط مى هميشه يا افراط مى

 چراكه مقتضاى عقل، عدالت و پرهيز از جوانب انحرافى آنست. 

 4«اَلْعاقِلُ مَنْ وَضَعَ االَشْياءَ مَواضِعَها وَالْجاهِلُ ضِدُّ ذلِکَ: »قال على

 .كند دهد و نادان عكس آن عمل مى عاقل كسى است كه هر چيز را در جاى خودش قرار مى

 امامافزايد.  اهل نبوده و تنها بر ندامت و حسرت او مىنتيجه اين انحراف نيز به نفع ج

ثَمَرَةُ التَّفْريطِ » نتيجه تفريط پشيماىن است.: فرمايدمیعلى

  6«.اِيّاكُمْ وَالتَّفْريطَ فَتَقَعُ الْحَسْرَةَ حينَ ال تَنْفَعُ الْحَسْرَةَ»اند:  ونيز فرموده 5.«النَّدامَةُ

 .شود زمانى كه افسوس بى فايده است ىاز تفريط بپرهيز كه موجب افسوس م

ترين پيامد اين انحراف توجه به آراء خود و نفاق و دوروئی از سوئی و دوری از مهم

 همدلی از سوی ديگر خواهد بود. 

 مصادیق افراط و تفریط و اعتدال

. در اين داردحد اعتدال و دو جانب افراط و تفريط  ،اى على، سخنى، و حتى عقيدههر ف

از اعمال و افعال اعتقادات و برخی حث، به توضيح اين سه حالت در ز بقسمت ا

                                                           
 .143 –ـ بقره  1
 به ترتيب صبحى. 111به ترتيب فيض و  115ـ نهج البالغه، حكمت  2
 به ترتيب صبحى. 41به ترتيب فيض و  64البالغه، حكمت  ـ نهج 3
 ـ غررالحكم. 4
 .به ترتيب صبحى 111به ترتيب فيض و  142حكمت نهج البالغه،  ـ 5
 .25، ص11ـ بحاراالنوار، ج 6
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 پردازيم. مى

 ـ افراط و تفریط در اعتقادات 1

پافراتر گذاشتن و كوتاه آمدن در عقايد و مبانى اساسى دين، خارج از حدودى كه هر 

دات معناى نپذيرفتن آن عقيده است. وسعت ابواب مختلف اعتقا كدام دارند، در واقع به

اى در باره افراط و تفريط در امامت حضرت مولى  طلبد، ما فقط به نكته بحثى وسيع مى

 پردازيم.  مى الموحدين

فرساى او در صدر اسالم به حدى بود كه  جود شخص دوم اسالم و تالش طاقت وجود ذى

 اى مغلوب حسادت شدند و او را آنقدر پائين دو دسته در مورد وى بيراهه رفتند. دسته

دانستند و او را حتى مسلمان  آوردند كه سبّ او را واجب و باعث استجابت دعا مى

اى ديگر چون او را بشر عادى نديدند، غلو كردند و او را تا به مرز  شمردند. و دسته نمى

فرمايد:  پردازد و مى الوهيّت پيش بردند. آن حضرت خود به توصيف اين دو دسته مى

 1«.مُحِبٌّ غالٍ وَمُبْغِضٌ قالٍ هَلَکَ فِىَّ رَجاُلنِ، »
 دو كس در مورد من هالك شدند دوست غلو كننده و دشمن هرزه زبان.

و در جاى ديگر ضمن بيان اين نكته، بندگان را به سوى اعتدال در اين زمينه دعوت  

الْحَقِّ وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ سَيَهْلِکُ فِىَّ صِنْفانِ، مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ اِلى غَيْرِ »كند.  مى

 2«.يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ اِلى غَيْرِ الْحقِّ، وَخَيْرُ النّاسِ فِىَّ حاالً، اَلَّنمَطُ االْوْسَطُ فَاَلْزَمُوهُ
كننده كه محبّت افراطيش به من وى را به غيرحقّ  گردند، دوستدار افراط بزودى دو گروه درباره من هالك مى 

اى كه بخاطر دشمنى قدم در راه باطل گذارد، بهترين مردم در مورد من كسانى  تفريط كننده بكشاند، و دشمن
 .ميانه اين دو دسته هستند، از آنها جدا نشويد

در ماه شعبان در توصيف پيروان آل بيتدر صلوات مرويه از امام زين العابدين 

 3«رُ عَنْهُمْ زاهِقٌ وَالالّزِمُ لَهُمْ الحِقٌاَلْمُتَقَدِّمُ لَهُمْ مارِقٌ وَالْمُتَأَخِّ»آمده است: 
پيش افتد از دين خارج و آنكه عقب ماند هالك و هر آن كس كه مالزم و همراه  بيت پيامبر  هركس از اهل 

 آنها باشد بدانها ملحق شده است.
 ـ افراط و تفریط در عبادت 2

قدر وسع و مطابق  هانجام همه فرائض و واجبات، و نيز مستحبات، در حد توان و ب

                                                           
 به ترتيب صبحى. 114به ترتيب فيض و  113ـ نهج البالغه، حكمت  1
 .124خطبه نهج البالغه،  -2
 اعمال ماه شعبان. مفاتيح الجنان ـ -3
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و لذا هرگونه كوتاهى در  وضعيت زمانى و مكانى و ساير شرايط، اعتدال در عبادت است

 د.باش تفريط و افراط اين عبادت مى جانب ،و يا تحميل فشار در انجام مندوبات بارهاين 

غِلْ فيهِ يا عَلىّ اِنَّ هذا الدّينَ مَتينٌ فَاَوْ»فرمايند:  مى به حضرت امير  رسول اللّه

بِرِفْقٍ واَل تُبَغِّضْ اِلى نَفْسِکَ عِبادَةَ رَبِّکَ، اِنَّ الْمُنْبَتَّ يَعْنى اَلْمُفْرِطَ ال ظَهْرا اَبْقى واَل اَرضا 

 فرمايد: آن حضرت در پايان اين وصيت زيبا مى«. قَطَعَ 

 1«يَتَخَوَّفُ اَنْ يَمُوتَ غَدا فَاعْمَلْ عَمَلَ مَنْ يَرْجُو اَنْ يَمُوتَ هَرِما، وَاحْذَرْ حَذَرَ مَنْ»
اى على، اين دين متين و سنگين است، در او با نرمى وارد شو، عبادت پروردگارت را مبغوض خود مگردان زيرا 

روى كرده، نه مركوب را سالم گذاشته و نه مسافت را پيموده است. پس چنان  كسى كه در راندن مركوب زياده
است و لذا خود را ضعيف منما تا درمانده نشوى، و نيز چنان از معاصى پرهيز كن عمل كن كه تا پيرى راه زيادى 

 ميرى. كه فردا مى
فرمايد: مشغول طواف بودم و عرق از من سرازير بود، پدرم بر من  مى امام ششم 

  2«.سيرِاِنَّ اللّهَ اِذا اَحَبَّ عَبْدا اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَرَضِىَ عَنْهُ بِالْيَ»گذشت و فرمود: 

 .شود كند و از عمل اندك او راضى مى اش را دوست بدارد، او را وارد بهشت مى خداوند اگر بنده

زاست. قصور در انجام واجبات و ترك آنها، عاقبت سوئى  افراط و تفريط در عبادت هالكت

 بندد. روى نيز چشم آدمى را نسبت به حقايق ديگر مى افراط و زيادهبه دنبال دارد، و 

در مورد جنگ با خوارج گفت: من در  به حضرت امير« خواجه ربيع» ته شدهفگ

اى  اگر ممكن است مرا بجائى بفرست كه شبهه .حقّانيّت اين جنگ مشكوك هستم

 نداشته باشد. 

« مالمتيه»باشد و به  سرزنش خود همراه مىبا  متصوفه كه رياضت آنها گروهى از

ت، افعال و حركات شنيع و قبيح و حرام را به خود مشهورند، براى پرهيز از ريا در عبادا

دهند تا ديگران آنها را مالمت كرده و به اين وسيله مورد پوزخند واقع گردند.  نسبت مى

آورند. اين نيز از مصاديق  آنان به تصور خود نفس خويش را با اين شيوه به كنترل درمى

 شود. بارز افراط در نيّت عبادت شمرده مى

 و تفریط در طلب دنیاـ افراط  3

 افراط در دنياطلبى و عشق به دنيا سرآمد تمامى لغزشها و موجب هالكت حتمى است. 

                                                           
 .13، ص1ـ وسايل الشيعه، ج 1
 .12، ص1ـ وسايل الشيعة، ج 2
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 1«رَأْسُ االْفاتِ اَلْوَلَهُ بِالدُّنْيا». سرچشمه بالها عشق به دنياست فرمايد:میعلى امام

يز نيست هاى الهى و به عبارتى رهبانيت در اسالم جا ترك دنيا و عدم استفاده از نعمت

گيرى و رهبانيت در امت من  گوشهفرمايد: میخدارسول  وعملى نامشروع است. 

  2«لَيْسَ فى اُمَّتى رَهْبانِيَّةٌ ». مشروع نيست

گيرى و استفاده از دنيا براى رسيدن به نعمت اخروى ممدوح  حد ميان اين دو يعنى بهره

 باشد.  آيات و روايات مى

اَعْظَمُ النّاسِ هَمّا اَلْمُؤمِنُ يَهْتَمُّ بِاَمْرِ دُنْياهُ وَاَمْرِ »رمايد: ف در اين باره مى رسول خدا

 3«آخِرَتِهِ

 .ورزد ترين انسانها، مؤمنى است كه هم به امور دنيا و هم آخرتش اهتمام مى باهمت

 است. قرار گرفته مورد نكوهش جدّى در همين باره كار بسيار 

ى كَسْبٍ وَلَمْ يُعْطِ الْعَيْنَ حَقَّها )حَظَّها( مِنَ النَّوْمِ، مَنْ باتَ ساهِرا ف: »قال الصادق

 4«فَكَسْبُهُ ذلِکَ حَرامٌ
آنكه شب را براى كسب معيشت به بيدارى سپرى كند و حق چشم و بهره او را از خواب ندهد، چنان كسبى از او 

 حرام است.
سختى  اليت بازماند نيز بهو نيز اينكه دست به سياه و سفيد روزگار نزند و از كار و فع

اِسْتَعينُوا بِبَعْضِ هذِهِ عَلى »مورد مالمت است، همان امام همام در اين باره فرموده است: 

  5«هذِهِ واَل تَكُونُوا كُلواُلً عَلَى النّاسِ
 از دنيا كمک و يارى گيريد و خسته و درمانده بر دوش مردم نيفتيد.

اِعْمَلْ لِدُنْياكَ »تبيين شده است.  روايت امام كاظم راه ميانه و اعتدال بين اين دو، در

 6«كَاَنَّکَ تَعيشُ اَبَدا وَاِعْمَلْ الِخِرَتِکَ كَأَنَّکَ تَمُوتُ غَدا
چنان براى دنياى خود تالش كن كه گويا مرگى نيست و چنان از آن برحذر باش و براى آخرت خويش فعاليت 

 نما كه گوئى فردا خواهى مرد.

                                                           
 غررالحكم. ـ 1
 .115، ص41ـ بحاراالنوار، ج 2
 .412 ، حـ كنز العمال 3
 .111، ص12وسايل الشيعه، ج ـ 4
 .11، ص12ـ وسايل الشيعه، ج 5
 .42، ص12وسايل الشيعه، ج - 6
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هم اسراف و هم اقتار مذموم است. هدر دادن سرمايه و تهيه آنچه نيز روزمره در زندگى 

كه مورد نياز زندگى نيست و يا بيش از حد نياز است و حتى دور ريختن باقيمانده آب 

ترين مرتبه اسراف  پائينفرمايد: میامام صادقليوان اسراف شمرده شده است. 

 1«الِسْرافِ هِراقَةُ فَضْلِ االِناءِاَدْنى ا هدردادن باقيمانده ليوان است.

همچنين سختگيرى بر اهل و عيال و تحميل فشار بر آنها زمانى كه درآمد آدمى كفاف 

از ما نيست فرمايد: رسول خدا در اين باره میدهد، مشروع نيست.  ترى مى زندگى راحت

:  اللّه قال رسول .گيرد كسى كه به وى توسعه داده شده و او بر عيال خود سخت مى

  2«لَيْسَ مِنّا مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَتَّرَ عَلى عِيالِهِ»

، مقدار نفقه عيال را پرسيدم، حضرت گويد از امام رضا مى« بن ابان  عبداللّه»

 3«ما بَيْنَ الْمَكْرُوهَيْنِ، ااَلِسْرافُ وَاالِقْتارُ »فرمودند: 

 .حد وسط دو عمل ناپسند يعنى اسراف و اقتار

 ـ افراط و تفریط در انفاق 4

هر چند اعطاء كلّ اموال در راه خداوند ناپسند نيست، امّا مراعات ساير جوانب مسأله 

ورزد، اعتدال در انفاق است.  الزم است. لذا فرمانى كه اسالم بشدّت بر آن تاكيد مى

 فرمايد: خداى متعال خطاب به پيامبرش مى

 4«اِلى عُنُقِکَ واَل تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما مَحْسُورا واَل تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً»
هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن و ترك انفاق منما، و نيز بيش از حد هم دست خود باز ننما، تا مورد 

 .سرزنش قرار گيرى و از كار باز مانى

منزل بودند، سائلى آمد و در  در سبب نزول اين آيه آمده است كه: حضرت رسالت

تقاضاى كمک كرد، حضرت چيزى براى اعطاء نداشت. سائل پيراهن او را طلبيد و آن 

حضرت لباس خود را انفاق نمود و چون لباس ديگرى نداشت، نتوانست به مسجد رود، 

تأخير او باعث شد برخى طعنه زنند و بگويند خواب مانده يا در منزل سرگرم شده و 

اموش نموده است. آيه فوق نازل گرديد و اعتدال در انفاق را مطرح نمود. نمازش را فر

                                                           
 .313، ص45ـ بحاراالنوار، ج 1
 .256، ص15تدرك الوسائل، جـ مس 2
 .22، ص4ـ تفسير نورالثقلين، ج 3
 .22ـ اسراء ـ  4
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وَالَّذينَ اِذا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا »فرمايد:  مى« عبادالرحمن»قرآن كريم در وصف 

 1«وَكانَ بَيْنَ ذلِکَ قَواما
كنند، بلكه در ميان  گيرى مى دارند و نه سختبندگان خاص خداوند آنها كه چون انفاق كنند، نه اسراف روا مي

 نمايند. اين دو راه اعتدال را طى مى
بودم. فقيرى از وى تقاضاى  گويد: روزى خدمت امام صادق مى« وليد بن صبيح»

كمک كرد و آن حضرت چيزى به وى اعطاء فرمود، دومى آمد و باز حضرت چيزى 

: خداوند تو را وسعت عنايت كند. مرحمت كرد، سومين فقير آمد و حضرت به وى گفت

دا خرج كنى در شمار سه سپس به من فرمودند: اگر مالى داشته باشى و همه را در راه خ

 2شود. گيرى كه دعايشان مستجاب نمى مىكسى قرار 

 ـ افراط و تفریط در محبت5

 بندد و قدرت تجزيه و تحليل وقايع را از او افراط در محبّت، چشم و گوش آدمى را مى

 شنود.  بيند و مى مى محبوب گفتارو ، حق را تنها در قامت ىو كه طورى بهكند  سلب مى

  3«عَيْنُ الْمـُحِبِّ عَمِيَةٌ عَنْ مَعايِبِ الْمـَحْبُوبِ وَاُذُنُهُ صَمّاءٌ عَنْ قُبْحِ مَساويهِ : »قال على

 .ستچشم عاشق از ديدن عيوب معشوق نابينا و گوش او از شنيدن زشتيهايش كر ا

آنكه با دوستانش نمايد. همان امام همام فرموده است:  تفريط نيز دوستان را متفرق مى

 4«نَ قَلَّ صَديقُهُ اوخمَنْ ناقَشَ االِ». شود مناقشه كند، رفقايش كم مى

 اعتدال بين اين دو را نيز از بيت ذيل كه منسوب به همان حضرت است، ببينيد: 

 5«بْغِضُکَ يَوْما ما عَسى اَنْ يَكُونَ مـااَحبـِبْ حَبـيـبـَکَ هـَوْنـا »
در دوستى تند نرو، شايد روزى دوست امروز، دشمن تو شود و اسرار تو را فاش نمايد و نيز در دشمنى افراط 

 .منما، چه بسا كه وى روزى دوست تو گردد و افراط تو در عداوت باعث ندامت تو شود

 ادل خود خارج نشود بايست از حد متع محبّت و عشق مىبه هر حال 

 هم سزاى دشمن است و هم اليق دوست    دار كه اندازه نكوست اندازه نگه

                                                           
 .64ـ فرقان ـ  1
كند در حاليكه اختيارش در دست اوست و كسى كه  ـ دو نفر ديگر عبارتنداز: كسى كه همسرش را نفرين مى 2

 .354، ص23النوار، جبحارا نمايد. اش نشسته و بدون اينكه حركتى كند از خداوند طلب رزق مى در خانه
 ـ غررالحكم. 3
 ـ غررالحكم. 4
 .212ـ تحف العقول مترجم، ص 5
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 نفاق

هاى زير زمينى براى مخفى شدن است، و منافق نيز  نفاق از ريشه )نفق( به معناى كانال

و بتواند با بهره گيری از همين ابزار،  نمايد تا شناخته نشود خود را در حجابى مخفى مى

 ها را از بين برده و حسّ همدلی را نابود نمايد.د انساناتحا

شكنجه  تا سيزده سال پس از بعثت پيامبر اكرم، مسلمانان در نهايت ضعف بودند،

شدند، و يا مجبور به  رسيدند، در شعب ابى طالب محاصره مى گشتند، به شهادت مى مى

آنان در نهايت به گشتند، و  هجرت به نقاط دور دستى چون حبشه و جالى وطن مى

 مدينه مهاجرت كردند.

اى  از همان لحظات آغازين ورود پيامبر اسالم به مدينه كه ابهت اسالم آشكار شد، عده

كه قصد حكومت بر مدينه را داشتند موقعيت خود را متزلزل ديدند « اُبَىّْ  عبداللّه»مانند 

زند، در خفاء به مخالفت برخي تقيما به مقابله با پيامبر اسالمو چون نتوانستند مس

 پرداختند.

بعد از جنگ بدر در سال دوم هجرت حكومت محدود اسالمى در مدينه شكل گرفت. 

ديدند و از سوئى  اى كه تمايلى به اسالم نداشتند و آن را مخالف مطامع خود مى عده

 ديدند، به ظاهر مسلمان توان مقاومت در برابر اعتقاد راسخ مسلمانان را در خود نمى

اى كه فرصتى بدست  شدند و در صفوف مسلمانان قرار گرفتند. آنان در هر لحظه

 تاختند. آوردند بر اسالم مى مى

البته ناگفته نماند كه آنچه كه بيان شد معناى نفاق اصطالحى است. و بايد دانست نفاق 

و شود. بنابراين هركس ظاهر  معنائى وسيع داشته و هرگونه دو روئى عملى را شامل مى

هاى نفاق  باطن او در هر امرى برابر نباشد به اندازه همان مقدار از نابرابرى، داراى ريشه

است. بر همين مبنا بسيارى از گناهان چون ريا، شرك خفى، خيانت و... از انواع مختلف 

 شوند. نفاق محسوب مى

 شود كه عبارت است از: با توجه به اين مقدمه، نفاق به دو بخش كلى تقسيم مى

 ـ نفاق اعتقادى 1

. بنابراين نوع نفاق، منافق كسی است كه خود همان نفاق اصطالحى است ،اين نوع نفاق

باشد. دو خبر ذيل از حضرت  و در ادعاى ايمانش كاذب مىداند را مومن به آرمانی می
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كه نفاق را برادر شرك و يا آن را با كفر دوقلو شمرده است، به اين نوع از نفاق  امير

 2.«النِّفاقُ تَوْأَمُ الْكُفْرِ» 1،«النِّفاقُ اَخُو الشِّرْكِ»ره دارند. اشا

همدلی و در پى نابودى به اسالم منافقان براى ضربه زدن به اسالم، با ايمان ظاهرى 

اى  شدند، البته آنها غالبا از نيرنگشان بهره مىی ايماندر جامعه  همگرائی و ايجاد اختالف

گرفت  ستعداد خدادادى خود را كه بايستى در مسير هدايت قرار مىبردند بلكه تنها ا نمى

 شدند. «خسر الدنيا واآلخرة»، و مصداق كاملى براى برباد دادند

 ـ نفاق عملى 2

شود. بنابراين بسيارى از  اين نوع از نفاق، هرگونه دوگانگى ظاهر و باطن را شامل مى

ن، وعده كذب، خيانت در امانت، گناهان فردى و اجتماعى چون تمسخر و تحقير ديگرا

روايات ذيل به اين نوع از نفاق  شوند. دو زبانى، مال اندوزى و ريا نفاق عملى محسوب مى

 نظر دارند:

 3«ما زادَ خُشُوعُ الْجَسَدِ عَلى ما فِى الْقَلْبِ فَهُوَ عِنْدَنا نِفاِقٌ: » اللّه قال رسول
 شود. زد ما نفاق محسوب مىاگر خشوع ظاهرى بر خشوع قلب زيادتر باشد، ن

اَشَدُّ النّاسِ نِفاقا مَنْ اَمَرَ بِالطّاعَةِ وَ لَمْ يَعْمَلْ بِها وَ نَهى عَنْ الْمَعْصِيَةِ وَ لَمْ : »قال على

 4«يَنْتَهِ عَنْها
ترين مردم كسى است كه امر به معروف كند و خود بدان عمل ننمايد و نهى از منكر نمايد و خود مرتكب  منافق

 .شود مى

 تشبیه منافقان

فرمايد:  كند. در تشبيه اول مى قرآن كريم در سوره بقره، منافقان را به دو چيز تشبيه مى

منافقان همانند كسانى هستند كه آتش بيفروزند تا در شب ظلمانى راه را از بيراهه 

تشخيص دهند وبه مقصد برسند. ولى خداوند آن شعله را خاموش ساخته و در تاريكيها 

 رهايشان سازد.

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذى اسْتَوْقَدَ نارا فَلمّا اَضائَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فى »

                                                           
 غرر الحكم. ـ 1
 غرر الحكم. ـ 2
 .326، ص2ج ،ـ اصول كافى 3
 ـ غرر الحكم. 4
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 1«ظُلُماتٍ ال يُبْصِرُونَ

نمودند به وسيله اين  كردند و عقيده خويش را خالص مى اگر عمل خود را اصالح مى ناآن

 يافتند. ساختند و در راه هدايت هيچ تزلزلى نمى اك مىدو سالح، خورشيدى تابن

ده كه كرتشبيه  به شبى تاريک و بارانى در بيابان را در تشبيه ديگر، زندگى منافقانقرآن 

پناه و هراسان هم از  رسد و انسان بى جهد و صداى مهيب رعد فرا مى ناگهان برقى مى

 ن پرپشت در امان نيست.يافتن راه نااميد است و هم از رعد آسمان و بارا

اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ يَجْعَلُونَ اَصابِعَهُمْ فى آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ »

 2«حَذَرَ الْمَوْتِ وَ اللّهُ مُحيطٌ بِالْكافِرينَ

و در مثال دوم ارتباط باهم نيستند چرا كه در مثال اول شخص منافق  اين دو تشبيه بى

 محيط هراس آور او كه با رعب و وحشت همراه است تشبيه شده است.

 اوصاف منافقان در قرآن

در دو سوره بقره و منافقون اوصافى براى اهل نفاق ذكر شده است. بيان اين اوصاف براى 

 شناسائى ماهيّت اهل نفاق الزم است. 

 ـ ظاهر آراسته 1

بايست ظاهر دينى خود را حفظ كند او با اهل  خود مىمنافق براى باقى ماندن بر نفاق 

كند و باطن خود را در لواى ايمانى قوى مخفى  دين چون دينداران پر سابقه عمل مى

 نمايد. مى

 3«اِتَّخَذُوا اَيْمانَهُم جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبيلِ اللّهِ اِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ»
 .شوند ا سپر قرار داده تا مانع راه خدا شوند، آنها اعمال زشتى مرتكب مىمنافقان سوگندهاى خود ر

شوند و با دقت مطالب  كه مؤمنان فريفته ظاهر آراسته و سخنان جذاب آنها مى طورى به

 نمايند. گيرى مى آنها را پى

 4«مْ...وَ اِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُکَ اَجْسامُهُمْ وَ اِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِ»
گويند كه به  سازد و اگر سخن گويند، چنان جذاب مى بينى، قيافه آنها تو را متعجب مى كه آنها را مى هنگامى

                                                           
 .14ـ بقره ـ  1
 .12ـ بقره ـ  2
 .2ـ منافقون ـ  3
 .4ـ منافقون ـ  4
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 .دهى حرفهايشان گوش فرا مى
 ـ دروغ 2

شود. آنها نزد  كه بدون آن نفاقى محقق نمى طورى دروغگوئى وصف ذاتى منافق است، به

نشينند به ايمان  امى كه با دوستان خود مىخوانند و هنگ مؤمنان، خود را مؤمن مى

 كنند. مؤمنان تمسخر مى

وَ اِذا لَقُوا الَّذينَ آمَنُوا قالوُا آمَنّا وَ اِذا خَلَوْا اِلى شَياطينِهِمْ قالُوا اِنّا مَعَكُمْ اِنَّما نَحْنُ »

 1«مُسْتَهْزِئُونَ
نشينند  ايم، و آنگاه كه با رؤساى خود مى ردهگويند: ما ايمان آو كنند مى كه با مؤمنان برخورد مى و هنگامى

 ايم. گويند: ما با شمائيم و به آنها تمسخر كرده مى
 فرمايد: قرآن كريم به اين وصف منافقان تصريح نموده و مى

اللّهُ يَشْهَدُ اِنَّ  اِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ اِنَّکَ لَرَسُولُ اللّهِ وَ اللّهُ يَعْلَمُ اِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَ»

 2«الْمُنافِقينَ لَكاذِبُونَ
داند تو حتما  دهيم، البته خداوند مى گويند: ما شهادت به رسالت الهى تو مى آيند مى كه منافين نزد تو مى هنگامى

 .گويند دهد كه منافقان دروغ مى رسول او هستى و نيز شهادت مى

 زبانی دوـ  3

است. اين گناه منشأ بسيارى از معاصى چون ريا، نمّامى، از مصاديق بارز نفاق دوزبانى 

 باشد. تهمت، غيبت، و.. مى

مَنْ مَدَحَ اَخاهُ الْمُؤمِنُ فى وَجْهِهِ وَ اغْتابَهُ مِنْ وَرائِهِ فَقَدِ انْقَطَعَ ما : » قال رسو اللّه

 3«بَيْنَهُما مِنَ الْعِصْمَةِ
 .خفاء غيبتش نمايد، عهد بين آنها قطع شده است كسى كه برادرش را در حضور وى ستايش كند و در

بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَكُونَ ذا وَجْهَيْنِ وَ ذا لِسانَيْنِ، يُطْرى اَخاهُ شاهِدا وَ يَأْكُلُهُ : »قال الباقر

 4«غائِبا اِنْ اُعطِىَ حَسَدَهُ وَ اِنِ ابْتُلِىَ خَذَلَهُ 
ش را در حضور وى بستايد و در غيابش از او بدگوئى كند. اگر برادرش اى است دو رو و دو زبان، برادر چه بد بنده

 .ثروت يا مقامى بدست آورد بر او حسادت ورزد و چنانچه گرفتار شود او را تنها گذارد

                                                           
 .14ـ بقره ـ  1
 .1ـ منافقون ـ  2
 .516، ص1ه، جـ وسايل الشيع 3
 .512، ص1ـ وسايل الشيعه، ج 4
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ءُ يَوْمَ الْقِيمَةِ ذُوالْوَجْهَيْنِ دالِعا لِسانَهُ فى قَفاهُ وَ آخَرُ مِنْ قُدّامِهِ  يَجى: » قال رسول اللّه

لْتَهِبانِ نارا حَتّى يَلْهَبا جَسَدَهُ، ثُمَّ يُقالُ: هذَا الَّذى كانَ فِى الدُّنْيا ذا وَجْهَيْنِ وَ لِسانَيْنِ يَ

 1«يُعْرَفُ بذلِکَ يَوْمَ الْقِيمَةِ 
آيد در حاليكه يک زبانش از پس سر آويخته و زبانى از  شخص دو رو و دو زبان روز قيامت به صحنه محشر مى

ور باشند، تا اين دو آتش همه پيكرش را در كام خود گيرد،  ، و هر دو زبان چون آتش افروخته، شعلهپيش روى او
آنگاه درباره وى ندا شود: اين همان كسى است كه در دنيا دو رو و دو زبان بود، و بدين صفت در قيامت شناخته 

 .خواهد شد
 ـ سوء ظن 4

گويد: خيانتكار همواره  ثَل عربى كه مىديگر از صفات منافقان بدبينى آنهاست. بنابر مَ

مضطرب است )الخائن خائف( آنها هميشه نگران هستند و كوچكترين حركتى را بر عليه 

 آورند و گاه از سايه خويش هم هراس دارند. خود به حساب مى

 2«كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ...»... 
هاى  روان و هيكل اند، آنان اجسامى بى هاى خشكى هستند كه بر ديوار تكيه داده شده )منافقان( چوب گوئى آنها

 پندارند. تو خالى بوده، هر فريادى كه بلند شود، از آن هراس داشته و بر ضد خود مى
 ـ تکبر 5

كبر از اوصاف بارز منافقان است. آنها راه ديگران را نادرست و تنها مسير خود را 

 پندارند.  پسندند و لذا هميشه خود را عقل كامل دانسته و بر همه خاليق برتر مى ىم

 قرآن كريم اين وصف منافقان را چنين بيان فرموده است:

وَ اِذا قيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُم وَ رَأيْتَهُمْ يَصُدُّوُنَ وَ هُمْ »

 3«بِرُونمُسْتَكْ
شود: بيائيد تا رسول خدا براى شما استغفار كند. سرهاى خود را به مسخره و  كه به منافقان گفته مى هنگامى

 .ورزند تكبر تكان دهند و از سخنان تو اعراض كرده و تكبر مى
 4«وَ اِذا قيلَ لَهُمْ ال تُفْسِدُوا فِى االَرْضِ قالُوا اِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ»

 .ايم گويند: تنها ما اصالح كننده شود: در زمين فساد نكنيد، مى كه به آنها گفته مى ىو هنگام
 1«وَ اِذا قيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النّاسُ قالُوا اَنُؤمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ...»

                                                           
 .513، ص1ـ وسايل الشيعه، ج 1
 .4ـ منافقون ـ  2
 .5ـ منافقون ـ  3
 .11ـ بقره ـ  4
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 فيهان ايمان آوريم؟!گويند: آيا چون س شود: مانند ساير مردم، ايمان آوريد. مى كه به آنها گفته مى و هنگامى
 ـ توطئه براى تضعیف دین 6

هاى مختلف سعى داشتند اطراف پيامبر را خالى كنند و  منافقان صدر اسالم، به شيوه

گفتند: به كسانى كه با  هاى مختلف متفرق نمايند، آنها به صراحت مى ياران او را به بهانه

 ردند.پيامبر ارتباط نزديک دارند يارى نرسانيد تا پراكنده گ

هُمُ الَّذينَ يَقُولُونَ ال تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتّى يَنْفَضُّوا وَ لِلّهِ خَزائِنُ السَّمواتِ وَ »

 2«االَرْضِ وَ لكِنَّ الْمُنافِقينَ ال يَفْقَهُونَ
و انفاق نكنيد، تا از  گويند: به افرادى كه نزد رسول خدا هستند يارى نرسانيد منافقان كسانى هستند كه مى

 .فهمند خزائن آسمانها و زمين نزد خداوند است اطراف وى پراكنده شوند، آنها نمى
 برای توطئه ـ جلسات سرّى 7

هاى مهم از اوصاف ديگر منافقان است.اين جلسات هم  گيرى جلسات شبانه براى تصميم

صويب طرهاى شد و هم آنها را در ت روى مى موجب هماهنگى آنها و دورى از تک

 داد.  جديدشان و شيوه اجراى آنها يارى مى

 3«وَ اِذا خَلَوْا اِلى شَياطينِهِمْ قالوُا اِنّا مَعَكُمْ اِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ»... 
 .كنيم گويند: ما با شمائيم، ما تنها مؤمنان را مسخره مى كنند مى كه با رؤساى خود خلوت مى آنها هنگامى

نفر از مسلمانان از مهاجر  مصطلق، دو رى در مراجعت از غزوه بنىدر سال ششم هج

وانصار به هنگام برداشتن آب از چاه درگير شدند. آنها اطرافيان خود را به يارى طلبيدند. 

اگر به مدينه  و گفتسركرده منافقان به يارى شخص انصارى شتافت « ابى  عبداللّه»

هيم كرد. وقتى سپاه اسالم به مدينه رسيدند، برگرديم ذليالن )مهاجران( را بيرون خوا

دهم وارد مدينه شوى تا بفهمى  جلوى راه پدر را گرفت و گفت: اجازه نمى  فرزند عبد اللّه

دستور مدارا  عزيز كيست و ذليل كدام است مگر اينكه پيامبر خدا اجازه دهد. پيامبر

 آيه در همين باره نازل شده است.فرمودند. اين 

نَ لَئِنْ رَجَعْنا اِلَى الْمَدينَةِ لَيُخْرِجَنَّ االَعَزُّ مِنْها االَذَلَّ وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ يَقُولُو»

 4«لِلْمُؤمِنينَ وَ لكِنَّ الْمُنافِقينَ ال يَعْلَمُونَ

                                                                                                                                                    
 .13ـ بقره ـ  1
 .4ـ منافقون ـ  2
 .14ـ بقره ـ  3
 .1ـ منافقون ـ  4
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كه عزّت خاص خداوند و نمايند، در حالي گويند: اگر به مدينه برگشتيم، عزيزان مدينه ذليالن را بيرون مى آنها مى
 .دانند رسول او و مؤمنان به آنهاست ولى منافقون نمى

گيرى حكومت مدينه بعد از خروج پيامبر و سپاه اسالم براى  توطئه منافقان در بدست

هاى براندازى منافقان است. پيامبر خدا براى مقابله با  غزوه تبوك نيز يكى ديگر از برنامه

 در مدينه باقى گذاشتند. را حضرت اميراين توطئه، 

 1«اَمّا تَرْضى اَنْ تَكُونَ مِنّى بِمَنْزَلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسى اِالّ اَنَّهُ ال نَبِىَّ بَعْدى»

 .آيا راضى نيستى تو براى من همانند هارون براى موسى باشى مگر اينكه بعد از من پيامبرى نخواهد آمد

مقابل دين الهى با ايجاد پايگاهى براى توطئه مسجد ضرار و ساختن دينى ساختگى در 

 اجتماع آنان، از بزرگترين مكرهاى منافقان بود.

وَ الَّذينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدا ضِرارا وَ كُفْرا وَ تَفْريقا بَيْنَ الْمُؤمِنينَ وَاِرْصادا لِمَنْ حارَبَ اللّهَ وَ »

 2«رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ...
ان وارد نمودن به مسلمانان و تفرقه افكنى بين آنها و كمينگاه براى كسانى كسانى كه مسجدى ساختند، براى زي

 .كه مجاهده و مبارزه با خدا و رسول او از قبل نمودند
 مبارزه منفى

منافق تا زمانى كه نفاق خود را آشكار ننموده و با قوانين اسالمى خود را هماهنگ 

ارد و مؤمن ديگر در دنيا احترام دوى همانند هر  كند، حكم يكى از مسلمانان دارد. مى

شود، در قبرستان مسلمانان  ده مىخوانگردد، برآن نماز  بدنش تشيع مى ،پس از مرگ

اما اگر نفاق او آشكار شد و دست به اعمالى  نمايند. دفن شده و مؤمنان براى وى دعا مى

يمان زبانيش واسطه ا علنى در ضديت با اسالم زد هر چند مهدورالدّم نبوده و قتل او به

اى با جنازه او رفتار شود كه موجب عبرت  جايز نيست اما در وقت مرگ، بايستى به شيوه

 ساير منافقان گردد.

هاى آغاز اسالم و نيز بررسى سبب نزول برخى  بنابر آنچه كه از مطالعات تاريخى سال

اد و اگر يكى از د آيد، پيامبر اجازه تعدى به هيچكدام از منافقان را نمى آيات قرآن بر مى

 ايستاد. خواند و بر قبر وى مى بر او نماز مى رفت پيامبر خدا آنان از دنيا مى

 اما با نزول آيه ذيل وضعيت دگرگون شد.

                                                           
 .36411 ، حكنز العمال ـ 1
  .114ـ توبه ـ  2
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 وَ ال تُصَلِّ عَلى اَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ اَبَدا وَ ال تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ ما تُوا»

 1«هُمْ فاسِقُونَوَ
بر هيچكدام از منافقان بعد از مرگشان نماز مخوان و بر كنار قبر آنها براى دعا و طلب آمرزش نايست، چرا كه 

 .آنها به خدا و رسولش كافر شدند و در حال فسق از دنيا رفتند
بعد از نزول اين آيه، منافقانى كه پرده خويش را دريده و كفر باطنى خود را آشكار 

ختند، عمالً از دايره مسلمانان خارج شدند. بنابراين آيه شريفه، مسلمانان حقّ نماز بر سا

 مرده آنها و دعا و استغفار برايشان ندارند.

 عالئم نفاق

هاى نفاق عبارتند از: دروغ، خلف وعده، خيانت در امانت، تعدّى در  از جمله نشانه

 رص و طمع.خصومت، قساوت قلب، خشكى چشم، اصرار بر معاصى، ح

اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيهِ فَهُوَ مُنافِقٌ، وَ اِنْ كانَتْ فيهِ واحِدَةٌ مِنْهُنَّ كانَتْ فيهِ : » قال رسول اللّه

خَصْلَةً مِنَ النِّفاقِ حَتّى يَدَعَها. مَنْ اِذا حَدَّثَ كَذَبَ، وَ اِذا وَعَدَ اَخْلَف وَ اِذا عاهَدَ غَدَرَ، وَ اِذا 

 2«خاصَمَ فَجَرَ
چهار چيز در هركس باشد منافق است، اگر يكى از آنها هم در وى باشد خصلتى از نفاق را داراست مگر اينكه آن 
را ترك گويد. آنها عبارتند از: دروغ در سخن گفتن، خلف وعده هنگام ملتزم شدن، شكستن عهد بعد از بستن 

 .آن، فجور و فسق در خصومت
وَ جُمُودُ الْعَيْنِ وَ االِصْرارُ عَلَى  تِ النِّفاقِ: قِساوَةُ الْقَلبِ ااَرْبَعٌ مِنْ عَالم: »قال الصادق

 3«الذَّنْبِ وَ الْحِرْصُ عَلَى الدُّنْيا
 .چهار چيز از عالئم نفاقند: قساوت دل، خشكى چشم، اصرار بر گناه، حرص بر دنيا

. امام سجاد مرحوم كلينى در كافى با نقل روايتى نماز منافق را به تصوير كشانده است

 فرمايند: در اين روايت مى

 4«وَ اِذا قاَم الى الصاَّلةِ اِعْتَرَضَ... َو ِاذا رَكََع رَبَضَ َو ِاذا سَجََد َنقَرَ وَ اِذا جَلَسَ شَغَرَ...»... 
بر رود بدون اينكه بايستد همانند گوسفند خود را  گرداند، وقتى بركوع مى چون به نماز ايستد صورت از قبله برمى

زند، و هنگام نشستن چون سگ بر سر دم  زمين افكند و در سجده چون كالغى كه دانه برچيند نوك بر زمين مى
 .نشيند و كامل قرار نگيرد

                                                           
  .14ـ توبه ـ  1
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 قافناثر 

واسطه اندك ارتباطى كه با مؤمنان دارد  نفاق ازبدترين امراض روانى است، روح منافق به

باشد، وى مؤمنان  و عذاب وجدان مى شقاوت محض را كسب نكرده و لذا هميشه در آزار

نگرد و جائى براى خودش در آن عرض وسيع مشاهده  را در نعمت سرمدى آخرت مى

 نمايد. اينک به برخى تبعات دنيوى نفاق توجه كنيد. نمى

 كور و كرـ چشم و گوش  1

شود و بر عقل انسان سايه انداخته و حجاب  گيرد و مانع شنيدن مى نفاق جلو چشم را مى

 سازد. دل شده و قدرت درك را مختل مى

 1«صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ ال يَرْجِعُونَ»
 .شوند آنها كر، گنگ و كور بوده و لذا اصالح نمى

 و سیاه بیمارـ دل  2

سوى اعمال  نفاق مرضى روانى است و لذا روان منافق بيمار بوده و همان بيمارى وى را به

 دهد. منافقانه ديگر سوق مى

 2«قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللّهُ مَرَضا... فى»
 .افزايد دل منافقان نوعى بيمارى دارد، خداوند بر بيمارى آنها مى

 سیاه مهر خورده و ـ قلب  3

اش گذشت قابليّت بازگشت را از دست داده و  منافق پس از مدتى كه از اعمال منافقانه

 شود. قلب وى ممهور مى

 3«آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ ال يَفْقَهُونَذلِکَ بِاَنَّهُمْ »
هاى آنها مهر زده شده  اعمال نارواى منافقان بدين جهت است كه آنها ايمان آورده و سپس كافر شدند، لذا بر دل

 .فهمند و آنان حقيقت را نمى
 كند. بيمارى نفاق قلب منافق را سياه مىفرمايد: می امام علی

النِّفاقُ عَظْما اَزْدادَ ذلِکَ السَّوادُ، فَاِذا اِسْتَكْمَلَ  لَّمَا اَزْدادَكُفَلُمْظَةٌ سَوْداءٌ اِنَّ النِّفاقَ يَبْدُو »

 4«النِّفاقُ اَسْوَدَّ الْقَلْبُ
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ام قلب را اى سياه است كه هرچه بر آن افزوده شود سياهى زياد شده و اگر نفاق كامل گردد تم نفاق در آغاز نقطه
 .نمايد سياه مى

 دعا و استغفار محروم ازـ  4

 دعاى خوبان و اولياء شايسته الهى و نيز فرشتگان، نفعى به حال منافقان ندارد.

مَ قَوْ سَواءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ اِنَّ اللّهَ ال يَهْدِى الْ »

 1«الْفاسِقينَ
بخشد و خداوند قوم فاسق را  به حال آنها فرقى ندارد كه برايشان استغفار كنى يا نه، خداوند هرگز آنها را نمى

 .نمايد هدايت نمى
فرمايند: حتى اگر هفتاد بار هم براى آنها  در سوره توبه نيز خداى متعال به پيامبرش مى

 اى نخواهند برد. استغفار كنى بهره

 2«تَغْفِرْ لَهُمْ اَواْل تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ...اِسْ»
اى پيامبر چه آمرزش براى منافقان بخواهى و يا نخواهى، اگر هفتاد بار براى آنها آمرزش بخواهى، خداوند آنها را 

 آمرزد. نمى

 ر قیامترحمت د محروم ازـ  5

عالوه بر اخبارى كه در جايگاه اخروى منافق بيان شد، آياتى نيز در مورد معذّب بودن 

 منافقان در قيامت وارد شده است. به دو نمونه ذيل توجه كنيد.

نَهُمُ اللّهُ وَعَدَ اللّهُ الْمُنافِقينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْكُفّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها هِىَ حَسْبُهُمْ وَ لَعَ»

 3«وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقيمٌ
خداوند به مردان و زنان منافق و همچنين كفار، وعده آتش دوزخ داده، آنها در آن جاودانه خواهند ماند، همان 

 .برايشان كافى است. خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته و عذاب دائمى براى آنهاست
 4«االَسْفَلِ مِنَ النّارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصيرا اِنَّ الْمُنافِقينَ فِى الدَّرْكِ»

 .ترين دركات جهنم قرار دارند، و هرگز ياورى نخواهند داشت منافقان در پائين
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 ریا

باشد و متعلق به نيّت عمل است و اينكه اين گناه را به خود  ريا از عناوين قصديه مى

ل ريائى و غير ريائى هيچ فرقى در كم دهند، تسامحى است چه اينكه عم عمل نسبت مى

 و كيف عمل ندارند، اختالف اين دو تنها در نيّت آنهاست. 

بنابراين عملى كه براى خدا صورت گرفته باشد، چه مخفى و يا آشكارا صورت پذيرد و 

حتى به قصد اعالم به مردم به عنوان اشاعه حسنات، امر به معروف، پرهيز از موضع 

صورت   و اگر عملى لغيراللّه ذيرد، عملى مخلصانه و بدور از ريا است.تهمت و... صورت پ

گيرد چه علنى شود و يا مخفيانه باشد براى اينكه بگويند او اعمالش را در خفاء انجام 

 دهد و يا به هر قصد ديگر، ريائى است. مى

لف اخبار و احاديث زيادى در اين خصوص وارد شده است كه رياكار باطن و ظاهرش مخت

 ت.اس

 1«اَلْمُرائى ظاهِرُهُ جَميلٌ وَ باطِنُهُ عَليلٌ : » قال على
 .ريا كار ظاهرش زيبا و باطن وى بيمار است

 فرمايند: و نيز همان حضرت مى

 2«ما اَقْبَحَ بِاالِنْسانِ باطِنا عَليالً وَ ظاهِرا جَميالً » 
 .باشدچه زشت است براى انسان كه درونى بيمار و برونى زيبا داشته 

منظور از ظاهر در اين روايات، حركات و سكنات يا پندار و اقوال آدمى است. مراد از 

باطن چترى است كه عمل زير سايه آن صورت گرفته و رنگى است كه تمام عمل بدان 

رنگ ملوّن شده است، آيا چتر الهى و صبغه خدائيست و يا غير آن؟ و لذا مراد، تنها ظاهر 

عمل نيست. چه اينكه عمل به ظاهر جميل هم اگر به قصد ريا  پيراسته و نماى نيک

 شود. باشد، قطعا ريا محسوب مى

 با اين بيان كه از حقيقت ريا گذشت، دو نكته مهم قابل توجه است.

 مسأله اول

دهد و از  اى انجام مى خوش آمدن از عمل نيک ريا نيست، چه بسا آدمى عمل شايسته

                                                           
 .ـ غرر الحكم 1
 .ـ غرر الحكم 2
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 او مرحمت فرموده است شادمان است. اينكه خداوند چنين توفيقى به

گويد: از امام باقر  مى از كبار اصحاب امام باقر و امام صادق« زرارة بن اعين»

بيند و اين از آن  دهد و ديگرى آن را مى پرسيدم: كسى عمل نيكى انجام مى ،العلوم

 گردد، حكم اين مسئله چيست؟ حضرت فرمود: اند شاد مى جهت كه عملش را ديده

ال بأسَ ما مِنْ اَحَدٍ ااِلّ وَ هُوَ يُحِبُّ اَنْ يَظْهَرَ لَهُ فِى النّاسِ الْخَيْرَ، اِذا لَمْ يَكُنْ صَنَعَ ذلِکَ » 

 1«لِذلِکَ 
باكى نيست، كسى نيست مگر اينكه دوست دارد خوبيهايش آشكار شود، البته در صورتيكه عملش را براى اين 

 .انجام نداده باشد
 مسأله دوم 

اى و او  كند كه فالن عمل را به قصد ريا انجام داده ابليس مؤمنان را وسوسه مىگاهى 

اى انجام دهد. برخى دهها  مجبور به تكرار مى شود تا بلكه به زعم خودش، عمل خالصانه

كنند كه خضوع الزم وجود نداشته و  كنند و هر بار شک مى بار نماز خود را تكرار مى

انگارد، و  بيند، عمل خود را باطل شده مى كه كسى او را مىشائبه ريا دارد، به محض اين

كند.  چه بسا بسيارى از اعمال نيک و مستحبات را بخاطر اينكه مبادا ريا باشد ترك مى

كه او را از كارهاى خير باز دارد و دل  استبايد دانست چنين خياالتى از ابليس براى اين 

 فرمايد: ر وصف مؤمنان مىد حضرت رسالت او را به دست ترديد بسپرد.

 2«ال يَعْمَلُ شَيْئا مِنَ الْخَيْرِ رِياءً وَ ال يَتْرُكُهُ حَياءً » 

 .عمل خير را ريائى انجام ندهد و آن را بخاطر حياء ترك ننمايد

بنابراين اطاعت شيطان در به هم زدن عبادت و يا هر عمل ديگرى در اين موارد، خود 

 ن است.گناه و بمنزله اطاعت از شيطا

 كنم گويدم من پاسبانى مى    آيد نهان در مسكنم دزد مى

با تعريفى كه از ريا گذرانديم چنين حالتى ريا نيست و بلكه اخالص محض است. به 

عبارت ديگر همين كه در خيال آدمى وارد شود كه مبادا ريا باشد، بزرگترين نشانه بر 

 باشد. اخالص مىترين مراحل  اخالص نيّت است و قطعا يكى از عالى

يا رَسُولَ اللّهِ اَلرَّجُلُ مِنّا يَصُومُ »  فرمايد: به رسول خدا عرض كرديم: مى حضرت امير

                                                           
 .224ص، 42ـ بحار االنوار، ج 1
 .26، ص41ـ بحار االنوار، ج 2
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: فَلْيَقُلْ اَحَدُكُمْ عِنْدَ ذلِکَ، اَعُوذُ  فَقالَ رَسُولَ اللّه وَ يُصَلّى فَيَأْتيهِ الشَّيْطانُ فَيَقولُ: اِنَّکَ مُراءٌ،

 1«يْئا وَ اَنَا اَعْلَمُ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِما ال اَعْلَمُ بِکَ اَنْ اُشْرِكَ بِک شَ
گويد: تو ريا كارى فالن  آيد و مى گيرد، شيطان بسراغش مى خواند و روزه مى اى پيامبر خدا، كسى از ما نماز مى

سى را شريک برم از اينكه ك عمل را ريائى انجام دادى؟ حضرت پاسخ فرمود: او در آن حال به خدا بگويد: پناه مى
 .نمايم ها از تو طلب غفران مى ام و براى نادانسته دانم كه كسى را شريک نگرفته تو گردانم و من مى

 عالئم ریاكار

است كه از مجموع آنها شش نشانه زير  در اخبار و احاديث براى رياكار عالئمى ذكر شده

 آيد. به دست مى

 شنود. يند و مىب ـ نشاط در اعمال، وقتى كه كسى عمل او را مى 1

بيند و صدايش را  ـ كسالت و دلتنگى از عمل وقتى كه تنهاست و كسى او را نمى 2

 شنود. نمى

دهد كه امكان ستايش از  ـ خوشحالى درونى از ستايشش و طبعا اعمالى انجام مى 3

 سوى ديگران داشته باشد.

لى با بهترين شكل ـ تكميل و تزئين اعمالى كه نزد ديگران ستوده شود، او چنين اعما 4

 دهد. ممكن انجام مى

رغبتى به شنيدن و ديدن آن اعمال و يا  توجهى و بى ـ بيان ايراد اعمال ديگران و بى 5

 پرهيز از ستايش آنها.

 ـ تالش لفظى و عملى در طرح عمل خود و تحسين آن. 6

يَنْشَطُ اِذا كانَ فِى النّاسِ وَ  لِلْمُرائى اَرْبَعُ عَالماتٍ، يَكْسَلُ اِذا كانَ وَحْدُهُ وَ: » قال على

 2«يَزيدُ فِى الْعَمَلِ اِذا اُثْنِىَ عَلَيْهِ وَ يَنْقُصُ مِنْهُ اِذا لَمْ يُثْنِ عَلَيْهِ 
ريا كار چهار حالت دارد: در انجام طاعتش اگر تنها باشد كسل و اگر در جمع باشد با نشاط است، چون تقدير و 

 .كند افزايد و اگر مراتب تشكر از او كاسته گردد او نيز از عمل نيكش كم مى مى تشكر از او بعمل آيد، بر عملش
گردند و لذا  اين عالئم، نيز همگى به نيّت آدمى مربوط هستند و به هيچ وجه آشكار نمى

 عالئم ريا چون خود ريا، باطنى است و كسى جز خداوند و رياكار از آن آگاه نيست.

 مخفیانه عملتوصیه به 

                                                           
 .313، ص42ـ بحار االنوار، ج 1
 .111، ص2ـ شرح نهج البالغه حديدى، ج 2
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توانند در معرض ريا قرار  نكه ريا مربوط به عمل نيست امّا اعمال ظاهرى بيشتر مىبا اي

گيرند و لذا برترين انسانها آنانند كه اعمال نيک آنها مخفيانه صورت گيرد و بهترين 

 1«اَعْظَمُ الْعِبادَةِ اَجْرا اَخْفاها : »  قال رسول اللّه ترين آنهاست. اعمال، مخفى

دارد  اى را مخفى مى آنكه حسنه فرمايد: ن مقدار اجر عمل مخفى مىدر بيا امام رضا

 2«اَلْمُسْتَتِرُ بِالْحَسَنَةِ تَعْدِلُ سَبْعينَ حَسَنَةً » . معادل هفتاد حسنه پاداش دارد

فرمايد: كسانى كه حسنات مخفيانه داشته باشند، خداوند آنان را  مى امام ششم

 كند. مخفيانه وارد بهشت مى

كانَ يَوْمُ الْقِيمَةِ نَظَرَ رِضْوانُ خازِنُ الْجَنَّةِ اِلى قَوْمٍ لَمْ يَمُرُّوا بِهِ، فَيَقُولُ: مَنْ اَنْتُمْ؟ وَ مِنْ اِذا » 

 3«اَيْنَ دَخَلْتُمْ؟ قال: يَقُولُونَ، اِيّاكَ عَنّا فَاِنّا قَوْمٌ عَبَدَنَا اللّهَ سِرّا فَاَدْخَلَنا اللّهُ الْجَنَّةَ سِرّا 
اند،  اند و وارد بهشت شده كند كه از وى نگذشته قيامت فرا رسد، خازن بهشت رضوان به گروهى برخورد مىچون 

گويند: ما را به حال خود بگذار ـ با ما كارى نداشته باش ـ ما  گويد: شما كيستيد؟ و از كجا داخل شديد؟ مى مى
 .يانه به اينجا آوردمردمى هستيم كه خداى را مخفيانه عبادت كرديم، و او ما را مخف

معيار كلى در اخفاء و اظهار عمل اين است كه اعمال واجب، علنى و اعمال مستحبى، در 

هاى واجب و...  خفاء صورت گيرد، اعمالى چون نماز واجب، خمس و زكات و ساير انفاق

براى تشويق ديگران آشكار و در مقابل ديدگان مردم صورت پذيرد و اعمالى مانند نوافل، 

 المقدور مخفيانه باشد. هاى مستحب، احسان و مستحبات ديگر حتى فاقان

ما كانَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الصاَّلةِ وَ الصَّوْمِ وَ اَعْمالِ البِرِّ كُلِّها تَطَوُّعا، فَاَفْضَلُها : » قال الصادق

 4«نَ بِهِ ما كانَ سِرّا، وَ ما كانَ مِنْ ذلِکَ واجِبا مَفْروضا فَاَفْضَلُهُ اَنْ يُلْعَ
صدقه، نماز، روزه و همه اعمال نيک مستحبى بهتر است مخفيانه آورده شود و هر كدام از اينها واجب باشد، بهتر 

 .اين است كه علنى اتيان گردد
 عواقب ریاكار

 عبارت است از:رياكار در آيات و احاديث  واقب دنيوى و اخروى ريا براىعبرخی از 

  .ـ مشرك است 1

م توحيد، توحيد در عبادت و اطاعت است و آنكه عملى براى غير انجام دهد، يكى از اقسا

                                                           
 .251، ص41ـ بحار االنوار، ج 1
 .251، ص41ـ بحار االنوار، ج 2
 .411، ص45ـ بحار االنوار، ج 3
 .24، ص26ـ بحار االنوار، ج 4



 53 

 به همين قسم از توحيد مشرك شده است.

مَلْ قُلْ اِنَّما اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى اِلَىَّ اَنَّما اِلهُكُمْ اِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْ » 

 1«يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ اَحَدا  عَمَالً صالِحا وَ ال
رسد، همانا پروردگار شما  اى پيامبر، بگو من بشرى هستم مثل شما تنها امتيازم اين است كه به من وحى مى

بايست عمل نيک انجام دهد و كسى را در عبادت  لقاء پروردگارش اميدوار است، مى خداى يكتا است، هركس به
 .خداوند شريک نكند

 سؤال شد، حضرت فرمود: اين آيه شريفه از رسول خداتفسير 

 2«مَنْ عَمِلَ عَمَالً مِمّا اَمَرَ اللّهُ بِهِ مُراءةَ النّاسِ فَهُوَ مُشْرِكٌ » 
 .كسى كه يكى از دستورات خداوند را به خاطر مردم انجام دهد، مشرك است

 نيز ريا را شرك اصغر معرفى فرموده است. حضرت امير

 3«وَفَ ما اَخافُ عَلَيْكُمْ اَلشِّركُ االَصْغَرُ، قالُوا وَ ما الشِّرْكُ االَصْغَر؟ قالَ: اَلرِّيا اِنَّ اَخْ» 
بيشترين چيزى كه براى شما از آن ترسان هستم، شرك اصغر است. عرض كردند: شرك اصغر چيست؟ فرمود: 

 .ريا

  .ـ منافق است 2

مَنْ زادَ خُشُوعَ : »  ال رسول اللّهريا نفاق است و رياكار دو چهره متفاوت دارد. ق

 4«الْجَسَدِ عَلى ما فِى الْقَلْبِ فَهُوَ خُشُوعُ النِّفاقِ 
 .كسى كه خضوع ظاهرش از درونش بيشتر باشد، منافق است

 تنها تالش رياكار حفظ ظواهر خويش است و در خفاء به كارى ديگر مشغول است.

 كبوتر كندهم به حرم صيد     گربه گرچه حج اكبر كند

 قرآن كريم به رياى منافقان چنين اشاره فرموده است:

اِنَّ الْمُنافِقينَ يُخادِعُونَ اللّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ وَ اِذا قامُوا اِلَى الصَّلوةِ قامُوا كُسالى يُرائُونَ » 

 5«النّاسَ وَ ال يَذْكُرُونَ اللّهَ ااِلّ قَليالً 
ايستند با كسالت  دهد. آنها چون به نماز مى ند در حاليكه او آنها را فريب مىخواهند خدا را فريب ده منافقان مى

 .كنند كنند، و خدا را جز به قدر محدودى ياد نمى ايستند و در برابر مردم ريا مى مى

                                                           
 .111ـ  كهف ـ  1
 .324، ص42ـ بحار االنوار، ج 2
 .142، ص2ـ شرح نهج البالغه حديدى، ج 3
 .116، ص1ـ مستدرك الوسايل، ج 4
 .142ـ  نساء ـ  5
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  .ـ مبغوض خداوند است 3

را مِنْ عَمِلَه: اَنْ تَكُونَ اَبْغَضُ الْعِبادِ اِلَى اللّهِ تَعالى مَنْ كانَ ثَوْباهُ خَيْ: »  قال رسول اللّه

 1«عَمَلُهُ عَمَلَ الْجَبّارينَ ثِيابُهُ ثِيابَ االَنْبِياءِ وَ 
از كردارش بهتر باشد. لباس او لباس انبياء و عمل او،  ظاهرش لباسبدترين بندگان نزد خداوند كسى است كه 

 .عمل ستمگران باشد
  .شود ـ اعمالش مورد قبول واقع نمى 4

 .شود عمل خودش سپرده مى بهرياكار 

 2«اِيّاكَ وَ الرِّيا فَاِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَيْرِ اللّهِ وَكَلَهُ اللّهُ اِلى مَنْ عَمِلَ لَهُ : » قال الصادق
 .كند از ريا بپرهيز كه هركس عملى را براى غير خدا انجام دهد، خداوند او را به همان واگذار مى

مَلِکَ لَيَصْعَدُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مُبْتَهِجا بِهِ فَاِذا صَعِدَ بِحَسَناتِهِ يَقُولُ اِنَّ الْ: »  قال رسول اللّه

 3«اللّهُ عزَّ وَ جَلَّ اِجْعَلُوها فى سِجّينٍ اِنَّهُ لَيْسَ اِيّاىَ اَرادَ بِهِ 
متعال فرمايد: آن برد و از آن مسرور است ولى چون آن حسنات را باال برد، خداى  اى را باال مى فرشته عمل بنده

 .را در سجّين كه ديوان عمل گنهكاران است قرار دهند زيرا آن بنده عمل را براى من بجا نياورده است
كه مضمون آن چنين است، فرموده است: حافظين النی آن حضرت نيز در خبرى طو

در شكافد تا اينكه  هاى هفتگانه را مى برند و آن عمل آسمان عمل، عمل بنده را باال مى

گويد: بايست و اين عمل را به صورت صاحبش بزن، من مَلِک  اى مى آسمان هفتم، فرشته

 4باشم كه براى غير خداوند صورت پذيرفته باشد. هستم و مانع هر عملى مى« حجاب»

فرمايد: او مرا در اين عمل قصد نكرده  و در روايت ديگر آمده است: خداوند به مالئک مى

عَلَيْهِ لَعْنَتُکَ »  .لعنت تو و لعنت ما بر او بادگويند:  د و مالئک مىاست، لعنت من بر او با

 5«وَ لَعْنَتُنا 

 6«اِنَّ اللّهَ تَعالى ال يَقْبَلُ عَمَالً فيهِ مِثْقالُ ذَرَّةٍ مِنْ رِياءٍ »  و همچنين فرموده است:
 .پذيرد اى در آن ريا باشد، نمى خداوند عملى كه ذره

                                                           
 .4413 ، حـ كنز العمال 1
 .266، ص42ـ بحار االنوار، ج 2
 .214، ص42ـ بحار االنوار، ج 3
 .112، ص1ـ مستدرك الوسايل، ج 4
 .112، ص1ـ مستدرك الوسايل، ج 5
 .314، ص42ـ بحار االنوار، ج 6
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ئى را به پاشيدن بذر بر قطعه سنگى كه قشرى نازك از خاك آن را قرآن كريم انفاق ريا

 شود. فرا گرفته است، تشبيه كرده است، طبعا اين اليه خاك با اولين باران شسته مى

ال يا اَيُّها الَّذينَ آمَنُوا ال تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ االَذى كَالَّذى يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النّاسِ وَ »

 يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ االْخِرِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانِ عَلَيْهِ تُرابٌ فَاَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ال

 1«ءٍ مِمّا كَسَبُوا وَ اللّهُ ال يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرينَ  يَقْدِرُونَ عَلى شَى
آزار باطل نكنيد، همانند كسى كه مال خود را براى ريا انفاق  هاى خود را با منّت گذارى و اى مؤمنين، بخشش

آورد. كار او چون قطعه سنگى است كه بر آن قشرى نازك از خاك  كند و به خدا و روز رستاخيز ايمان نمى مى
 باشد و بذرهائى در آن افشانده شود و رگبار باران به آن برسد و همه خاكها را بشويد، و آن را صاف و خالى از

 .كند آورند و خداوند كفار را هدايت نمى خاك و بذر رها نمايد، آنها از كارشان چيزى به دست نمى
 .بايد از غير خدا طلب كند ـ اجرش را 5

 دهد، طبعا بايد هم از او مزدش را طلب كند. آنكه براى غير خدا عملى را انجام مى

قِيمَةِ يا فاجِرُ يا غادِرُ يا مُرائى، ضَلَّ عَمَلُکَ اِنَّ الْمُرائى يُنادى يَوْمَ الْ : »  قال رسول اللّه

 2«وَ بَطَلَ اَجْرُكَ فَخُذْ اَجْرَكَ مِمَّنْ كُنْتَ تَعْمَلُ لَهُ 
شود: اى فاجر، اى مكّار، اى ريا كار، عملت ضايع و مزد تو تباه شد، اجر خويش را از  ريا كار در قيامت خوانده مى

 .لب نمااى ط كسى كه براى او كار كرده
كند و راه  اندازد و مشقتى را بر خود تحميل مى چه بسا آدمى خود را به زحمتى مى

دهد، چون ظرف شيرى كه  نمايد ولى به واسطه ريا همه را به باد مى طاعتى را هموار مى

 اى خون در آن بچكد. قطره

عَطَشُ وَ رُبَّ قائِمٍ حَظُّهُ مِنْ رُبَّ صائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيامِهِ الْجُوعُ وَ الْ: »  قال رسول اللّه

 3«قِيامِهِ السَّهَرُ 
اش از آن بى  اش از روزه فقط گرسنگى و تشنگى باشد و چه بسا نماز گزارى كه بهره چه بسا روزه دارى كه بهره

 .خوابى باشد
پذيرد و شريكى ندارد كه عمل شراكتى را  خداى متعال خالص است و جز خالص را نمى

 است چراكه تمام عمل را یخوب او شريک ،اگر عملى شراكتى محقق شود و .پذيرا باشد

 كند. به شريكش واگذار مى

                                                           
 .264ـ  بقره ـ  1
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يَقُول اللّهَ عزَّ وَ جَلَّ اَنَا خَيْرُ شَريکٍ فَمَنْ عَمِلَ لى وَ لِغَيْرى، فَهُوَ لِمَنْ : » قال الصادق

 1«عَمِلَهُ غيرى )فَهُوَ لَمِنْ عَمِلَ لَهُ( 
اش  ايد:من بهترين شريک هستم، پس هركس عملى براى من و غير من انجام داده، همهفرم خداى متعال مى

 .براى غير من باشد
نويسد: يكى از بزرگان سى سال در صف اول نماز  ميرزا جواد آقا ملكى در المراقبات مى

بود، روزى مقدارى تأخير كرد و در صف دوم جاى گرفت و در خودش احساس خجلت 

بينند، با همين خيال فهميد كه عمرى ريا كرده و لذا  ا در صف دوم مىكرد كه مردم او ر

 همه نمازهايش را قضاء كرد.

  .باشد ـ حسابش سخت مى 6

اَشَدُّ النّاسِ عَذابا يَوْمَ الْقِيمَةِ مَنْ يَرَى النّاسُ اَنَّ فيهِ خَيْرا وَ ال خَيْرَ : »  قال رسول اللّه

 2«فيه 

 .امت، كسى است كه مردم او را اهل خير بدانند و در او خيرى نباشدترين انسانها در قي معذّب

 و نيز فرموده است:

اِنَّ النّارَ وَ اَهْلَها يَعِجُّونَ مِنْ اَهْلِ الرِّيا، فقيلَ يا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ تَعِجُّ النّارُ؟ قال: مِنْ حَرِّ » 

 3«النّارِ الّتى يُعَذِّبُونَ بِها 
زند؟ فرمود: از حرارت آتشى كه  زنند، عرض كردند: آتش چگونه صيحه مى ياكاران صيحه مىآتش و اهل آن از ر

 .ريا كاران بدان معذّبند

 فرمايند: آن حضرت در مورد قرائت قرآن به نيّت خودنمائى مى

يَوْمَ الْقِيمَةِ وَ وَجْهُهُ  ءٍ لَقِىَ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَرَءَ الْقُرآنَ يُريدُ بِهِ السُّمْعَةَ وَ اِلِتماسَ شَى» 

 4«عَظْمٌ لَيْسَ فيهِ لَحْمٌ وَ زَجَّ الْقُرآنُ فى قَفاهُ حَتّى يُدْخِلَهُ النّارَ وَ يَهْوى فيها مَعَ مَنْ يَهْوى 
هركسى كه قرآن را بخاطر ريا و شهرت تالوت كند، و يا به وسيله آن به غير از خداوند تقرّب جويد و در برابر 

كند كه صورتش استخوانى  زى را انتظار داشته باشد، پروردگار عالم را در قيامت در حالى مالقات مىقرائتش چي
بى گوشت باشد و همواره قرآن بر قفاى او زند تا داخل آتشش نمايد و او با سقوط كنندگان در آتش، در آن 

 .سقوط نمايد
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  .بهشت بر او حرام استـ  4

 1«حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلى كُلِّ مُراءٍ وَ مُرائِيَةٍ  اِنَّ اللّهَ : »  قال رسول اللّه
 .خداوند بهشت را بر هر مرد و زن ريا كار حرام فرموده است

 .ـ و در نهايت جهنم جايگاه اوست 1

 كند.  را براى اهل ريا و رياكاران در عبادت بيان مى« ويل»عذاب  قرآن

 2«التِهِمْ ساهُونَ الَّذينَ هُمْ يُرائُونَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذينَ هُمْ عَنْ صَ» 
 نمايند. كنند، آنها كه ريا مى واى بر نماز گزاران، آنهاكه در نماز خود سهل انگارى مى

 عالوه بر آن به روايتى در همين زمينه توجه كنيد.

تُ ابتِغاءَ وَجْهِکَ يُجاءُ بِعَبْدٍ يَوم الْقِيمَةِ قَدْ صَلّى فَيَقُول: يارَبِّ صَلَّيْ: » قال الصادق

 3«فَيقال لَهُ: بل صَلَّيْتَ لِيُقالَ ما اَحْسَنَ صَالةَ فُالنٍ، اِذْهَبُوا بِهِ اِلَى النّارِ 
شود: بلكه  ام. به وى گفته مى گويد: خدايا براى تو نماز خوانده ه و مىخواندآورند كه نماز  در قيامت مى اى را بنده

 .نى چه زيباست، به وسيله همان و با همان نماز وارد آتش شونماز خواندى تا بگويند نماز فال
 نگهدارى عمل 

تأثير ريا تنها منحصر به گاه شروع عمل نيست بلكه اگر در آغاز عملى مخلصانه صورت 

پذيرد و بعد از انجام عمل و حتّى در پى گذشت چندين سال، قصد آن عمل تغيير كند و 

صورت رذيله در  شود تا حدى كه گاه به كمتر مىخلوص آن از بين رود ثواب عمل كم و 

اى منوط است به اينكه تا  بنابراين قبولى هر عمل مخلصانه گردد. نامه عمل ثبت مى

: فرمايدمی على امام صاحبش در قيد حيات است اخالص آن را حفظ كرده باشد.

 4«اَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ تَصْفِيَةُ الْعَمَلِ ».تر است سالم سازى عمل از خود عمل شديدتر و سخت

ااَلِبْقاء عَلَى الْعَمَلِ »  .نگهدارى عمل از خود عمل شديدتر است :ندفرمود و امام باقر

ابقاء در عمل چيست؟ وَ ما االِبقاءُ عَلَى الْعَمِلَ؟ امام  راوى پرسيد:. «اَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ 

فَقَةً للّهِ وَحدَهُ ال شَريکَ لَهُ، فَتُكْتَبُ لَه سِرًّا، ثُمَّ صِلُ الرَّجُلُ بِصِلَةٍ وَ يُنْفِقُ نَيَ»  فرمود:

 5«لَهُ عاَل نيَّةً ثُمَّ يَذْكُرُها فَتُمْحى وَ تُكْتَبُ لَهُ رِياءً يَذْكُرُها فَتُمْحى فَتُكْتَبُ

                                                           
 .116، ص1ـ مستدرك الوسايل، ج 1
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بان شود، سپس عمل نيک خود را به ز كند و براى او عمل نهان نوشته مى كسى براى خداى متعال بخششى مى 
آورد، تا آن را محو  نويسند. وى باز هم عمل خود را به زبان مى آورد، و آن عمل را به عنوان عمل آشكارى مى مى

 .نويسند كرده برايش ريا مى
د و جز به اندك، دست به طعام خوانن حاكم شد، نمازى بسيار نيكو گويند: شخصى مهما

گفت: مگر در دربار غذا ميل  دراز ننمود، چون به منزل بازگشت، غذا طلبيد، پسرش

اى؟ گفت آرى و لكن كم خوردم تا بكار آيد، پسر گفت: نمازت را نيز دوباره بخوان  ننموده

 ثمر بوده و بيفايده بكار نايد. چون بى
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 تعصب

است، اين لغت از ريشه حَمْى مشتق شده و به معناى « حميّت»تعصب معادل واژه 

شود. در اصطالح علم اخالق، حميّت به  چيزى در لغت استعمال مى حرارت حاصله از

دفاع سرسختانه و جانبدارى شديد از سخن يا عملى چه از خود صادر شده باشد و چه از 

دريغ و  گردد. بنابراين، دل بستن و مقيد شدن به چيزى و حمايت بى غير، اطالق مى

دازه براى اثبات آن، حميّت و تعصب اصرار و لجاجت در يارى او و يا تاكيد بيش از ان

 شود. شمرده مى

اَلْعَصَبيَّةُ الَّتى يَأثَمُ عَلَيْها صاحِبُها اَنْ »فرمايند:  در پاسخ سؤال از تعصب مى امام سجاد

جُلُ يَرَى الرَّجُلُ شِرارَ قَوْمِهِ خَيْراً مِنْ خِيارِ قوْمٍ آخَرينَ وَلَيْسَ مِنَ العَصَبيَّةِ اَنْ يُحِبَّ الرَّ

 1«قَوْمَهُ وَلكِنْ مِنَ الْعَصبيةِ اَنْ يُعينَ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ
شود اين است كه آدمى بَدان قوم خود را از خوبان قوم ديگر بهتر بداند،  تعصبى كه صاحبش گنهكار شمرده مى

صب غير ولى دوست داشتن قوم خود تعصب نيست، كمک كردن قوم خود با اينكه ستمكارند در ستمشان تع
 باشد. جايز مى

 تعصب مذموم

دفاع از ظالم و ستمگر و نيز معاونت در ظلم و ستم به معناى اعم و لجاجت در آن 

باشد و قرآن كريم در آيه  تعصب مذموم است، و چنين تعصبى همان تعصب جاهليت مى

 2«الْجاهِليَّةِ...اِذْ جَعَلَ الَّذينَ كَفَرُوا فى قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ »ى  شريفه
 هاى خود تعصب جاهليّت داشتند. كه كفار در دل به خاطر آور هنگامى

به مذمت آن پرداخته است. اين آيه كه در پى واقعه حديبيه نازل شده است نظر به  

فرمايد: آنها بخاطر تعصب و حميّت جاهلى مانع ورود پيامبر و  تعصب مشركان دارد و مى

انجام مراسم حج شدند. واقعه حديبيه در سال ششم هجرت روى ياران او به مكه براى 

داد، اين رويداد مهم براى مسلمانان آثار مثبت بسيارى داشت. بستن عهدنامه با 

شناختند، رو شدن چهره منافقانى كه به  مشركانى كه تا ديروز اسالم را به رسميّت نمى

ه مكه نگرديدند، استوار شدن خاطر ترس از جان خود حاضر به همراهى پيامبر و رفتن ب
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مقام پيامبر به عنوان رهبر جامعه اسالمى، بيعت رضوان اصحاب با پيامبر كه به بيعت 

هاى خيبر توسط مسلمانان، قرار داد جواز  شجره نيز شهرت دارد، پيشگوئى فتح قلعه

چند  ورود ياران پيامبر در سال آتى به مكه، از آثار و بركات حديبيه است. بنابراين هر

گفتند اجازه  مسلمانان آن سال به حجّ نرفتند و در مقابل تعصب مشركان كه مى

هاى حكومت دينى خود را  دهيم قاتلين پدرانمان به مكه آيند، قرار گرفتند، ولى پايه نمى

محكم نمودند. به هرحال آيه شريفه، علت منع مسلمانان در آن سال از حجّ را تعصب و 

واسطه باطل بودن مرام مشركان و لجاجت  داند تعصبى كه به نخوّت جاهلى مشركان مى

شود و لذا هر گونه لجاجت بر امور باطل  آنها بر آن مرام از نوع تعصب مذموم شمرده مى

 از نوع تعصب مذموم است.

از تعصب پرسيد: حضرت در  گويد: پدرم از رسول خدا مى« واثلة بن االسقع»دختر 

 1«قَوْمَکَ عَلَى الظُّلْمِ اَنْ تُعينَ»پاسخ فرمودند: 

 .اينكه قبيله خود را با اينكه ظالمند يارى نمائى

 عوامل تعصب

باشد كه از  از عوامل تعصب، كبر و غرور است. پيشواى متعصبان در اين زمينه، ابليس مى

دانست صاحب  اطاعت امر الهى به سجده سرباز زد و خود را برتر شمرد، و با اينكه مى

  .لجاجت ورزيد حقّ نيست برآن

اَمّا اِبْليسُ فَتَعَصَّبَ عَلى آدَمَ الَصْلِهِ وَطَعَنَ »فرمايد:  در مذمت ابليس مى حضرت امير

  2«.اَنْتَ طينِىُّ اَنا نارِىٌّ وَعَلَيْهِ فى خِلْقَتِهِ فَقالَ: 
ت: من آتشى و تو ابليس در برابر آدم به اساس خويش تعصب ورزيد و آفرينش آدم را مورد طعن قرار داد و گف

 .خاكى هستى

 آن حضرت در جاى ديگر همان خطبه، ابليس را پيشواى متعصبان معرفى فرموده است.

فَسَجَدَ المَالئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ ااِلّ »فرمايد:  حضرت بعد از بيان آيات منع سجده او مى

لْقِهِ وتَعَصَّبَ عَلَيهِ الِصْلِهِ فَعَدُوُّ اللّهِ اِمامُ ابليسَ اِعْتَرَضَتْهُ الحَمِيَّةُ فافْتَخَرَ عَلى آدَمَ بِخَ

  3«.الْمُتَعَصِّبينَ وَسَلَفُ المُسْتَكْبِرينَ، الَّذى وَضَعَ اَساسَ الْعَصَبيَّةِ 
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فرشتگان همه به سجده افتادند، مگر ابليس كه تعصب وى را فرا گرفت و بر آدم بخاطر خلقت خود فخر فروخت 
اين دشمن خدا، پيشواى متعصبان، و سر سلسله متكبران است. او اساس تعصب را پايه  و تعصب پيشه ساخت،

 .ريزى كرد

اِنَّ الْمَالئِكَةَ »نيز غرور ابليس را مايه تعصب باطل او معرفى فرموده است:  امام صادق

اسْتَخْرَجَ ما فى نَفْسِهِ يَحْسَبُونَ اَنَّ ابليسَ مِنْهُمْ وكانَ فى عِلْمِ اللّهِ اَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَ

 1«.بِالْحَمِيَّةِ وَالغَضَبِ فقال: خَلَقْتَنى مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ
كردند شيطان از آنهاست ولى در علم خداوند او از آنها نبود، تا اينكه شيطان خود به سبب  مالئک خيال مى

 اى. آتش و او را از خاك آفريدهتعصب و حميّتش، باطن خويش را آشكار نمود و گفت: مرا از 
جهالت و نادانى عامل ديگرى براى تعصب، و شايد مهمترين عامل آن باشد و توصيف 

ترديد كسى در محيط مكه  در قرآن كريم گوياى اين مهم است. بى« جاهلية»تعصب به 

داشت تا از پيامبر خدا  اى نداشت، ولى آنچه عرب را وامى شبهه در صداقت پيامبر

گفت: ما چهل سال  بكشد و در مقابل او بايستد، جهل او بود. ابوجهل خود مىدست 

پنداشتيم، در ايّام جوانى به صداقت او اطمينان داشتيم، حال چگونه  پيامبر را راستگو مى

شود او را دروغگو بخوانيم. ولى وقتى به  در سن چهل سالگى كه عقل آدمى كاملتر مى

گفت: آن وقت دختركان قريش در مورد من چه  ورى؟ مىآ گفتند: چرا ايمان نمى وى مى

 گويند!! مى

چون و چرا و كوركورانه مردم را از پدرانشان و تعصب ورزيدن  قرآن كريم بارها اطاعت بى

بَلْ قالُوا اِنّا وَجَدْنا آبائَنا عَلى اُمَّةٍ وَاِنّا عَلى »بر حقّانيت آنها را مورد اشكال قرار داده است. 

  2«.مُهْتَدُونَآثارِهِمْ 
 ايم. گويند: بلكه ما نياكان خود را بر آئينى يافتيم و ما نيز به پيروى آنها هدايت شده ن مىامشرك

كرد، به وى  اين دسته از متعصبان هر جا پيامبرشان وحى خدا را به آنان ابالغ مى

 3«.مُقْتَدُونَ اِنّا وَجَدْنا آبائَنا عَلى اُمَّةٍ وَاِنّا عَلى آثارِهِمْ »... گفتند:  مى
 كنيم. ما پدران خود را بر آئينى يافتيم وبه آثار آنها اقتدا مى

دهد.  نمايد و آدمى را به سوى تعقّل و تفكّر سوق مى قرآن اين رسم باطل را مذمت مى 

ا عَلَيْهِ آبائَنا اَوَ لَوْ وَاِذا قيلَ لَهُمْ تَعالَوْا اِلى ما اَنْزَلَ اللّهُ وَالِىَ الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْن»
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  1«.كانَ آبائُهُمْ اليَعْلَمُونَ شيئاً واَل يَهْتَدُونَ
سوى پيامبر بيائيد، ميگويند،  سوى آنچه كه خدا نازل فرموده و به ن و كفار گفته شود بهاكه به مشرك هنگامى

ستند و هدايت نيافته بودند، باز از آنها آنچه را از پدرانمان يافتيم ما را بس است، آيا اگر پدران آنها چيزى نميدان
 كنند؟ پيروى مى

ااَل »اطاعت كوركورانه از پدران را چنين مورد نكوهش قرار داده است:  حضرت امير

هِمْ فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ، مِنْ طاعَةِ ساداتِكُمْ وَكُبَرائِكُمْ، الَّذينَ تَكَبَّروُا عَنْ حَسَبِهِمْ وَتَرَفَّعُوا فَوْقَ نَسَبِ

الئِهِ، فَاِنَّهُمْ آلِبِهِمْ مُكابَرَةً لِقَضائِهِ وَمُغالِبَةً وَاَلْقَوُ الْهَجينَةَ عَلى رَبِّهِمْ وَجاحَدُوا اللّهَ عَلى ماصَنَعَ 

 2«.قَواعِدُ اَساسِ الْعَصَبِيَّةِ وَدَعائِمُ اَرْكانِ الْفِتْنَةِ وسُيُوفُ اعْتِزاءِ الْجاهِليَّةِ
مقام خود تكبر كنند و خود را بيش از  واسطه طاعت بزرگتران و رؤسايتان رؤساى كفر، آنها كه بهزنهار، زنهار از ا

هاى خدا پرداخته تا با قضاى او  دهند وبه انكار نعمت نسب خويش شمارند، و اوصاف ناپسند را به خدا نسبت مى
 شمشير تفاخر جاهليّت هستند. ستيز كنند و نعمتهايش را ناديده گيرند، همآنها پايه تعصب واركان فتنه و

سومين عامل كه الزم است از آن صحبت شود عشق و محبّت زياد است، دوستى بيش از 

دهد. او ديگر همان  حد به چيزى علقه آفرين است و آدمى را تحت سيطره همان قرار مى

شنود، و لذا  بيند و با گوش او مى پسندد، با چشم او مى پسندد كه معشوق مى را مى

 شود.  گرداند و از توجه به اطراف غافل مى اس خود را كامالً در حصار او محدود مىحو

  3«.ءِ يُعْمى وَيُصِمُّ حُبُّکَ للِشَّىْ: » قال رسول اللّه

 .كند عشق و عالقه زياد به چيزى انسان را كور و كر مى

لْبَهُ فَهُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنٍ غَيْرِ مَنْ عَشِقَ شَيْئاً اَعْمى )اَعْشى( بَصَرَهُ وَاَمْرَضَ قَ: »قال على

 4«.صَحيحَةٍ وَيَسْمَعُ بِأُذُنٍ غَيْرِ سَميعَةٍ
سازد. او با چشمى  كند، و قلبش را بيمار مى كسى كه ديوانه وار به چيزى عشق ورزد، همان چيز نابينايش مى

 .شنود نگرد و با گوشى غير شنوا مى معيوب مى

اند  د فريب و اغواى مردم است، برخى حقّ را شناختهعامل چهارم در ايجاد تعصب، قص

ولى تنها بخاطر فريب مردم و اغواى آنها، و مانع شدن از هدايتشان، تعصب را به عنوان 

فرمايد: من در احوال  در خطبه غراء قاصعه مى برند. حضرت امير حربه كارى بكار مى
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وَلَقَدْ »براى اغواى جاهالن.  جهانيان دقت كردم و كسى را نيافتم تعصب بخرج دهد، مگر

ءٍ مِنَ االَشْياءِ ااِلّ عَنْ عِلَّةٍ تَحْتَمِلُ تَمْوِيَةَ  نَظَرَتُ فَما وَجَدْتُ اَحَداً مِنَ الْعالَمينَ يَتَعَصَّبُ لِشَى

 1«الجُهَالءِ اَوْ حُجَّةٍ تَليطُ بِعُقُولِ السُّفَهاءِ
در مورد چيزى تعصب بخرج دهد جز اينكه ميخواهد حقيقت  من در احوال عالميان تفكر كردم، و كسى را نديدم

 را بر جاهالن مشتبه سازد و يا در انديشه سفهاء نفوذ كند.
 تبعات تعصب

نمايد چه  دهد و امكان هدايت را از او سلب مى تعصب، انسان را در كانال خاصى قرار مى

كند و بلكه  س نمىاينكه شرط هدايت، نياز انسان است و متعصب خود را نيازمند احسا

صورت  بيند و صداها را به شمارد. او اشياء را به رنگ خاصى مى مرام خويش را برتر مى

شنود. و تا او اين عينک بر چشم و سمعک بر گوش دارد، ظرف هضم حقّ را از  ديگر مى

-دست داده است، وی بايد خود را آزاد از آنها نمايد تا راه هدايت وى هموار گردد. انسان

سرنوشت متعصب را  ،اخبار و احاديث ذيلخود ببيند و با آنان همدل شود. را چون  ها

 چنين بيان كرده اند:

  2«.لَيْسَ مِنّا مَنْ ماتَ عَلى عَصَبِيَّةٍ: » قال رسول اللّه

 .از ما نيست و بر دين ما نمرده است كسى كه با تعصبش عمرش تمام شود و توبه نكرده باشد

 آن حضرت نيز نقل فرموده است: از قول امام صادق

  3«.فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَ االْيمانِ مِنْ عُنُقِهِ  تَعَصَبَ اَوْ تُعُصِّبَ لَهُ مَنْ »

 .كسى كه تعصب ورزد يا برايش تعصب برند، رشته ايمان را از گردنش باز كرده است

فرمايد: شخص متعصب در قيامت با اعراب جاهليت محشور  مى حضرت رسالت

د. او كه در دنيا عمل آنان را پذيرفته وبه راهشان رفته، در قيامت هم همراه آنان شو مى

 محاكمه خواهد شد. 

  4«.مَنْ كانَ فى قَلْبِهِ حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ عَصَبِيَّةٍ بَعَثَهُ اللّهُ يَوْمَ القِيمَةِ مَعَ اَعْرابِ الجاهليَّةِ»
 كند. ب باشد خداوند او را با اعراب جاهلى محشور مىهركس در دلش به اندازه دانه خردلى تعص

 1«مَنْ تَعَصَّبَ عَصَبَهُ اللّهُ بِعِصابَةٍ مِنْ نارٍ»در همين باره فرموده است:  و امام صادق
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 .بندد هركس تعصب ورزد خداوند دستمالى از آتش بر سر او مى

 تعصب ممدوح

اصرار آدمى براى اثبات عقيده لجاجت در اثبات مطلب درست، شايسته نيست و تاكيد و 

اى كه به صداقت آن اطمينان دارد مذموم است و چه بسا آدمى را به  خود يا هر عقيده

 هاى ظلمانى بكشاند. تاريكى

 2«المَرْكَبَ اَجْمَحُ مِنَ اللِّجاجِ: »قال على

 .تر از لجاجت و ستيزه جوئى نيست مركبى سركش

در باره هر چيزى، كلى ننگارد، و جائى را براى  بايست افكار و عقايد خود را انسان مى

اى كه متعلق به  در پى اراده«  شاء اللّه ان»امكان خدشه و ايراد باز گذارد. دستور به بيان 

شود. زيرا چه بسا خواست خداوند غير خواست  آينده است همين مطلب را متذكر مى

 شود. بشر باشد و طبعا در اين موارد خواست خدا محقق مى

شوند نه تنها مورد نكوهش  هاى دينى محسوب مى ولى تعصب در امورى كه جزء ارزش

اى با تفكّر و تدبّر به دست آورده  نيست بلكه پسنديده و ممدوح است. انسانى كه عقيده

است نبايست هر لحظه او را در معرض تاخت و تاز عقايد فاسد و بظاهر مزّين قرار دهد، 

 از برهان و دليل كافى در اثبات عقيده خويش بكوشد.بايست با استفاده  بلكه مى

ترين صفحات تاريخ جاهليّت عرب است كه به  داستان شكمبه در صدر اسالم از سياه

وسيله مشركان و شخص ابوجهل رقم خورده است. به اين واقعه حزن انگيز به نقل از امام 

 توجه كنيد: صادق

اى نو پوشيده بودند. مشركان شكمبه ه لباس در مسجد الحرام بود و پيامبر خدا

داند كه پيامبر چقدر  هاى او را آلوده ساختند. فقط خدا مى شترى را بر او افكندند و لباس

از اين عمل آنها ناراحت گرديد. حضرت نزد ابوطالب آمد و فرمود: عمو موقعيت مرا در 

ضرت واقعه را بينيد؟ ابوطالب گفت: برادرزاده چه شده است؟ ح ميان خود چگونه مى

براى ابوطالب نقل كرد. ابوطالب حمزه را خواست و به او گفت: شكمبه را بياور، سپس 

شمشيرش را برگرفت و با پيامبر و حمزه به مسجد رفت. سران قريش گرداگرد كعبه 
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اجتماع كرده بودند، آنان وقتى آثار غضب را در چهره ابوطالب ديدند خود را جمع 

مزه گفت: شكمبه را بر سبيل همه بمالد، او تا نفر آخرشان را نمودند، ابوطالب به ح

 1چنين كرد، ابوطالب به پيامبر خدا رو كرد و گفت: اين موقعيت توست در ميان ما.

عنه آمده است: او در زمان انداختن   در مورد اسالم آوردن حضرت حمزه رضى اللّه

خدا دفاع كرد. وى به ابوجهل شكمبه بر پيامبر، مسلمان نبود، ولى بسختى از پيامبر 

ام اگر  دهى، من هم دين و عقيده او را يافته ام را دشنام مى گفت: اكنون كه تو برادرزاده

 توانى مرا از آئينم جدا كن. مى

همان شب، وى متحيّر بود كه چه كند و از خدا خواست اگر دين جديد بر حقّ است 

. صبحدم به حضور پيامبر رسيد و شهادتين اش نمايد قلب او را متمايل به دين برادر زاده

 را بر لبان جارى ساخت و اعالم حمايت از پيامبر خدا نمود.

لَمْ يُدْخِلِ الْجَنَّةَ حَميَّةٌ غَيْرَ حَميَّةِ حَمْزَةَ اِبْنِ عَبْدِالْمُطَلِّبِ » فرمايند: مى امام سجاد

 2«الساَّل )السَّلى( الَّذى اُلْقِىَ عَلى النَّبیِّ فى حَديثِ  وَذلِک حَيْنَ اَسْلَمَ غَضَباً لِلنَّبىِّ 
اى كه بر سر  رود مگر حميّت حمزه بن عبدالمطلب، زمانى كه در داستان شكمبه هيچ حميّتى به بهشت نمى

 ريختند، به حمايت از او خشم كرد و مسلمان شد پيامبر خدا
و از مقدّسات دين، دفاع از بنابراين، دفاع از حقّ و حريم آن، دفاع از آئين خداى متعال 

عرض و آبروى خود و مؤمنين، دفاع از جان خود و ديگران نه تنها حرام نيست بلكه الزم 

 باشد.  غيرتى و سستى مى و واجب بوده و ترك آن نوعى بى

 3«.خَيْرُكُمْ اَلْمُدافِعُ عَنْ عَشيرَتِهِ مالَمْ يَأْثَمْ » قال رسول اللّه

 .كه گناه نكند اش دفاع كند مادامى ز عشيرهاست كه ا بهترين شما كسى

 

 

 

 

 

                                                           
 .442، ص1اصول كافى، ج -1
 .224، ص11وسايل الشيعه، ج -2
 .5121ـ  ابوداوود سنن -3



 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

 

 خشکه مقدسى

باشد، او قوانينى وضع  خداى متعال خالق بشر است و به حوائج او از همه كس آشناتر مى

 راه سعادت را از شقاوت بازشناسند و در مسير سعادت حركت نمايند. بندگانشكه  نموده

جامعه است. پس افتادن از موجب دلگرمی الهى متضمن سعادت فرد و تبعيت از قوانين 

افتادن بر آن نيز گامى ديگر از  دارد و پيش اين قوانين، انسان را از كاروان ترقى باز مى

 اى كه پس افتادن آنها ممكن نيست. خطوات شيطانى و راه فريبى است براى دسته

كه مالئک بود او چنان عبادت ه الهزار س ششاست. عبادت ابليس اولين خشكه مقدس 

خداوند با  آموختند. امّا در مقابل يک دستور از ناحيه حق بازماند. شيوه عبادت را از او مى

آزمايش او به سجده در مقابل آدم، بينش شيطان را ظاهر ساخت، او كه در عبادت شهره 

، عبادت بدون دهد ولى در اين سنجش كرد كارى بس مهم انجام مى آفاق بود، تصور مى

روح وى عيان گشت، و چون به همين مقدار خويشتن را راضى ساخته  مُخ او و اعمال بى

بينش خواست امّا به وى عطا نگرديد چه اينكه ارزش  عبادت بى بود، باز هم از خدا

 عبادت به بينش است نه قيام و قعود و حفظ ظواهر.

 1«عْبُدَنَّکَ عِبادَةً ما عَبَدَكَ اَحَدٌ قَطُّ مِثْلُهااِنْ اَعْفَيْتَنى مِنَ السُّجُودِ الِدَمَ الَ»

 .اگر مرا از سجده آدم عفو كنى، تو را عبادتى كنم كه احدى قبل از من چنان عبادتى نكرده باشد

افتادن انسان از دستورات خاندان عصمت و طهارت در صلوات مرويه از امام   پس و پيش

 چنين نكوهش شده است: سجاد

 2«قَدِّمُ لَهُمْ مارِقٌ وَالْمُتَأَخِّرُ عَنْهُمْ زاهِقٌ وَالالّزِمُ لَهُمْ الحِقٌاَلْمُتَ»
 ماندگان از آنها در هالكتى سخت و مالزمانشان به آنان ملحق هستند. از دين خارج و عقب افتادگان از ائمه پيش
ى به دين وارد ا توانند ضربه واسطه دورى آنها از آئين، غالبا نمى دين به افتادگان از پس

شوند، پيشانى پينه بسته دارند، و  افتادگان چون با قالب دينى وارد مى نمايند ولى پيش

هاى عادى جاى گرفته و به موقع خود  اند، بسادگى در دل توده انسان ظاهرالصالح گشته

كنند. و متأسفانه تاريخ ما مملو است از  ترين ضربات را بر پيكر دين وارد مى سخت

اند، ضرباتى كه تحقق آن از  كه دينداران دروغين در قالب دين بر دين وارد نمودهضرباتى 
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 دينان هرگز امكان نداشته است. دست بى

از . قرآن كريم آوردند ها عبادات خود را قبل از دستور پيامبر بجاى مىاى از مسلمان عده

بَيْنَ يَدَىِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ يا اَيٌّهَا الَّذينَ آمَنُوا التُقَدِّمُوا » د.كرعمل آنها نهى 

 1«سَميعٌ عَليمٌ
 اى مؤمنين چيزى را بر خدا و رسولش مقدم نشماريد و تقواى الهى پيشه كنيد كه خداوند شنوا و داناست.

جستن از اولياء دين  تر از اين بوده و هرگونه پيشى بسيار گسترده آيه البته دايره اين

 فرمايد. شود و از آن نهى مى را شامل مى« كاسه از آش داغتر شدن»

و ی عصر پيامبر هامآب هائى از اعمال برخى مقدس نگاهى داريم به نمونه مبحثدر اين 

 هائى دردناك از خشكه تاريخ گوشهاند. كه در جامعه اسالمی خلق كردهآثار مخربی 

ه به آنها عظمت روح پيامبر و گستره را ضبط نموده است كه توج ز آنانابرخی مقدسى  

 هائى از اين موارد توجه كنيد. سازد. اينک به نمونه حلم او را آشكار مى

هاى مبارك رمضان، پيامبر خدا به مسافرت رفتند. آن حضرت در  ـ در يكى از ماه 1

ار روزه خود را افطار نموده و به اصحاب دستور افطار دادند، همه افط« كراع الغيم»منطقه 

شود روزه را افطار كرد، ما بر روزه خود  اى قليل كه گفتند: مگر مى كردند جز عده

 2مانيم تا بهره بيشترى نزد خدا داشته باشيم! مى

در جاهليت عرب، ازدواج با همسر پسرخوانده، بعد از اينكه پسرخوانده از دنيا رفته  - 2

ر اسالم براى اينكه اين خرافه را پيغمب باشد يا زنش را مطلّقه نموده باشد، جايز نبود.

كه پسرخوانده پيامبر بودند، ازدواج « زيد بن حارثه» بشكند، دستور يافت با همسر مطلّقه

 كند. كوردالن بر پيامبر خرده گرفتند و او را متهم ساختند تا اينكه اين آيه نازل گشت.

، سُنَّةَ اللّهِ فِى الَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكانَ ما كانَ عَلَى النَّبِىِّ مِنْ حَرَجٍ فيما فَرَضَ اللّهُ لَهُ»

 3«اَمْرُ اللّهِ قَدَرا مَقْدُورا
هيچگونه جرمى بر پيامبر در آنچه كه خداوند بر او واجب كرده نيست، اين سنّت الهى در مورد كسانى كه پيش 

 اى دقيق است. اند، جارى بوده است. و فرمان خدا روى برنامه از اين بوده
ـ در سال ششم هجرى پيامبر مكرم عزم حجّ نمود، مشركان مانع اين حج شدند و  3
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اند  معاهده حديبيه امضاء گشت پيامبر خدا فرمودند: آنانكه با خود قربانى نياورده

ها به مكه  اند تا رسيدن قربانى اكنون از احرام خارج شوند و كسانى كه قربانى آورده هم

اى آنان را  رام خارج شدند و با زنان خود همبستر گشتند، عدهدسته اول از اح صبر كنند.

مالمت كردند كه شما خجالت نكشيديد با اينكه رسول خدا در حال احرام است از احرام 

ام، من هم اگر قربانى نياورده بودم، از  خارج شديد، پيامبر فرمود: من خود چنين گفته

كه محرم بود فرمود قربانى « بعمر ابن خطا»آن حضرت به  شدم. احرام خارج مى

شوى؟ عمر  اى؟ عمر گفت: خير، حضرت فرمود: چرا با تقصير از احرام خارج نمى آورده

 گفت: بر من گوارا نيست بر احرام باقى نمانم و تو بر احرام باشى!

بسا براى تفهيم  براى نماز عشاء تأخير نمود، پيامبر خدا كه چه ـ شبى رسول خدا 4

بود، مورد اعتراض خشكه مقدسها قرار گرفت، عمر در خانه  تأخير فرموده وقت نماز عشاء

 ها بخواب رفتند! پيامبر ناراحت شدند و فرمودند: پيامبر كوبيد و گفت: زنها خوابيدند، بچه

 .بايست مرا اذيت كنيد و فرمان به من دهيد. وظيفه شما شنيدن و اطاعت است شما نمى
 1«واَل تَأْمُرُونى وَاِنَّما عَلَيْكُمْ اَنْ تَسْمَعُوا وتُطيعُوالَيس لَكُمْ اَنْ تُؤْذُونى »

مشغول تقسيم غنائم بود، شخصى  ـ در واقعه حنين هنگامى كه رسول خدا 5

 حضرت خطاب به او فرمودند:« اى محمد به عدالت تقسيم كن»نزديک آمد و گفت: 

 2«وَيْحَکَ مَنْ يَعْدِلْ اِذا لَمْ اَعْدِلْ»

چهره، بلند قامت  نمود، مردى سياه آن حضرت مالى اندك را تقسيم مىـ روزى  6

اى محمد، به »سرتراشيده در حاليكه آثار سجود بر پيشانيش بود وارد گشت و گفت: 

حضرت ناراحت شد به حدى كه رنگ وى سرخ ! «خدا سوگند به عدالت رفتار نكردى

وَيْحَکَ فَمَنْ »! اگر من نكنمكند  گشت و فرمود واى بر تو چه كسى به عدالت رفتار مى

اصحاب گفتند: بگذار او را به درك واصل كنيم، حضرت فرمود: آن . «يَعْدِلْ اِذا لَمْ اَعْدِلْ

 3 قتل ميرسانم! گويند من اصحابم را به وقت مشركان مى

ـ عمر بن خطاب در زمان حكومت خود متعه حج و متعه زنان را برداشت، او گفت: اين  4
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 دانم حرام نمايم. اند، و من مصلحت مى رسول خدا حالل بودهدو در عهد 

 1«مُتْعَتانِ كانَتا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ وَاَنَا اَنْهى عَنْهُما وَاُعاقِبُ عَلَيْهِما»
 كنم. اند كه در زمانه رسول خدا حالل بودند و من تحريم نمودم و هركس مرتكب شود، عقاب مى دو متعه

اى نماز صبح دير به مسجد آمد. مؤذن نزد وى رفت و متوجه شد ـ روزى عمر بر 1

يعنى نماز از « الصلوة خيرٌ من النوم»گو با صداى بلند گفت:  بخواب رفته است. اذان

خواب بهتر است. عمر از خواب برخاست و گفت: اين چيز خوبى است همين را در اذان 

 بگوئيد.« حى على خير العمل»بجاى 

كرد وقتى نماز از هر  ديد و خيال مى در اذان و اقامه نماز مانع جهاد مىوى اين عبارت را 

رود و لذا نمازى كه اُس و اساس دين است با خواب  چيزى بهتر باشد كسى به جهاد نمى

 باشد مقايسه كرد و آن را از خواب برتر دانست! كه حالت جسمانى و مادى انسان مى

 بعد از پیامبر

واسطه دور بودن از منبع فيض بيشتر نمايان شده  به ال پيامبربعد از ارتحمقدسى  خشكه

 اى از موارد بسيار آن توجه كنيد. است كه به گوشه

ـ اسامة بن زيد بعد از خيبر براى ارشاد و تبليغ به يكى از روستاهاى آن وادى رفت.  1

ه بود گريخته بودند وى دين اسالم را پذيرفت« مرداس بن نهيک»همه جز يک نفر به نام 

ولى اسامه او را از پاى درآورد و شهيد كرد. پيامبر بسيار از اين موضوع ناراحت شد. 

را نكشد و بر وى شمشير نكشد.   اسامه با خود پيمان بست كه هرگز قائل ال اله االّ اللّه

به آن حضرت گفت: اگر به من بگوئى دست در  وى در زمان خالفت حضرت امير

 كنم. جهاد نمى  ذارم ولى با گوينده ال اله االّ اللّهگ دهان نهنگ بگذارى مى

بودند و پيشانى برخى از آنها از  ـ خوارج نهروان اهل عبادت و راز و نياز در دل شب 2

و فرزندان  شدت عبادت پينه بسته بود. آنان در لباس دين، راه خالفت حضرت امير

وارد ساختند و چرخه ترقى و او را سدّ نمودند و مهلک ترين ضربات را بر پيكر دين 

تكامل بشريت را تعطيل نمودند. آنها كه يار على بودند، چنان شدند كه تنها راه نجات را 

در دورى از على يافتند، آنكه به على نزديک بود كافر و مهدور الدّم و هر آنكه از على دور 

 شمردند. بود هر چند اهل كتاب و يا مشرك بوده باشد، اهل نجات مى مى
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على به قتل رساندند،  جرم دوستى باهزن آبستن او را ببن خباب و   آنان از سوئى عبداللّه

گذشت. آنها او را  وى قرآنى به گردن آويخته بود و با همسر حامله خود از كنار خوارج مى

كند كه گردنت را بزنيم، چراكه تو اهل  گرفتند و گفتند: آنچه در گردن دارى ما را امر مى

 نيستى، تو اشخاص را دوست دارى.هدايت 

گويد: گروهى از خوارج با فردى مسيحى بر سر درخت خرمائى  الحديد معتزلى مى ابن ابى

كنيم.  زدند، نصرانى گفت: از خود شما باشد. خوارج گفتند: بدون بهاء قبول نمى چانه مى

يد و درخت رسان را به قتل مى« خباب  عبداللّه»نصرانى جواب داد: عجيب است، امثال 

 1پذيريد! خرمائى را بدون بها نمى

خيمه  شود ناميده مى« فسطاط»اى كه امروز  ـ سپاه اسالم در فتح مصر، در ناحيه 3

گفت: كبوترى برفراز خيمه تو  انفرماندهيكی از به « عمروعاص»سپاه، روز حركت . زدند

و از  بينند ار مىكبوتران آزآشيانه كرده و تخم گذاشته است، اگر خيمه را جمع كنيم 

شوند، بهتر است اين خيمه برپا بماند و يک نفر از سپاهيان  نابودى تخمهايشان اذيت مى

 خود را بردند، خيمه را جمع كند! هاى باقى باشد تا وقتى كه كبوتران بچه

كند تا  شب قدر را انتخاب مى ـ ابن ملجم، براى بشهادت رساندن حضرت امير 4

خواند  برد، قرآن مى او محسوب شود و چون شمشير خود را باال مىباالترين عبادت براى 

 « اِنِ الحكم اال للّه»كند،  و خود را مأمور فرمان خدا قلمداد مى

اجتماع كردند در حاليكه همه خود را  در كربال هزار نفر بر قتل فرزند پيامبر ـ سى 5

بودند و برخى سالها در دار  زنده دانستند و بسيارى نيز حافظ قرآن و شب مسلمان مى

اى مجادله  كردند و گاهى بر سر نجاست و طهارت خون پشه مبارزه مى ركاب على

 نمودند. مى

 ـ هارون الرشيد خليفه عباسى زمانى كه وارد مدينه شدند، نزد قبر رسول خدا 6

رفت و خطاب به قبر گفت: چه كنم براى جلوگيرى از اختالف! مجبورم! دستور دهم 

 موسى بن جعفر را زندان كنند!فرزندت 

 باطن نه ظاهر

كشيدگان در  مقدسى همانطوركه دريافتيم، جريانى بسيار مخرب بود، صف جريان خشكه
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شتافتند و به همين جهت توانستند از همان  اين جريان با پرچم دين به جنگ دين مى

اى خود فوزى و اى را بر آغاز تاكنون، ضربات كارى بر اسالم وارد كنند و تازه هر ضربه

نمودند و گاهى  نعمتى بحساب آوردند. اينان در لباس دوست بدتر از دشمن عمل مى

ترين حركات را كه جز دشمنان  شدند و جاهالنه، خبيثانه خود به عمل خويش آگاه نمى

مند  همواره از دست اينان گله آفريدند. پيامبر مكرم كرد، مى كسى را خوشحال نمى

قَصَمَ ظَهْرى عالِمٌ مُتَهَتِّکٌ وَجاهِلٌ مُتَنَسِّکٌ، فَالْجاهِلُ يَغْشُ النّاسَ » فرمود: بود و مى

 1«بِتَنَسُّكِهِ وَالْعالِمُ يَغُرُّهُمْ بِتَهَتُّكِهِ 
دهد و عالم با تهتكش  عمل و جاهل عابد. جاهل با عبادتش مردم را فريب مى دو صنف كمر مرا شكستند، عالم بى

 اند.كش خاليق را به خطا مى

كه آنها  مقدسها و علماء فاجر، بر شما باد پرهيز از خشكه د:وفرم مىنيز حضرت امير

اِيّاكُمْ وَالْجُهّالَ مِنَ الْمُتَعَبِّدينَ وَالْفُجّارَ مِنَ الْعُلَماءِ فَاِنَّهُمْ » ند.گاهى هستن فتنه هر فتنه

 2«فِتْتَةُ كُلِّ مَفْتُونٍ

ت، قيام و قعود اگر توأم با شناخت نباشد، حركاتى توان نگريس بلى به ظاهر اشخاص نمى

 روح است. بى

 3«التَغْتَرَنَّ بِكَثْرَةِ الْمَساجِدَ وَجَماعَةٍ، اَقْوامٌ اَجْسادُهُمْ مُجْتَمِعَةٌ وَقُلُوبُهُمْ شَتّى: »قال على
رور نشويد، اقوامى كثرت مساجد و جماعات شما را فريب ندهد و به كثرت مسجدها و تعداد زياد نمازگزاران مغ

 هستند كه ظاهرشان با هم و قلوبشان مختلف است.
هاى شب همراه كميل از خانه بيرون آمدند. صداى قرائت قرآن  نيمه حضرت امير

 كرد، وقتى به اين آيه شريفه رسيد. شخصى را شنيدند كه با سوز دل تالوت قرآن مى

 4«ئِما يَحْذَرُ االْخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ...اَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِدا وَقا»
پردازد و از عذاب آخرت ترسان و به رحمت خدا اميدوار  آيا آن كس كه شب را بطاعت خدا و بقيام و قعود مى

 است و آنكه شب و روز در كفر و نافرمانى است مساوى هستند؟
ت علت را پرسيد: كميل عرض كميل بشدّت تحت تأثير قرار گرفت و آهى كشيد، حضر

كرد: از صداى پرسوز اين قارى متأثر شدم، اى كاش موئى در بدن او بودم، تا هميشه 
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شنيدم. حضرت فرمود: آه مكش و چنين آرزو نكن. كميل علت را نفهميد  صدايش را مى

 دهد. كه چرا مواليش چنين تأثرى را مورد نكوهش قرار مى

گشتند  ن خوارج حضرت و كميل در ميان كشتگان مىشد در پايان جنگ نهروان و كشته

اى است كه آرزو  اى رسيدند. حضرت به كميل فرمود: اين همان كشته و به كشته

كردى موئى در بدن او باشى، كميل به درگاه خداتوبه كرد، حضرت فرمود: خواب در  مى

 حال يقين، بهتر است از نماز در حال شک.

اينكه هركسى شأنى از عبادت را دارد، مسلمانى را در تقسيم عبادت و  امام صادق

زند كه زحمات زيادى كشيد تا همسايه نصرانى او ايمان آورد و وقتى مؤمن شد  مثل مى

سحرگاه به خانه او رفت او را وادار به وضو كرد، و به مسجد آمدند، نماز صبح خواندند، 

ت هم بخوانيم. و همينطور تا تازه مسلمان خواست برود، مسلمان مانع شد و گفت: تعقيبا

ظهر و عصر و مغرب و عشاء او را معطل نمود، و بعد از نماز عشاء از هم جدا شدند. صبح 

اش رفت ولى او از آمدن به مسجد اباء كرد. بلى او با  روز بعد مسلمان سراغ همسايه

 تدبيرى او را از اسالم خارج نمود. اش را مسلمان كرد ولى با بى زحمت همسايه

 پس!

، وزر و آنچه اهمّيّت دارد عبادت تنها نيست، قيام و قعود نيست، صيام و قيام بدون روح

 باشد. عبادت است. مهم وجود بينش و درك صحيح از عبادات مى وبال است، مهم روح

 فريب زر و زور و تزوير دنيا نخورد و طاعتش را آلوده نكند.عابد مهم اين است كه 

كند و  كشد ولى ترقى نمى فالنى خيلى زحمت عبادت مىمَلَكى به خداعرضه كرد 

صورت بشرى نزد عابد فرستاد تا احوال او را از  رود. حضرت حقّ او را به مقامش باال نمى

فرشته جز قيام و قعود و عبادت و شب بيدارى از عابد چيزى نديد و باز بر  نزديک ببيند.

رقى نكرده و در پيشگاه حقّ، باال حيرتش افزوده شد كه با اينهمه ورع و طاعت چرا ت

روزى با وى به صحبت نشسته بود، عابد در ميان  نرفته و مقام قرب را نيافته است.

صحبتهايش گفت: اين همه سبزه و علف اينجاست، حيف اثرى ندارد، كاش خدا خرى 

 ندارد.داشت تا اين علفها را بخورد. ملک فهميد عبادتش عالى است اما تعقّل 

مقدسى در زمانه ما بشدّت ريشه دوانيده است و خوارج هر چند  جريان خشكه متأسفانه

خود نابود شدند و جز حدود هشت نفر، اثرى از آنها باقى نماند، اما روحيه آنها با شدت 

 شود. هر چه تمامتر ترويج مى
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اءُ االْحْالمِ، قَوْلُهُمْ يَخْرُجُ فى آخِرِ الزَّمانِ قَوْمٌ اَحْداثُ االَسْنانِ، سُفَه: » قال رسول اللّه

جاوِزُ مِنْ خَيْرِ اَقْوالِ اَهْلِ البَريَّةِ، صاَلتُهُمْ اَكْثَرُ مِنْ صَالتِكُمْ، وَقِرائَتُهُمْ اَكْثَرُ مِنْ قِرائَتِكُمْ، ال يُ 

 1«ةِ ايمانُهُم تَراقيهِمْ )حَناجِرِهِمْ( يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كما يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّ
گانه، سخنان آنها بهترين سخنان مخلوقان  هاى سفيهانه و بچه در آخرالزمان گروهى ميآيند جوان عقل و با خيال

باشد، ولى ايمان از گلوى آنها پيش نرفته و  است و نمازشان از نماز شما وقرائت قرآن آنها از قرائت شما بيشتر مى

 .ريزانندگريزد، آنها از دين گ چون تير كه از كمان مى

 فرمود: يا امام حسين وقتى خوارج جمعى تائب و بقيه هالك شدند، امام حسن

اَلْحَمُْد » رااز اين جماعت نجات داد و راحت ساخت. سپاس خداى را كه امت محمّد

نْ اُمَّةِ لَوْ لَمْ يَبْقِ مِ» فرمود: حضرت امير 2،«لِلّهِ الَّذى اَراحَ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَنْ هذِهِ العِصابَةِ

 3«مُحَمَّدٍ ااِلّ ثاَلثَةً لَكانَ اَحَدُهُمْ عَلى رَأىِ هؤاُلءِ، اِنَّهُمْ لَفى اَصاْلبِ الرِّجالِ وَاَرْحامِ النِّساءِ
 اگر جز سه نفر از امت پيامبر نماند، يكى از آنها بر رأى آنان خواهد بود، آنها خوارج در صلب مردان و رحم زنانند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .264ص  ،2ـ شرح نهج البالغه حديدى، ج  1
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 الدج

جدل در لغت به معناى تابيدن طناب و محكم نمودن آنست و در اصطالح به معناى 

 جدال بر دو گونه است: باشد. تحكيم و تقويت سخن در مناظرات براى غلبه بر حريف مى

 ـ جدال احسن  1

پايدار براى اثبات حقّ صورت گيرد، جدال احسن معقول و اى كه بر پايه اصول  مباحثه

صناعات منطقی برای پيروزی بر اى از انواع  شيوه . اين قسم از جدال،نام گرفته است

 دشمن است.

 در سوره نحل اين نوع از جدل، يكى از سه راه تبليغ دين شمرده شده است.

 1«اُدْعُ اِلى سَبيلِ رَبِّکَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتى هِىَ اَحْسَنُ...»
 سوى خدا دعوت نما. كمت و اندرز نيكو و مناظره مستدل، مردم را بهبا ح

اى كند فهم  همه انسانها از نظر روحى در يک حد نيستند، برخى سريع الفهم و عده

باشند و... و از باب فرمايش رسول  اى كم مباالت مى هستند، گروهى خوش ذوق و دسته

 2«قَدْرِ عُقُولِهِمْنُكَلِّمُ النّاسَ عَلى »اند:  كه فرموده خدا

 .ما به اندازه عقل مردم با آنان سخن ميگوئيم

برخى استعداد قوى دارند، تشنه حقيقت هستند و هر كجا آن را بيابند رهايش 

 كنند، اينها را بايستى با حكمت و برهان به سوى حقّ دعوت كرد. نمى

ترى دارند، قدرت اى ديگر كه عموم جامعه را تشكيل مى دهند، جوالن فكرى محدود عده

عقالنى آنها غالبا در حد درك محسوسات بوده و با برهان و استدالل عقلى آشنايى 

سوى حقّ دعوت  هاى تاريخ، به ندارند، اينها از راه بيم و نويد و بيان مواعظ و عبرت

 شوند، در مورد اين عده استدالل خشک و چوبين كارساز نيست. مى

كنند و بدون  ادعائى بر خالف دعوت حق مطرح مىدسته سوم معاندين هستند. آنان 

كنند، راه دعوت  اينكه برهانى بر آن اقامه نمايند همواره آن را از روى لجاجت تكرار مى

اين عده، نخست خلع سالح آنهاست، با آنها بايد به مناظره نشست و بعد از گفتن سالح، 

باشد، پس جدال احسن  مى با داليل قطعى آنها را محكوم ساخت. اين همان جدال احسن
                                                           

 .125نحل ـ  -1
 .242، ص2و ج  116و  15، ص1بحار االنوار، ج -2
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 شود. نه تنها جايز بلكه از جمله سه راه دعوت خاليق به حقّ شمرده مى

 ـ جدل غیر احسن 2

چنانچه از آيه دريافتيم جدال راهى براى بيان واقعيّات است، طبيعى است براى بيان 

هادت حقّ، بايستى از مسيرى سالم بهره گرفت، لذا بهره گيرى از كذب، افتراء، تهمت، ش

زور، و... براى رسيدن به آن و به تعبير ديگر بهره گيرى از باطل براى رسيدن به حقّ، 

گرايان است كه هدف وسيله را  صحيح نيست، چنين سيرى مصداق همان اصطالح مادى

يعنى مهم هدف است و بايد به هدف رسيد حال از هر راهى كه « كند توجيه مى

تز به شدّت مخالف است و هيچگاه براى رسيدن به  خواهد صورت گيرد. اسالم با اين مى

شمرد، بلكه تاكيد اسالم بر انجام وظيفه است خواه به  هدف، همه ابزارها را مشروع نمى

 هدف برسد يا نه.

نكته مهم ديگرى كه در تفسير آيه الزم است بيان شود اين است كه در اين آيه شريفه 

غيرحسنه است، پس موعظه به دو قسم  موعظه حسنه ذكر شده است و حسنه در مقابل

اى است كه  تقسيم شده است: موعظه حسن و غيرحسن، مراد از موعظه حسن موعظه

اى گويند كه آن  قلب مخاطب را بربايد و بر دل او بنشيند و موعظه غيرحسن به موعظه

 يندخاطر عامل نبودن واعظ و يا عدم شرايط ديگر بر دل ننش حد از بالغت را نداشته و به

ولى در اين آيه شريفه جدال احسن مطرح شده واحسن وصف عالى )افعل التفضيل( 

گيرد، لذا  است كه در مقابل غير حسن قرار مى« حسن»است، وصف تفضيلى اين واژه 

جدال در آيه شريفه به سه قسم تقسيم شده است: جدال احسن، جدال حسن و جدال 

 غير حسن. 

 اى مهم است و آن اينكه:  اين شيوه تقسيم بندى حاوى نكته

موعظه حسنه در دعوت كافى است ولى در مورد جدال، تنها احسن آن راه ارشاد است و 

 كند. جدال حسن كفايت نمى

علت اين امر، ويژگى خاص جدال در برابر موعظه است چراكه موعظه غير حسن اگر 

مكن است مخاطب تاثير نكند چه بسا از تبعات سوء مصون بماند ولى جدال غير احسن م

زند و از  بيند مناظره كننده بر هر كوى و برزن مى را به سوى باطل سوق دهد. او كه مى

افتد  شود تا كالم خود را به كرسى بنشاند، به شک و شبهه مى اى وارد مى هر راه و بيراهه

 يابد.  و در اصل و اساس ادعاى مخاطبش ترديد جدى مى
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تهمت، سب و شتم، مكابره و عناد را براى اثبات ادعاى وقتى جدال كننده كذب، افتراء و 

كند پيش  برد، آيا تشكيک جدّى در اعتقاد وى و آنچه را كه ادعا مى خود بكار مى

كند كه: اگر حق هستى چرا چنين  آيد؟ و آيا اين سؤال به ذهن مخاطب خطور نمى نمى

 برآن اصرار مى ورزى؟

ن كريم حتى جدال حسن را نپذيرفته، و براى خاطر اهميت جدال، قرآ بر اين اساس و به

 بيان حق، تنها جدال احسن )نيكوتر( را پيشنهاد فرموده است.

 مصادیق جدال غیر احسن

اى بدون علم و  هاى واضح جدال غير احسن، جدال و گفتگو از مسئله يكى از مصداق

خرافى گذشتگان ها و يا اعتقادات  ها و گفته آگاهى و دليل كافى از آن و با صرف شنيده

 است. قرآن كريم بارها از چنين نوعى از جدال نهى فرموده است.

اِنَّ الَّذينَ يُجادِلونَ فِى آياتِ اللّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ اَتيهُم اِنْ فى صُدوُرِهِمْ ااِلّ كِبْرٌ ما هُمْ »

 1«بِبالِغيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ 
كنند، در دلهايشان جز غرور چيزى  كه در آيات خداوند بدون اينكه دليلى بر آنها آمده باشد، مجادله مىكسانى 

 نيست و هرگز به مقصود خود نخواهند رسيد، پس به خدا پناه بر كه او شنوا و داناست.
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ  مِنْ بَعْدِ مَااسْتُجيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ  وَالَّذينَ يُحاجُّونَ فِى اللّه»

 2«وَلَهُمْ عَذابٌ شَديدٌ
نمايند، دليل آنها نزد خدا باطل است و غضب و عذاب  آنانكه بعد از پذيرفتن دعوت خدا درباره او محاجّه مى

 شديد براى آنهاست.
 جدال قريش و ديگر كفار در مورد معاد و رستاخيز، بارها در قرآن كريم آمده است.

 3«وَضَرَبَ لَنا مَثاَلً وَنَسِىَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِى الْعِظامَ وَهِىَ رَميمٌ»
 كند؟ هاى پوسيده را زنده مى و براى ما مثالى زد و آفرينش خود را فراموش كرد، گفت: چه كسى اين استخوان

نا ااِلّ الدَّهْرُ وَما لَهُمْ بِذلِکَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ وَقالُوا ما هِىَ ااِلّ حَياتُنَا الدُّنيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَ ما يُهْلِكُ»

 4«هُمْ ااِلّ يَظُنُّونَ
كند،  آيند، و جز روزگار چيزى ما را هالك نمى ميرند و گروهى مى كفار گفتند:فقط همين دنياست، گروهى مى

                                                           
 .56مؤمن ـ  -1
 .16شورى ـ  -2
 .41يس ـ  -3
 .24جاثيه ـ  -4
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 كنند. آنها به اين سخنان آگاهى ندارند و فقط گمان مى
هائى كه  ها و از جمله در مورد ذبح گاو و بيان بهانه از زمينهاسرائيل در بسيارى  جدال بنى

 هاى مطرح شده در قرآن كريم است. حاجتى به آنها نبود، از موارد جدال

چه رنگى « يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها»چگونه گاوى باشد؟ « يُبَيِّنْ لَنا ما هِى»هائى چون  بهانه

اين گاو براى ما مبهم شده و غير آن. همچنين « لَيْنااِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَ»داشته باشد؟ 

از خداى خودت « اُدْعُ لَنا رَبَّکَ»كنى؟  آيا ما را مسخره مى« اَتَتَّخِذُنا هُزُواً»تعابيرى چون 

است كه از روح   هائى اكنون حقّ را گفتى، حاوى مجادله« اآلنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ » بخواه،

گى را در  فته است تابه آن حد كه آنان احتمال مسخرهاسرائيل سرچشمه گر سركش بنى

دانسته  اند، خداى را به عنوان رب موسى و نه رب العالمين مى كلمات پيامبرشان پذيرفته

شمارند و... اين بگو مگوها  و دستور پيامبرشان را تنها بعد از اعمال لجاجتشان حق مى

 1شوند. هاى مذموم شمرده مى همه از انواع جدال

 فرمايند. در اين باره مى ام رضاام

اِنَّ اللّهَ اَمَرَ بَنى اسرائيل اَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً وَاِنَّما كانُوا يَحْتاجُون اِلى ذَنْبِها )فَشَدَّدُوا( فَشَدَّدَ »

 2«اللّهُ عَلَيْهِمْ 
داشتند، ولى لجاجت كردند خداوند به بنى اسرائيل امر فرمود كه گاوى را ذبح كنند و آنها فقط به دم وى احتياج 

 .و خداى بر آنها سخت گرفت

از ديگر مصاديق جدال، سؤال بيجاست، سؤاالتى كه گاه بر تكاليف انسان ميافزايد. جداى 

هاى ذيل توجه كنيد:  اسرائيل گذرانديم، به نمونه اى كه در مورد ذبح گاو بنى از نمونه

يد و گفت: اين دستور براى يک حضور پيامبر رس وقتى دستور حجّ صادر شد، شخصى به

باشد؟ حضرت پاسخ نفرمود. ولى وى همچنان  سال است يا همه ساله حج واجب مى

ورزى؟  كرد، در نهايت حضرت فرمودند: واى بر تو چرا اين همه اصرار مى اصرار مى

گردد، مادام كه چيزى  دانى اگر در جواب تو بگويم آرى، همه سال بر تو واجب مى نمى

 اصرار نورزيد، دستوراتم را در حد قدرتتان انجام دهيد. ام نگفته

 3«يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا التَسْئَلُوا عَنْ اَشْياءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ...»

                                                           
 .44تا  64بقره ـ  آيات  -1
 .44، ص1و تفسير عياشى، ج 214، ص1تفسير الميزان، ج -2
 .111مائده ـ  -3
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 كند. اى مومنين از چيزهائى سؤال نكنيد كه اگر بر شما آشكار شود، ناراحتتان مى
از خداوند طلب فرزند كرد  حضرت مريممراتب و مقام  يتحضرت زكريّا بعد از رو

ولى وقتى به وى بشارت فرزند داده شد، از سن زياد خود و همسرش تعجب نمود و 

نشانه خواست، نتيجه تعجب وى اين شد كه بايد سه روز براى جبران صدور چنين 

 حالتى از او روزه بگيرد و با احدى سخنى نگويد.

 1«نّاسَ ثَالثَةَ اَيّامٍ ااِلّ رَمْزاً...قال آيَتُکَ ااَلّ تُكَلِّمَ ال»... 
 نشانه اين است كه سه روز جز با اشاره و رمز با احدى حرف نزنى.

 از علماى يهود با پيامبر خدا« ابن صوريا»نمونه ديگر از جدال غير احسن جدال 

است، او بعد از آزمايشات متعدد و سؤاالت مختلف از پيامبر و درك حقانيَّت او، از آن 

«. جبرئيل»شود چيست؟ حضرت فرمود:  اى كه بر تو نازل مى حضرت پرسيد: نام فرشته

ابن صوريا با شنيدن اين نام مقدس گفت: او دشمن ماست چراكه دستورات سختى در 

آورد، اگر  همواره دستورات ساده مى« ميكائيل»مورد جنگ و جهاد آورده است ولى 

وردم!! قرآن كريم اين واقعه را در آيه شريفه ذيل آ فرشته تو ميكائيل بود به تو ايمان مى

 مذمت فرموده است.

قُلْ مَنْ كانَ عَدُوّاً لِجِبْريلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِکَ بِإذْنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدىً »

 2«وَبُشْرى للْمُؤمِنينَ 
آوريم بگو:  ه تو به اين جهت كه وى فرشته توست ايمان نمىگويند جبرئيل دشمن ماست و ما ب به آنها كه مى

كسى كه دشمن جبرئيل باشد دشمن خداست، او به فرمان خداوند قرآن را به قلب تو نازل كرده، قرآنى كه كتب 
 پيشين را تصديق و هدايت و بشارت براى مؤمنان است.

ب و گروهها است، از ديگر مصاديق جدال غير احسن جدال در مسائل سياسى بين احزا

شود چشم انسان از نظاره نقاط ضعف مسدود  گاهى شدّت عالقه به چيزى، موجب مى

 كه آدمى نتواند حقايق و واقعيات را ببيند. طورى شود، به

 3«مَنْ عَشِقَ شَيئاً اَعْشى )اَعْمى( بَصَرَهُ وَاَمْرَضَ قَلْبَهُ: »قال على
 سازد. و دلش را بيمار مىكند  كسى به چيزى عشق بورزد نابينايش مى

عشق و عالقه به مقام، رياست، زر و زور و در يک كلمه دنيا، چشم انسان را در يک سو 
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كه چيزى غير آن را نه اينكه ببيند و كتمان كند، بلكه اصالً  طورى دارد به نگه مى

 بيند. نمى

دن به بايست از هر نوع مراء و جدالى كه حاصل آن برترى دا به هرحال مؤمنان مى

اى ديگر است، اجتناب ورزند و خود را مصداق  گروهى و تضعيف شخصى و يا دسته

در سفارش خود به مولى الموحدين  بدترين از بدترين خاليق قرار ندهند، رسول خدا

 فرمايد: مى على بن ابيطالب

 1«باعَ آخِرَتَهُ بدُنْيا غَيْرِهِ  يا عَلىُّ شَرُّ النّاسِ مَنْ باعَ آخِرَتَهُ بِدُنْياهُ، وشَرٌّ مِنْ ذلِکَ مَنْ »
بدترين مردم كسى است كه آخرتش را بدنيا بفروشد و بدتر از او كسى است كه آخرتش را براى دنياى ديگرى 

 .بفروشد

 مراء

گويند كه بعد از آشكار  جدال و مراء به يک معناست االّ اينكه مراء به نوعى از جدال مى

باشد  راء نوعى لجاجت است كه هميشه مذموم مىشدن حق صورت گرفته باشد و لذا م

 بر خالف جدال كه سه صورت داشت و يک قسم آن ممدوح بود.

يكى از پيامدهاى بسيار مخرّب مراء، ايجاد خشونت و نزاع و زايل شدن هيبت انسان و در 

 .و زوال همدلی استنهايت نفاق بين دوستان 

ةَ الْقَديمَةَ، ويُحَلِّلُ الْعُقْدَةَ الْوَثيقَةَ، وَاَقَلُّ مافيهِ اَنْ اَلْمِراءَ يُفسِدُ الصِّداقَ: »قال الهادى

 2«الْمَغالَبَةُ، وَالْمُغالَبَةُ اُسُّ اَسْبابِ القَطيعَةِ تَكُونَ فيهِ 
پاشد، و كمتر چيزى كه از آن حاصل  هاى محكم را از هم مى لجاجت و مراء دوستى ديرينه را به هم ميزند و گره

 كش و مبارزه حريف است و آن عامل اساسى قطع دوستى است.شود كشم مى
داند كه با اينكه به حقّ است از مراء  با ورع ترين انسانها را كسى مى پيامبر خدا

 بپرهيزد.

 3«اَوْرَعُ النّاسِ مَنْ تَرَك الْمِراءَ وَاِنْ كانَ مُحِقّاً»
 اشد رها كند.با تقواترين مردم كسى است كه لجاجت را ولو اينكه بر حقّ ب

 داند. و آن را نشانه ايمان حقيقى مى

 1«اليَسْتَكْمِلُ عَبْدٌ حقيقَةَ االْيمانِ حَتّى يَدَعَ الْمِراءَ وَاِنْ كانَ مُحِقّاً»
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 نمايد مگر اينكه مراء را ترك كند هر چند حقّ باشد. اى حقيقت ايمان را در خود تكميل نمى بنده
شمارد، مفهوم اين آيه اين است كه  يه حفظ آبرو مىپرهيز از مراء را ما و حضرت امير

 مراء زوال آبرو را به همراه دارد.

 2«مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَلْيَدَعِ الْمِراءَ »
 كه به آبروى خود عالقه دارد از مباحث لجاجت انگيز با مردم بپرهيزد. كسى

 مراء را چه با عالم و يا جاهل نهى نموده است. امام رضا

 3«رِيَنَّ الْعُلَماءَ فَيُرْفِضُوكَ واَل تُمارِينَّ السُّفَهاءَ فَيَجْهَلُوا عَلَيْکَالتُما»
 كنند. نمايند و با سفهاء چنين مكن كه در حقّ تو نادانى و سفاهت مى با علماء مراء ننما كه تو را ترك و طرد مى

مراء با نادان  بهره گشتن از فيض علم اوست و مراء با عالِم موجب دور شدن از وى و بى

 شود. موجب افزايش خشم و غضب او و آزار و اذيت وى مى

يكى از محرماتى كه در زمان محرم شدن براى حجّ و يا عمره بايد ترك كرد، مراء و 

باشد، بنابراين سوگند خوردن در بگو مگوها از محرمات احرام بوده و برخى  جدال مى

 گردد. مى شقوق آن چه راست باشد يا دروغ، موجب كفاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
 .131، ص2بحار االنوار، ج -1
 به ترتيب صبحى. 362به ترتيب فيض و  354نهج البالغه، حكمت  -2
 .134، ص2بحاراالنوار، ج -3



 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

 

 ظلم

و مشتقات آن در قرآن كريم وارد شده است، خداى « ظلم»قريب به سيصدبار واژه 

اِنَّ اللّهَ اليَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً » .كند متعال در آيات بسيارى اين صفت را از خود نفى مى

 1«وَلكِنَّ النّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
 كند، اين مردمند كه به خود ظلم روا ميدارند. خداوند هيچگاه به مردم ستم نمى

خداى متعال عدل محض است و از او هيچگونه ظلمى چه در دنيا و چه در آخرت، صادر 

هائى چون سيل، زلزله، صاعقه، بالهاى ديگر سماوى، و نيز  تأمل در پديده. شود نمى

نوزادان معيوب و ناقص الخلقه، اختالف در طبيعت و وجود حيوانات درنده آبى و خشكى، 

هاى گوناگون  هاى مختلف و اشكال و رنگ هاى مرد و زن، هيبت سرشت آدميان، تفاوت

كند كه آنچه مربوط به  آنها، و تمام مميزات موجودات از هم، ما را متوجه اين مهم مى

. و آنچه شرّ شمرده شود فعل خداوند است، شرّ نيست و از خير محض، شرّى صادر نمى

باشد بلكه حاصل آزادى انسان در محقق كردن  شود مربوط به افعال خداوند نمى مى

كند كه باعث  هاى خود است. اوست كه با قواى انتخابگرش، شرايطى را خلق مى خواسته

 كند. و به جای ايجاد همدلی، كدورت خلق می شود دگرگونى در نظام اعتدال مى

و سلب ظلم از او، خداوند متعال براى برقرارى پرچم عدالت در جداى از عدل الهى 

 جامعه، امر به عدل و نهى از ظلم نموده است.

اِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاالِحْسانِ وَايتاءِ ذىِ الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ »

 2«يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
نمايد، خدا به شما  كند، و از فحشاء و منكر و ستم نهى مى خداوند به عدل و احسان وبخشش به نزديكان امر مى

 دهد، شايد متذكر شويد. اندرز مى
 .او كه خود از صفت ظلم بدور است. دوست دارد بندگانش هم از آن دور باشند

 3«لْمٍ اُوْلئِکَ لَهُمُ االَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدوُنَ اَلَّذينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمانَهُمْ بِظُ»
 آنانكه ايمان آوردند و ايمان خود را با شرك آلوده نكردند، امنيت و هدايت خاص آنهاست.
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يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا » و به عدل و قسط قيام نمايند و متمايل به چپ و راست نگردند. 

 1«كُونُوا قَوّامينَ بِالْقِسْطِ...

فرمايد: امنيّت انسان همانند امنيّت جانى، مالى، عرضى، و  قرآن كريم به صراحت مى

امنيت روانى انسان و همچنين امنيّت در قيامت و نيز هدايت او به راه خدا، تنها زمانى 

شود كه دو ركن مهم يعنى ايمان و پرهيز از ستم وجود داشته باشد و بدون  محقق مى

 امنيّت و هدايتى نيست.هر كدام از اين دو ركن 

 انواع ظلم

 ظلم بندگان به سه دسته كلى قابل تقسيم است. اين سه دسته عبارتند از:

 ـ ظلم به خداوند 1

خداى را آنگونه بايد شناخت كه هست، نه آنگونه كه نيست، علماء علم كالم براى 

د. اوصافى ان هائى برشمرده حضرت ربّ جليل، با بهره گيرى از آيات قرآن كريم ويژگى

... را اثبات و نيز اوصافى چون و بصر، علم، قدرت، حكمت، خلق، رزق، سمع چون

اند، بنابراين اگر صفتى از  جسمانيت، محدوديت، شريک، اوالد و... را نفى و سلب نموده

صفات ثبوتى خداوند نفى گردد و يا وصفى سلبى، اثبات شود درك بشر از خدا ناقص 

 شود. اين ظلم به او شمرده مىگردد و  شده و محدود مى

هاى اين  هايش از زير مجموعه افتراء به خدا بستن و تكذيب او به تكذيب آيات و نشانه

اين عبارت نُه بار در  2.«مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِباً...»...  معصيت بزرگ است.

 3قرآن كريم تكرار شده است.

صى غير قابل توصيفى است كه متأسفانه گروهى از جمعيت نسبت فرزند به خدا از معا

 اند. كره زمين بدان آلوده بوده

 4«وَقالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ لَهُ مافِى السَّمواتِ وَاالْرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ»
هر آنچه در آسمانها و زمين است  يهود و نصارا گفتند: خدا براى خود فرزندى برگزيده است، منزه است او، بلكه

 از آن او بوده و همه در مقابل او خاضعند.
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ترين توصيف است و اگر از اين سخن آسمانها متالشى و زمين  تزشاستى اين و بر

 شكافته و كوهها فرو ريزد، زياد نيست.

السَّمواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وتَنْشَقُّ االَرْضُ وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً اِدّاً، تَكادُ »

 1«وَتَخِرُّ الجِبالُ هَدّاً
بخاطر اين  زننده گفتيد، نزديک استگفتند: خداى رحمن فرزندى براى خود برگزيده است، براستى چيزى 

 سخن آسمانها متالشى، زمين شكافته و كوهها به شدت فرو ريزد.
ه آن پرداخته است و حدود دويست بار بدان تصريح نسبت شرك كه صدها بار، قرآن ب

 شود. نمايد از مصاديق ظلم به خدا محسوب مى مى

 2«اَيُشْرِكُونَ ماال يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ »
 آفرينند و خودشان مخلوق هستند. آيا چيزهائى شريک او قرار ميدهيد كه چيزى نمى

 بندگانـ ظلم به  2

حيات دارد كه اين حقوق را خالق او معين فرموده است. و طبيعى  هر انسانى حقّى در

شود. جان هر انسانى، مال و ثروت  است كه تعدّى به حقوق وى ظلم و ستم شمرده مى

دهند. و لذا تعدّى به هر كدام از  هاى سه گانه وى را تشكيل مى او، عرض وآبرويش، حريم

الناس و در نهايت ناديده  شدن حقّاين سه حقّ، گناه كبيره شمرده شده و پايمال 

 شود. انگاشتن حقّ خدا محسوب مى

سرقت اموال، دزديدن حقوق، غصب و نيز  هر نوع آزار جسمانى، قتل و ضرب و جرح

عِرض انسان و هرگونه تعدّى به اين و نيز اموال، حبس حقوق و سلب امنيّت اقتصادى 

گرى، حقد و كينه، ، تهمت، فتنهحريم و به هر شكل، معصيت است. در اين رابطه، غيبت

مكر و حيله، فساد جنسى، قذف، چشم چرانى، تجسّس، تحقير، آزار، دروغ گفتن، 

 اند. عيبجوئى، شماتت، افشاء اسرار، غضب و... تحريم شده

 ـ ظلم به خود 3

تجاوز به روان آدمى و اعضاء و جوارح وى بر او حقوقى دارند، رعايت اين حقوق عدل و 

هاى اخالقى شيعه  در رساله حقوق خود كه از گنجينه. امام سجادآن ظلم است
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 1است، حقوق زبان، گوش، چشم، پا، دست، اندام گوارشى و تناسلى را بيان فرموده است.

 پیامدها

  .به صراحت، عذاب جهنم را براى ستمكاران معين فرموده استقرآن كريم 

لُ الظّالِمُونَ اِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فيهِ االَبْصارُ، واَل تَحْسَبَنَّ اللّهَ غافِالً عَمّا يَعْمَ»

 2«مُهْطِعينَ مُقْنِعى رُئُوسِهِمْ اليَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَاَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ
ر آن از خيال نكن، خداوند غافل از اعمال ظالمين است، بلكه كيفر آنها را براى روزى قرار داده كه چشمها د

حركت بازمانده، گردنها كشيده، سرها به آسمان بلند كرده و حتّى پلک چشمها از حركت باز ايستد ودلهايشان از 
 اميد خالى گردد.

 ده است.ش بيان ستمكاربراى  هفت عذاب در اين آيه، 

ـ ايجاد ترس و وحشت در دنيا براى ظالمان، چرا كه خدا از كردار آنان غافل نيست و  1

 ترى به تاخير انداخته است. آنها را براى زمان سخت عذاب

 ـ تمام اعمال ظالم در پيشگاه حقّ ثبت است. 2

 ماند. ـ چشم، قدرت ديدن عذاب جهنم را ندارد و از حركت باز مى 3

 ـ چشمها به يک سو خيره مى شوند. 4

 كنند. هايشان را بلند مى اند، گردن ـ براى ديدن آنچه كه تاكنون نديده 5

 خورد. ـ تحيّر به قدرى است كه اصالً پلكها به هم نمى 6

 بينند. ريزد، چون آنچه كه قبالً به باد تمسخر گرفته بودند اكنون مى ـ قلبها فرو مى 4

به جهت تأثير بسيار آن در زوال همدلی ما در اين بحث عواقب وضعى و تكليفى ظلم را 

 دهيم. مورد بررسى قرار مى

 آه مظلوم

رين عواقب ظلم، آه مظلوم است، مظلومى كه به وى ستمى جانى يا مالى و يكى از مهمت

يا عرضى شود، و كسى را ياراى كمک به خود نبيند و يا نتواند مظلوميت خود را افشاء 

كند، آنگاه قطرات اشک از چشمش جارى شود و بدون اينكه دست به اقدامى زند، گاه 

اليتناهى خداوند است، بنگرد و با اشک غروب شعاع خورشيد به آسمان كه نماد قدرت 

همين كافى است تا بنيان ظالم را برچيند و چنان عبرتى ، چشم و سوز دل بگويد: خدا!!!

                                                           
 .131، ص11وسايل الشيعه، ج -1
  .43و  42ابراهيم ـ  -2
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 به وى نمايان كند كه ظلمت ظلمش دنيا را در برابر او ظلمانى گرداند.

 1«سَّماءِ كَانَّها شَرارَةٌاِتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَاِنِّها تَصْعَدُ اِلى ال: »اللّه قال رسول

 .اى آتش به سوى آسمان ميرود از نفرين مظلوم بترس كه آن همانند پاره

 سایر پیامدها

 ظلم برشمرد.ديگر توان به عنوان پيامدهاى  اثرات ذيل را مى

 ـ برگشت ظلم به خودش 1

 است كه هر ستمى را به همان صورت جزا دهد.الهى و سنّت خداوند اين  سيره

 2«مَنْ حَفَرَ الَخيهِ بِئراً اَوْ قَعَهُ اللّهُ فيهِ : »علىقال 

 .كسى كه براى برادرش چاهى حفر كند، خداى او را در همان خواهد انداخت

مَنْ » شود. كسى كه شمشير ستم كشد، خود به آن كشته مى: فرمايدمینيز علىامام 

 3«بِهِ  سَلَّ سَيْفَ الْبَغىِ قُتِلَ 

 ـ عقوبت سریع 2

اِيّاكَ وَالْبَغْىَ فَاِنِّهُ يُعَجِّلُ الصَّرْعَةَ وَيَحُلُّ بِالْعامِلِ » فرمايند: در اين باره مى امير حضرت

 4«)الغير( بِهِ الْعَبَرَ
 بر تو باد دورى از ستم كه افتادن را نزديک و اندوه آور است.

 ـ انتقام حتمى 3

 پذيرد. انتقام مظلوم از ظالم حتما در دنيا صورت مى

 5«لَوْبَغى جَبَلٌ عَلى جَبَلٍ لَجَعَلَ اللّهُ الباغى مِنْهُما دَكّاً: »اللّه ل رسولقا
 كوبد. اگر كوهى به كوهى ستم كند، خداوند،كوهى كه ستم كرده است در هم مى

ولى اگر ظالم به واسطه برخى مصالح چون احسان زياد، صله رحم، اكرام والدين، تكريم 

ن و... موجبات راحتى دنيوى را براى خود فراهم كرده باشد علماء، سادات و ريش سفيدا

و يا اينكه قبل از انتقام مظلوم از وى به علت ديگرى هالك شود، باالخره انتقام از ذريّه او 

                                                           
 .4611 ح، كنز العمال -1
 غررالحكم. -2
 .211، ص44بحار االنوار، ج -3
 غرر الحكم. -4
 .334، ص11وسايل الشيعه، ج -5
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 گرفته خواهد شد.

 1«مَنْ ظَلَمَ مَظْلِمَةً اُخِذَ بِها فى نَفْسِهِ اَوْ فِى مالِهِ اَوْ فِى وَلَدِهِ: »قال الصادق

 .ى كه ستمى به كسى روا دارد خود يا اموالش و يا اوالدش به همان ستم گرفتار ميشوندكس

 ـ سلب نعمت 4

 2«بِالظُّلْمِ تَزُولُ النِّعَمَ » كند. ظلم، نعمت را زايل مى: فرمايدمی على امام

 3«اَلْبَغْىُ يَسْلُبُ النِّعْمَةَ » كند. ستم، نعمت را سلب مى فرمايد: ونيز مى

 ه شدن عمرـ كاست 5

 4«مَنْ جارَ قُصِمَ عُمْرُهُ: »قال على
 شود. آنكه ستم كند عمرش كم مى

 ـ سختى حساب 6

 قرآن كريم عذاب ظالمان را چنين به تصوير كشيده است:

يَشْوِى  اِنّا اَعْتَدْنا للِظّالِمينَ ناراً اَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَاِنْ يَسْتَغيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ».... 

 5«الْوُجُوهَ، بِئْسَ الشَّرابُ وَسائَتْ مُرْتَفَقاً
اش آنها را از هر سو احاطه كرده است و اگر آب بخواهند، آبى  ايم كه سراپرده ما براى ستمگران آتش آماده كرده

 برايشان آورند كه چون فلز گداخته، صورتها را بريان كند، چه بد نوشيدنى و چه بد جايگاهى است.
 ى مظلومیار

شنوند الزم است و لذا  يارى رساندن به مظلومان، بر كسانى كه صداى استغاثه آنها را مى

وارد شده است كه: اگر قصد يارى نداريد در جائى قرار  در روايات بسيارى از ائمه

 نگيريد كه مظلوميت را ببينيد و يا صداى استغاثه مظلوم را بشنويد.

 6«رَجُالً يُنادى يا مُسْلِمينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ مَنْ شَهِدَ: »اللّه قال رسول
 كسى كه شاهد دادخواهى مسلمانى باشد و به وى پاسخ ندهد، مسلمان نيست.

دشمن ظالم و  فرمايد: مىدر وصيت خود به امام حسن و حسينحضرت امير

                                                           
 .331، ص11وسايل الشيعه، ج -1
 غرر الحكم. -2
 غررالحكم. -3
 غرر الحكم -4
 .22كهف ـ  -5
 .321، ص1سفينة البحار، ج -6
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 1«مِ عَوْناًكُونا لِلْظّالمِ خَصْماً وَلِلْمَظْلُو» ياور مظلوم باشيد.

 ظالم كمك به

بسا از خود ظلم بدتر باشد. زيرا ظالم با يارى ديگران ستم روا  يارى رساندن به ظالم چه

شود. اخبار و  دارد و اگر ياران دست از يارى ظالم بردارند، بساط ستم برچيده مى مى

اى  ه گزيدهاند ك احاديث نيز همانند آيات قرآن كريم به طور گسترده به اين مهم پرداخته

 از آنها در اين مقوله آورده شده است.

 2«اِيّاكُمْ وَصُحْبَةَ الْعاصينَ وَمَعُونَةَ الظّالِمينَ: »فرمايدمی يندبزين العا امام
 بپرهيزيد از مصاحبت گنهكاران و يارى ستمكاران.

 پذيرش امور ستمگران مانند قضاوت، امور اجرائى، و نيز امور نظامى و هر منسب ديگر

 شود. مشروع نيست و از مصاديق بارز كمک در گناه محسوب مى

مَنْ تَوَلّى عِرافَةَ قَوْمٍ اُتِىَ بِهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ ويَداهُ مَغْلُولَتانَ الى عُنُقِهِ فاِنْ : » قال رسول اللّه

بِهِ فى نار جَهَنَّمَ وَبِئْسَ  قامَ فِيهِمْ بِاَمْرِ اللّهِ عَزّوجلّ اَطْلَقَهُ اللّهُ، وِانَ كانَ ظالِماً هُوِىَ

 3«الْمَصيرُ
شود،  كسى كه واليت ظالمين را بر عهده گيرد، روز قيامت در حاليكه دو دستش به گردنش بسته شده، آورده مى

كند ولى اگر ستم روا داشته، او را در آتش جهنم  حال اگر مطابق حكم خدا اقدام كرده باشد خداوند او را آزاد مى

 .خت، و آن بد جايگاهى استخواهد اندا

 بقاء ظالم موجب ظلم است و آنكه بقاء آنان را دوست داشته باشد، ظلم را دوست دارد.

 4«وَمَنْ احَبَّ بَقاءَ الظّالِمينَ فَقَدْ اَحَبَّ اَنْ يُعْصَى اللّهُ: »قال الصادق
 كسى كه حيات ظالمين را بخواهد، دوست دارد عصيان خدا شود.

 المتبعات كمك به ظ

عواقب كمک به ظالم همان آثار و عواقب ظلم و بلكه شديدتر از آن است چرا كه ظالم به 

و به جای رحم و مودت و همدلی در جامعه كدورت  پردازد كمک معاونانش به ظلم مى

 لذا كمک كننده به ظالم: .آفريندمی

 .ـ از اسالم خارج است 1

                                                           
 .44نهج البالغه، نامه  -1
 .121، ص12وسايل الشيعه، ج -2
 .136، ص12سايل الشيعه، جو -3
 .134، ص12وسايل الشيعه، ج -4
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 1«عينَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ ظالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ االِسْالمِ مَنْ مَشى مَعَ ظالِمٍ لِيُ» :اللّه رسولعن 
 كسى كه با ظالم به قصد يارى وى، در حاليكه بداند او ظالم است راه رود از اسالم خارج شده است.

 .ـ شريک ظالم است 2

 2«ثاَلثَةٌ  اَلْعامِلُ بِالظُّلْمِ والرّاضِى بِهِ وَالْمُعينُ عَلَيْهِ شُرَكاءُ: »قال على
 ظالم، همكار او و نيز راضى به عمل او هر سه در ظلم شريكند.

 .ـ مأيوس از رحمت است 3

مَنْ اَعانَ ظالِماً عَلى ظُلْمِهِ جاءَ يَوْمَ القيمَةِ وَعَلى جِبْهَتِهِ مَكْتُوبٌ آيِسٌ : »اللّه قال رسول

 3«مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ 
، روز قيامت در حالى ميآيد كه بر پيشانيش نوشته شده از رحمت خدا كسى كه ظالم را در ظلمش يارى رساند

 مأيوس است.
 .ـ آتش در انتظار اوست 4

واَل تَرْكَنُوا اِلىَ الَّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ اَوْلياءَ ثُمَّ »

  4،«التُنْصَرونَ 
شود آتش شما را در برگيرد و در آن حال جز خدا هيچ ولى و ياورى  وجب مىو تكيه بر ستمگران نكنيد كه م

 شويد. )ظالمان توان يارى شما را ندارند(. نخواهيد داشت و يارى نمى
شود، يارى ظالم و ركون در مقابل او، به مثابه  بنابر آنچه كه از اين آيه شريفه استفاده مى

همين تجسم اعمال اوست. يعنى يارى ظالم هاى آتش است. و طبعا  افروخته كردن گدازه

شود، همان آتش كه  هاى آتش ظلم، موجب مى و ركون در برابر او به افروختن گدازه

 تجسّم معاونت است معاون را با ظالم در كام آتش فرو برد.

نْ القَ لَهُمْ دَواةً، اِذا كانَ يَوْمُ القيِمَةِ نادى مُنادٍ اَيْنَ الظَّلَمَةُ وَاعوانُهُمْ، مَ: »اللّه قال رسول

 5«اَوْ رَبَطَ لَهُمْ كيساً، او مَدَّ لَهُمْ مَدَّةَ قَلَمٍ، فَاحْشُروُهُمْ مَعَهُمْ
كاران آنها، و آنانكه براى آنها دواتى ليقه  دهد، كجايند ستمكاران و كمک چون قيامت شود، منادى حقّ ندا مى

اند، همه آنها را با ظالمان يكجا محشور  مى را براى آنها نوك كردهاند يا قل اى را برايشان بسته اند يا سركيسه كرده
 كنيد.

                                                           
 .4526 ، حكنز العمال -1
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 فقر مالى و معنوى

 تمام خاليق در آفرينش و در بقاء محتاج به خالق هستند و تنها او غنى محض است.

 1.«يا اَيُّهَا النّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَراءُ اِلَى اللّهِ وَ اللّهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَميدُ » 
 .نياز و شايسته هرگونه حمد است اى مردم شما همگى نيازمند به خدا و تنها او بى
اند، و هيچ وجودى جز خدا وجود نداشت. خداوند  روزى، همه موجودات عدم محض بوده

لباس وجود را بر قامت هستى پوشاند و او در همه آنات اين وجود را به آنان افاضه 

 م علت مبقيه سراسر گيتى خداوند است.كند، و لذا هم علت موجده و ه مى

 معنوىفقر  ،فقرها به اندازه فاصله آنان از معبود، فقيرند. اين قسم از همچنين همه انسان

است و همين  فقر مادىشود. فقر ديگر كه همان معنای اصطالحی فقر است، ناميده می

 .نوع از فقر، مورد بحث ماست

 مذمت و ستایش فقر 

اند. به  اند و زمانى مورد ستايش قرار داده شدت فقر را مذمت كرده احاديث، گاهى به

 برخى از اين دو دسته روايات توجه كنيد.

 الف ـ مذمت فقر

هائى از اين  فقر در روايات به شدّت مورد مذمت و نكوهش قرار گرفته است. نمونه

 ها را در عناوين ذيل ببينيد.نكوهش

  .ـ فقر كفر است

 2«كادَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُونَ كُفْرا »  : اللّه قال رسول
 .فقر قريب به كفر است

گويد: اين روايت كه فقر را شديدا مذمت نموده است، از  اهلل مى عالمه مجلسى رحمه

 مشهورات بين اخبار شيعه و سنّت است.

  .مرگ بزرگ استفقر ـ 

 3«اَلْفَقْرُ اَلْمَوْتُ االَكْبَرُ : » قال على

                                                           
 .15ـ  فاطر ـ  1
 .31، ص42ـ بحار االنوار، ج 2
 .به ترتيب صبحى 163به ترتيب فيض و  152ـ  نهج البالغه، حكمت  3
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 .است فقر مرگ بزرگتر
 .از قتل بدتر استفقر ـ 

 1«اَلْفَقْرُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ : » اللّه قال رسول
 .فقر از قتل بدتر است

انسان كشته شود و بميرد بهتر از اينست كه فقير اگر  :فرمايد نيز مى و حضرت امير

 2«اَلْقَبْرُ خَيرٌ مِنَ الْفَقْرِ »  .باشد

 .ستـ بالئى بدتر از فقر خلق نشده ا

فقالَ: يا اِبْراهيمُ خَلَقْتُکَ وَ ابْتَلَيْتُکَ  اَوْحَى اللّهُ تَعالى اِلى اِبْراهيمَ: » اللّه قال رسول

فَقْرُ بِنارِ نَمْرُودَ، فَلَوْ اِبْتَلَيْتُکَ بِالْفَقْرِ وَ رَفَعْتُ عَنْکَ الصَّبْرَ فَما تَصْنَعُ؟ قالَ اِبْراهيمُ يا رَبِّ اَلْ

مِنْ نارِ نَمْرُودَ؟ قال اللّهُ: فَبِعِزَّتى وَ جاَللى مَا خَلَقْتُ فِى السَّماءِ وَ االَرْضِ اَشَدُّ مِنَ  اَشَدُّ اِلَىَّ

 3«الْفَقْرِ 
وحى رساند و فرمود: اى ابراهيم، تو را خلق كردم و به آتش نمرود مبتال  خداى متعال به حضرت ابراهيم

كردى؟ ابراهيم عرض كرد: آيا  گرفتم چه مى كردم و صبر را از تو مى ىنمودم صبر كردى اگر تو را به فقر مبتال م
فقر براى من از آتش نمرود بدتر است؟ خدا فرمود: به عزت و جاللم در آسمان و زمين چيزى بدتر از فقر خلق 

 .ام نكرده
 .آورد بدبينى مى، كند تشويش انديشه ايجاد مى، كند دين را ناقص مىفقر ـ 

صايح خود به فرزندش محمد، فقر را موجب نقص در دين و در ن حضرت امير

 فرمايد: شمارد و مى است و آن را عامل بدبينى انسانها از يكديگر مى تشويش خاطر دانسته

 يا بُنَىَّ، اِنّى اَخافُ عَلَيْکَ الْفَقْرَ، فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنْهُ، فَاِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدّينِ، مَدْهَشَةٌ » 

 4«لِلْعَقْلِ، داعِيَةٌ لِلْمَقْتِ
ترسم، از آن به خدا پناه بر، چرا كه فقر دين انسان را ناقص، عقل و انديشه او را مشوّش و  فرزندم، از فقر بر تو مى

 .سازد مردم را نسبت به او، و او را نسبت به مردم بد بين مى
 .آورد لكنت زبان مىفقر ـ 

 5«سُ الفَطِنَ عَنْ حُجَّتِهِ اَلْفَقْرُ يُخْرِ: » قال على

                                                           
 .44، ص42ـ بحار االنوار، ج 1
 .ـ غرر الحكم 2
 .44، ص42بحار االنوار، ج ـ 3
 .به ترتيب صبحى 312به ترتيب فيض و  311ـ نهج البالغه، حكمت  4
 .3ـ نهج البالغه، حكمت  5
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 .سازد فقر انسان زيرك را از بيان دليلش گنگ مى
 .ـ فقير در وطن هم غريب است

 گيرند. ها از فقير كناره میفقر مانع همدلی است و غالبا انسان

 1«اَلْغِنى فِى الْغُرْبَةِ وَطَنٌ وَ الْفَقْرُ فِى الْوَطَنِ غُرْبَةٌ : » قال على
 .بت وطن، و فقر در وطن غربت استثروت در غر

 .برد را از بين مى هيبت شخصفقر ـ 

 2«اَلْهَيْبَةُ مِنَ الْفَقيرِ مُحالٌ : » قال الصادق
 .محال است فقير هيبت داشته باشد

 فرمايند:  مى به فرزندش امام مجتبى حضرت امير

لٍ، بِالضَّعْفِ فى يَقينِهِ وَ النُّقْصانِ فى عَقْلِهِ وَ الرِّقَّةِ يا بُنَىَّ مَنِ ابْتَلى بِالْفَقْرِ اِبْتَلى بِاَرْبَعِ خِصا» 

 3«فى دينِهِ وَ قِلَّةِ الْحَياءِ فى وَجْهِهِ، فَنَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْفَقْرِ 
فرزندم، كسى كه به فقر مبتال شود، به چهار چيز ابتال يافته است: ضعف در يقين، نقصان عقل، سستى در دين و 

 .بريم به خدا از فقر شدن حياء و آبرو، پس پناه مىكاسته 

 ب( ستایش فقر 

در مقابل اخبارى كه در مذمت فقر ذكر شد، برخى روايات فقر را مدح نموده و براى آن 

اَلْفَقْرُ »  آن را افتخار خود دانسته است. پيامبر اند. ارج و اعتبارى خاص قائل شده

اَلْفَقْرُ فَخْرى وَ »  كنم. من است و من به آن افتخار مى فقر افتخارفرمايد: و می 4،«فَخْرى 

اَللّهُمَّ اَحْيِنى مِسْكينا وَ اَمِتْنى مِسْكينا وَ احْشُرْنى فى »  و نيز فرموده است: 5«بِهِ اَفْتَخِرُ 

 6.«زُمْرَةِ الْمَساكين 
 .خدايا مرا مسكين زنده بدار و مسكين بميران، و مرا با مساكين محشور نما

 «خُزّانَةٌ مِنْ خَزائِنِ اللّهِ »  ز آن حضرت در مورد فقر پرسيدند، فرمود:ا

 «كَرامَةٌ مِنَ اللّهِ »  بار دوم سؤال را تكرار كردند، فرمود:

                                                           
 .به ترتيب صبحى 56ض و به ترتيب في 53ـ نهج البالغه، حكمت  1
 .124، ص42ـ بحار االنوار، ج 2
 .44، ص42ـ بحار االنوار، ج 3
 .42، ص42ـ بحار االنوار، ج 4
 .55، ص42ـ بحار االنوار، ج 5
 .16522 ، حـ كنز العمال 6
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ءٌ ال يُعْطِيَهُ اللّهُ اِالّ نَبِيّا مُرْساَلً اَوْ مُؤْمِنا كرِيما عَلَى  شَى»  و براى بار سوم پرسيدند و فرمود:

 1«عالى اللّهِ تَ
اى است از خزائن الهى ـ كرامتى و فضلى است از سوى خدا ـ چيزى است كه خدا جز به نبى مرسل يا  گنجينه

 .كند مؤمنى كه بر خدا حقّى و كرامتى داشته باشد عطاء نمى
اَلْفَقْرَ اَزْيَنُ عَلَى »  و باز آن حضرت در اين روايت، فقر را زينت مؤمن معرفى فرموده است:

 2«نِ مِنَ الِعذارِ الْحَسَنِ عَلَى خَدِّ الْفَرَسِ الْمُؤمِ
 .هاى اسب فقر زيباتر است براى مؤمن از لجام زيبائى بر اطراف گونه

)شيعيان( براى طلب رزق نبود،  فرمايند: اگر درخواست مؤمنان مى امام صادق

 داد. خداوند آنها را فقيرتر قرار مى

هِ الشّيعَةِ( عَلَى اللّهِ فى طَلَبِ الرِّزْقِ لَنَقَلَهُمْ مِنَ الْحالِ الَّتى هُمْ لَواْل اِلْحاحُ الْمُؤمِنينَ )هذِ» 

 3«فيها اِلى حالٍ )ما هُوَ( اَضْيَقُ مِنْها 
اى  ورزيدند، خداوند آنها را از وضعيتى كه دارند، به مرحله اگر مؤمنان نزد خدا براى طلب روزى اصرار نمى

 .فرمود تر منتقل مى سخت
 ظاهرى تهافت

اى  اى به مذمت فقر پرداخته بودند و دسته هائى از دو گروه مختلف روايات كه دسته نمونه

به ستايش آن، بيان شد. اكنون جاى پاسخ به اين سئوال است كه چگونه اختالف 

 شود؟ ظاهرى اين روايات حل مى

اين توجيه  اند: فقر مذموم، فقر مالى و فقر ممدوح، فقر حقيقى است و البته برخى گفته

 ذاتى انسان است و طلب ذاتى معقول نيست. ،رسد، چون فقر حقيقى نظر نمىصحيح به 

تواند خير باشد، فقر مذموم،  تواند شرّ باشد و مى اند: مال و دارائى مى اى ديگر گفته عده

پايه  باشد. اين توجيه هم بى و فقر ممدوح، فقر از دارائى شرّ مى فقر از دارائى خير است

چون بدون شک وجود مال براى پيامبر خير بود و او قطعا با مال معصيت انجام  است

 طلبيد. نمود ولى با اينحال وى از خدا فقر مى داد بلكه در مسير طاعت صرف مى نمى

اند: اگر انسان نياز به مال داشته باشد فقر براى او مذموم است ولى اگر  بعضى ديگر گفته

باشد. چنين توجيهى درست نيست زيرا فقر يعنى نداشتن  ىنيازمند نباشد فقر مذموم نم

                                                           
 .44، ص42ـ بحار االنوار، ج 1
 .21، ص42بحار االنوار، ج ـ 2
 .264و261، ص2اصول كافى، ج ـ 3
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مال براى كسى كه بدان احتياج دارد، پس كسى كه به مال احتياج ندارد، با نداشتن مال 

 شود. فقير محسوب نمى

ترديد اين توجيهات قانع كننده نيستند چه اينكه به موردى خاص اشاره دارند. آنچه  بى

رسد اين است كه: اگر كسى بتواند بر نبود  ار به نظر مىبراى حل تعارض ظاهرى اين اخب

ثروت صبر كند و مرتكب گناهانى چون كسب باطل، دروغ، دزدى، گدائى و از همه 

مهمتر ناشكرى و ناسپاسى نشود، فقر براى او ممدوح است، زيرا راهيابى به مراتب معنوى 

و حتى ترقى سريعتر انسان هاى دنيوى باعث تكامل  تر است و كم شدن علقه با فقر آسان

 شود. مى

امّا براى كسى كه ناسپاسى و ناشكرى كند و خود را به معاصى آلوده نمايد فقر مذموم و 

 شود. قريب كفر محسوب مى

فرمايد: اگر تو را به فقر مبتال كنم و صبر را  نيز خداوند مى در داستان حضرت ابراهيم

 صبر مذمت شده است. فقر بىاز تو بگيرم چه خواهى كرد؟ در اينجا نيز 

بهر حال فقر نوعى آزمايش الهى است. آنكه بتواند از اين آزمايش سر بلند خارج شود، 

فقر براى او فخر است، و آنكس كه نتواند در اين امتحان بزرگ موفق شود، فقر براى او 

 اعلم.  هالكت آور است. واللّه

 صبر در فقر

بايست عفّت و  داند. فقير مى ز هر چيز صبر مىاسالم به صراحت وظيفه فقير را قبل ا

حياء خويش را نگه دارد و سفره فقر خود را هميشه نگشايد و راز دل را نزد همه برمال 

 نسازد. 

 اند توجه كنيد: به رواياتى در اين باره كه زوايائى از اهميت صبر را بيان نموده

اَمانَةً عِنْدَ خَلْقِهِ فَمَنْ سَتَرَهُ اَعْطاهُ اللّهُ مِثْلَ اَجْرِ اِنَّ اللّهَ جَعَلَ الْفَقْرَ : »  اللّه قال رسول

 1«الصّائِمِ القائِمِ 
عنوان امانت نزد خاليق قرار داده است، كسى كه آن را مخفى كند، خداوند اجرى همانند مزد  خداوند فقر را به

 .كند روزه دارى كه شبها به نماز ايستاده باشد، به او عطاء مى
 فرمايند: در مورد تقدم زمانى ورود فقرا به بهشت مى حضرت

                                                           
 .261، ص2فى، جـ اصول كا 1
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 1«اِنَّ الْفُقَراءَ الْمُؤْمِنينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسَ مِئَةَ عامٍ » 
 .ندرو مؤمنان فقير، قبل از اغنياء آنها به قدر نصف روز كه معادل پانصد سال است زودتر به بهشت مى

 تحقیر فقیر

تحقير هر انسانی به هرعلتی مشروع نيست و تحقير فقير به خاطر فقر وی زشتی 

ااَل وَ مَنِ اسْتَخَفَّ بِفَقيرٍ مُسْلِمٍ فَقَدِ اسْتَخَفَّ »  اند: فرموده امام صادقبيشتری دارد. 

تُوبَ ـ وَ مَنْ اَكْرَمَ فَقيرا مُسْلِما لَقِىَ اللّهُ يَوْمَ بِحَقِّ اللّهِ وَ اللّهُ يَسْتَخِفُّ بِهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ ااِلّ اَنْ يَ

 2«القِيمَةِ وَ هُوَ عَنْهُ راضٍ 
بدانيد آنكه فقير مسلمانى را كوچک شمارد، حقّ خداوند را كوچک شمرده است و خداوند او را در قيامت كوچک 

خدا را در حالى كه از او راضى است مالقات  شمارد مگر اينكه توبه كند. و آنكه فقير مسلمانى را احترام كند، مى
 كند. مى

حال است و با آنان به صورت  كسانى كه شيوه نشست و برخاست آنها با فقراء سرد و بى

شوند و حتّى از گفتن سالم فقير و يا پاسخ  ديگرى خالف ارتباطشان با اغنياء روبرو مى

 در روايت ذيل تأمل كنند. محترمانه به او خوددارى كنند، عالوه بر احاديث گذشته

الْغَنِىِّ لَقِى اللّهُ عزَّ  عَلَيْهِ خاِلفَ سَالمِهِ عَلَىمَنْ لَقِىَ فَقيرا مُسْلِما فَسَلَّمَ : » قال الصادق

 3«وَ جَلَّ يَوْمَ القِيمَةِ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبانٌ 
كند به وى سالم دهد، روز قيامت در  كسى كه به فقير مسلمانى برخورد كند و برخالف آنچه با غنى سالم مى

 كند كه خداوند از او خشمگين است. حالى با خداى متعال مالقات مى
 مذمت هرگونه خواستن 

طلب چيزى از غير خدا، جز براى اصالح امور معاد، يا در ارتباط با آن، رذيله اخالقى 

 شود. محسوب مى

يابيم ريشه تمام  اشيم در مىاگر نگاهى دقيق به زندگى اجتماعى بشر امروز داشته ب

 مفاسد اقتصادى، زياده خواهى و عدم قناعت به حقّ خويش است.

اش را از كسى بخواهد منع  در صدر اسالم، رسول خدا حتى از اينكه كسى تازيانه افتاده

گويد: پيامبر خدا با من شرط نمود كه از احدى چيزى نخواهم. من  ابوذر مى فرمود. مى

                                                           
 .16511 ، حـ كنز العمال 1
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 1«وَ ال سَوْطُکَ اَنْ يَسْقُطَ مِنْکَ حَتّى تَنْزِلَ اِلَيْهِ فَتَأخُذَهُ »  مود:شرط بستم و او فر

 .افتد از كسى نخواهى، و خود پائين آمده و بگيرى ات كه از دست تو مى حتى تازيانه

 2«شيعَتُنا مَنْ ال يَسْئَلُ النّاسَ وَ لَوْ ماتَ جُوعا : » قال الصادق
 .سؤال نكند ولو از گرسنگى بميرد شيعه ما كسى است كه از احدى

»  فرمايـد:سرخ نگه می دارنـد، مـی سـتايد و مـی راهايشان چهرهقرآن كريم فقرائی كه 

بُهُمُ الْجاهِـلُ رْبا فِـى االَرْضِ يَحْسـَ تَطيعُونَ ضـَ  لِلْفُقَراءِ الَّذينَ اُحْصِرُوا فى سَبيلِ اللّهِ ال يَسـْ

هُمْ بِسيماهُمْ ال يَسْئَلُونَ النّاسَ اِلْحافا وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّـهَ اَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُ

 3«عَليمٌ  بِهِ
توانند مسافرتى كننـد و از  نمى اند، انفاق مخصوص شما بايد براى كسانى باشد كه در راه خدا در تنگنا قرار گرفته

شناسى، آنها هرگـز بـا  پندارند. اما آنها را از چهره هايشان مى ز مىنيا شدت خويشتن دارى، افراد ناآگاه آنها را بى
 .خواهند، هر چيز خوبى در راه خدا انفاق كنيد، خداوند به آن آگاه است اصرار چيزى از مردم نمى

 رد سائل 

شود و در برخى موارد مستحّق عقاب نيز  هر چند سؤال و درخواست ناپسند شمرده مى

دهد دست سائلى كوتاه شود و در مقابل آبروى ريخته  اه اجازه نمىهست؛ امّا اسالم هيچگ

 شده او چيزى قرار نگيرد.

 4«وَ اَمَّا السّائِلَ فاَل تَنْهَرْ » 
 .سائل را از خويش به خشم مران

 نمايد. معناى راندن با خشونت است و آيه از راندن سائل نهى مى نهر، به

شود برخی ياری به سائل نكنند، میهائی كه موجب باره بهانهدر  امام ششم

 5«اِنّا لَنُعْطى غَيْرَ الْمَسْتَحَقِّ حَذَرا مِنْ رَدِّ الْمُسْتَحَقِّ »  فرمايد: مى
 .دهيم تا مبادا بين آنها مستحقى باشد ما به كسى كه ظاهرا غير مستحق است عطا مى

خواهد مالى  و يا مى خواهد اموال زيادى را به سائلى بدهد البته در مواردى كه انسان مى

را به يكى از دو يا چند سائل بدهد شيوه شناخت سائل محتاج اين است كه آدمى با 

                                                           
 .16431 ، حـ كنز العمال 1
 .312، ص6ـ وسايل الشيه، ج 2
 .243ـ  بقره ـ  3
 .11ـ  ضحى ـ  4
 .152، ص26ـ بحار االنوار، ج 5
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 ديدن وى به ترحم آيد.

 1«اُنْظُرُوا اِلَى السّائِلِ فَاِنْ رَقَّتْ قُلُوبُكُمْ لَهُ فَأَعْطُوُهُ فَاِنَّهُ صادِقٌ : »  اللّه قال رسول
 .به ترحم آمد به او انفاق كنيد كه وى راستگو استبه سائل نگاه كنيد اگر دل شما 

پاسخ گذارند.  اى ممكن است مال خويش را اندك شمارند و به اين جهت سائل را بى عده

 تر است. اينان بدانند، به هرحال رد سائل از اينكه به او مال اندكى داده شود، زشت

 2«الْحِرْمانَ اَقَلُّ مِنْهُ  ال تَسْتَحِ مِنْ اِعْطاءِ الْقَليلِ فَاِنَّ: » قال على
 .از بخشش اندك حياء نكن زيرا محروم نمودن از آن كمتر است

يكى از عواقب مهم رد سائل، تعميم عذاب است. افرادى كه به صداى سائل توجه نكنند، 

اند، وبال عملشان، دامن سايرين را  و تغافل نمايند، عالوه بر اينكه خود را هالك ساخته

گرفت. رسول خدا در مورد كسى كه صداى فقيرى را بشنود و خود را به كرى نيز خواهد 

اِذا تَصامَتْ اُمَّتى عَنْ سائِلها وَ مَشَتْ بِتَبَخْتُرِها، حَلَفَ رَبّى عَزَّ وَ جَلَّ »  فرمايد: بزند مى

 3«بِعِزَّتِهِ فَقالَ: وَ عِزَّتى الَعَذِّبَنَّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ 
اعتنائى و تبختر بگذرد، پروردگارم به عزّت خود  در مقابل سائلى خود را به كرى بزند و با بى هركس از امّت من

 .سوگند ياد كرده و فرموده است: به عزّتم سوگند كه برخى از اينها را بخاطر بعضى ديگر عذاب خواهم كرد
خواهى  و در نهايت اگر كسى توان بذل مال به سائل ندارد، با سخن نيک و با دعا و عذر

از وى جدا شود، چه اينكه سائل با سؤال خود حقّى بر شما دارد و اگر عطاء حقّ وى 

 بايست از وى پوزش طلبيد تا در مقابل حقّ او چيزى قرار گرفته باشد. ممكن نباشد، مى

  فرمود: فرمايند: خداوند به موسى مى امام باقر

وْ بِرَدٍّ جَميلٍ، الِنَّهُ يَأتيکَ مَنْ لَيْسَ بِاِنْسٍ وَ ال جانٍّ، يا مُوسى اَكْرِمِ السّائِلَ بِبَذْلٍ يَسيرٍ اَ»

 مَالئِكَةٌ مِنْ مَالئِكَةِ الرَّحْمنِ، يَبْلُونَکَ فيما خَوَّلْتُکَ وَ يَسْئَلُونَکَ عَمّا نَوَّلْتُکَ فَانْظُرْ كَيْفَ اَنْتَ

 4«صانِعٌ يا ابْنَ عِمرانَ 
شود كسى كه نه انسان است  يا ردّ كردنى نيكو اكرام نما، همانا بر تو وارد مىاى موسى، سائل را با بذلى اندك و 

آزمايد و سؤال  ايم مى باشد. تو را به آنچه عطا كرده اى از فرشتگان خداى رحمان مى و نه جن، بلكه فرشته
 .كند، پس ببين با وى چگونه رفتار ميكنى اى فرزند عمران مى

                                                           
 .141، ص26ـ بحار االنوار، ج 1
 .به ترتيب صبحى 64به ترتيب فيض و  64مت ـ نهج البالغه، حك 2
 .541ـ عقاب االعمال، ص 3
 .15، ص4ـ فروع كافى، ج 4
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 حبس حق

گرفت و هركس كاالى خود را با  صورت مى« كالى بكالى»صورت  در گذشته داد و ستد به

 نمود. كاالئى كه بدان نياز داشت معاوضه مى

گونه داد و ستد شد، و چه  گسترش زندگى اجتماعى انسان موجب بروز مشكالتى در اين

 خواست. آمد كه صاحب گندم به برنج احتياج داشت و مالک برنج گندم نمى بسا پيش مى

واسطه كميابى آنها در طبيعت و نيز فوايد زينتى آنها  به طال و نقرهت تا اينكه مدتها گذش

و قابل تبديل به هر كاالئى « ثمن»عنوان  و استحكامشان در مقابل رطوبت هوا و خاك، به

امّا باز هم انفجار جمعيت انسانها، متفرق شدن آنها در سراسر كره خاكى  انتخاب گرديد.

طال و نقره و غير قابل تقسيم شدن آنها به اجزاء كوچكتر  هاى و همگن نبودن سكه

 موجب شد بشر، پول را اختراع نمايد و آن را جايگزين طال و نقره قرار دهد.

عنوان محور معامالت قرار گرفت و طال و نقره  اى كاغذ بيش نيست به پول كه برگه

 شد.  ها نگه داشته مى عنوان پشتوانه پول در خزانه حكومت به

البته امروزه بيش از هر چيز ديگر، سياست، امنيّت و اقتصاد، پشتوانه پول يک ملت  و

واسطه توان سياسى و امنيّت اجتماعى و سالمت يا  شود و لذا پول هر ملت به محسوب مى

بيمارى اقتصادى دائما در حال تغيير ارزش است. يک برگه اسكناس هزار تومانى امروز 

كند امّا فردا ممكن است اين توان  ... به مالكش اعطاء مىتوان خريدى معادل يک كيلو

 كمتر و يا بيشتر گردد.

اين مسأله، بايد در اداء قرض و هر نوع حق مالى كه به زمان ديگرى موكول شده، مورد 

 شود همان نباشد كه اخذ شده است. توجه قرار گيرد. زيرا چه بسا آنچه پرداخت مى

 انواع قرض

صورتى است كه زمان پرداخت آن رسيده  ور است. گاهى قرض بهقرض بر دو گونه متص

گويند. ولى گاهى وقت پرداخت هنوز فرا « معجل»است چنين نوعى از قرض را قرض 

هاى اقساطى،  نامند. در بدهى مى« مُؤجل»نرسيده است. كه آن را قرض مدت دار يا 

 همان قسط كه سر رسيد آن رسيده است معجل و مابقى مؤجل است.

ديهى است در بدهى مؤجل قبل از رسيدن به آخرين روز، مالک توان درخواست اعاده ب

تواند بدهى خود را مطالبه كند. هر  مالک مى ،ملک خود را ندارد. ولى در بدهكارى معجل
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 چند كه مستحب است صبر كند و تا زمان امكان پرداخت از سوى بدهكار، منتظر بماند.

 انظار معسر

باشد و روايات بسيارى در بهره دنيوى و  كار از مستحبات اكيد مىبده مهلت دادن به

 اخروى اين مهم وارد شده است كه قبل از بيان آنها به آيه ذيل توجه كنيد:

 1«وَ اِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَهٌ اِلى مَيْسَرَةٍ وَ اَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » 
كار قدرت پرداخت بدهى را نداشته باشد، او را تا هنگام توانش مهلت دهيد و اگر براى كسب رضاى و اگر بده

 .خدا به او ببخشيد بهتر است
فرمايد: اگر بدهكار توان پرداخت بدهى را  در اين آيه شريفه در پى دستور به انظار، مى

ببخشيد، چه اينكه  تواند بپردازد، شما آن را صدقه محسوب كنيد و بر او ندارد و نمى

خداوند جزاى اين عمل نيک را بطور مضاعف خواهد داد و از سوى ديگر، شخص بدهكار 

 در خودخورى بدهى باقى نخواهد ماند و روان او بيش از آن متأذى نخواهد گشت.

 بينيم. اينک بهره انظار در دنيا و آخرت را از زبان اخبار و احاديث مى

 الف( بهره بستانکار در دنیا

مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرا كانَ لَهُ عَلَى اللّهِ فى كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ بِمِثْلِ مالَهُ عَلَيْهِ : »  قال رسول اللّه

 2«حَتّى يَسْتَوْفِىَ حَقَّهُ 
كسى كه تنگدستى را از پرداخت بدهى مهلت دهد، بر خداست كه به اندازه هر روزى كه به وى مهلت داده تا 

 .بمقدار تمام پول، ثواب صدقه به وى اعطاء كند زمان پرداختش و

 3«فَلْيُفَرِّجَ عَنِ الْمُعْسِرِ مَنْ اَرادَ اَنْ تُسْتَجابَ دَعْوَتُهُ وَ اَنْ تَكْشِفَ كُرْبَتُهُ »  :دايفرممیو نيز 

 .خواهد دعايش مستجاب شود و غمش زدوده گردد، بر بدهكار تنگدست گشاده گيرد كسى كه مى

مَنْ اَقرَضَ مُؤْمِنا قَرْضا يَنْتَظِرُ بِهِ مَيْسُورَهُ كانَ مالُهُ فى زَكوةٍ وَ »  فرمايد: و همچنين مى

 4«كانَ هُوَ فى صَالةٍ )الصَّالةِ مَعَ( مِنَ الْماَلئِكَةِ حَتّى يُؤَدّيهِ اِلَيْهِ 
را داشته و در كسى كه به مؤمنى قرض دهد و مطالبه نكند و منتظر غنى شدن وى باشد، مال وى ثواب زكات 

 .معرض دعاء مالئک است تا زمانيكه قرضش برگردانده شود
 ب( بهره بستانکار در آخرت 

                                                           
 .211ـ بقره ـ  1
 .151، ص113ج ـ بحار االنوار، 2
 .15321 ، حـ كنز العمال 3
 .132، ص113ـ بحار االنوار، ج 4
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 1«مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرا اَوْ وَضَعَ لَهُ، وَقاهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ فيحِ جَهَنَّمَ : »  قال رسول اللّه
رد و ببخشد، خداوند او را از شدّت حرارت جهنم كسى كه بدهكار تنگدستى را مهلت دهد، يا از او دست بردا

 .مصون دارد

 2«مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرا اَظَلَّهُ اللّهُ بِظُلِّهِ يَوْمَ ال ظِلَّ اِالّ ظِلُّهُ : » قال الصادق
اى جز سايه او نيست، بر او سايه خواهد  كسى كه تنگدستى را مهلت دهد، خداوند با سايه خويش، روزى كه سايه

 خت. اندا
است. شخصيت وى نزد علماء  محمد بن عمير از اصحاب اجماع و از ياران امام كاظم

رجال ما به حدى قوى است كه روايات نقل شده از او هرچند از سلسله سند آن، اسمى 

شود و لذا مَثَل شده  السند تلقى مى از اسماء رواة حذف شده باشد، همانند روايات تام

يعنى روايات مرسل ابن ابى عمير همانند رواياتى است كه « ندهمَراسيله كمساي»است كه 

شغل وى بزازى بود، حكومت وقت او را به خاطر وابستگى به امام  سند آنها تكميل است.

 بازداشت نمود و پس از شكنجه، چهار سال به زندان افكند و اموالش را مصادره كرد.

تهى بود و در مضيقه جدّى قرار  محمد بعد از خالصى از زندان دستش از اموال دنيا

وى نزد كسى ده هزار درهم طلب داشت، بدهكار خانه خويش را فروخت و ده  داشت.

اش شد، فرمود: با  هزار درهم را به حضور محمد آورد، محمد چون متوجه فروش خانه

 گيرم چراكه امام صادق اينكه اكنون خودم به يک درهم پول محتاجم ولى نمى

ال يَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنْ »  .شود واسطه قرض اخراج نمى كسى از خانه خويش به فرموده است:

 3«مَسْقَطِ رَأسِهِ بِالدَّيْنِ 

 معطل نمودن بستانکار 

با اينكه انظار معسر از مستحبات مؤكد است، اما شخص مقروض بايد بداند كه معطل 

شود و گاهى  وب مىكردن بستانكار و تأخير در پرداخت بدهى از گناهان عمده محس

سازد ها را دستخوش بحران می. اين گناه ارتباط انسانگردد موجب سد از سبيل حقّ مى

 .بردو همگرائی اجتماعی را از بين می

                                                           
 .46، ص2ـ الترغيب، ج 1
 .211، ص41ـ بحار االنوار، ج 2
 .25، ص13ج وسايل الشيعه، ـ 3
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 1«مَطَلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ : »  قال رسول اللّه
 .تأخير در پرداخت بدهى از سوى شخصى كه توان پرداخت بدهى دارد ظلم است

اى ديگر قرض  دفعه»گويد:  ى بدهى خود را پرداخت نكرد، بستانكار با خود مىبدهكار وقت

شود و محتاج و  و به اين وسيله راه اعمال نيک در آينده بسته مى« به كسى نخواهم داد

 گردد. نيازمند واقعى، وامانده مى

يستند؟ آن لَعَنَ اللّهُ قاطِعى سَبيلِ الْمَعْرُوفِ عرض كردند كه آنها ك: » قال الصادق

حضرت فرمود: الرَّجُلُ يُصْنَعُ اِلَيْهِ الْمَعْرُوفُ فَيَكْفُرُهُ، فَيَمْنَعُ صاحِبَهُ مِنْ اَنْ يَصْنَعَ ذلِکَ اِلى 

 2«غَيْرِهِ 
بندند. اصحاب عرض كردند: آنها چه كسانى هستند؟ امام فرمود: كسى  خدا لعنت كند كسانى كه راه خير را مى

شود كه در حقّ ديگرى انجام  كند و صاحب آن كار را مانع مى و شده است و او كفران مىكه كار نيكى در حقّ ا
 .دهد

گناه بدهكارى كه پرداخت بدهى را با وجود غناى خويش به تاخير  رسول خدا

 اندازد، همانند گناه باجگير در هر روز، معرفى فرموده است. مى

 3«قْدِرُ عَلى اَداءِ حَقِّهِ فَعَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَطيئَةُ عَشّارٍ مَنْ مَطَلَ عَلى ذى حَقٍّ حَقَّهُ وَ هُوَ يَ» 
كسى كه در پرداخت حقّ ديگران كوتاهى كند با اينكه توان پرداخت دين خود را دارد، هر روز گناه باجگير بر 

 .شود وى نوشته مى
 عذاب اخروى معطل كننده را چنين بيان فرموده است: امام صادق

مُؤمِنٍ حَبَسَ مُؤمِنا عَنْ مالِهِ وَ هُوَ مُحْتاجٌ اِلَيْهِ لَمْ يَذُقْ وَ اللّهِ مِنْ طَعامِ الْجَنَّةِ وَ ال اَيُّما » 

 4«يَشْرَبُ مِنْ رَحيقِ الْمـَخْتُومِ 
چشد و از  مؤمنى كه مال مؤمنى ديگر را كه به آن محتاج است حبس كند، به خدا سوگند از غذاى بهشت نمى

 .نوشد دست نخورده آن نمىشراب طاهر و 
 اى كه در پى آيه دَين آمده است آيهبرابر فرمان 

 5،«فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضا فَلْيُؤَدِّ الَّذى اؤْتُمِنَ اَمانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ... »... 
بايست  آنكه امين شمرده شده مىايد پس  ايد گرو نگرفته اگر به يكديگر اطمينان داشتيد و در مقابل آنچه كه داده

                                                           
 .324، ص13ـ مستدرك الوسايل، ج 1
 .532، ص11ـ وسايل الشيعه، ج 2
 .12، ص13ـ وسايل الشيعه، ج 3
 .444، ص1ـ سفينة البحار، ج 4
 .213ـ  بقره ـ  5
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 .بدهى خود را به موقع پرداخت كند و تقواى خدائى كه پروردگار اوست پيشه نمايد
اگر قرض دهنده به قرض گيرنده اطمينان داشت و از وى چيزى به گرو نگرفت،  

بايست قرض گيرنده، قرض را كه به منزله امانت است برگرداند و خداوند را در نظر  مى

 باشد.داشته 

 نیّت اداء

كسى كه توان پرداخت بدهى را ندارد واجب است حداقل نيّت پرداخت داشته باشد، 

باشد، لذا عدم  وجوبى كه در اينجا بيان شد، وجوب شرعى است و صرفا لزوم اخالقى نمى

 نيّت اداء، حرام است.

ن البته وجوب نيّت پرداخت قرض، حكمى كلى است و منحصر در شخص معسر و در زما

عسر وى نيست، لذا هركسى كه چيزى را قرض نمايد، از همان آغاز اخذ قرض، بايستى 

نيّت پرداخت را داشته باشد و آنكه قرض بگيرد و نيّت اداء نكند، آنچه را كه قرض گرفته 

 باشد و چه بسا بدتر از آن است. بمنزله مال مسروقه مى

تَقْرَضَ مِنْهُ ماالً وَ فى نِيَّتِهِ اَنْ ال يُؤَدِّيَهُ، فَذلِکَ اَيُّما رَجُلٍ اَتى رَجُالً فَاسْ: » قال الصادق

 1«اللِّصُّ الْعادى

 .كسى كه نزد ديگرى آيد و از او مالى بقرض بگيرد و در نيّت داشته باشد كه برنگرداند، دزد متجاوز است

هُورِ النِّساءِ وَ كذلِکَ مَنِ اسْتَدانَ السُّرّاقُ ثاَلثَةٌ، مانِعُ الزَّكاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُ » و نيز فرموده است:

 2«دَينا وَ لَمْ يَنْوِ قَضائَهُ 
ـ كسانى كه مهر زنان را حالل  2كنند.  ـ كسانى كه حقوق واجب شرعى را پرداخت نمى 1اند:  دزدان سه دسته

 .گيرند و نيّت پرداخت آن را ندارند ـ كسانى كه قرض مى 3شمرند.  مى
 ثواب پرداخت دین

واسطه وسعت فضل و درياى كرم وى، براى بدهكارى كه  حكيم، جلّ و على، به خداى

 بدهى خود را به وقت پرداخت كند، ثواب بسيارى را اعطاء خواهد كرد.

دِرْهَمٌ يَرُدُّهُ الْعَبْدُ اِلَى الْخُصَماءِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ عِبادَةِ اَلْفِ سَنَةٍ وَ خَيْرٌ لَهُ : »  قال رسول اللّه

 3«نْ عِتْقِ اَلْفِ رَقَبَةٍ وَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَلْفِ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مِ

                                                           
 .16، ص13ـوسايل الشيعه، ج 1
 .23، ص15ـ وسايل الشيعه، ج 2
 .114، ص12ـ مستدرك الوسايل، ج 3
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يک درهم كه انسان به صاحبانش برگرداند، براى او بهتر است از عبادت هزار سال و آزاد نمودن هزار بنده و نيز 

 .برتر است از هزار حج و عمره

 و نيز فرموده است:

صَماءِ، اَعْتَقَ اللّهُ رَقَبَتَهُ مِنَ النّارِ وَ اَعْطاهُ بِكُلِّ دانِقٍ ثَوابَ نَبِىٍّ وَ بِكُلِّ مَنْ رَدَّ دِرْهَما اِلَى الْخُ » 

 1«دِرْهَمٍ مَدينَةً مِنْ دُرَّةٍ حَمْراءَ 
كسى كه درهمى را به صاحبانش برگرداند، خداوند او را از آتش جهنم نجات خواهد داد و به قدر هر دانقى كه به 

نمايد شهرى از درّ سرخ براى او  كند اجر پيامبرى و به اندازه هر درهمى كه پرداخت مى خت مىصاحبش پردا
 خواهد بود. دانق را حدود يک ششم درهم گويند.

و اين هم ثواب بر گرداندن مال حرام يعنى مالى كه از كسى غصب و يا سرقت شده 

 است: 

 2«دِلُ عِنْدَ اللّهِ سَبْعينَ اَلْفِ حَجَّةً مَبْرَوُرَةً اَداءُ دانِقٍ مِنْ حَرامٍ يَعْ: »  قال رسول اللّه
 اداء نمودن دانقى از حرام نزد خداوند معادل هفتاد هزار حج مقبول است.

 هرحال خداوند از هر گناهى بگذرد از حقوق النّاس نخواهد گذشت. به

 3«وبِهِ ااِلَّ الدَّيْنَ، فَاِنَّ كفّارَتَهُ قَضائُهُ اَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الشَّهيدِ كَفّارَةٌ لِذُنُ: » قال الباقر

 .ريزد كفاره همه گناهان او خواهد بود اال قرض كه تنها كفاره آن اداء آن است اولين قطره خونى كه از شهيد مى

اين اخبار و تمام رواياتى كه از آغاز بحث تاكنون گذشت، اطالق دارند و شامل حقوق 

شوند. بنابراين عدم پرداخت وجوه شرعى  وات و اخماس نيز مىشرعى و بدهكارى از زك

 نيز معصيت شمرده شده و تأخير در آن در صورت توان پرداخت جايز نيست.

 مقدار پرداخت 

مقدار پرداخت بايستى به قدر دريافت باشد و اگر بيش از آن را شرط كرده باشند ربا 

ت عدم شرط مستحب است شود و براى طرفين حرام است ولى در صور محسوب مى

 بدهكار چيزى بر مبلغ بدهى بيفزايد.

يابيم كه: بستانكار وقتى قرض  اگر آنچه را كه در آغاز بحث گذرانديم بخاطر آوريد در مى

دهد، از منافع احتمالى آن پول در آن مدّت معين بخاطر  الحسنه به شخصى مى

بنابراين اگر بدهكار در تاريخ دهد.  گذرد و بهره اخروى را ترجيح مى دستورات دينى مى

                                                           
 .114، ص12ـ مستدرك الوسايل، ج 1
 .116، ص12ـ مستدرك الوسايل، ج 2
 .15، ص13وسايل الشيعه، ج ـ 3
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سررسيد، بدهى خود را پرداخت كرد چيزى بر عهده وى واجب نيست. ولى اگر پرداخت 

بدهى به تأخير افتد و مخصوصا اگر بدون رضايت بستانكار باشد و ارزش پول هم در 

مدّتى كه پرداخت قرض به عقب افتاده كاسته شود، در اين صورت بدهكار بايستى هنگام 

اخت بدهى، مبلغى را به بستانكار بدهد كه توان و قدرت خريد زمان پرداخت را به پرد

المثل اگر كسى صد تومان را سه ماهه قرض نمود، و يكسال پرداخت  وى اعطاء كند، فى

بدهى را به تاخير انداخته اگر در اين مدت ارزش پول سقوط كرده باشد، پرداخت صد 

هكار مبلغى را بپردازد كه ارزش صد تومان موعد تومان كافى نبوده بلكه بايستى بد

 پرداخت را داشته باشد.

ناگفته نماند كه به واسطه حرمت شديد ربا، احتياط در اين زمينه ضرورى به نظر 

رسد و لذا سزاوار است كه قرض دهنده چيزى اضافه بر اصل مال خود نخواهد. البته  مى

تواند كمتر از آنچه  قروضه، بدهكار نمىترديدى نيست كه در صورت افزايش ارزش مال م

 است پرداخت نمايد. كه گرفته
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 خشم

باشد. اين دو تاثير  غيظ از حسنات مهم مى  خشم و غضب از معاصى بزرگ و طبعا كظم

با او يا هبوط و سقوط  وو حتی سالمتی جامعه با ايجاد همدلی بسيارى در تكامل آدمى 

در آغاز اين مقوله به بررسى اوصاف و خصوصيات غضب در اخبار  دارند.ايجاد كدورت 

 توان چنين برشمرد: خصوصيات خشم را مى پردازيم. واحاديث مى

 ـ كلید هر گناه است 1

عقل در حين خشم مغلوب است و طبعا عملى به مقتضاى عقل از خشمگين صادر 

براى ورود به بسيارى از معاصى فراهم كند و آدمى را  اى تواند زمينه شود و همين مى نمى

 غضب، كليد هر بدى است. فرمايد:می امام صادق به سوى گناهان ديگر سوق دهد.

 1.«اَلْغَضَبُ مِفْتاحُ كُلِّ شَرٍّ»

 2«اَلْغَضَبُ مُثيرُ الطَّيْشِ . خشم، باعث سبكسرى استو به تعبير حضرت امير 

شود و ورود به آن آغازى براى معاصى ديگر  صى شمرده مىبنابراين غضب خط قرمز معا

است، كما اينكه نشكستن اين حريم و پا نگذاشتن بر اين خط، آغازى براى فضائل 

ريشه تمام فضائل، نگهداشتن غضب و كشتن : فرمايدمی على امام شود. شمرده مى

 3«هْوَةِرَأسُ الْفَضائِلِ مِلْکُ الْغَضَبِ وَاِماتَةُ الشَّ»شهوت است.

 ـ برمال كننده عیوب است 2

بسا تابع اراده جدّى وى نباشد و لذا ممكن است دست به  اقوال وافعال خشمگين چه

اعمالى بيااليد كه زشتيها و قبائح خود را برمال كند. عالوه اينكه خشم به خودى خود نيز 

 ست.آشكار كننده عيب بزرگى است و آن عدم توان مهار نمودن اسب سركش غضب ا

 نمايد. كند وزشتيهايش را آشكار مى خشم، صاحبش را هالك مى :فرمايدمی على امام

 4«اَلْغَضَبُ يُرْدى صاحِبَهُ وَيُبْدى مَعايِبَهُ »

                                                           
 .313، ص2اصول كافى، ج -1
 غررالحكم. -2
 غرر الحكم. -3
 غرر الحكم. -4
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 1«اَلْغَضَبُ يُثيرُ كَوامِنَ الحِقْدِ» افزايد. هاى كينه را مى خشم وغضب نهفته فرمايند: و نيز مى

 ـ طبع جاهل است 3

 ريع خشمگين شدن يكى از عالئم جهالت است.خشم و مخصوصا س

 2«مِنْ طبايِعِ الجُهّالِ اَلتَّسَرُّعُ اِلَى الغَضَبِ فى كُلِّ حالٍ» فرمايند: مى امام على

 .يكى از اوصاف نادانان، زود خشم گيرى درهمه حاالت است

 ـ عالمت جنون است 4

وطبعا هرگونه عملى بر  به معناى پوشيدن و مخفى شدن عقل است« جَنَّ»جنون از ماده 

خالف مقتضاى عقل، حظّى از جنون دارد، و خشمگين در زمان عصبانيت به تناسب 

 شود. خشم او، مجنون شمرده مى

شود و  خوئى نوعى جنون است چرا كه صاحبش پشيمان مى تندفرمايد: می علىامام 

مِنَ الْجُنُونِ لِأَنَّ  اَلْحِدَّةُ ضَرْبٌ » اگر پشيمان نگردد عالمت استحكام جنون وى است.

 3«صاحِبَها يَنْدَمُ فَاِنْ لَمْ يَنْدَمْ فَجُنُونُهُ مُسْتَحْكَمٌ

 ـ و در نهایت جوالنگاه شیطان است 5

آدم است. چه اينكه انسان  هاى محكم ابليس براى اغواء بنى غضب يكى از دستگيره

اى حاصله از غضب، ه خشمگين، بدون احتياج به اغواهاى ديگر ابليس، با همان هيجان

 گردد. معاصى ديگر براى او هموار شده و ارتكاب آنها آسان مى

اِنَّ هذَا الغَضَبَ جَمْرَةٌ مِنَ الشَّيْطانِ تُوقَدُ فى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، وَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذا : »قال الباقر

طانُ فيهِ، فَاِذا خافَ اَحَدُكُمْ ذلِکَ مِنْ غَضِبَ احْمَرَّتْ عَيْناهُ وَانْفَتَحَتْ اَوْداجُهُ وَدَخَلَ الشَّيْ

 4«نَفْسِهِ فَلْيَلْزَمِ األرْضَ، فَاِنَّ رِجْزَ الشَّيْطانِ لَيَذْهَبُ عَنْهُ عِنْدَ ذلِکَ
شود، و چون كسى از  اى شيطانى است كه در دل آدميزاد شعله ور مى اين غضبى كه در وجود شماست، شراره

هاى گردنش ورم كند شيطان در وجودش داخل شود، پس اگر  شود، و رگ شما خشمگين گردد چشمانش سرخ
 شود. كسى از شما از اين حالت خود ترسيد بر زمين بچسبد زيرا وسوسه شيطان در آن حالت از او دور مى

 به صاحبش خشم رجوع

                                                           
 غررالحكم. -1
 غرر الحكم. -2
 به ترتيب صبحى. 255به ترتيب فيض و  244نهج البالغه، حكمت  -3
 .314، ص2ـ اصول كافى، ج4
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را بر شمرديم. اينک يكى از پيامدهاى زيانبار غضب كه توجه به  خشمبخشى از اوصاف 

 نمائيم.  مان اين بيمارى مفيد است، مطرح مىآن در در

باشد، اين اثر چه از نظر جسمانى و فشار  بازگشت غضب به صاحبش از اثرات مهم آن مى

به دستگاه عصبى انسان و در نتيجه شدّت جريان خون و تاثير عميق در سراسر بدن، و 

و البته ضرر او سازد  چه از نظر روحانى و تضعيف قوه عقالنى، غضبناك را متضرر مى

باشد چه اينكه او در موضع دفاعى قرار گرفته و بدين وسيله برخى  بيش از مخاطب مى

عُقُوبَةُ » فرمايند: در اين باره مى سازد. حضرت امير عواقب منفى را از خود دور مى

 1«الغَضُوبِ وَالْحَسُودِ وَالحَقُودِ تُبْدَءُ بِاَنْفُسِهِمْ
 گردد. دار به خودشان برمى نهعقوبت خشمگين و حسود و كي

اى است، كسى كه آن را فرو برد، خاموشش  غضب آتش افروخته :اند و باز هم فرموده

. سوزد ساخته و كسى كه آن را بيفروزد و رها كند خودش اولين كسى است كه به آن مى
 2«مُحْتَرَقٍ بِها اَلْغَضَبُ نارٌ مُوقَدَةٌ مَنْ كَظَمَهُ اَطْفأَها وَمن اَطْلَقَهُ كانَ اَوَّلُ »

در اين ميان تبعات منفى روانى غضب به كسى كه به ظاهر ياورى براى دفاع از خود 

 بيشتر است. ،ندارد

 3«مَنْ غَضِبَ عَلى مَنْ اليَقْدِرُ عَلى مَضَرَّتِةِ طالَ حُزْنُهُ وَعَذَّبَ نَفْسَهُ : »قال على
 خود نداشته باشد، اندوهش دراز و نفسش معذب است. هركس خشم گيرد بر كسى كه توانائى دفع ضرر او را از

، شامفورى براى آنها عادت روزانه شده است و از صبح تا ناگفته نماند كسانى كه خشم 

مرتبطين به كنند و همه  دن به مقاصد خود استفاده مىبراى رسيحربه ار از اين دهها ب

بسا  گذارند، چه بهره نمى ب بىخود را از لبه تيز سخنان كريه و هتاكى توأم با خشم و غض

 د.نتر را لمس كن عقوبتى سختاين اثر دنيوى غضب، از آنان برداشته شده باشد، تا 

 غیظ كظم

شود،  هاى بشر، موجب برخى ناهنجاريها مى زندگى اجتماعى و اختالف عاليق و سليقه

ترين  هت عالىاسالم كه معيار اخالق را بر پايه تقرّب به خدا بنا نهاده است و به اين ج

مدارج اخالقى را ميآفريند، حلم و بردبارى را به عنوان درمان اساسى غضب معرفى 
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كند و آثار نيک زيادى  مى« غيظ كظم»نمايد و دعوت به فرو نشاندن خشم و باصطالح  مى

 غيظ در اخبار و احاديث توجه كنيد. كند. به برخى از محسّنات كظم براى آن بيان مى

 حسناتـ محبوبترین  1

ام، شتران سرخ مو  فرمايند: دوست ندارم به جاى نرمخوئى و فروتنى مى امام سجاد

كنم و بخاطر دنيا فروتنى را  داشته باشم. يعنى اين صفت حميده را با مال دنيا عوض نمى

اَحَبُّ اِلَىَّ  ما اُحِبُّ اَنَّ لى بِذُلِّ نَفْسى حُمْرَ النَّعَمِ، وَما تَجَرَّعْتُ جُرْعَةً » دهم. از دست نمى

 1«مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ ااِلّ اُكافى بِها صاحِبَها
اى ننوشيدم محبوبتر از جرعه  دوست ندارم نرم خوئى خود را با شتران سرخ مو معاوضه كنم، و هيچ جرعه

 خشمى كه مخاطب را بدان كيفر ندهم.
 ـ موجب عزّت 2

 سازد. مى افزايد و مخاطب را منقاد غيظ بر عزّت انسان مى كظم

 2«مامِنْ عَبْدٍ كَظَمَ غَيْظاً اِالّ زادَهُ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ عِزّاً فى الدُّنْيا وَاآلخِرَةِ: »قال الصادق
 اى نيست كه خشم خود را فرو برد مگر اينكه خداى متعال بر عزّت او در دنيا و آخرت بيفزايد. بنده
 ـ فرمانبرى خداوند 3

باشد. پس سزاوار  غيظ آنها در اختالفات احتمالى مى ه كظمبقاء دوستى انسانها منوط ب

اين است اگر يكى خشم گرفت و خدا را نافرمانى كرد، ديگرى براى بقاء دوستى كه 

به يكى از  غيظ كند. امام صادق محبوب خداوند است، خشمش را فرو برد و كظم

عَلى اَعْداءِ النِّعَمِ فَاِنَّکَ لَنْ تُكافِئَ يا زَيْدُ اِصْبِرْ » فرمايند: مى« زيد شحّام»اصحاب خود بنام 

 3«مَنْ عَصَى اللّهَ فيکَ بِاَفْضَلَ مِنْ اَنْ تُطيعَ اللّهَ فيه
اى زيد در مقابل مخاصمين نعمت صبر كن، زيرا عمل كسى كه درباره تو خداوند را نافرمانى كرده، به بهتر از 

 اطاعت خدا در مورد وى، جبران نخواهى كرد.
 ها فع كینهـ ر 4

شخصى به حضور پيامبر رسيد و عرض نمود مرا به چيزى  فرمايند: مى امام صادق

تعليم بفرما، حضرت فرمودند: برو و خشم مگير، آن شخص در جواب گفت: همين مرا 

ناگهان در ميان قومش جنگى به پا شد.  .يفه خويش رهسپار شدجانب طا بس است و به
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قابل هم صف كشيدند. وى نيز اسلحه پوشيد و در صف آنها سالح بر تن كردند و در م

دسته خود ايستاد، چيزى نگذشت كه به ياد فرمايش پيامبر خدا افتاد، اسلحه را كنار 

انداخت، از دسته خود جدا شد و نزد صف مقابلشان رفت و گفت: هر كدام از شما 

است و اگر ضارب را ايد، ديه آن با من  عالمت از ضارب، جراحتى برداشته نشانه و بى بى

شناسيد از خود وى قصاص كنيد. آنها كه دشمن خود را چنين جوانمرد ديدند عفو  مى

 1ها از ميان رفت. كردند و گفتند: ما به اين جريمه سزاوارتريم، سپس صلح نمودند و كينه

 ـ اجر شهید 5

است،  كه منقول از امام صادق از پدرانش« مناهى»در حديث خدا رسول

 2«وَمَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُوَ يَقْدِرُ عَلى اِنْفاذِهِ وحَلُمَ عَنْهُ اَعْطاهُ اللّهُ اَجْرَ شَهيدٍ» ايند:فرم مى
بردبارى ورزد، خداوند اجر شهيد به وى از آن كسى كه خشمى را فرو نشاند در حاليكه توان اِعمال آن را دارد، و 

 فرمايد. عطا مى
 ـ ایمنى از قیامت 6

 است. كه خشم خود را فرو برد، در شرايع مختلف مطرح شده امت براى كسىايمنى در قي

 3«يا مُوسى اَمْسِکْ غَضَبَکَ عَمَّنْ مَلَّكْتُکَ عَلَيْهِ اَكُفَّ عَنْکَ غَضَبى» در تورات:

 .ام بازگير، تا خشم خود را از تو بازگيرم اى موسى خشم خود را از كسى كه تو را بر او مسلط ساخته

اَشَدُّ االَشْياءِ غَضَبُ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ، قالُوا فَبِمَ يَتَّقى غَضَبُ اللّهِ؟ قال: بِاَنْ » ح:پيام مسي

 4«التَغْضَبُوا
اى از غضب خداوند مصونيت  بدترين چيزها غضب خداى عزّوجلّ است. حواريين عرض كردند: به چه وسيله

 .شود؟ حضرت پاسخ فرمود: به اينكه خشم مگيريد حاصل مى

مَنْ كَفَّ » :كسى كه خشمش را نگه دارد، خداوند عذابش را از او نگه ميداردفرمايد: می نبى مكرم اسالم

 5«غَضَبَهُ كَفَّ اللّهُ عَنْهُ عَذابَهُ

 ـ بهشت 7

هاى مردم، در كنار انفاق، وصف متقين  غيظ و گذشت از لغزش در قرآن كريم، كظم
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ت در رسيدن به مغفرت الهى، اهل شمرده شده است، آنان به خاطر سبقت و سرع

 بهشتى هستند كه عرض آن به اندازه آسمانها و زمين است. 

وَسارِعُوا اِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمواتُ وَاالَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقينَ، الَّذينَ »

 1«لغَيْظَ والْعافينَ عَنِ النّاسِ واللّهُ يُحِبُّ الُمحْسِنينَ يُنْفِقُونَ فى السَّرّاءِ وَالضَّرّاءِ وَالْكاظِمينَ ا
شتاب كنيد براى رسيدن به آمرزش پروردگارتان، وبهشتى كه وسعت آن به قدر آسمانها و زمين است و براى 

از  برند و كنند، و خشم خود را فرو مى پرهيز كاران آماده شده است. همانان كه در توانگرى و تنگدستى انفاق مى
 گذرند و خدا نيكوكاران را دوست ميدارد. خطاى مردم مى

هاى عملى مؤمنان واقعى، عفو و گذشت در هنگام خشم و  در سوره شورا يكى از برنامه

 2.«وَاِذا ماغَضِبُواهُمْ يَغْفِروُنَ»...  غضب عنوان شده است.

 ترديد مَأوا و مسكن چنين مؤمنى بهشت و رضوان الهى است. و بى

گشايد و هركس را ياراى ديدار او نيست، وصال به او  شتى، بال بر هركس نمىحور به

غيظ  اى چون كظم حاجت به مهريه دارد و مهريه او رضايت حقّ در پرتو اعمال صالحه

ثَالثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ زوَّجَهُ اللّهُ مِنَ الْحُورِالعينِ كَيْفَ شاءَ، » فرمايد:می صادقامام  است.

 3«ظِ، والصَّبْرُ عَلَى السُّيُوفِ للّهِ، وَرَجُلٌ اَشْرَفَ عَلى مالٍ حَرامٍ فَتَرَكَهُ للّهِ كَظْمُ الغَيْ 
سه چيزند در هركس باشند خداوند حور العين را به تزويج او درآورد وآن سه عبارتند از: فرو نشاندن خشم، جهاد 

 براى خدا، ترك مال حرام براى رضاى خدا.
 واقعی قهرمان

قعى آن نيست كه بر سينه حريف بنشيند، بلكه پهلوان واقعى آنست كه نفس قهرمان وا

 اماره خويش را بستوه آورده باشد و در نزاع دائمى بر او هميشه چيره شده باشد.

 4«لَيْسَ الشَّديدُ بِالصَّرْعَةِ، اِنَّما الشَّديدُ الَّذى يَمْلِکُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ: » اللّه قال رسول
 آن نيست كه در كُشتى پيروز شود، بلكه قوى آنست كه هنگام هيجان غضب، آن را مالک گردد.قوى 

 به ستم خشم اِعمال

يكى از گناهان بزرگ، اِعمال غضب و خشم به ظلم و ستم است، كسى كه خشم خود را 

با عمل قبيحى و ستم و ظلمى در حقّ غير فرو نشاند، و باعث هتک عِرض و ناموس يا 
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شود و يا مالى از وى به يغما برد، غير از معصيت همان عمل، به واسطه فرو جان كسى 

 فرمايند: نشاندن غضب به فعل حرام، عذابى مضاعف دارد. پيامبر مكرم در اين باره مى

 1«اِنَّ لِجَهَنَّمَ باباً ال يَدْخُلُها ااِلّ مَنْ شَفى غَيْظَهُ بِمَعْصِيَةِ اللّهِ تَعالى»
 شود مگر كسى كه، خشمش را با معصيت خداى متعال فرو نشانده است. كه داخل آن نمىدوزخ را درى است 
 2«مَنْ طَلَبَ شَفا غَيْظٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، اَذاقَهُ اللّهُ هَواناً بِحَقٍّ» فرموده است:و حضرت امير

 ند.چشا كسى كه خشم خود را به غير حقّ فرو نشاند، خداوند ذلّت و حقارت را بحقّ، به او مى
شود و اعمال  همان حضرت در بيان برخى از اعمال كه موجب هتک حسنات انسان مى

 3«او يَشْفى غَيْظَهُ بِهاَلكِ نَفْسٍ» فرمايد: كند، مى اثر مى نيک او را بى
 شود، فرو نشاندن خشم به نابود كردن كسى است. يكى از آن اعمال، كه موجب نابودى حسنات آدمى مى

 درمان غضب

نتيجه،  هاى بى هاى بيجا، مجادله توان در خودبرتر بينى، عجب، شوخى ب را مىعوامل غض

كينه و حقد، حرص و طمع به افزايش مال و مقام، استهزاء و تمسخر ديگران به مكر و 

 حيله و غيره جستجو نمود.

 4«اَلْحِقْدُ مَثارُ الْغَضَبِ» اند. كينه را به عنوان عامل غضب معرفى فرموده حضرت امير

 از حضرتش پرسيدند: اسباب خشم و علل عصبانيت كدامند؟ حواريون حضرت عيسى

اَلْكِبْرُ » آن حضرت در پاسخ فرمودند: كبر، غرور و خودپسندى، حقير شمردن مردم.

 5«وَالتَّجَبُّرُ وَمَحْقَرَةُ النّاسِ

شدن تواند عامل برافروخته  هاى جسمى نيز مى البته ناگفته نماند كه برخى نارسائى

 انسان و واكنش سريع او شود.

تفكر در عواقب  راه درمان اين بيمارى مهلک متوقف بر شناسائى عامل و پرهيز از آنست.

 باشد. غيظ، راه درمان مهمى براى از بين رفتن خشم و غضب مى و نتائج كظمخشم 

جاد هنگام عصبانيت، آدمى در كانالى قرار گرفته است كه شرايط و جو آن محدوده در اي

هيجان غضب تأثير داشته است، چنين شخصى در مرحله اول بايستى به صورتى كه 
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تواند موقعيت خود را تغيير دهد، مثالً اگر ايستاده است بنشيند، و اگر نشسته است  مى

دراز بكشد، بحث را عوض كند، دست به مصافحه و معانقه دراز كند، آب سرد بنوشد، 

 بنوبه خود تاثيرى در آرامش روانى انسان دارد. مزاح كند و... كه اينها هركدام

، تفكر در عظمت حلم خداوند در برابر  در سفارشش به حضرت امير رسول خدا

 عصيان بندگانش را به عنوان درمان غضب معرفى فرموده است:

 1«بادِ وحِلْمِهِ عَنْهُميا علىّ التَغضَبْ فَاِذا غَضَبْتَ فَاقْعُدْ وَتَفَكَّرْ فى قُدْرَةِ الرَّبِّ عَلىَ العِ»
اى علىّ، خشم مگير، واگر خشمناك شدى، بنشين و در قدرت خداوند بر بندگانش تفكر نما كه چه حليم بر 

 اعمال و معاصى بندگان است.
سكوت را كه غالبا توأم با تفكر است، به عنوان درمان غضب معرفى  حضرت امير

 2«وَاَلشَّهْوَةَ بِالْعَقْلِ  داوُوُا الْغَضَبَ بِالصَّمْتِ» اند. فرموده

 خشم برای خدا

 شود جا و بيش از حد نياز، افراط محسوب مى خشم و غضب بىالزم به يادآوری است كه 

نمايد،  نش مىواكنش سست در برابر كسى كه اقدام به هتک حقوق او و ساير همنوعا و

آيد،  آنچه پيش مىموقع و متناسب در برابر  جا و به واكنش بهو  شود تفريط شمرده مى

اعتدال در اين قوه نفسانى است. پس خشم و غضب براى خداوند چون آدمى را در 

دهد، نه تنها مذموم نيست  رسيدن به هدف اساسى او كه تقرب به خداوند است يارى مى

 .بلكه بسيار پسنديده است

صى و بنابراين خشم و غضب انسان در برابر ظلم در جامعه، فسق و فجور، اشاعه معا

شود و لذا حركت انبياء و  هاى فردى و اجتماعى، جزئى از دين او محسوب مى لغزش

براى برقرارى عدالت و در مقابل ظالمين، در همين راستاست. حضرت  ،اوصياء

 فرمايند: مى در مورد خشم و عصبانيت پيامبر خدا امير

ءٌ  لْحَقُّ لَمْ يَعْرِفْهُ اَحَدٌ وَلَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شى، اليَغضَبُ لِلدُّنْيا، فَاذا اَغْضَبَهُ ا كانَ النّبىّ »

 3«حتّى يَنْتَصِرَ لَهُ
آورد، احدى او را  شد، ولى وقتى حقّى او را به خشم مى هيچگاه براى دنيا خشمگين نمى حضرت پيامبر

 .شد شناخت، و چيزى در برابر خشم او توان مقابله نداشت مگر اينكه بر آن پيروز مى نمى
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 عداوت

كه  طورى هاى اصيل و اساسى اخالقى در اسالم است، به محبّت و دوستى از ارزش

 توان آن را يكى از عوامل ترقى اين دين الهى دانست.  مى

اولين برنامه مدوّن اسالمى كه در مدينه پايه گذارى شد و زيباترين چهره درخشان دين 

بود،  و روحيه همدلی بين عموم جامعه بعد از بعثت، ايجاد الفت بين اوسيان و خزرجيان

 شود كه تا چه اندازه محبت در پى ريزى اسالم مؤثر بوده است. از اين مهم كشف مى

زبان نرم و و  اسالم، و شيوه رفتارى پيامبر مكرم هاى آن گذشته تفحص در برنامهاز 

ط والدين بيان شيرين او، دقت در دستورات عاطفى دين مربوط به محيط خانواده، ارتبا

اهميت  باهم و با اوالد، ارتباط معلّم و متعلّم، رابطه همكاران و همفكران و... همه گوياى

 .الفت و رحمت در اسالم است

بودى  فرمايد: اگر تو عصبى و تند مى خداوند متعال در سوره آل عمران به رسولش مى

 آمد. كسى به سوى تو نمى

 1«هُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا مِنْ حوْلِکِ...فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَ»
 شدند. به بركت رحمت الهى در برابر مردم نرم شدى، واگر خشن وسنگدل بودى از اطراف تو پراكنده مى

 دارند:ديدگاه اسالم را در خصوص محبّت بين دوستان چنين بيان میامام صادق

 2«لِ دينَهُ حُبُّهُ الِخْوانِهِمِنْ حُبِّ الرَّجُ»
 باشد. عالمت عشق انسان به دينش، دوست داشتن برادرانش مى

 دانسته است.موثر آن حضرت ميزان محبّت را در فضل انسان 

 3«اِنَّ الْمُسْلِمَينَ يَلْتَقيانِ، فَاَفْضَلُهُما اَشَدُّهُما حُبّاً لِمُصاحِبِهِ»
اضلترين آنها و برترينشان كسى است كه بيشتر محبّت به ديگرى داشته كنند، ف دو مسلمان به هم برخورد مى

 باشد.
بنابراين آنچه آدمى را در خالف مسير محبّت حركت دهد، از جمله رذائل اخالقى 

 دارد. آيد و بر خالف اراده الهى بر تكامل انسان قدم برمى بحساب مى
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ابر ترقى روانى آدمى قرار در اين ميان بغض، كينه، عداوت، خصومت و افتراق، در بر

به مدارج . اين گناهان سرعت حركت انسان قی استصر ضد ارزشى اخالگرفته و از عنا

 شوند. گرد و نابودى اعمال گذشته مى و در مراحل حادّ آن موجب عقب را كم نموده ترباال

 كینهاظهار 

كه در پى هم اصوالً پنج اصطالح )بغض، كينه، عداوت، خصومت، افتراق( مراحلى هستند 

كند و لذا زايل نشدن  اى زمينه را براى مرحله بعد فراهم مى شوند و هر مرتبه ايجاد مى

 گردد. هر مرتبه، منجر به حصول مرتبه بعد مى

گيرد و لذا حبّ به  بغض به معناى تنفر نفس از چيزى است و در مقابل حبّ قرار مى

به معناى عداوت ر از بغض است وآن ت اى قوى باشد. حقد مرحله معناى تمايل نفسانى مى

خشمى كه در قلب آدمى جايگزين شود و خارج نگردد و عيان نشود، حقد باطنى است، 

شوند. عداوت  شود. اين دو وصف، از اوصاف نفسانى هستند و هيچگاه عيان نمى ناميده مى

شده  به معناى تجاوز آشكار از حدود است، به عبارت ديگر كينه آشكار« عدا»از ماده 

درگيرى و مجادله طرفين است كه منجر به شود. خصومت به معناى  ه مىعداوت شمرد

 شود.  غلبه يكى بر ديگرى گردد و در نهايت موجب افتراق و جدائى مى

سازد و لذا  ترتيب اين رذائل، زشتى مراحل ابتدائى آنها يعنى بغض و كينه را آشكارتر مى

انى است كه جز با مرگ يا پيروزى خاموش كينه آتش پنه فرمايد: مىحضرت امير

ا از بين رفتن حقد، باعث و طبع 1«اَلْحِقْدُ نارٌ كامِنَةٌ اليُطْفِئُها ااِلّ مَوْتٌ اَوْ ظَفَرٌ» .نشود

 2.«مَنْ اَطْرَحَ الْحِقَدَ اِسْتَراحَ قَلْبُهُ وَلُبُّهُ» د.شو از مراتب بعدى مىقلب و خرد آسايش 

و حقد معلول رذايل نفسانى ديگر است كه گاهى در حد حرمت  البته ناگفته نماند بغض

مورد، اگر معصيتى چون تحقير، استهزاء و... او را  نيستند، به عنوان مثال مزاح بى

همراهى نكند رذيله اخالقى است ولى حرمت تكليفى ندارد، امّا همين نوع از مزاح 

 باشد. تهتواند عامل بغض گردد و مراحل بعدى آن را در پى داش مى

لِكلِّ »باشد. هر چيزى را تخمى است و تخم عداوت شوخى مى: فرمايدمیعلى امام
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 1«ءٍ بَذْرٌ وَبَذْرُ العَداوَةِ الْمِزاحُ  شَى

توجهى به حقوق ديگران نيز از  مباالتى در گفتگو، نشست و برخاست و يا بى و يا بى

عامل فرمايد: می لىعامام  عوامل و علل ايجاد كننده حقد، شناخته شده است.
 2«عِلَّةُ الْمُعاداةِ قِلَّةُ الْمُباالتِ» باكى است. دشمنى با خدا و خلق او، بى

در پايان اين قسمت از بحث الزم به تذكر است كه هر چند حلم و بردبارى مؤمن زياد 

 بسا وى با باشد و صبر او در مقابل ناماليمات زندگى و اعمال ديگران وسيع باشد، اما چه

اى به دل گيرد، در اين صورت او نبايست  شنيدن و يا ديدن چيزى، بغض و كينه

 اش را آشكار نمايد و نيز همان مقدار از كينه را بايد محدودتر نموده و از بين ببرد. كينه

 3«اَلْمُؤْمِنُ يَحْقِدُ مادامَ فى مَجْلِسِهِ فَاذا قامَ ذَهَبَ عَنْهُ الْحِقْدَ: »قال الصادق
اش  گيرد ولى وقتى از آن مجلس برخاست كينه ر محلى كه احساس عداوت و ناامنى كند، كينه بدل مىمومن د
 شود. زايل مى

 خصومت

 فرمايد: يعنى بندگان شايسته خداوند مى« عباد الرحمن»قرآن كريم در وصف 

 4«الْجاهِلُونَ قالُوا سَالماًوَعِبادُ الرَّحْمنِ الَّذينَ يَمْشُونَ عَلَى االَرْضِ هَوْناً وَاِذا خاطَبَهُمُ »
اعتنا هسـتند و بزرگوارانـه  تكبر بر زمين راه ميروند ودر برخورد با جاهالن بى بندگان خداى رحمان آنانند كه بى

 سالم گويند.

»...  گذرند. كسانى كه گاه برخورد با لغو و بيهوده، بزرگوارانه از كنار آن مى فرمايد ونيز مى

 5«غْوِ مَرُّوا كِراماًوَاِذا مَرُّوا بِاللَّ

خاطر  خصومت و نزاع و ايجاد درگيرى بين دوستان و اخوان براى هر چيز و مخصوصا به

اختالفات مالى و محدود دنيوى شايسته نيست و البته برخى مراتب آن از بى تقوائى 

 شود. ناشى مى

 6«هُ اليُخاصِمُ ااِلّ شاكٌّ فى دينِهِ اَوْ مَنْ الوَرَعَ لَ: »قال الصادق
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 كند واهل خصومت نيست مگر آنكه به دينش شک داشته باشد يا تقوا را از دست داده باشد. مخاصمه نمى
عواقب خصومت نيز نفاق و دودلى، افزايش كدورتها، فاصله گرفتن دلها، و محو شدن 

 اعمال صالح است

 1«رِثُ الشَّکَّاَلْخُصُومَةُ يَمْحَقُ الدّينَ وَتَحْبِطُ الْعَمَلَ وَتُو: »قال الباقر
 آفريند. كند، عمل او را حبط مى نمايد و ترديد و ابهام مى خصومت، دين آدمى را نابود مى

 2«ءٍ اليُغْفَرَ لَهُ... وَعَسى اَنْ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ بِشَى»..  و در جاى ديگر فرموده است:
 چه بسا آدمى چيزى بگويد و همان باعث عدم بخشش او شود.

اى جارى شود كه در قيامت  هنگام نزاع، ناخود آگاه بر زبان آدمى جملهبسا  بلى چه

بخشش او را به تاخير اندازد و يا حتّى قابل عفو نباشد. و لذا انسان با ورع هيچگاه به 

 يابد. بر دشمنان خود غلبه نمى« نزاع»كمک 

هُ، اِنْتَصَرَ مِنْ اَعْدائِهِ بِحُسْنِ مَنْ كانَ الْوَرْعُ سَجِيَّتَهُ، وَاالِفْضالُ حِلْيَتَ: »قال العسكرى

 3«الثَّناءِ عَلَيْهِ

 .يابد كسى كه ورع و تقوا سجّيه اخالقى او و فضائل زيور او گشته است با نيک گوئى بر دشمنش ظفر مى

 ضعیف ترین دشمنان

 )امام هر چند هيچگاه نبايد دشمن را ضعيف شمرد و از كينه و مكر او نبايد غافل بود.

التَّسْتَصْغِرَنَّ ». ن باشددشمن را كوچک مشمار، گرچه خوار و زبو: فرمايدیمعلى

چرا كه او همواره در فكر اِعمال خصومت است و خواب را بر خود  4(«عَدُوّاً وَاِنْ ضَعُفَ

آنكه بخواب رود، دشمن از تعقيبش ) اى براى نفوذ خود بيابد. نمايد تا روزنه حرام مى

 ولى از خصومت دو عده نبايد خيلى هراس داشت. 5(،«لَمْ يُنَمْ عَنْهُ مَنْ نامَ»نخواهد خفت

خواهد به مقصد برسد، هراس را  شود و به اين شيوه مى ـ دشمنى كه مرتكب گناه مى 1

است و اگر  افكند، چه اينكه او اگر شكست بخورد خسران ديگرى يافته در دل مؤمن نمى

ده است و همين او را كافيست. امام پيروز شود، مؤمن به وظيفه خويش عمل نمو
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 1«اهللِ صُرَةً اَنْ يَرى عَدُوَّهُ يَعْمَلُ بِمَعاصِى اللّهِ كَفى الْمُؤْمِنَ مِنَ » فرمايند: مىصادق
 شود. كافى است يارى خداوند براى مؤمن، اينكه ببيند دشمنش مرتكب معاصى خداوند مى

 2«يَعْمَلُ بِمَعاصِى اللّهِ فيکَ كَفى بِنَصْرِ اللّهِ لَکَ اَنْ تَرى عَدُوَّكَ»
 گردد. كافى است يارى خداوند به تو، اينكه ببينى دشمنت در مورد تو مرتكب معاصى مى

كند، نقاط ضعف او برمال شده و امكان موفقيّت  ـ دشمنى كه عداوت خود را آشكار مى 2

 يابد. كمترى مى

 3«: مَنْ اَظْهَرَ عَداوَتُهُ قَلَّ كَيْدُهُقال على
 اش اندك است. هركس دشمنى خود را آشكار كند، حيله

 4«اَضْعَفُ االَعْداءِ كَيْداً مَنْ اَظْهَرَ عِداوَتُهُ: »قال العسكرى
 ترين دشمنان از نظر كينه و مكر، كسى است كه خصومتش را آشكار نمايد. ضعيف

 دشمنان واقعى

اند يا زبان به  اسلحه بسته اند و دشمنان واقعى انسان آنانكه در مقابل آدمى صف كشيده

اند، نيستند. بلكه دشمنان واقعى او كسانى هستند كه روان او را  طعن و تمسخر باز نموده

اند و گاه آدمى از آنها غافل است و يا شايد آنان را دوست پندارد. بنابراين  هدف قرار داده

 ايده، دشمن واقعى انسان عبارت است از:

 ـ جهل 1

آدمى است، كانون تمام تمايزات انسان از همه خاليق نباتى، حيوانى  جهالت مايه تباهى

و مجرد، علم اوست و خداى متعال علم انسان را در محاجّات با فرشتگان تنها دليل 

 5«وَعَلَّمَ آدَمَ االَسْماءَ كُلَّها...» فرمايد: خلقت وى و برترى او معرفى مى

مراتب صعود به كام اسفل السافلين فرستد،  تواند او را از باالترين و لذا جهالت كه مى

بزرگترين دشمن اوست. و به همين جهت از جهل در اخبار و احاديث به عنوان مرگ، 

 بدترين دردها، معدن بديها و دشمن انسان ياد شده است
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 1«اَلْجَهْلُ مَوْتٌ ـ اَلْجَهْلُ اَدْوَءُ الدّاءٍ ـ اَلْجَهْلُ مَعْدِنُ الشَّرِّ: »قال على
 هل مرگ است، جهل بدترين دردهاست، جهل ريشه بديها است.ج

 2«اَلْجَهْلُ خَصْمٌ» جهالت دشمن است. فرمايد:می عسكرىامام 

و چه زشت است آدمى با چنين دشمنى عناد نورزد و از او دورى نگزيند و يا او را با 

ن جهل مردم دشمناولی مع االسف غالب  قالده علم و دانش به بندگى خويش نكشاند.

 3«النّاسُ اَعْداءُ ما جُهِلُوا: »قال على .خويشند

 ـ غضب و شهوت 2

 ترين براى انسان، شهوت و غضبى است كه از حال اعتدال خارج است. دشمن

 4«اَعْدى عَدوٍّ لِلْمَرْءِ غَضَبُهُ وَشَهْوَتُهُ، فَمَنْ مَلَكَهُما عَلَتْ درَجَتُهُ وَبَلَغَ غايَتَهُ: »قال على
اش باال رود و  باشد، پس هركس آندو را مالک شود، رتبه دمى دشمن ترين دشمنان او، غضب و شهوتش مىبراى آ

 .به هدفش برسد

قال  پرستى نيز كه از گناهان قوه شهويه است، دشمن ناميده شده است. در روايات، شكم

 5«بَطْنُ المَرءِ عَدُوُّهُ: »على

 ـ نفس اماره 3

گرداند تا عفت  هيجان آورده و آنها را بر عقل غالب مىنفسى كه غضب و شهوت را به 

 فرج و بطن را نگه ندارد، دشمن واقعى انسان است.

 6«اَعْدى عَدُوِّكَ نَفْسُکَ الَّتى بَيْنَ جَنْبَيْکَ: » اللّه قال رسول
 بدترين دشمنان تو نفسى است كه بين دو پهلوى تو واقع شده است.

باالترين دشمنان را نفس خوانده است؟ وى در  دابه حكيمى گفتند: چرا پيامبر خ

گردد، ولى هر قدر  اش اجابت شود دوست مى پاسخ گفت: چون هر دشمنى اگر خواسته

 افزايد! خواسته نفس بيشتر برآورده شود بر عداوتش مى

 ـ اوالد واموال 4
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عمال آنها فرزندانى كه اصالح نشده و تربيت صحيح نيافته باشند، والدين از وزر و وبال ا

نصيب نيستند. و نيز اموالى كه از راه مشروع حاصل نشده باشد و يا در مسير صحيح  بى

 آفرينند. صرف نگردد، عواقب دردناكى براى آدمى مى

لَيْسَ عَدُوُّكَ الَّذى اِنْ قَتَلْتَهُ كانَ لَکَ نُوراً وَاِنْ قَتَلَکَ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ، : » اللّه قال رسول

اَعْدى عَدُوٍّ لَکَ، وَلَدُكَ الَّذى خَرَجَ مِنْ صُلْبِکَ، ثُمَّ اَعْدى عَدُوِّكَ مالُکَ الَّذى مَلَكتْ  وَلِكَنْ

 1«يَمينُکَ
و اگر او تو را بكشد، وارد بهشت ميشوى، دشمن تو  استبراى تو در قيامت دشمنى كه اگر او را بكشى، نورى 

باشد و اموالى است كه با دست خود حاصل  مى توصلب  ى تو فرزند تو است كه ازنيست، بلكه دشمن واقع
 اى. نموده

 ـ دوستان گمراه 5

شدم گواه  گويد: اى كاش با فالن شخص دوست نمى آه حزين جهنمى در قيامت كه مى

 عداوت جدّى دوست گمراه است.

 2«يا وَيْلَتى لَيْتَنى لَمْ اَتَّخِذْ فُالناً خَليالً»
 كردم. خص گمراه را دوست خود انتخاب نمىاى واى بر من، اى كاش فالن ش

ها، تملق را  انگارند و صرفا با پوشاندن عيب ها را ناديده مى در بين دوستان، آنانكه لغزش

 دانند دشمن واقعى هستند. مايه بقاء دوستى مى

 3«مَنْ ساتَرَكَ عَيْبَکَ وَعابَکَ فى غَيْبِکَ فَهُو الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُ: »قال على
 عيب تو را به ظاهر بپوشد و در پنهان به تو عيب گذارد، دشمن توست، از او بپرهيز. آنكه

جاى اينكه آن را به تو برساند تا در صدد رفع عيب  كسى كه به عيب تو آگاه است و به

خود باشى، آن را مخفى كند تا ديگر خاليق به عيب تو آگاهى يابند، دشمن واقعى 

شود، چرا كه  شود، دوست واقعى محسوب مى عيب متذكر مىتوست، و طبعا آنكه تو را به 

اى به تو  كند، پس هركس به هر شيوه عدو را بدان جهت عدو ناميدند كه به تو تعدّى مى

 ستم كند خواه در لباس دوست باشد يا غير آن، دشمن توست.

فَمَنْ داهَنَکَ فى مَعايِبِکَ فَهُوَ اِنَّما سُمِّىَ الْعَدُوُّ عَدُوًّا الَنَّهُ يَعْدُو عَلَيْکَ، » :قال على
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 1«الْعَدُوُّ
كند و  كند و لذا هركس در عيبجوئى تو مداهنه مى دشمن را دشمن نامند عدو نامند چون او بر تو تعدّى مى

 دهد دشمن توست. زشت را زيبا جلوه مى
 ـ ابلیس 6

د نموده به ياو در نهايت دشمن واقعى انسان ابليس است. او كه سوگند بر فريب انسان 

و لذا او براستى دشمن اصلى و مادر دشمنان  كشد دست نمى سادگى از فرزندان آدم

  انسان است.

 2«اِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً...»
 همانا شيطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدانيد.

 3«اِنَّ الشَّيْطانَ لِالِنْسانِ عَدُوٌّ مُبينٌ»... 
 شيطان دشمن آشكار انسان است.

خواهد به وسيله گناه، در بين مردم ايجاد اختالف كند، و اتحاد جوامع را به هم  او مى

بريزد، و خصومت و كينه را حاكم سازد. و لذا هر جا سخن از اختالف، دو دستگى، 

 تضارب آراء و... محسوس است، پرچم فعاليت ابليس و لشكريانش برافراشته است.

داند، دو  اى متعال دليل حرمت گناهانى مانند قمار و شراب را عداوت و كينه مىخد

 كند. معصيتى كه شيطان آنها را به وسيله قمار و شراب ايجاد مى

كْرِ اِنَّما يُريدُ الشَّيْطانُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فى الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِ »

 4«اللّهِ وَعَنِ الصَّلوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
شيطان ميخواهد به وسيله شراب و قمار بين شماايجاد عداوت و كينه كند و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد 

 كنيد. آيا شما خوددارى مى

 زشتى جدائى

ز تفرقه و اختالف بيزار دهد، ا همان طورى كه اسالم به اتحاد بين مسلمانان اهميت مى

اَيُّما » فرمايد: مى داند. پيامبر مكرم بوده و اختالف را موجب عدم قبولى اعمال مى

مُسْلِمَيْنِ تَهاجَرا فَمَكَثا ثاَلثَاً ال يَصْطَلِحانِ ااِلّ كاناخارِجَيْنِ مِنَ االِسْالمِ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُما 
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 1«.كاَلمِ اَخيهِ كانَ السّابِقُ اِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْحِسابِواِليَةٌ، فَاَيُّهُما سَبَقَ اِلى 
هر دو مسلمانى كه قهر كنند و سه روز بگذرد و آشتى ننمايند از دين اسالم خارج بوده و واليتى بين آنها نيست، 

 البته هر كدام براى آشتى نمودن سبقت جويد، روز قيامت زودتر به سوى بهشت خواهد رفت.
در  زن و شوهر بيش از صبح تا شام حق قهر ماندن را ندارند پيامبر مكرم و البته

زن شب نخوابد در حالى كه شوهرش با  :فرمايد مى مورد وظايف زنان به حضرت امير

 2اينكه به وى ستم كرده است، ناراضى باشد.

 هاى استحكام دوستى پيگيرى شود و دوستان هر آنچه را كه دهد راه اسالم دستور مى

هاى زيادى اهميت  موجب تقويت دوستى بين آنهاست عملى سازند، از اين رو در روايت

محبّت به دوست به عنوان عامل دوستى مورد عنايت قرار گرفته است. روايت امام 

 3«.مِنْ حُبِّ الرَّجُلِ دينَهُ، حُبُّهُ اَخاهُ» در اين باره است. صادق
 ت وى به برادر دينى خويش است.نشانه دوستى و محبت انسان به دينش، محب

هاى درمان تفرقه، جستجو از عوامل اختالف است. علت اختالف دو دوست  يكى از راه

چيست؟ عامل اختالف والدين و فرزندان كدام است؟ زن و شوهر بر سر چه موضوعى 

اختالف دارند و عامل و انگيزه آن اختالف چيست؟ اينها سؤاالتى است كه بايستى پاسخ 

با تحقيق و تفحص روشن شود. چه اگر عوامل معلوم گردد، مداوا به سهولت انجام  آنها

گيرد. عالوه اينكه مداواى بيمارى اختالف، بدون شناخت عامل و انگيزه آن، تنها نقش  مى

اى بيمارى، به درمان  بخشد، حل ريشه مُسَكِنى دارد كه چند لحظه درد را تسكين مى

شود كه حقوق  افا اينكه شناخت عامل اختالف موجب مىعامل اختالف بستگى دارد. مض

حق اداء گردد. اين نكته در مواردى كه واسطه خيرّى حل اختالف را به عهده گرفته  ذى

كند؛ چه او اگر عامل اختالف را نشناسد، ممكن است  است، اهميت بيشترى پيدا مى

بيشترى روا كند كه زشتى بسا به مظلوم، ظلم  نتواند حقّ را به صاحب حقّ بدهد و يا چه

 اين كمتر از اختالف نيست.
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 حیله

و ديگر خود مؤمنان براى رسيدن به مطامع دنيوى و دفع آتش حسد  گ بهخدعه و نيرن

باشد به حدى  ، از گناهان بزرگ مىمانند ايجاد اختالف و زوال همدلی هاى روانى بيمارى

 ره اسالم خارج است.گر از داي كه حيله

 1«لَيْسَ مِنّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً وَلَيْسَ مِنّا مَنْ خانَ مُسْلِماً: » اللّه قال رسول

 .باشد كسى كه با مسلمانى غشّ كند از ما نيست، كسى كه به مسلمانى خيانت نمايد از ما نمى

 گر را لئيم شمرده است. خدعه حضرت امير

 2«اِنَّ الْخَديعَةَ مِنْ خُلُقِ اللَّئيمِ اِيّاكَ وَالْخَديِعَةَ ف»
 از مكر و فريب بپرهيز كه از خوى و عادت ناكسان است.

 تبعات مکر

مكر و حيله هم اثر دنيوى دارد و هم اخروى، و مكر كننده هم در دنيا و هم در قيامت، 

 اش از باب مثل معروف: طعم تلخ و متعفن مكر خود را خواهد چشيد و عاقبت سوء خدعه

 3«مَنْ حَفَرَ الَخيهِ بِئْرا اَوْقَعَهُ اللّهُ فيهِ: »قال على
 .كسى كه براى برادرش چاهى كند خداوند او را در آن گرفتار ميكند 

 4«مَنْ مَكَرَ بِالنّاسِ رَدَّ اللّهُ سُبْحانَهُ مَكْرَهُ فى عُنُقِهِ» اند: آن حضرت نيز فرموده

 .اش را به خودش بازميگرداند لههركس با مردم حيله كند، خداى سبحان حي

 5«اِنْ كانَ العَرْضُ عَلَى اللّهِ عزَّ وَ جلَّ حَقّاً فَالْمَكْرُ لِماذا؟: »فرمايدمی صادقمام ا
 نمائيد؟ شويد پس چرا مكر مى اگر حقيقتاً در پيشگاه خداى حاضر مى

 از اثرات دنيوى مكر توجه كنيد: ایبه نمونه

نزلى وارد شد، صاحب منزل، در حين انجام شرايط گويند: مهمانى ناشناس بر م

مهماندارى و مهمان نوازى، دريافت كه مهمانش متمكّن و ثروتمند است، طمع وى 

تحريک شد و از او خواست اماناتش را به همسرش بسپرد و خواب راحت نمايد، مهمان 
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ى حرمت خواست با پاسخ منف ظاهر آنها را ديد و از سوى ديگر نمى كه از طرفى حسن

سپرد و خودش وضوء گرفت و آماده  را به آنان رزهاى  شكنى كند، اطاعت كرد و كيسه

رفتن به بسترخوابى شد كه برايش مهيا كرده بودند. در اين اثناء صداى مجادله ميزبان و 

هايش را تيز كرد تا چيزى از  زنش توجه او را جلب كرد. او كه نگران اموالش بود گوش

خانه تصميم گرفته بود مهمانش را به قتل برساند  يدش شود. بلى صاحبمذاكرات آنها عا

و پولها را صرف عروسى فرزند خود كند. وى از ترس ميزبان، شب به بام خانه گريخت، 

خانه داخل  هاى شب ديد كسى وارد منزل شد، چيزى نگذشت كه مرد و زن صاحب نيمه

انداختند، صبحدم مهمان از خانه  چاه مهمانخانه شدند و سپس كشان كشان چيزى را به

بيرون شد و جريان را به مأموران گزارش كرد و با چند مأمور براى پس گرفتن اموالش به 

خانه وى را پشت در با مأموران ديد، به همسرش  خانه ميزبان بازگشت، وقتى صاحب

ه است. را بياور كه مهمان ما ديشب از جنيان بوده و اكنون زنده شد زر هاى گفت: كيسه

مأموران وى را دستگير كردند و در جستجوى چاه شدند، چون جسد را از چاه باال 

آوردند، مرد و زن دريافتند، ديشب فرزند خود را كه در بستر مهمان آرميده بود، 

 اند! كشته

 عاقبت مکر

 جايگاه مكار در آخرت نيز آتش است.

رْ واَل يَخْدَعْ، فَاِنّى سَمِعْتُ جَبْرَئيلَ يَقوُلُ: اِنَّ مَنْ كانَ مُسْلِماً فَال يَمْكُ: » اللّه قال رسول

 1«الْمَكْرَ والْخَديعَةَ فِى النّارِ
شنيدم كه: همانا مكر و خدعه در آتش  آن كس كه مسلمان است، مكر نورزد و خدعه نكند، من از جبرائيل

 است.
ابله و سفيه غالبا هاى  است، و انسان هوش و ذكاوتاش  از آنجا كه مكر و خدعه الزمه

كه فرق مكر و  قادر به مكر و خدعه نيستند، براى برخى از شيعيان حضرت امير

آمد كه معاويه فردى هوشمند و زرنگ  كردند اين سؤال پيش مى درايت را درك نمى

در پاسخ اين  است، و هوش و درايت او موجب موفقيت او شده است. حضرت امير

 2«ال اَنَّ الْمَكْرَ وَالْخَديعَةَ فی النّارِ لَكُنْتُ اَمْكَرَ النّاسِلَوْ » فرمايند: ابهامات مى

                                                           
 .541، ص1وسايل الشيعه، ج-1
 .541، ص1وسايل الشيعه، ج -2



 127 

 اگر مكر و خدعه در آتش نبود من مكارترين انسانها بودم.
يَقُولُ: اِنَّ الْمَكْرَ وَالْخَديعَةَ   لَوْ ال اَنّى سَمِعْتُ رسولُ اللّه» اند: و در جاى ديگر نيز فرموده

 1«لَكُنْتُ اَمْكَرَ العَرَبِ وَالخِيانَةَ فىِ النّارِ
 شنيدم كه مكر و خدعه و خيانت در آتش است. من مكارترين عرب بودم. نمى اگر از رسول خدا
 مکرسیاسى

ناميد، او كه حبّ و عشق « معاوية بن ابوسفيان»توان سر دسته مكاران تاريخ اسالم را  مى

اى  دگيش در پى طرح نقشهبه خالفت چشم و گوشش را كور و كر كرده بود، هر لحظه زن

اى محدود از  مكارانه براى تقويت خود بود و البته از آنجا كه تاريخ هر چند در گستره

زمان در زير لواى تملقها يا ترس و هراس مخفى بماند، امّا در نهايت دوران زرّ و زور به 

 سر خواهد رسيد و حقائق عيان خواهد شد و مكاران را رسوا خواهد نمود.

معرفى  د برخى وهابيان كه گرايش به امويان دارند، وى را صحابه پيامبر خداهر چن

دانند.  اند و حتى او را مسلمان نمى كنند، ولى انديشمندان اهل سنت او را طرد كرده مى

 2گويد: اينها نشانه كفر اوست. شمارد و سپس مى الحديد مطاعن معاويه را برمى ابن ابى

 بت شده او در تاريخ توجه كنيد:به چند نمونه از مكرهاى ث

هاى فريادرسى عثمان را زمانى كه وى در محاصره بود چنان به تأخير  ـ معاويه نامه 1

انداخت تا او كشته شد و سپس كشته شدنش را حربه جنگ صفين قرار داد. چرا كه 

دانست. چه اينكه همه طرفين جنگ مانع خالفت او  كشته شدنش را به نفع خود مى

 رسيد. و با وجود هركدام آنها نوبت به او نمىبودند 

قيس بن »ـ وى در شام بين دو قدرت كوفه و مصر بود، حاكميت مصر به دست  2

بود. معاويه چون توان مبارزه با قيس را  از ياران و سربازان حضرت امير« عباده

ده هائى به كوفه گسيل كرد تا شايعه هميارى قيس با خودش را پراكن نداشت، گروه

وى را مجبور سازند تا  اساس، موجب شد ياران حضرت امير سازند. اين شايعات بى

قيس را عزل كند و محمد بن ابوبكر را به جاى او بنشاند. در پى اين عزل و نصب معاويه 

 به سادگى بر مصر چيره گشت.

رد و آنها پذي ـ به معاويه خبر دادند كه يكى از سرداران روم، فرستادگان معاويه را نمى 3
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اى جانبدارانه به سردار رومى نوشت و از او درخواست كرد به  كند. وى نامه را اذيت مى

سپاه شام بپيوندد. معاويه اين نامه را به پيک داد و از او خواست در روم خودش را 

مشكوك جلوه دهد تا حكومت وى را دستگير كند. حكومت روم فرستاده معاويه را 

ر بازرسى بدنى از وى نامه را يافتند و تصور كردند سردار مورد نظر دستگير نمود. آنان د

 خبر را دستگير و به جرم جاسوسى اعدام نمودند. همدست معاويه است. سردار بى

ـ معاويه خود عامل قتل مالک اشتر بود ولى وقتى خبر شهادت مالک اشتر به شام  4

دعا كنند و چند روز بعد اعالم رسيد، معاويه از مردم شام خواست كه براى قتل مالک 

 كرد: دعاى شاميان پذيرفته شده و مالک كشته شده است.

گفت: اگر رابطه من به تار موئى بسته باشد گسسته نخواهد شد. گفتند:  ـ معاويه مى 5

 كَشم. كنم و چون رها كنند مى چگونه؟ گفت: اگر آنها بكَشند رها مى

ى از مكر و حيله معاويه براى استمرار حكومت خود ا هاى بسيار ديگر، گوشه اينها و نمونه

داهية »اميّه بود، عرب او را به خاطر سياست توأم با حيله و فريبش  و ابقاء سلطنت بنى

 خواند. مى« العرب

 مکر خدا

مكر در استعمال عرب، مطابق مفهوم آن در بين فارسى زبانان نيست، در لغت فارسى 

كنند، ولى در لغت عرب  نامه شيطانى تفسير و تبيين مىمكر را به معناى نقشه فاسد و بر

انديشى استعمال شده است و تفهيم معناى منفى يا مثبت از آن با  مكر به معناى چاره

باشد، به عنوان مثال در دو آيه ذيل، مكر  استفاده از قيود و ساير متعلقات جمله ميسر مى

 خير و مكر شر، چنين آمده است.

 1«رُ الْماكِرينَوَاللّهُ خَيْ»... 
 خداوند بهترين )برترين( مكر كنندگان است.

 2«ءُ ااِلّ بِاَهْلِهِ... ءِ، واَل يَحيقُ المَكْرُ السَّيِّى اِسْتِكْباراً فِى االَرْضِ وَمَكْرَ السَّىِ»
ها تنها دامن هاى بدشان بود، امّا اين نيرنگ فرار آنها از حقّ و از پيامبرانشان بخاطر استكبار در زمين و نيرنگ

 گيرد. صاحبانشان را مى
البته گاهى ممكن است حال جمله حكايت از مقيد نمايد و ظاهرا از قيدى استفاده نشده 
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 باشد مانند:

مْ قَدْ مَكَرَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الْسَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِ»

 1«اَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ اليَشْعُرونَوَ
ها داشتند، و خداوند سراغ اساس زندگى آنها رفت وآن را ويران  ن بودند نيز از اين توطئهاآنها كه قبل از مشرك

 ساخت و سقف از باال بر سرشان فرو ريخت و عذاب الهى از آنجا كه نميدانستند سراغشان آمد.
ن مكر شر و نقشه شيطانى است كه از سوى مشركان و انصار طبعا مكر در اين آيه هما

 خواندند. كردند و آن را افسانه مى شد. آنان آيات الهى را همواره تكذيب مى آنها اعمال مى

بنابراين مكرى كه در مورد خداوند استعمال شده است به معناى چاره انديشى و ايجاد 

چنانچه خداوند در مورد كسانى كه گران است.  سدّ در برابر مكر شياطين و وسوسه

را به قتل برسانند و سپس اعالم كنند ما از قتل او  تصميم گرفتند حضرت صالح

 فرمايد. خبريم، خود را صاحب مكر معرفى مى بى

 2«وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنا مَكْراً وَهُمْ اليَشْعُرُونَ »
 رديم در حاليكه آنان را دركى نيست.انديشى خوبى ك آنها نقشه مهمى كشيدند و ما هم چاره

 غِشّ

غشّ نوعى حيله براى فريب مخاطب در معامله و يا هر ارتباط اجتماعى ديگر است. 

حرمت اين قسم از حيله نيز مورد تاكيد اخبار و احاديث قرار گرفته و غشّ كننده به 

 بدترين تعابير تعريف شده است.

اَلْغِشُّ شَرُّ الْمَكْرِ ـ اَلْغِشُّ » فرمايد: حكم مىبه نقل از كتاب ارزنده غررال حضرت امير

 3«مِنْ اَخْالقِ اللِئامِ ـ مِنْ عاَلمَةِ الشَّقاءِ غَشُّ الصَّديقِ ـ شَرُّ النّاسِ مَنْ يَغُشُّ النّاسَ
ا غشّ بدترين مكرهاست ـ غشّ از اخالق ناكسان است ـ از عالمات شقاوت غشّ نمودن با دوستان و دوروئى با آنه

 باشد ـ شرورترين مردم آن است كه با خاليق غشّ كند. مى
 غشّ در معامالت موجب زوال بركت شده و غضب خداى را به همراه دارد.

مَنْ غَشَّ اَخاهُ المُسْلِمَ نَزَعَ اللّهُ بَرَكَةَ رِزْقِهِ وَاَفْسَدَ عَلَيْهِ مَعيشَتَهُ وَوكَلَهُ : » اللّه قال رسول

 4«اِلى نَفْسِهِ
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ى كه با برادر مسلمان خود غشّ نمايد، خداوند بركت روزى را از او سلب و زندگيش را تباه و او را به خود كس
 گذارد.وامی

مَنْ باعَ عَيْباً لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فى » و نيز از همان حضرت نقل شده است كه فرمودند:

 1«مَقْتِ اللّهِ، وَلَمْ تَزَلِ المَالئِكَةُ تَلْعَنُهُ
كسى كه كاالى معيوبى را بفروشد و عيب آن را آشكار ننمايد، دائماً در غضب خداوند بوده و هميشه مالئک او را 

 كنند. لعن مى
 و او از درگاه خداوند مطرود بوده

 2«مَلْعُونٌ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً اَوْ ماكَرَهُ اَوْ غَرَّهُ: »قال الكاظم
 بفريبد وخدعه نمايد، از درگاه رحمت خداوند مطرود است. آنكه با مسلمانى غشّ كند يا او را

 شود. و در قيامت با يهود محشور مى

مَنْ غَشَّ المُسْلِمينَ حُشِرَ مَعَ اليَهُودِ يَوْمَ الْقِيمَةِ لِأَنَّهُمْ اَغَشُّ النّاسِ : » اللّه قال رسول

 3«لِلْمُسْلِمينَ
 شود زيرا آنان بيش از همه با مسلمانان غشّ ميكردند. د محشور مىآنكه با مسلمانان غشّ كند، روز قيامت با يهو

و البته بدترين نوع غشّ، غشّ بانفس و فريب دادن خود است، انسانى كه به حيات موقت 

خود يقين دارد به پايان اين حيات و مرگ مطمئن است، به تنهائى او در عالم قبر و 

اى بيراهه  ست، اگر با علم به چنين آيندههمراهى با عملش در آنجا و در قيامت معتقد ا

 رود، بدترين مكرها را در حق خود انجام داده است.

 4«اِنَّ اَغَشَّ النّاسِ اَغَشُّهُمْ لِنَفْسِهِ وَاَعْصاهُمْ لِرَبِّهِ: »قال على
 ترين مردم كسى است كه بيشتر با خود غشّ كند و خداوندش را عصيان نمايد. غشّ كننده

 حیل شرعى

است و احكامى ساده و روان و مطابق طاقت « سهل و سمح»ن مقدس اسالم دين دي

رود،  انسانها دارد. اسالم در برخى موارد كه احتمال تحميل شرايط سخت بر برخى مى

 راهكارهائى براى رهائى آنان از آن وضعيت معين نموده است.

حدّ عذر  ولى بهبه عنوان مثال كسى كه روزه گرفتن براى وى نوعى معذوريت دارد 
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رسد، بايد روزه بگيرد و ترك اين واجب حرام و گناه كبيره است، ولى او  شرعى نمى

تواند نزديک اذان ظهر قصد خروج از مسافت شرعى نمايد و هنگام اذان در وطن و  مى

 محدوده ترخص آن نباشد، و البته اين نبايد به نيّت عناد با فرمان الهى صورت پذيرد.

تر است،  كند و مقدار يكى افزون جنسى را با كاالى همنوع آن تعويض مىو يا كسى كه 

تواند چيزى ولو كم ارزش ضميمه كاالى كم ارزش يا معيوب و يا ناقص كند و سپس  مى

آن را معاوضه نمايد و با اين حيله خود را از حرمت ربا كه از بزرگترين گناهان است، 

 نجات دهد.

كنند و رعايت مسائل حرمت نگريستن به  ه زندگى مىو نيز كسانى كه در يک خانواد

هاى يكديگر را به مقدار كفايت شير  توانند بچه نامحرم برايشان مشكل است، زنانشان مى

 1دهند تا محرميت حاصل شود.

شوند براى سهولت در امور كسانى  ناميده مى« حيل شرعيه»ها كه اصطالحا  اين حيله

هائى  بد دارند و با اين وصف گاهى در محذوريتاست كه نسبت به مسائل شرعيه تع

شوند، اسالم كه دين جامع و كامل است  شوند و در نوعى بن بست واقع مى گرفتار مى

كارهائى  بينى كرده و چاره را به اين صورت ديده است كه با بيان راه اين وضعيت را پيش

ينى و انجام واجبات و كه هم تعبّد انسان به امور د طورى اساس مشكل برداشته شود به

ترك محرمات و ساير احكام تكليفى شكسته نشود و هم خروج از بن بست محقق شود، 

 چرا كه عمل به اين حيل، عموما با نوعى تعبد هم همراه است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
اين مسئله و ساير مسائل شرعى مرتبط با آن، حدود و ثغورى دارد كه براى بررسى جوانب آن بايد به كتب  -1

 فتاوى رجوع كرد.
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 حسادت

دن نعمت به خاطر رسيدن بالء به كسى و نيز ناراحتى وى از رسي خوشحالى انسان به

 كسى كه در چيزى با وى متناسب است، حسد گويند.

بيند و مغموم و  گاهى انسان نعمتى را بر شخصى كه در وجهى با او اشتراك دارد مى

گردد، از آن جهت كه چرا نعمت به او رسيده و يا چرا زودتر به او رسيده و يا  افسرده مى

 كند. نعمت از او مىاند و... و لذا آرزوى زوال  چرا به وى هم داده

شود كه او را غمناك ديده و غم وارده بر  بيند و مسرور مى و ياگاهى نقمتى را بر وى مى

 كند. او را نعمتى بر خود ارزيابى مى

اين حاالت از جمله مصاديق حسادت است و مطالب ذيل بنابراين تعريف قابل توجه 

 باشد. مى

طلبد، لذا اگر كسى  بقاء نقمت او را مىخواهد و يا  ـ حسود زوال نعمت غير را مى 1

هنگام ديدن نعمتى بر غير، از خدا درخواست آن نعمت براى خود كند، حسد نبوده و 

 شود. محسوب مى« غبطه»اصطالحا 

غبطه آنست كه انسان نعمتى را بر كسى ببيند و از اين حيث ناراحت شود كه چرا 

واست آن نعمت براى خود كند )نه خودش مشمول نعمت قرار نگرفته است و از خدا درخ

اند و در خواست زوال نعمت از غير كند( پس فرق  از اين جهت كه چرا نعمت به غير داده

انديشد ولى غابط به خود نظر  اساسى حسد و غبطه در اين است كه حسود به غير مى

 دارد.

ين بايست كسى باشد كه با حسود حداقل مناسبتى داشته باشد. حال ا ـ غير مى 2

هاى گذشته و يا  خاطر فاميلى باشد يا ممكن است بخاطر رقابت تناسب ممكن است به

هم گروه بودن از نظر اجتماعى يا تالش همسان و هر چيز ديگر. به هر حال معموالً 

بيند، و يا  ورزد زيرا بين خود و او فاصله زيادى مى رعيت نسبت به سلطان حسادت نمى

داند. بلكه معموالً عالم به  د چون مسير خود را از او جدا مىورز عالم به تاجر حسادت نمى

عالم، تاجر به تاجر و... حسادت دارد. ناگفته نماند متأسفانه حسادت در بين طايفه علماء 

 از ساير اقشار جامعه بيشتر است كما اينكه از حديث ذيل اين مهم مكشوف است.

بُ سِتَّةً بِستَّةٍ، اَلْعَربَ بالعَصَبِيَّةِ، والدَّهاقِنَةَ بِالْكِبْر، اِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ يُعَذِّ: »قال على
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 1«وَاألُمَراءَ بِالْجَوْرِ، وَالْفُقهاءَ بِالْحَسَدِ، والتُّجّارَ بِالخيانَةِ، وَاَهْلَ الرُّستاقِ بِالجَهْلِ
، دهقانها را بخاطر كبر، كند: عرب را بخاطر ملى گرائى خداى متعال شش دسته را بخاطر شش معصيت عذاب مى

واسطه ستم، فقهاء را بعلت حسد، بازرگانان را بخاطر خيانت در اموال وغشّ، چادر نشينان و  سالطين را به

 .روستائيان را بخاطر جهل

ـ گاهى حسود نعمت محسود را داراست ولى ناراحتى وى از اين جهت است كه چرا  3

ه محسود رسيده است، خود هم مبتال به آنست اند و يا مثالً بالئى كه ب به وى هم داده

 ولى خوشحال است از اين جهت كه به او هم اصابت كرده است.

ـ اگر حسد در ذهن بماند و آشكار نشود هر چند تبعات نامطلوب وضعى خواهد داشت  4

ولى اثر تكليفى ندارد. امّا اگر حسود، حسادت خود را آشكار نمايد و با تحقير، غيبت و 

نعمت ديده و با اظهار شادمانى نسبت به بال ديده، بخواهد غصّه درونى را عيان نفرين 

سازد، يا براى زوال نعمت غير و ابتال او به نقمت، عملى انجام دهد، اثر تكليفى زيانبار و 

 از جمله عذاب اخروى را بدنبال خواهد داشت.

 ت حسادتتبعا

نسان را تحت تأثير خود قرار حسادت مرض جسمانى و روحانى است كه جسم و روان ا

شايد اشاره به به بدترين مرض،  سازد، تعبير حضرت امير دهد و هر دو را آلوده مى مى

سازد و روان را  زيرا مثالً خوره جسم را تباه مى 2،«اَلْحَسَدُ شَرُّ االَمْراضِ»اين مطلب باشد. 

ر دست و پاى انسان دهد، ويا غيبت آلوده كننده روح انسانى است واثرى د آسيب نمى

گذارد، امّا حسد چون لقمه حرام و غذاى نامشروع به هر دو آسيب رسانده و هر دو را  نمى

 كند، از طرفى: آلوده مى

 3«اَلْحَسَدَ يُذيبُ الْجَسَدَ، اَلْحَسُودُ اَبَداً عَليلٌ: »قال على
 كند، حسود دائما مريض است. حسد بدن را ذوب مى

 و از سوى ديگر:

 4«اِنّ الْحَسَدَ لَيَأْكُلُ االِيمانَ كما تَأْكُلُ النّارُ الحَطَبَ: »صادققال ال

 .خورد خورد همان طور كه آتش هيزم را مى حسد ايمان را مى
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خداى توان گفت جامعه بشری هم از گزند حسد و حسادت حسود در امان نيست. نيز می

 فرمايد: مى عزّوجلّ به حضرت موسى

تَحْسُدَنَّ النّاسَ عَلى ما آتيهُمْ مِنْ فَضْلى، واَل تَمُدَّنَّ عَيْنَيْکَ اِلى ذلِکَ واَل يَابْنَ عِمْرانَ ال»

تُتْبِعْهُ نَفْسَکَ، فَاِنَّ الْحاسِدَ ساخِطٌ لِنِعَمى، صادٌ لِقَسْمِىَ الَّذى قَسَمْتُ بَيْنَ عِبادى وَمَنْ يَکُ 

 1«كَذلِکَ، فَلَسْتُ مِنْهُ ولَيْسَ مِنّى
هاى مردم ندوز، و دل بدنبال آنها  ام حسد نورز، و چشم به داشته عمران، به آنچه از فضلم به مردم داده اى فرزند

نبر، زيرا حسود از نعمت من ناراحت بوده و از تقسيم نعمتم در ميان بندگان جلوگير است ناراضى است و هركس 
 چنين باشد من از او نيستم و او از من نيست.

اند، امام  ق و يا آن را ريشه كفر دانستهااز خصوصيات نف تداه حسبر همين اساس است ك

 فرمايند: در اين باره مى صادق

 2«اِنَّ الْمُوْمِنَ يَغبِطُ واَل يَحْسُدُ وَالْمُنافِقُ يَحْسُدُ واَل يَغْبِظُ »

 .خورد ورزد وغبطه نمى ورزد و منافق حسد مى خورد ولى حسد نمى مومن غبطه مى

 3«رِ ثَالثَةٌ، اَلْحِرْصُ وَاالِسْتِكْبارُ والْحَسَدُاصُولُ الْكُفْ»
 هاى كفر سه چيزند: طمع، كبر، حسد. ريشه

نابودى ايمان حسود و وجود نفاق و كفر وى شايد به اين دليل باشد كه او راضى به 

 قضاى الهى و قدر او نيست و در واقع به خداى نعمت دهنده معترض است.

 4«ضْبانٌ عَلَى الْقَدَرِاَلْحَسُودُ غَ: »قال على
 حسود بر قَدَر الهى خشمگين است.

 خصوصیات حسود

تواند به اشكال  ترين خصوصيات حسود است كه مى اضطراب روانى حسود از اساسى

مختلف از رنگ پريدگى، كسالت، عصبانيت، بيمارى، كينه، پرخاش، طعنه، غيبت، تهمت 

 و... ظاهر گردد.

 يات توجه فرمائيد:هائى از اين خصوص به نمونه

ـ شفاى درد حسادت زوال نعمت از محسود است و تا او صاحب نعمت است مرض و  1

                                                           
 .223، ص11و وسايل الشيعه، ج 314، ص2اصول كافى، ج -1
 .223، ص11وسايل الشيعه، ج -2
 .223، ص11وسايل الشيعه، ج -3
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 يابد. بيمارى حسود، بهبودى نمى

 1«اَلْحَسُودُ اليَشْفيهِ ااِلّ زَوالُ النِّعْمَةِ : »قال على
باقى است مگر اينكه دهد، اين مرض ادامه داشته و پيوسته  حسود را چيزى جز زوال نعمت از محسود شفا نمى

 محسود سلب نعمت شود.
هاى عظيمى سوق دهد، و چه بسا او براى  تواند حسود را به پرتگاه اين خصوصيت مى

 .تسكين بيمارى خود دست به هر اقدامى بزند

اى به برادر خويش  پيامبرزاده . در اين ماجرادردآور استسرگذشتی قصّه هابيل و قابيل 

-میبخاطر رسيدن به مقام نبوت بعد از پدر و يا هر چيز ديگر ن برد و ترقى او رامیحسد 

 د.نكمیببيند و دست خود را به خون او آلوده  تواند

بايست از شر حسود وقتى حسادت وى بجوش  با اين همه تعجبى نيست در اينكه مى

آيد، به خداوند پناه برد، كه هيچ چيزى جز پناه او مانع به ثمر نشستن نتيجه حسادت 

 باشد. سود نمىح

 2«وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ اِذا حَسَدَ»
 كه حسادت ورزد. برم به خدا( از شر حسود هنگامى )بگو پناه مى

گيرد در حاليكه جوشش حسد  ـ حسود، ظالم مظلوم نماست. چهره مظلوم بخود مى 2

 سراسر وجود او را گرفته است.

 3«مِنَ الْحاسِدِ مارَاَيْتُ ظالِماً اَشْبَهَ بِمَظْلُومٍ: »قال على
 ام حسود با اينكه ظالم است، بسيار به مظلوم شبيه است. هيچ ظالم مظلوم نمائى چون حسود نديده

ـ حسود آسايش ندارد، راحتى و آسايش در گرو قلب مطمئن است ولى روان حسود  3

 باشد. ناآرام مى

 4«ال راحَةَ لِلْحَسُودِ: »قال الصادق

 .حسود آرامش ندارد

 ذا هميشه بيمار استـ و ل 4

 1«اَلْحَسُودُ دائِمُ السُّقْمِ وَاِنْ كانَ صَحيحَ الْجِسْمِ : »قال على

                                                           
 .غرر الحكم -1
 .5فلق ـ  -2
 .154تحف العقول، ص -3
 .252، ص43ج بحاراالنوار، -4
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 .حسود دائماً مريض است و لو اينكه به ظاهر سالم باشد

 فرمايد: همان حضرت در بيان ديگرى مى

 2«اَلْعَجَبُ لِغَفْلَةِ الحُسّادِ عَنْ سالمَةِ االَجْسادِ»
 اند. چگونه از سالمتى جسم خود غافل شده تعجب از حسودان است كه

آيد و در مقابل خود  ـ اگر حسود ترقى كسى را بشنود در پى ايراد گيرى از كار بر مى 5

 آورد. هاى خود را بر زبان مى كند و برترى را تمجيد مى

 ـ و در نهايت زبونى و خوارى از خصوصيات حسود و نتايج حسد است. 6

بردند و كمترين چيزى كه توانست حسادت آنها را  به او حسد برادران يوسف

گر شوند تا وى را به چند  فروكش كند، آن بود كه وى را در چاه اندازند و از دور نظاره

 درهم ناچيز بفروشند.

 3«وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدودَةٍ وَ كانُوا فيه مِنَ الزّاهِدينَ»
 چند درهم( فروختند و بى رغبت نيز بودند.سرانجام او را به بهائى اندك )

امّا هر چند چهل سال بطول انجاميد ولى به هرحال بنابر مقتضاى حكمت وعدالت حىّ 

سبحان، روزى همين برادران به گدائى در درگاه يوسف جمع شدند و درخواست صدقه 

 نمودند.

وَاَهْلَنا الضُّرُّ وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ فَلمّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا اَيُّها الْعَزيزُ مَسَّنا »

 4«وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا اِنَّ اللّهَ يَجْزِى المُتَصَدِقّينَ
ايم و كاالئى اندك با  آنگاه كه برادران بر يوسف وارد شدند، گفتند: اى عزيز، ما و خاندان ما با مشكل روبرو شده

يمانه را براى ما كامل كن و بر ما تصدّق و بخشش نما كه خداوند صدقه دهندگان را پاداش ايم، پ خود آورده
 دهد. مى

 حسادت یا غبطه

باشند. او نعمتهايش را به هركس به اندازه  خداوند مالک هستى و تمام خاليق مِلک او مى

، استعداد و ظرفيتش و نيز بسته به مصالحى كه حضرتش براى او در نظر گرفته است

كند. چه نيک است آدمى تنها چشم به خدا بدوزد و نيازهاى خود را تنها از او  عطاء مى
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 بطلبد.

هاى آنان و غفلت از آنچه خود دارد،  نگريستن به بندگان خداوند و رشک بردن به داشته

 كند. حكايت از شقاوت نفس و خبث طينت و فساد اعتقاد مى

يافت و  نست و او را قادر به انجام هر كارى مىدا انسان اگر خداوند را فاعل مايشاء مى

نمود  ها را از او اخذ مى كرد و نداشته داشت، نيازش را به خدا عرضه مى درونى آراسته مى

و هرگز در فراق نداشتن نعمتى، به زوال عزّت و يا دوام نقمت احدى از بندگان خدا 

 شد چه رسد كه آن را بطلبد. راضى نمى

هاى داده شده به آنها را از خداوند  هاى ديگران نظر كند و نعمت داشتهالبته اگر آدمى به 

طلب نمايد، مثال علم و دانش ديگران را ببيند و همان يا بيشتر آن را براى خود از خدا 

بخواهد، مال و ثروت و نيز اوالد صالح ديگران را ببيند و مثل آن را براى خود بطلبد، 

 را غبطه نام نهند و آرزوى ترقى براى خود گويند.شود، چنين چيزى  حسد شمرده نمى

الحَسَدَ االّ فِى اِثْنَيْنِ رَجُلٍ اَتاهُ اللّهُ ماالً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آناءَ اللَّيْلِ وَآناءَ : » قال رسول اللّه

 1«نَّهارِالنَّهارِ، وَرَجُلٍ اَتاهُ اللّهُ القُرآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آناءَ اللَّيْلِ وآناءَ ال
كند،  حسد جز در مورد دو كس جايز نيست. كسى كه خدا مالى به وى عطا فرموده و او شبانه روز از آن انفاق مى

كند )احكام قرآن را ابالغ و خود بدان  فرموده و او شبانه روز بدان قيام مى به وى عطا راقرآن كه خداوند و كسى 
 نمايد(. عمل مى

 حسادتوضع پرهیز از م

در موضع گناه قرار دادن و به اين وسيله باعث معصيت ديگران شدن جايز نيست.  خود را

و لذا نبايست آدمى عملى انجام دهد كه باعث تهمت وافتراء ديگران به خود شود، و يا 

اى ابراز كند كه موجب رشک و حسد ديگران گردد. بنابراين كتمان  نعمت خود را به گونه

جهت اينكه كسى رشک بر آن نبرد و خوشحال نشود، مورد  ها و يا بالها، به برخى نعمت

 سفارش اخبار و احاديث است.

 2«اِسْتَعينُوا عَلى اُمُورِكُمْ بِالْكِتْمانِ فَاِنَّ كُلَّ ذى نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ: » رسول اللّه قال

 .گيرد رار مىرا كتمان كنيد كه هر صاحب نعمتى مورد حسادت ق ها نعمت ،برآورده شدن حوائج خودبرای 

 1نقل نموده است. تحف العقول اين روايت را از پيامبر مكرم

                                                           
 .46، ص1خصال، ج -1
 .316، ص1شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد، ج -2
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البته كتمان نعمت در همه جا مشروع نيست و اظهار نعمت در محل خود الزم و شكر 

جهت اظهار  شود. پس كتمان تنها در صورتى جايز است كه كسى به نعمت محسوب مى

 شود. نعمت دچار حسد ديگران مى

 دو نوع حسادت

 ـ حسادت زنان به مردان 1

عرضه داشتند: پروردگار واحد، خداى هر اى از زنان به پيامبر خدا م عدهدرصدر اسال

مرد و زن است، رسول او هم رسول هر مرد و زن است، پس چرا خداوند ما را امر )به 

 جهاد و...( نكرده است؟

د: ما به جهاد به حضرت عرض كردنزوجه مكرم پيامبر خدا« ام سلمه» در نقل ديگر

رفتيم و موقعيت اجتماعى  بريم، كاش به جهاد مى رويم، تنها نصف ميراث را مى نمى

 2كرديم. كسب مى

 اى نازل شد كه: ها، آيه شريفه در پى اين شكوه

ساءِ نَصيبٌ واَل تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا اكْتَسَبُوا وَللنِّ»

 3«ءٍ عَليماً مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْئَلُوا اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ اللّهَ كانَ بِكُلِّ شَى
هائى كه خداى به برخى نسبت به بعضى ديگر داده است، آرزو نكنيد، مردان نصيبى از آنچه به دست  برترى

 فضل خدا بخواهيد كه او به هر چيز داناست. اند، از اى از آنچه حاصل كرده آورند دارند و زنان بهره مى
مرد و زن دو موجود مستقلند. هر كدام وظايفى دارند و به فراخور وظايف خود امكاناتى 

 در اختيارشان قرار داده شده است.

زن متولّى بچه دارى است و به همين خاطر مهر و عطوفت مادرى در وى قرار داده شده 

، لذا خشونت كار اجتماعى را دارد، اگر به مرد عطوفت و است، مرد متولى تهيه نفقه است

دادند، نسل بشر منقرض ميشد و هيچ زنى حاضر به نگهدارى فرزند  به زن خشونت مى

ها را  شد، و هيچ مردى براى تحصيل معاش، سختى در شكم خود و حضانت وى نمى

 كرد. برخود هموار نمى

  ـ حسادت به ائمه اطهار 2
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داى متعال به كسى بخشيده است و او را مشمول نعمتى قرار داده است، به آنچه خنبايد 

 حسد ورزيد.

اَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلى ما آتيهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ اِبْراهيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ »

 1«وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظيماً
ورزند، با  وى در مورد آنچه خداى از فضلش به آنها بخشيده است، حسد مى يا اينكه يهود به پيامبر خدا و آل

دانند( كتاب و حكمت داديم و حكومت عظيمى در  اينكه ما به آل ابراهيم )كه يهود خود را منتسب به آنها مى
 اختيارشان قرار داديم.

اند  رار گرفتهخاطر اعطاء نعمت نبوت به پيامبر اسالم مورد نكوهش ق در اين آيه، يهود به

حسادت  بيت پيامبر اسالم و اهل و طبعا هركس در آينده تاريخ به آل ابراهيم

 ورزد مشمول نكوهش اين آيه شريفه است.

به آل او حسد بردند و گفتند: مقام هدايت آنانكه بعد از ارتحال پيامبر خدابنابراين 

ولين بناى تز حكومت شود و ا معنوى جامعه با حكومت مادى در يک خاندان جمع نمى

ريزى كردند، در قيامت كبرى براى پاسخگوئى به اين آيه شريفه  جداى از دين را پايه

 اى بينديشند. بايست چاره مى

 فرمايند: مى« عثمان بن ابى الصباح»در تفسير آيه شريفه به  امام صادق

 2«يا اَبَا الصَّباحِ، نَحْنُ وَاللّهِ النّاسُ الْمحْسُودُونَ»

 .بوصباح، به خدا سوگند كه ما همان مردمى هستيم كه مورد حسد قرار گرفتيماى ا
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 خودپسندى

عجب و خودپسندى تقريبا مترادفند و آن حالتى است كه آدمى پندار، گفتار و كردار 

عيب تصور كند و يا  نيک خود را بزرگ ببيند و بديهايش را كوچک شمرد و يا خود را بى

اين صفت، حد وسط دو صفت غرور و كبر،  ق فاسدش را تحسين كند.اصالً عيب و اخال

 است به اين ترتيب كه:

كند، يا خود را بدور از نقمت و بالئى  انسان هنگامى كه نعمتى را در خود مشاهده مى

است كه آن نعمت را به او داده  كند كه شايد در وى فضلى بوده بيند، چنان تصور مى مى

شود، و اگر چنين  ناميده مى« غرور»اند. اين حالت اصطالحا  ف ساختهيا بال را از او بر طر

نام گرفته و اگر « عجب»حالتى در وى رسوخ كند و در واقع خود را چنين احساس كند، 

 شود. محسوب مى« كبر»حالت خود را با غير قياس كند  اين

كوهش قرار كنند، مورد ن برخى را كه اعمال خود را بهترين عمل خيال مى قرآن كريم

 دهد. مى

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِاالْخْسَرينَ اَعْماالً، اَلَّذينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيوةِ الدٌّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ »

 1«اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا
ده و با اينحال خيال بگو آيا شما را خبر دهم كه زيانكارترين مردم كيانند؟ آنها كه تالشهايشان در دنيا نابود ش

 دهند. كنند كار نيک انجام مى مى
هائى چون ثروت،  كسانى كه به عبادات، اخالق، شيوه معاشرت، عقايد خود و نيز نعمت

نازند، بايد بدانند خوب بودن اينها به مقبول شدن در پيشگاه  اوالد و يا علم خويش مى

چه بسا زيباترين اعمال، بدترين  حقّ بستگى دارد و چنين چيزى فعالً معلوم نيست، زيرا

 اثرات منفى را در دنيا و آخرت به دنبال داشته باشد.

 اند. اند و گمراه شده ترديد اين قبيل انسانها مورد اغواى ابليس قرار گرفته بى

نْ يَشاءُ فاَل اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرءاهُ حَسَنا فَاِنَّ اللّهَ يُضِلٌّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدى مَ» 

 2«تَذْهَبْ نَفْسُکَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ اِنَّ اللّهَ عَليمٌ بِما يَصْنَعُونَ 
بيند مثل كسى است كه واقعا اعمالى  آيا كسى كه عمل زشت وى برايش آرايش شده است و آن را نيک مى

                                                           
 .114و  113ـ كهف ـ  1
 .1ـ فاطر ـ  2
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نمايد، بنابراين جان  ت مىسازد و هركس را بخواهد هداي چنين دارد؟ خداوند هركسى را كه بخواهد گمراه مى

 .دهند آگاه است خود را به خاطر شدّت تأسف بر آنها از دست نده كه خداوند به آنچه انجام مى

 مراتب عجب

گويد: از امام كه گويا  است، او مى از اصحاب امام كاظم و امام رضا« على بن سويد»

كند پرسيدم. امام  مىمورد نظر او امام هفتم باشد، در مورد عُجبى كه عمل را تباه 

 فرمودند:

 اَلْعُجْبُ دَرَجاتٌ مِنْها اَنْ يُزَيَّنَ لِلْعَبْدِ سُوءُ عَمَلِهِ فَيَراهُ حَسَنا فَيُعْجِبَهُ وَ يَحْسَبَ اَنَّهُ يُحْسِنُ » 

 1«يْهِ فيهِ الْمَنُّ صُنْعا، وَ مِنْها اَنْ يُؤْمِنَ الْعَبْدُ بِرَبِّهِ فَيَمُنَّ عَلَى اللّهِ عزّ وَ جلّ وَ للّهِ عَلَ
بيند و  عجب را درجاتى است: از جمله آنها اين است كه اعمال بنده نزد وى تزئين داده شود و او آنها را نيک مى

كند بهترين عمل را انجام داده است، و از درجات آن اين است كه بنده به  عجب او را فرا گرفته و خيال مى
 گذارد، در حاليكه خداوند بر وى منّت دارد. دين جهت منّت مىآورد و بر خدا ب پروردگارش ايمان مى

مرتبه پائين عجب فريب حاصله از كم و كيف عمل است.آدمى در اين حال به كار خود 

نگرد و آن را بهترين  پندارد. به سخن خويش مى افكند و آن را بهترين عمل مى نظر مى

اى و نسبت به  خود را در هر مسئله داند. و يا افكار و عقايد سخن و جذابترين آنها مى

پسندد، خود را قوى  آورد، جمال خويش را مى همه چيز باال و فكرى غّرا به حساب مى

 شمارد و... بيند، نياكان خود را درخشان مى مى

هائى كه براى خود  واسطه خوبى مرتبه اعالى عجب اين است كه آدمى خود را به

داند و يا بر خدا منّت گذارد كه بهترين كار را برشمرده است، صاحب مقامى و منصبى ب

براى ترويج دين او صورت داده و يا به آل بيت او منّت گذارد كه قدمى در مسير آنها طى 

كرده و محزون در حزن آنها و مسرور در شاديشان بوده و مثال مجلس عزا و جشنى 

 تدارك ديده است. 

كند با نماز شبى، برگزارى  تصور مى دهد كه اين مقام خيالى چنان حالتى به وى مى

بايست تمام حاجتهايش روا  اى و... مقام و منزلتى نزد خداوند يافته و لذا مى مجلس روضه

بايست موقعيت خوبى به او  شود، خواسته هايش بالفور محقق گردد و در قيامت هم مى

 اعطاء شود.

 عواقب عجب

                                                           
 .311، ص42ـ بحار االنوار، ج 1



 143 

 اند: ين باره فرمودهدر ا منشاء عجب ضعف عقل و خرد است. حضرت امير

 1«اَلْعُجْبُ حُمْقُ ـ اَلْعُجْبُ عُنْوانُ الْحِماقَةِ ـ رِضاكَ عَنْ نَفْسِکَ مِنْ فَسادِ عَقْلِکَ » 

 .عجب حماقت است. عجب نمودار احمقى است ـ رضايت تو از نفست بخاطر فاسد بودن عقل تو است

هاى سياه دل را  رى نقطهعنوان يک صفت رذيله چون هر معصيت ديگ طبعا بقاء عجب به

 سازد. افزايد تا حدى كه باقيمانده اندك عقل را نيز ضايع مى مى

 2«اَلْعُجْبُ يُفْسِدُ الْعَقْلَ ـ اَلْمُعْجَبُ ال عَقْلَ لَهُ » 

 .كند ـ خودپسند خرد ندارد عجب عقل را تباه مى

صرف عمر اثر ديگر عجب تباه شدن حسنات گذشته است، حسناتى كه آدمى با زحمت و 

 كند. با عجب زايل مى تحصيل كرده، آنها را

يَدْخُلُ الرَّجُالنِ الْمَسْجِدَ اَحَدُ هُما عابِدٌ وَ اآلخَرُ فاسِقٌ. فَيَخْرُجانِ مِنَ : » قال الصادق

هُوَ مُدِلٌّ  الْمَسْجِدِ وَ الْفاسِقُ صِدِّيقٌ وَ الْعابِدُ فاسِقٌ، وَ ذلِکَ اَنَّهُ يَدْخُلُ الْعابِدُ الْمَسْجِدَ وَ 

 بِعِبادَتِهِ وَ يِكُونُ فِكْرَهُ فى ذلِکَ، وَ يَكُونُ فِكْرَةُ الْفاسِقِ فِى التَّنَدٌّمِ عَلى فِسْقِهِ فَيَسْتَغْفِرُ اللّهَ 

 3«مِنْ ذُنُوبِهِ 
روند عابد فاسق و  كه از مسجد بيرون مى شوند، يكى عابد و ديگرى فاسق است. هنگامى دو كس داخل مسجد مى

پندارد و با همين  يابد و آن را مقبول مى آيد و به عبادتش اطمينان مى شود. زيرا عابد به مسجد مى اسق عابد مىف

 .كند گذرد ندامت است و لذا از گناهش استغفار مى كند. ولى آنچه در دل فاسق مى طرز فكر عبادت مى

تحقير آن است  مين اثر عجب، فراموش كردن گناه است. از ياد بردن گناه كه نوعىسو

گردد تا آنجا  شود چه اينكه گناه با يادآورى هر دم كوچكتر مى باعث بزرگ شدن گناه مى

كه گناهانى كه انسان هميشه بخاطر دارد بخشوده شده است و اصوالً عالمت بخشش 

 گناهان يادآورى آنهاست.

بْدٍ خَيْرا جَعَلَ ذُنُوبَهُ بَيْنَ عَيْنَيهِ اِنَّ اللّهَ تَبارَكَ وَ تَعالى اِذا اَرادَ بِعَ: »  قال رسول اللّه

 4«مُمَثِّلَةً وَ االِثْمُ عَلَيْهِ ثَقيالً و بَيالً، وَ اِذا اَرادَ بِعَبْدٍ شَرّا اَنْساهُ ذُنُوبَهُ 
دهد و آن را سنگين و شديد جلوه  اى را بخواهد، گناهانش را در مقابل چشمانش قرار مى وقتى خداوند خير بنده

 برد. اى را بخواهد گناهانش را از ياد او مى و وقتى شرّ بنده دهد مى

                                                           
 غرر الحكم. ـ 1
 ـ غرر الحكم. 2
 .316، ص42ـ. بحاراالنوار، ج 3
 .44ص  ،44ـ بحار االنوار، ج 4
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گردد و گاهى به ذنب  اما معصيتى كه انسان آن را تحقير كند و كوچک شمارد، بزرگ مى

 شود. اليغفر تبديل مى

 1«ال تَسْتَصْغِرَنَّ سَيِّئَةً تَعْمَلُ بِها فَاِنَّکَ تَراها حَيْثُ تَسوُؤُكَ : » قال الباقر

 .كند بينى در حاليكه تو را محزون و ناراحت مى دهى كوچک نشمار، زيرا تو آن را مى ى را كه انجام مىگناه

 اثر ديگر عجب تحقير ديگران و كوچک شمردن آنان است.

 2«حَسْبُ ابْنِ آدَمَ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخاهُ الْمُسْلِمَ : »  قال رسول اللّه
 م كافى است كه برادر مسلمان خود را تحقير كند.براى بدكردار بودن بنى آد

 نظرى به خويشتن كن كه همه گناه دارى  همه عيب خلق ديدن نه مروت است و مردى

ها از بين رفته، و همگرائی و همدلی، جای شود دوستیو در نهايت، عجب موجب می

 خود را به منيّت و خودستائی دهد. 

 اى ندارد عجب مایه

اى در خود براى زدودن اين  ترين گناهان است، بطورى كه اندك انديشه مايه عجب از بى

 صفت كافى است.

 3«سَدُ سَبيلِ الْعُجْبِ بِمَعْرِفَةِ النَّفْسِ : » قال الباقر

 .راه سد كردن مسير عجب، شناخت نفس است

 تواند اثرى در آينده انسان براستى آيا حسب و نسب گذشته و افتخارات احتمالى آنها مى

 بيافريند تا به آن فخر ورزد؟

 من عجم كنتُ او من العرب    انا ابن نفسى و كنيتى ادبى

 4ليس الفتى من يقول كان ابى    ها انا ذا اِنَّ الفتى من يقول

وفائى خود را به  آيا ثروتى كه ثروت اندوزانى چون قارون و فرعون را به ذلت كشانده، و بى

 سانده است قابليت عجب دارد؟همه دوستان خود تاكنون باثبات ر

ساخت، و نيز آيا « كَمَثَلِ الْحِمارِ»و علماء يهود را « كَمَثَلِ الْكَلْبِ»آيا دانشى كه بلعم را 

                                                           
 .356، ص43ـ بحار االنوار، ج 1
 .362ـ تنبيه الخواطر، ص 2
 .164، ص41ـ بحار االنوار، ج 3
چه از عجم باشم يا عرب، جوانمرد آن است كه بگويد من چنينم، نه  ام ادب من است، ـ من فرزند خود وكنيه 4

 آنكه بگويد پدرم چنين و چنان است.
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چون گردش  علم و دانش كه موجب شود دانشمند را در قيامت به تعبير پيامبر اكرم

و بفهمند او در دنيا عالم  دور جهنم بگردانند تا خاليق او را ببينند دور آسيا، به االغ به

 عمل بوده است، جاى عجب دارد؟ بى

 خود ندانى تو يجوزى يا عجوز    دانى يجوز و ال يجوز نيک مى

آيا عبادتى كه معلوم نيست چقدر از شرايط صحت آن ترك شده چه رسد به داشتن 

 شرايط قبول، جاى عجب دارد؟

زبور تالوت كرد و عبادتش بيدارى كشيد و  فرمايد: شبى داود مى امام صادق

 موجب عجب او شد.

اى او را صدا كرد و گفت: از شب نخوابى يک شب عجب بخود راه دادى در  قورباغه

حاليكه چهل سال است زير اين صخره، زبان من از ذكر خداى متعال خشک نشده 

 1است!

خبر نيست و انتهاء است، از هيچ جاى آينده با اى ناتوان در عالم بى بلى انسانى كه ذره

كند، نه توان مقابله با دشمن خارجى دارد و نه بيمارى و  ضرر و نفع خود را درك نمى

سوى چاه مرگ سرازير است و توان پرهيز  كند، هر لحظه به مرض درونى خود را مداوا مى

خواهد و توان درك  خواهد و ندارد، علم مى از رو در روئى با آن را ندارد، بسا چيزهائى مى

خواهد و مضر  جويد قادر به رسيدن به آن نيست، و بسا خوردنيها مى ست، لذّت مىآن ني

بايست در پيشگاه حق با بار خطا  است، از تلخيها متنفر و داروست و... آرى، او كه فردا مى

بايستد و انگشت حسرت بر دهان نهد، بر سر و صورت بزند، به چپ و راست مضطربانه 

 دارد؟ بنگرد، و... جائى براى عجب

 2«اِنْ كانَ الْمَمَرُّ عَلَى الصِّراطِ حَقّا فَالْعُجْبُ لِماذاء : » قال الصادق

 .دهيد اگر گذشت از پل صراط محقق خواهد شد، پس چرا عجب بخود راه مى

پادشاهى با كمال غرور قصد سياحت كرد. چندين لباس آوردند، بهترين را  گويند:

 ن را انتخاب نمودو...پوشيد، چند رأس اسب آوردند، بهتري

كرد و جواب كس  وى با خادمان و محافظان خود به راه افتاد و به احدى اعتناء نمى

داد، ناگهان ديد شخصى سد راه او شد و افسار اسب او را گرفت و گفت: حاجتى  نمى
                                                           

 .142، ص1ـ مستدرك الوسايل، ج 1
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دارم. گفتند: وقت مراجعت بگو. گفت: االن بايد بگويم گفتند: خوب بگو، گفت: بايد 

ام جانت را بگيرم. لرزه  ويم. شاه گوش نزديک او برد. گفت: من عزرائيلم آمدهمخفيانه بگ

ردم. پاسخ شنيد بر اندام شاه افتاد. باد غرورش شكست، گفت: مهلتى ده تا به خانه برگ

 كه: مهلتى نيست!

 معالجه عجب

 براى درمان عجب با دقت به نكات ذيل توجه نمائيد.

 ه خود تفكر كنيم.ـ در خلقت گذشته و سرنوشت آيند 1

 1«فِكْرُ الْمَرْءِ مِرْآةٌ تُريهِ حُسْنَ عَمَلِهِ مِنْ قُبْحِهِ : » قال على
 دهد. اى است كه بد و خوب اعمال او را به وى نشان مى تفكر انسان، آيينه

 ـ اعمال نيک خود را بزرگ نشماريم. 2

تَكْثَرَ عَمَلَهُ وَ نَسِىَ ذُنُوبَهُ وَ اَعْجَبَ بِرَأيِهِ ثاَلثٌ هُنَّ قاصِماتُ الظَّهْرِ، رَجُلٌ اِسْ: » قال الباقر

»2 
شكند عبارتند از: عملش را زياد بداند، گناهش را فراموش كند، و رأى خويش را  سه چيز كه كمر انسان را مى

 بپسندد.
آدم  مى فرمايد: ابليس به لشكريان خود گفت: وقتى سه چيز در بنى امام صادق

سى از آنچه انجام دهد ندارم. عملش را زياد شمارد، گناهش را فراموش بوجود آوردم، هرا

 3كند، خودپسند گردد.

 ـ اعمال و طاعات خود را اندك بدانيم. 3

 4«اِسْتَقْلِلْ مِنْ نَفْسِکَ كَثيرَ الْطّاعَةِ للّهِ، اِزْراءً عَلَى النَّفْسِ وَ تَعَرٌّضا لِلْعَفْوِ : » قال الباقر
اى خدا هر چند زياد باشد براى عتاب نفس خويش و به خاطر جلب عفو و مغفرت الهى و قرار طاعات خود را بر

 .گرفتن در معرض بخشش، اندك شمار

همانطوركه زياد بينى اعمال موجب عجب است و لذا كم بينى سفارش شده است، ولى 

 باشد. اگر كم بينى منجر به نااميدى شود باز هم نامشروع مى

 1«عَلُوا الْخَيْرَ وَ ال تَحَقِّرُوا مِنْهُ شَيْئا فَاِنَّ صَغيرَهُ كَبيرٌ وَ قَليلَهُ كَثيرٌاِفْ: » قال على

                                                           
 ـ غرر الحكم. 1
 .314، ص42ـ بحار االنوار، ج 2
 .315، ص42ـ بحار االنوار، ج 3
 .163، ص41ـ بحار االنوار، ج 4
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 .نشماريد، كه كم آن زياد و اندك آن بسيار است وچکآن را كرا انجام بدهيد، و اعمال نيک 

 هاى خود را كوچک نشمريم. ـ لغزش 4

 فرمايد: در وصف بندگان خدا مى حضرت امير

 2«وْنَ فى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ اَشْرارٌ وَ اَنَّهُمْ الَكْياسٌ وَ اَبْرارٌ يَرَ » 
 اند. خيال ميكنند بدان جامعه هستند، در حاليكه زيركان و نيكان جامعه

 ـ آراء و نظريات خود را بهترين نظرات نخوانيم. 5

پيسى  فرمود: مرضها را عالج كردم، كور و فرمايد: حضرت عيسى مى امام صادق

را به اذن خدا شفا دادم، مرده را به اذن او زنده نمودم ولى قادر به عالج احمق نشدم. به 

 وَ ما االحمق؟  او گفتند: يا روح اللّه

 3«المُعْجِبُ بِرَايِهِ وَ نَفْسِهِ، الَّذى يَرى الْفَضْلَ كُلَّهُ لَهُ ال عَلَيْه... » قال: 
كند همه فضيلتها از آن اوست و نقطه ضعفى  پسندد و خيال مى احمق كيست؟ كسى كه خود و رأيش را مى

 ندارد.
 ـ كمتر مَن مَن، كنيم. 6

رفتم، و او را خواستم. حضرت از  گويد: نزد پيامبر خدا انصارى مى  جابربن عبداللّه

 پشت در فرمود: كيستى؟

 4فرمود: مَن مَن. شد و )به تعريض( مى گفتم: من، حضرت خارج مى

 چون من كردم. من گفتم. من باعث شدم. كار من بود و... خوددارى كنيد. از عباراتى 

 پسندند را محترم شماريم. ـ ديگران و آنچه مى 4

 5«ال تَسْتَقِلَّ ما يُتَقَرَّبُ بِهِ اِلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْ شِقَّ تَمْرَةٍ : » قال الصادق
 خرما باشد، كم مشماريد. گيرد ولو به قدر نصف آنچه براى خدا صورت مى

 ـ توجه به ستايش ديگران ننمائيم. 1

اَجْهَلُ النّاسِ اَلْمُغْتَرُّ بِقَوْلِ مادِحٍ مَتَمَلِّقٍ يُحَسِّنُ لَهُ الْقَّبيحُ و يُبَغِّضُ اِلَيهِ : » قال على

                                                                                                                                                    
 .12، ص1وسايل الشيعه، ج ـ 1
 .131، ص1ـ مستدرك الوسايل، ج 2
 .321، ص42ـ بحار االنوار، ج 3
 .1624، ص3ـ صحيح مسلم، ج 4
 .14، ص1ـ وسايل الشيعه، ج 5
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 1«النَّصيحُ 
گر را نزد او  و نيک و نصيحتجاهلترين مردم كسى است كه به سخن مدح كننده چاپلوسى كه قبايح را براى ا

 .دشمن جلوه دهد، مغرور شود

.  كرد السالم عليک يا حجّة اللّه ديد به وى خطاب مى ظريفى هر گاه شخصى را مى گويند:

دانست چرا دوستش چنين او را  باليد امّا نمى برد و بخود مى او از اين سخن لّذت مى

بر آن اصرار ورزيد. وى گفت: روز  خواند؟ روزى سبب اين مدح را از او پرسيد، و مى

گويم جوان بودم، گويند: مگر  آورم و مى رستاخيز وقتى از گناهانم سؤال كنند عذر مى

گويم  گويم فقير بودم، گويند: مگر ايوب فقير نبود، و هر چه مى يوسف جوان نبود؟ مى

ند، آنگاه سر آور گويم خر بودم و نفهميدم. آن وقت تو را مى دهند تا اينكه مى جواب مى

 تر بودم! توانم بگويم از تو نفهميده آورم چون نمى خجلت فرود مى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ـ غرر الحكم. 1
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 كبر

تواند در اعمال و رفتار نيز ظاهر گردد. اصوالً كبر بعد  كبر صفتى نفسانى است و البته مى

شود. اين سه معصيت در طول هم قرار  از دو گناه ديگر يعنى غرور و عجب حاصل مى

خورد، و مغرور  شود و به همان فريب مى رند. يعنى آدمى مفتون چيزى مىگي مى

يابد و اگر اين  ورزد و عجب مى گردد. شخص مغرور به وجود آن صفت افتخار مى مى

نهايت كبر  گيرد. نيكى را با غير مالحظه كند و خود را برتر از ديگرى بداند، كبر نام مى

 شود، وصف جباريّت است.  مى كه بعد از اصرار ورزيدن در تكبر حاصل

: ال يَزالُ الرَّجُلُ يَتَكَبَّرُ وَ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتّى يُكْتَبَ فِى الْجَبّارينَ قال رسول اللّه

 1فَيُصيبَهُ ما اَصابَهُمْ.
 .ورزد تا از جمله جبارين شده و جزاى آنها را خواهد ديد آدمى پى در پى كبر مى

ان اينكه به رای ديگران د متكبر از جامعه جدا شود. او توگردچه اينكه كبر موجب می

 ارد و با آنان همزبان و همدلی شود، ندارد.احترام گذ

باشد. به عبارت ديگر عامل صفت  كبر گاهى مايه دارد و گاهى منشاء آن خيال محض مى

كبر گاهى به اين است كه متكبر واقعا چيزى براى كبر ورزيدن دارد، قوّتى، علمى، 

بادتى و... در وى وجود دارد و به آن غّره شده و همان صفت از ديگران را ناچيز ع

يابد و خود را برتر  شمارد. ولى گاهى متكبر تخيّل نموده و به فرض معدومى عجب مى مى

بيند. ولى به هرحال نقطه مشترك اين دو عامل، ذلّت نفس است كه شخص را  مى

 رگتر از آنچه هست جلوه دهد.دارد براى جبران آن، خود را بز وامى

 2«ما مِنْ رَجُلٌ تَكَبَّر اَو تَجَبَّر ااِلّ لِذِلَّةٍ وَجَدَها فى نَفْسِهِ : » قال الصادق
 .بيند د، مگر بخاطر ذلّتى كه در نفس خويش مىنو گردنكشى ك دورزكسى نيست كه تكبر 
ود انسان نسبت و عقل و گناه در وج 3باشد هر گناهى نقص عقل مى از آنجا كه عامل

ءٌ مِنَ الْكِبْرِ ااِلّ نَقَصَ مِنْ  ما دَخَلَ قَلْبَ اِمْرَءٍ شَى»  فرمايد: مى معكوس دارند، امام باقر

                                                           
 .4422 ، حـ كنز العمال 1
 .225، ص43ـ بحار االنوار، ج 2
جهل به گناه داشته باشد و يا خسارت ناشى از گناه  ـ نسبت عكس بين عقل و گناه كلى است و حتى اگر آدمى 3

 گردد. را درك نكند باز به نقص عقل او باز مى
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 1«عَقْلِهِ مِثْلُ ما دَخَلَهُ مِنْ ذلِکَ قَلَّ ذلِکَ اَو كَثُرَ 
 .د، عقل وى نقصان يافته استدر قلب كسى چيزى از كبر وارد نشد مگر اينكه به همان اندازه چه كم و يا چه زيا

 كبر در مقابل خالق

اى از قوانين و دستورات اعتقادى و عملى وضع شده از سوى خداوند  دين به مجموعه

 شود كه جزا و پاداش مطيعان و عاصيان آن را معين نموده باشد. اطالق مى

دهد.  ىبنابراين هر دينى با تقيداتى همراه است و متدين را در آن حصار خاص قرار م

آنكه نتواند در اين حصار قرار گيرد و براى خود ديدگاهى ديگر بطلبد و خود را برتر و 

واالتر از آن حصار تلقى كند و هدف دين كه قرب به خالق است را قبول نداشته باشد، در 

 واقع خالق را نپذيرفته و براى خود شأنى در مقابل او قائل شده است.

 هاد با خداى واحد داشت.فرعون بر همين اساس، قصد ج

وَ قال فِرْعَوْنُ يا اَيُّهَا الْمَالَءُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلهٍ غَيْرى فَاَوْقِدْ لى يا هامانُ عَلَى الطّينِ » 

 2«فَاجْعَلْ لى صَرْحا لَعَلِّى اَطَّلِعُ اِلى اِلهِ مُوسى وَ اِنّى الَظُنُّهُ مِنَ الْكاذِبينَ 
من خدائى جز خودم براى شما سراغ ندارم. اى هامان برايم آتشى بر گل بيفروز ) آجر فرعون گفت: اى مردم 

كنم او از دروغگويان  بساز ( و براى من برج بلندى ترتيب داده تا از خداى موسى خبر گيرم. هر چند گمان مى
 .است

داد و خود را خالق آنها  هاى خلقت را به خود نسبت مى او خاليق الهى و پديده

 دانست. مى

وَ نادى فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِ قالَ يا قَوْمِ اَلَيْسَ لى مُلْکُ مِصْرَ وَ هذِهِ االْنْهارُ تَجْرى مِنْ تَحْتى » 

 3«اَفَال تُبْصِرُونَ 
فرعون در ميان قوم خود ندا داد و گفت: اى ملت من آيا حكومت مصر از آن من نيست و آيا اين نهرها تحت 

 .رندفرمان من جريان ندا
 شمرد. و خود را خداى برتر مى

 4«فَقالَ اَنا رَبُّكُمُ االَعْلى » 
 گفت: من پروردگار برتر شما هستم.

                                                           
 .116، ص41ـ بحار االنوار، ج 1
  .31ـ قصص ـ  2
  .51ـ  زخرف ـ  3
 .24ـ  نازعات ـ  4



 151 

 گفت: و نمرود نيز مى

 1«قالَ اَنَا اُحْيى وَ اُميتُ... »... 
 ميرانم. كنم و مى من زنده مى

 كبر در طاعت و عبادت

شود در مقابل حقّ خضوع  ر نمىشناسد ولى حاض متكبر گاهى خدا را به عنوان خالق مى

و خشوع كند و سر تسليم فرود آورد. چنين متكبرى كه از عبادت ولىّ نعمت خود 

 شود؟ داند در قيامت در پيشگاه او حاضر مى استنكاف ورزد آيا نمى

 2«وَ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَميعا »... 
آنها كه از عبوديت و بندگى او روى برتافته و تكبر كنند بزودى در قيامت همه آنها را نزد خود جمع خواهد و 

 .كرد
مثال اكمل چنين متكبرى ابليس است، او به خلقت اوليه خود از آتش، مباهات كرد و 

 آدم خاكى را ناچيز شمرد و حاضر به سجده در برابر او نگشت.

 تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُکَ قالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنى مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ، قالَ ما مَنَعَکَ ااَلّ» 

 3«قالَ فاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَکَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فيها فَاخْرُجْ اِنَّکَ مِنَ الصّاغِرينَ 
سجده تو شد؟ گفت: من از او بهترم، مرا از آتش و خداوند به شيطان فرمود: آنگاه كه به تو فرمان داديم چه مانع 

او را از گل آفريدى، خدا فرمود: از آن مرتبه فرود آى. تو حقّ تكبر در آن مقام را ندارى، بيرون رو كه تو پست و 
 .كوچكى

 پس عامل اصلى ضاللت شيطان، كبر او بود.

 4«لَهُ الْكِبْرُ عَلى اَنْ ال يَسْجُدَ الِدَمَ ايّاكَ وَ الْكِبْرَ فَاِنَّ اِبْليسَ حَمَ: » قال رسول اللّه

 .از كبر پرهيز كن، چرا كه كبر باعث شد ابليس بر آدم سجده نكند

كسانى كه راز و نياز را بدرگاه خدا ترك گويند و از دعا كه نوعى اظهار بندگى و عجز 

 باشند. بدرگاه خداوند است اعراض كنند، مصداق همين قسم از متكبرين مى

وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونى اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ » 

                                                           
  .251ـ  بقره ـ  1
 .142ـ  نساء ـ  2
 .13و  12ـ  اعراف ـ  3
 .4434 ، حـ كنز العمال 4



 152 

 1«داخِرينَ 
پروردگار شما گفته است: مرا بخوانيد تا دعاى شما را بپذيرم، كسانى كه از عبادت من تكبر ورزند، بزودى با ذلّت 

 .شوند وارد جهنّم مى
 ر مقابل انبیاءكبر د

يابيم كه علت واقعى و  از مطالعه تاريخ انبياء و بررسى آيات و روايات در اين زمينه درمى

اساسى به نتيجه نرسيدن زحمت انبياء در هدايت بشر و نيز عامل هالكت انسانها، كبر 

اَنْتُمْ ااِلّ اِنْ » كه تكيه كالم همه معاندان با پيامبران اين بود كه بگويند:  طورى آنان بود به

تو بشر هستى. تو انسانى بيش نيستى. تو از ما چيزى بيشتر ندارى. آيا از بشرى ؛ «بَشَرٌ 

 2چون خود تبعيت كنيم و...

هائى چون سحر، كذب، كهانت، جنون و بافنده به دنبال اين عقيده فاسد يعنى  نسبت

 شد. همطراز بودن نبى با انسان عادى بيان مى

گذشت. زنى  هاى مدينه مى ايد: روزى رسول خدا از كوچهفرم مىامام صادق

كرد، به او گفتند: راه را براى پيامبر خدا باز  اى سرگين جمع مى سياهپوست در كوچه

اعتنائى گفت: راه باز است. يكى از اصحاب خواست مانع گستاخى او شود  كن، وى با بى

 3فرمودند: رهايش كنيد، متكبر است. ولى رسول خدا

گفت: به خدا سوگند كه « يرهوليد بن مغ»در اطراف خانه كعبه به « ابوجهل» روزى

بوجهل پاسخ داد: ما دانى؟ ا ( راستگوست. وليد گفت: خاموش باش، از كجا مىمحمد)

شمرديم، حال كه بزرگ گشته و عقل او كامل شده است  او را امين مى در گذشته

خواهى  آورى؟ ابوجهل گفت: مى مىدروغگو شده! وليد گفت: پس چرا به او ايمان ن

ام، سوگند به الت و عزى از او  دختران قريش بشنوند من از ترس شكست تسليم شده

 4كنم. پيروى نمى

 كبر در مقابل اولیاء

 تكبر در مقابل اوصياء انبياء و اوصياء نبىّ خاتم و نيز دانشمندان دين نيز قبيح است.

                                                           
 .61مؤمن ـ ـ   1
 . و ... 24، قمر ـ 15، يس ـ 116و  154، شعراء ـ 33و  24، مؤمنون ـ 3، انبياء ـ 11ـ ابراهيم ـ  2
 .211، ص43ـ بحار االنوار، ج 3
 .24، ص25ـ تفسير مراغى، ج 4
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وا عالِما وَ ال تَرُدُّوا عَلَيْهِ وَ ال تُبْغِضُوهُ، وَ اَحِبُّوهُ، فَاِنَّ حُبَّهُم ااَل ال تُكَذِّبُ: »  قال رسول اللّه

اِخْالصٌ وَ بُغْضَهُمْ نِفاقٌ، ااَل وَ مَنْ اَهانَ عالِما فَقَدْ اَهانَنى وَ مَنْ اَهانَنى فَقَدْ اَهانَ اللّهَ، وَ مَنْ 

مَنْ اَكْرَمَ عالِما فَقَدْ اَكْرَمَنى وَ مَنْ اَكْرَمَنى فَقَدْ اَكْرَمَ اللّهَ وَ اَهانَ اللّهَ فَمَصيرُهُ اِلَى النّارِ، ااَل وَ 

 1«مَنْ اَكْرَمَ اللّهَ فَمَصيرُهُ اِلَى الْجَنَّةِ 
آگاه باشيد كه عالمى را تكذيب نكنيد، سخنش را رد نكنيد، كينه او بدل راه ندهيد، و او را دوست داشته باشيد. 

اخالص، و كينه آنها نفاق است. بدانيد هركس عالمى را اهانت كند مرا توهين نموده و آنكه مرا همانا دوستى آنها 
اهانت كند به خدا اهانت نموده است و آنكه به خدا اهانت كند جايگاهش آتش است. بدانيد هركس عالمى را 

خدا را تكريم كند جايگاهش بزرگ شمارد، مرا بزرگ شمرده و آنكه مرا بزرگ شمارد خدا را تكريم كرده و آنكه 
 .بهشت است

حرمتى به مقام دانشمند دينى را چنين تبيين كند، در حقّ  بى وقتى پيامبر خدا

كسانى كه به اوالد مكّرمش ستم روا داشتند، حقوقشان را تصاحب كردند و به شمشير 

 فرمود!كشتند و يا با زهر مسموم كردند، چه خواهد 

 كبر در مقابل عموم مردم

ه بحث كبر در مباحث اخالقى همين بخش است، زيرا كبر در مقابل خدا و پيامبران عمد

كند در حاليكه مباحث اخالق در ضمن  و اولياء، متكبر را رأسا از دايره دين خارج مى

شود. البته هر چند برخى خُلقيات رذيله در  سلسله ابحاث دينى، و بعد از عقايد مطرح مى

كنند ولى به هرحال زدودن خُلق رذيل و متصف شدن به  اد مىعقايد نيز تأثير منفى ايج

 اخالق حسن، فرع وجود عقيده سالم است.

اش عمر و آن هم  بى ترديد، انسانى كه همه او ضعف و نقص است و مهمترين سرمايه

 افزايد. ش مىبديگر عيومحدود و در اختيار او نيست، خود برتر بينى او، تنها عيبى بر 

 وز جمله خلق برگزيدن خود را    بركشيدن خود راعيب است عظيم 

 ديدن همه كس را و نديدن خود را    از مردمک ديده ببايد آموخت

 و آيا براستى آدمى را سزاست كه به همنوع خود فخر بورزد و خويش را برتر بيند؟

قائِمٌ بينَهُما وِعاءً لِلْغائِطِ ثُمَّ  عَجِبْتُ الِبْنِ آدَمَ اَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَ آخِرُهُ جيفَةٌ وَ هُوَ: »قال على

 2«يَتَكَبَّرُ 
آدم كه آغازش نطفه و پايانش مردار بدبوئى است و او بين آن دو گند ايستاده و ظرف مدفوع  تعجب دارم از بنى

                                                           
 .31ـ جامع االخبار، ص 1
 .234، ص43ـ بحار االنوار، ج 2
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 .ورزد گشته و با اين وصف تكبر مى
نُطْفَةٍ ثِمَّ يَعُودُ جيفَةً وَ هُوَ فيما بَيْنَ عَجَبَا لِلْمُخْتالِ الفَخُورِ وَ اِنَّما خُلِقَ مِنْ : »قال الباقر

 1«ذلِکَ ال يَدْرى ما يُصْنَعُ بِهِ 
شود و  اى آفريده شده سپس مردارى گنديده مى بالد در صورتى كه از نطفه عجب است از متكبرى كه بخود مى

 .داند با او چه خواهد شد در اين ميانه نمى
كوچک  : پرسيدم: غائط چيست؟ فرمودند:فرمايد: از امام باقر : مىامام صادق

تصْغيرٌ » .كند آدم است، تا اينكه كبر نورزد در حاليكه با خود غائط حمل مى شمردن بنى

 2«الِبْنِ آدَمَ لِكَىْ ال يَتَكَبَّرَ وَ هُوَ يَحْمِلُ غائِطَهُ مَعَهُ 

 چون الف از خود چه دارد هيچ هيچ    ايم اندر جهان پيچ پيچ ما چه

نيازى در ء باشد و هر نوع  ادى برىايرخير محض بوده و از هرگونه  كبر سزد، كه كسى را

 او محال شمرده شود و عالم به احوال خاليق بوده و قادر بر انجام هر امرى باشد.

لْجَبّارُ الْمُتَكَبِّرُ هُوَ اللّهُ الَّذى ال اِله االّ هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ الساَّلمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيزُ ا»

 3«سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ
او خدائى است كه معبودى جز او نيست، حاكم و مالک اصلى اوست، از هر عيبى منزه است، به كسى ستم 

كند و برتر از همه است.  بخشد، مراقب همه چيز است، قدرتمند است. هر امرى را اصالح مى كند، امنيت مى نمى
 .است از آنچه براى او شريک قرار دهند و منزه

 4«وَ لَهُ الْكِبْرِياءُ فِى السَّمواتِ وَ االَرْضِ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ » 
 .و براى اوست كبريائى و عظمت در آسمانها و زمين و اوست عزيز و حكيم

شان با مبدأ و اگر غير او احدى را سزاى تكبر بود، پيامبران و اولياء خدا به خاطر ارتباط

 داشتند. يافتند و اجازه كبر ورزيدن مى فيض، رخصت آن را مى

فَلَوْ رَخَّصَ اللّهُ فِى الْكِبْرِ الِحَدٍ مِنْ عِبادِهِ لَرَخَّصَ فيهِ لِخاصَّةِ اَنْبِيائِهِ وَ اَوْلِيائِهِ وَ لكِنَّهُ » 

 5«تَّواضُعَ سُبْحانَهُ كَرَّهَ اِلَيْهِمُ الْتَّكابُرَ وَ رَضِىَ لَهُمُ ال
داد، اما خدا تكبر و خود بزرگ  داد، حتما ابتداء به پيامبران و اولياء خود مى اگر خداند اجازه تكبر به كسى مى

 .بينى را براى همه آنها منفور شمرده و تواضع و فروتنى را براى آنها پسنديده است

                                                           
 .222، ص43ـ بحار االنوار، ج 1
 .163، ص11ر، جـ بحار االنوا 2
 .23ـ حشر ـ  3
 .34ـ جاثيه ـ  4
 .به ترتيب صبحى 122به ترتيب فيض و  234ـ نهج البالغه، خطبه  5
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 عالج كبر

حصر خود  ناسد و نقائص بىاولين قدم در معالجه كبر خودشناسى است، آنكه خود را بش

 شود خويشتن را با غير قياس كند. را ببيند هرگز حاضر نمى

 عاقبت اين نردبان بشكستنى است    نردبان اين جهان ما و منى است

 1كاستخوان او بدتر خواهد شكست    تر است هر كه باالتر رود ابله

ا هرگز نخواهند توانست به اى دارند، امّ انسانها با اينكه زندگى اجتماعى در هم آميخته

خداى سبحان به مقتضاى حكمتش چنان پرده عفافى بر بشر  ذات يكديگر پى برند.

 پوشانده است كه احدى را ياراى فهم باطن ديگرى نيست.

عالوه اينكه نيّت، اصل هر عمل است و هيچ عمل نيكى نشانگر حُسْن عامل آن نيست، 

هيچ معصيتى نشانه تدوام بد بودن گناهكار چنانچه با وجود گستره عظيم باب توبه 

 با اينحال از كجا معلوم است كه كسى از ديگرى برتر باشد؟ نخواهد بود.

وحى فرمود كه اين بار به كوه طور  نويسد: خدا به حضرت موسى مى« انوار النعمانيه»

 دانى با خود بياور. تر از خود مى براى مناجات آمدى يكى از خاليق را كه پست

رفت كه از كجا معلوم او از  گذاشت در فكر فرو مى بى خدا بر هر موجودى انگشت مىن

من بدتر باشد، عاقبت بر سگى كه جرب داشت قالده بست و قصد بردن آن نمود، آنگاه 

باز همان افكار به ذهن او خطور كرد و او را رها ساخت و تنها به حضور داور رسيد، خدا 

عرض كرد: هرچه گشتم بدتر از خودم نيافتم. به او وحى شد  اى؟ فرمود: كسى را نياورده

 كردم ! آوردى اسم تو را از اسماء انبياء محو مى كه: اگر احدى از مخلوقانم را مى

نقل كرده عليه در اصول كافى حديثى را از امام صادق  رحمة اللّه« كلينى»مرحوم 

چهل سال در فراق فرزند(  )بعد از است كه آن امام فرمودند: وقتى حضرت يعقوب 

سوى فرزند شد و بر او وارد گشت، از اسب پياده شد ولى عزّت و شوكت سلطنت، يوسف 

نازل شد و به يوسف  را گرفت و در پيشواز پدر از اسب فرود نيامد. جبرائيل امين

فرمود: كف خود را بگشا، يوسف چون كف باز كرد نورى از آن برخاست و به آسمان 

واسطه پياده نشدنت براى  گفت: اين چه نورى بود؟ جبرائيل گفت: بهرفت، يوسف 

                                                           
 .تر خواهد شكست ال جرم هر كه باالتر نشست    استخوانش سخت ـ بيت دوم چنين نيز گفته شده است: 1
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 1شود. يعقوب، نبوت از نسل تو كنده شد، و از فرزندان تو كسى نبى نمى

دومين قدم در عالج كبر، پوشيدن لباس تواضع است، فروتنى مخصوصا در روابط 

اين باره مؤثر اجتماعى نقش اساسى در زدوده شدن كبر دارد. برخى از امورى كه در 

 است، عبارتند از: 

 رو راه رود. ـ آهسته و متواضعانه و گشاده 1

 كند: لقمان حكيم به فرزندش سفارش مى

 2«وَ ال تَمْشِ فِى االَرْضِ مَرَحا اِنَّکَ لَنْ تَخْرِقَ االَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُوالً » 
 .رسد ين را بشكافى و نه قامت تو به كوهها مىتوانى زم و بر زمين با تكبر راه مرو، تو نه مى

 ـ در مجالس و محافل در محلى كه با شأن او مناسبت دارد بنشيند. 2

جمعى پيش از همه راه نرود و خيلى از جمع عقب  ـ در اجتماعات هنگام حركت دسته 3

 نيفتد.

 ريز منزل را خود بخرد. ـ خورده 4

 شادگى پاسخ گويد.ـ ابتداء به سالم كند و سالم را با گ 5

 هاى اعيان و اشراف خوددارى كند. ـ از پوشيدن لباس 6

 ـ در كمک به فقراء خود را وسيله بداند و از فقير پوزش بطلبد. 4

 ـ به خانه ارحامى كه تمكن مالى ندارند بيشتر رفت و آمد داشته باشد. 1

هاى قطعى شخص  نشانهنا گفته نماند كه تمامى موارد فوق و امثال آن به عنوان عالئم و 

بسا كسى بدترين لباسها را بپوشد و قلب وى مملو  شوند. بنابراين چه متواضع شمرده نمى

از كبر و غرور باشد. و يا چيزى در جائى كبر و صدور همان عمل در محل ديگر كبر 

 نباشد.

را « كفاية االصول»مؤلف « آخوند خراسانى»هاى شب حلقه در خانه مرحوم  نيمه

اى جوان پشت در شكوه از قريب بودن وضع حمل  د. وى در را باز نمود، طلبهكوبيدن

اى جز خانه آخوند را  وارد است و خانه گفت در شهر تازه كرد و مى همسرش مى

شناسد. و افزود: اگر ممكن است مستخدم را بيدار كنيد، تا مرا به خانه قابله برساند.  نمى

احترامى به ساحت مقدس استاد  ين را بىآيم. طلبه جوان كه ا فرمود: خودم مى

                                                           
 .311، ص2ـ اصول كافى، ج 1
 .34ـ اسراء ـ  2
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دانست اصرار ورزيد كه مستخدم بيدار شود، ولى آقا فرمودند: او تا وقت معينى بايد  مى

دست گرفت و به خانه قابله رفت، و  آيم. مرحوم آخوند فانوس را به كار كند، خودم مى

خوراكى نيز براى او  قابله را راه انداخته، به منزل طلبه رسانيد. و صبح همان روز قدرى

كشم و سر بزير  بينم خجالت مى گفت: هر وقت آخوند را مى فرستاد، اين طلبه مى

 اندازم، امّا او گوئى براى من كارى انجام نداده است. مى

شناخت، وى را ديد  يكى از زوار كه مرحوم مقدس اردبيلى از علماء برجسته شيعه را نمى

من بشوى. مرحوم مقدس لباسها را شستند و به زائر  و به او گفت: اين لباسها را براى

رسانيدند. مردم كه متوجه ماجرا شده بودند خواستند زائر را عتاب كنند. آقا فرمودند: 

 حقّ مؤمن بر مؤمن بيش از اينهاست.

البته مقدس به امام هشتم اقتدا كرده است. حضرت روزى وارد حمام شدند، كسى بدون 

كشيد،  در حاليكه كيسه مى اش بكشد. امام خواست كرد كيسهاينكه او را بشناسد در

 فرمود تا مبادا او احساس نگرانى كند. با كسانى كه وى را شناختند به گرمى صحبت مى

روزى پاهاى حواريين را شستشو داد و فرمود: يگانه هدف من از اين  حضرت عيسى

 د.عمل اين بود كه شما نيز بنوبه خود با مردم متواضع باشي

نيز با كاروانى ناشناس راهى سفر شدند، و برخى كارها را بعهده گرفتند،  امام سجاد

شخصى در كاروان امام را شناخت و به ديگران خبر داد، همه بر دست و پاى امام افتادند 

اى سفر كنم كه  خواستم با قافله خواهى خدا ما را عذاب كند. امام فرمود: مى و گفتند: مى

 و توفيق خدمت به مسلمانان را بيابم.مرا نشناسند 

سومين داروى كبر توجه به قيامت و صحراى محشر است كه خاليق همه يكسان در 

 شوند. پيشگاه حق براى محاسبه اعمالشان جمع مى

 دارد. دوام باز مى بينى در دنياى بى توجه به اين سرنوشت آدمى را از خود بزرگ

 در دست زمانه همچو انگشتانند    نام انسانند رد و بزرگى كه بهاين خُ

 امروز اگر بلند و پستى دارندفردا كه بخوابند همه يكسانند

 دو نکته 

حرمت كبر و وجوب تواضع در قبال عموم مردم است نه اشخاص متكبر. : نكته اول

بنابراين آنها كه كبر خود را علنى ساخته و به مقام يا نسب و يا ثروت و قدرت خود 

ضع در برابرشان نه تنها واجب نيست بلكه حرام بوده و موجب اعانت در كبر بالند، توا مى
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 باشد. مى

اِذا رَأَيْتُمُ الْمُتَواضِعينَ مِنْ اُمَّتى فَتُواضَعُوا لَهُمْ وَ اِذا رَأَيْتُمُ الْمُسْتَكْبِرينَ : » اللّه قال رسول

 1«صِغارٌ  فَتَكَبَّرُوا عَلَيْهِمْ فَاِنَّ ذلِکَ لَهُمْ مَذَلَّةٌ وَ
وقتى متواضعين از امت مرا ديدى با آنها متواضع باش، و وقتى مستكبرين را ديدى نسبت به آنها كبر بورز كه 

 .اين موجب مذلّت و تضعيف آنها است
معناى خود را برتر ديدن است واال اگر كسى صفتى از اوصاف خود را  تكبر به: نكته دوم

نفريبد و آن را از خدا و نعمت او بشمرد، و خود را دوست داشته باشد و اين دوستى او را 

 شود. با ديگرى نسنجد كبر محسوب نمى

شخصى ، «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَنْ كانَ فى قَلْبِهِ مِثْقالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْكِبْرِ: » اللّه قال رسول

پرسيد: گاهى انسان دوست دارد لباسش و نيز عملش نيكو باشد؟ حضرت در پاسخ 

 فرمود:

 2«اِنَّ اللّهَ جَميلٌ يُحِبُّ الْجَمالَ وَلكِنَّ الْكِبْرَ بَطَرُ الْحَقِّ وَ غَمْضُ النّاسِ » 
شود ـ خدا جميل است و زيبائى را دوست دارد، بلكه كبر  اى كبر در وجودش باشد وارد بهشت نمى كسى كه ذره

 .انكار حق و اكراه داشتن آن و نيز تحقير انسانهاست
 عقوبت

 3«اِنَّ اَبْعَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ مِنّى اَلثَّرْثاروُنَ وَ هُمُ الْمُسْتَكْبِرُونَ : »  اللّه ال رسولق
 .دورترين شما از من در قيامت مستكبرانند
 كند. و نيز بوى بهشت را استشمام نمى

نْ كِبْرٍ لَمْ يَجِدْ رائِحَةَ الْجَنَّةِ يا اَباذَر مَنْ ماتَ وَ فى قَلْبِهِ مِثْقالُ ذَرَّةٍ مِ: »  اللّه قال رسول

 4«ااِلّ اَنْ يَتُوبَ قَبْلَ ذلِکَ 
كند، مگر اينكه قبل از مرگ توبه  اى كبر باشد بوى بهشت را استشمام نمى اى ابوذر، آنكه بميرد و در قلبش ذره

 .كرده باشد

 

 

                                                           
 .211ص ،1ـ مجموعه ورام، ج 1
 .33، ص12ج ،ـ مستدرك الوسايل 2
 .232، ص43ـ بحار االنوار، ج 3
 .21، ص44ـ بحار االنوار، ج 4
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 چاپلوسى

زمه اخالق اسالمى و نوعى واسطه افعال و خلقيات نيكشان ال و تقديس ديگران به تمجيد

 هاى خداوند است. شكرگزارى از آفريده

 1«رُبَّما اسْتَحْلَى النّاسُ الثَّناءَ بَعْدَ الْبَالءِ : » قال على
 دانند.  چه بسا مردم ستايش كسى را بخاطر تالشها و زحمتهايش شايسته مى

خود بگذرد و تملّق نام افزايد ولى نبايد از حد  ها هر چند بر تواضع آدمى مىاين احترام

 2«اِذا مَدَحْتَ فَاخْتَصِرْ » اگر مدح كردى، سخن كوتاه كن. : فرمايدمیعلى امام گيرد.

واسطه عمل ناشايست يا سخن ناپسند مورد مذمت قرار  كما اينكه اگر شخصى را به

 داديد، تعدّى از حد مورد نياز شايسته نيست و الزم است همواره جائى براى آشتى باز

اگر كسى يا چيزى را مذمّت كردى آن رابه درازا فرمايد: نيز آن حضرت می بماند.

 3«اِذا ذَمَمْتَ فَاقْتَصِرْ » مكشان. 

احترام بيشتر از حد جواز، و خضوع و خشوع بيش از حد معمول براى كسى، خلق 

يا  خردى شود و دو منشاء ناپسند دارد كه عبارتند از: سفاهت و كم اسالمى شمرده نمى

 خواهى. طلبى و منفعت فرصت

نمايد، عاقل نيست، او  كند و يا او را مذمت مى انسانى كه بيش از حد از كسى مدح مى

 4«اَكْبَرُ الْحُمْقِ ااَلِغْراقُ فِى الْمَدْحِ وَ الذَّمِّ »  سفيه و احمق است.

طلبانى  وى در پى رسيدن به منافع خويش است و لذا صفت مداحى،وصف قريب فرصت

و گاهى با عمرو و گاهى با زيد « خورند نان به نرخ روز مى»است كه همواره، باصطالح 

دهد و گاه  جوشند، كسانى كه گاه خبث باطنى، آنها را فرمان به جدال و خصومت مى مى

كند، آنچه براى آنها  كند، نزد آنان هدف، وسيله را توجيه مى به تملق و مداحى وادار مى

 بينى شده آنهاست و نه هيچ چيز ديگر. فعت پيشمهم است رسيدن به من

                                                           
 به ترتيب صبحى. 216به ترتيب فيض و  214ـ نهج البالغه، خطبه  1
 ـ غرر الحكم. 2
 ـ غرر الحكم. 3
 ـ غرر الحكم. 4
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 1«اِحْتَرَسُوا مِنْ سَوْرَةِ االْطْراءِ وَ الْمَدْحِ فَاِنَّ لَهُما ريحا خَبيثا فِى الْقَلْبِ : » قال على
 از شراره تملق و مداحى دورى گزينيد كه حاكى از بوى كثيف قلب مداحان و تملق گويان است. 

صورت پذيرد و براى مطامع ديگر و اميال دنيوى   كه اوالّ للّهبنابراين مدح و ستايشى 

بلى، مدحى كه از تعادل خارج  شود. نباشد و ثانيا از حد خود نگذرد، مذموم شمرده نمى

 شود. شود، خلق اسالمى شمرده نمى

 2«اِيّاكَ وَ الْمَلَقَ فَاِنَّهُ لَيْسَ مِنْ خاَلئِقِ االْيمانِ : » قال على
 .هيز كه آن از اخالق مؤمن نيستاز تملق بپر

 یك استثناء 

گيرى بحث، الزم به توضيح است كه اهميت علم و دانش و تعليم و تعلّم بدان  قبل از پى

حد است كه اگر يادگيرى منوط به چاپلوسى و تملّق از معلّم بوده و به غير آن راهى 

 در معلّم بوجود نيايد. نباشد، چنين عملى جايز است، مشروط بر آنكه عواقب منفى تملّق 

 3«لَيْسَ مِنْ اَخْالقِ الْمُؤمِنِ اَلَّتمَلُّقُ وَ الَحَسدُ ااِلّ فى طَلَبَ الْعِلْمِ : »  قال رسول اللّه
 .تملق و حسد خلق و خوى مؤمن نيست االّ در مورد طلب علم

 دالیل حرمت 

بسيارى معاصى  تملّق و چاپلوسى پيامدهاى فاسدى به دنبال دارد و حرمت آن همانند

ديگر، به خاطر تبعات زيانبار آنست. اينک به اهم عوامل و موجباتى كه باعث شده است، 

 اين رذيله اخالقى تحريم شود، توجه كنيد:

 ـ سلب عزت مومن  1

اى از عزّت خدادادى را  عزّت فقط از آن خداوند است و هركس به او متوسل شود بهره

 ر او ذلّت محض است.خواهد داشت و لذا چشمداشت به غي

 4«اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ للّهِ جَميعا »... 
 .جويند با اينكه همه عزّتها نزد خداوند است آيا مؤمنين، عزّت را نزد كفار مى

زدن به  اند، عزّت آنها حاصل تمسک به خدا و چنگ اگر كسانى از مخلوقان خدا عزيز شده

وست، و هر آنكه اين راه را بپيمايد، معلول را خواهد يافت و تمسک به معلول ريسمان ا
                                                           

 ـ غرر الحكم. 1
 ـ غرر الحكم. 2
 .22364ح و كنز العمال، 111ـ ص 2ج ،ـ مستدرك الوسايل 3
 .132ـ  نساء ـ  4
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و آنكه عزّت را از مخلوق خدا بخواهد، جز ذلّت  بدون توجه به علّت بيراهه رفتن است

 شود. عايدش نمى

 1«اَلْعَزيزُ بِغَيْرِ اللّهِ ذَليلٌ : » قال الصادق
 .ليل استكسى كه با تمسک به غير خدا طلب عزّت كند ذ

 ـ اغتراء  2

 مدح و ستايش ديگران به فرض اينكه لياقت مدح را داشته باشند به منزله هالك نمودن

 باشد. مى مدح شده

لَوْ مَشى رَجُلٌ اِلى رَجُلٍ بِسِكِّينٍ مُرْهَفٍ كانَ خَيْرا لَهُ مِنْ »  فرمايد: مى  قال رسول اللّه

 2«اَنْ يُثْنِىَ عَلَيْهِ فى وَجْهِهِ 
  .ر آدمى با چاقوئى تيز سوى كسى رود، براى او بهتر است كه در جلو چشمش او را ستايش كنند و مدح نماينداگ

 3«مَنْ مَدَحَکَ فَقَدْ ذَبَحَکَ » : نيز فرموده است و حضرت امير
 .كسى كه تو را ستايش كرده در واقع تو را ذبح نموده است

د ببالد و عجب و كبر بخود راه دهد، چنين مدحى چه بسا ممدوح را مغرور سازد، بخو

گناهانى كه سرآغاز بسيارى از معاصى و همه انواع ظلم به خدا و غير و خود شمرده شده 

 كرد، حضرت به وى فرمود: از كسى تعريف مى شخصى در حضور پيامبر است.

 4«ال تُسْمِعَهُ فَتُهْلِكَهُ، لَوْ سَمِعَکَ لَمْ يُفْلِحْ » 
 .شود كنى، اگر از تو بشنود، رستگار نمى ه او را هالك مىبه گوش او مرسان ك

ظرف حلم همه انسانها مثل هم نيست، و چه بسيارند كسانى كه با مدح و ستايش از 

 دهند. كوره در رفته و خود را در دام ابليس و اسير او قرار مى

 5«تُونٍ بِحُسْنِ الثَّناءِ عَلَيْهِ كَمْ مِنْ مَغْرُورٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فيهِ، كَمْ مِنْ مَفْ: » قال على
شود، مغرور شوند، و چه بسا كسانى كه  واسطه سخنانى كه در موردشان گفته مى هائى كه به چه بسا انسان

 .واسطه ستايش ديگران گرفتار شدند و به فتنه افتادند به
قرار  تر است كه رفيقش را در پرتگاه گناه عجب در بيان شرايط دوست نيز دوستى سالم

                                                           
 .11، ص41ـ بحار االنوار، ج 1
 .214، ص5ـ محجّة البيضاء، ج 2
 ـ غرر الحكم. 3
 .1332 ، حـ كنز العمال 4
 ـ غرر الحكم. 5
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نرسد. و چه كم هستند  ندهد. او را در پيش رو مدح نكند و يا چنان كند كه به گوشش

هاى خاليق  گيرند و البته آنكه نسبت به ستايش ها قرار مى آنانكه كمتر تحت تأثير مداحى

جست و اصالً متأثر واقع  توجه بود و حتّى در زمان خالفتش به شدّت از آن بيزارى مى بى

 بود. شد، على نمى

كرد، فرمودند: هركس خداى را از همه  آن حضرت در پاسخ كسى كه از وى ستايش مى

هركس بيشتر داند، بايد غير او در مقابل ديدگانش اندك تصور شود، و  چيز برتر مى

اِنَّ مِنْ اَسْخَفِ حاالتِ »  تر است و بدانيد: قرار گرفته به اين شايسته مشمول احسان خدا

صالِحِ النّاسِ اَنْ يَظُنَّ بِهِمْ حُبُّ الْفَخْرِ وَ يُوضَعَ اَمْرُهُمْ عَلَى الْكِبْرِ، وَ قَدْ كَرِهْتُ اَنْ  الْواُلةِ عِنْدَ

 1«يَكُونَ جالَ فى ظَنِّكُمْ اَنّى اُحِبُّ االِطْراءَ وَ اسْتِماعَ الثَّناءِ وَ لَسْتُ بِحَمْدِ اللّهِ كذلِک 
گان صالح خداوند اين است كه گمان برده شود آنان فريفته تفاخر شده و از بدترين حاالت زمامداران نزد بند

كارشان شكل برترى جوئى به خود گرفته است، من از اين ناراحتم كه حتى به ذهن شما خطور كند كه من مدح 
 .چنين نيستم  برم. من بحمد اللّه و ستايش را دوست دارم و از شنيدن آن لذّت مى

كه از ستايش و مداحى بپرهيزند، زيباترين چهره تواضع خود  و ضمن درخواست از مردم

به نمايش « با من مشورت كنيد و مرا از امكان خطايم باز داريد »را بااين جمله 

 گذارند. مى

وَ ال ءَ،  فاَل تَكْفُّوا عَنْ مَقالَةٍ بِحَقٍّ اَوْ مَشْوَرَةٍ بِعَدْلٍ، فَاِنّى لَسْتُ فى نَفْسى بِفَوْقِ اَنْ اُخْطِى» 

 2«آمَنُ ذلِکَ مِنْ فِعْلى، ااِلّ اَنْ يَكْفِىَ اللّهُ مِنْ نَفْسى ما هُوَ اَمْلَکُ بِهِ مِنّى 
 دانم، و از اينكه اشتباه كنم نمى باالتر ازآميز خوددارى مكنيد، زيرا من خود را  از گفتن حقّ و يا مشورت عدالت

 .نمايدآن در كارهايم ايمن نيستم، مگر اينكه خداى مرا حفظ 
 زوال همدلی -3

گويد بدان معتقد نيست و اين را مخاطبش متملق آنچه را می .است یدو دلنتيجه تملق 

 می داند و از او و چاپلوسی وی بيزار است.

 3«اِنَّما يُحِبُّکَ مَنْ ال يَتَمَلَّقُکَ وَ يُثْنى عَلَيکَ مَنْ ال يُسْمِعُکَ : » قال على

 .ه تملق تو نگويد و ثناگوى تو كسى است كه آن را به گوش تو نرسانددوستدار واقعى تو كسى است ك

 ـ عذاب قیامت  4

                                                           
 به ترتيب صبحى. 216به ترتيب فيض و  214خطبه ، ـ نهج البالغه 1
 ـ همان. 2
 ـ غرر الحكم. 3
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واسطه گناهانشان بدرگاه حقّ،  اند كه به جاى شرمندگى و طلب عذر به برخى چنان

همواره آرزو دارند خاليق خطاهايشان را ناديده بگيرند و آنها را بستايند، همانند قوم 

ساختند و منتظر مدح خود به عنوان علماء و دانشمندان بودند، يهود كه تورات را تحريف 

رفتند و انتظار ستايش  كردند و به جهاد نمى يا چون منافقان كه گاه جنگ را ترك مى

كند و از عذاب  هم داشتند. اما خداوند آنها را بخاطر كردار زشتشان نه تنها مدح نمى

 چشاند.  دناك قيامت را به آنان مىعذاب در ذيلى  گرداند، بلكه طبق آيه معاف نمى

ال تَحْسَبَنَّ الَّذينَ يَفْرَحُونَ بِما اَتَوْا وَ يُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فاَل تَحْسَبَنَّهُمْ »

 1«.عَذابٌ اَليمٌ  بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمْ
ند و دوست دارند در برابر كار نيک انجام ناگرفته شو خيال نكن كسانى كه از اعمال زشت خود خوشحال مى

 .ستايش شوند، از عذاب الهى معاف هستند، بلكه براى آنان عذابى دردناك هست
 شیوه برخورد با مداح 

نبايد به مداح اجازه مدح داد، نبايد در مسندى نشست و مداحان را دعوت نمود تا 

حال خداى را فراموش كند و دل به اوصافش را باز گويند. چه زشت است آدمى در اين 

 سخن بنده او شاد نمايد و تمسخرهاى او را واقعيات ذهنى او در مورد خودش بپندارد.

 اينک به برخى وظايف ما در قبال مداحان توجه كنيد.

 ـ منع اجازه مدح 1

 2«احينَ، التُّرابَ اَنْ نَحْثُوَ فى وُجُوهِ الْمَدّاَمَرَنا رَسُولُ اللّهِ»  گويد: مى« مقداد بن عمرو»
 .به ما دستور داد كه به صورت تملق گويان خاك بپاشيم رسول خدا

 ـ تمسك به دعا  2

خدايا مرا بهتر از آنچه فكر  فرمايند: هر گاه تو را مدح كردند بگو: مىسول خدار

كنند قرار ده و هر چه را آنها از آن بى خبرند بر من ببخشاى، و به آنچه آنان  مى

اَللّهُمَّ اجْعَلْنى خَيْرا مِمّا يَظُنُّونَ وَ اغْفِرْ لى ما ال يَعْلَمُونَ وَ ال »  .ند مرا مؤاخذه نكنگوي مى

 3«تُؤاخِذْنِى بِما يَقُولوُنَ 

را در مقابل ديدگانش مدح و ستايش كردند، حضرت به خداى  گروهى حضرت امير

                                                           
 .111ـ  آل عمران ـ  1
 .1232، ص2و سنن ابن ماجه، ج 133، ص12وسايل الشيعه، جـ  2
 .66، ص44ـ بحار االنوار، ج 3
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 عرضه داشتند:

فْسى وَ اَنَا اَعْلَمُ بِنَفْسى مِنْهُمْ، اَللّهُمَّ اجْعَلْنا خَيْرا مِمّا يَظُنُّونَ، وَ اللّهُمَّ اِنَّکَ اَعْلَمُ بى مِنْ نَ» 

 1«اغْفِرْ لَنا ما ال يَعْلَمُونَ 
كنند، مرا قرار ده  ترى و من از آنان به خودم بيناترم، خدايا بهتر از آنچه كه گمان مى خدايا تو به من از خودم آگاه

 .ند بر من ببخشاىدان و هر چه را كه نمى
فرمايد: آنان كسانى هستند كه اگر كسى آنها را  همان حضرت در بيان اوصاف متقين مى

 گويند: هراسند و مى مدح نمود از سخنانش مى

اَنَا اَعْلَمُ بِنَفْسى مِنْ غَيْرى، وَ رَبّى اَعْلَمُ بِنَفْسى مِنّى، اَللّهُمَّ ال تُؤاخِذْنى بِما يَقُولُونَ، وَ » 

 2«عَلْنى اَفْضَلَ مِمّا يَظُنُّونَ وَ اغْفِرْلى ما ال يَعْلَمُون اجْ
گويند مؤاخذه مكن و مرا باالتر  تر، خدايا مرا به آنچه مى ترم، و خداى از من بخودم آگاه من از ديگران بخودم آگاه

 .كنند قرار ده و از خطاهائى كه آنها بر آن آگاه نيستند در گذر از آنچه خيال مى

 د نشدن ـ شا 3

حساب بشر در قيامت دست بشر نيست كه اگر از ما خرسند باشند ما را كفايت كند، 

 باشد. محاسبه دست خداوند متعال است و تنها رضاى او باعث نجات مى

اش  فرمود و در ضمن خطبه خطبه ايراد مى روزى در جنگ صفين حضرت امير

 شمرد. ر مىحقوق زمامدار بر رعيت و حقوق رعيت بر زمامدار را ب

برخاست و با سخنان طوالنى حضرت را بسيار ستود و اطاعت خود  يكى از ياران امام

تو امير ما هستى و ما رعيّت تو هستيم،  را از امام اعالم نمود. وى در ضمن بياناتش گفت:

خداوند به وسيله تو ما را از پسـتى نجـات داد و بـه عـزّت و شـوكت تـو بنـدگانش را از 

اَنْتَ اَميرُنا وَ نَحْنُ رَعِيَّتُکَ، بِک اَخْرَجَنَا اللّهُ مِنَ الذُّلِّ وَ بِاِعْزازِكَ »  ئى بخشيد.زنجيرها رها

 «اَطْلَقَ عَبادَهُ مِنَ الغُلِّ 

مرا با سخنان خويش ستايش مكنيد  حضرت پاسخ او را بيان كردند و از جمله فرمودند:

ج شوم، و هنوز از اداء حقوقى كه خواهم از مسئوليتى كه بر گردن دارم خار من مى

فاَل تُثْنُوا عَلَىَّ بِجَميلِ ثَناءٍ الِخْراجى » ام.  خداوند و نيز شما بر عهده من داريد، فارغ نشده
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 1«نَفْسى اِلَى اللّهِ سُبْحانَهُ وَ اِلَيْكُمْ مِنَ التَّقِيَّةِ فى حُقُوقٍ لَمْ اَفْرُغْ مِنْ اَدائِها

اگر تو را مدح كردند شاد مشو، و اگر مذمت  فرمايند: مى« عفىجابر جُ»به  امام باقر

اند در  اند تفكر نما، اگر آنچه را از بديها گفته نمودند ناراحت مباش، و در آنچه به تو گفته

تو است، بدان كه سقوط تو از چشم الهى هنگامى كه بر تو غضب كند، بسيار شديدتر 

اند در تو نيست، تو با صبرت بدون اينكه  گفتهاست از مذمت ديگران. و اگر آنچه را كه 

اى، بدان كه دوست ما نيستى  زحمتى بخود تحميل كرده باشى، ثوابى به دست آورده

مگر اينكه زمانى كه تمام اهل شهر جمع شوند و بگويند تو بدترين خاليقى، تو محزون 

را به قرآن  نشوى، و اگر بگويند تو انسان صالحى هستى، هرگز خوشحال نگردى. خودت

اى و هر آنچه امر  عرضه نما، اگر در مسير قرآن هستى، هر آنچه نهى كرده ترك كرده

ها و وعيدهاى آنان هراسان مباش، شادمان باش و بشارت بر  كرده بدان راغبى، از تخويف

تو كه آنچه در مورد تو بگويند، هرگز ضررى به حال تو نخواهد داشت، ولى اگر در مسير 

 2، هيچكس جز نفس تو مايه تباهى تو نيست!قرآن نباشى

اى، خود را براى خداى متعال خالص ننموده  فرمايند: هيچ بنده نيز مى امام صادق

برايش يكسان باشد، چراكه ممدوح با مدح  ديگراناست، مگر اينكه مداحى و مذمت 

گردد. پس  شود و مذموم با ذمّ ديگران، نزد او مذموم نمى مردم، نزد خداوند ممدوح نمى

افزايد، و به مذمّت احدى  به مدح احدى خوشحال مشو كه به منزلت تو نزد خداوند نمى

ال تَفْرَحْ بِمَدْحِ اَحَدٍ... وَ ال تَحْزَنْ بِذَمِّ »  كاهد. ناراحت نباش كه از مقام تو نزد خدا نمى

 3«اَحَدٍ 

 ـ توجه به استهزاء مداح  4

هاى مداح در مورد وى صادق  داند گفته و خود مىپردازد و ا مداحى كه به مدح كسى مى

خواهد به هدف از پيش معين  نمايد، و تنها مى نيست بايد بداند كه مداح او را استهزاء مى

 شده خويش برسد.

 نقل شده است توجه كنيد:المومنين على بن ابيطالببه حديثى كه از حضرت امير
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 1«کَ فَاِنْ لَمْ تَسْعِفْهُ بِنَوالِکَ بالَغَ فى ذُلِّکَ وَ هِجائکَ مادِحُکَ بِما لَيْسَ فيکَ مُسْتَهْزِءٌ بِ» 
آنكه تو را به آنچه در تو نيست ستايش كند تو را تمسخر كرده است و اگر به عطاى خود او را كامروا نسازى تو را 

 .بد گوئى خواهد نمود

 و البته اين عالمت خوبى است براى باز شناسائى مداحان دروغين.

 فاجر  مدح

باشد، مدح كسى است  يكى از بزرگترين گناهان كبيره كه حاوى بسيارى از معاصى مى

كه استحقاق مدح ندارد، چهره واقعى چنين مداحى در اخبار و احاديث به عنوان 

 مغضوب خداوند ترسيم شده است.

 2«اِنَّ اللّهَ لَيَغْضَبُ اِذا مُدِحَ الْفاسِقُ : »  قال رسول اللّه
 .كند اسقى مدح شود خداوند غضب مىهرگاه ف

و ناپسندترين خاليق نزد او دانشمندى است كه براى رفع حوائج خود به حضور 

 كارگزارى برسد.

 3«اِنَّ اَبْغَضَ الْخَلْقِ اِلى اللّهِ تَعالى اَلْعالِمُ يَزُورُ الْعُمّالَ : »  قال رسول اللّه

 .ديدار كارگزاران رودمبغوضترين مخلوق نزد خداوند عالمى است كه به 

 جايگاه مداح فاجر و فاسق، آتش قهر الهى است.

مَنْ مَدَحَ سُلْطانا جائِرا وَ تَخَفَّفَ وَ تَضَعْضَعَ لَهُ طَمَعا فيهِ كانَ قرينُهُ : »  قال رسول اللّه

 4«فِى النّار
چيزى به او رسد، كسى كه سلطان ظالمى را ستايش كند و خود را كوچک و ذليل نمايد تا از ناحيه وى 

 .همنشين وى در آتش خواهد بود
فرمايند: آن كسى است كه نزد سلطان  مى هود 113 آيه شريفهدر تفسير امام صادق

 .اش برد و عطائى به وى دهد رود و بقاء او را دوست دارد تا بلكه او دست به كيسه مى

 5«كيْسِهِ فَيُعْطِيَهُ  اِلى  اَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ هُوَ الرَّجُلُ يَأْتِى السُّلْطانَ فَيُحِبُّ بَقائَهُ اِلى »

 مدح خود 
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تا اينجا سخن از مذمت مداحى ديگران بود، بايد دانست مدح و ستايش خود نيز، عواقب 

مدح ديگران چون عجب و تكبر را بدنبال دارد و عالوه اينكه اصوالً خودستائى زائيده 

 تكبر و غرور است.

بعضى حاالت، مدح خود و ستايش نفس جايز شمرده شده  البته ناگفته نماند كه در

شود و قبل از آن تذكر اين نكته الزم  است، برخى از اين موارد جواز در اينجا ذكر مى

است كه پا فراتر گذاشتن از موارد قطعى جواز و در حدّ لزوم،ناشى از توجيهات شيطانى 

 بايست از آنها دور ماند. بوده و مى

 ز خود ـ رفع اتّهام ا 1

بر آدمى الزم است كه خود را در مظان اتّهام قرار ندهد، و اگر بتواند با ستايش خويش، 

 راه خروج از اتّهام را هموار سازد، خودستائى براى او جايز است. 

تواند خود را از اتّهام وارده، مبرّا سازد و حديث نفس و خودستائى به  انسان پاكدامن مى

باشد. اين عمل در واقع دفاع از خود  در برخى موارد واجب مى فراخور آن جايز و يا حتى

 و منع ديگران از ورود در معصيت سوءظن است.

 ـ مراتب امر و نهى  2

اگر تحقق فرمان الهى و ترك محرمات، متوقف به اين باشد كه آمر و ناهى باز شناخته 

حد نياز، خود را با شود و هويتش آشكار گردد، بر او الزم است خود را بشناساند و در 

 ذكر ممدوحات مرتبط تعريف نمايد.

 ـ بیان نعمت خداوند  3

 هاى خدا ضرورى و كتمان آن نوعى ناشكرى است. بيان نعمت

 1«وَ اَمّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ » 
 .هاى پروردگارت را بازگو نما نعمت

واسطه  د، و يا به خداوند بهو لذا بيان آنها مخصوصا در مقابل كسانى كه ناشكر و ناسپاسن

 باشد. باشند، الزم مى روا نشدن حاجاتشان ظنين مى

در پاسخ سؤال اصحاب، فضائل خود را از انبياء  از اين رو ست كه حضرت رسالت

نيز در پاسخ اين سؤال كه تو باالترى يا انبياء،  شمارد و حضرت امير ديگر الهى برمى
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در خطبه معروف خويش در  مايد و حضرت سجادفر فضائل خود را بر آنان بيان مى

كند و با بيان انساب خود فضائل خويش را بر  مسجد جامع دمشق، خود را معرفى مى

 شمارد. مى

طوركه بيان شد صحيح نيست چراكه  بديهى است پا فراتر گذاشتن از موارد جواز همان

خويش شمرده شده  تعريف كننده از خود به تعبير روايات بدترين خاليق و ذابح نفس

 است.

مَنْ قالَ اِنّى خَيْرُ النّاسِ فَهُوَ مِنْ شرِّ النّاسِ وَ مَنْ قالَ اِنّى فِى الْجَنَّةِ : »  قال رسول اللّه

 1«فَهُوَ فِى النّارِ 

 .كسى كه بگويد من بهترين مردم هستم بدترين آنهاست و آنكه بگويد من در بهشتم، در آتش است

 2«دَحَ نَفْسَهُ فَقَدْ ذَبَحَها مَنْ مَ: » قال على

 .كسى كه خويشتن را مدح كند، خود را ذبح نموده است
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 تجسّس

تجسّس از احوال ديگران و كشف اسرار آنها و يا بيان اخبار مسلمانان براى دشمنان 

گناهان بزرگ محسوب مى شود. خاتميت دين اسالم و موانع مهم همدلی و از اسالم، از 

ترقى بودن احكام وى و پر جاذبه بودنش و توجه به همه زواياى زندگى بشر، موجب م

سوى اين  شده است اهل فكر و مطالعه در ميان همه آئينها و ملّيتها و در همه اعصار به

دين پويا جذب شوند. از سوى ديگر سردمداران كفر چون اسالم را مانع استعمار و 

هاى عريض و  در مقابل آن ايستادگى نموده و دستگاه دانند، همواره استثمار ملتها مى

هاى جديد هستند.  اند و هر آن در حال توطئه طويلى براى محدود نمودنش ايجاد نموده

روزى با شمشير در مقابل اسالم ايستادند و چون توان مبارزه با ايمان مسلمانان را 

اى از  شريفه ذيل، نمونههاى گوناگون ديگر را پى ريزى كردند. آيه  نداشتند، توطئه

 هاى آنان را بيان فرموده است:  توطئه

 وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذى اُنْزِلَ عَلَى الَّذينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ »

 1«لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
مسلمانان نازل شده ايمان آوريد و شامگاهان كافر گرديـد شـايد گروهى از يهود گفتند: برويد صبحها به آنچه بر 

 متزلزل شده و از ايمان خود بازگردند.

فرستادند تا  بديهى است دشمنان اسالم همواره جاسوسانى به كشورهاى اسالمى مى

اخبار و اطالعات محرمانه را در اختيار گرفته و به آنها منعكس كنند. اينان با تهديد و 

هاى گوناگون از  نمودند تا گزارش هاى كالن دنيوى اشخاص را اجير مى وعدهارعاب يا 

هاى مختلف تهيه كرده و به اين وسيله نقاط ضعف مسلمانان را شناسائى نمايند.  كانال

وَاللّهِ ما »اند:  فرموده 2،«ويَقْتُلُونَ النَّبِيّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ...»... در تفسير آيه:  امام صادق

وهُمْ باَيْديهِمْ، والضَرَبُوهُمْ بِاَسْيافِهِمْ، وَلكِنَّهُمْ سَمِعُوا اَحاديثَهُمْ فَاَذاعُوها فَاُخِذُوا عَلَيْها، قَتَلُ

 3«.فَقُتِلُوا فَصارَ قَتاْلً وَ اِعْتِدِاءً وَمَعْصِيَةً
را شنيدند و آنچه كه  به خدا سوگند آنها با دست و شمشير خود انبياء را نكشتند، بلكه آنها احاديث پيامبران
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نبايد فاش سازند، آشكار نمودند و بدان سبب دشمنان بر آنان دست يافتند، و كشته شدند، پس هم قتل صورت 

 .گرفت وهم نافرمانى وهم تجاوز

 امّا وَاللّهِ ماقَتَلُوهُمْ بِاَسْيافهِمْ وَلكِنْ اَذاعُوا سرَّهُمْ وَاَفْشَوْ»و نيز در جاى ديگر مى فرمايند:  

 1«.عَلَيْهِمْ فَقُتِلُوا
سوگند به خدا كه آنها را با شمشيرهايشان نكشتند، بلكه راز آنها را فاش نمودند و منتشر ساختند، و آنان پس از 

 .آن كشته شدند

وَيَقْتُلُونَ االَنْبِياءَ »... از سوره آل عمران  112در تفسير آيه شريفه  اين روايت را امام 

رح فرموده است. حكم چنين جاسوسانى در آئين اسالم، بعد از تحقق مط« بِغَيْرِ حَقٍ...

 شرايط خاصى، قتل است. 

 2«.اَلْجاسُوسُ وَالْعَيْنُ اِذا ظُفِرَ بِهِما قُتاِل»قال الصادق 
 شوند. جاسوس و مخبر، اگر يافته شوند كشته مى

كار اين  قريظه، پيامبر خدا تصميم گرفت در جنگ احزاب و بعد از پيمان شكنى بنى

گروه از يهود كه بر خالف عهد و پيمان خود با دشمنان اسالم همدست شده بودند، 

قريظه داشت نزد آنان رفت و آنها را از  كه پيمان دوستى با بنى« ابو لبابه»يكسره كند. 

تصميم پيامبر با اشاره به گلويش آگاه ساخت. وى فورى از كار عظيم خود پشيمان شد و 

هاى مسجد بست و با  يكسره به مسجد رفت و خود را به يكى از ستون لرزان و هراسان

خدا پيمان بست بخاطر افشاى اسرار مسلمانان تا پايان عمر در همانجا بسر برد مگر 

هاى طناب را باز  آمد گره اينكه خداوند از او بگذرد. همسر وى هنگام نماز به مسجد مى

بست. آيه شريفه ذيل به اعتقاد مفسران در  ون مىكرد و بعد از انجام نماز دوباره به ست مى

يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا التَخُونُوا اللّهَ والرَّسُولَ وتَخُونُوا »مورد خيانت ابولبابه نازل شده است: 

  3«.اَماناتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمونَ
دانيد در امانات خود خيانت روا  ينكه مىايد به خدا و پيامبر خيانت نكنيد و نيز با ا اى كسانى كه ايمان آورده

 مداريد.
شش روز گذشت كه سحر گاهى وحى الهى نازل شد و توبه ابولبابه پذيرفته شد. 

هَ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَماَلً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللّهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّ»
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 1«.يمٌغَفُورٌ رَح
و گروهى ديگر به گناهان خود اقرار نمودند و كار خوب وبد را باهم آميختند، اميد كه خداى توبه آنها را بپذيرد، 

 همانا خداوند آمرزنده و مهربان است.
 2اين استوانه در تاريخ به استوانه توبه يا استوانه ابولبابه مشهور است. 

ا داشت تمام نكات امنيتى را رعايت كرد براى فتح مكه كه اهميتى بسز پيامبر مكرم

هاى مكه، هيچكدام از مشركان متوجه نشدند.  كه تا رسيدن مسلمانان به نزديكى طورى به

هاى منتهى به مكه را تحت كنترل مأموران خود قرار داد و از خدا  حضرت تمام راه

امين  درخواست كرد كه جاسوسان قريش از حركت مسلمانان با خبر نشوند. جبرائيل

اى به دست زنى داده است تا به مكه برساند، در  خبر آورد كه يكى از مسلمانان نامه

اين نامه به كفار قريش خبر حمله قريب الوقوع سپاه اسالم به مكه داده شده بود. پيامبر 

را مأمور تعقيب اين زن كرد. اين زن بنام  خدا سه نفر و از جمله حضرت امير

مكه بود، بعد از جنگ بدر و كشته شدن سران قريش، نوازندگى در  از نوازندگان« ساره»

رونق شد و او به مدينه روى آورده بود. ساره با گرفتن ده دينار از يكى از  مكه بى

 اجير شده بود تا نامه را به بزرگان مكه برساند.« حاطب بن ابى بلتعه»مسلمانان به نام 

ن را دستگير نمودند ولى بعد از جستجوى ز« روضة خاخ»فرستادگان پيامبر در منطقه 

فرمود: به خدا سوگند هرگز پيامبر دروغ  تمام اثاثيه وى نامه را نيافتند، على

اى از  گويد و با جديّت طلب نامه كرد. ساره كه خطر را جدى احساس نمود نامه نمى

  3اش درآورد و به حضرت داد. البالى گيسوان تابيده

 دقت در موارد جواز

ع از وضعيت دشمنان اسالم براى قوى نمودن بنيه دفاعى و توانمندى مسلمانان الزم اطال

مأموران اطالعاتى در ميان  باشد. به همين جهت و بنا به نقل تاريخ، پيامبر مى

نمودند. عباس  صفوف دشمن داشته است و آنها اخبار را بموقع به حضرت منعكس مى

كرد، پيش از وقوع غزوه احد،  ولى آن را اظهار نمىعموى پيامبر خدا كه اسالم آورده بود 
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حذيفة » 1اى به حضرت رسانيد. خبر آمادگى قريش را براى حمله به مدينه توسط نامه

روى به من نمود  گويد در جريان جنگ خندق، شبى حضرت پيامبر مى« بن اليمان

كنند و  مى خيزد و به ميان دشمن ميرود تا ببيند آنها چه چه كسى بر مىو فرمود: 

سوى آنان رفتم ديدم  من به«. مَنْ رَجُلٌ يَقُومُ فَيَنْظُرُ لَنا ما فَعَلَ الْقَوْمُ ثُمَّ يَرْجِعُ ».برميگردد

  2اند. بايست بر سر مشركان بياورند، آورده باد و طوفان و نيز سربازان خداوند آنچه مى

مل به وى نداشت سپرد و اطمينان كا حضرت رسالت حتى اگر مسئوليتى به كسى مى

 فرستاد تا از وضعيت او خبر آورد. مأمورى مى

كانَ رَسُولُ »نقل شده است.  از حاالت حضرت رسول اين مهم در بيان امام رضا

 3«.اللّهُ اِذا بَعَثَ جَيْشاً فَاتَّهَمَ اَميراً بَعَثَ مَعَهُ مِنْ ثِقاتِهِ مَنْ يَتَجَسَّسَ لَهُ خَبَرَهُ 
كرد و در مورد امير سپاه، اطمينان كامل نداشت، كسى مطمئن  ر سپاهى به جنگ اعزام مىرسول خدا همواره اگ

 برساند. فرستاد تا اخبار او را به پيامبر  را با وى مى
بايست جانب احتياط  خاطر حرمت تجسّس و بزرگى گناه آن، مى البته ناگفته نماند به 

د شكسته نشده و قبح اين معصيت هاى واهى، حرمت و قداست افرا حفظ شود و به بهانه

زايل نگردد. بهرحال مرز ميان حفظ مصالح دين و حرمت تجسّس بسيار ظريف است و 

 طلبد. رعايت آن دقّت مضاعفى را مى

 حرمت تجسّس

طوركه بيان شد تجسّس و تفتيش از عقايد و احوال ديگران از گناهان بزرگ  همان

بل از بيان حرمت غيبت، از تجسّس نهى شود. قرآن كريم در سوره حجرات ق شمرده مى

  4«.واَل تَجَسَّسُوا واَل يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً...»... فرمايد:  مى

اِنّى لَمْ اُؤْمَرْ اَنْ اُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النّاسِ واَل اَشُقَّ »فهماند.  اين حديث نيز همين معنى را مى

 5«.بُطُونَهُمْ

                                                           
 .444، ص2فروغ ابديت، ج -1
 .243، ص3م، جسيره ابن هشا -2
كه وسايل از آن نقل حديث نموده است، عبارت  141)در متن قرب االسناد ص  .44، ص11وسايل الشيعه، ج -3

 به اين صورت آمده است: ... اذا وَجَّدَ جيشاً فامّهم اميرا...(.

 
  .12حجرات  -4
 .31524 ، حكنز العمال -5



 173 

 ب مردم تجسّس كنم و آنچه در دل دارند آشكار نمايم.ام كه از قلو من مأمور نشده
دهد كه به ظواهر مردم بسنده كنند و از دانستن آنچه كه انسانها حاضر  اسالم دستور مى

در پاسخ سؤال يكى از اصحاب  به آشكار نمودنش نيستند، پرهيز نمايند. امام صادق

خَمْسَةُ اَشْياءٍ يَجِبُ »فرمايند:  شناخته، مى خود در مورد شاهدى كه قاضى وى را قبالً نمى

وَالذَّبائِحُ والشَّهاداتُ،  تُ وَالتَّناكُحُ وَالْمَواريثُعَلَى النّاسِ اَنْ يَأْخُذُوا فيها بِظاهِر الْحُكْمِ، الْواِليا

  1«.فَاِذا كانَ ظاهِرُه ظاهراً مأموناً جازتْ شَهادَتُهُ واَل يُسْئَلُ عَنْ باطِنِهِ
، نكاح، ارث، ذبيحه، ومتوقيمظواهر آنها حكم كنند و آنها عبارتند از: واليت هردم بايستى بپنچ چيزند كه م

 شود. گواهى دادن كه اگر ظاهر وى مورد اعتماد باشد شهادت او نافذ بوده و از باطن او سؤال نمى
فرمايد هرگز نبايد از كسى كه خود  دستور اسالم چنان در اين زمينه محكم است كه مى

ر به فساد كرده يا بيّنه عليه وى شهادت داده است، سؤال از همدست ديگرش نمود، اقرا

شوند. مثال با اينكه زنا جز  با اينكه قطعا برخى فواحش بدون وجود همدست، محقق نمى

پذيرد امّا اگر يكى بدام افتاد نبايد پرسيد با كه چنين  با حضور زن و مرد صورت نمى

 نموده است؟ اى يا كه با تو چنان  كرده

التَسْأَلُوا الْفاجرَةَ مَنْ فَجَرَ بِکَ فَكَما هانَ عَلَيْها الْفُجُورُ يهُونُ عليها اَنْ : »قال الصادق

  2«.تَرْمِىَ الرَّجُلَ الْبَرىءَ الْمُسْلِمَ
ايش از زن بدكاره نپرسيد كه: كه با تو چنين كرد؟ او كه فجور برايش آسان شده افتراء به يک مسلمان هم بر

 سهل است.
هاى مدينه نگهبانى ميداد،  آورده است: شبى عمر بن خطاب در كوچه« كنزالعمال»

صداى مردى را شنيد كه ترانه سر داده بود، خليفه از باالى ديوار حيات منزلش بر وى 

«. پوشاند كنى در اين حال، خدا گناه تو را مى اى دشمن خدا خيال مى»وارد شد و گفت: 

ه يكباره خليفه را در مقابل خود يافت، خطاب به او گفت: بر من عجله صاحب منزل كه ب

اى. خداى فرموده است: تجسّس  نكن. اگر من يک معصيت كردم تو سه گناه مرتكب شده

نكنيد و تو كردى، خداى فرموده است: از در منزل وارد شويد و تو از بام حيات آمدى، 

شديد اجازه بگيريد و سالم كنيد و تو خداى فرموده است: وقتى وارد منزل غير خود 

فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ » .شود، اگر تو را ببخشم نكردى، عمر گفت: آيا خيرى در تو يافت مى

بخشى؟ و آيا از عمل خود دست برميدارى؟ آن مرد  آيا مرا مى« خَيْرٍ اِنْ عَفَوْتُ عَنْکَ؟
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 1ش خارج شد.پاسخ مثبت داد، عمر او را عفو نمود و رها كرد و از منزل

 عقوبت تجسّس

گيرد. سبكترين شكل  هاى گوناگونى صورت مى تفحّص و تفتيش عقايد ديگران به شكل

آن اين است كه هنگام گفتگو با كسى براى كشف نظر او يا عمل وى چنان اصرار ورزيده 

شود تا او مجبور به بيان مطلب باطنى خود گردد، بر همين اساس چنين نوعى از اصرار 

شود. باز كردن نامه، تعقيب اشخاص، كنترل مكالمات تلفنى و...  صيت شمرده مىهم مع

هاى رايج تجسّس است. بهر حال اولين اثر اين معصيت در دنيا انزوا و  از ديگر شيوه

 يابد.  تنهائى جاسوس بوده بطورى كه احدى به او اطمينان نمى

  2«.فَتَبْقىَ باِل صَديقٍ ال تُفَتِّشِ النّاسَ عَنْ اَدْيانِهِمْ: »قال الصادق

 .از دين مردم و عقايد آنها تفتيش منما كه بى ياور خواهى ماند

رسوائى در دنيا و آخرت نيز از عواقب اين معصيت عظيم است. به اين دو روايت از پيامبر 

 توجه كنيد: خدا

هِ تَتَبَّعَ اللّهُ عَثراتِهِ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللّهُ التَطْلُبُوا عَثَراتِ الْمُؤْمِنينَ فاِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ عَثَراتِ اَخي»

  3«.عَثَراتِهِ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فى جَوْفِ بَيْتِهِ
عيوب مومنين را جستجو نكن كه هركس عيوب برادرش را بپويد، خداوند عيوبش را تفحص نموده و آنكه خداى 

 .اش باشد با وى چنين كند رسوايش ميسازد ولو در كنج خانه

عَ  تَتَبَّعُوا عَثَراتِ الْمُسْلِمينَ فَانِّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَثَراتِ الْمُسْلِمينَ تَتَبَّعَ اللّهُ عَثْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّ ال»

 4«.اللّهُ عَثْرَتَهُ يَفْضَحْهُ
نمايد و آنكه خداى عيوبش  مسلمانان را تفحص منما كه هركس چنين كند خداوند عيوبش را جستجو مى عيوب

 .بپويد، رسوايش ميسازد را

 

 

 

                                                           
 .1124 ، حكنز العمال -1
 .253، ص41بحار االنوار، ج -2
 .355، ص2اصول كافى، ج -3
 همان. -4



 175 

 

 افشا اسرار

خدا انسان را اجتماعى خلق كرده و الزمه زندگى اجتماعى مخفى بودن عيوب افراد 

ها كنار رود، چون قيامت،  اى پرده ها است، چه اينكه اگر لحظهاجتماع و ظهور نيكی

الدين از اوالد و كنند، شوهر از زن و زن از او، و جامعه در هم ريخته و همه از هم فرار مى

گريزند و هيچگاه اجتماعى محقق  آنها از والدين و دوستان از هم، و همه از حاكمان مى

نخواهد شد. بديهى است هر انسانى در زندگى اجتماعى و يا فردى خود در برابر شيوه 

ها و  ها و شيرينى ها و تلخى ها و بلندى حركت چرخ گردون و اقبال و ادبار دنيا و پستى

ها، واكنشى خاص دارد كه افشا آن چه بسا باعث نابودى شخصيت وى  ارها و ارادهانك

اش  شود. از سوى ديگر همين انسان گاه با كارهاى خود موجب برمال شدن اسرار نهفته

شود و گاه با زبان خويش كسى را يار خود دانسته و راز زندگى خويش را آشكار  مى

دست دادن جان او منجر شود. همچنين افشا راز  سازد. افشا اين راز چه بسا به از مى

 انجامد. ها میديگران حس همدلی بين انسانها را از بين برده و بر افزايش كدورت

 رازدار 

هائى از آن اوصاف  در اخبار و احاديث خصوصياتى براى رازدار نقل شده است به نمونه

 توجه كنيد.

 ـ عاقل است 1

گشايد و نقص گوهر  او اين صندوق را بر همه نمى سينه عاقل صندوق اسرار اوست و

شود  گردد و يا جمال آن را كه موجب حسادت مى نفس خود را كه باعث طعن بر وى مى

هاى خود را در معرض چشم و گوش  كند. آنكه سفره دل را بگشايد نقص آشكار نمى

واقع تفكرى  شود و لذا او در هايش برمال مى هايش اندك و نقشه ديگران گذاشته، حيله

سينه عاقل صندوق : فرمايدمی على اماماش نخواهد داشت. قابل اجراء در مورد آينده

 1«صَدْرُ الْعاقِلِ صُنْدُوقُ سِرِّهِ » .اسرار اوست

هايش كه عمرى را صرف  كند و نقشه داند افشا اسرارش وى را ميخكوب مى رازدار مى

آشكار شدن راز موجب  :فرمايدمیدقصا. امام برد يه آنها نموده است از بين مىته
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 1«اِفْشاءُ السِّرِّ سُقُوطٌ » سقوط و هالكت است. 

اش محكم شود موجب  آشكار شدن چيزى قبل از اينكه پايه: فرمايدمیهادىو امام 

 2«ءِ قَبْلَ اَنْ يُسْتَحْكَمَ مَفْسَدَةٌ لَها  اِظْهارُ الشَّى» فساد آنست. 

 ـ مختار است  2

تى اختيار دارد كه اسرارش فاش نشود، ولى اگر رازها برمال گردد، اختيار امور آدمى تا وق

شود، پس در دست داشتن قالّده راز تا وقتى  از انسان سلب شده و رشته آنها گم مى

كسى كه رازش را بپوشاند، همواره  :فرمايدمی على اماماست كه مخفى بماند. 

و اگر افشا شود، قالده  3،«رَّهُ كانَتِ الْخِيَرَةُ بِيَدِهِ مَنْ كَتَمَ سِ» اختيارش در دست اوست. 

-آن حضرت نيز میگردد.  رها خواهد گشت و چه بسا آدمى اسير رازهاى برمال شده مى

 .شوى سرّ تو اسير در دست تو است، اگر آن را آشكار كنى تو اسير وى مى فرمايد:
 4«.يرَهُنْ اَفْشَيْتَهُ صِرْتَ اَسسِرُّكَ اَسيرُكَ فَاِ»

 ـ كیس و زرنگ است 3

 آورد.  كند و راز خود را به عقد كسى در نمى زرنگ و مدبّر هيچگاه سرّ خويش را فاش نمى

 5«اِحْفَظْ سرَّكَ ) اَمْرَكَ ( وَ ال تُنْكِحْ خاطِبا سِرَّكَ : » قال على

 .اش مبند دار و آن را به نكاح خواهنده راز خويش را مخفى

 ـ مؤمن است  4

 وصاف مؤمن، رازدارى است. از ا

ال يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنا حتّى يَكُونَ فيهِ ثاَلثُ خِصالٍ، سُنَّةٌ مِنْ رَبِّهِ وَ سُنَّةٌ : » قال الرضا

 6«.مِنْ نَبِيِّهِ وَ سُنَّةُ مِنْ وَلِيِّهِ، فَالسُّنَّةُ مِنَ رَبِّه كِتْمانُ سِرِّهِ... 

 .پيامبرى، امامى؛ سنت خدائى كتمان اسرار است باشد، سنت خدائى، ورلت دتا اينكه سه خصمؤمن مؤمن نيست 

اِنَّ » نقل شده است.  توصيه به گمنامى در فتن آخر الزمان بارها از حضرت امير

                                                           
 .222، ص41بحار االنوار، ج ـ 1
 .41ـ  45ـ بحار االنوار، ج 2
 تيب صبحى.به تر 162به ترتيب فيض و  153ـ نهج البالغه، حكمت  3
 ـ غرر الحكم. 4
 ـ غرر الحكم. 5
 .61، ص45ـ بحار االنوار، ج 6
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قالَ:  الْمُؤْمِنينَ؟ قيلَ وَ ما النُّؤَمَةُ يا اَميرَبَعْدى فِتَنا مُظْلِمَةٌ عَمْياءٌ مُتَشَكِّكَةٌ ال يَبْقى فيها ااِلّ النُّؤَمَةُ، 

  1«.اَلَّذى ال يَدْرى النّاسُ ما فى نَفْسِهِ 
 اى تاريک و چند پهلو خواهد آمد كه در آن جز گمنامان باقى نخواهندماند، اصحاب عرض كردند: بعد از من فتنه

 گذرد.  چيست؟ حضرت فرمود: آنها كه مردم ندانند چه در قلوبشان مى« گمنام » مراد از نؤَمَة 
در شيوه برخورد با مردم آن عصر فرموده است: به ظاهر با آنها باشيد ولى قلوبتان هرگز  و

با اجسامتان رفت و آمد بين مردم داشته  :فرمايدمیعلى امامهمراه آنان نگردد. 

خالِطُوا النّاسَ : » قال علىباشيد و با قلبهايتان و نيز اعمالتان از آنها دور باشيد. 

 2«.وَ زائِلُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ وَ اَعْمالِكُمْ بِاَبْدانِكُمْ 

 ـ فاتح و پیروز است  5

 پيروزى در گروه عدم افشا اسرار است. 

 3«اَلظَّفَرُ بِالْحَزْمِ وَ الْحَزْمُ بِاِجالَةِ الرَّأْىِ وَ الرَّأْىُ بِتَحْصينِ االَسْرارِ : » قال على

 .به تفكر بستگى دارد، و تفكر صحيح به حفظ اسرار است پيروزى در پرتو احتياط و تدبير است، و تدبير

يكى از عوامل مهم فتح مكه كه تقريبا بدون خونريزى به پايان رسيد، مخفى ماندن 

هاى مدينه دادند تا  دستور به كنترل راه حركت مسلمانان از مدينه بود، پيامبر خدا

ائى كه خبرها را معموالً ه مبادا خبر آماده باش ارتش اسالم به مدينه برسد، جاسوس

كشف  فرستادند با دعاى پيامبر و درخواست او از خداوند به وسيله جبرئيل امين مى

 شدند. مى

و پيامبر پى در پى شكست خوردند  در غزوه ذات السالسل، ابابكر و عمر هر دو با دو سپاه

د داد. آن حضرت دستور فرمو فرماندهى را در مرتبه سوم به حضرت اميرخدا

اى مخفى  سپاهيانش مسير حركت را عوض نمايند و شبها حركت كنند و روزها در نقطه

پيمانان براى نابودى اسالم موضع گرفته  اى كه هم شوند، قبل از رسيدن به دهانه دره

بودند، دهانه اسبها را به دستور حضرت بستند تا صداى شيهه آنها باعث بيدار شدن كفار 

اى را اسير و  اقامه نماز صبح دشمن را غافلگير ساختند و عده نگردد، اين سپاه بعد از

 بقيه را هالك نمودند و فتحى بسيار بزرگ آفريدند.

                                                           
 .41، ص45ـ بحار االنوار، ج 1
 .42، ص2ـ بحار االنوار، ج 2
 به ترتيب صبحى. 41به ترتيب فيض و  45خطبه  ،ـ نهج البالغه 3
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 فاش كننده

هر چند آدمى در حفظ اسرار بسيار بكوشد ولى چه بسا رازهاى مهم از البالى زبان و يا 

 از دگرگونى رنگ چهره آشكار شوند. 

  1«.شيئا اِالّ ظَهَرَ فى فَلَتاتِ لِسانِهِ اَوْ صَفَحاتِ وَجْهِهِ  ما اَضْمَرَ اَحَدٌ: » قال على
پرد و يا از رنگ و تغييرات  نمايد مگر اينكه آن سرّ در سخنانى كه از دهن او مى كسى چيزى را مخفى نمى

 شود.  اش، آشكار مى چهره
نسان در هاى ا خطاها و لغزشبماند. بهرحال بايستى برخى اسرار آدمى همواره مخفى 

پيشگاه خداوند از اين گونه رازهاست، افشا اين اسرار معصيت و حرام بوده و از طرف 

 امام باشد. ديگر ذلّت نفس در برابر بنده خدا شمرده شده و چنين عملى نيز نامشروع مى

راز خويش را مگر نزد كسى كه به او اطمينان دارى بوديعت مگذار.  :فرمايدمی على

 2«.رَّكَ ااِلّ عِنْدَ كُلِّ ثِقَةٍال تُوَدِّع سِ»

فرمايند: هر سخنى از دو  مى امام علىاعتماد به اينكه راز شما برمال نشود، بيجاست. 

شنونده راز تاكيد بر اينكه  3.«حَديثٍ جاوَزَ االْثْنَيْنِ فَشاكُلُّ ». يابد شيوع مى ،نفر گذشت

وجب اشاعه سريع آن گردد و گاه او نيز اثراست بلكه چه بسا م تنها بى ، نهبرمال نكند تو را

 كند كه نزد كسى نقل نكند! رساند، به او توصيه مى خبر تو را به هركس كه مى

بايست جانب احتياط را  در افشا اسرار نزد دوستان و رفقاء و نيز اقوام و خويشان هم مى

اى در  بهرعايت كرد، زيرا چه بسا او روزى در صف دشمنان تو قرار گيرد و راز تو حر

 دست دشمن تو شود. 

ال تَطَّلِعْ صَديقَکَ مِنْ سِرِّكَ ااِلّ عَلى ما لَوْ اِطَّلَعَ عَلَيْهِ عَدُوَّكَ لَمْ يَضُرُّكَ، : » قال الصادق

  4«.فَاِنَّ الصَّديقَ قَدْ يَكُونُ عَدُوّا يَوْما ما 
بدانها آگاه باشد ضررى به تو نرسد، چراكه  دوست خويش را از راز خود آگاه مساز، مگر رازهائى كه اگر دشمن تو

 دوست ممكن است روزى دشمن شود. 
اند معيار بيان سرّ اين است كه آيا علم دشمن به اين  فرموده طوركه امام صادق همان

رساند اين سرّ نزد هيچ كس نبايد آشكار  راز ضرر رساننده هست يا نه، اگر ضررى مى

                                                           
 به ترتيب صبحى. 26به ترتيب فيض و  25حكمت  ،ـ نهج البالغه 1
 .235، ص44ج ـ بحار االنوار، 2
 .462، ص2سفينة البحار، ج ـ 3
 .41، ص45ـ بحار االنوار، ج 4
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 اشكال است. نمودن آن بىشود و اگر ضرر رسان نيست آشكار 

 راز دل خويش به او نسپار    زنهار مكن تكيه تو بر يار

 ستيزه جويد با چرخ دوار    غافل مشو چه بسا دوست روزى

البته برخى انسانها ظرفيت آنها بسيار اندك است و توان حمل كوچكترين مطلبى را 

تا آن  و كنند ين پا و آن پا مىد، دائما اشنون اى مى ندارند، آنها به محض اينكه سخن تازه

نشينند. در روايات و احاديث ائمه  يابند و از پا نمى راز را آشكار نكنند آرامش نمى

اى از اين اشخاص معين شده است تا مؤمنان از بيان اسرار خود به آنها  عده طاهرين

 احتياط بيشترى بنمايند. برخى از اين دسته عبارتند از:

 م خرد ـ اشخاص جاهل و ك 1

 1«ال تُسِرَّ اِلَى الْجاهِلِ شَيْئا ال يُطيقُ كِتْمانَهُ : » قال على
 رازى كه نادان توانائى حمل آن را ندارد به وى مگو. 

 ـ خائن به امانات  2

 نمايد.  كند، در خيانت به امانت راز نيز كوتاهى نمى آنكه به امانت مالى خيانت مى

 2«كَ مَنْ ال اَمانَةَ لَهُ ال تُودِعَنَّ سِرَّ : » قال على
 راز خود را به كسى كه امانت دار نيست نسپار. 

 ـ برخى زنان  3

شود رازهاى مهم از  كثرت گفتگو و معاشرت زياد برخى زنان با هم گاهى موجب مى

نبايد به سه كس رازى سپرد: زن فرمايد: می على امام البالى كلمات آنها آشكار شود.

ثَالثٌ ال يُسْتَوْدَعْنَ سِرّا، اَلْمَرْئَةُ وَ الَّنمّامُ » ن چين و شخص احمق. بى ظرفيت، انسان سخ

 3«وَ االَحْمَقُ 

 ـ فاش كننده اسرار خود 4

 على امامرساند.  كند، اسرار تو را هم به ديگران مى آنكه سرّ خود را نزد تو فاش مى

 .تواند حفظ نمايد ا نيز نمىهركس راز خود را نتواند مخفى كند، سرّ ديگران ر :فرمايدمی

                                                           
 ـ غرر الحكم. 1
 ـ غرر الحكم. 2
 غرر الحكم. ـ 3
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 1«مَنْ ضَعُفَ عَنْ حِفْظِ سِرِّهِ لَمْ يَقْوَ لِسِرِّ غَيْرِهِ » 

 ـ ظالم و ستمگر  5

افشا اسرار مؤمنان نزد ظالمان و حاكمان ستمگر از بدترين نوع افشا اسرار است، چنين 

ر شود، شود و اگر به اين جهت از ظالم ستمى صاد عملى معاونت در گناه محسوب مى

اى سر از  فرمايد: روز قيامت بنده مى فاش كننده در ظلم وى شريک است. امام باقر

دهند و  دارد و چيزى شبيه كاسه خون حجام يا بيشتر از آن به وى مى قبر بر مى

دانى،  دارد: خدايا تو خود مى گويند: اين سهم تو است از قتل فالن شخص. عرضه مى مى

شود: از فالنى سخنى  ام. به وى گفته مى من خونى نريخته خودت مرا قبض روح كردى و

شنيدى، و عليه او افشايش كردى، همينطور نقل شد تا به گوش فالن ستمگر رسيد، و او 

 2وى را به قتل رسانيد، و اين سهميه خون وى براى توست.

 اسرار دیگران 

ا مثل عيوب و خواهد آن ر سرّ مؤمن بمنزله عورت او است چه اينكه او همواره مى

 عورتش بپوشاند، و لذا افشا سر او چون كشف عورت وى بوده و حرام است. 

عرض كردم: آيا حديث عورت مومن بر گويد: به امام صادق  مى« بن سنان  عبداللّه»

مومن حرام است از شماست؟ حضرت فرمود: بلى، عرض كردم: مراد عورتين وى است، 

  3«.ذْهَبُ اِنَّما هُوَ اِذاعَةُ سِرِّهِ لَيْسَ حَيثُ تَ » امام فرمودند: 
 كنى، منظور آشكار كردن راز اوست.  اين نيست كه تو خيال مى

كشف اسرار مؤمنين، معاصى ديگرى را چون غيبت، هتک حرمت، خيانت در امانت و... 

دهد. پيامبر  تواند بدنبال داشته باشد و آثارى چون كينه و عداوت را ترويج مى مى

 4«.اَلْمجالِسُ بِاالَمانَةِ وَ اِفْشاءُ سِرُّ اَخيکَ خِيانَةٌ » فرمايد:  يتش به ابوذر مىدر وصخدا
 شود.  مجالس امانت و افشا سرّ برادرت خيانت شمرده مى

حفصه و عايشه  جبرائيل امين پرده از كار :آمده است 5تحريم، 3در سبب نزول آيه 

                                                           
 .غرر الحكم ـ 1
 .15، ص45ـ بحار االنوار، ج 2
 .611، ص1ـ وسايل الشيعه، ج 3
 .21، ص44ـ بحار االنوار، ج 4
اَزْواجِهِ حَديثا فَلَمّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ اَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ اَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمّا  وَ اِذْ اَسَرَّ النَّبِىُّ اِلى بَعْضِ» ـ   5

 «نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ اَنْبَاَكَ هذا قالَ نَبَّاَنِىَ الْعَليمُ الْخَبيرُ 
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شدّت تقبيح بدان  آنها تقبيح شد. سوره تحريم عمل برداشت و با دستورات صريحى در

حد بود كه افشا كنندگان در معرض طالق قرار گرفتند، تا اينكه خداوند از تقصير آنها 

 1گذشت و توبه آنها مورد قبول قرار گرفت.

 اسرار شیعه 

: فرمايدمی صادقامام  .اخبار و احاديث زيادى در حفظ اسرار شيعه وارد شده است

 2«.تْمانُ سِرِّنا جِهادٌ فى سَبيلِ اللّهِ ك» ِ ر راه خداوند است.راز ما جهاد د كتمان

 .شده است در خصوص عواقب آشكار ساختن رازها در چنان موقعيتى، اخبار زيادى وارد

 3«مَنْ اَذاعَ عَلَيْنا حَديثَنا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ جَحَدَنا حَقَّنا : » قال الصادق

 .ر كند، مانند كسى است كه حقّ ما را انكار كرده استهركس سخن ما را عليه ما آشكا

 4«ما قَتَلَنا مَنْ اَذاعَ حَديثَنا قَتْلَ خَطَاءٍ وَ لكِنْ قَتَلَنا قَتْلَ عَمْدٍ : » قال الصادق
 آنكه سخن ما را فاش كند ما را بخطا نكشته است بلكه از روى عمد به قتل رسانيده است. 

مانى است كه، شيعه در اقليّت محدود بود و آشكار شدن اين احاديث مربوط به زالبته 

 گشت.  افزود و لذا نوعى جهاد محسوب مى هاى حكومتى مى عقايد آنان بر فشار دستگاه

 تقیّه

بى ترديد، حكّام ظلم و ستم هيچگاه قادر نبودند وجود شيعه را بپذيرند، و همواره در 

جمعى كه  هاى فردى و دسته ترورها، اعدام ها، بودند، زندانها، شكنجه صدد نابودى آنان مى

هاى  صفحات تاريخ را تيره نموده، حاكى از همين رويه آنهاست. اما آنچه ضرر توطئه

دشمنان شيعه را به حداقل ممكن رساند و توانست شيعه را تا زمانى كه خفقان سياسى 

ه تقيّه را نپذيرفتند هائى ك تا حدودى از بين رفته بود نگه دارد تقيّه بود، چه بسيار گروه

و قيام كردند و به شهادت رسيدند و خون خود را بدون اينكه اثرى داشته باشد بر زمين 

صبر »فرمايند: مراد از  مى 5قصص، 54در تفسير آيه شريفه:  ريختند. امام صادق

رفع معصيت افشا اسرار به « دفع گناه با حسنات»صبر و تقيّه است و منظور از « آنها

                                                           
 .4ـ تحريم ـ  1
 .41، ص45ـ بحار االنوار، ج 2
 .341، ص2افى، جـ اصول ك 3
 ـ همان. 4
 .«فِقُونَ اُولئِکَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا وَ يَدْرَئُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْ» ـ  5
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  1تقيّه است.وسيله 

معرفى فرموده است.  شبين او و مخلوقخداوند در اين روايت آن را سپر  همان امام همام

  2«.التَّقِيَّةُ تُرْسُ اللّهِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ » 

يا مُعَلّى اِنَّ » فرمايند:  مى« معلّى بن خُنَيْس»ترى خطاب به  آن حضرت در روايت مفصل

 3«.دينى وَ دينِ آبائى وَ ال دينَ لِمَنْ ال تَقِيَّةَ لَهُ التَّقِيَّةَ مِنْ 

 .اى معلّى، تقيّه جزء دين من و دين پدران من است، و كسى كه تقيّه ندارد، دين ندارد

را در خيابان ديدم، و چهره از او برگرداندم و  گويد: امام صادق مى« حماد بن واقد» 

عرض كردم: عمل من براى اين بود كه شما  رد شدم بعد از مدتى به خدمت او رسيدم و

به زحمت نيفتيد، )حكومت وقت، شما را بخاطر وجود دوستان آزار ندهد( امام به من 

رَحِمَکَ اللّهُ وَ لكِنْ رَجُالً لَقينى اَمْسِ فى مَوْضِعِ كَذا وَ كَذا فَقالَ، عَلَيْکَ الساَّلمُ يا » فرمود: 

 4«.وَ ال اَجْمَلَ اَبا عَبْدِ اللّهِ، ما اَحْسَنَ 
بر من سالم   خداى تو را رحمت كند، ولى ديروز در فالن محل، مردى مرا ديد و گفت: عليک السالم يا ابا عبد اللّه

 اى ننمود. ام را ذكر كرد او كار شايسته نمود و كنيه
تا  كه اين همه ستم را متحمل شدند براى مظلوميت آل بيت پيامبر بايد خون گريست 

 بنگرد.امامش كسى قادر نباشد به  حدّى كه

مگر شود.  دايره تقيّه وسيع است و هر مورد اضطرارى كه پيش آيد مشمول ادله تقيّه مى

  .اندازد تقيه او جان كسى را به خطر يا  تقيّه منجر به قتل كسى شوداينكه 

  5«.ا بَلَغَ الدَّمُ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ اِنَّما جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِها الدَّمُ فَاِذ: » قال الباقر

 .اى نيست تقيّه تنها براى جلوگيرى از خون ريزى وضع شده است پس اگركار به خون ريزى رسد تقيه
 

 

 

 
                                                           

 .214، ص2ـ اصول كافى، ج 1
 .221ـ همان، ص 2
 .223، ص2ـ اصول كافى، ج 3
 .211، ص2ـ اصول كافى، ج 4
 .ـ همان 5
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 تحقیر دیگران

خداى متعال تمام هستى را براى انسان آفريده و از ميان خيل انسانها، مؤمنان را برگزيده 

آن كريم به مقام او اشاره نموده و ارتباط خود با بنده با است و در آيات بسيارى از قر

اَللّهُ وَلِىُّ الَّذينَ »ايمانش را بيان فرموده است. به برخى از اين آيات توجه فرمائيد: 

 1،«آمَنُوا...
 اند. خداوند ولى و سرپرست كسانى است كه ايمان آورده

  2،«اَنَّ الْكافِرينَ ال مَوْلى لَهُمْذلِکَ بِاَنَّ اللّهَ مَوْلَى الَّذينَ آمَنُوا وَ» 
اين )هالكت اقوام كافر در گذشته( بدان جهت است كه خداوند سرپرست مؤمنين است ولى كـافران سرپرسـتى 

 ندارند.

  3،«وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤمِنينَ»... 
 يارى مؤمنين همواره حقى است بر عهده ما.

  4«.الَّذينَ آمَنُوا... اِنَّ اللّهَ يُدافِعُ عَنِ »
 كند. خداوند از مؤمنين دفاع مى

و خالصه اينكه خداى متعال عزّت و عظمت خود را در كنار رسول اطهر و مؤمنان قرار 

وَللّهِ »... گيرد.  دهد و مؤمن نيز همانند رسول خدا در طول عزّت خدادادى قرار مى مى

  5،«الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤمِنينَ...
 عزّت خاص خدا و رسول و مؤمنين است.

اِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ اُولئِکَ »شود.  و برترين موجودات و مخلوقات الهى مى

  6، «هُمْ خَيْرُ الْبَريَّةِ 
 كسانيكه ايمان آورده و عمل صالح انجام دادند، بهترين مخلوقات خدايند.

وَاخْفِضْ جَناحَکَ لِمَنِ »گردد.  مور به همراهى با وى مىمأ كه پيامبر خدا طورى به

                                                           
 .254بقره ـ  -1
 .11 محمد -2
 .44روم ـ  -3
 .31حج ـ  -4
 .1منافقون ـ  -5
 .4بيّنه ـ  -6
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  1«.اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ
 كنند بگستر. بال خود را براى مؤمنينى كه از تو پيروى مى

و در مقابل اين همه الطاف و محبّتى كه خالق به مخلوق خويش دارد، او نيز تمام عشق 

بذل مال، وصال به  ند و گاهى با اعطاء جان ياك و محبّتش را به خداى خويش نثار مى

  2«.وَالَّذينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبّاً لِلّهِ...».. طلبد.  محبوب دلها را مى
 مؤمنين عشقشان بخداوند شديدتر است.

 شود. حرمتى به خداى عزّوجلّ محسوب مى حرمتى به مؤمن، بى بنابراين هر نوع بى

وَجَلَّ خَلَقَ الْمُوْمِنينَ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ وَجاَللِ كِبِريائِهِ فَمَنْ اِنَّ اللّهَ عَزّ : »قال الصادق

ءٍ واِنِّما هُوَ شِرْكُ  طَعَنَ عَلَيْهِمْ وَرَدَّ عَلَيْهِمْ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللّهِ فى عَرْشِهِ وَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فى شَى

  3«.الشَّيْطانِ
خود و جالل كبرياى خويش خلق كرد، پس هركس بر آنها طعن زند و آنها  همانا خداوند مؤمنين را از نور عظمت

 را طرد كند، بر خداى در عرشش دست رد زده است، واعتبارى نزد خدا نداشته و او همانا شريک شيطان است.
چرا كه هم به شخصيت مومن آسيب رسانده است و هم حس همدلی در جامعه ايمانی 

 را از بين برده است.

 ریم مؤمنلزوم تک

است و  شوند، روح آنها از يک جا سرچشمه گرفته مؤمنان باهم برادران دينى محسوب مى

 باشند. در واقع برادران پدرى و مادرى مى

 4«.اَلْمُؤمِنُ اَخُ الْمُؤمِن الَبيهِ وَاُمِّهِ : »قال الكاظم

 .مؤمن برادر پدرى و مادرى مؤمن است

نُ اَخُو الْمُؤمِنِ كالْجَسَدِ الْواحِدِ اِنِ اشْتَكى شَيْئاً مِنْهُ اَلْمُؤمِ»و همان حضرت فرموده است:  

 5«.وَجَدَ اَلَمُ ذلِکَ فى سائِرِ جَسَدِهِ وَاَرْواحُهُما مِنْ رُوحٍ واحِدَةٍ
از او به درد آيد، نشانه درد در ساير بدن نيز نمايان  اگر جزئى ،استن برادر و چون يک جسد مؤمن با موم

 .ين ارواح آنها نيز از روح واحد خلق شده استشود و همچن مى

                                                           
  .215شعرا ـ  -1
 .165بقره ـ  -2
 .612، ص1وسايل الشيعه، ج -3
 .235، ص12مستدرك الوسايل، ج -4
 .261، ص44بحار االنوار، ج -5
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بنابراين اكرام و احترام به مومن، احترام به جامعه ايمانى بوده و هتک حرمت وى،  

بايست از هتک او پرهيز كرد بلكه  شكستن حرمت تمام آن جامعه است، لذا نه تنها مى

 بايستى موجبات هتک را بسرعت از وى زدود و پنهان نمود. 

 1«.يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤمِنِ اَنْ يَستُرَ عَلَيْهِ سَبْعينَ كَبيرَةً: »اقرقال الب

 .گناه كبيره برادرش را بپوشاند 41بر مؤمن واجب است كه 

 بايد آثار غم را از برادرش بزدايد.  مؤمن مى

نْهُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعينَ كُرْبَةً مِنْ وَمَنْ فرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّهُ عَ: » قال رسول اللّه

 2«.كُرَبِ االْخِرَةِ وَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعينَ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيا اَهْوَنُها الْمغْفِرَةُ
بالى دنيوى را برطرف مينمايد كه  42گرفتارى اخروى و  42كه گرفتارى مؤمنى را حل كند، خداوند  كسى

 .غفرت استكمترين آنها بخشش و م

وحى نمود كه: يكى  و موجبات سرور او را ايجاد كند. خداى متعال به حضرت داود 

اى آورده و من بهشت را بر او مباح ساختم. حضرت گفت: آن چه  از بندگانم حسنه

 فرمايند: اى است؟ خداى متعال مى حسنه

 3«.يُدْخِلُ عَلى عَبْدِىَ الْمُؤمِنِ سُروراً وَلَوْ بِتَمْرَةٍ»

 .شادى را ولو به اعطاء خرمائى در دل بنده مؤمنم داخل نمايد

و در ميان مؤمنان، اكرام و يا اهانت به پيرمرد مؤمن از ثواب و كيفر بيشترى برخوردار  

 است. 

مِنْ اِجاْللِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ اِجْاللُ الْمُؤمِنِ ذِى الشَّيْبَةِ وَمَنْ اَكْرَمَ مُؤْمِناً : »قال الصادق

بِكَرامَةِ اللّهِ بَدَءَ وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِمُؤْمِنٍ ذى شَيْبَةٍ اَرْسَلَ اللّهُ اِلَيْهِ مَنْ يَسْتَخِفُّ بِه قَبْلَ فَ

  4«.مَوْتِهِ
از موارد تكريم خداى متعال، اكرام مؤمن محاسن سفيد است. هر آن كس مؤمنى را تكريم كند به اكرام و احترام 

سازد  ه مؤمنى ريش سفيد را اهانت نمايد، خداوند تا قبل از مرگش كسى را مأمور مىخداى آغاز نموده و كسى ك

 .تا او را اهانت كند

اِنَّ اللّهَ »فرمايند:  همان امام همام در مورد لزوم تكريم خود و حرمت تذليل نفس مى
                                                           

 .523، ص11وسايل الشيعه، ج -1
 .514، ص11ج وسايل الشيعه، -2
 .541، ص11وسايل الشيعه، ج -3
 .464، ص1وسايل الشيعه، ج -4
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 . 1«هِ اَنْ يَكُونَ ذليالًعَزَّوَجَلَّ فَوَّضَ اِلَى الْمُؤْمِنِ اَمْرَهُ كُلَّهُ وَلَمْ يُفَوِّضُ اِلَيْ

 .خداوند تمام امور مؤمن را بخودش افاضه فرموده ولى اجازه نداده كه خودش را نزد بندگان ذليل نمايد

در مقابل افراد مقوله از هم جداست، تواضع قابل توجه است كه ذلّت نفس با تواضع دو 

گيرد ولى ذلّت نفس  متواضع و يا بخاطر مصالح الهى چون علم و اخالق و... صورت مى

 شود. هاى مختلف محقق مى ناشى از ترس و يا طمع بوده و با خوارى نزد متكبر در شكل

 حرمت تحقیر

اى  اى به اندازه مرتبه هاى خداوند مشروع نيست، هر آفريده تحقير هيچ مخلوقى از آفريده

ش در چرخه است، اعتبار دارد و كارى سزاوار موقعيت خوي كه آفريدگارش به او بخشيده

 دهد. طبيعت انجام مى

را ديدم كه غذا  گويد، امام حسن مجتبى مى« نجيع» مستدرك الوسايل آورده است:

نمود، به  اى كه ميل مى فرمود و در مقابلش سگى بود، آن حضرت هر لقمه تناول مى

انداخت. عرض كردم، اى فرزند رسول خدا سگ را دور كنم،  همان اندازه جلوِ سگ مى

دَعْهُ اِنّى الَسْتَحيى مِنَ اللّهِ تَعالى اَنْ يَكُونَ ذو رُوحٍ يَنْظُرُ فى وَجْهى وَ » فرمودند:حضرت 

 2.«اَنا آكُلُ ثُمَّ ال اَطْعَمَهُ

اهلل در جلد چهارم بحار االنوار آورده است: زنى كه دامن عفتش آلوده بود  مجلسى رحمه

ده و زبانش از شدت عطش آويزان در مسافرتش به چاه آبى رسيد. سگى كنار چاه افتا

بود. زن هر چه كرد كه آب باال آورد نتوانست، به ناچار گيسوان خود را كند و به هم 

بست وبا كفش خويش اندك آبى باال آورد. و حيوان را از شدت تشنگى نجات داد. خداى 

 3خاطر ترحم او به يكى از مخلوقاتش، گناهان وى را بخشيد. رحمان به

ز از باطن يكديگر خبر ندارند، چه بسا يک انسان به ظاهر عادى، از اولياء خدا انسانها ني

 باشد و خداى متعال به وى نظر داشته باشد. 

  4«.فَاِنَّهُ اليَدْرى اَيُّهُمْ وَلىُّ اللّهِ  اليُزْرِاَنَّ اَحَدُكُمْ بِاَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللّه: » قال رسول اللّه
داند كداميک ولىّ و دوست  احدى از شما به يكى از مخلوقان خداوند چراكه كسى نمىطعنه نزند و تعدّى نكند 

                                                           
 .22، ص111و ج  42، ص64بحار االنوار، ج -1
 .225، ص 1ـ مستدرك الوسائل، ج  2
 .43116 ح ـ كنزالعمال، 3
 .144، ص45بحار االنوار، ج -4
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 خداوند است.
 1«.التُحَقِّرَنَّ اَحَداً مِنَ الْمُسْلِمينَ فَاِنَّ صَغيرَهُمْ عِنْدَاللّهِ كَبيرٌ »و نيز می فرمايد: 

 .هيچيک از مسلمانان را تحقير مكن كه كوچک آنها نزد خداوند بزرگ است

 الى فاسدهتو

شود. بلكه چون خداى متعال به  النّاس شمرده نمى اهانت به مؤمن تنها معصيت حقّ

انسان با ايمان برترى بخشيده و خود را يار و ياور مؤمن معرفى فرموده است، هر نوع 

 شود.  اهانتى در واقع هتک حرمت خالق او شمرده مى

  2«.ذَنى مَنْ اَذَلَّ عَبْدِىَ الْمُؤْمِنَ عزّوجلّ: قَدْ نابَ  قال اللّه: » قال رسول اللّه

 .كه بنده مؤمن مرا ذليل نمايد فرمايد: مرا طرد نموده كسى خداى متعال مى

مَنْ حَقَّرَ مُوْمِناً مِسْكيناً اَوْ غَيْرَ مِسْكينٍ لَمْ يَزَلِ اللّهُ عَزّوجلّ حاقِراً لَهُ : »قال الصّادق

  3«.رَتِهِ اِيّاهُماقِتاً حَتّى يَرْجِعَ عَنْ مَحْقَ
گيرد  كند وبه وى خشم مى كسى كه مؤمن فقير يا غير فقيرى را تحقير نمايد، خداى متعال دائماً او را تحقير مى

 .تا اينكه او از تحقير مؤمن دست بردارد

اى است كه اصل آن پيامبر خدا و فرع آن  و البته چون مؤمن متصل به درخت طيّبه

هستند، طبعا تحقير و اهانت به مؤمن،  ائمه هدىهايش  و شاخه حضرت امير

 شود. اهانت به تمام ريشه و ساقه درخت محسوب مى

بودم. آن حضرت به كسى فرمود:  گويد: روزى در محضر امام صادق مى« ابوهارون»

شماريد؟ مردى از خراسان در حضور حضرت بود، به ناراحتى  چرا حق ما را كوچک مى

بريم كه شما را يا اوامرتان را كوچک شماريم.  خدا پناه مىبرخاست و عرض كرد: به 

اى. شخص كه گويا  حضرت به وى فرمود: بله تو از كسانى هستى كه مرا اهانت نموده

برم اگر كوتاهى در حق شما روا داشته  متحيّرتر شده بود، عرض كرد: به خدا پناه مى

بوديم و « جحفه»يدى؟ ما نزديک باشم. حضرت فرمود: واى بر تو، آيا صداى فالنى را نشن

ام، به خدا  گفت: مرا به قدر يک ميل سوار كن كه به خدا قسم خسته شده او به تو مى

وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِمُؤْمِنٍ فَبِنا اسْتَخَفَّ »سوگند سرت را بلند نكردى و همانا او را ضايع كردى. 
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 1«وَضَيَّعَ حُرْمَةَ اللّهِ عَزَّوجلَّ

 .ا تحقير كند، ما را تحقير نموده و حرمت خداى عزّوجلّ را شكسته و ضايع نموده استكسى كه مؤمنى ر

اى ندارد. با اينكه برخى  يكى ديگر از توالى فاسده تحقير مؤمن اين است كه تحقير كفاره

اى خاص خود دارد، نبود كفاره براى تحقير،  گناهان براى محو تبعات تكليفى آن كفاره

مَنْ اَحْزَنَ : » ه اين معصيت قابليت جبران ندارد. قال رسول اللّهنشانه اين معناست ك

  2«.مُؤْمِناً ثُمَّ اَعْطاهُ الدُّنْيا لَمْ يَكُنْ ذلِکَ كَفّارَتَهُ وَلَمْ يُوجَرْ عَلَيْهِ
شود و مزدى نيز  كسى كه مؤمنى را محزون نمايد سپس دنيا را به وى ببخشد، اين كفاره گناهش محسوب نمى

 .ش نداردبراي

باشد و اين همه  و اين بخاطر عظمت مؤمن و لزوم اكرام وى و حرمت شديد تحقير او مى

فرمايد: آن شب  مى كند. امام باقر البته از عظمت وجهه مؤمن نزد خداوند حكايت مى

كه پيامبر خدا به معراج رفتند، از خدا پرسيد: خدايا وضعيت مؤمن نزد تو چگونه است؟ 

يا مُحَمَّد، مَنْ اَهانَ لى وَلِيّاً فَقَدْ بارَزَنى بِالْمـُحارَبَةِ وَاَنَا اَسْرَعُ »سخ فرمود: خداى عزّوجل پا

 3«.ءٍ اِلى نُصَرةِ اَوْليائِى شَى
كه دوستى از دوستان مرا اهانت كند، مرا به جنگ فرا خوانده است و من سريعتر از هر  ، كسى اى محمد

 مى شتابم. چيز به يارى دوستانم
 ذكرت

اگر دقتى در وجوب حقوق بين مؤمنان كنيم و به حقوقى چون حرمت جان، عرض و 

مال مؤمن با وسعتى كه در آيات و اخبار آمده است نظر كنيم، به اهميت و عظمت اشرف 

 بريم. مخلوقات نزد خداوند و مخصوصا مؤمن از آنها پى مى

يبت، تهمت، بهتان و اى چون غ توجه به اين نكته الزم است كه حرمت معاصى عمده

نامحرم،  حشت، نظر بهوافشا اسرار، ايجاد رعب و افتراء، فحش و ناسزا، خيانت در امانت، 

قطع ارحام، ايذاء، كذب، هجو، مكر، و... همه و همه به خاطر حرمت مؤمن و عظمت وى 

و اصالح امور جامعه و تداوم امنيت اجتماعى براى ترقى و تكامل او و در نهايت ايجاد 

 حس همدلی بين آحاد جامعه است.
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 عیبجوئى

درياى رحمت و كرم خداوند نسبت به انسانها و پرده پوشى معاصى و لغزشها، وى را كه 

امام  كند. به حكمت اين ستر و حجاب پى نبرده است، از عيوب خويش غافل مى

ى كانَّکَ وَبِسِتْرِكَ سَتَرْتَنى حَتّ » فرمايد: در دعاى پرسوز ابوحمزه ثمالى مى سجاد

 1«اَغْفَلْتَنى وَمِْن عُقُوباتِ الْمَعاصى جَنَّبْتَنى
اى، واز كيفر عقوباتم بركنارم  خدايا با پرده پوشيت گناهان مرا پوشاندى، گوئى مرا به حال خود رها كرده

 .اى داشته

گريد و ناله  اى به درگاه خدا مى وارد شده كه در صحراى محشر و هنگامه قيامت بنده

دارد: كه از برمال شدن عيوبم نزد  كنى؟ او عرضه مى يد، به وى گويند: چرا گريه مىنما مى

خنديدى تو را  كردى و مى مالئک گريان هستم، خطاب رسد: آنگاه كه تو معصيت مى

 گريى چگونه چنين كنيم؟ كنى و مى رسوا نكرديم، امروز كه گناه نمى

دارد: خدايا چنان  اليزال عرضه مى به حىّ و نيز آمده است: كه روز جزا پيامبر خاتم

هاى ديگر و انبياء، جز تو و من  به حساب امتم رسيدگى نما كه احدى از مالئک، امت

خواهى عيوبشان  ترم، تو نمى فرمايد: من از تو به بندگانم مهربان مطلع نشوند. خداى مى

 بر كسى آشكار شود و من روا ندارم عيبشان بر تو هم ظاهر گردد.

 ه عیب خودتوجه ب

خداوند انسان را به صورتى آفريده كه اگر او اندك توجهى به خود كند، به نقائص بى 

هاى جسمى، اقبال و ادبار دنيا و... از  برد. عمر محدود، گرفتارى شمار خويش پى مى

شوند تا بلكه او به جاى توجه به عيوب ديگران، به خود  هائى شمرده مى جمله بازدارنده

ذا اخبار و احاديث، به عنوان قدم اول در دفع نقيصه عيبجوئى، توجه به خود و ل بينديشد.

 نمايند. را مطرح مى

 2«طُوبى لِمَنْ مَنَعَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ الْمُؤْمِنينَ مِنْ اِخْوانِهِ: » اللّه قال رسول

 .دهاى برادران ايمانى او باز دار خوشا به حال كسى كه عيوب خودش، او را از عيب

تواند عيوب  يابد كه هرگز نمى بديهى است هر انسان عاقلى با تأملى هر چند كوتاه در مى
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متعدد خود را ناديده انگاشته و به عيب ديگران زبان گشايد. پس آنكه از خود غافل شده 

 كند، جاهلى بيش نيست. و به ديگران پيله مى

 1«يْبَهُ كَفى بِالْمَرْءِ جَهْالً اَنْ يَجْهَلَ عَ: »قال على
 كافى است در ظهور جهالت و نادانى انسان كه وى به عيب خودش ناآگاه باشد.
سازد و همين نشانه حماقت  عيبجو با بيان عيب ديگران، نخست عيوب خود را برمال مى

 است.

 2«كَفى بِالْمَرْءِ عَيْباً اَنْ يُبْصِرَ مِنَ النّاسَ مايُعْمى عَنْهُ مِنْ نَفْسِهِ : »قال الباقر
بيند در ديگران ببيند، و نسبت به عيب ديگران بينا  همين عيب براى انسان كافى است كه چيزى را در خود نمى

 .و به همان عيب از خود، كور باشد

شود عيب ديگرى هر چند اندك باشد، بزرگ جلوه  از طرفى غفلت از عيب خود، باعث مى

و بدتر از خود را به مردم معرفى كند، چرا كه عيبجو درصدد است براى خود همتا بسازد 

 كند. كند و لذا كوچكترين نقصى از غير را بزرگ قلمداد مى

 3«مَنْ عَمِىَ عَنْ زَلَّتِهِ اِسْتَعْظَمَ زَلَّةَ غَيرِهِ : »قال على
 شمارد. هركس عيب خودش را نبيند و نسبت به آن كور باشد، لغزش ديگرى را بزرگ مى

ديگران نظر دارد، كسى است كه همان عيب را بر خود  و بدتر از عيبجوئى كه به عيب

تر از آنها را براى نقص  بپسندد و درصدد توجيه نقص خويش برآيد، توجيهاتى كه قوى

كفى بِالْمَرْءِ غَباوَةً اَنْ يَنْظُرَ مِنْ » فرمايند: در اين باره مى پسندد. حضرت امير غير نمى

 4«هِ مِنْ عُيُوبِهِ عُيُوبِ النّاسِ اِلى ما خَفِىَ عَلَيْ
هاى خودش مخفى  براى احمقى انسان و كودنى او كافى است كه وى با مشاهده عيوب ديگران بخواهد عيب

 .بماند

دهد و از قرار گرفتن در مسير اصالح خويش،  فهمد كه درواقع خود را فريب مى او نمى

 گيرد. بيشتر فاصله مى

 5«النّاسِ وَرَضِيَها لِنَفْسِهِ فَذلِکَ االَحْمَقُ مَنْ اَنْكَرَ عُيُوبَ»فرمايد: میامام علی
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 هركس عيوب مردم را زشت شمارد و آنها را بر خود بپسندد براستى كه احمق است.
فراموشكارى نسبت به عيب خود و جستجوى عيوب ديگران را عالمت  امام صادق

 شمارد. مى داند، و نشانه انسان اغوا شده مورد مكر و خدعه قرار گرفتن آدمى مى

 1«اذا رَاَيْتُمْ الْعَبْدَ مُتَفَقِّداً لِذُنُوبِ النّاسِ ناسِياً لِذُنُوبِهِ فَاعْلَمُوا اَنَّهُ قَدْ مُكِرَ بِهِ »
جويد و معاصى خود را فراموش كرده، بدانيد مورد اغوا قرار گرفته  وقتى متوجه شديد كسى عيوب ديگران را مى

 ست.و در مقابل مكر الهى واقع شده ا
 وظیفه برادری

برای ايجاد فضای همدلی  آنها يكى از حقوق اخوان برهم حفظ عيوب و برمال نساختن

ست. اين مهم در مورد برادران دينى مرتبط باهم و نيز همسايگان و دوستان نآنابين 

 نزديک و اقوام از اهميت بيشترى برخوردار است.

 مؤمن را آئينه مؤمن شمرده است. حضرت پيامبر

 2«لْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِاَ»
 آئينه مومن است. ومنم

و طبيعى است توصيف مؤمن به آئينه، از محتوائى بس عميق برخوردار است. چه اينكه 

 آينه:

 دهد. ـ تمام عيوب را بدون كم و كاست نشان مى 1

 .كند انديشد و لذا هيچ عيبى را مخفى نمى ـ به هيچ مصلحتى جز رفع عيب ناظر نمى 2

 دارد تا دافعه محض نشود. ـ در كنار عيوب و نقصها، حسنات و كماالت را هم بيان مى 3

 گويد. گويد و پشت سر و چون شانه با هزار زبان مو به مو نمى ـ عيب را رودررو مى 4

 سازد. كند، آن را بزرگ يا كوچكتر از خود نمايان نمى ـ عيب را به قدر خود بيان مى 5

 دارد. وصدا و بدون جنجال بيان مىسر ـ عيوب را بى 6

دارد و كينه و كدورتى عامل عيبگوئى او نشده  ـ عيب را از روى صفاى خود بيان مى 4

 است.

ـ عيوب همه ناظرينش را بدون توجه به عناوين و القاب و مقام و پست و... بيان  1

 دارد. مى
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 ند.ز اش از بيان حقايق سرباز نمى ـ اگر قطعه قطعه شود هر قطعه 2

 كند. اش را تحميل نمى كند و عقيده ـ دربيان عيوب خونسردى خود را حفظ مى 11

گرد و غبار بوده باشد و هم اينكه  البته هم بايستى خود آئينه از عيوب ظاهرى مبرا و بى

ناظر به وى توجه كند و بررسى عيوبش را از او بخواهد و خود را در معرض عيب شناسى 

 او قرار دهد.

آئينه جسمانى با مؤمن اين است كه او مأمور بيان عيوب ظاهرى است و مؤمن  تنها فرق

 بيشتر به عيوب روانى نظر دارد.

هايش كشيده،  اى بر تمام نقص اينک آيا آنكه عيوبش را خداوند مخفى كرده و پرده

هائى كه يكى از آنها كافى بود كه خاليق چون ميش از نفس گرگى او فرار كنند، و  نقص

ن كس كه منتظر است روز جزا، خداى متعال همچنان از آشكار شدن عيوبش نيز آ

 شود عيبى از عيوب خاليق خدا را بر مال سازد؟! خوددارى كند، آيا او راضى مى

پس بيان عيب ديگران، نه با اميد انسان به عفو رحمان در حيات جاودان سازگار است و 

 نه با جوانمردى وى در زندگى دنيوى.

هاى بدن  كش حمام بود، دالك او چرك زير دستان كيسه« ابو سعيد ابوالخير» گويند:

داد. ضعف روان و كمبود  نمود و با اشاره كيسه به شيخ نشان مى بوسعيد را جمع مى

تر و جوانمردتر يافت  كش او را مغرور ساخته بود كه آيا كسى از وى عظيم ظرفيت كيسه

 كند؟ افات پيراسته مىشود كه چنين بدن ابوالخير را از كث مى

وى در همين افكار بود كه سؤال از جوانمردى نمود و گفت: يا شيخ جوانمرد كيست؟ من 

الفتى؟ پاسخ شيخ رشته افكار او را گسست و باد غرور او را خوابانيد و او را به معصيت 

 عيبجوئى آشنا نمود. منطق الطير اين واقعه را چنين به شعر درآورده است:

 قائمش افتاده مردى خام بود    نه در حمام بودبوسعيد مه

 جمع كرد آنجمله پيش روى او    شوخ شيخ آورد بر بازوى او

 جوانمردى چه باشد در جهان    بعد از آن پرسيد از شيخ جهان

 شوخ كس با وى ناوردنست    گفت عيب خلق پنهان كردنست

 وقائمش افتاد اندر پاى ا     اين جوابى بود بر باالى او

 مقابله به مثل

عيبجوئى از هركسى و تحت هر شرايطى جز در مستثنياتى كه در ابواب امر به معروف و 
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باشد و لذا عيبجويى، در مقابل عيبجوئى نيز  نهى از منكر بحث شده است، مشروع نمى

 جايز نيست.

عَيِّرْهُ بِما تَعْلَمُ فيهِ يَكُونَ اِنْ عَيَّرَكَ اَخُوكَ الْمُسْلِمُ بِما يَعْلَمُ فيکَ فالتُ : » اللّه قال رسول

 1«لَکَ اَجْراً وعَلَيهِ اِثْمٌ 
دانى  بيند، تو او را به آنچه كه در وى مى اگر برادرت تو را عيبجوئى كرد و سرزنش نمود به آنچه كه در تو مى

 سرزنش مكن، در اين صورت تو مأجور واو عاصى است.
فرمايد:  كته و نهى از مقابله به مثل مىحضرت به عربى باديه نشين ضمن بيان همين ن

 2«يَكُنْ وِبالُهُ عَلَيْهِ وَاَجْرُهُ لَکَ»
 وزر و وبال عمل بر او و پاداش آن براى تو است.

 عواقب عیبجوئى

شود و نوعى سلب حقوق  النّاس نيز شمرده مى عيبجوئى عالوه بر نافرمانى خداوند، حقّ

گذارد كه از جمله  ر دنيا و آخرت بر جاى مىباشد و اثرات مخربى د معنوى و عِرضى مى

 آنها:

 ـ زدودن مهر عیبجو از دلها 1

گزينند تا  اش كمتر شده و لذا همه از وى دورى مى طبعا دافعه عيبجو نسبت به جاذبه

 روزى در معرض عيبجوئى او قرار نگيرند.

 3«حانَهُ مَوَدّاتِ الْقُلُوبِ مَنْ تَتَّبَعَ خَفيّاتِ الْعُيُوبِ حَرَّمَهُ اللّهُ سُبْ: »قال على
 گيرد. هاى مردم را از او مى هركس در پى عيوب پنهانى مردم افتد، خداوند مهر دل

 4«اِيّاكَ وَمُعاشَرَةَ مُتَتَبِّعى عُيُوبَ النّاسِ فانَّهُ لَمْ يَسْلَمْ مُصاحَبَهُمْ مِنْهُم» فرمايند: و نيز مى
 ماند. منشين او هم از عيبجويى آنان در امان نمىاز معاشرت با عيبجويان بپرهيز، چرا كه ه

 ـ كشف عیوب عیبجو 2

است، به  بسا آنكه مورد عيبجوئى واقع شده ظرف حلم همه خاليق گسترده نيست و چه

هاى عيبجو را جستجو كند و آنها رابر مال سازد.  اش، عيب خاطر تدارك آبروى بر باد رفته

 حقّ اوست. گرفتن، خداوند متعال ضامن باشدو البته آنكه خود نگهدار و حليم 
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 1«مَنْ بَحَثَ عَنْ اَسْرارِ غَيْرِهِ اَظْهَرَ اللّهُ سُبْحانَهُ اَسْرارَهُ: »قال على

 .دارد هركس پرده از اسرار كسى بردارد، خداوند پرده از اسرارش برمى

 ـ سقوط در لغزش معاصى دیگر 3

 عيبجوئى، قدم اول بسيارى از معاصى ديگر است.

 2«مَنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ نَفْسِهِ فَقَدْ تَحَيَّرَ فى الظُّلماتِ وَارْتَبَکَ فى الْهَلَكاتِ: »قال على
هركس خود را به غير خود مشغول سازد و به عيبجوئى ديگران پردازد، در تاريكيها سرگردان مانده و در 

 هاى معاصى افتد. هالكت
 ـ ارتکاب همان نقص 4

 شود. گيرى نمايد، به همان عيب دچار مى ى را از مردم پىكسى كه عيب

 3«مَنْ عَيَّرَ اَخاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتّى يَعْمَلَهُ: » اللّه قال رسول
 ميرد تا اينكه به همان گناه دچار شود. كسى كه برادرش را به گناهى مذمت نمايد، نمى

 ـ سرایت پیامدهاى مخرب به خانواده 5

تواند عالوه بر عيبجو، خانواده وى را تحت تأثير قرار داده و نتائج  وئى مىعواقب عيبج

 مخربى براى آنان نيز داشته باشد.

 4«مَنْ كَشَفَ حِجابَ اَخيهِ اِنْكَشَفَ عَوْراتُ بَنيهِ : »قال على
 شود. هركس عيوب برادرش را آشكار سازد، عيوب فرزندانش و اهلش آشكار مى

 اى اوـ جزاى همان عیب بر 6

كسى كه گناهى را آشكار نمايد، مثل اين است كه وى نيز آن گناه را انجام داده باشد، و 

 شود. لذا جزاى زشت همان عمل براى او نوشته مى

 5«مَنْ اَذاعَ فاحِشَةً كانَ كَمُبْتَدِئِها: » اللّه قال رسول

 .ب شده باشدكسى كه گناهى را عيان سازد مثل آنست كه بار اول خود او آن را مرتك

 ـ عذاب قیامت 7

صورت تعريف گناه، ذكر گناه، شايعه  هركسى به هر نحوى فحشائى را آشكار كند، چه به
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پراكنى، تهمت و افتراء، غيبت و يا عيبجوئى صورت پذيرد، به واسطه شكستن قبح گناه، 

 عذاب دردناك قيامت در انتظار اوست.

لفاحِشَةُ فِى الَّذينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ فِى الدُّنْيا وَاآلخِرَةِ اِنَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشيعَ ا»

 1«وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأنْتُمْ التَعْلَمُونَ 
كسانى كه دوست دارند زشتيها در ميان مؤمنان شيوع يابد، عذاب دردناكى در دنيا و آخرت دارند و خدا آگاه 

 است وشما خبر نداريد.
 2«مَنْ اَنَّبَ مُؤْمِناً اَنَّبَهُ اللّهُ فِى الدُّنْيا وَاآلخِرَةِ » فرمايند: وايتى مىدر ر امام صادق

 فرمايد. كسى كه مؤمنى را سرزنش كند، خداوند او را در دنيا و آخرت سرزنش مى
 القاب زشت

هاى زشت والقاب ناپسند براى  هاى عيبجوئى در جامعه، عنوان نمودن اسم يكى از زمينه

دهد و از به كارگيرى اسماء و  . اسالم صريحا اين عمل را مورد نكوهش قرار مىافراد است

 فرمايد. القاب زشت نهى مى

 3«واَل تَنابَزُوا بِاالَلْقابِ بِئْسَ االسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ االْيمانِ...»... 
امگذارى كفر بعد از ايمان يكديگر را مورد عيبجوئى قرار ندهيد وبا القاب زشت و ناپسند نخوانيد، چه زشت است ن

 به كسى.
هر چند بر مردم الزم است در نامگذارى فرزندان خود نهايت دقت را بكار برند و از 

الگوهاى مناسب استفاده كنند، ولى به هر حال پيداست كه انسان مسئول زشت و زيبا 

 اند. بودن اسم خود نيست چراكه اين اسم را ديگران براى او انتخاب كرده

مفهوم و يا با مفاهيم غيرمقصود دارند، نام خود  هاى بى شايسته است كسانى كه اسم البته

را تغيير دهند و اسمى متناسب با شأن خود انتخاب كنند. درصدر اسالم پيامبر خدا 

هائى از  دادند، به نمونه رسيدند تغيير مى حضور وى مى اى از كسانى كه به اسم عده

 اين گونه موارد توجه كنيد.

اى روزى بر سر هر بتى ادرار ريخت و آنگاه با خود فكر كرد كه اين چه  ـ خادم بتكده 1

تواند مانع كار من شود، وى براى اظهار اسالمش به حضور  خداى ذليلى است كه نمى

غاوى ابن »رسيد، حضرت به وى فرمود: نام تو چيست؟ عرض نمود:  حضرت رسالت

                                                           
 .12نور ـ  -1
 .356، ص2اصول كافى، ج -2
 .11حجرات ـ  -3



 196 

 تغيير دادند.«  راشد ابن عبداللّه»ا اسم او را به )گمراه پسر ستمگر( پيامبر خد« ظالم

، «بغيض»حضور حضرت رسيد، حضرت از اسم او سؤال نمود، گفت:  ـ ديگرى به 2

 «.حبيب»حضرت فرمود: بلكه 

نام داشت كه نام او به « عبدالشرّ»حضور حضرت  ـ يكى ديگر از مشرف شوندگان به 3

 تغيير داده شد.« عبدالخير»

است. حضرت « بيسان»بوك، پيامبر خدا نام آبى را سؤال كرد، گفتند ـ در غزوه ت 4

 بگوئيد.« نعمان»فرمود: 

 بود، عبد به نام آنها اضافه گرديد و عبدالجبار شدند.« جبار»ـ برخى كه اسمشان  5

تغيير   ـ اسامى عبدالشمس، عبدالعزى، عبدالالت، عبدالشيطان، همه به عبداللّه 6

 1يافت. مى

ه كارگيرى القاب و عناوين زشت براى ديگران حرام بوده و بلكه الزم است به هرحال ب

 پسندد. مؤمن برادرش را با اسمى بخواند كه مى
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 تمسخر

شد،  وارد مى سنگين گوش بود، وى هرگاه به مجلس پيامبر خدا« ثابت بن قيس»

و كلمات آن حضرت را كردند تا نزديک رسول خدا بنشيند  اصحاب راه را برايش باز مى

بشنود. صبح روزى، وارد مسجد شد، انبوه مسلمانان در صفوف متراكم نشسته بودند، وى 

« جا باز كنيد»براى شنيدن فرمايشات پيامبر خدا، صفوف جمعيت را شكافت و با تكرار 

رفت، يكى از مسلمانان راه را براى او باز ننمود و گفت: همين جا بنشين، او  جلو مى

ر پشت سر همان جوان نشست ولى كينه وى را سخت به دل گرفت، وقتى هوا بناچا

روشن شد از جوان پرسيد: كيستى؟ جوان خود را معرفى كرد، ثابت گفت: پسر فالن زن 

هستى، و نام مادرش را با لقبى زشت كه در جاهليت مرسوم بود برد، جوان غرق عرق 

 نازل گشت. ذيل شد و سر به زير افكند، در اين حال آيه شريفه 

ءٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَا»

مُ الْفُسُوقُ بَعْدَ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ االِسْ

 1«الِمُونَالْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّ
نبايد گروهى از مردان شما گروه ديگر را مسخره كنند، شايد آنها از اينها بهتر باشند و نه زنانى زنان  مومناناى 

يبجويى قرار ندهيد و با القاب زشت و ناپسند و يكديگر را مورد طعن و ع .ديگر را، شايد آنان بهتر از اينان باشند
يكديگر را ياد نكنيد، بسيار بد است كه بر كسى پس از ايمان نام كفرآميز بگذاريد و آنها كه توبه نكنند، ظالم و 

 .ستمگرند

از همسران « ام سلمه»در مورد واقعه ديگر نازل شده است. « واَل نساءٌ...»جمله دوم آيه 

هاى آن از پشت  كمرش را به پارچه سفيدى بسته بود و آويزه ، مكرم پيامبر خدا

كشد. همانند زبان  آويزان شده بود، عايشه به حفصه گفت: بنگر چه از پشت به زمين مى

 كرده است. اند عايشه او را به كوتاهى قد تمسخر مى سگ است. البته برخى مفسران گفته

 يگر را مورد تمسخر و استهزاء قراردر آئين اسالم، هيچ مسلمانى حق ندارد مسلمان د

دهد. مومن در جامعه اسالمى بايستى از امنيت اجتماعى برخوردار باشد. اموال، نواميس 

و جان وى و وابستگان او محفوظ بوده و تعدّى به هر كدام معصيت و موجب حد شرعى 

را  در دنيا و عذاب اخروى قيامت است. بنابراين هر مسلمانى بايستى حقوق ديگران

                                                           
  .11ـ  حجرات -1



 198 

محفوظ بدارد، عدم رعايت اين حقوق، امنيت اجتماعى و همدلی بين مردم را از بين 

 ماند. كه خود انسان نيز از گزند تعدّى ديگران مصون نمى طورى برد. بهمی 

اين اند و يكى از آنها  ل بيان شدهتفصي حقوق مؤمن بر مومن در قرآن كريم و روايات به

مؤمن ديگر چه از نظر عرض يا اموال يا ظواهر  است كه هيچ مؤمنى حق تمسخر به

  جسمانى و يا مقام و شهرت و... ندارد.

 عوامل تمسخر

اصوالً تمسخر نوعى برداشت منفى از چيزى است كه عيان گردد، گاهى انسان كارى يا 

كه در آن عيبى ذاتى نهفته است و  طورى شنود به بيند و مى حالتى يا سخنى از كسى مى

كند، بيان  واسطه اغراض شخصى، برداشتى منفى از آن مى آن نيست لكن بهيا نقصى در 

اين برداشت و يا ذكر آن عيب ذاتى به عنوان نقص و ايراد به هر صورت كه محقق شود 

شود. بر همين  چه با اشاره يا كنايه يا نوشتار و يا زبان و حتى خنده، تمسخر محسوب مى

 هاى تمسخر برشمرد. ن اسباب و انگيزهتوان به عنوا اساس عناوين ذيل را مى

ـ عيب و ايرادى كه در تمسخر شده وجود دارد مانند كوتاهى قد، چاقى مفرط، لهجه  1

 نامطلوب، زبان غير گويا و...

 ـ صدور عمل چند پهلو و غير شفاف از مسخره شده. 2

بيند  شود آنچه بر خالف اعتقادش مى ـ ديدگاه اعتقادى تمسخر كننده كه موجب مى 3

 عيب شمارد.

 ـ تفحص و دقت در اعمال و رفتار و اقوال ديگران به جاى به خود نگريستن. 4

 ـ كينه و حقد و حسد درونى و اِعمال تمسخر براى فروكش كردن آتش آن. 5

 ـ بدبينى و برداشت منفى از محيط و اطرافيان. 6

 ردن ديگران.ـ ستايش خود در نتيجه عجب و خود بزرگ بينى، به وسيله خوار ك 4

 ـ ظاهربينى نسبت به افراد و اعمال آنها و عدم دقّت در عمق مسائل. 1

ـ نفاق و دودلى و حمل محسنات ديگران به رذائل و براى كردار زشت خود همتا  2

 ساختن.

 هاى كور زندگى كه منشاء تبعات ناهنجار روانى شده است. ـ عقده 11

 مصادیق تمسخر

تواند مشمول  هاى منفى از محسنات، مى انواع برداشتتوجه به عيوب اشخاص و همه 
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 اى وسيع دارد.  دايره تمسخر قرار گيرد و لذا محدوده

هاى  اعالم جمع آورى كمک به اين داستان توجه كنيد. در غزوه تبوك، پيامبر مكرم

عمومى براى تدارك جهاد نمود، هركسى به قدر توانائى و عشق خود به اسالم، چيزى 

« ابوعقيل يا سالم بن عمير»حضور حضرت آورد. يكى از مسلمانان بنام  د و بهمرحمت نمو

زندگى سختى داشت، وى به قصد كمک به جنگ، شب براى كسى آب كشى نمود و 

بدين وسيله دو من گندم اجرت گرفته بود، نصف آن را براى عيال خويش گذاشت و نيم 

چيز بود امّا از آنجا كه نصف تمام ظاهر نا حضور حضرت رسانيد. كمک وى به ديگر را به

شد و لذا جاى تقدير و تشكر داشت. از سوى ديگر  دارائى او بود خيلى عظيم شمرده مى

اى به  هاى گسترده ترى برخوردار بودند، كمک برخى از مسلمانان كه از مكنت مالى قوى

دادند. عمل اى ظاهربين، هر دو عده را مورد تمسخر و استهزاء قرار  جهاد نمودند. عده

اى را چون  اى كه اموال زيادى انفاق كرده بودند، حمل به رياكارى نمودند. و كار عده عده

خواهد خودش را جزء كمک  مؤمن قصه ما، به باد استهزاء گرفتند و گفتند: او مى

خواهد با يک من خرما لشكر روم را شكست دهد و... در  كنندگان معرفى كند... او مى

تى در وصف تمسخر كنندگان نازل شد و پرده از درون فاسد آنان برداشت همين اثناء آيا

  و آنها را در صف منافقان قرار داد.

اَلَّذينَ يَلْمِزونَ الْمُطَّوِّعينَ مِنَ الْمُؤمِنينَ فِى الصَّدَقاتِ وَالَّذينَ اليَجِدُونَ ااِلّ جُهْدَهُمْ »

 1«وَلَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ  فَيَسْخَروُنَ مِنْهُمْ، سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ
كنند، و آنها را كه براى انفاق جز تمام توان ناچيزشان را  كسانيكه از صدقات مومنين مطيع، عيبجوئى مى

 كند و براى آنها عذاب دردناكى است. نمايند، خداى آنها را مسخره مى يابند، تمسخر مى نمى
ت. فقر بالئى سخت است و در تمسخر به فقر و تهيدستى نيز از مصاديق بارز تمسخراس

فرمايد: به عزّت و جاللم بالئى  مى حديثى قدسى خداوند خطاب به حضرت ابراهيم

داند از نظر معيشت  واسطه مصالحى كه خدا مى ام. اگر كسى به بدتر از فقر خلق نكرده

اقتصادى تهيدست باشد به اين معنا نيست كه در پيشگاه حضرتش مقام و عزتى نداشته 

بلكه چه بسا پر كاهى از باطن او بر تمام دنيائيان چيره باشد، بنابراين خداى متعال  باشد

اى به وسيله احدى مورد تمسخر قرار گيرد، و فقر  دهد چنين بنده به هيچ وجه اجازه نمى

 او به عنوان نقص و ايراد وى ذكر شود. 
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لَّةِ ذاتِ يَدِهِ وَلِفَقْرِهِ شَهَّرَهُ اللّهُ يَوْمَ القِيمَةِ مَنِ اسْتَذَلَّ مُؤْمِناً وَاسْتَحْقَرَهُ لِقِ: »قال الصادق

  1«.عَلى رُؤُسِ الْخَالئِقِ 
كسى كه مؤمنى را بخاطر تهيدستى و فقرش تمسخر نمايد و كوچک شمرد، خداى در قيامت او را در برابر 

 .خاليق به زشتى رسوا سازد

مشركان براى تمسخر نمودن به هاى مهم كفار و  مايه ايمان به اسالم يكى از دست

مومنان بوده و هست. كفار در صدر اسالم به فقر مسلمانان، عبادت آنان، و... تمسخر 

گرفتند. و امروزه در قرن تكنولوژى، باز  كردند و ايمانشان را به باد استهزاء مى مى

كه  طورى هشود. ب هاى اسالم در گوشه و كنار جهان مورد استهزاء واقع مى بينيم برنامه مى

چيزى از مقدسات اسالمى از پيامبر و قرآن گرفته تا حجاب و عفت و همه چيز ديگر، از 

موج تبليغاتى دشمنان دين مصون و محفوظ نيست. استمرار اين رويّه كفار چه در 

ترين آئين الهى ايجاد  گذشته و حال تنها به اين جهت است كه موجى را در مقابل مترقى

ه از سيل گروندگان به اين دين بكاهند. و چه زيبا قرآن كريم به كنند وبه اين وسيل

وسيله فعل مضارع بعيد، دوام اين نوع تمسخرها را در گستره تاريخ بيان فرموده است: 

  2«.اِنَّ الَّذينَ اَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ، وَاِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ»
 گذشتند با اشاره تمسخر ميكردند. كه از كنارشان مى خنديدند و هنگامى ر دنيا پيوسته به مؤمنين مىبدكاران د

رساند در پهنه زمان پيشگوئى  و بار ديگر دوام آن را با فعل مضارع كه استمرار را مى

  3«.نَ آمَنُوا...زُيِّنَ لِلَّذينَ كَفَرُوا الْحَيوةُ الدُّنْيا وَيَسْخَروُنَ مِنَ الَّذي»فرموده است: 
 كنند. زندگى دنيا براى كفار زينت داده شده است، آنها افراد با ايمان را مسخره مى

هاى  والبته نهايت دوام آن تا زمانى است كه حيات دنيوى باقى باشد و االّ آنگاه كه زينت

 شود.  حقيقى آشكار شوند و پستى زينت دنيا نمايان گردند، امر به عكس مى

  4«.ذينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ القِيمَةِ...وَالَّ»... 
 متّقيان در قيامت، باال دست كفار قرار دارند.

بار نوبت مؤمنان است كه بحقّ، نه بخاطر كينه و مكر و دروغ و حسد، كفار را مورد  و اين

 تمسخر جدى قرار دهند.
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 1«.فَالْيَوْمَ الَّذينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفّارِ يَضْحَكُونَ»
 خندند. ولى امروز ) قيامت( مؤمنان به كفار مى

با سخنى تمسخرآميز گفت: شما هنوز جنازه  شخصى يهودى روزى به حضرت امير

پيامبرتان بر زمين بود كه با هم اختالف كرديد. حضرت فرمود: شما هنوز پاهايتان از آب 

بپرستيم و پيامبرتان در خشک نشده بود كه به پيامبرتان گفتيد: براى ما بتى قرار ده تا 

 جوابتان فرمود: شما قومى نادانيد.

 تمسخر و عذاب 

به خاطر ارج و عزت مومن نزد خداوند  كسى كه مومنى را مورد تمسخر قرار دهد،

 همانند اين است كه ذات باريتعالى را مورد طعن قرار داده باشد. 

مُؤْمِنَ مِنْ عَظَمَةِ جاَللِهِ وَقُدْرَتِهِ، فَمَنْ طَعَنَ اِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَ الْ: » قال رسول اللّه

  2«.عَلَيْهِ اَوْ رَدَّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللّهِ 
خداى متعال مؤمن را از عظمت جالل و قدرت خويش خلق فرموده است، پس هركس به وى طعن زند يا 

 سخنش را نپذيرد، خداى را نپذيرفته است.
شود كه ديگران را  لبته اثر وضعى عملش بزودى ظاهر شده و به همان چيزى مبتال مىو ا

 به آن تمسخر كرده است. 

  3«.ءٍ لَمْ يَمُتْ حَتّى يَرْكَبَهُ مَنْ عَيَّرَ مُؤْمِناً بِشَى: » قال رسول اللّه
 ميرد تا همان را مرتكب شود. هركس مؤمنى را به چيزى طعن زند، نمى

 مرگها از دنيا ميرود.و به بدترين 

مامِنْ اِنسانٍ يَطْعَنُ فى عَيْنِ مُؤْمِنٍ ااِلّ ماتَ بِشَرِّ مَيْتَةٍ وَكانَ قَمِناً اَنْ : »قال الصادق

  4«.اليَرْجِعَ اِلَى خَيْرٍ
كسى نيست كه رو در رو به مؤمنى طعنه زند مگر اينكه به بدترين مرگها بميرد و سزاوار است كه به خير 

 .بازنگردد

:  شمرده شده است. قال رسول اللّهدر روايت ذيل اهانت كننده به مؤمن محارب 

                                                           
 .34مطففين ـ  -1
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  1«.محارَبَتىلِقال اللّهُ تبارك و تعالى: مَنْ اَهانَ لى وَلِيّاً فَقَدْ اَرْصَدَ »

 .هركس يكى از دوستان مرا اهانت كند، در كمين جنگ با من نشسته است

بلى روزى تمسخر او اين  چيزى نخواهد بود.و صد البته جايگاه چنين شخصى جز آتش، 

 چنين تجسم پيدا خواهد كرد. 

ءُ بِكُرْبَةٍ  اِنَّ الْمُسْتَهْزِئينَ يُفتَحُ الَحَدِهِمْ بابُ الْجَنَّةِ، فَيُقالُ هَلُّمَ، فَيَجى: » قال رسول اللّه

،.... فَما يَزالُ كَذلِکَ حتّى اِنَّ الرَّجُلَ لَيَفْتَحُ، وَغَمَّةٍ، فَاِذا جاءَ اُغْلِقَ دُونَهُ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بابٌ آخَرٌ

 2«لُهُ الْبابُ فَيُقالُ لَهُ هَلَمَّ هَلمَّ، فَما يَاتيهِ
شود و به وى گفته  عذاب استهزاء كنندگان در قيامت به اين صورت است كه در بهشت بر يكى از آنها باز مى

ى نزديک در شد، بسته مى شود و در ديگر بر او باز ميگردد... آيد، وقت شود: بشتاب، وى با غم و اندوه مى مى
گويند بشتاب بشتاب، ولى او از نااميدى  كنند و بوى مى كنند تا آن حد كه در باز مى اينقدر با وى چنين مى

 آيد. نمى
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 غیبت

ود غيبت بيان چيزى در غياب مؤمن است كه در وى بوده و او از نسبت دادن آن به خ

 گردد.بيان غيبت موجب كدورت و زوال حس همگرائی و همدلی می شود. ناراحت مى

اَتَدْروُنَ مَا الْغَيْبَةُ؟ قالُوا: اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمُ. قالَ رَسُولُ اللّهِ ذِكْرُكَ اَخاكَ بِما : » قال

كانَ فيه ما تَقُولُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ وَ اِنْ : اِنْ يَكْرَهُ، قيلَ اَرَاَيْتَ اِنْ كانَ فى اخى ما اَقُولُ؟ قال

 1«لَمْ يَكُنْ فيه فَقَدْ بَهَتَّهُ 
داند. فرمود: ياد نمودن برادرت به آنچه كه از  دانيد غيبت چيست؟ اصحاب عرض كردند:خدا و رسولش مى آيا مى

باشد غيبت است و االّ بهتان  آن متنفر است. عرض كردند:اگر در او همان چيز باشد چه؟ حضرت فرمود: اگر در او

 .شود مى

تر و گناهى  بلى اگر آنچه كه در غايب نيست، به او نسبت داده شود، چيزى سنگين

 شود. تر از غيبت بوده و بهتان ناميده مى عظيم

اَلْغَيْبَةُ اَنْ تَقُولَ فى اَخيکَ ما سَتَرَهُ » : اند غيبت را چنين تعريف فرموده امام صادق

 2«يْهِ اللّهُ عَلَ
 .غيبت آنست كه آنچه را خداى متعال از برادرت مخفى داشته است، آشكار نمائى

قد، كور... و يا نقص احوالى او  بنابراين بيان هرگونه نقص بدنى انسان چون كچل، كوتاه

مانند پر خواب، متكّبر، چاپلوس... و چه نقص افعالى وى چون فاجر، ظالم، فاسق... و يا 

زبان، دروغگو... و چه متعلقات به وى مانند محل كار  انند بدخلق، هرزهنقص اقوالى او م

 شود. وى، نوع شغل، خوراك و مسكن و يا انساب و گذشتگان او و... غيبت محسوب مى

وجُوهُ الْغَيْبَةِ يَقَعُ بِذِكْرِ عَيْبٍ فِى الخَلْقِ وَ الْخُلْقِ وَالْعَقْلِ وَ الْفِعْلِ وَ : »قال الصادق

 3«امَلَةِ وَ الْمَذْهَبِ وَ الْجَهْلِ وَ اَشْباهِهِالْمُع
 .شود ها، نادانى و امثال آن محقق مى غيبت با ذكر عيوب در اندام، اخالق، كارها، شيوه معامله، سليقه

 دایره غیبت 

غيبت منحصر به زبان نيست و از طريق افعال، كنايات، كتابت، رموز و غير آن محقق 
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ما بخيل   الحمداللّه»گويد:  ان در مقام شنيدن حالتى از كسى مىشود. مثالً گاهى انس مى

باشد. و نيز  تر از غيبت صريح مى بسا بليغ چنين عبارتى غيبتى كنائى بوده و چه« نيستيم

دارد  آيد و غيبت خود را زير چتر ستايش بيان مى گاهى غيبت كننده در مقام مدح بر مى

ى بود، من حاضر بودم پشت سر او نماز بخوانم، گويد: فالنى شخص بسيار متين مثالً مى

 ولى...

به هرحال معيار همان است كه در بحث قبل مطرح شد و بيان هرخطائى كه آدمى از 

شود، و شيوه اداى آن تاثيرى در حرمتش  علنى شدنش ناراحت شود، غيبت محسوب مى

 گذارد. نمى

چند مؤمن از بيان آن  بنابراين مدح و ستايش مؤمن در غياب وى، غيبت نيست. هر

اوصاف در مورد خودش راضى نباشد و البته چنانچه اين عدم رضايت جدى و نه از باب 

 شكست نفسى باشد، ايذاء شمرده شده و جايز نيست.

ناگفته پيداست كه مدح نبايد از حد اعتدال خارج شود و موجب عجب و غرور براى 

الغه غير عرفى باشد، همچنين ستايش شونده گردد، و نيز نبايد حاوى كذب و مب

دانيم كه مدح ظالم، فاسق، كمک كنندگان به گناه جايز نبوده و از معاصى بزرگ  مى

 شوند. محسوب مى

 غیبت در آیات 

فرستادند تا براى آنها غذائى بفرستد.  را نزد پيامبر خدا« سلمان»دو نفر از اصحاب، 

المال بود فرستاد، اسامه چيزى در  يتكه مسئول ب« اسامة بن زيد»پيامبر سلمان را نزد 

دست نداشت و سلمان با دست تهى بازگشت. آن دو گفتند: اسامه بخل ورزيده و سلمان 

 گردد. هم اگر بدنبال چاه آب فرستاده شود دست خالى بر مى

پيامبر به آن دو كه براى تعقيب خواسته خود آمده بودند، فرمود: اثر خوردن گوشت در 

ايم، حضرت فرمود:  نم، عرض كردند: ما مطلقا امروز گوشت نخوردهبي دهان شما مى

 1آيه شريفه نازل شد.اين خورديد. سپس  گوشت سلمان و اسامه را مى

يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيرا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَ ال تَجَسَّسُوا وَ ال يَغْتَبْ » 

بَعْضا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخيهِ مَيْتا فَكَرِهْتُموُهُ وَ اتَّقُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ تَوّابٌ  بَعْضُكُمْ
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 1«رَحيمٌ 
اى مؤمنان از بسيارى از گمانها بپرهيزيد چرا كه برخى از آنها معصيت هستند و هيچگاه تجسس نكنيد و 

از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد، به يقين همه شما  هيچيک ديگرى را غيبت نكند، آيا كسى
 .پذير و بخشنده است كراهت داريد، تقواى الهى پيشه كنيد كه خداوند توبه

در اين آيه شريفه خداوند متعال عالوه بر بيان حرمت سوءظن و تجسس، از گناه 

ه بيان مثال منفورى اجتماعى غيبت سخن به ميان آورده است و ضمن نهى از آن، ب

 كند. پرداخته و غيبت را بدان تشبيه مى

غيبت موجب نابودى شخصيت و زوال آبروى انسان است و آن به منزله گوشت تن اوست 

پذيرد و او قادر به دفاع از خود نيست، مثل اين است  و چون در غياب مؤمن صورت مى

 كه وى مرده است.

كه به شدّت مورد اكراه و انزجار است، نوعى  تشبيه غيبت به خوردن گوشت مرده برادر

 رهنمون و ارشاد به لزوم تنفر از غيبت و ترغيب به ترك آن در خود نهفته دارد.

هاى گذشته  اين آيه در كلمات پايانى خود، مؤمنان را متوجه توبه و استغفار از غيبت

 زدايد. كرده و حالت يأس احتمالى را از آنها مى

شود آيه حرمت اشاعه فحشاء و  ن قسمت از بحث مطرح مىآيه ديگرى كه در اي

 ممنوعيت بيان منكرات است.

اِنَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشيعَ الْفاحِشَةُ فِى الَّذينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ فِى الدُّنيا وِ االْخِرَةِ وَ » 

 2«اللّهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ 
ت دارند زشتيها در بين مردم با ايمان شيوع يابد، عذابى دردناك در دنيا و آخرت دارند، خداى كسانى كه دوس

 .دانيد است و شما نمى آگاه
است و  در اين آيه شريفه اشاعه فحشاء و حتى ميل به اشاعه آن مورد نهى واقع شده

 عذاب دردناك به عنوان اثر دنيوى و اخروى اين معصيت ذكر شده است.

نمودن گناهان مؤمنان كه در خفاء صورت پذيرفته و مخاطب از آن مطلع نيست، منتشر 

ها شده و قبح و زشتى  موجب مسموم شدن جو جامعه و بازشدن باب افتراء و تهمت

به همين دليل  باشد. معصيت را شكسته، لذا خود موجبى مهم براى ترويج معاصى مى

حتما بايستى آن را مخفى دارد و  دهد كه هركس گناهى مرتكب شده، اسالم دستور مى
                                                           

 .12ـ حجرات ـ  1
 .12ـ نور ـ  2
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 شود. علنى نكند، كه اين خود، نوعى توبه از گناه محسوب مى

 غیبت در اخبار 

اند، به برخى از اين احاديث  هاى آن نيز پرداخته روايات ضمن بيان قبح غيبت به نشانه

 توجه كنيد.

 ـ غيبت عالمت نفاق است 1

بت كننده نيز دو چهره دوست و دشمن را شود و غي منافق به انسان دو چهره اطالق مى

 با هم آميخته است.

 1«اَلْغَيْبَةُ آيَةُ الْمُنافِقِ : » قال على
 .غيبت نشانه منافق است

 ـ غيبت عالمت جهل است 2

كسى كه به عواقب منفى دنيوى و نيز اثرات سنگين اخروى غيبت توجه كند، حاضر 

 و خشم خدا را خريدارى نمايد. اى شاد نمودن نفس خود، غضب نيست براى لحظه

 2«اَلْعاقِلُ مَنْ صانَ لِسانَهُ عَنِ الْغَيْبَةِ : » قال على
 .عاقل كسى است كه زبان خود را از غيبت باز گيرد

 ـ غيبت موجب غضب خداوند است 3

 3«اَبْغَضُ الْخَالئِقِ اِلَى اللّهِ الْمُغْتابُ : » قال على
 .يبت كننده استمبغوضترين خاليق نزد خداوند، غ

 شود غيبت موجب عدم قبولى عبادت مى - 4

مَنِ اغْتابَ مُسْلِما اَوُ مُسْلِمَةً لَمْ يَقْبَلِ اللّهُ صَالتَهُ وَ ال صِيامَهُ اَرْبَعينَ : »  اللّه قال رسول

 4«يَوْما وَ لَيْلَةً ااِلّ اَنْ يُغْفَر لَهُ صاحِبُهُ 
پذيرد مگر اينكه  اش را چهل شبانه روز نمى ، خداى متعال نماز و روزهكسى كه مرد و زن مسلمانى را غيبت كند

 .غيبت شده او را ببخشد
 ـ غيبت از زنا شديدتر است 5

 اهلل فرمودند:  هاى خود به ابوذر رحمه رسول خدا در خالل سفارش

                                                           
 .ـ غرر الحكم 1
 .ـ غرر الحكم 2
 .رر الحكمـ غ 3
 .252، ص45ـ بحار االنوار، ج 4



 207 

 «يا اَباذَرْ اِيّاكَ وَ الْغَيْبَةَ فَاِنَّ الْغَيْبَةَ اَشَدُّ مِنَ الزِّنا » 

گويد: عرض كردم حكمت شدت حرمت غيبت نسبت به گناه زنا چيست؟ و آن  اذر مىاب

فَرُ الَنَّ الرَّجُلَ يَزْنى فَيَتُوبُ اِلَى اللّهِ فَيَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ الْغَيْبَةُ ال تُغْ »  حضرت فرمودند:

 1« حَتّى يَغْفِرَها صاحِبُها
بخشد، ولى غيبت  اش مى است ـ زيرا كه خداوند زانى را بعد از توبهاى ابوذر از غيبت بپرهيز، كه از زنا شديدتر 

 .شود مگر اينكه غيبت شده از او بگذرد و وى را عفو كند بخشيده نمى
توان گفت خدا اسباب و انگيزه زنا را در وجود انسان قرار داده است و زنا كننده با  نيز مى

غيبت را در انسان قرار نداده و غيبت  شود ولى خدا انگيزه آن ابزار، مرتكب اين گناه مى

شود. عالوه اينكه زنا گناه مخفيانه بوده و  كننده بدون نياز فطرى مرتكب اين گناه مى

غيبت گناهى آشكار است و گناهان آشكار، عالوه بر اينكه گناه فردى هستند، گناه 

 باشند. اجتماعى هم مى

 كند ـ غيبت حسنات را نابود مى 6

اِنَّ الْغَيْبَةَ حَرامٌ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ... الْغَيْبَةُ تَأْكُلُ الْحَسَناتِ كَما تَأْكَلُ النّارُ  : »قال الصادق

 2«الْحَطَبَ 
 .خورد برد چنانچه آتش هيزم را مى غيبت بر هر مسلمانى حرام است، همانا غيبت حسنات را از بين مى

 غیبت شنونده 

ناه غيبت كننده شريک است، چه اينكه كنند در گ كسى كه در حضور وى غيبت مى

سكوت او و استماع وى و توجه به كالم غيبت كننده، تعاون و همكارى با عاصى محسوب 

 گيرى اين معصيت بوده است. شده و موجب شكل

 3«اَلسّامِعُ لِلْغَيْبَةِ اَحَدُ الْمُغْتابينِ : »  اللّه قال رسول

 .شنونده غيبت يكى از غيبت كنندگان است

از ، فاع كند و اجازه غيبت او را ندهدظيفه شنونده غيبت اين است كه: از برادرش دو

در  ،ه را براى ادامه غيبت آماده نكندمجلس غيبت برخيزد و با نشستن و سكوت زمين

 اند: فرموده پيامبر مكرم به حضرت امير صورت عدم قدرت، قلبا ناراحت شود.

                                                           
  .521، ص1ـ وسايل الشيعه، ج 1
 .254، ص45ـ بحار االنوار، ج 2
 .226، ص45ـ بحار االنوار، ج 3
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خُوهُ الْمُسْلِمُ فَاسْتَطاعَ نَصْرَهُ فَلَمْ يَنْصُرْهُ خَذَلَهُ اللّهُ فِى الدُّنْيا وَ يا عَلىّ مَنْ اُغْتيبَ عِنْدَهُ اَ» 

 1«اآلخِرَةِ 
اى على، كسى كه نزد وى برادر مؤمنش را غيبت كنند و او توان ياريش داشته باشد و به يارى وى برنخيزد، 

 .خداوند او را در دنيا و آخرت رسوا خواهد ساخت
كسى كه مانع ريختن آبروى برادر مسلمانش شود،  حضرت فرموده است:و نيز همان 

 2«مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ اَخيهِ الْمُسْلِمِ وَجَبَتْ لَهُ الجنَّةُ اَلْبَتَّةَ »  .حتما بهشت بر او واجب است

 درمان غیبت 

ده، در شايد به توان راه درمان اين گناه بزرگ را كه متأسفانه دامن بسيارى را آلوده نمو

 چهار نكته ذيل خالصه نمود.

ـ استمداد از حضرت حقّ جلّ و على براى توفيق ترك اين معصيت، قدم مهم در اين  1

 شود. مسير تلقى مى

باشند و شيرينى سخن  ـ ترك همنشينى و مجالست با كسانى كه اهل اين معصيت مى 2

 بينند. خود را در اين گناه مى

و مخصوصا قرائت اخبار و احاديثى كه در تفسير آيات  ـ تالوت آيات مربوط به غيبت 3

است و همچنين آنچه كه در باره عذاب برزخى و اخروى غيبت كننده و  مربوطه وارد شده

 است، در از بين بردن اين گناه اثر جدى خواهد داشت. حبط اعمال نيک وى آمده

ت و از بين ـ شناخت عوامل غيبت كه خواهد آمد و خشكاندن اساس و ريشه غيب 4

 كن ساختن اين آلودگى از نفس است.  هاى آن، گامى اساسى در ريشه بردن زمينه

 عوامل غیبت 

كينه و عداوت ، خشم و عصبانيت شوند عبارتند از: اسباب و عواملى كه موجب غيبت مى

شانه خالى كردن از بار مسئوليت و تحميل آن بر  ،مزاح خارج از اعتدال، حسد، قلبى

 ،استهزاء و تمسخر به غير، د شدهفاع از بيگناهى خود در مقابل مصائب ايجاديگران و د

 ...ل سياسى و مسائ، دلسوزى بيجا، بر و خود بزرگتربينى نسبت به غيرك، ريا و خودبينى

 موارد جواز

بود تنها موارد جواز غيبت را  حرمت گناه غيبت چنان سنگين است كه شايسته مى

                                                           
 .616، ص1ـ وسايل الشيعه، ج 1
 .616، ص1ـ وسايل الشيعه، ج 2
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باشد باقى بماند. چه  حرمت كه اصل و اساس در غيبت مى برشمريم تا ساير موارد تحت

اينكه زشتى اين گناه و عقوبت شديد آن، راه هر توجيهى را بسته و انسان عاقل را به 

موارد  اين سازد. بهانه احتمال جواز و استثناء از حرمت در دام اين معصيت گرفتار نمى

 عبارتند از:

 ـ غیبت از ظالم 1

 در ستمى كه به او روا داشته، جايز است. غيبت مظلوم از ظالم

 1«ال يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ ااِلّ مَنْ ظُلِمَ وَ كانَ اللّهُ سَميعا عَليما » 
هاى ديگرى را آشكار كند. مگر آنكه مورد ستم قرار گرفته و  خداوند دوست ندارد كسى با سخنان خود، بدى

 .استخداوند شنواى دان
جواز چنين غيبتى مشروط براين است كه شنونده غيبت توان دادخواهى داشته باشد و 

 اال عملى لغو است.

 ـ غیبت فاسق 2

اى ندارد، غيبتش در همان  شود و از انتشار آن واهمه فاسقى كه علنا مرتكب معصيت مى

دهد، غيبت  باره جايز است. نيز شاهد فاسقى كه به دروغ به نفع يا ضرر كسى شهادت مى

اثر شدن گواهى دروغ وى جايز است. همچنين ارشاد كسى كه همنشين  او براى بى

 فاسدى دارد، هرچند مشتمل بر غيبت شود، مشروع است.

 2«اَلْفاسِقُ ال غَيْبَةَ لَهُ : » قال على

 .فاسق غيبت ندارد غيبت او جايز است

 3«غَيْبَةَ لَهُ مَنْ اَلْقى جِلْبابَ الْحَياءِ فاَل : » قال الرضا
 .كسى كه پيراهن حياء را بكند، غيبت او جايز است

 ـ بیان معایب ظاهرى 3

هاى  بيان عيوب آشكارى كه همه به آن آگاهند، مانند عصبانيت، شتابزدگى و عيب

 ظاهرى جسمانى در صورتى كه طعن محسوب نشود، جايز است.

ما سَتَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ امَّا االَمْرُ الظّاهِرُ مِثْلُ  اَلْغَيْبَةُ اَنْ تَقُولَ فى اَخيکَ : » قال الصادق

                                                           
 .141ـ نساء ـ  1
 .ـ غرر الحكم 2
 .261، ص45ـ بحار االنوار، ج 3
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 1«الحِدَّةِ وَ الْعَجَلَةِ فاَل 
غيبت آنست كه امرى كه خداى مخفى نموده از برادرت آشكار كنى، لذا بيان امر آشكار چون عصبانيت و عجله 

 .غيبت نيست
 ـ غیبت اهل بدعت 4

خاطر حفظ اصل  جايز است، جواز غيبت آنها به تبرّى از اهل بدعت و حتى غيبت آنها

 باشد. گذاران و ترويج نيافتن خرافه مى هاى بدعت اسالم از ساخته

اِذا رَأَيْتَهُمْ اَهْلَ الرَّيْبِ وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدى فَاَظْهِرُوا الْبَرائَةَ مِنْهُمْ وَ : »  اللّه قال رسول

 2«وا فِى الْفِسادِ فِى االِسالمِ فيهِمْ وَ الْوَقيعَةَ وَ باهتُوهُمْ كَياْل يَطْعَمُاَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ القولَ 
وقتى بعد از من اهل بدعت را ديديد از آنها برائت و بيزارى خود را آشكار نمائيد و به آنها بد بگوئيد و آنها را 

 .نيابند د در اسالم راپايين آوريد و بهتان زنيد وبابرهان و دليل خاموششان سازيد تا طمع فسا
 ـ نصیحت مستشیر 5

اگر كسى به شما اظهار اطمينان كرد و به همين سبب شما را مشاور امين خود قرار داد، 

توانيد حقيقت را به او بگوئيد هرچند بيان حقيقت، غيبت كسى را در برداشته  شما مى

 . ، البته بايد به قدر نياز اكتفا كردباشد

 وفـ موارد امر به معر 6

اگر غيبت در مراتب امر به معروف و نهى از منكر قرار گيرد، و امر و نهى بدون غيبت 

 امكان نداشته باشد، غيبت به جهت اهميت امر و نهى جايز است.

 ـ غیبت نامعلوم 7

غيبت حرام، زمانى است كه غيبت شده مشخص باشد، پس غيبت شخص نامعين و 

 ها... الً يكى از تهرانىنامعلوم از طايفه و شهرى جايز است. مث

 ـ شهادت  8

گواهى دادن به حقّ مانند گواهى به سرقت، زنا و... بر عليه كسى كه چنين گناهى 

مرتكب شده است، جايز است و البته اگر ترك گواهى موجب پايمال شدن خون به ناحق 

 اى گردد، چنين شهادتى كه غيبت را در خود دارد، واجب است. ريخته

اين نكته الزم است كه غيبت اساسا حرام است و مواردى كه جايز بودن  توجه مجدد به

                                                           
 .614، ص1عه، جـ وسايل الشي 1
 .511، ص11ـ وسايل الشيعه، ج 2
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آنها مشكوك است، تابع اصل حرمت هستند. عالوه اينكه در موارد جواز هم بايد به قدر 

 نياز اكتفا كرد و خارج شدن از حد ضرورت، حرام است.

 كفاره غیبت

حالل و حالليت از غيبت دو كفاره براى غيبت در اخبار ذكر شده است. كفاره اول است

به ابوذر آنجا كه غيبت و زنا را  شده است. اين كفاره از وصيت و سفارش پيامبر

 شود. اند، استفاده مى مقايسه فرموده

 1«وَ الْغَيْبَةُ ال تُغْفَرُ حَتّى يَغْفِرَها صاحُبُها »... 
 .شود مگر اينكه غيبت شده از آن بگذرد غيبت بخشوده نمى

 يبت استغفار و انابه به درگاه حىّ اليزال است.كفاره ديگر غ

 2«اِذَا اغْتابَ اَحَدُكُمْ اَخاهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللّهَ فَاِنَّها كَفّارَةٌ لَهُ : »  قال رسول اللّه
 .باشد سوى خداى استغفار كند كه آن كفاره گناهش مى وقتى يكى از شما برادرش را غيبت نمود، به

اند: اگر غيبت به گوش غيبت شده رسيده  جمع اين دو كفاره گفته برخى علماء اخالق در

است، بايد از وى حالليت طلبيد و از او عذرخواهى نمود و سپس استغفار كرد. ولى اگر 

باشد  چنين نيست، استغفار كافى است چه اينكه استحالل خود ذكر گناه براى كسى مى

ت عالوه اينكه تبعات فاسد ديگرى نشنيده است و آن نوعى اشاعه معصيت اس كه آن را

 تواند داشته باشد. مى

 غیبت در برزخ و قیامت 

 نمايد. روايت ذيل عذاب غيبت كننده را در برزخ معين مى

لَمّا عُرِجَ بى مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ اَظْفارٌ مِنْ نُحاسٍ يِخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَ : »  اللّه قال رسول

: مَنْ هؤاُلءِ يا جَبْريلُ؟ قال: هؤالءِ الَّذينَ يَأْكُلُونَ لَحُومَ النّاسِ وَ يَقَعُونَ فى صُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ

 3«اَعْراضِهِمْ 
خراشيدند، گفتم:اى  هائى از مس داشتند و صورت خود را مى وقتى مرا به معراج بردند از گروهى گذشتم كه ناخن

 .برند خورند و آبروى آنان را مى دم مىجبرائيل اينها چه كسانى هستند؟ گفت اينان گوشت مر
دارد  اين روايت حالت غيبت كننده و غيبت شده را هنگام رؤيت نامه عمل خود بيان مى

                                                           
 .521، ص1ـ وسايل الشيعه، ج 1
 .1134 ، حـ كنز العمال 2
 .511، ص3ـ الترغيب، ج 3
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 نمايد. كه چگونه غيبت، حسنات را از اعمال غيبت كننده به اعمال غيبت شده منتقل مى

يْنَ يَدَىِ اللّهِ وَ يُدْفَعُ اِلَيْهِ كِتابُهُ، فاَل يُؤْتى بِاَحَدٍ يَوْمَ الْقِيمَةِ يُوْقَفُ بَ: »  اللّه قال رسول

يَرى حَسَناتِهِ فَيَقُولُ: الهى لَيْسَ هذا كِتابى، فَاِنّى ال اَرى فيها طاعَتى، فَيُقالُ لَهُ: اِنَّ رَبَّکَ ال 

 يَضِلُّ وَ ال يَنْسى، ذَهَبَ عَمَلُکَ بِاغْتِيابِ النّاسِ،

عُ اِلَيْهِ كِتابُهُ، فَيَرى فيها طاعاتٍ كَثيرَةً، فَيَقُولُ: اِلهِى ما هذا كِتابى، ثُمَّ يُؤْتى بِآخَرَ وَ يُدْفَ

 1«فَاِنّى ما عَمِلْتُ هذِهِ الطّاعاتِ، فَيُقالُ: الَنَّ فاُلنا اَغْتابَکَ فَدُفِعَتْ حَسَناتُهُ اِلَيْکَ 
دهند، وى حسنات خود را در  ىكنند و نامه عملش را به وى م روز قيامت كسى را در پيشگاه حق حاضر مى

شود:  بينم. به وى گفته مى دارد: خدايا اين نامه من نيست، من طاعاتم را نمى بيند، لذا عرضه مى اش نمى نامه
آورند و  اى ديگر مى نمايد، عمل تو با غيبت مردم رفت. بنده كند و فراموش نمى پروردگار تو كسى را گمراه نمى

دارد: خدايا اين نامه من نيست، من اين  بيند و عرضه مى د، او طاعات زيادى مىدهن نامه عملش را به وى مى
 گويند: فالنى تو را غيبت كرد و حسنات وى به تو داده شد. ام، خطاب به وى مى طاعات را انجام نداده

توبه از  اى كه بر آن اصرار ورزيده و بى و در حديث ذيل حرمت بهشت بر غيبت كننده

 شده است. دنيارفته، بيان

تَحْرُمُ الْجَنَّةُ عَلى ثاَلثَةٍ، عَلَى الْمَنّانِ وَ عَلَى الْمُغْتابِ وَ عَلى مُدْمِنِ : »  اللّه قال رسول

 2«الْخَمْرِ 
 .بهشت بر سه گروه حرام است: منّت گذارنده، غيبت كننده، شرابخوار

وحى فرستاد  كند كه خداى تبارك و تعالى به حضرت موسى محجّة البيضاء نقل مى

 كه:

مَنْ ماتَ تائِبا مِنَ الْغَيْبَةِ فَهُوَ آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَ مَنْ ماتَ مُصِرّا عَلَيْها فُهُوَ اَوَّلُ مَنْ » 

 3«يَدْخُلُ النّارَ 
كسى كه با توبه از گناه غيبتش بميرد آخرين وارد شده در بهشت خواهد بود و كسى كه بدون توبه از غيبت 

 .باشد يرد، اولين وارد شده بر آتش مىبم
 

 

 

                                                           
 .252، ص45ـ بحار االنوار، ج 1
 .522، ص1ـ وسايل الشيعه، ج 2
 .252، ص5ـ محجّة البيضاء، ج 3
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 تهمت

تهمت اصطالحا بيان نقص و عيبى است كه وجود ندارد و لذا با گناه غيبت يكى نيست و 

بلكه شديدتر از آنست، چه اينكه غيبت بيان عيب موجود است. البته تهمت با بهتان هر 

 ا نيست.چند از نظر لغوى فرق دارد ولى اصطالحا تفاوت فاحشى بين آنه

كند زيرا هر تهمتى عالوه بر  تعريفى كه براى تهمت نموديم بزرگى اين گناه را روشن مى

  باشد. غيبت، افتراء و دروغ نيز مى

 يابد كه عبارتند از: تر سه مصداق كلى مىتهمت در نگاهى وسيع

 به خداوند

وند را دخترانى گفتند كه خدا از انواع افتراء به خداوند، داشتن فرزند است، مشركان مى

 باشند. است و مالئک دختران خداوند مى

اَفَاَ صْفيكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَالئِكَةِ اِناثاً » فرمايد: خداى متعال در پاسخ آنها مى

 1.«اِنَّكُمْ لَتَقوُلُونَ قَواْلً عَظيماً
دخترانى برگزيده است. شما سخن بزرگ و بسيار  آيا پروردگارتان پسران را مخصوص شما ساخته و از مالئک

 زشتى ميگوئيد.
دانست و گاه او را  عرب جاهلى، براى دختر ارزشى قائل نبود و او را مجبور و مقهور مى

شمرد. اما مع  نمود و بشارت به داشتن دختر را بدتر از نزول هر بالئى مى زنده به گور مى

داد. بر اين اساس  آن متنفر بود به خدا نسبت مىاالسف با همين تفكر غلط، آنكه خود از 

آنان اوالً: به خداوند افتراء بستند و او را صاحب فرزند شمردند. ثانيا: به وى نسبت داشتن 

دختر دادند همان كه خود آنها از داشتن وى بيزار بودند. ثالثا: مالئک و فرشتگان الهى را 

آنها آشكار كردند، عناد سرسختى كه در  دختر شمردند و به اين وسيله عناد خود را با

 چندين جاى قرآن كريم به آن اشاره شده است.

فرزند خداست و نيز اعتقاد يهود به  اعتقاد مسيحيت امروز به تثليث واينكه مسيح

 باشد. اينكه عزير فرزند خداوند است از قبيل همان افترائات مشركان مى

لّهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسيحُ ابْنُ اللّهِ، ذلِکَ قَوْلُهُمْ بِاَفْواهِهِمْ، وَقالَتِ اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ ال»

                                                           
 .41اسراء ـ  -1
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1«يُضاهِئُونَ قَوْلَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، قاتَلَهُمُ اللّهُ اَنّى يُؤفَكُونَ
  

يند گو يهود گفتند: عزير پسر خداست، مسيحيان گفتند عيسى پسر خداست، اين سخنى كه با زبان خود مى
 شوند. همان سخن كفار گذشته است، خداى آنها را هالك كند چگونه از حقّ منحرف مى

 به انبیاء

تهمت و افتراء به انبياء الهى چه در قصص انبياء گذشته و چه درباره رسول مكرم اسالم 

 بسيار است.

كتب آسمانى  بردارى و... به انبياء در تهمتها و افترائات ناروائى چون نسبت زنا، دروغ، كاله

 باشد. اى از افترائات امّتها به انبياء خود مى گذشته، گوشه

پيامبر مكرم اسالم نيز از اين افترائات مصون نبود، عرب جاهلى گاهى او را مجنون 

افتاد او را ساحر  هاى گذشته از كار مى شمرد وزمانى كه حربه خواند، گاهى دروغگو مى مى

 كرد. خطاب مى

 2«هَا الَّذى نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّکَ لَمـَجْنُونٌ وَقالُوا يا اَيُّ»
 اى. كفار گفتند: اى كسى كه قرآن بر او نازل شده تو ديوانه

دْبَرَ اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، ثُمَّ نَظَرَ، ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ، ثُمَّ اَ »

 3«تَكْبَرَ، فَقالَ اِنْ هذا ااِلّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ، اِنْ هذا ااِلّ قَولُ الْبَشَرِواسْ
او براى مبارزه با قرآن فكر كرد و نقشه كشيد، مرگ بر او كه چگونه نقشه كشيد، بازهم مرگ بر او كه چگونه 

ت به حقّ نمود و كبر نقشه كشيد، سپس نگاهى كرد و چهره درهم كشيد وعجوالنه دست به اقدام زد، سپس پش
 ورزيد، و سرانجام گفت قرآن جز سحرى جالب نيست، قرآن سخن بشر است.

نازل شد، وى به عقل و تدبير معروف بود و او را گل « وليد بن مغيره»اين آيات در شأن 

 خواندند. مى« ريحانة القريش»سر سبد قريش 

 مد و گفت: اكنون از محمدروزى آيات سوره غافر را از پيامبر شنيد. سپس نزد قومش آ

سخنى شنيدم كه نه شبيه سخن انسان است و نه جن... و به منزل رفت، قريش  ()

به يكديگر گفتند: او دلباخته آئين اسالم شده است. ابوجهل نزد او آمد و نظر قريش را 

كنيد او ديوانه است؟  بيان كرد. وى با ابوجهل نزد مردم برگشت و گفت: شما گمان مى

كنيد كاهن است؟ آيا آثار كهانت را در او  ايد؟ فكر مى هرگز آثار جنون در وى ديدهآيا 

                                                           
 .31توبه ـ  -1
 .6حجر ـ   -2
 .25تا  11مدثر ـ  -3
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كنيد شاعر است؟ آيا تاكنون شعرى سرائيده است؟ فكر  ايد؟ فكر مى مشاهده كرده

كنيد دروغگو است؟ آيا سابقه دروغى از او داريد؟ مگر نه اين است كه او به صادق  مى

گفتند: تو چه ميگوئى؟ وليد فكرى كرده و نگاهى نمود امين مشهور بود؟ قريش به وليد 

 1و چهره در هم كشيد و گفت: او ساحر است.

 به مؤمنین

بزرگی اين گناه بدان جهت است  شود. تهمت به مؤمنان نيز از گناهان كبيره محسوب مى

برد و همدلی بين كند، ارتباط اجتماعی را از بين میكه آبروی ديگران را خدشه دار می

 داند:تر می آن را از آسمانها سنگين حضرت اميرزند. به همين جهت ردم را بهم میم

 2«ءِ اَعْظَمُ مِنَ السَّماءِ اَلْبُهْتانُ عَلَى البَرى»
 باشد. تر مى ء است از آسمان سنگين بهتان بر كسى كه از مورد بهتان برى

 شود. فرمايد: ايمان از دل تهمت زننده زدوده مى مى و امام صادق

 3«اِذا اِتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ اَخاهُ اِنْماثَ االْيمانُ مِنَ قَلْبِهِ كَما يَنْماثُ المِلْحُ فِى الْماءِ»

 .وقتى مؤمن به برادر دينى خود تهمت زند، همانند نمک در آب، ايمان از دلش زدوده شود

قال رسول  يد:باشد. توجه كن وامّا در قيامت عذابى دردناك در انتظار بهتان زننده مى

مَنْ بَهَتَ مُؤْمِناً اَوْ مُؤْمِنَةً اَوْ قالَ فيهِ مالَيْسَ فيهِ اَقامَهُ اللّهُ تعالى يَوْمَ الْقِيمَةِ عَلى : » اللّه

 4«تَلٍّ مِنْ نارٍ حتّى يَخْرُجَ مِمّا قالَهُ فيهِ
مت خداوند او را بر تلى از آتش قرار كسى كه زن يا مرد مؤمنى را بهتان زند يا آنچه در آنها نيست بگويد، روز قيا

 دهد تا از آنچه كه گفته است خارج شود. مى
مَنْ باهَتَ مُؤْمِناً اَوْ مُؤمِنَةً بِما لَيْسَ فيهِما، حَبَسَهُ اللّهُ عَزّوجلّ يَوْمَ : »قال الصادق

 «القِيمَةِ فى طينَةِ خَبالٍ حتّى يَخْرُجَ مِمّا قالَ 

چيست؟ « طينة خبال»گويد: پرسيدم:  ديث است، مىكه راوى اين ح« ابى يعفور»

 5«صَديدٌ يَخْرُجَ مِنْ فرُوجِ المُؤمِساتِ يَعْنِى الزَّوانى» حضرت در پاسخ فرمودند:

                                                           
اين سبب نزول را تفاسير الميزان، مجمع البيان، كبير، فى ظالل القرآن، و... در ذيل آيات مربوطه، نقل  -1

 اند. نموده
 .31، ص41بحاراالنوار، ج -2
 .361، ص2اصول كافى، ج  -3
 .124، ص45بحاراالنوار، ج -4
 .124، ص45بحاراالنوار، ج -5
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« طينة خيال»اى به آنچه كه در آنها نيست زند، خداوند او را در روز قيامت در  كسى كه تهمت به مؤمن يا مؤمنه

 .شود ست متعفن كه از زنان فاحشه خارج مىمحبوس خواهد نمود، وآن آبى ا

 نکتهچند 

 الزم است. نكتهدر پايان اين مبحث توجه به چند 

ـ يكى از وظايف مؤمنان در قبال يكديگر اين است كه گفتار و كردار و پندار يكديگر را  1

 حمل بر احسن كنند و احتمال خالف شرع آن را ناديده بگيرند.

خيکَ عَلى اَحْسَنِهِ حَتّى يَأتِيَکَ مايَغْلِبُکَ مِنْهُ واَل تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ ضَعْ اَمْرَ اَ: »قال على

 1«خَرَجَتْ مِنْ اَخيکَ سُوءً وَاَنْتَ تَجِدُ لَها فى الخَيْرِ مَحْماِلً 
سخن كار برادر خود را به بهترين وجه حمل نما، مگر اينكه كارى كند كه راه توجيه را بر تو ببندد، و هيچگاه به 

 .برادرت تا جائيكه محمل نيكى دارد، گمان بد مبر

ـ پرهيز از موضع تهمت نيز از وظايف شخصى مؤمنان است و هيچ مؤمنى حقّ ندارد  2

 .از جايگاه تهمت بپرهيز: فرمايدمی على . امامجبات بهتان بر خودش را فراهم كندمو
 2«اِيَّاكَ وَمَواطِنَ التُّهْمَةِ»

ر دين از اسلوب اصلى خود و حالل كردن محرمات و حرام كردن ـ بدعت موجب تغيي 3

اسالم براى از بين بردن  شود و نتيجه چنين چيزى نابودى اساس دين است. ها مى حالل

 اين آفت مهم، بهتان به اهل بدعت را جايز و بلكه الزم شمرده است و البته اين يک مورد

د نه خردى گناه بهتان. به عبارت فهمان استثنائى است و بزرگى معصيت بدعت را مى

ترين گناهان محسوب  ديگر، گناه بدعت چنان عظيم است كه حتى بهتان كه از سنگين

 گردد.  شود مشروع مى مى

اِذا رَاَيْتُمْ اَهْلَ الرَّيْبِ وَالبِدَعِ مِنْ بَعْدى فَاَظْهِروُا الْبَرائَةَ مِنْهُمْ وَاَكْثِروُا : » قال رسول اللّه

بِّهِمْ وَالْقَوْلَ فيهم والْوَقيعَةَ وَباهِتُوهُمْ كَياْل يَطْمَعُوا فِى الفَسادِ فىِ االِسْالمِ ويَحْذَرَهُمُ مِنْ سَ

النّاسُ واَل يَتَعَلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ، يَكْتُبِ اللّهُ لَكُمْ بذلک الْحَسَناتِ وَيَرْفَعْ لَكُمْ بِهِ الدَّرَجاتِ فى 

 3«االْخِرَةِ
از من اهل شک و بدعت را ديديد، بيزارى خود را از آنها آشكار سازيد و بسيار به آنها دشنام دهيد هرگاه پس 

                                                           
 .362، ص2اصول كافى، ج -1
 .21، ص45االنوار، ج بحار -2
 .345، ص2و اصول كافى، ج 511، ص11وسايل الشيعه، ج -3
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وآنها را بر برهان ودليل پائين بكشيد، و بهتان زنيد تا نتوانند طمع ايجاد فساد در اسالم نمايند و تا مردم از آنها 
اين كار براى شما حسنات بنويسد و درجات شما را در  هاى آنان را ياد نگيرند، خداوند در برابر دور شوند و بدعت

 آخرت باال برد.
باشد. و چون شنونده بهتان از  به معناى تحيّر از شنيدن خبرى و مطلبى مى« بَهَتَ»ماده 

گويند. با اين  ماند ذكر دروغ و نسبت آن به كسى را بهتان مى شنيدن دروغ متحير مى

ه اين معناست كه اهل بدعت را به وسيله بيان اكاذيب در روايت ب« باهِتُوهُمْ»بيان لغت 

 در حقّ آنها، متحيّر نمائيد.

 قذف

قذف در لغت به معناى دور كردن كسى با كلماتى بدون تدبّر و نسنجيده است، اين واژه 

. اين گناه نيز موجب زوال محبت و رفاقت گردد در اصطالح به اتهام ناموسى اطالق مى

 .شودمی

اسالم براى حفظ آبرو و شخصيت انسانها، شكسته نشدن  بوده ون كبيره گناها قذف از

ها و سالم ماندن اجتماع، دستورات اكيدى بر منع  قبح معاصى، بقاى استحكام خانواده

 اين معصيت و جزاى سنگينى براى آن معين فرموده است.

للّهُ عَمَلَهُ، وَ جَلَدَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَ مَنْ رَمى مُحْصَنا اَو مُحْصَنَةً اَحْبَطَ ا: »  اللّه قال رسول

 1«سَبْعُونَ الفَ مَلَکٍ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ اِلَى النّارِ
كند و هفتاد هزار ملک از مقابل و پشت  كسى كه مرد يا زن پاكدامنى را تهمت زند، خداوند عملش را حبط مى

 .كنند سوى آتش رود زنند و سپس به وى امر مى ى تازيانه مىسر در قيامت بر و
حَرَّمَ اللّهُ قَذْفَ الـْمُحْصَناتِ لِما فيهِ مِنْ فَسادِ االَنْسابِ، وَ نَفْىِ الْوَلَدِ، وَ : »قال الرضا

الكبائِرِ( وَ الْعِلَلِ اِبْطالِ الْمَواريثِ وَ تَرْكِ التَّربِيَةِ، وَ ذَهابِ الْمَعارِف وَ ما فيهِ مِنَ الْمَساوى )

 2«الَّتى تُودّى اِلى فَسادِ الْخَلْقِ 
  اوالد، بطالن مواريث، ترك تربيت پاكدامن را حرام نموده زيرا موجب فاسد شدن نسبها، نفىخداوند قذف زنان 

 .شوند، در خود دارد فساد خلق مى كبائرى كه موجب گناهاناز بين رفتن معارف شده و  و
هيچ چيزى حتى جان او قابل قياس نيست. اسالم ناموس و خون را شخصيت انسان با 

ترى برخوردار  كند امّا از ميان اين دو، حفظ ناموس از تاكيدات ويژه بسيار مهم تلقى مى

كند امّا شهود در زنا  كه شهادت دو نفر شاهد عادل در قتل كفايت مى طورى است. به

                                                           
 .431، ص11ـ وسايل الشيعه، ج 1
 .431، ص11وسايل الشيعه، ج ـ 2
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ل بدون توجه به كيفيت و به هر شكلى بايستى به چهار نفر برسند و يا شهادت به قت

صورت گرفته باشد كافى است ولى در زنا رؤيت جزئيات )كالميل فى المكحلةِ و كالرِّشاء 

 باشد. فِى البِئرِ( الزم مى

شود، و بر زبان افتادن دائمى  از سوى ديگر ترويج قذف موجب شكستن قبح معصيت مى

ى و...( موجب كاسته شدن حرمت اجتماعى اين الفاظى چون )ولد الزنا، زنازاده، زانى، الط

 گردد و لذا خود نوعى اشاعه گناه است. معاصى مى

 شود. هاى ناروائى موجب نابودى حريم خانواده و تزلزل آن مى چنين نسبت عالوه اينكه

دودلى پدر نسبت به مشروع بودن فرزندان خود، ترديد نتيجه رواج چنين معصيتى 

امشروع همسرانشان و... پدر، سوءظن مرد و زن در ارتباط نفرزندان در واقعى بودن 

و بنابراين محيطى مملو از بدبينى و كدورت بر خانواده سايه افكنده و در  خواهد بود

 .شود نهايت موجب فروپاشى آن مى

 ماجراى افك 

سوره نور آمده است يكى از وقايع سال پنجم هجرى  16تا  11واقعه افک كه در آيات 

نزول اين آيات كه در كتب تفسير شيعه و سنت آمده است چنين است:  شأن است.

رفتند در ميان همسران  گويد: پيامبر هر گاه به سفر مى مى  اللّه عايشه همسر رسول

المصطلق(  بردند. در يكى از غزوات )غزوه بنى زدند و يكى را با خود مى خود قرعه مى

شده بود در هودجى پوشيده بودم، بعد از قرعه بنام من افتاد و چون آيه حجاب نازل 

هاى مدينه، شبى من براى حاجتى از محل دور شدم. هنگام بازگشت  جنگ در نزديكى

هاى يمانى داشت شدم و قدرى معطل ماندم و به  متوجه بريده شدن گردنبندم كه مهره

ت همين خاطر دير باز گشتم، هنگامى كه به محل منزل كاروان آمدم، ديدم سپاه حرك

 اند. اند و رفته كرده و هودج مرا بخيال اينكه من در آنم بر شتر گذاشته

من گفتم وقتى به منزل برسند و مرا نيابند سراغم خواهند آمد و به همين خاطر در آن 

كه او هم از سپاه عقب افتاده بود صبح « صفوان»بيابان تک و تنها ماندم، شخصى بنام 

و   انا للّه»و مرا شناخت بدون اينكه كالمى بگويد با ذكر  مرا از دور ديد، وقتى نزديک آمد

شترش را خوابانيد و من بر آن سوار شدم، وقتى به لشكرگاه رسيديم، « انا اليه راجعون

  عبداللّه»پردازى كنند و از همه بيشتر  اى شايعه منظره آمدن من با صفوان باعث شد عده

ين شايعه در مدينه قوّت گرفت، پيامبر هم زد. ا به اين شايعه دامن مى« بن ابى سلول
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ناراحت بود تا اينكه آيات افک نازل شد و پيامبر نزد من آمد و خندان به من فرمود: 

 بشارت بر تو كه خداوند تو را از اين اتهام مبرا ساخت.

از زنان  عايشه به يكى كه عبارت است از:  دهشى نقل يگردر برخى تفاسير ديگر شأن د

ارتباط داشته است. پيامبر « جريح قبطى»تهمت زد و گفت: او با « ماريه»م پيامبر بنا

آيات مورد  .متوجه كذب اين ادعا شدو امام  كرد را مأمور تحقيق على ،خدا

 .دشنازل  بارهاين  در نظر

سازى و گوش دادن به شايعات و  در اين آيات قرآن كريم به شدّت، مردم را بخاطر شايعه

 .دهد آنها، مورد نكوهش قرار مىبل سكوت در مقا

 حدّ قذف 

 حدّ قذف در قضاوت اسالمى هشتاد ضربه تازيانه است.

ا وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الُمحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلدِوُهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ ال تَقْبَلُو» 

 1«لْفاسِقُونَ لَهُمْ شَهادَةً اَبَدا و اُولئِکَ هُمُ ا
نمايند، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان  كنند و چهار شاهد اقامه نمى كسانى كه زنان پاكدامن را متّهم مى
 .را قبول نكنيد و آنها همان فاسقانند

هاى حساس  اين ضربات از روى لباس عادى بر تمام اندام بدن قاذف باستثناى قسمت

 2شود. لى و... و با ضربات متوسط زده مىچون سر و صورت، آالت تناس

 و البته اجراى آن منوط به احراز شرايطى است كه از جمله آنها:

ـ قاذف و تهمت زننده بالغ، عاقل و قاصد باشد و لذا صغير و مجنون و كسى كه از  1

 گويد حدّ ندارد. روى شوخى چيزى مى

ارب خمر، كه نسبت ناموسى ـ نسبت گناه بايستى صريح باشد، الفاظى چون خبيث، ش 2

 رسانند هر چند شتم محسوب شده و تعزير بر آنها مترتب است، ولى حدّ ندارند. را نمى

ـ بايستى كسى كه قذف شده است و يا اولياء و ورثه او مطالبه حقّ كنند، چرا كه قذف  3

 شود. النّاس است و بدون شاكى خصوصى، حدّ قذف جارى نمى از حق

اند چهار شاهد عادل اقامه كند و همگى شهادت دهند كه ما اين زنا و ـ اگر قاذف بتو 4

                                                           
 .4ـ نور ـ  1
و كتب روائى ديگر و نيز كتب  441، ص11ـ براى مطالعه بيشتر در اين زمينه به روايات وسايل الشيعه، ج 2

 .فتاوى مراجعه كنيد
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شود، در اين صورت حد گناه  ايم، حدّ قذف جارى نمى اين لواط را با چشمان خود ديده

  گردد. زنا و لواط بر زانى و الطى جارى مى

 ت گناهروى مزاح قذف كند و يا نسببه هر علتى حدّ قذف اجراء نشود، مثالً قاذف از  اگر 

تواند به فراخور وضعيت شخص و جامعه و...  است و حاكم مى ابتصريح نباشد، تعزير ث

 .محكوم نمايداخت جرائم و اعمال اجبارى حكم تازيانه صادر كند و يا او را به پرد

 شنونده قذف 

شنونده افتراء ناموسى بايستى اعتناء به آن ننمايد و ترتيب اثر ندهد و آن را ذكر نكند، و 

 توجهى به اين وظايف معصيت است. البته بى

فرمايد:  در ماجراى افک، خداوند متعال دو بار شنوندگان افک را مخاطب ساخته و مى

كه اين تهمت را شنيديد گمان خير نبرديد و نگفتيد اين دروغ است؟ چرا  چرا هنگامى

 1تان بزرگى است؟كه شنيديد نگفتيد ما حق تكلّم در اين رابطه را نداريم اين به هنگامى

 قذف كفار 

بودم، كسى از من احوال دوستم را  گويد: نزد امام صادق مى« ابوالحسن حذاء»

پرسيد. گفتم: مادرش فاسده است. امام نگاهى تند به من نمود. عرض كردم: او مجوسى 

لَيْسَ اَوَ»  شود؟ آيا اين در دين آنان نكاح شمرده نمى فرمود: امام است و مادرش، خواهر اوست.

 2«ذلِکَ فى دينِهِمْ نِكاحا؟

همين امام همام به يكى از دوستان خود كه به مادر غالمش نسبت زنا داده بود فرمود: 

صحابه امام عرض كرد:  خيال كردم باورع هستى ولى اكنون مشخص شد چنين نيست.

نكاحى  اى هر ملّتى مگر ندانستهجانم فدايت مادر او كافر است. امام در پاسخ فرمودند 

و اصحاب هيچگاه امام را  3«اُمَّةٍ نِكاحا، تَنَحَّ عَنّى اَما عَلِمْتَ اَنَّ لِكُلِّ» دارد، از من دور شو 

 بعد از آن واقعه با وى نديدند.

 

 سخن چینى

                                                           
 .16و  12ـ نور ـ آيات  1
 .431، ص11ـ وسايل الشيعه، ج 2
 .324، ص2ـ اصول كافى، ج 3
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و از  به قصد ايجاد كدورتبراى ديگرى  گويند كه اقوال و افعال كسى را نمّام به كسى مى

ها را از تبعيت از نمام پرهيز خداوند در قرآن انسانكند.  مىنقل بين بردن فضای همدلی 

 دهد.می

 1«واَل تُطِعْ كُلَّ حاَلّفٍ مَهينٍ، هَمّازٍ مَشّاءٍ بِنَميمٍ » 
 .باشد و سخن چين است، اطاعت مكن و نيز پست و عيبجو مى كند، و از كسى كه بسيار سوگند ياد مى

شود  مبر مكرم از اطاعت گروهى از انسانها نهى مىو آيات قبل و بعد از آن، پياه آياين در 

 كه برخى از آنان عبارتند از:

 نمايند. ـ آنان كه براى هر كار بزرگ و كوچكى سوگند ياد مى 1

 ـ افراد كم فكر و دروغگو يا افراد شرور. 2

 نمايند. ـ افراد عيبجو و اهل غيبت، آنانكه حقوق برادران خود را رعايت نمى 3

 پردازند. كه براى فساد بين دوستان به نمّامى مىـ كسانى  4

 ریشه نمیمه

گيرد و گناهان متعددى با آن همراه است. شخص  نمّامى از خبث طينت سرچشمه مى

تواند ترقى كسى را ببيند و يا محبّت و صفا را بين دو نفر مشاهده كند و لذا  نمّام نمى

 سه آبى بر آتش دل خود بريزد.آاليد تا بدين وسيله كا دست به اين معصيت زشت مى

اى،  نشيند و كالمى را پس از طرح مقدمه او با زبانى متواضعانه، در كنار دوست خود مى

 گذارد. آورد كه بخاطر همان مقدمه تأثيرى چون اثر سحر به جاى مى بر زبان مى

شود و نميمه نوعى از  سحر و جادوگرى نيز يكى از اقسام گناهان كبيره محسوب مى

 باشد. ام سحر مىاقس

 2«كادَتِ النـَّميمَةُ اَنْ تَكُونَ سِحْرا : »  اللّه قال رسول
 .نميمه قريب به سحر است

 و البته نمّامى نوع شديد سحر است.

 3«اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ السِّحْرِ اَلنـَّميمَةُ : » قال الصادق
 .بزرگترين انواع سحر، نميمه است

                                                           
 .11و  11ـ  قلم ـ  1
 .1351 ، حـ كنز العمال 2
 .21، ص63بحار االنوار، ج ـ 3
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 نمّام، شرّ خالیق 

نمّام را شرورترين مخلوق خدا معرفى نموده است. روزى آن حضرت  مپيامبر مكرّ

خطاب به اصحاب فرمودند آيا شما را خبر دهم به شرترين انسانها؟ اصحاب اظهار تمايل 

 كردند و آن حضرت فرمود:

 1«العَيْبَ )الْمَعايِبَ(  اَلْباغُونَ لِلْبُرَءاءِ  االَحِبَّةِ،  بَينَ  الْمُفَرِّقُونَ بِالنـَّميمَةِ، اَلْمَشّائُونَ » 
 .گيرند افكنند و به افراد پاك عيب مى روند، در ميان دوستان جدائى مى آنان كه به سخن چينى مى

 پیامدهاى نمیمه 

يكى از اثرات نميمه ايجاد عداوت و كينه بين دوستان است. نمّام با سخن چينى خود 

دين و فرزندان جدائى ايجاد بين دو دوست صميمى و گاهى بين زن و شوهر و يا وال

سازد و لذا نمّام مصداق بارزى براى آيه ذيل  كند و از آنها دشمنان قسم خورده مى مى

 است:

اَلَّذينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ ميثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما اَمَرَ اللّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ » 

 2«هُمُ الْخاسِرُونَ فِى االَرْضِ اُولئِکَ 
شكنند و پيوندهائى كه خداوند دستور به برقرارى  فاسقان آنانند كه پيمان خداى را پس از محكم ساختن آن مى

 .كنند، اينان زيانكاران هستند نمايند، و بر زمين فساد مى آنها داده، قطع مى
 توجه كنيد: به اين روايت نيز در همين زمينه از امام صادق

 3«اك وَ النـَّميمَةَ فَاِنَّها تَزْرَعُ الشَّحْناءَ فى قُلُوبِ الرِّجالِ اِيَّ» 
 .كند اى را در قلوب انسانها ايجاد مى از سخن چينى بپرهيز كه آن عداوت گسترده

ديگر از تبعات نمّامى، شرمسارى و خجالت نمّام است. گردش چرخ نيلوفرى پستى و 

بسا دو  ال ادبار و ادبار در پى اقبال دارد و چههاى بسيارى داشته و اقبال بدنب بلندى

اند روزى به هم رسند و پى به  چينى نمّام قطع ارتباط نموده انسانى كه به وسيله سخن

چينى او برند، آنگاه وصلت آنها هرچه محكمتر خواهد شد و  فسق نمّام و سخن

 چين بدبخت خجل و شرمسارتر. سخن

 نيک گفته است سعدى شيرازى كه:

                                                           
 .362، ص2و اصول كافى، ج 264، ص45بحار االنوار، ج ـ 1
 .24ـ بقره ـ  2
 .214، ص41ـ بحار االنوار، ج 3
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 سخن چين بدبخت هيزم كش است    ن دو كس جنگ چون آتش استميا

 وى اندر ميان كوربخت و خجل    كنند اين و آن خوش دگر باره دل

 نمّام در قیامت 

 نمّام در قبر و برزخ و نيز در قيامت معذّب است.

يْهِ فى قَبْرِهِ نارا عَلَ وَ مَنْ مَشى فى نَميمَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، سَلَّطَ اللّهُ: »  اللّه قال رسول

تّى تُحْرِقُهُ اِلى يَوْمِ الْقِيمَةِ، وَ اِذا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ سَلَّطَ اللّهُ عَلَيْهِ تِنَّينا اَسْوَدَ يَنْهَشُ لَحْمَهُ حَ

 1«يَدْخُلَ النّارَ 
امت او را كند كه تا روز قي كسى كه براى سخن چينى بين دو كس حركت كند خداوند بر قبرش آتشى مسلط مى

بسوزاند. و آنگاه كه از قبرش خارج شود خداى مارى سياه را بر او مسلط كند كه گوشتش را تا اينكه وارد آتش 
 .زند شود نيش مى

 حضرت رسالت عذاب برزخى نمّام را در شب معراج چنين ديده است:

بَدَنَ الْحِمارِ وَ عَلَيْها اَلْفُ اَلْفِ لَوْنٍ لَمّا اَسْرى بى رَأيْتُ اِمْرَئَةً رَأسُها رَأسُ خِنْزيرٍ وَ بَدَنُها » 

ها كانَتْ نَمّامَةٌ اِنَّ»  اصحاب از گناه وى سؤال كردند، و حضرت فرمود: «مِنَ الْعَذابِ

 2«كَذّابَةٌ
در معراج زنى را ديدم كه سرش چون خوك و بدنش مانند االغ بوده و به هزار هزار رنگ از عذاب معذّب بود ـ 

 .دروغگو بوده است وى نمّام و
 عذاب اخروى نمّام را بيان فرموده است: باقر امام

 3«اَلْجَنَّةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى القَتّاتِينَ اَلْمَشّائينَ بالنـَّميمَةِ » 
 .كنند حرام است بهشت بر سخن چينان، آنانكه براى نمّامى حركت مى

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اَلْكاهِنُ وَ الْمُنافِقُ وَ اَرْبَعَةٌ ال »  فرمايد: در همين باره مى و امام صادق

 4«مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ الْقَتّاتُ وَ هُو النـَّمّام ُ
 .شوند: كاهن، منافق، معتاد به شراب، نمّام چهار كس وارد بهشت نمى

 سعایت 

شود و آن بدگوئى كردن از شخصى نزد حاكم و  سعايت هم از اقسام نمّامى محسوب مى

                                                           
 .611، ص1لشيعه، جـ وسايل ا 1
 .264، ص45ـ بحار االنوار، ج 2
 .614، ص1ـ وسايل الشيعه، ج 3
 .612، ص1ـ وسايل الشيعه، ج 4
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ن است تا بدين وسيله از سوى حاكم به او ضررى برسد يا وى از چشم محبّت سلطا

 و يار حاكم وانمود نمايد. جلوه دهدنيک اينكه سعايت كننده خودش را حاكم بيفتد و يا 

 1«شَرُّ النّاسِ مَنْ سَعى بِاالِخْوانِ وَ نَسِىَ االْحسانَ »  فرمايد: مى حضرت امير

 .سان دوستان را فراموش كند و آنها را سعايت نمايدبدترين مردم كسى است كه اح

 سعايت كننده با عمل خود سه كس را آزار داده است.

طوركه بيان شد آتش  ـ خودش را هالك نموده است زيرا كه عذاب اين معصيت همان 1

بسا ممكن است حاكم به واسطه مخفى ماندن عقوبت خود  جهنم است. از سوى ديگر چه

 ده، وى را نيز از سرراه بردارد.نسبت به سعايت ش

 ـ سعايت شده را مورد خشم زورمدار قرار داده و هالكت او را امضاء كرده است. 2

 گير سلطان شده و او را نيز هالك خواهد كرد. ـ عذاب و مكافات اين اعمال دامن 3

عى بِهِ وَ قاتِلُ مَنْ يَسْعى اَلسّاعى قاتِلُ ثاَلثَةٍ، قاتِلُ نَفْسِهِ وَ قاتِلُ مَنْ يَسْ: » قال الصادق

 2«اِلَيْهِ 

 .كند سعايت كننده قاتل سه نفر است: خودش، سعايت شده و آن كس كه نزد وى سعايت مى

 وظيفه مخاطب در مقابل ساعى و نمّام اين است كه:

 او را طرد كند و كالمش را وقعى ننهد و بدان گوش نسپرد. اوالً:

 3«وَ النـَّميمَةَ، باطِلَةً كانَتْ اَمْ صَحيحَةً  اِكْذِبِ السِّعايَةَ: » قال على
 .سعايت و سخن چينى را تكذيب نما، راست بگويند يا دروغ

: اگر ساعى خبر مهمى را ابالغ كرده يا چيزى آورده كه به دين و اعتقادات انسان ثانیاً

سئله را هاى ديگر م بستگى دارد، قبل از ترتيب اثر به كالم وى، تفحص كند و از كانال

 تحت بررسى قرار دهد.

ا يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اِنْ جائَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصيبُوا قَوْما بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى م» 

 4«فَعَلْتُمْ نادِمينَ 
هى از روى نادانى آسيب اى مؤمنان اگر شخص فاسق براى شما خبرى آورد، درباره آن تحقيق كنيد مبادا به گرو

                                                           
 .ـ  غرر الحكم 1
 .111، ص1ـ خصال، ج 2
 .ـ غرر الحكم 3
 .6ـ حجرات ـ  4
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 .برسانيد و از كرده خود پشيمان شويد
: بايد اطمينان خاطر داشت به اينكه نمّام چنانچه سخن كسى را چيده و نزد تو ثالثاً

اى است كه دائما  برد. و لذا نمّامى چرخه آورده است، نيز سخن تو را نزد او يا غير او مى

 گاه به ضرر تو.باشد، گاه به نفع تو و  در حال گردش مى

شود و او بايستى نمّام را پند و  : وظيفه نهى از منكر از سوى مخاطب ساقط نمىرابعاً

 اندرز دهد و او را به عواقب عمل زشتش و تبعات آن آگاه نمايد.

 موارد جواز 

يابيم و آن نمّامى براى  جز مورد ذيل، در اخبار و احاديث موردى را براى جواز نمّامى نمى

به اين حادثه كه در صدر اسالم اتفاق افتاده است، توجه  باشد. ردن اهل كفر مىمتفرق ك

 كنيد.

احزاب و طوايف زيادى در جنگ خندق دست به دست هم داده بودند تا ريشه اسالم را 

گير شدند  به اصطالح خودشان برچينند. اينان وقتى خندق را در مقابل خود ديدند، زمين

پيمان مسلمانان و در  قريظه كه هم نها تصميم گرفتند يهود بنىفكر چاره افتادند. آ و به

پيمان ساخته تا آنان در مدينه دست به آشوب بزنند و  داخل مدينه بودند با خود هم

 سوى شهر باز شود. بدين وسيله راهى به

 پيمان آنها بسته شد و عزم آنها در آستانه عملى شدن قرار گرفت.

اسالم گرويده بود، خدمت پيامبر مشرّف شد و عرض كرد:  كه تازه به« نعيم بن مسعود»

اند و البته با همه هم رفيق  ام و اين قبايل از اسالم من آگاه نشده من تازه اسالم آورده

هستم. لذا اگر اجازه دهيد غائله را به شكلى خاتمه دهم، و سپس او نقشه ايجاد تفرقه 

قريظه رفت و پس از جلب  ا سراغ بنىريزى كرد. وى ابتد بين يهود و مشركان را طرح

اطمينان آنها وارد دژ شد و گفت: موقعيت شما با احزاب فرق دارد، آنها اگر شكست 

روند ولى شما در مدينه هستيد و در بند مسلمانان گرفتار  خوردند سراغ زندگى خود مى

گروگان  مانيد، آنها چاره طلبيدند، نعيم گفت: شما چند نفر از سران احزاب را به مى

بخواهيد تا احزاب مجبور شوند تا آخرين قطره خون بجنگند، و سران خود را حفظ كنند، 

 قريظه دلسوزى نعيم را پذيرفتند. همه سران بنى

شكنى با  قريظه از پيمان وى سپس به اردوگاه احزاب رفت و به سرانشان گفت: بنى

اند چند تن  تصميم گرفته واكنون خواهند جبران كنند مسلمانان پشيمان شده و حال مى
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 از سران شما را گروگان گيرند و به مسلمانان تحويل نمايند.

خواهند گروگان  قريظه مى راه انداخت كه بنى اى به نعيم آنگاه نزد مسلمانان آمد و شايعه

از مشركان گيرند و تحويل مسلمانان دهند، هدف نعيم اين بود كه اين شايعه از 

و آغاز كار را به آنها قريظه آمد  نماينده قريش نزد بنى يش برسد.هاى مختلف به قر كانال

آنها گفتند: ما تنها هستيم و اطمينان به استقامت شما نداريم، چند نفر از  .يادآور شد

 سران خود را به ما بسپاريد تا مطمئن شويم قصد جنگ داريد و عقب نخواهيد نشست.

دند به سخنان نعيم انديشيدند و او را قريش وقتى اين خبر را از نماينده خود شني

پاسخ  را رد كردند.پيشنهاد بنی قريظه اى نزد آنها فرستادند و  تحسين كردند لذا نماينده

قريظه سنگين بود، و آنان به پايمردى قريش در جنگ شک كردند و  براى بنىقريش 

اين  برداشتند.شكنى با مسلمانان  هاى نعيم را به خاطر آوردند و دست از پيمان نصيحت

جنگ با فرار قريشيان خاتمه يافت و پيروزى مهم ديگرى براى سپاه اسالم به ارمغان 

 آورد.
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 دروغ

باشند، اگر اين دو باهم مقايسه شوند، سكوت اولى  سكوت و سخن دو واژه متضاد مى

 است مگر اينكه سخن الزم و واجب شود.

شود. اين دو  قسيم و خبر به صدق و كذب تقسيم مىسخن نيز به دو قسم خبر و انشا ت

شود كه مطابق واقع  نسبت به هم متضاد هستند. در نگاه اول صدق به سخنى اطالق مى

 باشد، و كذب سخنى است كه مطابق واقع نباشد.

اند ولى آنچه بنظر  هر چند مشهور دانشمندان، اين معنا را براى صدق و كذب پذيرفته

رسد اين است كه: گاهى سخن مطابق واقع، مطابق اعتقاد نيز  ر مىت دقيق تر وبرهانى

شود. ولى گاهى سخن مطابق واقع  ترديد به چنين سخنى، راست اطالق مى باشد، بى مى

گويد زرد است. با اينكه  بر خالف اعتقاد است، اعتقاد به سبز بودن چيزى دارد، و او مى

توان راست  د، چنين سخنى را نمىباش ء در واقع و در محيط خارج زرد مى آن شى

باشد، اين سخن كذب است،  گاهى نيز سخن مخالف واقع، مخالف اعتقاد هم مى دانست.

باشد، مثالً اعتقاد حاصل از قطع و يقين  ولى گاهى سخن مخالف واقع، مطابق اعتقاد مى

گويد  دارد و يا اطمينان براى او حاصل شده است كه فالن كتاب را خوانده است و او مى

ام، در حالى كه امر بروى مشتبه شده و كتاب ديگرى را مطالعه نموده است.  خوانده

توان دروغ دانست. اين تعريف از صدق و كذب بنظر ما بهتر  چنين سخنى را نمى

 باشد. مى

مؤيد تعريف مذكور اين است كه: خداى متعال منافقان را كه شهادت به رسالت پيامبر 

ند، با اينكه سخن آنها مطابق واقع است، ولى چون اين سخن ك دهند، تكذيب مى مى

 شوند. با اعتقاد فاسدشان برابر نيست، آنها دروغگو محسوب مى

وَاللّهُ يَعْلَمُ اِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ اِنَّ   اِذا جائَکَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ اِنَّکَ لَرَسُولُ اللّه»

 1«لَكاذِبُونَالْمُنافِقينَ 
دهيم كه يقيناً رسول خدائى، خداى ميداند تو رسول او  آيند و گويند ما شهادت مى كه منافقان نزد تو مى هنگامى

 دهد كه منافقان دروغگو هستند. هستى و خدا شهادت مى
باشد،  عالوه بر آنچه گفته شد، از آنجا كه نيّت هر عملى در پاداش و كيفر آن مؤثر مى

                                                           
 .1منافقون ـ  -1
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خنى را كه مطابق اعتقاد بوده ولى مخالف واقع است، كذب دانست و بر آن توان س نمى

 كيفر مترتب كرد.

 بيان ديگر:

توان از دو نگاه متفاوت مورد ارزيابى قرار داد. راست و دروغى كه به  راست و دروغ را مى

شود )صدق و كذب خبرى(، راست و دروغى كه با خبر دهنده ارتباط  خبر مربوط مى

شود،  صدق و كذب مخبرى(. در صدق و كذب خبرى، خبر با واقع سنجيده مىيابد ) مى

اگر مطابق واقع بود صدق است هر چند مخالف اعتقاد باشد و اگر مطابق واقع نبود كذب 

ولى در صدق و كذب مخبرى، خبر با اعتقاد سنجيده  است هر چند مطابق اعتقاد باشد.

چند با واقع مطابق نباشد و اگر مطابق  شود، اگر مطابق اعتقاد بود صدق است هر مى

 اعتقاد نبود كذب است هر چند با واقع مطابق باشد.

بحث ما به عنوان يک بحث اخالقى در باره صدق و كذب مخبرى است و طبعا آيات و 

 كنند. نمايند و جزاء و پاداش او را مطرح مى روايات، دروغ مخبر را تقبيح مى

يد گفت: اسالم دين راستى و صداقت است، تمامى به هر حال در پى اين مقدمه با

و دروغ انسان  معيارهاى اصلى و فرعى اين آئين بر پايه صدق بناگذارى شده است.

 . بردو همدلی را از بين می كنداجتماعی را منزوی می

 دروغ اوصاف

 اند: را چنين توصيف كرده دروغ، اخبار و احاديث وارده از معصومان

 .به حقوق برادران دينى استخيانت دروغ ـ  1

كَبُرَتْ خِيانَةٌ اَنْ تُحَدِّثَ اَخاكَ حديثاً هُوَ لَکَ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ بِهِ : » قال رسول اللّه

 1«كاذِبٌ
 خيانتى بزرگ است كه با برادرت سخن بگوئى و او تو را تصديق كند و تو وى را تكذيب نمائى.

 نفاق و دو روئى استدروغ ـ  2

مطابق نبودن ظاهر و باطن. سخن چون از لب خارج شد اگر مطابق درون  نفاق يعنى

شود و طبيعتا چون اين سخن  سخنگو نباشد از بارزترين مصاديق نفاق لغوى شمرده مى

 كشاند. سوى نفاق مصطلح مى پيامدهاى بدى بدنبال دارد، سخنگو را به

                                                           
 .526، ص3الترغيب، ج -1
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 1«اقِاَلْكَذِبُ بابٌ مِنْ اَبْوابِ النِّف: » قال رسول اللّه
 دروغ درى از درهاى نفاق است.

 از بزرگترين كبائر استدروغ ـ  3

  ، قال: ااَلشْراكُ بِاللّه ااَل اُخْبِرُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبائِرِ، قُلْنا بلى يا رسول اللّه: » قال رسول اللّه

وَقَولُ الزُّورِ  ااَل» و در آن حال كه تكيه داده بودند نشسته و فرمودند:«. وَعُقُوقُ الْوالِدَينَ

 2«)اى الكَذِبِ(
 آيا شما را خبر دهم به بزرگترين گناهان كبيره، آنها عبارتند از: شرك به خدا، عقوق والدين و سخن دروغ.

گويد: حضرت اينقدر تكرار فرمود كه ما با خود گفتيم: اى كاش سكوت  راوى مى

 فرمودند. مى

 كليد هر گناهى استدروغ ـ  4

 تواند كليد تمامى گناهان باشد. ت آمده است كه مىدر باره دو معصي

اِنّ اللّهَ عزّوجلّ جَعَلَ لِشَّرِّ اَقْفاالً وَجَعَلَ مَفاتيحُ تِلْکَ األقْفالِ الشَّرابُ : »قال الباقر

 3«وَالْكَذِبُ شَرٌّ منَ الشَّرابِ
 رابند، و دروغ بدتر از شراب است.هائى قرار داده است و كليد اين قفلها، ش همانا خداى متعال براى بديها قفل

والبته همانطور كه مشاهده شده، دروغ از شراب بدتر است و گوئى قفل شراب به وسيله 

 شود. كليد دروغ باز مى

 4«جُعِلَتِ الْخَبائِثُ كُلُّها فى بَيْتٍ وَجُعِلَ مِفتاحُهُ الْكَذِبُ: »قال االمام العسكرى
 و كليد آن دروغ است. اى قرارداده شده همه خبائث در خانه

 تبعات دروغ

گذارد كه از جمله  دنيا باقى مى دروغ چون هر معصيت ديگر پيامدهاى وضعى بسيارى در

 آنها:

 ـ مانع حسنات 1

كشاند،  سوى زشتيها مى هر گناهى به فراخور خود مانع انجام نيكيها شده و آدمى را به

 كند و از بديها گريزان است. مى سوى خود جذب كما اينكه هر عمل خوبى، نيكيها را به
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هاى اعمال حسن به وسيله دروغ اشاره شده  در روايت ذيل به دفع يكى از بهترين چهره

 است.

 1«اِنَّ الرَّجُلَ لَيَكذِبُ الْكَذِبَةَ فَيُحْرَمُ بِها صَلوةَ اللَّيْلِ : »قال الصادق
 د.شو گويد و به همان علت از نماز شب محروم مى انسان دروغى مى

 ـ كاستن روزى 2

 هائى دارد كه از جمله آنها دروغ است. كاهش رزق و روزى در روايات، علت

 2«اَلْكَذِبُ يَنْقُصُ الرِّزْقَ »كاهد. دروغ روزى را مى: فرمايدمی خدارسول 

: فرمايدمیعلىامام  انجامد. و اگر دروغ عادت انسان شود كاهش روزى به فقر مى

 3«اِعْتيادُ الْكَذِبِ يُورِثُ الْفَقْرَ» رث فقر و تهيدستى است.مداومت در دروغگوئى، مو

 ـ ضعف حافظه 3

 كند. دروغ حافظه انسان را نسبت به مطالبى كه بايد بخاطر داشته باشد زايل مى

 4«اِنَّ مِمّا اَعانَ اللّهُ بِهِ عَلَى الكَذّابينَ النِّسْيانَ: »قال الصادق

 .وند به دروغگويان كمک نموده، فراموشى استاز چيزهائى كه به وسيله آن خدا

اين اثر براى دروغ چنان قوى است كه گاهى دروغگو نسبت به آنچه كه گفته، فراموش 

 كند. اش را اثبات مى شود و عملى از او سر ميزند كه خالف گفته كار مى

ته برادران يوسف، چون يوسف را در چاه انداختند، پيراهن وى را به خون گوسفندى آغش

در حاليكه متوجه نبودند كه وقتى گرگ بچه را  كردند و گفتند: گرگ او را دريده است.

وَجائُوا » اين مطلب را بيان فرموده است.قرآن كريم بايست پيراهن پاره شود  بدرد، مى

 5«عَلى قَميصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ...

 ـ رسوائى 4

عالمه  شود. گو رسوا مىيكى از بدترين پيامد سوء دروغگوئى رسوائى است، و دروغ

اهلل در تفسير الميزان در مورد اين اثر از دروغ، برهانى عقلى اقامه  طباطبائى رحمه
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 فرمايد كه خالصه آن با اضافه توضيحات ما، چنين است: مى

كه اگر يک  طورى دائما در حال تغيير و تحول است، به ونظام هستى، كامالً به هم مرتبط 

اى آثار و پيامدهائى دارد،  ر حلقههريزد  ين سازمان به هم مىحلقه بگسلد تمام نظم ا

درپى خواهند آمد، ولى اگر حذف شود، نوعى دوگانگى را در پى  وقتى باشد اثرات وى پى

خواهد داشت، زيرا از سوئى براى تكميل چرخه حيات، آثار و تبعات آن حلقه الزم است 

اگر انسان چيزى را كتمان كند و دروغ  د.طلب و از طرف ديگر نبود حلقه، نبود اثر را مى

بگويد چون توان حفظ تمام ملزومات آن را ندارد، ناگزير آثارى براى تكميل رشته بروز 

 1شود. دهد و اين باعث رسوائى دروغگو مى ميدهد كه از حقيقت حلقه مفقوده خبر مى

 2«يَذْهَبُ بَهائُکَالَتَكْذِبْ فَ .دروغ نگو كه آبروى تو ميرود: فرمايدمی صادقامام 

 ـ دورى از بركت 5

از پيامدهاى دروغ، دور شدن مالئک و فرشتگان الهى از دروغگو هستند، كسانيكه واسطه 

 باشند. افاضه رحمت وسيع حضرت حقّ تبارك و تعالى مى

 3«بِهِاِذا كَذَبَ الْعَبْدُ تَباعَدَ الْمَلِکُ عَنْهُ ميالً مِنْ نَتْنِ ما جاءَ : »قال رسول اللّه
 گيرد. گويد فرشته به قدرى كه چشم كار كند از بدى بوى دروغ او فاصله مى وقتى بنده دروغ مى

 دوری از همدلیـ  6

، چه اينكه كندو روح همگرائی را از وی سلب می كند دروغ انسان را همسنگ ميّت مى

ديگران شود،  فضل زنده بر مرده اين است كه مردم از زنده نفع برند و بركاتى از او شامل

ها ندارد و مورد اعتماد  اى براى انسان و مورد اعتماد مردم باشد، كسى كه وجودش فايده

اى بين زندگان است. به اين حديث  باشد، زنده نيست بلكه مرده و اطمينان احدى نمى

يابد از زبان كسى جز  باشد كه انسان از چينش كلماتش قطع مى كه از جمله احاديثى مى

 در نشده است توجه كنيد:معصوم صا

الْكَذّابُ وَالْمَيِّتُ سِواءٌ، الَنَّ فَضِيلَةَ الْحَىِّ عَلَى الْمَيِّتِ، اَلثِّقَةُ بِهِ، فَاِذا لَمْ يُوثَقْ : »قال على

 4«بِكَالمِهِ فَقَدْ بَطَلَتْ حَياتُهُ
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باشد، لذا اگر  ورد اطمينان مىدروغگو و ميّت مساوى هستند. زيرا برترى زنده بر مرده به اين است كه زنده م
 اى مورد اطمينان نباشد، حياتش باطل و بى فايده است. سخن زنده

 موجبات دروغ

 تواند به چند علت ذيل انجام گيرد. دروغ مى

 ـ عادت 1

به « كذّاب»در تفسير امام صادق .اند اند و به آن عادت نموده تهبرخى خوى دروغ ياف

شود كه در  كند كذاب به كسى اطالق مى تباه تصور مىكه به اش« عبدالرحمن بن حجاج»

شود مگر اينكه دروغى از او سر  خير، كسى يافت نمى فرمايد: مورد چيزى دروغ گفته مى

ال ما مِنْ اَحَدٍ ااِلّ يَكُونَ ». كه به دروغگوئى عادت كرده است ميزند، بلكه كذّاب يعنى كسى

 1«الْكَذِبِ ذاكَ مِنْهُ وَلَكِنَّ الْمَطْبُوعُ عَلَى

 ـ حسادت 2

تر نسبت به همان نعمت به حساب  آنكه نتواند نعمتى را بر كسى ببيند، و خود را اليق

آورد و به همين سبب زوال نعمت و يا رسيدن بال را به او بطلبد، براى تحقق چنين 

ترين آنها و  هدفى به هر عملى ممكن است دست بزند كه چه بسا دروغ آسان

 زد او باشد.هموارترينشان ن

 ـ تبرئه خود 3

گاهى آدمى براى توجيه عمل خالف خود و تبرئه شدن نزد ديگران از حربه دروغ 

 كند. استفاده مى

 ـ غرور 4

هاى خود  گاهى انسان براى اينكه خود را بيشتر از آنچه كه هست نشان دهد و يا حقارت

كند  هميده باشد، مطرح مىشود. او بدون اينكه مطلبى را ف را بپوشاند به دروغ متوسل مى

 نمايد. و چيزى كه نقشى در آن نداشته به خود منسوب مى

 2«كَفى بِالْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ ماسَمِعَ: » قال رسول اللّه
 براى دروغگوئى انسان كافى است كه هر چه بشنود بگويد.

 ـ طمع در اموال مردم 5
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ن حقوق مردم و بلعيدن دسترنج آنها متوسل به اين گناه برخى براى زير پاى گذاشت

شوند، بدترين انواع دروغها، دروغ در كسب و كار و تجارت، به طمع رسيدن به سود  مى

 1«اَرْبَى الرِّبا الْكَذِبُ» باالترين رباها شمرده است. اردروغ اين بيشتر است. رسول خدا 

 ـ مزاح و خنده 6

ى خنداندن ديگران به هر اقدامى دست ميزنند و زبان را در بسيارند كسانى كه صرفا برا

 دهند. اختيار خوشحالى كاذب مردم قرار مى

واى بر  اند: اهلل فرموده در ضمن سفارشها و وصاياى خود به ابوذر رحمه رسول خدا

گويد و دروغ ميراند تا مردم را به آن بخنداند، واى بر او  كسى كه براى مردم سخن مى

وَيْلٌ لِلَّذى يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِکَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ ». و، واى بر اوواى بر ا

 2«لَهُ

 مراتب دروغ 

 اى از موارد آنها توجه كنيد: دروغ مراتب مختلفى دارد. به برخى از اين مراتب و گزيده

 دروغ به خدا - 1

به خداوند است، يعنى چيزى را كه حضرت حقّ  از بدترين انواع دروغ، دروغ بستن

 نفرموده است، به وى نسبت داد و يا مطلب حقىّ را از او سلب نمود.

واَل تَقُولُوا لِما تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَاللٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ، اِنَّ »

 3«الْكَذِبَ اليُفْلِحُونَ الَّذينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ
شود نگوئيد اين حالل و آن حرام است، تا بر خدا افتراء ببنديد. كسانى  بخاطر دروغى كه بر زبان شما جارى مى

 بندند، رستگار نخواهند شد. كه به خدا دروغ مى
از جمله موارد دروغ به خدا، دروغ گفتن با خداست. دروغ كسانى كه با زبان، ستايش 

  روند. كنند و در عمل راه ديگر مى خداى مى

 دروغ به معصومانـ  2

در نقش عظيم حديث در علوم و معارف اسالمى نيست. همين امر باعث شد  ترديدى

هاى تاريخى،  جعل حديث گاه به صورت يک شغل و حرفه به شدت رواج يابد. در بررسى
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اند كه  ش جعل بودهتوان برشمرد كه موجب جعل حديث و يا افزاي عوامل مختلفى را مى

و ناديده  انتقام از اسالم بعد از ناتوانى از مقابله فيزيكى با آن، دشمنى با اهل بيت

گرفتن شأن آنان، ناسيوناليستى عربى با هدف برترى دادن عرب بر غير عرب، طمع مادى 

و جلب رضايت صاحبان پول و منصب، كسب اعتبار اجتماعى با نشان دادن خود به 

نام حديث از اين  ل حديث، درك ناصحيح حديث و بيان فهم ناقص خود بهعنوان حام

شوند. البته برخى نيز كاسه داغتر از آش شده و به قصد توجه بيشتر  عوامل شمرده مى

 مردم به دين احاديثى ساختگى در اين حوزه وارد كردند!

انى كه است. بديهى است كس دروغ گفتن با معصومان ،از اقسام دروغ به معصومان

دهند و بلكه  طلبند، و حركتى جهت نيل به آن انجام نمى معصومان را به شفاعت مى

كنند، ويا كسانى كه دم از ضيق زمين وقطع اميد و عظمت بالء  فرامين آنها را ترك مى

دهند و راهى براى اصالح  تعالى فرجه را سر مى  دهند و دعاى فرج امام عصر عجل اللّه مى

عليهم اجمعين   اللّه ند، نيز از جمله دروغگويان با معصومان سالمپوي نفس خود نمى

 هستند.

 ـ دروغ به خالیق 3

دروغ اصطالحى در بحث اخالق، همين قسم از دروغ است كه غالبا در محاورات با 

 آيد. همنوعان پيش مى

 دروغ شوخى

نوعى از  كند، چنين گاهى آدمى قصد دروغ گفتن دارد ولى آن را در ضمن مزاح بيان مى

بنده مزه : فرمايدمی علىامام  دروغ شوخى نيز به قصد بيان واقعيت قطعا حرام است.

اليَجِدْ عَبْدٌ طَعْمَ » .چشد مگر اينكه دروغ را خواه شوخى يا جدى ترك گويد ايمان را نمى

 1«االْيمانِ حتّى يَترُكَ الْكَذِبَ هَزْلَهُ وَجِدَّهُ

 2دروغ نيست.قرينه نيز آورده باشد، قصد مزاح كند و البته اگر كسی 

 موارد جواز

هاى حساس كه رعايت حرمت اوامر و نواهى الهى با مصالح مسلمانان در مقابل  در بزنگاه
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گيرند، حضرت حقّ تبارك و تعالى بخاطر عزّتى كه به خاليق خويش  يكديگر قرار مى

گونه موارد او نه تنها  در اين است. مرحمت فرموده، دستور به حفظ مصالح مسلمانان داده

 دهد. است، بلكه به آنها ثواب مى از عقاب برخى گناهان گذشته

شود و  موارد جواز گناه كذب در يک نگاه كلى به دو بخش )اصالح ـ ضرورت( تقسيم مى

 باشد. تفصيل آنها به شرح ذيل مى

 ـ آشتى دادن 1

 شود،  و گاه واجب مىاگر آشتى كردن دو نفر مستلزم دروغ باشد، چنين دروغى جايز 

 1«اِنَّ اللّهَ عزَّوجَلَّ اَحَبَّ الْكَذِبَ فى الصاَّلحِ وَاَبْغَضَ الصِّدْقَ فى الْفَسادِ: » قال رسول اللّه
 همانا خداى متعال كذب در اصالح را دوست و راستى فسادآور را مبغوض ميداند.

ر مسير اصالح دو نفر عنوان اصوالً آنچه كه د ناگفته نماند بنابر روايتى از امام ششم

 .شود، نه صدق است و نه كذب مى

 2«اَلْكَالمُ ثاَلثَةٌ صِدْقٌ وَكَذِبٌ وَاِصالحٌ بَيْنَ النّاسِ»

 .سخن بر سه قسم است: راست، دروغ، اصالح بين مردم

 ـ دفع ضرر جانى یا مالى قابل توجه 2

تگى داشته باشد، چنين اگر دفع ضرر جانى يا دفع ضرر مالى قابل اعتناء به دروغ بس

 باشد. سخنى جايز مى

 3«اَلْكِذْبُ مَذْمُومٌ ااِلّ فى اَمْرَيْنِ: دَفْعِ الشَّرِ الظَّلَمَةِ وَ اِصاْلحِ ذاتِ الْبَيْنِ: »قال الصادق

 .دروغ جز در دو موضع قبيح است. وآن دو عبارتند از: دفع شر ظالمان واصالح بين مردم

 گنجد. نائات حرمت دروغ بوده و در همين مقوله مىحيله در جنگها نيز از استث

 ـ وعده به همسر و فرزندان 3

ها اثرات مثبت زيادى به همراه دارد، كانون خانواده  وعده به اهل و عيال چون ساير وعده

ولى از آنجا كه ممكن  شود. بخشد، نيز مانع دروغگوئى فرزندان مى را صفا و صداقت مى

نان آور منزل تأمين نشود و خطرات اقتصادى، سرمايه وى را است گاهى اهداف اقتصادى 

هاى اهل خانه ممكن است با  دستخوش تغييرات قرار دهد، و يا از آنجا كه برخى خواسته
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توان از سوئى براى  ساليق اجتماعى و دينى هماهنگ نباشد و... در چنين مواردى مى

 طابق با اعتقاد بر زبان آورد..دلگرم نمودن اهل منزل و يا توجيه آنها، كالمى غير م

ناگفته نماند كه مرز ميان حرمت و جواز كذب بسيار دقيق است و ضمن اينكه مصاديق 

مشكوك، قطعا حكم حرمت دارند و اصل حرمت در موارد شبهه جارى است، بايستى 

حتى المقدور نسبت به موارد جواز نيز با احتياط برخورد كرد، زيرا چه بسا در گذر زمان 

 هاى بزرگ تبديل شوند. نين سخنانى، به دروغچ

كُلُّ كَذِبٍ مَسئُولٌ عَنْهُ صاحِبُهُ يَوْماً، االّ كَذِباً فى ثاَلثَةٍ، رَجُلٌ كائُدٌ فى : »قال الصادق

يُريدُ  حَرْبِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ، اَوْ رَجُلٌ اَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَلْقى هذا بَغَيْرِ ما يَلْقى بِهِ هذا،

 1«بِذلکَ االِصْالحَ ما بَيْنَهُما، اَوْ رَجُلٌ وَعَدَ اَهْلَهُ شَيْئاً وَهُوَ اليُريدُ اَنْ يُتِمَّ لَهُمْ 
گيرد، مگر در سه جا، مكر و كيد در حرب كه حرمت آن  صاحب هر دروغى روزى مورد بازخواست قرار مى

صورتى نقل  كند و چيزى از كسى براى ديگرى به برداشته شده است ـ كسى كه بين دو نفر اصالح برقرار مى
اى به عيالش ميدهد  را آشتى دهد ـ كسى كه وعدهوبدين وسيله ميخواهد بين آن دو  كند كه وى نگفته است مى

 با اينكه قصد انجام آن را ندارد.
هائى اگر پيامدهاى بدى داشته  البته بازهم يادآورى اين نكته الزم است، چنين دروغ

 عدم اعتماد بر جاى گذارد، قطعا جايز نيست.باشند و 

 توریه

توريه سخنى است چند پهلو كه يک جهت آن مطابق اعتقاد و واقع مورد نظر متكلم 

باشد و متكلم همان جهت را اراده كرده و از آن نظر سخنى درست است، ولى مخاطب 

واقع  بسا جهات ديگر به ذهنش تبادر كند كه در آن صورت سخن متكلم مطابق چه

تواند توريه كند، مشروع نيست  باشد و تا انسان مى توريه جايز و گاهى واجب مى نيست.

 دروغ بگويد.

سؤال كرد: كسى را  در كتاب مستطرفات سرائر آمده است: شخصى از امام صادق

گويد: بگو اينجا نيست. )موضعى كه وى در آن محل نبوده  ميخواهند، وى به كنيزش مى

ال بَأسَ لَيْسَ » .باشد باكى نيست، اين دروغ نمى ارد؟ حضرت فرمودند:است( چه حكمى د

 2«بِكَذِبٍ
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 گوش دادن به دروغ

گوش دادن به دروغ اگر بدتر از دروغگوئى نباشد از آن كمتر نيست، زيرا چه بسا دروغگو 

گويد و صرف توجه به  خاطر وجود كسانى كه به حرف وى توجه دارند، دروغ مى تنها به

سؤال شد: آيا گوش دادن  از امام صادق باشد. موجبى براى تشويق او مى سخن وى

 گو جايز است؟ حضرت در پاسخ فرمودند: به سخن افسانه

ال، مَنْ اَصْغى اِلى ناطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فانِ كانَ النّاطِقُ عَنِ اللّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللّهَ وَاِنْ كانَ النّاطِقُ »

 1«بَدَ اِبْليسَعَنْ ابْليسَ فَقَدْ عَ
اى گوش بسپارد بنده وى شده است، پس اگر گوينده از خدا بگويد بنده خدا و اگر از  خير، كسى كه به گوينده

 شيطان بگويد بنده شيطان شده است.
ال » است: هاى آن را، نبودن دروغ بيان كرده هاى بهشت و نعمت قرآن كريم يكى از ويژگى

 تعبير به اثم شده است: ،در سوره واقعه از كذب، 2«كِذّاباً يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً واَل

 3«اليَسْمَعُونَ فيها لَغْواً واَل تَأثيماً»

 سوگند اقسام 

اثبات حقّ و بيان مطلبى و آن سوگندی است كه  سوگند واجبسوگند بر سه قسم است. 

صادق  سوگندى كه متعلق آن امرىو آن  بستگى داشته باشد، سوگند مكروهآن مهم به 

 ی است كهسوگندو آن  سوگند حرام، باشد و بيان آن به حد لزوم نرسد، مكروه است

در آينده كه نيّت است  سوگند به چيزىيا و بوده خالف اعتقاد و واقع در امور گذشته 

 انجام آن را نداشته باشد

 كفاره سوگند

مستوجب  سوگندى كه متعلق به تحقق يا ترك عملى در آينده است اگر شكسته گردد

باشد، كفاره حنث قسم، اطعام ده نفر يا پوشاندن همين تعداد بوده و شكننده  كفاره مى

سوگند در انتخاب هر كدام از اين دو كفاره مخيّر است و در صورت عدم امكان اين دو، 

 بايد سه روز روزه بگيرد.

 شهادت دروغ
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براى اداء شهادت د خو و حتی بهتر است كه شاهد باشد شهادت شهود الزم مىهر چند 

 شود.حاضر 

 1«خَيْرُ الشَّهادَةِ ما يَشْهَدُ بِها صاحِبُها قَبْلَ اَنْ يَسْأَلَها: » قال رسول اللّه
 بهترين گواهى، اداء شهادت شاهد است قبل از اينكه ذى نفع طلب شهادت كند.

 است.معصيت كار كند  شاهد اگر از ادای شهادت خودداریالبته و 

2«تُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَاِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَليمٌواَلتَكْ»... 
  

دهيد  و شهادت را كتمان نكنيد پس هركس آن را كتمان كند قلبش گنهكار است و خداوند به آنچه انجام مى
 آگاه است.

، معاونت در  سبيل اللّهمشتمل بر چندين گناه از جمله: دروغ، سد  دروغشهادت ولی 

باشد. اين معصيت در اخبار و احاديث به شدّت تقبيح  گناه، غصب حقوق غير، و... مى

در پايان سوره فرقان خصوصيات . هائى براى آن بيان شده است شده و مكافات و مجازات

بيان شده است، يكى از اوصاف بندگان شايسته خداوند در اين آيات، « عباد الرحمن»

 از شهادت به دروغ است. پرهيز

 3«وَالَّذينَ اليَشْهَدُونَ الزُّورَ...»
 و كسانى كه به دروغ گواهى نميدهند.

 چنين بيان نموده است: در قيامت، عذاب شهادت دهنده به دروغ را پيامبر خدا

كَما يَدْلَعُ الكَلْبُ  يُبْعَثُ شاهِدُ الزُّورِ يَوْمَ القِيمَةِ يَدْلَعُ لِسانَهُ فى النّارِ: » قال رسول اللّه

 4«االِناءِ لِسانَهُ فى
گرداند، زبانش را در  شود در حاليكه چون سگ كه زبان را در ظرف مى شاهد دروغگو در قيامت برانگيخته مى

 چرخاند. آتش مى
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 فحش

شود و  در جامعه مىو همدلی يكى از گناهانى كه موجب از بين رفتن روحيه تعاطف 

رى به جاى مى گذارد، فحش و ناسزاگوئى است. اسالم طى مراحلى عواقب منفى بسيا

 درصدد از بين بردن ريشه اين مفسده اجتماعى است.

مرحله اول دستور اسالم اين است كه انسانها به نيكى با يكديگر رفتار كنند و سخن 

 شايسته بر زبان جارى نمايند.

  1«وقُولُوا للِنّاسِ حُسْناً...»... 

 2«وا لَهُمْ قَواْلً مَعْرُوفاًوَقُولُ»... 

در مرحله بعد اگر بين دوستان اصطكاكى پيش آمد، اين حالت با حلم و بردبارى طرفين 

 و يا حداقل يكى از دو طرف زدوده شود و تبديل به عداوت علنى نگردد.

 3«وَالْكاظِمينَ الْغَيْظَ وَالْعافينَ عَنِ النّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الـْمُحْسِنينَ»...
 گذرند و خداى نيكوكاران را دوست دارد. برند و از خطاى مردم مى آنها كه خشم خود را فرو مى

در مرحله سوم چون عامل اساسى فحش، زبان است، دستورات اكيدى در كنترل زبان 

گيرد ولى بسيار محدود  وارد شده است. البته فحش با اشاره، كتابت و... هم صورت مى

 تعقل و در نتيجه پشيمانى زياد است. است، چه اينكه فرصت 

 4«صاَلحُ االِنْسانِ فى حَبْسِ اللِّسانِ: »قال على
 مصلحت انسان در زندان نمودن زبان وى است.

 5«اللِّسانُ سَبُعٌ اِن خُلِّىَ عَنْهُ عَقَرَ» نيز آن حضرت فرموده است:
 گيرد. اى است كه اگر رهايش كنى دندان مى زبان درنده

مرحله، عواقب دنيوى و اخروى فحش را برشمرده و مؤمنان را به اين شيوه  و در آخرين

 دارد. از آن بر حذر مى

 نمائيم. گيرند در دو دسته ذيل بررسى مى اخبارى كه در اين مرحله جاى مى

 الف( پیامدهاى فحش
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 فحش تبعات متعددى دارد و از جمله آنها:

 .از اسالم خارج استدهنده ـ فحش  1

اِذا قالَ المُؤْمِنُ الَخيهِ اُفٍّ، خَرَجَ مِنْ واَليَتِهِ، وَاِذا قالَ اَنْتَ عَدُوّى كَفَرَ : »قال الصادق

 1«اَحَدُهُما، واَل يَقْبَلُ اللّهُ مِنْ مُؤمِنٍ عَمَالً وَهُوَ يُضْمِرُ عَلى اَخيهِ الْمُؤمِن سُوءً
ى با او بيرون رفته و هرگاه به وى بگويد:تو دشمن بگويد، از پيوند دين« افّ»هنگامى كه مومن به برادر دينى خود 

 پذيرد. اند و خداوند از مؤمنى كه نيّت بدى را از برادرش به دل دارد، عملى را نمى منى، يكى از آن دو كافر شده
 وقتى فاحش از اسالم خارج شده باشد طبعا فحش نيز از دايره دين بيرون است.

 2«لَيْسا مِنَ االِسْالمِ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُّشُ: »قال على

 .دشنام دادن و ناسزا شنيدن از مسلمانى به دور است

 .ـ فحش نفاق است 2

 3«اَلْفُحْشُ وَالْبِذاءُ والسَّالطَةُ مِنَ النِّفاقِ: »قال الصادق
 دشنام دادن و بدزبانى و هرزه گوئى از عالئم نفاق است.

 .خردى است ـ فحش عالمت بى 3

 4«هُ السُّفَهاءِ اَلْمُتَبَجِّحُ بِفُحْشِ الكاَلمِاَسْفَ : »قال على
 اى است كه از فحش دادن خود شادمان است. ترين انسانها، دشنام دهنده سفيه

 .ـ فحش شرّ مخلوقين است 4

 5«لَوْ كانَ الْفُحْشُ رَجُالً لَكانَ رَجُلُ سُوءٍ : » اللّه قال رسول
 اگر فحش مخلوقى باشد شرّ مخلوقان الهى است.

 .ـ فحش موجب عداوت است 5

از جمله وصاياى پيامبر به كسى كه درخواست سفارشى از آن حضرت كرده بود،اين 

 جمله است:

 6«التَسُبُّوا النّاسَ فَتَكْتَسِبُوا الْعَداوَةَ بَيْنَهُمْ»
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 .شود مردم را ناسزا نگوئيد كه ناسزا گفتن به مردم، موجب عداوت بين آنان و شما مى

 .كند را زايل مى ـ فحش بركت 6

مَنْ فَحُشَ عَلى اَخيهِ الْمُسْلِمِ نَزَعَ اللّهُ مِنْهُ بَرَكَةَ رِزْقِهِ وَ وَكَلَهُ اِلى نَفْسِهِ وَاَفْسَدَ عَلَيهِ »

 1«مَعيشَتَهُ
كه به برادر خود دشنام دهد، خداوند بركت از روزى او بردارد و او را بخودش واگذارد و زندگيش را تباه  كسى
 سازد.

قائل و راوى اين روايت در سند اصلى آن كه اصول كافى است ثبت نشده است، ولى به 

حسب ترتيب مرحوم كلينى در نقل احاديث، بيان كننده حديث يكى از دو امام همام 

 2بوده است. باقر و يا صادق

 .كند ـ فحش مخاطب را وادار به پاسخگوئى مى 4

 شنود. دشنامها و بدتر از آن را مىكسى كه به ديگرى دشنام دهد، خودش همان 

 3«مَنْ عابَ عَيبَ وَمَنْ شَتَم اُجيبَ: »قال على
 شود. شود و آنكه دشنام دهد، جواب دشنامش داده مى كسى كه عيب گيرد، عيبش گرفته مى

 4«مَنْ رَمىُ النّاسَ بما فيهِم رَمَوْهُ بِما لَيْسَ فيهِ : »العابدين الحسين زين بن قال على
 كنند. ه مردم را به عيوبشان طرد كند، او را به آنچه كه در وى نيست طرد مىكسى ك

 .ـ فاحش بدترين خاليق است 1

شود چون كسى از بد زبانى او در امان نيست و همه از  مراوده مردم با فاحش كم مى

 هراسند. چرخش زبان او مى

 5«لنّاسُ اِتّقاءَ فُحْشِهِاِنَّ مِنْ شَرِّ النّاسِ مَنْ تَرَكَهُ ا: » اللّه قال رسول
 بدترين مردم كسى است كه خاليق از ترس ناسزا گوئيش وى را ترك كرده باشند.

 .ـ فاحش مغضوب خداوند است 2

 6«اِنَّ اللّهَ يُبْغِضُ الْفاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ : »قال الباقر
 خداوند دشمن ميدارد دشنام گوى دشنام جوى را.
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 .1112 ، حكنز العمال -5
 .146، ص41بحار االنوار، ج -6
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 .اهد مردـ فحاش به بدترين شكل خو 11

 1«مامِنْ اِنْسانٍ يَطْعُنُ فى عَيْنِ مُؤمِنٍ ااِلّ ماتَ بِشَرِّ مَيْتَةٍ : »قال الباقر

 .كسى نيست كه در مقابل چشمان مؤمنى وى را بد گويد مگر اينكه به بدترين مرگها بميرد

 در آخرت ناسزاگوب ـ 

شود. او  ارد نمىبهشت جاى پاكان است و فاحش كه زبان خود را آلوده نموده به آن و

 بايد به جائى رود كه با زبانش تناسب داشته باشد.

 2«اَلْجَنَّةُ حَرامٌ عَلى كُلِّ فاحِشٍ اَنْ يَدْخُلَها: » اللّه قال رسول
 بهشت بر هر ناسزاگوئى حرام است كه در او وارد شود.

ذِىءٍ، قَليلِ الْحَياءِ اليُبالى ما حَرَّم الْجَنَّةَ عَلى كُلِّ فاحِشٍ، بَ  اِنّ اللّه» و نيز فرموده است:

 3«قالَ واَل ما قيلَ لَهُ
شود  گويد و به وى گفته مى آبرو و كم شرمى كه با كسى از آنچه مى خداوند بهشت را حرام نموده بر فحاش بى

 .ابائى ندارد

 4«مَنْ خافَ النّاسُ لِسانَهُ فَهُوَ فِى النّارِ» فرمايد: مى و امام صادق
 از زبانش بترسند در آتش است. كسى كه مردم

كرد. روزى در بازار  آن حضرت دوستى داشت كه هميشه باوى بود و او را رها نمى

بود در « سند»و دوستش در حال گذر بودند و غالم دوستش كه اهل  كفاشها، امام

 آمد. پى ارباب خويش مى

د، بار دوم و سوم نيز سر او برگشت تا غالم خود را براى انجام كارى صدا زند ولى او را ندي

برگرداند ولى او را مشاهده ننمود. بار چهارم چون چشمش به غالم خود افتاد، گفت: اى 

دست مبارك خود را بلند كرد و به پيشانى خود  حضرت صادق زنازاده كجا بودى؟

كنى؟ خيال كردم با تقوا هستى ولى  ، مادرش را به زنا متهم مى زد و فرمود: سبحان اللّه

و مشرك است. حضرت « سند»عرض كرد: قربانت شوم مادرش اهل نه، چنين نيستى. 

د؟ از من دور شو. اصحاب در پى آن واقعه ى كه هر ملتى نكاحى داردانمیفرمودند: مگر ن

                                                           
 .361، ص2اصول كافى، ج -1
 .1115 ، حكنز العمال -2
 .112، ص42بحار االنوار، ج -3
 .213، ص45بحار االنوار، ج -4
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 1هرگز امام را با وى نديدند.

وارد شدم، آقا در آغاز سخنش  گويد: بر امام مى از اصحاب امام صادق« سماعه»

گو و بد زبان و  مود: اين چه بود كه بين تو و شتردارت اتفاق افتاد؟ مبادا دشنامبمن فر

لعنت كننده باشى. عرض كردم: ولى او به من ستم كرد. حضرت فرمود: اگر او به تو ستم 

كرده، تو از او سر افتادى، اين حركت از كردار من نيست، من به شيعيانم چنين دستورى 

كنم و باز  مرزش بخواه و به آن باز نگرد، گفتم: استغفار مىدهم، از پروردگارت آ نمى

 2گردم. نمى

 در پايان اين مبحث به چند نكته مهم ديگر در ارتباط با اين بحث توجه كنيد.

 ناسزا به سایر مخلوقات

ناسزا گفتن به اشياء و مخلوقات ديگر خداوند نيز جايز نيست، گاهى برخى كه چيزى 

گويند،  بينند، حوادث طبيعى را ناسزا مى طراحى شده خود مىبرخالف خواسته از قبل 

 دهند و... زمين و آسمان و باد و باران را دشنام مى

اينها عالوه بر ناسپاسى و ناشكرى و عدم رضايت به مقدرات خداوند، به واسطه سبّ و 

 شوند. فحش بودنشان نيز معصيت شمرده مى

حَ فَانَّها مَأْمُورَةٌ واَل تَسُبُّوا الْجِبالَ واَلَ السّاعاتِ وال االْيّامَ وَلَا التَسُبُّوا الرِّيا: » اللّه قال رسول

 3«اللَّيالى فَتَأثِمُوا وَ تَرْجِعُ عَلَيْكُمْ 
كنند. كوهها وساعات و روزها و شبها را نيز  بادها را ناسزا نگوئيد كه آنها مأمور هستند و امر الهى را اجابت مى

 هكار ميشويد و به خود شما برميگردد.دشنام نگوئيد كه گن
 4«ال تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَانَّ اللّهَ هُوَ الدَّهْرُ» فرمايد: و همچنين مى

 زمانه را دشنام ندهيد، كه زمانه خداوند است، خالق زمانه خداست.
در اين راستا دشنام دادن به ابليس هم جايز نيست و تنها بايد از شرور او به خداوند پناه 

 ورد.آ

 1«التَسُبُّوا الشَّيْطانَ وَتَعَوَّذُوا بِاللّهِ مِنْ شَرِّهِ : » اللّه قال رسول

                                                           
« هند»سند در لغت فارسى و عربى به معناى حرام زاده آمده است و در عربى به  -324، ص2جاصول كافى،  -1

 نيز اطالق شده است.
 .326، ص2اصول كافى، ج -2
 .2، ص61بحار االنوار، ج -3
 .4، ص5تفسير نور الثقلين، ج -4
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 شيطان را ناسزا نگوئيد بلكه از شرّ وى به خدا پناه بريد.
 پاسخ دشنام

 ممكن است جواز پاسخ دشنام را از برخى آيات از جمله آيات ذيل استفاده كرد.

 2«عْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدى عَلَيْكُمْ...فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَا».. 
 اگر به شما تعدّى كردند شما نيز حقّ مقابله به مثل داريد.

 3«وَاِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ...»
 اى كه به شما تعدّى شده كيفر دهيد. هرگاه خواستيد مجازات كنيد به اندازه

ن دشنام كسى را پاسخ گفت ولى نبايد پاسخ دشنام از حد دشنام بگذرد و توا و لذا مى

 پاسخ گوينده از دشنام دهنده سر افتد. 

 گويند، حضرت فرمودند: دو نفر را مشاهده فرمود كه به يكديگر ناسزا مى امام كاظم

 4«مَظْلُومُ اَلْبادى اَظْلَمُ وَوِزْرُهُ وَ وِزْرُ صاحِبِهِ عَلَيهِ مالَمْ يَتَعَدِّ الْ»
آنكه شروع نموده ظالمتر است و گناه وى و گناه مخاطبش بر عهده اوست. البته ماداميكه او از حدى كه مورد 

 ستم قرار گرفته تعدّى نكند و بيشتر از آغاز كننده نگويد.
اهلل در كافى، روايتى شبيه به خبر باال با اختالف در قسمت انتهائى  مرحوم كلينى رحمه

 وده است.آن نقل فرم

 5«اَلْبادى مِنْهُما اَظْلَمُ وَوِزْرُهُ وَوِزْرُ صاحِبِهِ عَلَيْهِ مالَمْ يَعْتَذِرْ اِلَى المَظْلُومِ»
 كه از او عذرخواهى نكند. آنكه شروع نموده ستمكارتر است و گناه او و رفيقش بر گردن اوست، مادامى

دس اين است كه به هر البته به واسطه اهميت گناه فحش و اينكه مقصود شارع مق

صورت و تحت هيچ شرايطى از ميان دو لب مسلمان فحش صادر نشود، جواب دادن 

 فاحش سزاوار نيست.

گويد،  عرض كردم: كسى از اقوام من، مرا ناسزا مى گويد:به پيامبر خدا مى« عياض»

 فرمايند: آيا جايز است من هم...؟ حضرت در پاسخ مى

 6«يَتَعاوَيانِ وَيَتَهاتَرانِ  اَلْمُتَسابّانِ شَيْطانانِ»
                                                                                                                                                    

 .2121 ، حكنز العمال -1
 .124بقره ـ  -2
 .126نحل ـ  -3
 .324، ص41بحار االنوار، ج-4
 .322، ص2اصول كافى، ج -5
 .12تنبيه الخواطر، ص -6
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 كنند. كشند و يكديگر را تكذيب مى دو كس كه به هم دشنام بدهند، دو شيطانند، بر هم صيحه مى
 سبّ والدین

از بدترين گناهان كبيره، دشنام دادن به والدين است. شايد بنظر رسد بيان اين مطلب 

را دشنام دهد. ولى با دقّت ضرورى نباشد، چون كسى حاضر نيست براحتى والدين خود 

دهد، شرايط را براى  يابيم همين كه انسان به كسى دشنام مى در روايات ذيل در مى

كند و لذا در واقع آنها را دشنام داده  دشنام دادن به خودش و پدر و مادرش فراهم مى

 است.

، اصحاب عرض «لُ والِدَيْهِمِنْ اَكْبَرِ الْكَبائِرَ اَنْ يَسُبَّ الرَّجُ»فرمودند:  روزى رسول خدا

در پاسخ  كردند: چگونه كسى حاضر است به والدين خود دشنام دهد؟ پيامبر خدا

 فرمودند:

 1«يَسُبُّ الرَّجُلَ اَباهُ، فَيَسُبَّ االَخِرُ اَباهُ»
ه پدر از بزرگترين گناهان كبيره دشنام به والدين است. ـ انسان به پدر كسى دشنام ميدهد و او هم در پاسخ، ب

 وى دشنام ميدهد.
  ناسزا به معصومان

يابد و در اسالم حكم قضائى و حد شرعى براى  بدگوئى به مقدسات، زشتى مضاعفى مى

 آن مطرح شده است.

 2«مَنْ سَبَّ نَبِيّاً مِنَ االَنْبِياءِ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ سَبَّ وَصِيّاً فَقَدْ سَبَّ نَبِيّاً: » اللّه قال رسول
پيامبرى از پيامبران الهى را دشنام دهد او را بكشيد، و آن كس كه وصّى پيامبر را دشنام دهد حكمش كسى كه 

 .مانند دشنام دهنده به پيامبر است

 فرمايد: بينى نموده و مى ناسزاگوئى به خودش را پيش حضرت امير

 3«وَلَكُمْ نَجاةٌ  ااَل وَاِنَّهُ سَيَأمُرُكُمْ بِسَبّى... فَسُبُّونى فَاِنَّهُ لى زَكاةٌ»
كنند، مرا دشنام دهيد كه براى من زكاة و مايه نجات شما از شر و گزند  بزودى شما را به دشنام بر من امر مى

 دشمن است.
گويد: معاويه در  ابن ابى الحديد معتزلى كه نهج البالغه حضرت را تفسير نموده است مى

تراب الحد فى دينک وصد عن سبيلک اللهم ان ابا  گفت: هاى نماز جمعه مى پايان خطبه

                                                           
 .12تنبيه الخواطر، ص -1
 .221، ص42بحار االنوار، ج -2
 .54، ص4شرح نهج البالغه حديدى، ج -3
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 1فالعنه لعنا وبيال و عذّبه عذابا اليما.
خدايا ابوتراب در دين تو ملحد شده و راه تو را سدّ نموده است، او را از رحمت خودت به شدّت طرد نما و عذاب 

 كن.
 كرد و اين گويد: معاويه اين جمالت را به سراسر كشور اسالمى ارسال مى ابى الحديد مى

 هاى منابر بود. بخشى از خطبه« عمر بن عبدالعزيز»تا عهد حكومت 

من از روح مقدس و مطهر امام المتقين، امام المسلمين، يعسوب الدين، مولى الموحدين، 

خواهم  و نيز از خوانندگان عزيز اين كتاب پوزش مى الغالب على بن ابيطالب  اسداللّه

ردم، هدف من صرفا اثبات عداوت نظام فكرى كه چنين صريح اين سخن معاويه را نقل ك

اموى با وجود ذيجود اولياء دين حتى سالها پس از شهادتشان است. نظام فكرى 

تدبير  گرى و وهابيت خشن و بى اساسى كه امروزه خود را در شعار دروغين سلفى بى

دهد! خداوند همه را هدايت و شرور دشمنان دين پيامبر را به خودشان  نشان مى

  گرداند. ان شاءاللّهبر

 لعن

باشد، اين كلمه هر چند  مى خدا لعن به معناى خوار شدن و مطرود گشتن از رحمت

 است. دشنام نيست ولى اخبار و روايات زيادى در حرمت آن وارد شده

 2«لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ : » اللّه قال رسول

شايسته خود را نيابد به لعن كننده  فرمايد: اگر لعن جايگاه صحيح و نيز مى امام باقر

 گردد. برمى

اِنّ اللَّعْنَة اِذا خَرَجَتْ مِنْ فِىِّ صاحِبِها تَرَدَّدَتْ بَيْنَهُما، فَاِنْ وَجَدَتْ مَساغاً وَ ااِلّ رَجَعَتْ عَلى »

 3«صاحِبِها
رود واالّ به  دا كند مىوقتى لعنت از دهان كسى بيرون آمد در هوا معلّق ميماند، اگر جائى مطابق شأن خود پي

 گردد. صاحب خود برمى
واسطه بزرگى گناهشان مورد لعن خدا و رسول قرار  اى از اهل عصيان به البته عده

عمل، اهل رشوه، اختالف انداز، ربا خوار، قاطع رحم، عاق والدين،  اند، عالم بى گرفته

 اند. بندگان پول و...از اين جمله
                                                           

 .56، ص4شرح نهج البالغه حديدى، ج -1
 .1112 ، حلعن مؤمن همانند قتل وى است. كنز العمال -2
 .2462ـ حديث  2اصول كافى، ج -3
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شده است كه از جمله آنها ظالمين به حقوق ائمه دستور به لعن برخى نيز داده 

 باشند. مى معصومان

 1«اَللّهُمَ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآخِرَ تابعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ»
 خدايا لعنت كن اوّلين ستمكارى كه ستم بر پيامبر و آل او نمود وآخرين پيرو وى در ستم.

حال هركسى به هر نحوى پيروى از ابليس كند، همانند او و به همان اندازه از به هر 

قالَ » درگاه خداوند مطرود و ملعون است و لعن وى بسته به نوع معصيتش جايز است.

 2«فَاخْرُجْ مِنْها فَاِنَّکَ رَجيمٌ، وَاِنَّ عَلَيْکَ لَعْنَتى اِلى يَوْمِ الدّينِ
سمانها خارج شو كه تو رانده درگاه من هستى و همواره لعنت من تـا قيامـت بـر تـو خداوند به ابليس فرمود: از آ

 خواهد بود.
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 سوء ظن

شخصيت هر انسانى همانند مال و جان او محترم است و هتک حرمت اشخاص كمتر از 

 .بسا تبعات منفى بيشترى داشته باشد قتل آنها نيست و چه

 1«اِنَّ اللّهَ حَرَّمَ عَلَى المُسْلِمِ دَمَهُ وَمالَهُ وَعِرْضَهُ وَاَنْ يَظُنَّ بِهِ سُوءُ الظَّنِ: » اللّه قال رسول
 خداوند خون و مال و آبروى مسلمان را محترم و نيز سوء گمان به وى را تحريم نموده است.

اند داشته باشد. گاهى هر آنچه نفى و اثبات تطابق ذهن با عالَم خارج، چهار حالت مى تو

به ذهن آمده دقيقا مطابق خارج بوده و همان چيز ذهنى واقع شده است. و گاهى تطابق 

باشد. اگر تطابق حتمى باشد، به آن يقين و علم اطالق مى  خارج و ذهن احتمالى مى

 شود و اگر تطابق احتمالى باشد چنانچه احتمال تطابق و عدم آن تقريبا مساوى باشد

%( ظن و اگر امكان تطابق كمتر 45شک گويند و اگر احتمال تطابق بيشتر باشد )حدود 

 گردد. %( وهم اطالق مى25باشد )حدود 

بر اين اساس غير از مورد تطابق حتمى، بقيه موارد )وهم، شک، ظن( مشكوك بوده و 

م طبعا نسبت هر صفت مذمومى به كسى بدون علم و قطع و تنها با ظن و گمان مذمو

است. بديهى است وقتى سوءظن مذموم باشد سوء شک و سوء وهم نيز بطريق اولويت 

 قطعى ناپسند شمرده مى شوند. 

 2«يَا اَيُّها الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ...»
 گناه است. اى مؤمنان از بسيارى از گمانها بپرهيزيد چرا كه برخى از آنها

گيرد و آن حالتى ممدوح بوده و حكايت از  ظن قرار مى صفت سوءظن، حسندر مقابل 

 سعه صدر و حلم وسيع صاحب آن صفت مى كند.

نمايد و با ديدن و يا شنيدن عمل  كه افعال ديگران را حمل بر صحت مى كس آنبی شک 

كه با  كس ند و يا آنك گيرى نمى يابد و اشكاالت احتمالى آن را پى ظن مى خيرى حسن

شود، عقلى كاملتر دارد  ديدن و شنيدن عملى زشت در پى امكان حملى صحيح مى

نسبت به كسى كه دائما در پى فاسد نمودن اعمال خير ديگران و توجه به زشتيها و يا 

 پيداكردن توجيهات نادرست است.
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 1«ظَنُّ الرَّجُلِ عَلى قَدْرِ عَقْلِهِ : »قال على
 به اندازه عقل اوست.گمان انسان 

 آثار مثبت حسن ظن

تواند آثار بسيار ديگرى داشته باشد كه  ظن عالوه بر تكامل قدرت دراكه انسان، مى حسن

 :از جمله آنها

ظن دارد آرام  باشد. وجدان كسى كه حسن ظن موجب راحتى روح و روان مى ـ حسن 1

 فرمايد: اين باره مى در باشد، حضرت امير است و از اضطراب و ناراحتى مصون مى

حُسْنُ الظَّنِ راحَةُ الْقَلْبِ » ظن موجب راحتى قلب و باعث سالمتى دين است. حسن

 2«وَسَالمَةُ الدّينِ

حُسْنُ الظَّنِ » ظن غصه را كم و انسان را از پيروى گناه ميرهاند. حسنفرمايد: نيز می

 3«يُخَفِّفُ اَلْهَمَّ وَيُنجى مِنْ تَقَلُّدِ االِثْمِ

باشد. آنكه عِرض و آبروى ديگران  ظن افزايش محبّت و مودّت مى ـ ديگر از آثار حسن 2

دارد، در مخاطبين  باشد و شخصيت اشخاص را مصون و محفوظ مى نزد وى محترم مى

 گيرد. كند و مورد مهر و مودّت ديگران قرار مى خود امنيت روانى ايجاد مى

 تبعات سوء ظن

وانى و اجتماعى بدنبال دارد. اولين اثر اين گناه كه با آن سوءظن پيامدهاى زيانبار ر

گوئى است، چرا كه نسبت غير يقينى به هر شخصى، چه در مرحله  باشد دروغ همراه مى

 شود و كذب است. وهم باشد يا ظن، خالف اعتقاد محسوب مى

 4«اِيّاكُمْ والظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ أكْذَبُ الْكِذْبِ: » اللّه قال رسول
 از گمان بپرهيزيد كه گمان دروغترين دروغهاست.

ورزد و افعال  از ديگر تبعات اين گناه عدم اعتماد مردم است. آنكه به ديگران سوءظن مى

گيرد و اطمينان نفسانى براى  كند از قلوب خاليق فاصله مى آنها را حمل بر منفى مى

 آورد. كسى بوجود نمى
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 1«يَثِقُ بِاَحَدٍ لِسُوءِ ظَنِّهِ واَل يَثِقُ بِهِ اَحَدٌ لِسُوءِ فِعْلِهِ شَرُّ النّاسِ مَنْ ال: »قال على
بدترين مردم كسى است كه به واسطه سوء گمانش به كسى اطمينان نداشته باشد و به همان علت كسى به وى 

 اطمينان نيابد.
ه خورد و هم عبادات انسان را تبا چنين گناهى همانند خوره هم بدن انسان را مى

 نمايد. مى

 2«ايّاكَ اَنْ تُسئَى الظَّنَّ فَاِنَّ سُوءَ الظَّنِّ يُفْسِدُ الْعِبادَةَ وَيُعَظِّمُ الْوِزْرَ : »قال على
 سازد. بپرهيز از بدگمانى كه عبادت را از بين برده و گناه را بزرگ مى

مى سوءظن به اهل منزل عالوه بر متالشى نمودن پايگاه عاطفى خانواده گاهى موجب 

 شود همسر عفيف و پاكدامن به گناه كشانده شود.

باشد اما غيرت در غير موضع خود و  غيرت براى مردان هر چند از صفات حميده مى

 بدون جهت مفسده انگيز است.

ريئَةَ اِيّاكَ والتَّغايُرَ فى غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَاِنَّ ذلِکَ يَدْعُوا الصَّحيحَةَ اِلَى السَّقَمِ وَالْبَ: »قال على

 3«اِلىَ الرَّيْبِ 
 سازد. از اِعمال غيرت در غير محل خود بپرهيز كه آن، انسان سالم را بيمار و آسوده را مضطرب و دگرگون مى

 موجبات سوء ظن

 توان در موارد زير جستجو كرد: هاى سوءظن را مى عوامل و انگيزه

 ـ طبیعت فاسده 1

شخصى كه مشكالت روحى دارد، در پى  انگيزه اول اين گناه طبيعت فاسد گنهكار است،

گردد تا بدين وسيله عذاب روانى خود را تسكين  يافتن دوست و رفيق از نوع خود مى

زند و از  اى چنگ مى به هر برگى و شاخه« الغريق يتشبّث بكلّ حشيش»دهد. لذا از باب 

 سازد. كاهى كوهى مى

 4«ؤُمِ سُوءُ الظَّنِ بِمَنْ اليَخُونُ مِنَ اللُّ: »قال على
 گيرد. بدگمانى در مورد كسى كه خيانتكار نيست از سرشت بد سرچشمه مى

ظن ندارد چون همه را  انسان بد طينت به كسى حسن و نيز همان حضرت فرموده است:
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 1«الرَّجُلَ السُّوءِ اليَظُنُّ بِاَحَدٍ خَيْراً الَنَّهُ اليَراهُ اِالّ بِوَصْفِ نَفْسِهِ» بيند. به صفت خود مى

 ـ جبن، بخل، حرص 2

در روايات از سه گناه ديگر به عنوان عامل سوءظن ياد شده است. ترس و اضطراب از 

ديگران و يا از وجدان خود به واسطه انجام برخى قبايح، بخل و حسادت به جهت ترقى و 

تكامل كسى، حرص نسبت به جمع دنيا از مقام و جاه گرفته تا پول و ثروت، هر سه 

 كنند. خلق مى« سوء الظن»ى بنام مجموعا گناه

 2«اِنَّ الْجُبْنَ وَالبُخْلَ والْحِرْصَ غَريزَةٌ واحِدَةٌ يَجْمَعُها سُوءُ الظَّنِّ: » اللّه قال رسول
 كند. اى واحد هستند و سوءظن آنها را جمع مى همانا ترس، بخل و حرص غريزه

 ـ فراموشى گناهان 3

ن خود است، آن كس كه عيوب خويشتن را از از عوامل مهم بدگمانى فراموشى گناها

خاطر خود برده است، همواره پى ديگران رفته و اعمال آنها را با چاقوى جراحى خويش 

كند و با  باف خود، احتماالت خطا را يكى پس از ديگرى طرح مى شكافته و با ذهن منفى

 دهد. بين حقد و حسد، آنها را بزرگ و بزرگتر جلوه مى ذره

هاى  ها و شنيده ت آدمى بار خطاهاى خود را به فراموشى بسپرد و در ديدهچه زشت اس

 ديگران كنكاش كند، در حاليكه گناهان خود قطعى و خطاى ديگران احتمالى است.

يا عَبيدَ السُّوءِ تَلُومُونَ النّاسَ عَلَى » فرمايد: در ضمن مواعظش مى حضرت مسيح

 3«عَلَى الْيَقينِ  الظَّنِّ واَل تَلُومُونَ اَنْفُسَكُمْ 
 نمائيد؟ كنيد و خود را با يقين به معصيت، سرزنش نمى اى بندگان بد، مردم را به صِرف احتمال مالمت مى

 وظیفه ما

كه ظاهر آن خالفى آشكار بود ولى  اگر چيزى از كسى ديديم و يا شنيديم به طورى

عمل او را حمل بر  احتماالت ديگرى ولو نادر ديده شد، وظيفه ما اين است كه سخن يا

 هاى منفى، بهترين وجه را برگزينيم. وجهى نيک نمائيم و از ميان همه جنبه

ضَعْ اَمْرَ اَخيکَ عَلى اَحْسَنِهِ حَتّى يَأتيکَ مِنْهُ ما »فرمايند: در اين باره مى حضرت امير
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 1«جِدُ لَها فی الْخَيْرِ مَحْماَلً يَغْلِبُکَ واَل تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ اَخيکَ سُوءً وَاَنْتَ تَ
كار برادرت را به بهترين وجه حمل نما، حتّى اگر چيزى از او به تو برسد كه امكان حمل بر صحت نداشته باشد. 

 شود و محمل نيكى دارد، بدگمان مشو. و به سخنى كه از برادرت صادر مى
فت: فالنى چنين گفته و فرمايند: اگر كسى پنجاه سوگند ياد كرد و گ مى امام كاظم

يا چنين كرده است. ولى متّهم آن را تكذيب نمود، حرف آن متهم را بپذير و سخن همه 

 قسم خورندگان را رد نما.

كَذِّبْ سَمْعَکَ وَبَصَرَك عَنْ اَخيکَ وَ اِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسامَةً وَقالَ لَکَ قَوْلٌ »

 2«.فَصَدِّقْهُ وَكَذِّبْهُمْ
ش و چشم خود را در مورد برادرت تكذيب كن خود را تكذيب كن و نسبت به خويشتن بدگمان شو، نه به او و گو

اگر پنجاه نفر سوگند ياد كردند كه برادرت چيزى گفته يا عملى مرتكب شده ولى خود وى انكار كرد، حرف او را 
 بپذير و سخن پنجاه نفر را رد نما.

وجه حسن و توجيه نيكى عيان نباشد بايستى در فرمايد: حتى اگر  مىرسول خدا 

 جستجوى آن كوشيد و آن را يافت.

 3«اُطْلُبْ الَخيکَ عُذراً فَاِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذراً فَالْتمِسْ لَهُ عُذْراً»
 اى بتراش و اگر يافت نشود در جستجوى آن باش. براى كار برادرت بهانه

ر تو وارد شد و بعد از شام خارج گشت و در اين به عنوان مثال اگر مهمان قبل از زوال ب

ردن و آوردن غذا نماز خود را مدت او را در حال نماز نديدى، بايستى بگوئى هنگام ب

 ده است.خوان

 یك استثناء

البته لزوم حمل افعال ديگران بر حسن در صورتى صحيح است كه زمانه اين ظرفيت و 

ر مسير صحيح باشند و نيز خطرى احتمالى قابليت را داشته باشد، يعنى غالب مردم د

 آدمى را تهديد نكند بدين معنا كه افعال غير به ما ربطى نداشته باشند.

شود و زمانه قابليت حمل افعال انسانها بر حسن  پس اگر عمل غير به ما مربوط مى

زحمت آبگوشتى  نداشته باشد، حمل بر حسن نوعى خودفريبى است. همانند كسى كه به

ناگاه  ديد، سفره را گسترد و بر خوان خود نشست و غذا در ظرف ريخت ولى بهتهيه 
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چشمش به موشى در طعامش افتاد، سر و دست و پاى آن را زير و رو كرد و يقين به 

هاى متحمل شده براى تهيه غذايش افتاد و  موش بودن آن نمود، ولى به ياد زحمت

از كجا معلوم، شايد »را بر هم گذارد و گفت:  نتوانست آن را بر باد رفته ببيند. لذا چشمها

 «!بادمجان باشد

اِذا اسْتَوْلَى الصَّالحُ عَلَى الزَّمانِ واَهْلِهِ ثُمَّ اَساءَ رَجُلٌ الظَّنُّ بِرَجُلٍ لَمْ تَظْهَرْ : »قال على

وَاَهْلِهِ فَاَحْسَنَ رَجُلٌ الظَّنَ  مِنْهُ حَوْبَةٌ )خِزْيَةٌ( فَقَدْ ظلَمَ، وَاِذا اسْتَوْلَى الْفَسادُ عَلَى الزَّمانِ

 1«بِرَجُلٍ فَقَدْ غَرَّرَ
وقتى زمانه و اهل آن صالح باشند و كسى سوءظن به كسى يابد كه از او گناهى صادر نشده به او ستم كرده 

ده اى و اهل آن حاكم گردد و كسى گمان خوب به ديگرى برد، خود را فريب دا كه فساد بر زمانه است. و هنگامى
 است.

اِذا كانَ الزَّمانُ زَمانُ جَوْرٍ وَاهْلُهُ اَهْلُ غَدَرٍ فَالطُّمَأنينَةُ اِلى كُلِّ اَحَدٍ : »قال الصادق

 2«عَجْزٌ

 .در زمان ظلم و ستم كه مردم آن اهل حيله و فريب باشند، آرامش خاطر نسبت به كسى، ناتوانى است

نَ الْحَقِّ لَمْ يَحِلَّ الِحَدٍ اَنْ يَظُنَّ بِاَحَدٍ خَيْراً حتّى كانَ الْجَوْرُ اَغْلَبَ مِ اِذا: »قال باقر

 3«يَعْرِفَ ذلِکَ مِنْهُ
 ظن يابد. كه علم نداشته باشد، به ديگرى حسن وقتى ستم بر حق غالب گردد، جايز نيست بر كسى مادامى

حَرامٌ اَنْ يَظُنَّ بِاَحَدٍ سُوءً حَتّى اِذا كانَ زَمانُ الْعَدْلِ فيهِ اَغْلَبُ مِنَ الْجَوْرِ فَ: »قال الهادى

اً يَعْلَمَ ذلِکَ مِنْهُ، وَاِذا كانَ زَمانُ الْجَوْرِ اَغْلَبُ فيهِ مِنَ الْعَدْلِ فَلَيْسَ الِحَدٍ اَنْ يَظُنَّ بِاَحَدٍ خَيْر

 4«مالَمْ يَعْلَمْ ذلِکَ مِنْهُ
اى او نداشته باشى حرام است. و زمانى كه ستم وقتى عدالت بر ستم بچربد، سوءظن به كسى تا اينكه علم به خط

ظن يابد مگر اينكه به نيک بودن  نسبت به عدالت رواج بيشترى داشته باشد، جايز نيست كسى به ديگرى حسن
 عمل او يقين داشته باشد.

بين  فرمايد: ضمن وفاى به قراردادها، به دشمنت خوش به مالک اشتر مى حضرت امير

 مباش.
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لَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّكَ بَعْدَ صُلْحِهِ فَانَّ الْعَدُوَّ رُبَّما قارَبَ ليتَغَفَّلَ، فَخُذْ بِالْحَزْمِ، وَ اِتَّهِمْ اَلْحَذَرَ كُ»

 1«فى ذلِکَ حُسْنَ الظَّنِّ
سخت از دشمنت بعد از بستن پيمان بر حذر باش، چرا كه دشمن گاهى نزديک ميآيد تا غافلگير سازد. لذا 

 .كار گير و روح خوش بينى را كنار گذاردورانديشى ب

 پرهیز از موضع تهمت

هر چند سوءظن حرام و از گناهان بزرگ شمرده مى شود، خود را در جايگاه اتّهام 

قراردادن نيز معصيت است و لذا مؤمن حقّ ندارد عملى انجام دهد و در محيطى وارد 

 سوءظن كسى قرار دهد. شود و چيزى بگويد تا بدين وسيله خود را در معرض تهمت و

 2«مَنْ وَقَفَ نَفْسَهُ مَوْضِعَ التُّهْمَةِ فاَل يَلُومَنَّ مَنْ اَساءَ الظَّنُ بِهِ: »قال على
 وى سوءظن برد مالمت نكند. كسى كه خود را در معرض اتهام قرار دهد، آنكه را به

رارِ تُورِثُ سوءَ مُجالَسَةُ االَشْ» و همچنين از همان حضرت وارد شده است كه فرمودند:

 3«الظَّنِّ بِاالَخْيارِ

 .شود خوبان سوءظن يابند همنشينى با بدان موجب مى

زد، كسى از آن كوچه  گويند: روزى رسول خدا با زنى در معبر عمومى حرف مى

گذشت و نگاهش به آنان افتاد. حضرت وى را صدا زد و فرمود: اين زن من است،  مى

 تكب گناهى نشوى.تو خبر دهم كه مر خواستم به

 دو نکته

 ـ حرمت ترتيب اثر 1

آنچه حرام است اين است كه به سوءظن ترتيب اثر داده شود، مثال چيزى از كسى ببيند 

و يا بشنود و آن را حمل بر معصيت كند و سپس به نحوى موجبات هتک حرمت او را 

تأثير بوده و  بى فراهم نمايد. بنابراين داخل شدن چيزى به ذهن بدون هيچگونه انفعالى،

 ادله حرمت سوءظن از آن منصرف هستند.

 خداوندهظن ب ـ حسن 2

ظن به خداوند به اين است كه تنها به وى اميدوار باشى و از هيچ چيزى غير از او  حسن
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 نترسى و حالتى بين خوف و رجاء در خود ايجاد كنى.

 1« اللّهَ واَل تَخافَ ااِلّ ذَنْبَکَحُسْنُ الظَّنِ بِاللّهِ اَنْ التَرْجُوَ ااِلّ: »قال الصادق

 .ظن به خداوند اين است كه به غير او اميدوار نباشى و جز از عقوبت گناهت نهراسى حسن

ظن به خداوند نيز بستگى به مقدار خوف و خشيت از مقام خداوند  ميزان و مقدار حسن

 دارد.

مِنَ اللّهِ وَاَنْ يَحْسُنَ ظَنُّكُمْ بِهِ فَاَجْمَعُوا  اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ يَشْتَدَّ خَوْفُكُمْ: »قال على

اسِ ظَنّاً بَيْنَهُما، فَاِنَّ الْعَبْدَ اِنَّما يَكُونُ حُسْنُ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ عَلى قَدْرِ خَوْفِهِ مِنْ رَبِّهِ واِنَّ اَحْسَنَ النّ

 2«.اَشَدُّهُمْ خَوْفاً للّهِ  بِاللّه
ظن داشته باشيد. چنين كنيد چرا كه  خداوند حسندا شديد باشد و در عين حال به خ توانيد خوفتان از اگر مى

ظن دارد بايد بيشتر از او  ظن بنده به خداوند به اندازه خوفش از اوست و آن كس كه به خدا حسن ميزان حسن

 .خائف باشد تا خوف و رجا متعادل گردد
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 شایعه

حقق اهدافى معين. انگيزه شايعه گاهى سياسى است و اشاعه خبرى است براى ت ،شايعه

اى مناسب و بسترى هموار و يا به خاطر  جات براى ايجاد زمينه از سوى حكومتها يا دسته

 گيرد. اى نوين شكل مى سنجش افكار و آماده سازى آنها جهت طرح مسأله

و متعادل  گاهى انگيزه شايعه اقتصادى است و هدف آن باال يا پايين آوردن قيمتها

و البته گاهى ممكن است انگيزه  باشد. نمودن يا خروج از حد تعادل عرضه و تقاضا مى

متن شايعه ممكن است  شايعه شخصى و فردى و يا در محيط دوستان و اقوام بوده باشد.

 .مطابق مبنائى واقعى باشد و يا واقعيتى نداشته و كذب بوده باشد

ضعف خبررسانى و وجود شبهات و نقاط كور اخبار  ،عامل اصلى پذيرش شايعه در جامعه

 .و اطالعات است

بهر حال شايعه يک ناهنجارى اجتماعى است و اثرات مخربى بر روان جامعه و فرد بجاى 

دهد  . اسالم براى مقابله با اين ناهنجارى دستور مىچينده و حس همدلی را برمیگذارد 

ش است كه مخبر آن عادل بوده و يا بلكه خبرى قابل پذير ،هر حرفى پذيرفته نشود

كه از اهميت « فروج » و « دماء » عالوه اينكه در مسائلى مانند  .حداقل ثقه باشد

خبر عادل واحد هم كارگر نبوده و تنها خبر دو يا چهار شاهد عادل و  ،اى برخوردارند ويژه

با « فروج  »دقت اجرائى اين حكم به حدى است كه در باب  بلكه بيشتر اعتبار دارد.

شود بلكه همه شهود بايستى مجازات شوند  نه تنها چيزى ثابت نمى ،كمتر از چهار عادل

 .تا كسى به چيزى گواهى دروغ ندهد

قرآن كريم، تبعيت بدون دقت را از هر خبری كه گوينده اش متهم به دروغ گوئی است، 

 منع نموده است.

فاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصيبُوا قَوْما بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اِنْ جائَكُمْ »

 1«فَعَلْتُمْ نادِمينَ
درباره آن تحقيق كنيد مبادا به گروهى از روى نادانى آسيب  ،اى مؤمنين، اگر فاسقى براى شما خبرى آورد

 .برسانيد و از كرده خود پشيمان شويد
يكى از همسران « ماريه » در مورد  ه شريفه وارده شده است كه:در باره شأن نزول آي
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شايعه نمودند كه وى با پسر عموى خود  ،و مادر ابراهيم فرزند رسول خدا پيامبر

را خواست  پيامبر خدا، حضرت امير رود. و او گاه و بيگاه سراغ ماريه مى .ارتباط دارد

اگر پسر عمويش را نزد او ديدى گردنش  و شمشيرى به وى داد و فرمود: نزد ماريه برو و

 را بزن.

عرض كرد: مأمورم همانند سكه تفتيده عمل كنم يا بر طبق گسترش ديد  علی

از « سكه تفتيده » با استفاده از مَثَل  حضرت امير ؟حاضر نسبت به غايب فرمان برم

اى  سيلهسؤال نمود. سكه در لغت عرب و ميزان اختيار خود در اجراى فرمان پيامبر

اى كه  پول رايج شوند و طال و نقره تبديل بهتا اينكه است براى نقش زدن بر طال و نقره 

 .گفتند خوردند، مسكوك مى ضرب سكه مى

 .كوبيدند كردند و بر درهم و دينار مى براى اينكه سكه بر طال و نقره اثر كند آن را داغ مى

بى چون و چرا اجرا كنم يا تفحص مراد حضرت از اين مثل اين بود كه آيا دستور را 

 ؟نمايم و در صورت صحت شايعه عمل كنم

 .بيند عمل كن بيند ولى غايب نمى فرمود: بر اساس چيزى كه حاضر مى پيامبر

 .ماريه است دم، ديدم نزدفرمايد: شمشير را به كمر بستم، و به سراغ او آم مى على

ت خرمائى باال رفت و خود را از باال به شمشير از نيام كشيدم ولى او فرار كرد و از درخ

وقتى به زمين افتاد پيراهنش باال رفت و معلوم شد كه اصالً آلت جنسى  ،زير انداخت

فرمود: خدا را شكر كه بدى و اتهام  .خدمت رسول خدا آمدم و ماجرا را شرح دادم .ندارد

 1.را از ما دفع كرد

« وليد بن عُقْبة بن ابى معيط »  ت كه:در شأن نزول ديگرى از اين آيه شريفه آمده اس

افراد قبيله همين كه فهميدند  .مصطلق را جمع آورى كند هاى قبيله بنى مأمور شد زكات

اش و  عداوت گذشتهواسطه  وليد به آيند به استقبال آنان شتافتند. اى از مسلمانان مى عده

اينكه نزديک آنان شود و  يا تصور اشتباه و اينكه خيال نمود آنها قصد جنگ دارند، بدون

از قصدشان مطمئن گردد، به حضور پيامبر برگشت و عرض نمود: قبيله از پرداخت زكات 

 .خوددارى كردند

در اين اثناء آيه شريفه نازل  .پيامبر خدا خشمگين شد و تصميم به پيكار با آنها گرفت
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 گشت و پيامبر دستور يافت كه هر خبرى را تصديق نكند.

خالد بن وليد بن »پيامبر خدا بعد از خبر وليد به  افزايد: سير خود مىقرطبى در تف

هاى  خالد شبانه به نزديكى ،فرمود: سراغ آنان برو ولى شتابزده كارى انجام مده« مغيره

ماموران نزد  .او چند مأمور تحقيق فرستاد تا اطالعاتى جمع آورى كنند .قبيله رسيد

را به اسالم اعالم نمودند و گفتند: ما خود صداى  مصطلق خالد برگشتند و وفادارى بنى

 .ايم اذان آنها را شنيده

صبحدم خالد شخصا سراغ آنها رفت و صدق گفتار مخبرين را مشاهده نمود سپس آيه 

 .فوق نازل گشت

 :وليد بن عُقْبه در جاى ديگر قرآن نيز فاسق معرفى شده است

 1«ال يَسْتَوُونَ اَفَمَنْ كانَ مُؤمِنا كَمَنْ كانَ فاسِقا » 
 .نه هرگز اين دو برابر نيستند ،آيا كسى كه با ايمان باشد همچون فاسق است

واقع شده و مفهومى كلى دارد. و البته در تفاسير مختلف، « سجده » اين آيه در سوره 

  .و فاسق به وليد بن عقبه تطبيق شده است مؤمن به حضرت امير

گفت: من زبانى فصيحتر از تو و  به حضرت امير «وليد بن عقبه » اند: روزى  آورده

تر از تو دارم ) انا ابسط منک لسانا و احد منک سنانا ( حضرت در پاسخ او  اى برنده نيزه

 .«لَيْسَ كَما تَقُولُ يا فاسِقُ » نه چنين است اى فاسق  :فرمود

را فاسق مصطلق و اينكه قرآن كريم وليد  در بيان خود اشاره به داستان بنى حضرت

 معرفى كرده است، نمودند. 

 جمع چند گناه

و اى مناسب براى ايجاد انواع شايعات راست و دروغ  هاى سياسى زمينه متأسفانه جنجال

كند و عمرو نيز  اساس مى زيد عليه عمرو اقدام به شايعات بى كند. فراهم مىزوال همدلی 

 نمايد. مقابله به مثل مى

زند و اسرار و رازها را و حتى امور پوشيده  رى مىيكى عليه ديگرى دست به افشاگ

 شود. سازد و ديگرى نيز به چند برابرش هم قانع نمى خانوادگى را برمال مى

بسى داغتر و شديدتر  ،اين بازار داغ شيطانى در ميان هواداران و افراد دست پائين جامعه
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 فرمايد: مى اى به حضرت امير در توصيه پيامبر مكرم .است

 1«رُّ النّاسِ مَنْ باعَ آخِرَتَهُ بِدُنْياهُ وَ شَرُّ مِنْهُ مَنْ باعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيا غَيْرِهِ شَ» 
بدترين مردم كسى است كه آخرت خود را به دنيا بفروشد و از او بدتر كسى است كه آخرتش را براى دنياى غير 

 .بفروشد
دارد از تأكيد بيشترى حرمت شايعه از آن نظر كه چندين گناه را در ضمن خود 

 :برخوردار است كه برخى از اين معاصى عبارتند از

 ـ دروغ 1

ترين گناه بين شايعه سازان است و متأسفانه اين گناه مخصوصا در زمانه ما  دروغ رايج

 .باشد نُقل مجالس مى

فى مِنَ الْحَقِّ وَ ال ءٌ اَخْ اِنَّهُ سَيِّأتى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدى زَمانٌ لَيْسَ فيهِ شَى»  :قال على

 2«اَظْهَرَ مِنَ الْباطِلِ وَ ال اَكْثَرَ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ 
تر از حقّ و آشكارتر از باطل و فراوانتر از دروغ به خدا  رسد كه چيزى پنهان اى مى بدانيد بزودى پس از من زمانه

 .و پيامبرش يافت نخواهد شد
 ـ تهمت و افتراء 2

و در اين ميان بندگانى  ،ترين كاالهاست كاالى تهمت و افتراء در بازار شايعه از پرفروش

 .گردند شوند و مؤمنينى ذليل مى از عباد صالح خداوند هتک مى

 3«مَنْ اَهانَ لى وَليِّا فَقَدْ اَرْصَدَ لُمحارَبَتى »  :جلّعزّو  قال اللّه : قال رسول اللّه
 .م را اهانت كند براى محاربه با من در كمين نشسته استكسى كه دوستى از دوستان

 گرى ـ فتنه 3

گرى است و اصوالً شايعه خود نوعى  از ديگر گناهان جمع شده در شايعه سازى فتنه

 .باشد گرى مى فتنه

 .اميه بود ها فتنه بنى يكى از بدترين فتنه

 4«فِتْنَةُ بَنى اُمَيَّةَ  ااَل اِنّ اَخْوَفَ الْفِتَنِ عِنْدى عَلَيْكُمْ»  :قال على
 .اميه است فتنه بنى ،ها نزد من ترين فتنه بدانيد كه ترسناك

                                                           
 .322، ص11ـ وسايل الشيعه، ج 1
 .144ـ نهج البالغه، خطبه  2
 .511، ص1الشيعه، جـ وسايل  3
 .6، ص1ـ الغارات، ج 4



 261 

 :چنين آمده است انگيرى در آخر الزمان در بيان موالى متقيان فتنه

 ،هُوَ مِنَ االِساْلمِ ااِلّ اِسْمُ  ،يَأتى عَلَى النّاسِ زَمانٌ ال يَبْقى فيهِمْ مِنْ الْقُرْآنِ ااِلّ رَسْمُهُ» 

 ،سُكّانُها وَ عُمّارُها شَرُّ اَهْلِ االَرْضِ  ،خَرابٌ مِنَ الْهُدى ،مَساجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عامِرَةٌ مِنَ الْبِناء

وَ يَسُوقُونَ مَنْ تَأخَّرَ  ،يَرُودُّونَ مَنْ شَذَّ عَنْها فيها ،مِنْهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَ اِلَيْهِمْ تَأْوِى الْخَطيئَةُ

يَقُولُ اللّهُ سُبْحانَهُ: فَبِى حَلَفْتُ الَبْعَثَنَّ عَلى اوُلئِکَ فِتْنَةً تَتْرُكُ )اَتْرُكُ( الْحَليمَ  ،اِلَيْهاعَنْها 

 1«فيها حَيْرانَ 
مساجدشان از  ،بر مردم زمانى خواهد آمد كه در ميان آنها از قرآن جز خطوطش و از اسالم جز نامش باقى نماند

فتنه و  ،ساكنان و آباد كنندگان آن بدترين خاليق زمينند .ى از جهت هدايت خراب استول ؛آباد ،جهت ساختمان
گيرى كرد او را به آن باز  ها كناره آن كس كه از فتنه .كند خيزد و خطاها در آنها النه مى فساد از آنها برمى

اى  اتم سوگند بر آنها فتنهبه ذ :فرمايد خداوند مى .دهند سوى آن سوقش مى گردانند و هركس عقب افتاده به مى
 .برانگيزم كه عاقل و بردبار در آن حيران ماند

 ـ سعایت 4

معصيتى كه بارها باعث شد ائمه  .بد گوئى كردن نيز يكى از گناهان در ضمن شايعه است

 .در آزار خلفاء قرار گيرند هدى

ند كه امام عناد ذاتى و يا جلب منفعت بارها، شايعه كردواسطه  به بيت اهل معاندان

 .شيعه در تدارك نيرو بر عليه دستگاه خالفت است

 ،هتک حرمت شود ،شد امام به دارالحكومه احضار گردد اساس موجب مى اين شايعات بى

 ...زندان گردد و

شخصى از امام نزد منصور دوانيقى سعايت كرد و چند نامه  ،در زمان امام صادق

ها را به افرادى براى جلب حمايت نوشته است و جعل نمود و چنان وانمود كرد كه امام آن

او ابتدا احترام نمود و سپس  .منصور امام را طلبيد .قصد خروج بر عليه حكومت دارد

 ؟خواهى خروج كنى تندى كرد و گفت: مى

دنائت و پستى وى به حدى بود كه در مقابل  ،رفتند آن فاسق را آوردند ،امام انكار فرمود

امام فرمود: خط من  .( استها از جعفر بن محمد ) اين نامه امام ايستاد و گفت:

 .گفت: بلى ؟خورى امام فرمود: قسم مى .گفت: نه خط خود توست ،نيست

                                                           
 .به ترتيب صبحى 362به ترتيب فيض و  361ـ نهج البالغه، حكمت  1
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اى خوب  گردد و بهانه شايد منصور خوشحال شده بود كه اگر قسم بخورد امام محكوم مى

: خير به امام فرمود ...حى القيومهو الالذى ال اله االّ   واللّه :يابد. فاسق گفت براى آزار او مى

از حول و قوت الهى برى باشم اگر اين نامـه  گويم قسم بخور. بگو: آن صورتى كه من مى

 «بْنُ مُحَمَّدِ رِئْتُ مِنْ حَوْلِ اللّهِ وَ قُوَّتِهِ اِنْ لَمْ يَفْعَلْ جَعْفَرُبََ » از جعفر بن محمد نباشد.

 ر زمين افتاد و شروع به دست و پا زدن كرد.گفت كه ب هنوز كلمات ابتداى قسم را مى

وى را بيرون بردند و او در همان حال  .منصور گفت: او را بيرون بريد تا اينجا سَقَط نشود

 منصور از امام عذر طلبيد و عرض كرد چگونه شد كه چنين قسم دادى؟ جان داد.

مين خاطر او را وى گواهى به وحدانيت خداوند داد و ممكن بود خدابه ه :حضرت فرمود

ديگر حكايت از عدم ارتباط با خداوند در صورت  دد اما سوگنمهلت دهد و به او رحم كن

 1گو بودنش داشت. دروغ

 ـ مدح و ذم بیجا 5

رود و در ضمن آن شخصى  گاهى شايعه براى جا انداختن مطلبى غيرصحيح بكار مى

گردد،  خطائى پايمال مىشود و ديگرى بدون  بدون اينكه لياقت داشته باشد تقديس مى

 تا بلكه زمينه براى پذيرش مطلبى غيرواقعى آماده گردد.

هاى روانى تعليم  هائى خاص جنگ هاى اطالعاتى امنيّتى جهان گروه امروزه دستگاه

دهند تا در وقت نياز براى پيشبرد مقاصد حكومتى با ترويج شايعات، افكار عمومى را  مى

عين سوق دهند و شرايط ذهنى را براى شنيدن اخبار متزلزل نمايند و يا به سوئى م

 ديگر ايجاد نمايند.
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 همدلی اسباب

گفتيم همدلی موانع و اسبابی دارد، موانع همدلی همان گناهانی بود كه خدای رحمت 

ها از هم، فرمان به اجتناب از آنها دارد. اسباب همدلی نيز همان برای دورنشدن انسان

خدای رحمت برای ايجاد الفت بين بندگانش به آنها پرداخته و بر دستوراتی است كه 

 آنها تأكيد كرده است. 

بـه دنيـا بـه دو شـيوه  ى است.ايجاد همدل ش به دنيا از عوامل بسيار مهم درى نگر شيوه

توان نگريست. اول آنكه دنيا باالصاله ارزش داشته باشد. چنين نگاه استقاللى به دنيـا  مى

 هاى آن را پست بداند.  هاى دنيا را مهم شمارد و تلخى مى، لذتشود آد موجب مى

و كسى كه چنين به دنيا بنگرد، همواره در پـى لـذت دنيـوى اسـت. زنـدگى خـانوادگى 

توانـد  هاى چنين نگرشى مـى هم از شعاع اين نگاه، در امان نيست و بلكه بارقهاجتماعی 

 بيشترين تأثير را بيافريند. 

ارى است. در اين نگاه، دنيا ابزارى بـراى رسـيدن بـه زنـدگى جاويـدان نگاه دوم، نگاه ابز

اخروى است. صاحب اين نگاه، چشم به آخرت دوخته است و صـالح و فسـاد خـود را در 

كند. براى او مشكالت زندگى دنيوى كه آسايش اخروى بيافريند، سختى  آنجا واكاوى مى

ل شدائد زندگى بـراى رسـيدن بـه حاضر به تحمو اجتماع نيست. وى در محيط خانواده 

رود و اعتمـاد  صالح اخروى است. بر اين اساس آستانه تحمل او در برابر مشكالت باال مى

 گردد.  تر مى بيش و بيشو ايجاد همدلی به بقاء زندگى 

  سالمتی اجتماع دارد.ى نگرش به دنيا تأثيرى بسيار مهم در  توان گفت شيوه پس مى

ايـم، جهـانى محـدود خـواهيم  بنگريم كه قبالً با ذهن خود ساخته آنگونهاگر ما جهان را 

هائى كـه پايـه اسـتداللى ندارنـد، دور بريـزيم و گويم خود ساخته اشت. به صراحت مىد

تـا جهـانی  ينيم نه آنگونه كـه مـا خـوش داريـمكه هست ببهمان جهان اطراف خود را 

 لوق خود خواسته است.همدل خلق كنيم. جهانی كه خالق انسان همان را برای مخ

 اينک به عوامل و اسباب همدلی در آيات و روايات توجه كنيم.
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 اخالص

بخشد، و هر كارى را به سوى هدفى خاص  دهد و ميل و سوى مى نيّت به عمل جهت مى

و كم و شود  كند. عالوه اينكه بهره عمل نيز به وسيله نيّت آن معين مى راهنمايى مى

 كيف و جزئيات نتيجه و ثمره عمل، بستگى به قدرت و توان نيّت دارد.

مَنْ كانَ يُريدُ حَرْثَ االْخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فى حَرْثِهِ وَ مَنْ كانَ يُريدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها و مالَهُ »

 1.«فِى االْخِرَةِ مِنْ نَصيبٍ
دهيم و كسى كه زراعت دنيا را بطلبد، چيزى از  او بركت و افزايش مى كسى كه زراعت آخرت را بخواهد به كشت

 اى ندارد. شود و در آخرت بهره آن به وى داده مى
 2.«مَنْ اَسَرَّ سَريرَةً رَدّاهُ اللّهُ رِدائَها، اِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ وَ اِنْ شَرّاً فَشَرٌّ»: قال رسول اهلل

 .مناسب آن بر وى بپوشاند، اگر خوب باشد خوب و اگر بد باشد بد آنكه نيّتى در دل دارد، خداوند لباس

 ترديد خداوند از باطن امور آگاه است. بى

 3يَعْلَمُ ما فِى السَّمواتِ وَ االَرْضِ وَ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَ ما تُعْلِنُونَ وَ اللّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ.»
 هاست آگاه است. نماييد، و آنچه در دل سينه ، و آنچه پنهان و آشكار مىها و زمين است به آنچه را كه در آسمان

 آدمى نيز به كردار خويش آشناست.و 

 4.«وَ لَوْ اَلْقى مَعاذيرَهُ  ،سانُ عَلى نَفْسِهِ بَصيرَةٌ بَلِ االِنْ»
 انسان به خويشتن آگاه است هر چند براى رهائى خود عذرهايى بتراشد.

 ارزش عمل

شوند، وجودشان  نفسانى دارند و يا از جمله اعتقادات آدمى محسوب مىامورى كه جنبه 

براى پذيرش آنها كافى است. اخالص و عدم اخالص در اين گونه موارد معنا ندارد، چه 

يا اضطرار گونه امور اجبار و  اين بنابرايناينكه نفس وجود آنها دال بر صحت آنهاست. 

كرد كه از اعتقادش برگردد و يا به واسطه  توان مجبور هيچ كس را نمىپذيرند،  نمى

گاه امكان ندارد كسى اعتقاد خود را از دست دهد. و پذيرش سلطه اكراه  اضطرار هيچ

تواند  كننده، به معناى زوال اعتقاد نيست. آيه شريفه ذيل هر چند تفاسير متعددى را مى
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 زيباتر است.بپذيرد امّا تفسير آن به عدم امكان جريان اكراه در اعتقادات، 

 1... ال اِكْراهَ فِى الدّينِ....

شوند تابع  امّا امورى كه جنبه عملى دارند و به وسيله اعضاء و جوارح و زبان محقق مى

 و لغيره صورت پذيرند.  يا للّه  يا لغيراللّه  توانند مخلصاًللّه نيّت خويشند و مى

ها به اعمالى ثواب عطا باشد و او تن قدرت خداوند متعال مىمثوبت و عقوبت تحت 

اعمال را تنها از پرهيزكاران و وی  فرمايد كه فقط براى او صورت گرفته باشد مى

 2.«اِنَّما يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقينَ».. ..پذيرد مى

االَعْمالَ ااِلّ اِذا عَمِلْتَ عَمَالً فَاعْمَلْ للّهِ خالِصاً الَنَّهُ ال يَقْبَلُ مِنْ عِبادِهِ »: قال رسول اهلل

 3.«ما كانَ خالِصاً

 .پذيرد اگر عملى انجام دادى، تنها براى خداوند به جا آور، چرا كه او غير اعمال خالص را از بندگانش نمى

رنگ ، آن نيست، بهاى عبادت به رنگ آن استارزش عبادت انسان به حركات و سكنات 

 بخشد. است كه به قيام و قعود ارزش مىالهی 

لَيْسَتِ الصَّالةُ قِيامَکَ وَ قُعُودَكَ اِنَّما الصَّالةُ اِخْالصُکَ وَ اِنْ تَريدُ بِها »: ل اهللقال رسو

 4.«وَجْهَ اللّهِ 

 .نماز تنها نشست و برخاست تو نيست، بلكه نماز در واقع اخالص تو و قصد قربت به خداوند است

ارند و چه بسا وبال بيافرينند. اند، بهايى هم ند طبعاً اعمالى كه اين صبغه را نپذيرفته

شوند.  چنين اعمالى انحراف از مسير عبادت بوده و به ضاللت و گمراهى منجر مى

 5.«اَلْعَمَلُ كُلُّهُ هَباءٌ ااِلّ ما اُخْلِصَ فيهِ» فرمايد: مى حضرت امير

 .ارزش است هر عملى جز آنچه مخلصانه باشد خاكستر و بى

ضاعَ مَنْ كانَ لَهُ مَقْصَدٌ » .غير خدا دارد هالك شود هر آنكه مقصدىفرمايد: نيز می

 6.«غَيْرُاللّهِ

                                                           
 .256ـ بقره،  1
 .24، ـ مائده 2
 .113، ص 44ـ بحاراألنوار، ج  3
 .325، ص 1البالغه ابن ابى الحديد، ج  ـ شرح نهج 4
 ـ غررالحكم. 5
 ـ همان. 6



 267 

 اهمیت اخالص

بايست  ارزش است و لذا اهميت اخالص را در اهميت عمل مى اخالص پوچ و بى عمل بى

 جستجو كرد.

ذَهُ وَ تَرْكَهُ وَ كاَلمَهُ طُوبى لِمَنْ اَخْلَصَ للّهِ عَمَلَهُ وَ عِلْمَهُ وَ حُبَّهُ وَ بُغْضَهُ وَ اَخْ»: قال على

 1.«وَ صُمْتَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَوْلَهُ
خوشا به حال كسى كه عمل وعلمش، حبّ و بغضش، دفع و جذبش، سخن و سكوتش، كردار و گفتارش، خالصانه 

 .صورت پذيرد

حِدَةً وَ لَوْ جُعِلَتِ الدُّنْيا كُلُّها لُقْمَةً وا» فرمايد: امام عسكرى در بيان جزاى مخلص مى

 2.«لَقَّمْتُها مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ خالِصاً لَرَأْيُتُ اَنّى مُقَصِّرٌ فى حَقِّهِ
پردازد،  اى تبديل شود و آن را به دهان بنده خدايى كه خالصانه به عبادت پروردگارش مى اگر دنيا به لقمه

 .بينم بگذارم، خود را مقصر در اداى حق او مى

وقتى موسى بعد از كمک به دختران  آمده است: عيبدر داستان حضرت موسى و ش

شعيب در حمل آب، بر آن حضرت وارد شد، وى آماده تناول شام بود. شعيب فرمود: اى 

برم. شعيب گفت: چرا؟ از چه؟ آيا  جوان بنشين و غذا بخور. موسى گفت: پناه به خدا مى

آب كشيدن من باشد ترسم اين غذا عوض  ام ولى مى گرسنه نيستى؟ موسى گفت: گرسنه

كنيم. شعيب گفت:  اى هستيم كه آخرت را به دنيايى پر ا ز طال عوض نمى و ما خانواده

نه به خدا اى جوان، عادت من و پدرانم اين بوده كه مهمان را اكرام كنيم و اطعام دهيم. 

 3موسى با شنيدن اين سخن نشستند و از سفره شعيب، شام تناول نمودند.

از گذشته و آينده  ،خالص واقع شده است. غفلت از درك موقعيت خودمقابل ادر غفلت 

 باشد. همان سرچشمه بسيارى از معاصى و رذايل و از جمله ريا مىالبته و  .خود

وَ البُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ خالِصِ النّيَّةِ فى كُلِّ حَرَكَةٍ و سُكُونٍ، الَنَّهُ اِذا لَمْ يَكُنْ »: قال الصادق

نى يَكُونُ غافِالً، وَ الْغافِلُونَ قَدْ وَصَفَهُمُ اللّهُ تَعالى فقال: اولئِکَ كَاالَنْعامِ بَلْ هُمْ هذَا الْمَعْ

 4.«اَضَلُّ
بايست نيّت خود را در هر حركت و سكونى خالص گرداند، چرا كه اگر اين صورت نپذيرد، او غافل گشته  بنده مى
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 .ترند نها چون حيوان بلكه پستاند آ و غافلين در قرآن كريم چنين توصيف شده

هاى ابليس پيروز  اند و در برابر وسوسه گذارده كسانى كه مراحل عمل را تا نيّت پشت سر

گيرند و دشمن سوگند  هاى او قرار مى اند، بيشتر از ديگران در معرض تحريک گشته

 كند. خورده پا فشارى بيشترى براى به اغوا كشيدن آنها مى

لْعُلَماءُ كُلُّهُمْ هَلْكى اِالّ الْعامِلُونَ وَ الْعامِلُونَ كُلُّهُمْ هَلْكى االّ الْمُخْلِصُونَ اَ»: قال رسول اهلل

 1.«ٍوَ الْمُخْلِصُونَ عَلى خَطَر
كنندگان همه هالكند مگر مخلصين و مخلصين در خطرى  كنندگان آنها، و عمل عالمان همه هالكند، مگر عمل

 .ت هستندبزرگ واقع شده و در معرض هالك

 اثرات اخالص

مى عملى كه خالصانه براى خداوند انجام گيرد، بنابر مقتضاى حكمت الهى، هم دنياى آد

ر اخروى و طبعاً عمل غير مخلصانه عالوه بر اينكه اث .كند و هم آخرت او را تأمين مى

وى و دنيى مفيد ندارد. در اين قسمت از بحث، عواقب و آثار مفيد اثرنداشته، در دنيا نيز 

 نماييم. اخروى اخالص را بحث مى

 ـ محك درجات مؤمن 1

 ميزان اخالص، بيانگر رتبه ايمان مؤمن و مقدار بهره او در آخرت است.

 2.«بِاالِخاْلصِ تَتَفاضَلُ مَراتِبِ الْمُؤْمِنينَ »: قال رسول اهلل

 .شود به وسيله اخالص مراتب مؤمنين و فضل آنها معين مى

 ان از اسارت نفسـ مایه رهایى انس 2

راه رهايى انسان از عذاب قيامت، اخالص است و تنها برگ برنده آدمى در محشر، نيّت 

 باشد. صادقانه مى

 3.«فِى االِخاْلصِ يَكُونُ الْخاَلصُ »: قال على

 .رهايى و خالص در اخالص نهفته شده است

اِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلّى » داند. دو ركعت نماز مخلصانه را باعث ورود به بهشت مى امام صادق

                                                           
 .351ـ تنبيه الخواطر، ص  1
 .361الخواطر، ص  ـ تنبيه 2
 .321ـ همان، ص  3
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 1.«رَكْعَتَيْنِ يُريدُ بِهِما وَجْهَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيَدْخُلُهُ اللّهُ بِهِما الْجَنَّةَ
كند و خداوند به خاطر همين عمل، او را به بهشت  خواند و تنها خداوند متعال را قصد مى بنده دو ركعت نماز مى

 .برد مى

 هاانسان همدل شدنـ  3

اگر آدمى براى خدا حركت كند، همه چيز و حتى جماد و نبات و حيوان براى او به 

ی ها را هم رأتواند انسانمی تالش انسان برای خدا شوند. افتند و تسليم او مى خضوع مى

 . آری راه همدلی اخالص است.و همدل گرداند

ءٍ... اِذا كانَ مُخْلِصاً للّهِ  وَ يَهابَهُ كُلُّ شىءٍ  اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَخْشَعَ لَهُ كُلُّ شَى»: قال الصادق

 2.«ءٍ حَتّى هَوامِّ االْرْضِ و سِباعِها وَ طَيْرِ السَّماءِ اَخافَ اللّهُ مِنْهُ كُلَّ شَى
ترسد به شرطى كه اعمالش تنها براى خدا انجام گيرد، در  مؤمن همه چيز در مقابلش خاشع و همه چيز از او مى

 .ترساند ند همه چيز، حتّى حشرات زمين و درندگان آن و پرندگان آسمان را از او مىاين صورت خداو

 ـ بصیرت دل 4

 .شودآشكار میمعصيت، حجاب دل است و اگر گناه نباشد، چشم دل، 

 3.«عِنْدَ تَحَقُّقِ االِخْالصِ تَسْتَنيرُ الْبَصائِرُ )الضَّمائِرُ(»: قال على

 .شود تابناك مىاخالص كه محقق شد درون انسان 

ما اَخْلَصَ عَبْدُاللّهِ عَزَّ وَ » اثر چهل روز اخالص را چنين بيان فرموده است: پيامبر خدا

 4.«جَلَّ اَرْبَعينَ صَباحاً ااِلّ جَرَتْ يَنابيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلى لِسانِهِ

 .شود ت از قلب به زبانش جارى مىهاى حكم هيچ بنده خدايى چهل روز اخالص نورزيده مگر اينكه سرچشمه

 ـ نیل به میل 5

مخلصين راه يافته  مخلص، برآورده شدنى است. او كه به صفّ اميال و آرزوهاى انسانِ

 اى ندارد. است، طبعاً آرزوهاى زودگذر را از خود دور نموده و با اميال عقالنى فاصله

 5.«مَنْ اَخْلَصَ بَلَغَ االْمالَ»: قال على

                                                           
 .44، ص 1ـ وسائل الشيعة، ج  1
 .241، ص 41ـ بحاراألنوار، ج  2
 ـ غررالحكم. 3
 .242، ص 41ـ بحاراألنوار، ج  4
 ـ غررالحكم. 5
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 .ص ورزد، به آرزوها رسيده استآنكه اخال

و  ى ديگر، عامل برآورده شدن آرزو را اخالص معرفى نموده استحديثآن حضرت در 

 1اَخْلِصْ تَنَلْ. .فرمايد اخالص داشته باش تا به هدف برسیمی

 هاى اخالص نشانه

توانند  شود، امّا برخى آثار و تبعات مى اخالص صفتى نفسانى است و هرگز ظاهر نمى

 نمايند.و يا عدم آن  يت از وجود كلّى صفت اخالص حكا

 ـ اعمال نیك 1

اعمال نيک و انجام حسنات و ترك رذائل، هر چند با وجود صفت اخالص اهميت 

يابند ولى به طور كلى حاكى از وجود اخالص نوعى و كلى در ريشه جان آدمى  مى

 باشند. ىهستند، كما اينكه معاصى و رذائل، حاكى از عدم وجود اخالص م

فرمايند: كسى كه با اخالص شهادتين را بر زبان جارى كند و آن را با  مى رسول خدا

برخاست و گفت: چگونه با  شود. حضرت امير چيزى نياميزد، به بهشت وارد مى

اخالص بگويد و چيزى با آن مخلوط نكند؟ پيامبر خدا در پاسخ فرمود: حرص دنيا، جمع 

ها  ها آميزه ها با بدترين اعمال، اين از دنيا، بهترين سخن آن از راه نامشروع، رضايت

 هستند.

ءٌ مِنْ هذِهِ الْخِصالِ وَ هُوَ يَقُولُ ال اِلهَ ااِلّ اللّهُ، فَلَهُ  فَمَنْ لَقَى اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيسَ فيهِ شَى»

 2.«الْجنَّةُ فَاِنْ اَخَذَ الدُّنْيا وَ تَرَكَ اآلخِرَةَ فَلَهُ النّارُ
، بهشت براى  االاللّه ها با وى نباشد و بگويد الاله پس كسى كه خداوند متعال را مالقات كند و چيزى از اين خصلت

 .اوست، و آنكه دنيا را بگيرد و آخرت را ترك كند. آتش بر او الزم است

 تَمامُ االِخاْلصِ » .همه اخالص در پرهيز از محرمات نهفته شده است اند: و نيز فرموده

 3.«اِجْتِنابُ الْمَحارِمِ

 ـ عدم انتظار ستایش 2

دهد، پيداست، براى خداوند آن را  آنكه عمل نيک را به انتظار ستايش ديگران انجام مى

                                                           
 ـ همان. 1
 .361، ص 46ـ بحاراألنوار، ج  2
 .44322 ح ـ كنزالعمال، 3



 271 

 انجام نداده است.

اِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقيقَةً وَ ما بَلَغَ عَبْدٌ حَقيقَةَ االِخْالصِ حَتّى ال يُحِبَّ اَنْ »: قال رسول اهلل

 1.«ءٍ مِنْ عَمَلٍ للّهِ  مَدَ عَلى شىيُحْ
رسد مگر اينكه ستوده شدنش را براى عملى كه به خاطر  هر حقّى حقيقتى دارد و كسى به حقيقت اخالص نمى

 .خدا انجام داده است، دوست نداشته باشد

 ـ هماهنگى ظاهر و باطن 3

 باشد.مخلص آن است كه اگر چيزى از او آشكار شد، همان با باطن وى هماهنگ 

مَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ سِرُّهُ وَ عَالنِيَّتُهُ، وَ فِعْلُهُ وَ مَقالَتُهُ، فَقَدْ اَدَّى االَمانَةَ وَ اَخْلَصَ »: قال على

 2.«الْعِبادَةَ
آنكه پنهان و آشكارش، و عمل و گفتارش با هم مخالف نباشد، امانت الهى را اداء و عبادت را خالصانه انجام داده 

 .است

و باطن از سه حال خارج نيستند، يا ظاهر برتر از باطن است و يا هر دو مثل هم  ظاهر

 وحى فرمود كه: . خداوند به حضرت موسى و يا باطن برتر از ظاهر است هستند

وَ يا مُوسى مَنْ كانَ ظاهِرُهُ اَزْيَنُ مِنْ باطِنِهِ فَهُوَ عَدُوّى وَ مَنْ كانَ ظاهِرُهُ وَ باطِنُهُ سَواءً فَهُ»

 3.«مُؤْمِنٌ حقّاً، وَ مَنْ كانَ باطِنُهُ اَزْيَنُ مِنْ ظاهِرِهِ فَهُوَ وَلِّىّ
اى موسى آنكه ظاهرش زيباتر از باطنش باشد دشمن من است و آنكه ظاهر و باطنش يكى باشد مؤمن حقيقى 

 .است و آنكه باطنش زيباتر از ظاهرش باشد، ولىّ من است

 عامل اخالص

«  هللِّ»ل آدمى است، چه اينكه انسان عاقل اگر بداند عملى كه اصلى اخالص، عقريشه 

صورت گيرد، هم ثواب اخروى دارد و هم خداوند رحمن بنده خود را در دنيا تنها نخواهد 

گاه سراغ عملى غيرخالصانه كه  هاى دنيوى او را روا خواهد ساخت، هيچ گذاشت و حاجت

 رود. نمىنهايتا اثر محدود و زايل شدنى دنيوى دارد، 

ما بَيْنَ الْحَقِّ وَ » .اى نيست بين حق و باطل جز قلّت عقل فاصله فرمايد: مى امام باقر

اِنَّ الْعَبْدَ يَعْمَلُ » فرمود: اصحاب عرض كردند: چگونه؟ امام؛ «الْباطِلِ ااِلّ قِلَّةُ الْعَقْلِ

                                                           
 .314، ص 42، ج بحاراألنوارـ  1
 .26البالغه، نامه  نهجـ  2
 .115االخبار، ص  ـ جامع 3
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وْ اَنَّهُ اَخْلَصَ للّهِ لَجائَهُ الَّذى يُريدُ فى اَسْرَعٍ مِنْ الْعَمَلَ الَّذى هُوَ للّهِ رِضىً فَيُريدُ غَيْرَ اللّهِ، فَلَ

 1.«ذلِکَ
كند، و خداوند بدان راضى است، سپس براى رسيدن به چيزى،  دهد و قصد خداوند مى بنده عملى را انجام مى

ه مقصودش تر از اين ب داد، سريع دهد. اگر او عملش را خالص براى خدا قرار مى غيرخدا را شريک قرار مى

 .رسيد مى
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 نیّت

ارزش هر عملى به دو چيز بستگى دارد، يكى از آن دو، نفس عمل از حيث كمّى و كيفى 

است، طبعاً عمل زيباتر و زيادتر )در مواردى كه افزايش كمى و كيفى مورد نظر شارع 

: فرمايدمیخدا رسول است( از ارزش و اهميت بيشترى برخوردار است.

 1.«اَفْضَلُ االَعْمالِ اَحْمَزُها» .ترين آنهاست برترين اعمال سخت

 2.«اَلْمُداوَمَةُ، اَلْمُداوَمَةُ، فَاِنَّ اللّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِعَمَلِ المُؤْمنينَ غايَةٌ ااِلّ الْمَوْتَ»: قال على

 .نداده استمداومت بورزيد، مداومت بورزيد، خداوند براى عمل مؤمن نهايتى جز مرگ قرار 

هاى ديگر است، و هر افزايش كمّى و كيفى عمل، منوط به توان آدمى و بسيارى علت

كسى بنيه و توانى براى انجام واجبات دارد و لذا محبوبيت افزايش عمل نزد آمر، شأنى 

 بوده و شيوه و مقدار عمل در هر فردى قابل تطابق با ديگر افراد جامعه نيست.

اتوان از انجام عبادتى چون روزه است، اين عبادت اساساً بر وى به عنوان مثال آنكه ن

شود و يا آن  واجب نيست و يا مثالً آن كه استطاعت شرعى ندارد، حج بر وى واجب نمى

كند، بهره اعطاء تمام  كه تمام دارايى خود را كه هزار تومان است در راه خدا انفاق مى

از سرمايه خود مقدارى را انفاق كرده، انفاق دارايى دارد نه فقط هزار تومان، و آن كه 

 اش را بهره برده است و.... همان درصد از سرمايه

مهم ديگرى كه ميزان سنجش عمل است، نيّت است. نيّت رنگى است كه عمل را به 

 باشد. آورد، و چون پوششى بر عمل و چترى بر وى مى شكل خويش در مى

اى ارزش ندارد، و از  پذيرش خداوند نگردد ذره عمل هر چند زياد و سخت باشد، اگر اليق

 سوى ديگر عمل اندك چه بسا به سهولت پذيرفته شود.

كَماال يَقُومُ الْجَسَدُ ااِلّ بِالنَّفْسِ الْحَيَّةِ، فكذلِکَ ال يَقُومُ الدّينُ ااِلّ بِالنِّيَّةِ »: قال الكاظم

 3.«الّ بِالْعَقْلِ الصّادِقَةِ و ال تَثْبُتُ النِّيَّةُ الصّادِقَةُ ا
ماند، دين نيز بدون نيت صادق، باقى نيست و نيت صادق جز  همان طورى كه جسد بدون نفس زنده و پايدار نمى

 .شود به عقل محقق نمى
                                                           

 .121، ص 41ـ بحاراألنوار، ج  1
 .131، ص 1الوسائل، ج  ـ مستدرك 2
 .312، ص 41ـ بحاراألنوار، ج  3
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توان گفت، عمل فرع بر نيّت است، و لذا  در قياس اين دو محک يعنى عمل و نيّت مى

 است. ارزش ت صحيح بىنيّ عمل با نيّت سالم ارزشمند بوده و عمل بدون

فرمايد: نيز می 1اَلنِّيَةُ اَساسُ الْعَمَلِ.. عمل است ريشهنيّت،  فرمايند: مى حضرت امير

 2.«قَدْرُ الرَّجُلِ عَلى قَدْرِ هِمَّتِهِ، وَ عَمَلُهُ عَلى قَدْرِ نِيَّتِهِ»

 .ارزش انسان به اندازه همّت اوست و عمل وى به اندازه نيّتش ارزش دارد

 :در تفسير آيه ت وى است. امام صادقنيّوه اينكه علت خلود انسان در آخرت، عال

هر كس مطابق نيّت خود عمل  3،«قُلْ كُلٌ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدى سَبيالً»

اِنَّما خُلِّدَ اَهْلُ النّارِ » د:فرماين مى؛ شناسد اهشان نيكوتر است، بهتر مىكند و پروردگارتان كسانى كه ر مى

و اِنَّما خُلِّدَ اَهْلُ  فِى النّارِ الَنَّ نِيّاتِهِمْ كانَتْ فى الدُّنْيا اَنْ لَوْ خُلِّدُوا فيها اَنْ يَعْصُوا اللّهَ اَبَداً.

طيعُوا اللّهَ اَبَداً فَبِاالنِّيّاتِ خُلِّدَ الْجَنَّةِ فِى الْجَنَّةِ الَنَّ نِيّاتِهِمْ كانَتْ فِى الدُّنْيا اَنْ لَوْبَقَوْا فيها يُ

 4.«هؤالءِ وَ هؤالءِ ثُمَّ تاَل قَوْلَهُ تَعالى: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ. يَعْنى على نِيَّتِهِ
 كنند، و بودند نافرمانى خدا جاودان مى مانند كه نيّت داشتند اگر در دنيا اهل آتش به اين علت در آن جاودان مى

كنند،  ا باقى باشند همواره اطاعت خدااهل بهشت از اين رو در بهشت جاودان هستند كه نيّت داشتند اگر در دني

 .قرائت فرمود« كل يعمل...»پس اين دو دسته به سبب نيّت خود جاودانى شدند. سپس حضرت آيه 

غلبه خواهد براى نماز بپا خيزد ولى خواب بر او  در مورد كسى كه مى پيامبر خدا

مَنْ اَتى فِراشَهُ وَ هُوَ يَنْوى اَنْ يَقُومَ يُصَلّى مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْناهُ » فرمايند: كرده است مى

 5.«حَتّى اَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ ما نَوى وَ كانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ 
باشد، ولى خواب بر چشمانش تا صبح غلبه كند،  كسى كه به بستر آيد و قصد برخاستن براى نماز شب داشته

 .باشد نويسند و خواب وى از ناحيه پروردگارش صدقه براى او مى آنچه را كه نيّت كرده براى وى مى

در مورد كسى كه روز را قصد اقامه نماز شب دارد ولى شب خواب امانش  امام ششم

نَهارِهِ اَنْ يُصَلِّىَ بِاللَّيْلِ فَتَغْلِبُهُ عَيْنُهُ فَيُنامُ،  اِنَّ الْعَبْدَ لَيَنْوى مِنْ» فرمايند: دهد، مى نمى

 6.«فَيُثْبِتُ اللّهُ لَهُ صَالتَهُ وَ يَكْتُبُ نَفَسَهُ تَسْبيحاً وَ يَجْعَلُ نَوْمَهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً

                                                           
 ـ غررالحكم. 1
 ـ همان. 2
 .14ـ اسراء،  3
 .15، ص 2كافى، ج  ـ اصول 4
 .61، ص 1ـ الترغيب، ج  5
 .216، ص 41ـ بحاراألنوار، ج  6
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نمازى كه  د، خداخواب بر چشمش غلبه كرده و مى د ولى خوابخوانبكند كه شب نماز شب  روز نيّت مى اى بنده

 .آورد نويسد و خوابش را صدقه به حساب مى مى تسبيح چونهاى او را  ده و نفسكركرده براى وى حساب نيّت 

مَنْ ماتَ مِنْكُمْ عَلى فِراشِهِ وَ » فرمايند: در مورد شهادت در راه خدا مى حضرت امير

هْلِ بَيْتِهِ ماتَ شَهيداً وَ وَقَعَ اَجَرُهُ عَلَى اللّهِ، وَ هُوَ عَلى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَ حَقِّ رَسُولِهِ وَ اَ

 1.«اسْتَوْجَبَ ثَوابَ ما نَوى مِنْ صالِحِ عَمَلِهِ، و قامَتِ النِّيَّةُ مَقامَ اِصْالتِهِ لِسَيْفِهِ
د است و بيت پيامبر آگاه بوده باشد، اجر او با خداون كسى كه در بسترش بميرد و به حقّ خدا و رسول او و آل

 .باشد ثواب آنچه را از اعمال صالحه نيّت كرده خواهد داشت و نيّتش چون برهنه كردن شمشير در جهاد مى

اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَتُرَدَّ عَلَيْهِ الْحاجَةَ » اند: نيّت قضاى حاجت مؤمن فرموده باره در و امام باقر

 2.«هُ فَيَدْخُلُهُ تَبارَكَ وَ تَعالى بِهَمِّهِ الْجَنَّةَالَخيهِ فاَل تَكُونَ عِنْدَهُ فَيَهْتَمُّ بِها قَلْبُ
نمايد، خداوند  طلبد، و او توان انجامش را ندارد و تنها نيّت اداء آن را مى گاهى مؤمن از برادر مؤمنش حاجتى مى

 .برد متعال او را به خاطر نيّتش به بهشت مى

د و عمل خير انجام دهد در مورد فقيرى كه دوست دارد غنى باش و صادق الحجج

اِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْفَقيرَ لَيَقُولُ: يا رَبِّ اُرْزُقْنى حَتّى اَفْعَلَ كَذا وَ كَذا مِنَ البِرِّ وَ » فرمايد: مى

االَجْرِ مِثْلَ ما وُجُوهِ الْخَيْرِ، فَاِذا عَلِمَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِکَ مِنْهُ بِصِدْقِ نِيَّةٍ كَتَبَ اللّهُ لَهُ مِنَ 

 3.«يَكْتُبُ لَهُ لَوْ عَمِلَهُ، اِنَّ اللّهَ واسِعٌ كريمٌ
گويد: خدايا مرا روزى برسان تا فالن و بهمان كار خير را انجام دهم و چون خداوند صدق  بنده مؤمن فقيرى مى

وشت، همانا خداوند وسعت ن داد مى نويسد كه اگر انجام مى نيّت وى را بداند، براى او همان اجر و پاداش را مى

 .بخش و كريم است

است كه  روايت ذيل از محور عالم وجود حضرت رسالتناو چكيده بيان معصوم

يا اباذر هَمّْ بِالْحَسَنَةِ وَ اِنْ لَمْ تَعْمَلْها لِكياْل تَكْتُبَ مِنَ » د:فرماي سره مى به ابوذر قدس

 4.«الْغافِلينَ

 .چند قادر به انجام آنها نباشى تا مبادا از غافلين شمرده شوىاى ابوذر به حسنات همت گمار هر 

بر  اى ديگر براى اصالت نيّت در اعمال است. نيز تائيدى مؤكد از زاويه« من بلغ»احاديث 

طبق مفاد اين روايات، اگر آدمى ثواب عملى را بشنود و به قصد رسيدن به همان ثواب 

                                                           
 صالح. به ترتيب صبحى 121االسالم و  به ترتيب فيض 232البالغه، خطبه  ـ نهج 1
 .561، ص 11ـ وسائل الشيعة، ج  2
 .15، ص 2كافى، ج  ـ اصول 3
 .11، ص 44ـ بحاراألنوار، ج  4
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ام آن عمل اساسا واهد شد هر چند دستور انجعمل را انجام دهد، آن ثواب به وى داده خ

مَنْ سَمِعَ شيئاً مِنَ الثَّوابِ عَلى »: قال الصادق نبوده باشد. نااز فرامين معصوم

 1.«ءٍ فَصَنَعَهُ كانَ لَهُ، وَ اِنْ لَمْ يَكُنْ عَلى ما بَلَغَهُ شَى

 .چند كه آنچه شنيده مطابق واقع نباشدرسد، هر  را بجا آورد، ثوابش به وى مى كسى ثواب عملى را بشنود و آن

 المؤمن خیر من عمله نیّه

رسيده است مبنى بر اينكه نيّت مؤمن از عمل وى برتر  ناروايات زيادى از معصوم

 2.«نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ» :فرمايدمیپيامبر است.

و تا خالصاً لوجه اهلل نباشد  يكى از علل برترى نيّت بر عمل اين است كه نيّت، قلبى است

شود، ولى عمل،  مترتب نمى اساساً نيّت صحيحى وجود ندارد، و بر نيّت فاسد چيزى

 مربوط به اركان و جوارح است و چه بسا براى غير صورت گيرد.

گرداند و حتى اگر با عمل هم نباشد با  به بيان ديگر، نيّت صحيح، عمل را مخلصانه مى

كند، چون اساساً اخالص و ريا از اوصاف  فاسد، عمل را هم تباه مى ارزش است، ولى نيّت

 نيّت هستند نه عمل.

ايد نيّت مؤمن  ام كه فرموده كند: از شما شنيده عرض مى به امام صادق« زيد شحام»

الَنَّ الْعَمَلَ رُبَّما » از عملش برتر است. چگونه چنين چيزى ممكن است؟ حضرت فرمود:

مَخْلُوقينَ وَ النِّيَّةُ خالِصَةٌ لِرَبِّ الْعالَمينَ، فَيُعْطى عَزَّ وَ جَلَّ عَلى النِّيَّةِ ماال يُعْطى كانَ رِياءً لِلْ

 3.«عَلَى الْعَمَلِ
چه بسا عمل براى خودنمايى نزد مخلوقين صورت گيرد ولى نيّت تنها براى خداوند است و لذا خداوند پاداشى 

 .دهد نمى فرمايد به عمل كه به نيت مرحمت مى

چه بسا آدمى در نهايت،  اند: همين سؤال از امام هشتم نيز پرسيده شده و حضرت فرموده

بيمارى يا اضطرابى بيابد و نتواند اعمالى بجا آورد و تنها نيّت اعمال خير كند، در اين جا 

اَوْخَوْفٍ فَتُفارِقُهُ االِعْمالُ  اِنَّهُ رُبِّما اِنْتَهَتْ بِاالِنْسانِ حالَةٌ مِنْ مَرَضٍ » .نيّت برتر از عمل است

 4.«وَ مَعَهُ نِيَّتُهُ فَلِذلِکَ الْوَقْتُ نِيَّةُ المُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ

                                                           
 .14، ص 2كافى، ج  ـ اصول 1
 .4236 ح ـ كنزالعمال، 2
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شود ولى اعمال قبل  نيّت از عقل و نفس آدمى جدا نمى و نيز در بيان ديگر فرموده است:

رِقُهُ عَقْلُهُ اَوْ نَفْسُهُ وَ االَعْمالُ اِنَّها ال يُفا» .از مرگ يا مرض ممكن است از آدمى جدا شوند

 1.«قَدْ يُفارِقُهُ قَبْلَ مُفارَقَةِ الْعَقْلِ وَ النَّفْسِ 

شود  برترى نيّت بر عمل واضح است. چرا كه نيّت صالحه تنها از كسى صادر مى حكمت

ملو كه مراحل اصالح نفس را گذرانده باشد و از حبّ دنيا جدا گشته و قلب خود را تنها م

تواند ادعاى نيّت مخلصانه داشته باشد. البته  از عشق الهى كرده باشد، تنها اوست كه مى

اى است كه  بديهى است مراد در اينجا صِرف لقلقه زبان و يا افكار ذهنى نيست، بلكه اراده

 از اخالص و عشق به خداوند سرچشمه گرفته باشد.

 عمل پاداش نیّت بى

اى  عمل نيز حظى و بهره ه عمل به اين حد است كه نيّت بىاهميت نيّت در ارزش دادن ب

مهم از ثواب و پاداش دارد، آن كه صادقانه نيّتى نمايد و توان انجام آن را نداشته باشد، 

 در زمره كسانى است كه آن عمل را با نيّتى خالص آورده باشند.

گذاشتيم كه نه فرمودند: گروهى را در مدينه بجاى  در يكى از غزوات، پيامبر خدا

اى باال رفتند و نه از كوهى پايين آمدند و همه آنها  صحرايى را در نور ديدند، و نه از تپه

با ما بودند. اصحاب كه همگى متعجب شده بودند عرض كردند: چگونه؟ پيامبر خدا 

 2فرمود: به خاطر نيّاتشان.

ى كاش فالنى در جنگ جمل بعد از فتح عرضه داشت: ا يكى از اصحاب حضرت امير

ديد كه چگونه خداوند تو را بر دشمنانت پيروزى بخشيد، حضرت فرمود: آيا ميل  ما را مى

فَقَدْ شَهِدَنا وَ » برادرت به ماست و با ما هم عقيده است؟ عرض كرد: بلى، حضرت فرمود:

حامِ النِّساءِ، سَيَرْعَفُ بِهِمُ لَقَدْ شَهِدَنا فى عَسْكَرِنا هذا اَقْوامٌ )قَوْمٌ( فى اَصْالبِ الرِّجالِ وَ اَرْ

 3.«الزِّمانُ وَ يَقْوى بِهِمُ االْيمانُ
ند و روش آنان ستعقيده هبا ما هم پس او هم در جنگ با ماست و بلكه آنها كه در صلب پدران و رحم مادران 

 .گيرد آنان نيرو مى شوند و ايمان به وسيله اند؛ آنها به زودى متولد مى روش ماست، با ما در اين جنگ شريک بوده

 آثار نیّت خالص
                                                           

 ـ همان. 1
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در البالى مباحث گذشته به اهميّت نيّت و اصالت آن توجه نموديم، اينک به چند نمونه 

 از آثار و تبعات دنيوى و اخروى نيّت صادقه توجه كنيد:

 قلب و همدلی با مردم یـ سالمت 1

السَّليمِ الَنَّ سَالمَةَ الْقَلْبِ مِنْ  صاحِبُ النِّيَّةِ الصّادِقَةِ صاحِبُ الْقَلْبِ »: قال الصادق

 1.«هَواجِسِ الْمَحْذُوراتِ بِتَلْخيصِ النِّيَّةِ للّهِ فى االْمُورِ كُلِّها
آنكه نيّتش صادق باشد، قلبش سالم است، چرا كه سالمت قلب از خطور آنچه پرهيز از آن الزم است، با اخالص 

 .شود نيّت الهى در همه امور محقق مى

اِنَّ اللّهَ تَعالى ال يَنْظُرُ اِلى اَجْسامِكُمْ واَل اِلى اَحْسابِكُمْ وَ »: فرمايدمیخدا رسول

 2.«ال اِلى اَمْوالِكُمْ وَ لكِنْ يَنْظُرُ اِلى قُلُوبِكُمْ، فَمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ صالِحٌ تَحَنَّنَ اللّهُ عَلَيْهِ 
نگرد، او به قلوب شما نظر دارد. آن كه قلبش صالح باشد،  ها و گوهره و اموال شما نمى خداوند متعال به جسم

 .كند خداوند رحمت و بركت و رقّت قلب بر او عطا مى

ها شود دوستان انسان زياد شوند و كينهترديد سالمتی دل و آرامش خاطر موجب میبی

به مالک اشتر  ها جای خود را به مهربانی و همدلی بدهند. امام علیو كدورت

كار هر روز را در همان روز انجام ده، زيرا هر روز كارى مخصوص به خود دارد،  ايد:فرم مى

-سپس می بايد بهترين اوقات و بهترين ساعات خود را براى خلوت با خداوند قرار دهى،

 3.«وَ اِنْ كانَتْ كُلُّها للّهِ اِذا صَلُحتْ فيها النِّيَّةُ و سَلِمَتْ مِنْها الرَّعِيَّةُ  ...»فرمايد: 

 .راه شود همه كارهايت عبادت و براى خداوند است هر چند اگر نيّت خالص داشته باشى و امور رعايا روبه

 زمینه پرهیز از گناهـ  2

نفس كامل كه معبود خويش را يافته است، هرگز غيررضاى پروردگارش را انجام 

 4.«مِنْ اَحَدٍ اِكْتَنَفَهُ بِالْعِصْمَةِاِذا عَلِمَ اللّهُ حُسْنَ نِيَّةٍ » فرمايد:میباقرامام  دهد. نمى

 .پوشاند وقتى خداوند صدق نيّت كسى را بداند او را به عصمت مى

 نزول نعمت و زوال نقمتـ  3

مَنْ » .افزايد كسى كه نيّتش نيک باشد، خداوند به روزى وى مىفرمايد:می على امام
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 1.«حَسُنَتْ نِيَّتُهُ زادَ اللّهُ فِى رِزْقِهِ 

ها بالها را از وی دفع و نعمتخداوند  .ن با نيت شايسته، مورد توجه ذات ربوبی استانسا

  فرمايد.را بر او نازل می

وَ لَوْ اَنَّ النّاسَ حينَ تَنْزِلُ بِهِمُ النِّقَمُ وَ تَزُولُ عَنْهُمُ النِّعَمُ فَزِعُوا اِلى رَبِّهِمْ »: قال على

 2.«مِنْ قُلُوبِهِمْ لَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلَّ شارِدٍ وَ اَصْلَحَ لَهُمْ كُلَّ فاسِدٍ بِصِدْقٍ مِنْ نِيّاتِهِمْ وَ وَلَهٍ 
گردد، با صدق نيّت و قلب پر محبت به خداوند در  ها سلب مى شود و نعمت اگر مردم آنگاه كه بالها نازل مى

اى را  خواهد گرداند و هر مفسدهپيشگاه او حاضر شوند و تضرع كنند، خداوند آنچه از دستشان رفته به آنها باز 

 .برايشان اصالح خواهد كرد

 ـ و در قیامت... 4

تر است، عمل وى   نيّتش سالمكس حشر و نشر در قيامت بر اساس نيّت آدمى است، هر

-میپيامبرخدا باشد. هاى رستاخيزش مى و نورى براى ظلمتتر اندرخش

 3.«يُبْعَثُ النّاسُ عَلى نِيّاتِهِمْ».شوند هايشان مبعوث مىها با نيّت انسان: فرمايد

قوّت و قدرت نيّت در ميزان پاداش دنيوى و اخروى مؤثر است، و هر چه نيّت از پايگاه 

 فرمايد:میعلى امام ترى در نفس برخوردار باشد، پاداش آن بهتر و بيشتر است. محكم

 4.«ةِ تَكُونُ مِنَ اللّهِ الْعَطِيَّةِعَلى قَدْرِ النِّيَّ » .ها است عطاياى الهى به ميزان و توان نيّت

 نیّت در مباحات

تواند مباحات را كه فى نفسه اثر تكليفى ندارند داراى ثواب و بهره دنيوى  نيّت صحيح مى

گيرد، بسيارى از مصاديق  و اخروى نمايد. در طول شبانه روز صدها عمل مباح صورت مى

ه و... امور مباحى هستند كه نه ثواب و رفع حوائج و نيازهاى شخصى و اجتماعى و خانواد

گيرد، امّا اگر اين امور رنگ معنوى به خود گيرند، در جهت  نه عذاب بر آنها تعلق نمى

 نيّتى الهى صورت پذيرفته و مستوجب پاداش هستند.

مثبت و   وابد كه توان انجام فعّاليّتبه عنوان مثال اگر انسان هنگام خواب به اين نيّت بخ

ک فردا را بيابد، يا غذايش را به اين جهت بخورد كه جسمى استوار براى انجام اعمال ني

                                                           
 ـ غررالحكم. 1
 صالح. به ترتيب صبحى 141االسالم و  به ترتيب فيض 144البالغه، خطبه  ـ نهج 2
 .4242 ح ـ كنزالعمال، 3
 ـ غررالحكم. 4
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گونه اعمال آدمى از دايره مباحات خارج شده و جزء  وظايفش داشته باشد، و... اين

در سفارش  حضرت رسالت شوند. به رواياتى در اين زمينه توجه كنيد. مستحبات مى

بايست تو در هر چيزى حتى خواب و خوراك نيّت  اى ابوذر مى فرمايد: خود به ابوذر مى

 1.«ءٍ نِيَّةٌ حَتّى فِى النَّومِ وَ االْكْلِ يا اَباذَرْ لَيَكُنْ لَکَ فى كُلِّ شَى» .صحيحى داشته باشى

البُدَّ »فرمايد: و می داند را نشانه عدم غفلت آدمى مى نيّت در تمام اعمال امام صادق

 2.«يَّةِ فى كُلِّ حَرَكَةٍ وَ سُكُونٍ الَنَّهُ اِذا لَمْ يَكُنْ هذَا الْمَعْنى يَكُونُ غافاِلً لِلْعَبْدِ مِنْ خالِصِ النِّ

 .شود بنده بايد در هر حركت و سكونى نيّتى خالص داشته باشد، در غير اين صورت غافل شمرده مى

اى به جهاد فرستاد و  را با عده حضرت امير ،فرمايد: پيامبر خدا مىامام كاظم

ن را به حركت با وى خواند، يكى از انصار به ديگرى گفت: با ما در اين جهاد اناسلمم

شركت كن شايد كنيزى يا چهارپايى يا چيزى ديگر به ما هم برسد، اين صحبت به 

اِنَّما االَعْمالُ بِالنَّيّاتِ وَ لِكُلٍّ امْرِءٍ مانَوى، فَمنْ غَزا » پيامبر خدا رسيد و آن حضرت فرمود:

ا تِغاءَ ما عِنْدَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ غَزا يُريدُ عَرَضَ الدُّنْياِبْ

 3.«اَوْنَوى عِقاالً لَمْ يَكُنْ لَهُ ااِلّ مانَوى
زد خداوند متعال است ها بستگى دارد، و هر كس با نيّت خود است، پس آن كس براى مثوبتى كه ن اعمال به نيّت

به جهاد رود، اجر او با خداست، و آن كه براى رسيدن به نعمت دنيا به جهاد برود، و يا قصد رسيدن به مال دنيا 

 .داشته باشد تنها آنچه نيّت كرده براى اوست (رود عقال در خصوص ديه و يا شتر نيز بكار مى)

النّاسُ اِنَّما االَعْمالُ بِالنِّيّاتِ وَ اِنَّما لِكُلِّ يا اَيُّهَا » فرمايند: همان حضرت در جاى ديگر مى

امْرِءٍ ما نَوى، فَمَنْ كانَ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ، وَ مَنْ كانَ 

 4.«ى ما هاجَرَ اِلَيْهِ هِجْرَتُهُ اِلى دُنْيا يُصيبُها اَوْ اِمْرَئَةٍ يَتَزَوَّجُها فَهِجْرَتُهُ اِل
اند و هر كس با نيّت خود همراه است، پس آنكه بسوى خدا و رسولش مهاجرت  اى مردم اعمال به نيّتها وابسته

باشد، و آنكه براى امر دنيوى يا ازدواجى حركت كند هجرتش بسوى  كند هجرت او بسوى خدا و رسولش مى

 .همان خواهد بود

 

                                                           
 .12، ص 44ـ بحاراألنوار، ج  1
 .211، ص 41ـ بحاراألنوار، ج  2
 .212، ص 46ـ بحاراألنوار، ج  3
 .1263 ح ـ كنزالعمال، 4
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 تـقوى

دارى است. معناى اصطالحى و تفسير  و به معناى پرهيز و خودنگه« وقى»تقوا از ماده 

فرا گرفت. آن حضرت در تفسير و توضيح تقوا  توان از بيان امام صادق اين واژه را مى

 1.«اَنْ ال يَفْقِدَكَ اللّهُ حَيْثُ اَمَرَكَ وَ ال يَراكَ حَيْثُ نَهاكَ» اند: فرموده

 .ببيند و هر جا نهى نموده نبيندخداوند متعال هر جا تو را امر كرده 

 باشد. و پرهيز از گناهان مى معناى انجام فرائض و واجبات الهىپس تقوا به 

 2.«اِعْمَلْ بِفَرائِضِ اللّهِ تَكُنْ اَتْقَى النّاسِ»: قال رسول اهلل

 .باشى به واجبات عمل نما، با تقواترين مردم مى

 3.«قِيّاًمَنْ مَلَکَ شَهْوَتَهُ كانَ تَ »:قال على

 .كسى كه مالک شهوت خويش باشد، متّقى است

 عمل نباشى دانى به آن عمل نمايى و عالم بى و البته در اين وادى، بايستى آنچه را كه مى

 و هر آنچه را كه به آن جاهلى، در پى فهم آن باشى و سستى به خود راه ندهى.

 4.«ا جَهِلْتَ وَ تَعْمَلُ بِما عَلِمْتَتَمامُ التَّقْوى اَنْ تَتَعَلَّمَ م»: قال رسول اهلل

 .دانى، بدان عمل كنى دانى بياموزى و آنچه مى همه تقوا اين است كه آنچه نمى

 اهمیت تقوى

چون هدف غايى از خلقت انسان، هدايت و راهيابى وى به سوى كمال انسانى و سير 

مصونيّت در  صعودى براى رسيدن به مقام قرب الهى است. در اين مسير، تقوى يعنى

 باشد.  كند و حاوى اهميت بسيارى نيز مى مقابل گناه و معاصى، نقش اوّل را ايفاء مى

در اين بخش از بحث به بيان برخى موارد اهميت تقوا از ديدگاه آيات و روايات توجه 

 كنيد.

 است.ـ تقوا، سفارش خد 1

بْلِكُمْ وَ اِيّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّهَ وَ اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ للّهِ ما ... وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذينَ اوُتُوا الْكِتابَ مِنْ قَ»

                                                           
 .215، ص 41ـ بحاراألنوار، ج  1
 .126، ص 41ـ همان، ج  2
 ـ غررالحكم. 3
 .361، ص الخواطر ـ تنبيه 4
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 1.«فِى السَّمواتِ وَ ما فِى االْرْضِ وَ كانَ اللّهُ غَنِيّاً حَميداً
و ما به كسانى كه پيش از شما به آنان كتاب آسمانى داده شده بود، سفارش كرديم، و نيز به شما سفارش 

رسد، براى خداوند است هر آنچه  نافرمانى خداوند بپرهيزيد، و اگر كافر شويد، ضررى به خدا نمى كنيم كه از مى
 نياز و ستوده است. كه در آسمان و زمين است و هم او بى

 است. البیت آلش سفارتقوا ـ  2

آمده  البالغه حضرت امير در نهج  بيش از دهها بار عبارت اوصيكم عباداهلل بتقوى اللّه

 . به اين دو بيان توجه كنيد.است

اُوصيكُمْ عِبادَاللّهِ بِتَقْوَى اللّهِ فَاِنَّها خَيْرُ ما تَواصى الْعِبادُ بِهِ وَ خَيْرُ عَواقِبِ االْمُورِ عِنْدَ »

 2.«اللّهِ
به كنم، زيرا كه تقوا بهترين چيزى است كه بندگان يكديگر را  اى بندگان خدا، شما را به تقواى الهى سفارش مى

 .كنند و بهترين مرحله پايان كار در پيشگاه خداوند است آن سفارش مى

 3.«هااُوصيكُمْ عِبادَاللّهِ بِتَقْوىَ اللّهِ فَاِنَّها الزِّمامُ وَ الْقِوامُ، فَتَمَسَّكُوا بِوَثائِقِها وَ اعْتَصِمُوا بِحَقائِقِ»
ات و قوام زندگى پرسعادت به تقوا است، پس به كنم، كه زمام عباد اى بندگان خدا، شما را به تقوا سفارش مى

 .هاى مطمئن متمسک شويد و به تقواى حقيقى چنگ زنيد وسيله

 ـ تقوا برترین اعمال است. 3

 4التَّقْوى. سئوال شد، كدام عمل برتر است؟ آن حضرت فرمودند: از حضرت امير

 است.ـ تقوا بهترین لباس 4

بخشد، تقوا  دارد و آن را زيور مى ا مخفى مىلباس موجب زينت بدن است، عيوب بدن ر

 نيز زينت روح انسان است و لذا از آن به لباس و بهترين لباس تعبير شده است.

 5: ثَوْبُ التُّقى اَشْرَفُ الْمَالبِسِ.على قال

 .لباس تقوا، برترين لباسهاست

 6.«رْبالُهُ مَنْ تَسَرْبَلَ اَثْوابَ التُّقى لَمْ يَبْلَ سِ» و نيز فرموده است:

                                                           
 .131ـ نساء،  1
 صالح. به ترتيب صبحى 143االسالم و  به ترتيب فيض 142البالغه، خطبه  ـ نهج 2
 صالح. به ترتيب صبحى 125االسالم و  به ترتيب فيض 116ـ همان، خطبه  3
 .211، ص 41ـ بحاراألنوار، ج  4
 ـ غررالحكم. 5
 ـ همان. 6
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 .هاى پرهيزكارى را بپوشد، لباسش كهنه شدنى نيست هر كه جامه

جامه تقوا بهتر  همه اين فرمايشات تفاسيرى براى اين آيه شريفه از قرآن كريم است كه:

 1.«... و لِباُس الّتَقْوى ذلَِک خَيْرٌ...» است.

 پناهگاهى محکم است.ـ تقوا  5

ناه است، امّا همين كه انسان گناه را به واسطه عواقب پرهيز از گ به معنایهر چند تقوا 

سوء آن ترك نمود و واجبات را به واسطه عواقب سوء ترك آن، بجا آورد، وارد حرزى 

حصول تقوا در  كشاند. دارد و به طاعات برتر مى تر باز مى شود كه او را از گناهان قوى مى

 سازد و... تر مى نى او را ضعيفتر نموده و نفس شيطا آن مرحله، باز انسان را قوى

 2.«اَلتَّقْوى حِصْنٌ حَصينٌ لِمَنْ لَجَأَ اِلَيْهِ »: قال على

 .پرهيزكارى دژ استوارى است براى كسى كه بدان پناه برد

 ـ تقوا كلید كرامت است. 6

عزت و كرامت هر كس به تقواى او بستگى دارد و ميزان كرامت نيز به ميزان تقوا وابسته 

 است.

بارها فضل تقوا را پيش كشيده و معيار قرب انسان به خداوند را  خدا آن كريم و پيامبرقر

اند. تا مبادا روزى، عرب بر عجم فخر ورزد و خود را برتر بداند و نژادپرستى  همان دانسته

 اى نوين عود كند. ، بار ديگر به شيوهها متحمل شده زحمتآن  نابودیكه اسالم براى 

نّاسُ اِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ اُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ يا اَيُّهَا ال»

 3.«عِنْدَ اللّهِ اَتْقيكُمْ 
اى مردم، ما شما را از يک مرد و زن آفريديم و شما را تيره تيره و قبيله قبيله قرار داديم تا همديگر را بشناسيد، 

 ترين شما نزد خداوند باتقواترين شماست. ا گرامىهمان
 به جزئيات مسئله پرداخته است. و چه نيک رسول خدا

وارد خانه كعبه شد، سپس خارج گشت و حلقه در  در سال فتح مكه، پيامبر خدا

االْحْزابَ وَحْدَهُ،  اَلْحَمْدُللّهِ الَّذى صَدَقَ عَبْدَهُ وَ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ غَلَبَ» خانه را گرفت و فرمود:

مْ عِنْدَ اِنَّ اللّهَ اَذْهَبَ نَخْوَةَ الْعَرَبِ وَ تَكَبُّرِها بِآبائِها، وَ كُلُّكُمْ مِنْ آدَمَ وَ آدَمُ مِنْ تُرابٍ وَ اَكْرَمُكُ

                                                           
 .26ـ اعراف،  1
 ـ غررالحكم. 2
 .13 ـ حجرات، 3
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 1.«اللّهِ اَتْقيكُمْ 
را در فتح مكه، به  اش را محقق فرمود و احزاب اش را تصديق نمود، و وعده ستايش خاص خداوند است كه بنده

تنهايى غالب ساخت. همانا خداوند، فخر و كبر عرب به پدرانش را زدود، شما همگى از آدم هستيد و او از خاك 

 .ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست باشد و گرامى مى

حِدٌ، وَ نَبِيَّكُمْ واحِدٌ، وَ ال اِنَّ رَبَّكُمْ واحِدٌ، وَ اِنَّ اَباكُمْ واحِدٌ، وَ دينَكُمْ وا» و نيز فرموده است:

فَضْلَ لِعَرَبِىٍّ عَلى عَجَمِىٍّ وَ ال عَجَمِىٍّ عَلى عَرَبِىٍّ، وَ ال اَحْمَرَ عَلى اَسْوَدَ، وَ ال اَسْوَدَ عَلى 

 2.«اَحْمَرَ، اِالّ بِالتَّقْوى
و عرب بر عجم و عجم  پروردگار شما يكى است، پدر شما يكى است، دين شما يكى است، پيامبرتان يكى است،

 .بر عرب، و سرخ بر سياه و سياه بر سرخ فضلى ندارد مگر به تقوا

 ـ تقوا داروى دردهاست. 7

فَاِنَّ تَقْوَى اللّهِ دَواءُ داءِ قُلُوبِكُمْ، وَ بَصَرُ عَمى اَفْئِدَتِكُمْ، وَ شِفاءُ مَرَضِ »: قال على

طُهُورُ دَنَسِ اَنْفُسِكُمْ، وَ جَالءُ غِشاءِ اَبْصارِكُمْ، وَ اَمْنُ  اَجْسادِكُمْ، وَ صاَلحُ فَسادِ صُدُورِكُمْ، وَ 

 3.«فَزَعِ جَأْشِكُمْ وَ ضِياءُ سَوادِ ظُلْمَتِكُمْ
ها، پاكيزه  هاى جان ها، شفاى دردهاى جسمانى، مرهم زخم هاى قلوب، موجب بينايى دل تقوا، داروى بيمارى

هاى شما  ها، و روشنايى تيرگى ها و اضطراب ها، امنيت در برابر ناآرامى كننده آلودگى ارواح، جالى نابينايى چشم

 .شود مى

 هاى متقى ویژگى

 شمرد. خداوند متعال در آيه ذيل ده صفت از اوصاف متقين را بر مى

نَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَ»

االْخِرِ وَ الْمَالئِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبيّينَ وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ 

 الْمَساكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ وَ السّائِلينَ وَ فِى الرِّقابِ وَ اَقامَ الصَّلواةَ وَ آتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ 

بِعَهْدِهِمْ اِذا عاهَدُوا وَ الصّابِرينَ فِى الْبَأساءِ و الضَّرّاءِ وَ حينَ الْبَأْسِ اُولئِکَ الَّذينَ صَدَقُوا وَ 

 4.«اولئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ 
نيكى آن نيست كه به هنگام نماز روى به جانب شرق و غرب كنيد، بلكه نيكى و نيكوكار آن است كه به خدا و 

                                                           
 .214، ص 41ـ بحاراألنوار، ج  1
 .5655 ح ـ كنزالعمال، 2
 به ترتيب صبحى صالح. 121االسالم و  به ترتيب فيض 112البالغه، خطبه  ـ نهج 3
 .144ـ بقره،  4
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اش به آن به خويشان و يتيمان و  شتگان و كتاب و پيامبران ايمان آورده و مال خود را با همه عالقهقيامت و فر
پردازد. آنان كسانى  كند، و نماز بپا داشته و زكات مى مسكينان و واماندگان در راه و سائالن و بردگان انفاق مى
ها  ها و مشكالت و در جنگ برابر محروميت كنند و در هستند كه به عهد خود زمانى كه پيمانى ببندند وفا مى

 استقامت و صبر نموده، اينان راستگويان و هم آنان پرهيزكارانند.
اين آيه شريفه به پنج صفت اعتقادى و پنج وصف عملى اشاره كرده است. اوصاف 

اعتقادى متقين در اين آيه عبارتند از: ايمان به خدا، ايمان به معاد، اعتقاد به مالئک، 

هاى آسمانى و ايمان به نبيّين و پيامبران و اوصاف عملى نيز عبارتند از:  قاد به كتاباعت

 انفاق، اقامه نماز، اعطاء زكات، وفاى به عهد و صبر.

چند  مام باقرا .هاى اخالقى متقين اشاره شده است در روايات نيز به برخى ويژگى

 ويژگى اخالقى را نيز براى متقى برشمرده است.

هْلِ التَّقْوى عاَلماتٍ يُعْرَفُونَ بِها، صِدْقُ الْحَديثِ، وَ اَداءُ االَمانَةِ، وَ الْوَفاءُ بِالْعَهْدِ، وَ قِلَّةُ الَاِنَّ »

وفِ، وَ الْفَخْرِ، وَ الْبُخْلِ، وَ صِلَةُ االَرْحامِ، وَ رَحْمةُ الضُّعَفاءِ، وَ قِلَّةُ اَلْمُؤاتاةِ لِلنِّساءِ، وَ بَذْلُ الْمَعْرُ

نُ حُسْنُ الْخُلْقِ، وَ سَعَةُ الْحِلْمِ، وَ اتِّباعُ الْعِلْمِ فيما يُقَرِّبُ اِلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، طُوبى لَهُمْ وَ حُسْ 

 1«مَآبٍ...
دارى،  شوند و آنها عبارتند از: راستگويى، امانت ها، شناخته مى اهل تقوى را عالئمى است كه به وسيله آن نشانه

رهيز از تفاخر، پرهيز از بخل، صله ارحام، مهربانى با ضعيفان، پرهيز از زنبارگى، ايثار، نيكى وفا به عهد، پ
كند، خوشا به حال آنها و سرنوشت  معاشرت، حلم وسيع، تبعيّت از علمى كه انسان را به خداوند بزرگ نزديک مى

 .نيكى كه دارند

 باشد. ف متقين مىپرهيز از مظاهر دنيوى و دورى از دنياگزينى نيز از اوصا

 2.«حَرامٌ عَلى كُلِّ قَلْبٍ مُتَولِّهٍ بِالدُّنْيا اَنْ يَسْكُنَهُ التَّقْوى»: قال على

 .بر هر دلى كه شيفته دنياست، حرام است كه تقوا ساكن گردد

الشأن اسالم در ضمن  متقين، محاسبه نفس است. رسول عظيم هایويژگىديگر از 

ال يَكُونُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُتَّقينَ حَتّى يُحاسِبَ : »فرمايد مى هللا وصاياى خود به ابوذر رحمه

نَفْسَهُ اَشَدُّ مِنْ مُحاسَبَةِ الشَّريکِ لِشَريكِهِ، فَيُعْلَمُ مِنْ اَيْنَ مَطْعَمَهُ؟ وَ مِنْ اَيْنَ مَشْرَبَهُ؟ وَ مِنْ 

 3.«اَيْنَ مَلْبَسَهُ؟ اَمِّنْ حِلٍّ ذلِکَ اَمْ مِنْ حَرامٍ؟

                                                           
 .413، ص 2ـ خصال، ج  1
 ـ غررالحكم. 2
 .1511 ح ـ كنزالعمال، 3
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تر از محاسبه شريک با شريک، خويشتن را محاسبه كند و بداند  شود مگر اينكه سخت سى از متقين شمرده نمىك
 اش و لباسش از كجا بوده است؟ از حالل بوده است يا حرام؟ طعامش و نوشيدنى

نمايد،  كند، او را امر و نهى مى شخص متّقى هر صبح با نفس خويش به آرامى صحبت مى

كند كه گرد گناه نگردد و در مقابل  دهد، و با وى شرط مى به وى نشان مىراه و چاه را 

باشد كه نفس از شرط  واجبات، سستى به خود راه ندهد، در طول روز هم مراقب مى

بسته و عهد منعقد شده، عدول نكند، شامگاه نيز نفس را به گفتگو كشانده و به محاسبه 

فعلى شايسته انجام داده خداوند را بر آن  پردازد كه امروز چه كرده است، اگر او مى

كند و  كند و به او تندى مى ستايد و اگر معصيتى مرتكب شده، نفس را مؤاخذه مى مى

كند، و  نهايت معصيت را و عذاب سوزان را و خشم و سخط ربّ را به وى يادآورى مى

محاسبه، مؤاخذه، نمايد، اين مراحل )مشارطه، مراقبه،  آنگاه آن را بدين صورت معاقبه مى

در پاسخ يكی از  حضرت امير پيمايد. معاتبه، معاقبه( راهى است كه متقى هر روز مى

آنگاه كه درخواست بيان اوصاف متقين را نمود، او را به مسجد « همام»دوستانش به نام 

 1برد و بعد از اقامه دو ركعت نماز، يكصد و ده وصف از اوصاف آنان را برشمرد.

 آثار تقوى

هميتى كه براى تقوا بيان كرديم، بيانگر اين نكته است كه بايست اين وصف اخالقى، ا

از جمله آثارى كه براى  آثار مهمى را در دنيا و مخصوصاً در آخرت به دنبال داشته باشد.

 تقوا در آيات و روايات بيان شده است عبارتنداز:

 ـ همراهى خداوند 1

 او همراه دوستان خويش است.متقين دوستان خداوند متعال هستند و 

 2.«... وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقينَ»
 از خداوند بهراسيد و بدانيد كه خداوند با تقواپيشگان است.

 پيراستگى است.الهى، منوط به   و بركت  نزول رحمتنيز 

 3.«فَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ االَرْضِ...وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَ»
ساختند، بركات آسمان و زمين را بر آنها  آوردند و تقوا پيشه مى ها، ايمان مى و اگر اهل شهرها و آبادى

 گشوديم. مى
                                                           

 به ترتيب صبحی صالح. 123م و االسالبه ترتيب فيض 114ر. ك: نهج البالغه، خطبه ـ  1
 .124ـ بقره،  2
 .26ـ اعراف،  3
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متقى از نظر معاش زندگى مشكلى ندارد، او كه خود را به خداى خويش فروخته، خداوند 

خداوند به او فكر و اراده تهيه روزى و  ى امور معيشتى او را تنها نخواهد گذاشت.هرگز برا

 فرمايد. امرار معاش مرحمت مى

 1.«وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ال يَحْتَسِبُ... ،يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ... وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ »
 دهد. كند و او را از جايى كه گمان ندارد، روزى مى مى پيشه كند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم و هر كس تقوا

 ـ تمیز حق از باطل 2

تقوا راهگشا است و متقى در كوران حوادث و اتّفاقات به يارى خداى خويش راه حق را از 

 توجه كنيد. ذيلى  باطل خواهد شناخت و در گرداب باطل گرفتار نخواهد شد، به آيه

اِنْ تَتَّقُوا اللّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ يَغْفِرْلَكُمْ وَ اللّهُ  يا اَيُّهاَ الَّذينَ آمَنُوا»

 2.«ذُوالْفَضْلِ الْعَظيمِ 
دهد، و  اى مؤمنين، اگر تقوا پيشه كنيد، خداوند توانى كه حق را از باطل تمييز دهيد، براى شما قرار مى

 آمرزد و او صاحب بخشش عظيم است. ند و شما را مىپوشا گناهانتان را مى
 3.«.. وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْراً». و نيز فرموده است:

 گرداند. و هر كسى تقواى الهى پيشه كند، خداوند كارش را بر او آسان مى
 ـ كفاره گناهان 3

 گردد. تقوا باعث زدوده شدن گناهان گذشته مى

 4.«... وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَ يُعْظِمْ لَهُ اَجْراً»
 دارد. بخشد و پاداش او را بزرگ مى و هر كسى تقواى الهى پيشه كند، خداوند گناهانش را مى

 ـ پذیرش اعمال 4

 پذيرد. خداوند سبحان اعمال شخص متقى را مى

 5.«لُ اللّهُ سُبْحانَهُ االَعْمالَ ااِلّ بِهِما، التُّقى وَ االِخْالصُ صِفَتانِ ال يَقْبَ »: قال على

 .پذيرد، و آنها عبارتند از تقوا و اخالص دو صفت هستند كه خداوند عملى را بى آنها نمى

 ـ عاقبت خوش 5

                                                           
 .3و  2ـ طالق، آيات  1
 .22ـ انفال،  2
 .4ـ طالق،  3
 .5ـ طالق،  4
 ـ غررالحكم. 5
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تقوا ركن ركين و حبل متينى است بين عبد و معبود، و عبد به وسيله آن خود را به 

 شود. هاى سرمدى قيامت را اليق مى يكتر ساخته و نعمتمعبود خويش نزد

 1.«اَلتَّقْوى آكَدُ سَبَبٍ بَيْنَکَ وَ بَيْنَ اللّهِ اِنْ اَخَذْتَ بِهِ، وَ جُنَّةٌ مِنْ عَذابٍ اَليمٍ»: قال على

 .است اگر به تقوا متمسک شوى، استوارترين رشته ارتباطى بين تو و خداست و نيز سپرى از آتش دردناك قيامت

هاى قيامت را براى اهل تقوا خلق كرده و آنها را از همه  چرا كه خداوند متعال همه نعمت

 2.«اِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقينَ » .بالهاى قيامت مصون فرموده است

در تاريخ دمشق آورده است. حضرت به نقل از رسول خدا« ابن عساكر»در روايتى كه 

 توصيف شده است.« امام المتقين»به وصف  امير

فى عَلِىٍّ بِثاَلثِ خِصالٍ، اِنَّهُ سَيِّدُ الْمُسْلِمينَ  [اَمَرَبى]لَمّا اُعْرِجَ بى اِلَى السَّماءِ... فَاَوْحى اِلَىَّ »

 3.«وَ اِمامُ المُتَّقينَ وَ قائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلينَ
، او آقاى [امر كرد]سه خصلت وحى نمود  وقتى مرا به آسمان بردند، خداوند متعال به من در مورد على به

 .مسلمانان، و پيشواى متقيان و امام مشهوران و معروفان است

 تقوا عاقبت بى

 شود. تقوا آشكار مى از آنچه در اهميت تقوا و آثار و بركات آن گفتيم، سرنوشت شخص بى

ماعی را اجت و همدلی دهد و هم همگرائیتقوی هم همراهی خدا را از دست میانسان بی

خدا ولشود. رسندارد و با او همدل و همراز نمی چه اينكه غالبا كسی به او اعتماد

 تقوا برشمرده است. درروايت ذيل، سه سرنوشت شوم را براى شخص بى

عَهُ فى خِدْمَةِ مَنْ لَمْ يَتَوَرَّعْ فى دينِ اللّهِ اِبْتَالهُ اللّهُ بِثَالثِ خِصالٍ: اِمّا اَنْ يُميتَهُ شابّاً، اَوْ يُوقِ»

 4.«السُّلْطان، اَوْيَسْكُنَهُ الرَّساتيقَ
كسى كه تقوا پيشه نكند و در دين خداوند متورع نباشد، خداوند او را به سه خصلت يا يكى از اين سه خصلت 

 نمايد و حداقل گمارد و بدين وسيله ستم مى نمايد، يا او را به خدمت حاكم مى كند، يا جوانمرگش مى دچار مى

 .سازد كند، و يا او را در روستاهاى دور دست و به دور از فرهنگ ساكن مى اينكه از مال حرام ارتزاق مى
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 .42ـ هود،  2
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 خوش روئی

خوش خلقى و خوش روئى از عناوين برجسته اخالقى در ديدگاه اسالم است. اين خصلت 

اهميتى وصف ناشدنى را به خود اختصاص داده است، به طوريكه محبوبترين  ،حميده

ل نزد خداوند، هديه و بخشش الهى به مؤمن، عامل بهشت رفتن امت اسالم، موجب عم

برد و را از بين می چرا كه كدورتنابودى گناهان و معاصى، و... شمرده شده است 

را مطرح  خوش خلقیاينک به نمونه هائى از رواياتى كه فضيلت كند. صميميت خلق می

 اند توجّه كنيد: كرده

 یاتخلق حسن در روا

 ـ بهترين اعمال 1

 1.«اِنّ اَحْسَنَ الْحَسَنِ اَلْخَلْقُ الْحَسَنِ»: قال الحسن

 .بهترين نيكيها، اخالق نيک است

ما يَقْدَمُ المُؤمِنُ عَلَى اللّهِ عزَّ و جَلَّ بِعَمَلٍ بَعْدَ الْفَرائِضِ اَحَبُّ اِلَى اللّهِ »: قال الصادق

 2.«خُلْقِهِتَعالى مِنْ اَنْ يَسَعَ النّاسَ بِ

 .مؤمن پس از انجام واجبات، عملى محبوبتر از خوش خلقى با مردم نزد خداوند حاضر نسازد

 ـ معادل روزه و نماز هميشگى 2

 3.«مَنْ حَسُنَ خُلْقُهُ بَلَّغَهُ اللّهُ دَرَجَةَ الصائِمِ القائِمِ»:  قال رسول اللّه
خواند باال  گيرد و نماز مى زان كسى كه هميسشه روزه مىكسى كه اخالقش را نيک كند خدا درجات وى را به مي

 .برد

 ترين عمل در ميزان سنجش ـ سنگين 3

 4.«ءٍ اَثْقَلُ فِى المِيزانِ مِنْ خُلْقٍ حَسَنٍ ما مِنْ شَى»: قال رسول اهلل

 .تر از اخالق نيک نيست بر ترازوى سنجش اعمال، چيزى سنگين

 در اخبار صاحب اخالق نیك

                                                           
 .316، ص41ـ بحاراألنوار، ج 1
 .1441، ح 2ى، جـ اصول كاف 2
 .311، ص 41ـ بحاراألنوار، ج  3
 .313ـ همان، ص  4
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 رين مردم به پيامبر خدات ـ شبيه 1

 1.«اَشْبَهَكُمْ بى، اَحْسَنُكُمْ خُلْقا»:  قال رسول اللّه

 .ترين به من، كسى است كه اخالقش نيكوتر باشد شبيه

 ترين مردم از حيث ايمانـ كامل 2

 2.«اَكْمَلُ الْمُؤمِنينَ ايمانا اَحْسَنُهُمْ خُلْقا»:  قال رسول اللّه

 .ترين آنهاست ايمان، با اخالق ترين مؤمنين از نظر كامل

 ترين مردم به پيامبر خدا ـ نزديک 3

اِنَّ اَحَبَّكُمْ اِلَىَّ وَ اَقْرَبَكُمْ مِنّى يَوْمَ القيمَةِ مَجْلِسا اَحْسَنُكُمْ خُلْقا وَ »:  قال رسول اللّه

 3.«اَشَدُّكُمْ تَواضُعا
من در روز قيامت از آن كسى است كه اخالقش  ترين انسانها نزد من و نزديكترين جايگاه به دوست داشتنى

 .تر و تواضع وى بيشتر باشد نيک

 ـ ايمن از مكافات اعمال 4

به خداوند عرض كرد: فرعون بيش از صد سال است ادعاى الوهيت  حضرت موسى

رفتار بوده و  كند، او را عذاب كن. خطاب رسيد: فرعون نسبت به مردم خوش مى

 ام. خاطر اين صفت شايسته مهلت دادهگير نيست، او را به  سخت

 چند نمونه

 پردازيم. نمونه از اخالق حسنه مى سهاينک به بيان 

 ـ ایثار 1

 ترين مدارج اخالقى ايثار است. يكى از عالى

باشد. اين مهم به  اى از اخالق رذيله مى اى از اخالق حسنه و طرد دسته ايثار، مجموعه

تر از عناوين  اى وسيع فتار نيک بوده و لذا دايرهفراخور متعلق خود، حاوى همان نوع ر

 اخالقى ديگر دارد.

ايمان، تقوا، خضوع، فروتنى، محبت، انفاق، رعايت حقوق غير و بذل جان، در اين حسنه 

، غصب، سخريه، حسد، خيانت، ظلم، مكر، كبر، و خطاهائى چون، بخل، حرصشده جمع 

                                                           
 .314ـ همان، ص 1
 .312ـ همان، ص 2
 .315ـ همان، ص 3



 291 

 عجب و مراء، از آن خارج است.

 اين زمينه توجه كنيد.به روايتى در 

رسيد و عرض كرد: مرا از مكارم اخالق با خبر ساز.  مردى به حضور امام صادق

 حضرت فرمودند:

الْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَکَ وَ صِلَةُ مَنْ قَطَعَکَ وَ اِعْطاءُ مَنْ حَرَمَکَ وَ قَوْلُ الحَقِّ وَ لَوْ عَلى »

 1.«نَفْسِکَ
ه، و صله با كسى كه از تو بريده، و اعطاء به كسى كه تو را از حق خودت محروم عفو كسى كه بر تو ستم روا داشت

 .ساخته، و سخن حق ولو بر عليه تو

اول آنكه، كسى كه به تو ستم روا داشته وى را ناديده بگيرى و چنان رفتار كنى كه اصالً 

امّا آن بر تو ستمى نشده است، و البته هر چند گاهى چنين سكوتى بسيار مشكل است و 

بداند رضايت مواليش را بر رضاى نفسش ترجيح  الحججّ كس كه خود را مطيع صادق

 دهد. مى

اعتناء شد، تو به او  دوم آنكه، هر كسى كه از تو بريد با او وصل نمايى و چون به تو بى

 توجه كنى و آنگاه كه پاسخ سالم تو نداد، تو از گفتن سالم اكراه نداشته باشى.

آن كس كه تو را از حق مسلّم خودت محروم ساخت، تو حقوقش را اداء  سوم آنكه، هر

 كنى، اگر او هنگام چيرگى و حكومت بر تو سخت گرفت، گاه غلبه بر وى، اكرامش نمائى.

و چهارم آنكه، هيچگاه از بيان حقّى كه مكلف به ذكر آن هستى مضايقه ننمايى، و از 

را ترجيح ندهى، هر چند كه آن سخن چيزى نهراسى، و مصلحتى غير از مصلحت دين 

 عليه تو باشد.

 خدايا اين حاالت را به ما ارزانى فرما و اين مرتبه از مراتب اخالقى را، خُلق ما ساز.

 2.«اَعْلى مَراتِبِ الْكَرَمِ االيثارُ»: قال على

 .باالترين مراتب كرم و بزرگوارى ايثار است

باختن جان در راه معبود و معشوق و در مسير البته برترين حد ايثار، ايثار جان است. 

در  اى از آن خوابيدن موالى متقيان دين او از باالترين ايثارهاست كه نمونه

 در بستر پيامبر است.« المبيت ليله»

                                                           
 .361، ص 62ـ همان، ج  1
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 1.«وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ وَ اللّهُ رَئُوفٌ بِالْعِبادِ »
 است. ن مهربانبندگا نسبت بهفروشند، وخدا  خداوند مى ن خود را به خاطر خشنودىبرخى مردم جا

گرفت و  آمده است در جنگ احد بعد از پايان نبرد، يكى از سپاهيان سراغ برادر خود مى

او را در ميان مجروحين ديد، رفت و برايش آب آورد، ولى وقتى آب را نزديک لبان او 

دادن بود، اشاره به لبان تشنه مجروح ديگر نمود، وى به گرفت، با اينكه در حال جان 

بالين مجروح ديگر آمد و او نيز اشاره به سومى نموده و همين طور به بالين چندين 

مجروح رسيد و چون آخرين آنها به ملكوت پيوست، برگشت و سراغ يک يک آنها آمد، 

 همه بدون اينكه از آب بچشند شهيد شده بودند.

اند: غذا در مدينه كم بود، يكى از مسلمانان سر گوسفندى به هديه براى و نيز آورده 

تر يافت براى او برد، و  ديگرى فرستاد، وى پذيرفت ولى چون مسلمان ديگرى را محتاج

 طور اين كله، هفت منزل گشت و در نهايت به منزل صاحب اصلى رسيد. همين

 ـ سخاوت 2

ساختن گوساله، به شدت مورد خشم حضرت اسرائيل با  سامرى بعد از فريب قوم بنى

قرار گرفت، به حدّى كه قصد قتل او را داشت ولى خداوند او را از چنين  موسى

 عملى بازداشت.

 2.«اَوْحَى اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِلى مُوسى اَنْ ال تَقْتُلْ سامِرىَّ فَاِنَّهُ سَخِىٌّ»

 .سامرى را به قتل مرسان كه او سخاوتمند است

با  كه توسط حضرت جبرائيل روزى بعد از نماز صبح، پيامبر مكرم اسالمنيز 

اند چه كسى  خبر شده بود، به اصحاب فرمودند: سه نفر به قصد كشتن من حركت كرده

 كند؟ آنها را دفع مى

در مسجد نبودند، چون پيامبر حال او را جويا شد،  كسى پاسخ نداد و حضرت امير

ختند، وى وارد شدند، پيامبر مكرم، عمامه و شمشير و اسب خود رفتند و او را با خبر سا

را به او داد و آن حضرت عازم مكان معين گرديد، و پس از چندى با سرى بريده و دو نفر 

 دستگير شده وارد مدينه شد.

واقعه را تشريح كرد و فرمود: خودم را به اين سه معرفى كردم، گفتند:  حضرت امير

                                                           
 .214ـ بقره،  1
 .231، ص 13ـ بحاراألنوار، ج  2
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ا بكشيم يا رسول اهلل را. يكى از آنها به من حمله كرد او را كشتم، دو كند تو ر فرقى نمى

 نفر ديگر تسليم شدند.

وى در پاسخ گفت: اگر كوه « ال اله اال اهلل»حضرت به يكى از آن دو فرمود: بگو 

تر است. دستور قتل او صادر و اجرا  را بردارم از بيان اين جمله بر من آسان« ابوقيس»

نيز در پاسخ پيامبر خدا، از ايمان آوردن اكراه نمود و ابا كرد و گفت:  گرديد. شخص دوم

برداشتن ابوقيس بر من آسانتر است. دستور قتل او نيز صادر شد در اين اثنا جبرائيل 

 امين نازل گشت و گفت: او را مكش كه اخالقى نيک دارد و سخاوتمند قوم خود است.

او را از قتل معاف  .«ولُ: ال تَقْتُلْهُ فَاِنَّهُ حَسَنُ الْخُلْقِ وَ سَخِىُّ قَوْمِهِاَللّهُ يَقْرَئُکَ الساَّلمُ وَ يَقُ»

كردند، و علت عفو وى را به او گفتند. وى گفت: هرگز با احتياج داشتن كسى، مالک 

ام، و سپس به واسطه محبّت اسالم به سخاى وى، و اهميتى كه دين اسالم  درهمى نشده

حضرت رسالت فرمودند: اين مرد  هادتين را بر زبان جارى ساخت.دهد، ش به سخاوت مى

 1از كسانى است كه سخاوتش وى را به سوى بهشت كشاند.

اند: ذوالنون مصرى زنى غير مسلمان را ديد كه در زمستان براى پرندگان گندم  آورده

و به ريخت. ذوالنون به وى گفت: تو كه كافر هستى، اين عمل از تو چه ارزشى دارد  مى

دهى؟ چند ماه گذشت، ذوالنون همان زن را در حجّ ديد، زن وى را  چه اميدى انجام مى

شناخت و به او گفت: خداوند به خاطر همان يک مشت گندم، نعمت اسالم را بر من 

 ارزانى نمود.

مهمان وارد شد، غذا كم بود، حضرت چراغ خاموش كردند و طعام  بر حضرت امير

خورند، اين  كردند كه غذا مى نار مهمان نشسته و چنان وانمود مىحاضر ساختند. و در ك

 عمل از وى باعث نزول آيه ذيل شد.

 2.«... وَ يُؤْثِرُونَ عَلى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ...»
 دارند هر چند خودشان بسيار نيازمند باشند. آنها را بر خودشان مقدم مى

 وت، تحت عناوين ذيل، توجه كنيد:به چند روايت در مورد سخا

 الف ـ مرتبه سخاوت

 1.«السَّخى خُلْقُ اللّهِ االَعْظَمِ»: قال رسول اهلل

                                                           
 رجوع كنيد. 321و  354، ص 41ـ به بحاراألنوار، ج  1
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 .سخاوت، اخالق خداوند بزرگ است

 ب ـ شأن سخى

 2.«جاهِلٌ سَخِىٌّ اَفْضَلُ مِنْ ناسِکٍ بَخيلٍ»: قال الصادق

 .جاهل و نادان سخاوتمند از عابد بخيل برتر است

شابٌ سَخِىٌّ مُرْهِقٌ فِى الذُّنُوبِ اَحَبُّ اِلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ شَيْخٍ عابِدٍ »: فرمايدنيزمیو 

 3.«بَخيلٍ

 .مرد عابد بخيل جوان سخاوتمند و پوشيده در گناه، نزد خداوند عزّ و جلّ محبوبتر است از پيره

 وتج ـ آثار سخا

ش عيوب، از جمله آثار سخاوت در زدودن گناهان، جلب محبّت، افزايش روزى، پوش

 هايى از روايات اين باب توجه كنيد: احاديث است. به نمونه

 4.«السَّخاءُ يُمَحِّصُ الذُّنُوبَ وَ يَجْلِبُ مَحَبَّةَ الْقُلُوبِ»: قال على

 .آورد ها را به دست مى سخاوت، گناهان را نابود و مِهر دل

 5.«وَ حُسْنِ الْخُلْقِ فَاِنَّهُما يَزيدانِ الرِّزْقَ وَ يُوجِبانِ الْمَحَبَّةَ  عَلَيْكُمْ بِالسَّخاءِ» فرمايد:نيزمیو 

 .بر شما باد به سخاوت و خوش رويى كه اين دو موجب افزايش روزى و محبت است

 6.«غُطُّوا مَعايِبَكُمْ بِالسَّخاءِ فَاِنَّهُ سِتْرٌ لِلْعُيُوبِ»: فرمايدهمچنين میو 

 .هاست پوش عيب شش بپوشانيد، كه همانا سخاوت پردهعيوب خويش را با بخ

 وتد ـ وقت سخا

 4.«اِنَّ اللّهَ يُبْغِضُ الْبَخيلُ فى حَياتِهِ اَلسَّخِىُّ عِنْدَ وَ فاتِهِ»: قال رسول اهلل

 .خداوند خشمگين است از كسى كه در حياتش بخيل و هنگام مرگش سخى باشد

شود و زمانى كه خود را در كام  ع انفاق او مىبلى كسى كه حبّ مال در زمان حياتش، مان

نمايد، چنين  بخشد يا وصيت به صرف آنها در امور خير مى مرگ ديد، اموال خويش را مى
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عملى هر چند كه باز هم شايسته است و پاداشى بزرگ دارد، ولى قابل قياس با اعطاء آن 

 در زمان حيات نيست.

فقراء صدقه دهند، بعد از مرگش، پيامبر  شخصى وصيت كرده بود كه انبار خرمايى به

مكرم همه را صدقه داد، و دانه خرمايى كه باقى مانده بود، در دست گرفت و فرمود: اگر 

 داد از اين برتر بود. در زمان حياتش همين را صدقه مى

 ه ـ از انواع سخا )توسعه در زندگى(

حارِمِ وَ طَلَبُ الْحاَللِ و التَّوُسُّعُ عَلَى حُسْنُ الْخُلْقِ فى ثَالثٍ اِجْتِنابُ المَ»: قال على

 1.«الْعِيالِ
ـ وسعت دادن بر معيشت  3ـ طلب روزى حالل،  2ـ پرهيز از محرمات،  1نيكى اخالق در سه چيز است: 

 .اقتصادى خانواده در صورت داشتن

 یکرنگى-3

را تقويت كه موجب روحيه عاطفی او شده و همگرائی وی مهم مؤمن  هایويژگیيكى از 

و با تر و شديدتر  در مقابل ناماليمات از فوالد سخت او بايد .يكرنگى اوستكند، می

 باشد. دوستانش همدل و هم رأی 

پذيرد و به  شود، سپس هر حالتى را مى دهد و آب مى فوالد در كوره آتش، تغيير رنگ مى

شود و  ا اكسيد مىآيد. عالوه بر اين حتى آهن محكم در كنار اكسيژن هو هر شكل در مى

پوسد. ولى مؤمن اگر در كوره گداخته گردد، باز تغيير  كند و مى باز هم رنگ عوض مى

گاه در  دهد، اگر در راه خدا كشته شود، سپس زنده گردد و بار ديگر بميرد، هيچ رنگ نمى

شود و البته اين استقامت، خاص انسان پرورش يافته مكتب  روانش تغييرى ايجاد نمى

 دهد. است و استقامت وى به واسطه اهميتى است كه اسالم به اين مهم مىاسالم 

اِنَّ الْمُؤْمِنَ اَشَدُّ مِنْ زُبُرِ الْحَديدِ، اِنَّ زُبُرَ الْحَديدِ اِذا دَخَلَ النّارَ تَغَيَّرَ وَ اِنَّ »: قال الصادق

 2.«قَلْبُهُ الْمُؤْمِنَ لَوْ قُتِلَ ثُمَّ نُشِرَ ثُمَّ قُتِلَ لَمْ يَتَغَيَّرْ 
گردد ولى مؤمن اگر  شود، متغير مى تر است، زيرا فوالد وقتى داخل آتش مى همانا مؤمن از فوالد آبديده سخت

 .شود كشته شود، سپس زنده گردد و باز هم كشته شود، قلبش دگرگون نمى

 اهمیت یکرنگى
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الم دنيا را اصوالً اسالم براى پايدارى در مقابل مشكالت اهميّت زيادى قائل است. اس

اى براى نيل به سعادت اخروى است، و هر چه انسان در  داند، دنيا تنها وسيله هدف نمى

هاى دنيوى صابر باشد و نلغزد، مايه وى براى حيات اخروى  مقابل ناماليمات و سختى

 تر خواهد بود. قوى

يْهِمْ الْماَلئِكَةُ ااَلّ تَخافُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ اَبْشِرُوا اِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَ»

 1.«بِالْجَنَّةِ الَّتى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
شوند كه نترسيد و  كسانى كه گفتند پرودگار ما خداوند يگانه است و استقامت نمودند، فرشتگان بر آنها نازل مى

 كه به شما وعده داده شده است.غمگين نباشيد، بشارت باد بر شما آن بهشتى را 
 همين معنا در سوره احقاف نيز آمده است.

 2.«اِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فاَل خَوْفٌ عَلَيْهِمِ وَ الهُمْ يَحْزَنُونَ»
 شوند. كسانى كه گفتند پرودگار ما اهلل است، سپس استقامت كردند، نه ترسى دارند و نه اندوهگين مى

 .ها، استقامت در راه دين است ترين سعادترب: فرمايد در همين باره مىو حضرت امير
 3.«اَفْضَلُ السَّعادَةِ اِسْتِقامَةُ الدّينِ»

هاى فردى و اجتماعى،  صبر در مقابل فقر و گرفتارى مادى، صبر در برابر بالها و گرفتارى

ن عزيزان، صبر در مقابل لذّت گناه و ها و از دست داد ها و غم و صبر در مقابل مصيبت

پايدارى در برابر هواى نفس، صبر در انجام عبادات و طاعات و... همه از مصاديق 

 شوند. استقامت و يكرنگى محسوب مى

آنكه در اين همه صبر كند، سعادت ابدى را از آن خود ساخته است و آنى كه همراه 

خود را فريب داده و او را با استقامت و  خداوند، غير او را در دل خود جاى دهد، تنها

 صبر فاصله بسيار است.

لَوْ صَلَّيْتُمْ حَتّى تَكُونُوا كَالْحَنايا وَ صُمْتُمْ حَتّى تَكُونُوا كَاالَوْتارِ ثُمَّ كانَ »: قال رسول اهلل

 4.«االِثْنانُ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ الْواحِدِ لَمْ تَبْلُغُوا االِسْتِقامَةَ 
چنان نماز بخوانيد كه كمرتان خم شود و چنان روزه بگيريد كه چون وتر كمان گرديد در انحناء يا سستى  اگر

تر باشد )محبت دو چيز در دل خود راه دهيد( به حد استقامت  ولى دو چيز نزد شما از يک، دوست داشتنى

                                                           
 .31ـ فصلت،  1
 .13ـ احقاف،  2
 ـ غررالحكم. 3
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 .ايد نرسيده

 ملوّن

گ است. آنكه هر بادى كه بوزد منفورترين چهره در اسالم چهره انسان ملوّن و هزار رن

، «خورد نان به نرخ روز مى»رقصد، و به اصطالح  شود و با هر سازى مى هماهنگ با او مى

روزى با اهل دين است و ديگر روز با دشمنان آنان، روز مسلمان است و شب گبر و ترسا 

 شود و... . مى

 1.«بْغِضُ مِنْ عِبادِهِ الْمُتَلَوِّنَاِعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ تَبارَكَ وَ تَعالى يُ»: قال على

 .اى مورد خشم خداوند است دوست ندارد، چنين بنده نگ را بنده رنگار بدانيد كه خدا

چنين كسانی هرگز تأثير مثبتی در تاريخ نداشته اند. رنگارنگ بودن آنها مانع از اين شده 

شبث بن ربعى »ر رنگ، هاى معروف تاريخ در تغيي يكى از چهرهكه در دلها رخنه كنند. 

اى به شكلى در آمده  است. اين شخص چندين چهره عوض نموده و هر زمانه« تميمى

 است.
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 هبران نورى ر

د و جامعه را معين كرده و حقوق تاج به قوانين است كه روابط بين فربشر اجتماعى مح

اى كه قانون و مقررات نداشته باشد، امكان  شود. جامعه افراد را حفظ و مانع تعدّى به آن

اى ضعفاء نابود شده و اقوياء نيز به خود  حيات و بقاء آن وجود ندارد، در چنين جامعه

ها، بدتر از آن  ها و شيطنت ترحم ننموده و حالتى شبيه به جنگل و بلكه به واسطه مكارى

 شود. ايجاد مى

اى بقاء جامعه انسانى كافى نيست، بلكه قانون محتاج به البته وجود قانون به تنهايى بر

مجريانى است كه تحت فرمان فرد واحد، كليّات قانون را بر افراد جامعه تطبيق دهند، 

هاى نظام اجتماعى انسان است. اين مسئله  فلذا وجود فرد واحد در رأس امور از بايسته

عادل، از داشتن امير فاسق و در صورت نبود حاكم جامعه حتى چنان اهميت دارد كه 

نياز نيست، چه اينكه او براى حفظ موقعيت خود، حداقل از هرج و مرج و آشوب  فاجر بى

 كند. در جامعه جلوگيرى مى

 1.«البُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَميرٍ بِرٍّ اَوْ فاجِرٍ»: قال على

 .بايست مردم اميرى چه نيكوكار و چه فاجر داشته باشند مى

گاه خاليق را از وجود امام عادل محروم نكرده و نخواهد كرد، و  د متعال هيچالبته خداون

نمايند و امام عادل را رها  ها هستند كه گاه شرايط را براى امام جائر فراهم مى اين انسان

 كنند. مى

 2.«ال تَبْقَى االْرْضُ بِغَيْرِ اِمامٍ ظاهِرٍ اَوْ باطِنٍ»: قال الباقر

 .ماند اهر و چه غايب باقى نمىزمين بدون امام چه ظ

اِنَّ االْرْضَ ال تُتْرَكُ ااِلّ بِعالِمٍ يَحْتاجُ النّاسُ اِلَيْهِ وَ ال يَحْتاجُ اِلَى النّاسِ، »: قال الصادق

 3.«يَعْلَمُ الْحَاللَ وَ الحَرامَ 

 .داند و حرام را مى شود مگر به عالمى كه مردم به او محتاج و او به كسى احتياج ندارد و حالل زمين رها نمى

كند، طبعاً وجود امير فاسق موجب انحراف  و چون خوى و عادات امير در مردم اثر مى
                                                           

 .351، ص 45ـ بحاراألنوار، ج  1
 .23، ص 23ـ همان، ج  2
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 جامعه و وجود امير عادل باعث هدايت آن خواهد شد.

 1.«اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبُهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ»: قال على

 .ترند مردم حتى نسبت به پدرانشان به سالطين خود شبيه

 رهبرى در عصر غیبت

ها و حوادث  بق شرايط انساناطمه حاكمى محتاجند كه قوانين را ها ب بديهى است انسان

ها حكم كند، چنين  و وقايع آينده و علم به نيازهاى بشر، وضع كرده و بر طبق همان

حاكمى جز حضرت احديّت جلّ و على نيست، اوست كه به حقايق امور و درون سينه 

 كند. مى داند و بر طبق آنها قانون وضع آگاه است و نياز خاليق خودش را مى انسانها

توانند حكومت را بر عهده بگيرند كه از جانب خداوند  در مراحل بعد، تنها كسانى مى

شناسيم و  متعال منصوب شده باشند، اين عده را به نام پيامبران الهى و اوصياء آنها مى

بريم و او حاكم بر اموال و  و وصى پيامبر به سر مىاينک در زمان آخرين حجّت حق 

گناهان ما موجب شده است، وجود شريف حضرت  د، اما متأسفانهباش ها مى نفوس انسان

د و شايستگى هدايت مستقيم از ما سلب مانها ب تاريک از ظلم و ستم انسان در پس ابر

 گردد.

 وظیفه ما در این عصر

گويى به نيازهاى مردم معرفى  شخاصى را براى پاسخدر زمان خود ا هر كدام از ائمه

منطقه ما دور  عرض كردم: گويد: به امام رضا مى« على بن مسيّب همدانى» اند. كرده

شِقّتى »؟ توانم هميشه خدمت برسم پس معالم دينى خود را از كه بگيرم است و نمى

در  امامنْ آخُذُ مَعالِمَ دينى: بَعيدَةٌ وَ لَسْتُ اَصِلُ اِلَيْکَ فى كُلِّ وَقْتٍ، فَمِمَّ

از زكريّا ابن آدم قمى اخذ نما كه دين و دنياى وى محفوظ و  پاسخ فرمودند:

 2.«مِنْ ذكريّابْنِ آدَمَ القُمّى، اَلْمَأمُونِ عَلَى الدّينِ وَ الدُّنْيا .در امان است

د، او را بهتر دارن در اين زمانه نيز بايد سراغ كسانى رفت كه ارتباطى با حضرت امام

كنند چه اينكه آن حضرت در  شناسند و فرمايشات و نظرات او را منتقل مى از ديگران مى

 خود فرموده است: يع مشهورقتو
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و امّا الْحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها اِلى رُواة حَديثِنا، فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ »

 1.«اللّهِ

 .آيد به راويان احاديث ما مراجعه كنيد، آنها حجّت من بر شما و من حجّت خدا هستم ى كه پيش مىدر حوادث

 باشند. اين عده كه حجت امام زمان بر خاليقند، داراى شأنى واال در پيشگاه خداوند مى

کَ؟ قال: اهلل و مَنْ خُلَفائُ اَللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفايى )ثالثاً( قيل: يا رسول»: قال رسول اهلل

 2.«الَّذينَ يَأتُونَ بَعْدى، يَروُوُنَ حَديثى وَ سنّتى
سه بار فرمود: خدايا بر خلفايم رحم نما، عرض كردند آنها چه كسانى هستند؟ حضرت فرمود:  رسول خدا

 .كنند كسانى كه بعد از من خواهند آمد و حديث و سنّت مرا نقل مى

 3.«سِ عَلى قَدْرِ رِواياتِهِمْ عَنّااِعْرِفُوا مَنازِلَ النّا»: قال الصادق

 .كند بشناسيد منزلت هر كس را به مقدار رواياتى كه از ما نقل مى

يقول: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً اَحْيى اَمْرَنا، قُلْتُ: و  سمعت الرضا»عن عبدالسالم الهَرَوى قال: 

 4.«مُهَا النّاسُكَيْفَ يُحْيى اَمْرَكُمْ؟ قالَ: يَتَعَلَّمُ عُلُومَنا وَ يُعَلِّ
كند؟  گويد: گفتم چگونه امر شما را احياء مى كند. هروى مى اى كه امر ما را احيا مى خداوند رحمت كند بنده

 .دهد گيرد و به مردم ياد مى فرمود: علوم ما را فرا مى

هستند، بايد به  اينان كه نماينده خليفه رسول خدا و نائب آخرين جانشين پيامبر

 و به عدل حكم كنند و قدمى از مسير عدالت دور نشوند.عدل بگويند 

و چه در عصر غيبت، زرپرستان و مقام  متأسفانه چه در زمان حضور ائمه اطهار

دوستان، هميشه درصدد اشغال منصب حكومت بوده و خواهند بود. اينان براى رسيدن 

 اند. ى ابا نداشتهبه جاه و مقام از هر گناهى فروگذار نكرده و گاه رسيدن از هيچ ظلم

هاى  منشيها و كجروىگونه دد و است از اينممل صفحات تاريخ بعد از ارتحال پيامبر

 اند. اند و سلطنت كرده ى كه به اسم خالفت و واليت دينى بر مردم حكم راندهنامكاح

 نورى و نارى

خداوند متعال حاكمان را در قرآن به دو قسم تقسيم كرده است، برخى حكّام نورى 

                                                           
 .111ـ همان، ص  1
 .111ـ همان، ص  2
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دهند.  هستند، حاكمينى كه مردم را به سوى خداوند و انجام خيرات و مبرّات سوق مى

از اين دسته در قرآن كريم آفرينند. آنان در بين زيردستان خود صميميت و همدلی می

 چنين سخن به ميان آمده است:

لَ الْخَيْراتِ وَ اِقامَ الصَّلوةِ وَ ايتاءَ الزَّكاةِ وَ جَعَلْناهُمْ ائِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنا وَ اَوْحَيْنا اِلَيْهِمْ فِعْ وَ»

 1.«كانُوا لَنا عابِدينَ
كردند و انجام كارهاى نيک و برپاداشتن نماز و  و آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما، مردم را هدايت مى

 كردند. كرديم و تنها ما را عبادت مى اداى زكات را به آنها وحى مى
اى ديگر حكّام نارى هستند، اينها براى رسيدن به حكومت از قتل و خونريزى و  هدست

 .گردد بر مى حضرت آدم هرچيز ديگر ابا ندارند، تاريخچه دنياخواهى اينان به زمان

 2.«وَ جَعَلْناهُمْ اَئِمَّةً يَدْعُونَ اِلَى النّارِ وَ يَومَ القِيمَةِ ال يُنْصَرُونَ »
 كنند و روز قيامت ياورى نخواهند شد. ى قرار داديم كه به آتش دوزخ دعوت مىو آنان را پيشوايان
 رهبران نار

رهبران نار براى بقاء حكومت خود از هيچ گناهى فروگذار نيستند، فساد و تباهى، قتل و 

خواهند  خونريزى، ترويج معاصى براى آنها كارى عادى و عملى الزم است، آنها مى

ابائى از آن تمام شود،  رند. حال به قيمت هر چيز و هر چههداحكومت خويش را ثابت نگ

 هايى از كارهاى اين عده كه در تاريخ ثبت شده است توجه كنيد: به نمونه ندارند.

اى به  دهراند، ع والى كوفه از سوى معاويه، در مسجد سخن مى« زياد بن ابيه»ـ روزى  1

سجد را بستند، هر كس قسم بر دستور داد درهاى م . ویسوى او سنگ پرتاب كردند

 شد، باقيمانده هشتاد نفر بودند و همگى قطع دست شدند. خورد آزاد مى برائت خود مى

ى و از بسيارهاى  دى كِندى، ترور شخصيتهاى وجيهى چون حُجَربن عَ ـ قتل چهره 2

 اى از اعمال ننگين معاويه المال، گوشه بيت ، تاراجنگ، توطئه و نير جمله امام حسن

 براى حفظ سلطنت خويش است.

را به  ـ يزيد بن معاويه حدود سه سال حكومت كرد، در سال اول امام حسين 3

شهادت رسانيد و عاشورا را پديد آورد. در سال دوم به مدينه حمله نمود و جمعيتى را از 

 .ر سال سوم كعبه را به منجنيق بستدم تيغ گذراند و د
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هاى اطراف با  خالفتش مكه را محاصره و از بلندى ـ عبدالملک بن مروان در زمان 4

ريخت. در اين حمله كعبه آتش گرفت و  منجنيق بر مسجد و ياران ابن زبير آتش مى

گفت: شمشير داروى درد مردم است، كسى كه  شهر مكه به وسيله او سقوط كرد. او مى

 زنم. مرا به تقوا سفارش كند گردنش را مى

والى كوفه بود، طبعى خونخوار داشت، وى بنابر نقل  ـ حجاج كه از طرف مروان 5

ها كشت و هنگام مرگش  نفر را در غير جنگ 111/121الذهب  مسعودى در مروج

زندانى وى برهنه بودند و زمستان  111/16زن در زندان داشت،  111/31مرد و  111/51

 تر بود.شدند، غذاى آنها نان جو مخلوط با خاكس سقف نگه داشته مى در زندان بى

پنج سال بدن او را به « زيد بن على»ـ هشام بن عبدالملک بعد از به شهادت رساندن  6

 را به خاطر حقّ گويى قطع كرد.« كُميت»دار آويخت، وى زبان 

ند و با ـ شيعيان در بند و زندانى منصور دوانيقى، قرآن را به پنج قسم تقسيم كرده بود 4

 ون كه قادر به تعيين وقت نماز نبودند.ند چخواند پايان هر قسم، نماز مى

سادات و اوالد  نفر از 61ـ حميد بن قحطبه به دستور هارون الرشيد در يک شب  1

 را به شهادت رسانده و بدون تجهيز در چاه انداخت. حضرت صديقه طاهره

را بيشتر دوست  ـ متوكّل از معلم فرزندان خود پرسيد: امام حسن و امام حسين 2

را بر فرزندان وى ترجيح داد، متوكل فرزندان متوكل را؟ معلم، حسنين دارد يا

 زبانش را از پشت سر در آورد و به اين طرز فجيع شهيد كرد.

الدين ايوبى نسل شيعه را از مصر، مغرب، شام، فلسطين برداشت، اوالد  ـ صالح 11

شيعيان رابه آتش  هاى را زندانى نمود، روز عاشورا را اعالم عيد كرد، كتابخانه على

هاى شيعيان به دست او و مخصوصاً در شهر حلب از توابع سوريه  كشانيد، آمار كشته

 بسيار است.

ـ سلطان سليم عثمانى فتواى قتل شيعه را ترويج و در يک شهر بين چهل تا هفتاد  11

ميالدى به مدت 1211تا  1516هزار شيعى را شهيد نمود. ديگر سالطين عثمانى از سال 

 ترين فجايع را بر شيعيان وارد كردند. يش از چهار قرن، سختب

و اين چرخه همچنان ادامه دارد بطورى كه تاريخ هميشه حاكمان باطل را در حال افساد 

به قوم خود  و جنايت ديده است. بلقيس )ملكه سبا( در جواب نامه حضرت سليمان

ةً اَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا اَعِزَّةَ اَهْلِها اَذِلَّةً وَ كذلِکَ قالَتْ اِنَّ الْمُلُوكَ اِذا دَخَلُوا قَرْيَ » گفت:
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 1.«يَفْعَلُونَ 
كشند و عزيزان آن را  شوند، آن را به فساد و تباهى مى اى آباد وارد مى ملكه سبا گفت: سالطين چون به منطقه

 نمايند، آرى كار آنها همين است. ذليل مى
شود كه حاكمان هميشه و در همه جا مايه  ده مىاز اين آيه به خوبى و به صراحت استفا

هايشان ذليل  فساد و تباهى هستند. آنان افراد با شخصيت را به جرم مخالفت با برنامه

كنند و متملّقان و چاپلوسان را به خدمت خويش  گير مى نمايند و گوشه كرده و حذف مى

ته و زرپرستان محبوب آنها لذا دنياگريزان هميشه در مقابل سالطين قرار گرف .گزينند مى

 توجه كنيد: باشند. به روايت گرانسنگى از حضرت امير مى

عَةً اِنَّ شَرَّ النّاسِ عِنْدَ اللّهِ اِمامٌ جائِرٌ ضَلَّ وَ ضُلَّ بِهِ، فَاَقامَ سُنَّةً مَأْخُوذَةً )مَعْلُومَةً( وَ اَحْيا بِدْ»

يَقُولُ: يُؤْتى يَوْمَ القِيمَةِ بِاالِمامِ الجائِرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ  اللّهَ  اِنّى سَمِعْتُ رَسُولَ  مَتْرُوكَةً وَ 

نَصيرٌ وَ ال عاذِرٌ فَيُلْقى فى نارِ جَهَنَّمَ فَيَدُورُ فيها كَما تَدُورُ الرَّحى ثُمَّ يَرْتَبَطُ )يَرْتَبِطُ ـ 

 2.«يَرْتَبِکُ( فى قَعْرِها
هاى  شوند، سنّت ود گمراه و ديگران به وسيله او گمراه مىبدترين مردم نزد خداوند پيشواى ستمگرى است كه خ

فرمود: پيشواى  شنيدم كه مى خدا كند. من از رسول هاى متروك را زنده مى مقبول را از بين برده و بدعت

افكنند و  سازند در حالى كه نه يارى دارد و نه عذرخواهى، او را در آتش جهنم مى ستمكار را در قيامت حاضر مى

 .كشند چرخد و آنگاه او را در قعر جهنم به زنجير مى ون سنگ آسيا در آتش مىاو چ

 رهبران نور

و ايجاد و جز براى احقاق حقّ اند  گاه در طلب رهبرى نبوده اما رهبران نور، اينان هيچ

حضرت  اند. هنپذيرفتآن را  حكومت با روحيه همدلی و همراهی مردم با هم و ملت 

 فرمايد: يرفتن خالفت مىدر بيان علت پذ امير

 لَوْ ال حُضُورُ الْحاضِرِ وَ قِيامُ الحُجَّةِ بُوُجُودِ النّاصِرِ، وَ ما اَخَذَ اللّهُ عَلَى الْعُلَماءِ ااَلّ يُقارُّوا عَلى»

 3.«وَّلِهاكِظَّةِ ظالِمٍ واَل سَغَبِ مَظْلُومٍ، الَلْقَيْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها، وَ لَسَقَيْتُ آخِرَها بِكَأْسِ اَ 
شد، و اگر نبود عهدى كه خداوند از علماء  اگر آن جمعيت زياد نبود و حجّت به خاطر وجود ياران تمام نمى

خوارگى ظالمان و گرسنگى ستمديدگان سكوت نكنند، من مهار شتر خالفت را رها  گرفته كه در مقابل شكم

 .ساختم ساختم و آخر آن را با جام آغازش سيراب مى مى

                                                           
 .34ـ نمل،  1
 به ترتيب صبحى صالح. 164االسالم و  به ترتيب فيض 163البالغه، خطبه  ـ نهج 2
 .3البالغه، خطبه  ـ نهج 3
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كنند و خود را بر احدى از رعيّت  ترين اقشار جامعه زندگى مى ن حق چون ضعيفرهبرا

 آورند، اين نيز ديدگاه حضرت امير تر به حساب مى ترجيح نداده و بلكه از همه ضعيف

 در اين زمينه است.

اللِّباسِ وَ ال يَتَمَيَّزُونَ عَلَيْهِمْ عَلى اَئِمَّةِ الْحَقِّ اَنْ يَتَأَسُّوا بِاَضْعَفِ رَعِيَّتِهِمْ حاالً فِى االَكْلِ وَ »

ءٍ ال يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ لِيَراهُمُ الْفَقيرُ فَيَرْضى عَنِ اللّهِ تَعالى بِما هُوَ فيهِ وَ يَراهُمُ الْغَنِىُّ  بِشَى

 1.«فَيَزْدادُ شُكْراً وَ تَواضُعاً
اقتدا كنند، و خود را به چيزى كه مقدور آنها ترين مردم در خوردن و پوشيدن  الزم است كه امامان حقّ به ضعيف

نيست متمايز نسازند، تا اينكه فقير به آنها بنگرد و به فقر خود راضى شوند و غنى به آنها بنگرد و شكر او و 

 .تواضع وى اضافه شود

كنند و به  عدالت هستند، به حقّ حكم مى ه مجرىعرهبران نور در جامو در يک كالم، 

شند. خداوند متعال به همه حاكمان در يک نگاه عام، و به داود اندي غير آن نمى

 دهد. در زمان حكومتش چنين دستور مى پيامبر

يا داوُدُ اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِى االَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالحَقِّ وَ ال تتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّکَ »

 2.«عَنْ سَبيلِ اللّهِ...
تو را خليفه در زمين قرار داديم، پس در ميان مردم به حقّ حكم نما و از هواى نفس پيروى مكن كه اى داود ما 

 سازد. تو را از راه خدا منحرف مى
 داستان سوده

 دختر عماربن أسک همْدانى است. وى بعد از شهادت حضرت امير« همدانيه  سوده»

اويه به وى گفت: تو همان نيستى مع اش از والى نزد معاويه رفت. براى طرح شكايت قبيله

. گفت: گذشته را رها كنشوراندى؟ سوده  كه در جنگ صفين، برادرانت را عليه من مى

بر ما ظلم « بسربن ارطاء»سوده گفت: والى تو  اى؟ معاويه پرسيد: براى چه اينجا آمده

رابر تو قيام كند، نه حكم خدا را، يا عزلش نما و االّ در ب كند نه حق خلق را رعايت مى مى

خواهى با وضعى دردناك تو را نزد  كنى؟ مى معاويه گفت: مرا به قيام تهديد مى كنيم. مى

 حاكم بفرستم. سوده در پى شنيدن پاسخ معاويه، اين شعر را زمزمه كرد:

 قَبْرٌ فاصَبَح فيه العدلُ مدفوناً     صَلَّى اللّهُ عَلى جِسْمٍ تَضَمَّهُ 

                                                           
 .42، ص 2السعاده، ج  ـ نهج 1
 .26ـ ص،  2
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 فصار بالحقِّ و االيمان مقروناً    دالًقد حالف الحق اليبغى به ب
سالم خدا بر جسمى كه قبر او را در بر گرفت و عدل مدفون شد، به خداوند سوگند ياد كرد كه حق را دگرگون 

 نكند كه حق و ايمان در جان او قرين بود.
و  معاويه پرسيد: اين شعر را در وصف كه خواندى؟ سوده پاسخ داد: در وصف على

اى كه چنين مدح  آن حضرت را نقل كرد. معاويه پرسيد: از او چه ديده فضائلى از

سوده گفت: روزى نزد او رفتم و از حاكم شكايت بردم، او در نماز بود، نماز را  كنى؟ مى

تمام كرد و چون شكايتم را شنيد و ادعايم را صادق و قرائن را كافى ديد، روى به قبله 

ام كه به خلق تو ظلم كنند و حق  آنان را امر نكرده كرد و با خداى خود گفت: خدايا من

 و به حاكم نوشت: «اَللّهُمَّ اِنّى لَمْ آمُرْهُمْ بِظُلْمِ خَلْقِکَ وَ ال بِتَرْكِ حَقِّکَ» تو را ترك گويند.

ام را خواندى، هر چه در ارتباط با ما نزد توست محفوظ بدار، تا كسى بر تو  وقتى نامه

اِذا قَرَأْتَ كِتابى هذا فَاحْتَفِظْ بِما فى يَدِكَ مِنْ » .از تو تحويل گيردوارد شده و آنها را 

 .دكرمرخص  رانامه را به من داد و م 1. والسالم.«عَمَلِنا حَتّى يَقْدَمَ عَلَيْکَ مَنْ يَقْبِضُهُ مِنْکَ

 اصرار سوده بر مطلب و بيان صريح وى و مدح حضرت با زبانى رسا از سوى او، معاويه را

 2واداشت كه دستور عزل حاكمش را صادر كند.

كه به دستور امام « على بن يقطين»از شيعيان بود، وى براى كارى نزد « ابراهيم جمال»

منصب وزارت هارون را عهده دار بود تا به شيعيان رسيدگى كند، مراجعه كرد،  كاظم

حجّ رفت و بعد از  على مالقات با وى را به عللى نپذيرفت. پس از چندى ابن يقطين به

و  شت، اما امام اجازه مالقات ندادگ اعمال حج، عازم مدينه براى زيارت امام كاظم

على به  .راهيم را راضى كنىبا فرمود مگر اين كه ابفرمود: خداوند از پذيرفتن حج تو اِ

و بعد از برطرف نمودن مشكل ابراهيم كرامت حضرت در اندك زمانى به بغداد بازگشت 

 !رسيد ينه بازگشت و به خدمت امامبه مد

فَاعْلَمْ اَنَّ اَفْضَلَ عِبادِ اللّهِ عِنْدَاللّهِ » اند: امام عادل را چنين معرفى كرده حضرت امير

اِمامٌ عادِلٌ هُدِىَ وَ هَدى فَاَقامَ سُنَّةً مَعْلُومَةً وَ اَماتَ بِدْعَةً مَجْهُولَةً وَ اِنَّ السُّنَنَ لَنَيِّرَةٌ لَها 

 3.«اَعْالمٌ وَ اِنَّ الْبِدَعَ لَظاهِرَةٌ لَها اَعاْلمٌ

                                                           
 .144، ص 1ـ كشف الغمة، ج  1
 .112، ص 41ـ بحاراألنوار، ج  2
 صالح. تيب صبحىبه تر 164االسالم و  به ترتيب فيض 163البالغه، خطبه  ـ نهج 3
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كند، سنّت  بدان برترين بندگان نزد خداوند، پيشواى عادلى است، كه خود هدايت يافته و ديگران را هدايت مى
هاى آشكارى  ها روشن و نورانيند و نشانه ميراند، سنّت معلومى را بر پا داشته و بدعت مجهول و متروكى را مى

 .هاى مشخص دارند ها نيز واضح و عالمت دارند، بدعت

 مقابله با رهبران نارى

، مشروط در صورت استطاعتقيام عليه طاغوت  ،سنّت بنابر عقيده شيعه و بسيارى از اهل

 .باشد ، واجب مىتر باشد ت قيام بر قعود قوىمصلحبر اينكه 

 1.«نا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الميزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ...لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَ اَنْزَلْ»
 ما رسوالن خود را با دليل روشن فرستاديم و با آنها كتاب آسمانى نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند.

اللّهِ مِنْ اَوْلِياءَ ثُمَّ  وَ ال تَرْكَنُوا اِلَى الَّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ وَ مالَكُمْ مِنْ دُونِ »

 2.«التُنْصَرُونَ 
شود آتش شما را در برگيرد و در آن حال سرپرستى نخواهيد داشت و  و بر ظالمان تكيه ننماييد كه موجب مى

 شويد. يارى نمى
در مقابل خلفاى جور، نداشتن ياران صديق و  عمده دليل بر سكوت ائمه هدى

 شود. رمايشات آنها به صراحت استفاده مىكارآمد بوده است. اين نكته از ف

اِذا اِجْتَمَعَ لاِلِمامِ عِدَّةُ اَهْلِ بَدْرٍ ثالثُ مِئَةٍ و ثاَلثَةُ عَشَرَ، وَجَبَ » فرمايد:میباقرامام 

 3.«ُعَلَيْهِ الْقِيامُ وَ التَّغيير

 .ى واجب استنفر به تعداد بدريون ياور داشته باشد، قيام و ايجاد تغيير بر و 313اگر امام 

با استفاده از توان مالى خود و يارى زرپرستان، احاديث  ستمگراما متأسفانه، سالطين 

اند كه بايستى در مقابل حاكم هر چند كه ظالم باشد سكوت كرد.  بسيارى را جعل كرده

 اند توجه كنيد: نسبت داده شده خدا به دو نمونه از اين روايات كه به رسول

ميرِهِ شيئاً يُكْرِهُهُ فَلْيَصْبِر، فَاِنَّهُ مَنْ فارَقَ الْجَماعَةَ شِبْراً فَماتَ فَميتَةَ مَنْ رَأى مِنْ اَ»

 4.«الْجاهِلِيَّةِ
كسى كه از اميرش چيزى كه از آن اكراه دارد ببيند، بايد صبر كند، زيرا كسى كه يک وجب از جماعت فاصله 

 .بگيرد و بميرد به مرگ جاهلى مرده است

                                                           
 .25ـ حديد،  1
 .113ـ هود،  2
 .42، ص 111ـ بحاراألوار، ج  3
 .1444، ص 3ـ صحيح مسلم، ج  4
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 1.«ةُ الْمكْتُوبَةُ واجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ، بِرّاً كانَ اَوْفاجِراً وَ اِنْ عَمِلَ الْكَبائِرَاَلصاَّل»

 .نماز واجب پشت سر هر مسلمانى نيكوكار يا فاجر هر چند مرتكب كبيره شود واجب است

 كامالً پيداست اين روايات با خط مشى صريح اسالم در قرآن و روايات صحيح، مبنى بر

البته ممكن است اين روايات به حالت تقيّه . ايستادگى در مقابل ظالم همخوانى ندارد

كنند بلكه استثنايى از  توجه داشته باشند كه در اين صورت حكم خاصى را وضع نمى

شوند، بر اين اساس بر شيعه  عمومات و مطلقات با وجود شرايط خاص خود شمرده مى

زمان)عج( مصونيّت شيعه را بر هر چيزى ترجيح شود در زمان غيبت امام  واجب مى

حركت  د، از هرگونهشو  حرمت آنانوجب آزار شيعيان و هتک دهند و اگر قيام آنها م

 اى بپرهيزند. طلبانه جدايى

هايى چون قيام سليمان ابن صرد  يكى از دالئل عدم حمايت كامل ائمه اطهار از قيام

 ، ابراهيم امام و... همين است.خزاعى، مختار ابن ابوعبيده، زيد بن على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .164، ص 1ـ سنن ابى داود، ج  1
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 زبان

آسان  اجتماعآدمى است، اين عضو رابطه انسان را با  عضو ارتباطی زبان از مهمترين

ن زبااهميت  باشد. ساخته و وسيله بيان حوائج وى و پاسخ دادن به نيازهاى ديگران مى

ل و دين، خالصه انسان آن را در كنار عق براى آدمى بدان حد است كه حضرت امير

 شمرده است.

 1«ااَلِنْسانُ لُبُّهُ لِسانُهُ وَ عَقْلُهُ دينُهُ ومُرُوَّتُهُ » 
 .چكيده و لب انسان، زبان او و عقل وى دين ومروت اوست

فايده معرفى  سيرت و حيوان بى ىزبان را صورت ب انسان بى ،ديگردر حديثى امام

 2«اللِّسانُ اِالّ صُورَةٌ مُمَثَّلَةٌ اَوْ بَهيمَةٌ مُهْمَلَةٌ  مَا االِنْسانُ لَواْل»  .موده استن

تواند صاحبش  از بدن، در سرنوشت و عاقبت امر انسان اثرى مستقيم دارد، و مى عضواين 

هر چند او در اين كار عظيم استقاللى ندارد و تحت  را مرضى و يا مبغوض خداوند نمايد.

آفريند ولى ابزارى قوى بوده و  ان آثارى را مىاراده عقل و خرد يا شهوت و غضب چن

رساند و يا در مسير ضاللت و « علّيين»تواند پل تكامل و ترقى انسان شده و او را به  مى

 سقوطش دهد.« سجّين»گمراهى واقع شده و به 

 فوائد زبان 

از مهمترين فوايد زبان قدرت تكلم است. ، غذابودن برای  نقاله و  قوه چشائىغير از 

اى ارتباطى دارد،  انسان موجودى اجتماعى است و براى ارتباط با اجتماع نياز به وسيله

نياز به سخن گفتن همانند نياز به  نمايد. زبان اين نقش را بدون كم و كاست ايفاء مى

خوردن و آشاميدن در رتبه اولين حوائج انسان قرار گرفته است و روزى و ساعتى نيست 

ارتباط بين انسان و خدا برای بيان همچنين  نياز احساس كند. بى كه آدمى خود را از آن

 پذيرد. پس زبان: تر انجام میبا اين عضو آسانبندگی 

 است ـ راه ارتباط با خدا 1

هدف از خلقت انسان وصال او به معبود است و در اين راستا عبادات ابزار رسيدن آدمى 

                                                           
 .56، ص 41ـ بحار االنوار، ج 1
 .غرر الحكم ـ 2
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از، تالوت كتاب، راز و نياز، استغفار و انابه باشند. عباداتى چون اقامه نم به اين هدف مى

 گردند. و... كه همگى نقشى اساسى در حركت صعودى انسان دارند از زبان صادر مى

 ـ راه ارتباط با همنوع است 2

كه اين دو را الزم و ملزوم و غير  طورى خواهد، به اسالم سعادت فرد را در كنار جامعه مى

ماند و نه اجتماع بدون  ون اصالح جامعه، صالح باقى مىداند نه فرد بد قابل تفكيک مى

 پيمايد. اصالح افراد، راه سعادت را مى

تر از آنست كه قابل بحث باشد. جامعه آلوده در فرد  تأثير محيط اجتماعى در افراد بديهى

صالح تأثير گذاشته و او را در گذر زمان طالح خواهد ساخت و يا حداقل سير صعودى او 

 علىامام  .خواهد نمود و از اين قانون كلى و عام، هيچكس را گريزى نيست را متوقف

چيزى نافذتر و فريب فرمايد: است و میمعرفی كرده وسيله نفوذ در قلوب زبان را 

 1«االِنْسانِ مِنْ لِسانٍ  ءٍ اَجْلَبُ لِقَلْبِ  ما مِنْ شَى»  .تر از زبان براى قلب انسان نيست دهنده

 ضررهاى زبان 

كه بنابر دستورات صريحى كه  2شود بدان حد است از زبان صادر مىستره گناهانى كه گ

از معصومان رسيده است، فروبستن لبها و سكوت نمودن، از بهترين اعمال حسنه بيان 

 شده است.

لى اَمْرِ عَلَيْکَ بِطُولِ الصَّمْتِ، فَاِنَّهُ مَطْرَدَةُ الشَّيْطانِ وَ عَوْنٌ لَکَ عَ: »  قال رسول اللّه

 3«دينِکَ 
 .باشد بر تو باد سكوت طوالنى كه آن موجب طرد شيطان بوده و ياور تو در امور دينى مى

راحَةُ االِنْسانِ فى » ه است.دانستحتى انسان را در سكوت همان حضرت در روايت ذيل را

كه  تاى گريزپاى تشبيه فرموده اس زبان را به درنده حضرت امير 4،«حَبْسِ اللِّسانِ 

 5«اَللِّسانُ سَبُعٌ اِنْ خُلِّىَ عَنْهُ عَقَرَ »  ..گزد گيرد و مى اگر رهايش كنى دندان مى

تأثير كالم و سخن در ديگران در هر دو جنبه مثبت و منفى بسيار است. گاه يک سخن 

                                                           
 .ـ غرر الحكم 1
 .523، ص1رجوع كنيد: اخالق در قرآن و سنت اثر مولف، ج ـ2

 .242، ص 41وار، جـ بحار االن 3
 .216، ص 41ـ بحار االنوار، ج 4
 به ترتيب صبحى. 61به ترتيب فيض و  54ـ نهج البالغه، حكمت  5
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 .آفريندو همدلی و مهربانی می كند نيک، آهنين دلى را نرم و لطيف مى

 1«مٍ كَالْحُسامِ رُبَّ كَال: » قال على
 .چه بسا سخنى كه مانند تيغ تيز كارگر است

 شكافد. تر از تير مى برد و سخت و گاهى سخنى زشت يا چند پهلو بدتر از شمشير مى

 2«فِتْنَةُ اللِّسانِ اَشَدُّ مِنْ ضَرْبِ السَّيْفِ : »  قال رسول اللّه
 .فتنه زبان شديدتر و بدتر از ضربه شمشير است

 3«طَعْنُ اللِّسانِ اَمَضُّ مِنْ طَعْنِ السَّنانِ : » قال على
 .زخم زبان از زخم نيزه سوزناكتر است

 اند: معرفى فرموده گنهكارن را وسيله رسوائى انسان زبا امام صادق

 4«اِذا اَرادَ اللّهُ بِعَبْدٍ خِزْياً، اَجْرى فَضيحَتَهُ عَلى لِسانِهِ » 
گويد كه موجب رسوائى او  دهد،چيزى مى اش را بر زبانش قرار مى خواهد،رسوائىاش راب هرگاه خداوند خوارى بنده

 .شود
 مدح سکوت 

هاى گوناگون مورد ستايش واقع  هاى مختلف و در موقعيت سكوت در روايات به شيوه

دهند و گاه با ذكر معاصى  شده است. اين روايات كه گاه به صراحت دستور به سكوت مى

كنند، سراسر ابواب اخالقى را فرا  سكوت را مثبت ارزيابى مىناشى از سخن، تلويحا 

 به برخى از اين روايات توجه كنيد. گرفته است.

ال يَعْرِفُ عَبْدٌ حقيقَةَ االِيمانِ حَتّى »  شمارد: سكوت را عالمت ايمان مى رسول خدا

 5«يَخْزُنَ مِنْ لِسانِهِ 
و آخرت  سود دنياهتنها آنچه بباشد )ز زبانش را نگه داشته اى حقيقت ايمان را درك نكند تا قسمى ا هيچ بنده

 (.وى باشد بگويد
 6«اِنَّما شيعَتُنا الْخُرْسُ »  شيعيان ما بى زبانانند فرمايد: در وصف شيعه مى باقر و امام

گويد  است كه چنان كم گويد كه چون الل فرض شود. كم گويد و آنچه مى شيعه كسى

                                                           
 .ـ غرر الحكم 1
 .216، ص 41ـ بحار االنوار، ج 2
 .ـ غرر الحكم 3
 .221، ص 41ـ  بحار االنوار، ج 4
 ـ همان مصدر. 5
 ـ همان مصدر. 6
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 بجا و پراثر باشد.

اِنَّ هذَا اللِّسانِ مِفْتاحُ كُلُّ خَيْرٍ وَ شَرٍّ، فَيَنْبَغى لِلْمُؤْمِنِ اَنْ »  امام همام فرموده است: همان

 1«يَخْتِمَ عَلى لِسانِهِ كَما يَخْتِمُ عَلى ذَهَبِهِ وَ فِضَّتِهِ 
 .هر بزنزنى بر زبانت هم م اين زبان كليد هر بدى و خوبى است، پس چنانچه بر طال و نقره، مهر مى

لقمان حكيم سخن و سكوت را چون نقره و طال دانسته و طبيعى است كه ارزش طال 

 بسيار بيشتر از نقره است.

قالَ لُقمانُ الِبْنِهِ: يا بُنَىَّ اِنْ كُنْتَ زَعَمْتَ اَنَّ الْكاَلمَ مِنْ فِضَّةٍ فَاِنَّ : » قال الصادق

 2«السَّكُوتَ مِنْ ذَهَبٍ
 .تر است كنى سخن از نقره باشد، سكوت از طال است با ارزش فرزندم اگر گمان مى

سكوت را عمل خير و داراى ثواب و سخن را عامل ثواب  در روايت ديگر امام صادق

ال يَزالُ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ يُكْتَبُ مُحْسِنا مادامَ ساكِتا فَاِذا تَكَلَّمَ » : يا عقاب معرفى نموده است

 3«مُسيئا كُتِبَ مُحْسِنا اَوْ 
شود، ولى وقتى كه شروع به سخن نمود به  دائما بنده مؤمن مادامى كه ساكت است محسن و نيكوكار شمرده مى

 بيند. مقتضاى سخن خود عقوبت يا مثوبت مى
 عامل سکوت 

 توان عامل اصلی سكوت دانست.عقل و حكمت را می

 4« اَلصَّمْتُ آيَةُ النَّبلِ وَ ثَمَرُ الْعَقْلِ : » قال على
 .سكوت نشانه بزرگى و ميوه عقل است

 عقل، تفكر و سكوت را در طول هم دانسته است. و امام باقر

 5«دَليلُ الْعاقِلِ التَّفَكُّرُ وَ دَليلُ التَّفَكُّرِ الصَّمْتُ » 
ال دارد و آن موجب انجام اعم راهنماى عاقل تفكر و راهنماى تفكر سكوت است. )سكوت انسان را به تفكر وامى

 .باشد( عقالئى مى

 سكوت را دروازه حكمت شمرده است. و امام رضا

                                                           
 .342صفحه  ،تحف العقول مترجم ـ 1
 .114، ص2ـ  اصول كافى، ج 2
 .16، ص 2ـ مستدرك الوسايل، ج 3
 .ـ غرر الحكم 4
 .311، ص 41بحار االنوار، ج  ـ 5
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اِنَّ الصَّمْتَ بابٌ مِنْ اَبْوابِ الْحِكْمَةِ، اِنَّ الصَّمْتَ يَكْسِبُ الْمحَبَّةَ، اِنَّهُ دَليلٌ عَلى كُلِّ »... 

 1«خَيْرٍ
 .يرى استآورد و راهنماى هر كار خ سكوت يكى از درهاى حكمت است، خاموشى محبّت مى

مِنْ عاَلماتِ الْفِقْهِ، اَلْحِلْمُ وَ الْعِلْمُ وَ الصَّمْتُ، اِنَّ الصَّمْتَ بابٌ مِنْ اَبْوابِ : » قال الرضا

 2«الْحِكْمَةِ، اِنَّ الصَّمْتَ يَكْسِبُ الـْمَحَبَّةَ، اِنَّهُ دَليلٌ عَلى كُلِّ خَيْرٍ 
آورد و  سكوت درى از درهاى حكمت بوده، محبّت مىهاى فقاهت، بردبارى و علم و سكوت است.  از نشانه

 .راهنماى هر امر خير و نيكى است
 آثار سکوت 

رواياتى كه در مدح و ستايش سكوت به عنوان ارزش اخالقى ذكر شد و نيز اخبارى كه 

هائى ارزشمند براى سكوت برشمرد، حكايت روشنى از اثرات مثبت سكوت دارند،  مايه

 آثار توجه كنيد.اينک به برخى از اين 

 ـ حفظ هیبت انسان  1

دارد، تعبيرى  ها و ايرادها محفوظ مى كند و او را از طعن سكوت هيبت انسان را حفظ مى

 در اين رابطه دارند بسيار زيباست. كه حضرت امير

 3«المرءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسانِهِ » 
 .دانسان در زير زبان خود مخفى است و تا سخن نگويد آشكار نشو

اى از ابهام قرار دارد و خصوصيات او  تا انسان حرفى نزند، ماهيّت وى همچنان در هاله

شود و به تدريج ميزان ادب  شود امّا با اولين سخنش، لهجه وى شناسائى مى آشكار نمى

 گردد. اجتماعى، نزاكت فردى، علم و دانش و... عيان مى

 شدعيب و هنرش نهفته با    تا مرد سخن نگفته باشد

بِكَثْرَةِ »  سازد. فرمايند: كثرت سكوت براى انسان هيبت مى نيز مى حضرت امير

 4«الصَّمْتِ تَكُونُ الهَيْبَةُ 

 ـ زیور علم  2

تر است، انسانى كه ظرفيت و  تر است كم سخن سخن زياد نشانه جهل است و آنكه عالم
                                                           

 .113ـ  اصول كافى، ص 1
 .113، ص2ـ اصول كافى، ج 2
 .به ترتيب صبحى 141به ترتيب فيض و  141ـ نهج البالغه، حكمت  3
 به ترتيب صبحى. 224به ترتيب فيض و  215حكمت  ،ـ نهج البالغه 4
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ين وسيله براى خود در دارد و بد حلم او اندك است دانش اندك خود را پيوسته بيان مى

جاى داده است، باشد، امّا كسى كه بسيارى از معلومات را در خود  پى كسب وجهه مى

مَثل اين دو  گويد. چيزى نمىهنگام ضرورت علم و حلم را مقرون هم ساخته و جز به 

رساند  صداى خود را به همه مى اى است كه اگر قطره آبى داشته باشد كس، مَثل كوزه

باشد. و يا جيبى كه چند سكه پول در خود جاى داده،  پر آب ساكت و آرام مىولى كوزه 

دارد ولى جيب پر از اسكناس هرگز خودنمائى  مقدار ارزش خود را به همه اعالم مى

 كند. نمى

 1«اَلصَّمْتُ زَيْنُ الْعِلْمِ وَ عُنْوانُ الْحِلْمِ : » قال على
 .ى و حلم استآرايش و زينت علم و نشانه بردبار ،خاموشى

 ـ سالمتى و حفظ نفس  3

شود تا آنجا كه مثل  ها از زبان ناشى مى ها و كدورتها، جنگها و خونريزى بسيارى از نزاع

اى است براى فرمايش  اين مثل ترجمه. «دهد بر باد زبان سرخ، سر سبز مى»شده است: 

. نى آن را ريختچه بسا خونى كه باز شدن دها اند: كه فرموده موالى بيان امام على

 2«كَمْ مِنْ دَمٍ سَفَكَهُ فَمٌ»

 گردد عاقبت كشته شمشير زبان مى    هر كه را تيغ زبان نيست بفرمان

كمتر كسى است كه اين اثر از آثار سكوت را لمس نكرده باشد و لذا محتاج به توضيح 

 شود. اشاره مى نبوده و صرفا به ذكر چند روايت از موالى متقيان حضرت امير

 3«اِنْ كانَ فِى الْكَالمِ بَالغَةٌ، فَفِى الصَّمْتِ السَّالمَةُ مِنَ العِثارِ » 
 .اگر در سخن، بالغت و شيوائى نهفته شده است. در خاموشى سالمتى از لغزش واقع شده است

 4«اِلْزِمِ الصَّمْتَ فَاَدْنى نَفْعِهِ الساَّلمَةُ » 
 .تى استهميشه خاموش باش كه كمترين فايده آن سالم

اُصْمُتْ  ». مانى خاموش باش، سالم مى .ها است از همه گفتهاى  و اين روايت كوتاه خالصه

 5«تَسْلَمُ 
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 ـ عدم احتیاج به عذر خواهى  4

شود و او براى حفظ موقعيت  پرگو و پرحرف در البالى كلماتش سخنانى هرز صادر مى

ينكه اگر چنين نكند بدتر شود چه ا آينده خود مجبور به عذرخواهى و طلب بخشش مى

 دهد. افتد و اعتماد نسبى ديگران را نسبت به خود از دست مى از پيش از چشمها مى

اى و يافتن راهى براى بيان شيوه عذرخواهى خود  لذا وى هر لحظه در جستجوى بهانه

است، ولى كسى كه زبان خود را يله و رها ننموده و در كنترل خويش دارد طبيعتا كمتر 

 شود. ى تدارك اسباب و مؤنه عذرخواهى مىدر پ

 1«الصَّمْتُ يَكْسيکَ الْوَقارَ وَ يَكْفيکَ مَؤُنَةَ االِعْتِذارِ : » قال على
 .دارد پوشاند و سختى عذرخواهى را از تو برمى خاموشى، لباس وقار بر تو مى

 ـ طرد شیطان  5

اى خوب براى رسيدن ابليس  زبان عامل بسيارى از انواع مختلف گناهان است و لذا وسيله

باشد. و سكوت در خالف اين جهت حركت كرده و لذا موجب توقف و  به مطامع خود مى

سكوت زياد كه موجب طرد  بادبر تو فرمايد: میخدارسول  شود. طرد ابليس مى

يْطان وَ عَوْنٌ عَلَيْکَ بِطُولِ الصَّمْتِ فَاِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّ»  .باشد شيطان و باعث يارى دين تو مى

 2«لَکَ عَلى اَمْرِ دينِکَ 

 هر نقطه جائى و...

هر چيزى حالتى از افراط و تفريط را در اطراف وضع اعتدالى خود داراست. هدف علم 

باشد. سخن نيز از اين  اخالق ايجاد وضعيت اعتدالى و طرد دو حالت افراط و تفريط مى

شود، گاه  ى و پرحرفى قبيح شمرده مىطوركه پرگوئ قانون كلى مستثنى نيست، و همان

 تر است. تر و زشت ضرورت و نياز به تكلم، سكوت قبيح

طوركه در رسيدن كمال فردى  آدمى بايست وجهه اجتماعى خود را حفظ كند، همان

كوشد، براى دستگيرى ديگران تالش نمايد و نسبت به خاليق خدا مهربان و دلسوز  مى

 پذير نيست. اينها گاه به غير سخن امكانو و همدلی و همراهی كند بوده 

بر اين اساس، همه دستورات اسالمى در مورد سكوت جنبه اخالقى دارند و منظور آنها 

اين است كه از زبان گناهى صادر نشود و سخنى كه از مايه گناه سرچشمه گرفته يا خود 
                                                           

 .ـ غرر الحكم 1
 .242، ص 41ـ بحار االنوار، ج 2
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 باشد و يا موثر در گناه است بر زبان رانده نشود. گناه مى

ه اين مطلب در بسيارى مواقع سخن گفتن نه تنها قبيح نيست بلكه واجب با توجه ب

شرعى است، سخن براى رفع حوائج و نيازهاى جسمى و روحى خود، امر به معروف و 

نهى از منكر، هدايت جامعه، ترويج علوم و معارف مورد نياز دنيا و آخرت بشر و... از اين 

اَلْجَماُل »  نسان و جمال وى شمرده است.زبان را زيور ا رسول خدا گونه سخنانند.

سخن به حقّ و در جاى خود  فرمايد: در اين باره مى حضرت امير 1،«فِى اللِّسانِ 

 2«اَلْقُوْلُ بِالْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ العَىِّ وَ الصَّمْتِ »  بهتراست از الل ماندن و خاموش نشستن.

 ا معين نموده است.و نيز آن حضرت در روايت ديگرى جاى سخن و سكوت ر

 3«الخَيْرَ فِى الصَّمْتِ عَنِ الْحُكْمِ كَما اَنَّهُ ال خَيْرَ فِى الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ » 
 .نيک نيست چنانكه سخن گفتن نابخردانه زشت است آميز، از سخن حكمت خاموش ماندن

 معیار صحیح 

خن و جاى واضح شد كه سخن فى حد نفسه قبيح نيست و قبح سخن بستگى به نوع س

آن دارد. اينک الزم است بگوئيم معيار و فرمول روشن براى تشخيص سخن خوب از بد، 

 اين است كه زبان بعد از تفكر سخن گفته است يا قبل از آن؟

بوده و به اندازه توان عقالنى صاحب  ترطبيعى است سخن بعد از تعقل و تدبّر، دقيق

ى كه قبل از تعقل صادر گردد چنين سخن شده است. ولى ترجوانب آن سنجيده ،سخن

ناچار تبعات منفى به  خصوصياتى را نداشته و از علم و فهم قطعى ناشى نشده است و به

 گذارد و يا از اثرات مثبت تهى است. جاى مى

رَهُ بِقَلْبِهِ ثُمَّ ءٍ تَدَبَّ اِنَّ لِسانَ المُؤْمِنِ وَراءَ قَلْبِهِ فَاِذا اَرادَ اَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَى: »  اللّه قال رسول

 4«اَمْضاهُ بِلِسانِهِ 
 .آورد انديشد، سپس بر زبان مى زبان مؤمن پشت قلب وى است و لذا هر گاه بخواهد چيزى بگويد قبل از آن مى

 5«لِسانُ الْعاقِلِ وَراءَ قَلْبِهِ وَ قَلْبُ االَحْمَقِ وَراءَ لِسانِهِ : » قال على
 .احمق پشت زبان اوست زبان عاقل پشت قلب او و قلب

                                                           
 .141، ص 44ـ بحار االنوار، ج 1
 ـ غررالحكم. 2
 .به ترتيب صبحى 441و  112به ترتيب فيض و  463و  143ـ نهج البالغه، حكمت  3
 .125، ص 5جّة البيضاء، جـ مح 4
 .به ترتيب صبحى 41به ترتيب فيض و  32ـ نهج البالغه، حكمت  5
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 بّ و بغضح

و بر همه نظام آفرينش  كلّى است قانون حبّ و بغض، و به عبارتى جاذبه و دافعه، قانونى

 .سيطره دارد

 جنس خود را همچو كاه و كهرباست    ذره ذره كاندرين ارض و سماست

وماً با رسد، هر جنسى از حيوانات عم تر به نظر مى در مورد حيوانات اين مسئله روشن

تواند زندگى مسالمت آميزى  همنوع خود احساس دوستى دارد، و با غير همنوع غالباً نمى

توان  داشته باشد، و اگر ارتباطى با غير جنس خود ايجاد كرد با دقت و تفحص عميق، مى

 علتى عرضى براى آن جستجو كرد.

 در بيابان زاغ را با لكلكى    آن حكيمى گفت ديدم هم تكى

 قدر مشترك يابم نشان تا چه    ماندم بجستم حالشاندر عجب 

 خود بديدم هر دوان بودند لنگ    چون شدم نزديک من حيران و دنگ

كشد و خاك و سنگ رها شده در آسمان به  آرى جاذبه زمين خاك را به سوى خود مى

يجاد ا آنچون شرايط پيوندد، و  رود و به ابرها مى زمين برمى گردد، بخار آب به هوا مى

ءٍ  شد باز به باران تبديل شده و به سوى رودها و درياها برمى گردد و خالصه كلُّ شى

 يرجع الى اصله.

اين قانون در روابط بين انسانها و يا انسان و اشياء نيز حاكم است. انسان چيزهايى را 

دوست دارد و از برخى ديگر بيزار است. آدمى آنچه را كه براى وى نافع باشد دوست 

پسندد، به پوشاك و مسكن نيک عالقه دارد، و نيز  ارد، نوشيدنى و خوردنى لذيذ را مىد

 از هرآنچه كه آن را مضر ببيند بيزار است.

در اينجا افراد به چند . شود تر مى در روابط اجتماعى بين انسانها، قانون حبّ و بغض دقيق

 شوند. گروه تقسيم مى

 افراد از حیث روابط اجتماعى

اى نه حب دارند و نه بغض، نه با كسى دوست هستند و نه دشمن، رأى اينان  هـ دست 1

هميشه ممتنع است نظر خاصى ندارند. زحمت پى بردن به نظريه صحيح و انتخاب آن را 

 دهند. به خود راه نمى

ـ برخى حبّ محضند، با همه دوستند، بدى، زشتى، قبح و... براى آنان مفهومى ندارد،  2
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زنند و  همه كس سازگار است، اينان براى هركسى آهنگ مخصوص او را مىخوى آنان با 

 نوازند. سازى مطابق مى

 مسلمانت به زمزم شويد و هندو بسوزاند چنان با نيک و بدخو كن كه بعد از مردنت

چنين انسانهايى قطعاً دو چهره بلكه چند چهره و منافقند. كسى كه بخواهد رضايت 

اى خاص  و كافر را جلب كند بايستى با هر كسى با چهره عادل و فاسق و يا مسلمان

 هاى نفاق است. برخورد نمايد و اين از نشانه

زند، لقمان به فرزندش  البته چنين حبّى دوام ندارد و حوادث زمانه آن را به هم مى

 گويد: مى

ال يُحْصَلُ وَلَوْ بالَغَ االْنْسانُ فى  ال تُعَلِّقْ قَلْبَکَ بِرِضَى النّاسِ وَمَدْحِهِمْ وَذَمِّهِمْ، فَاِنّ ذلِکَ »

 1.«تَحْصيلِهِ بِغايَةِ قُدْرَتِهِ 
قلب خود را به رضايت مردم و مدح و ذم آنان مشغول نكن مربوط نكن كه اين حاصل شدنى نيست، هر چند 

 .آدمى در بدست آوردن آن، همه تالش خود را بكار گيرد

باشند، اين عده با همه احساس  ـ دسته سوم، افرادى هستند كه بغض محض مى 3

 نمايند. كنند و دوستان را در برخوردهاى اوليّه از رفاقت پشيمان مى دشمنى مى

 مى فرمايد: طبيعى است اين تفكر نيز تفكرى ناسالم است. امام على

 2.«ظَفَرَ بهِ مِنْهُمْ  اَعْجَزُ النّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنْ اِكْتِسابِ االْخَوانِ وَاَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ »
عاجزترين مردم، كسى است كه نتواند براى خود دوست بگيرد، و عاجزتر از وى كسى است كه، دوست خود را از 

 .دست بدهد

ـ دسته چهارم، انسانهايى هستند كه هم حب دارند و هم بغض، البته اين عده به تعداد  4

اى حبّ آنها بيشتر  دارند. دسته ها، مراحل و شقوق مختلفى مذاهب و مسلكها و عقيده

 است و گروهى بغض آنها، و گاهى نيز هردو را به صورت مساوى دارند.

شوند. گاهى نسبت به  همچنين به اعتبار محبوبها و مبغوضها نيز اين دسته متفاوت مى

خوبان محبت دارند و گاهى نيز بعكس است و به انسانهاى شرور يا مطلق بديها ارادت 

عالوه اينكه چگونگى تفسير خوب و بد و تعيين محبوب و  دهند. ن مىبيشترى نشا

 افزايد. مبغوض، بر فروعات اين دسته مى

                                                           
 .361، ص 41؛ ج 433، ص 13ـ همان، ج  1
 .411، ص 1الشيعة، ج  ـ وسائل 2
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باشد رستگارند. « للّهِ تعالى»در ميان دسته چهارم، جمعى كه حبّ و بغض آنان فقط 

عشق در جامعه برای خدا به ايجاد محبت و صميميت و حس همدردی و همدلی آنانكه 

 اند و دوستانشان نيز اندك و دشمنانشان بسيار است. خود كمالبته اين عده . ورزندمی

 1.«كُلُّ مَنْ لَمْ يُحِبّ عَلَى الدّينِ وَلَمْ يُبْغِضْ عَلَى الدّينِ فَال دينَ لَهُ »: قال الصادق

 .هر كسى براى دينش عشق نورزد و خشم نگيرد، دين ندارد

 همه اى معدود عدهجز  يامبر مكرّم اسالمبينيم بعد از ارتحال پ بر همين اساس مى

 فرمايد: الشأن مى پيامبر عظيم بيت آن حضرت را ترك گفتند. براه ديگرى رفتند و اهل

 2.«مَنْ نازَعَ عليّاً عَلَى الخالفَةِ، فهو كافرٌ»

 .در امر خالفت منازعه كند كافر است كسى كه با على

جوّ احساسات و بدبينى عليه حق، به  البته منصفين از دشمنان بعد از فروكش كردن

خود در اين باره قبل از شهادت و در پى  على گردند. آيند و پشيمان مى خود مى

غَدَاً تَرَوْنَ اَيّامى وَيُكْشَفُ لَكُمْ عَنْ سَرائِرى » فرمايد: خداحافظى و وداع با مردم، چنين مى

 3.«رى مَقامىوَتَعْرِفُونَنى بَعْدَ خُلُوِّ مَكانى وَ قيامِ غَيْ
فردا ارزش ايام زندگى مرا خواهيد دانست و خاطر ناراحتم بر شما آشكار خواهد شد و پس از آنكه جاى مرا خالى 

 .ديديد و كسى را به جاى من يافتيد، مرا خواهيد شناخت

سنت،  محقق گشته است، و انديشمندان و متفكران اهل اين پيشگويى از حضرت امير

 اند. و درباره فضايل او كتابها نوشته پى به عظمت او برده

  حبّ و بغض پیامبر خدا

به مردم بدان حد بود كه با مطالعه تاريخ به سادگى  عشق و محبت پيامبر خدا

توان ادعا كرد كه يكى از عوامل مهم پيشرفت دين اسالم و گرويدن جُهال عرب به  مى

 اين دين، قدرت جاذبه آن وجود گرامى بوده است.

پردازد و محبت باالى پيامبر را عامل هدايت جامعه  كريم بارها به اين موضوع مىقرآن 

 شمارد. مى

                                                           
 .251، ص 62ـ بحاراألنوار، ج  1
 .116، ص11الوسايل، ج  ـ مستدرك 2
 .142البالغه، خطبه  ـ نهج 3
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 1«فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ...»
 شدند. بودى از اطراف تو پراكنده مى ىبه بركت رحمت الهى در برابر مردم نرم شدى و اگر خشن و سنگدل م

اى به جمال  شنيد و يا لحظه جاذبه حضرت چنان بود كه، هركس آواى قرآن او را مى

گشت، و تالطم روحى و روانى او را مجبور  دوخت، از خود بيخود مى مباركش چشم مى

اى نمود، به همين خاطر قريش وقتى صد به پذيرش اسالم با اختيار و اراده كامل مى

گذاشتند تا صدايش را نشنوند، و  شنيدند دست به گوش مى تالوت قرآن را در كعبه مى

دانستند شنيدن صدا و ديدن  كشيدند تا وى را نبينند، چرا كه مى جامه به سر مى

 جمالش كافى است تا به او بپيوندند.

ديوار منزل و بنابر آنچه در تاريخ ثبت شده است، بارها سران كفر و شرك، شبانه بر گرد 

اى به دل راه  ايستادند تا صداى او را بشنوند، و در حقانيت او كوچكترين شبهه وى مى

 ديدند. دادند ولى از بين رفتن قدرت و مقام خود را مانع پذيرفتن دين وى مى نمى

داشتند و آنان  البته مؤمنين به آرمان وى، او را از جسم و جان خويش بيشتر دوست مى

 2ورزيدند. عشق مىبه محبوب خود 

، براى فراگيرى احكام دين از «قاره»و « عَضَلْ »دو قبيله از قبايل عرب به نامهاى »

فر را روانه منطقه نمود ولى شش ن حضرت درخواست معلم و راهنما نمودند. پيامبر

ن قصد داشتند آنان را به عنوان گروگان به قريش بفروشند. سه نفر در همان امشرك

دهند و به  رم در بين راه به واسطه ممانعت از تسليم شدن جان مىمحل و نفر چها

را به « بن عدى خُبيب»و « زيد بن الدَّثِنَّه»رسند و دو نفر ديگر را به نامهاى  شهادت مى

شدند باز پس گيرند.  فروشند تا دو اسير هذيلى كه در قريش نگهدارى مى قريش مى

قتل رساند. زيد را تا به انتقام خون پدرش به كند  زيد را خريدارى مى« صفوان بن اميه»

[اينجا ]گويد: آيا دوست ندارى محمد سپارند، ابوسفيان به وى مى به جوخه اعدام مى

گويد: به  بودى؟ زيد در پاسخ مى هايت مى بود و ما گردن او را... و تو راحت نزد زن و بچه

ر كنار اهل و عيالم نشسته خدا سوگند دوست ندارم در پاى او خارى برود و من راحت د

باشم. ابوسفيان گفت: احدى نديدم كسى را دوست داشته باشند مانند اصحاب محمد كه 

                                                           
 .152عمران،  ـ آل 1
گفتند از دين جديد  دادند و مى بالل حبشى را زير آفتاب سوزان و بر سنگهاى گداخته قرار مى ،ناـ مشرك 2

 شد. برائت جو، ولى صداى اَحد، اَحد وى قطع نمى



 321 

او را دوست دارند. خبيب در محل اعدام خود درخواست فرصت براى دو ركعت نماز كرد، 

 و به سرعت دو ركعت نماز خواند و بعد از آن رو به مردم نمود و گفت: به خدا سوگند اگر

 1«.خواندم هراسد، زياد نماز مى گرفتم كه از مرگ مى مورد تهمت قرار نمى

كرد. در بين راه، سه نفر يكى پس از ديگرى  به قصد تبوك حركت مى پيامبر مكرّم

گرداند  فرمود: اگر در او خيرى هست خداوند او را باز مى عقب نشستند، پيامبر هر بار مى

ر سوم ابوذر بود خبر عقب نشستن او را نيز آوردند و و اگر خيرى نيست بهتر كه رفت، نف

پيامبر همان جمله را تكرار فرمود، امّا ابوذر نه به خاطر هراس از جنگ، و بلكه به جهت 

ضعف شترش عقب مانده بود، شتر نحيف وى از حركت بازماند. توان خويش را به كار برد 

كرد و پياده روان شد، در مسير راه در كرد، عاقبت شتر را رها  امّا شتر با وى همراهى نمى

شده بود، خواست بياشامد مقدارى از آن را چشيد و اى مقدارى آب باران جمع  بركه

آشامم تا رسول خدا بنوشد. مَشک را پر از آب  سردى آنرا احساس كرد با خود گفت نمى

خبر رساندند،  ديدند، به رسول خدا نمود و حركت كرد، اصحاب از دور شبحى

ضرت فرمودند: بايد ابوذر باشد، نزديكتر شد. عرض كردند ابوذر است، وى هنگامى كه ح

نزد پيامبر رسيد از شدت خستگى، بر زمين افتاد. پيامبر فرمود: آب برسانيد، عرض كرد 

آب به همراه دارم. فرمود آب دارى و از تشنگى نزديک است هالك شوى، عرض كرد 

 آشامم تا تو بنوشى. چشيدم خنک بود با خود گفتم نمى

هاى زيادى از بغض و خشم پيامبر خدا را براى خدا و در راه او  تاريخ صدر اسالم نمونه

 اشاره مى كنيم. اى از آن در زندگى فردى پيامبر بيان نموده است كه به نمونه

شدند  شد، در پى مال دنيا مى زنان پيامبر هنگامى كه غنائم سرشار جنگها وارد مدينه مى

دانست اين خواهشها  نمودند، پيامبر كه مى ز پيامبر تقاضاى كنيز و حلّه و لباس مىو ا

پايان ندارد، يک ماه از همسران خود كناره گرفت. سپس آيه ذيل و آيات بعد از آن نازل 

 خواهيد از پيامبر جدا شويد. شد كه اگر زندگى دنيا را مى

كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيوةَ الدُّنْيا وَزينَتَها فَتَعالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ  يا اَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ الَزْواجِکَ اِنْ »

 2.«وَاُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَميالً
 خواهيد چيزى به شما دهم و شما را رها سازم. اى پيامبر به همسرانت بگو، اگر شما زندگى دنيا را مى
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را و معيار و محور آن را نيز و اصحاب راستين او  آيه ذيل حبّ و بغض پيامبر خدا

 دقيقاً ترسيم فرموده است.

 1«مُحَمَّدٌ رَسوُلُ اللّهِ وَالَّذينَ مَعَهُ اَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ...»
 فرستاده خداوند است و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و در ميان خود مهربانند. محمد

ض پيامبر نسبت به دو دسته از معاندين به نام يهود و نصارا به واسطه و در اين آيه بغ

 عدم ايمان و معاندت آنان و تكذيب حقايق، مطرح شده است.

 2.«... وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوائَهُمْ بَعْدَ الَّذى جائَکَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَکَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَلِىٍّ واَل نَصيرٍ»
 هاى آنها پيروى كنى بعد از آگاهى تو به حقايق، يار و ياورى از ناحيه خداوند نخواهى داشت.اگر از هوا و هوس
 كند كه: نقل مى در مورد حاالت رسول خدا حضرت امير

ءٌ  ال يَغْضَبُ لِلدُّنيا، فَاِذا اَغْضَبَهُ الْحَقُّ لَمْ يَعْرِفْهُ اَحَدٌ، وَ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَى كانَ النَّبىُّ »

 3.«حَتّى يَنْتَصِرَ لَهُ
آمد كه  ديد، چنان به خشم مى گرفت، ولى وقتى حقّى را پايمال مى هيچ وقت براى دنيا خشم نمى پيامبر

 .آمد شناخت تا بر آن فائق مى احدى او را نمى

  بغض علىحبّ و 

 ن و مقام پرستان وان و مشركاورزيدند و منافق ق مىنيز به مؤمنان عش حضرت امير

زر دوستان نزد وى هيچ پايگاهى نداشتند. مؤمنين واقعى، وى را مقتداى خويش 

آن حضرت در مورد دوستان و ثبات  دانستند و بقيه خاليق از او ناراحت بودند. مى

 دوستيشان و نيز دشمنان و عناد دائمى شان مى فرمايد:

غِضَنى ما اَبْغَضَنى، وَلو صَببْتُ الْدُّنْيا لَوْ ضَرَبْتُ خَيْشُومَ الْمؤمِنِ بِسَيْفى هذا عَلى اَنْ يُبْ»

بِجَمّاتِها عَلَى المُنافِقِ عَلى اَنْ يُّحِبَّنى ما اَحَبَّنى، وَذلِکَ اَنَّهُ قُضِىَ فَانقَضى عَلى لسانِ النَّبِىِّ 

 4.«، اَنَّهُ قالَ: يا عَلِىٌّ ال يُبْغِضُکَ مُؤْمِنٌ واَل يُحِبُّکَ مُنافِقٌىمِاال
اين شمشيرم بر بينى مؤمن بزنم تا مرا دشمن دارد نخواهد داشت، و اگر تمام دنيا را در گلوى منافق بريزم، اگر با 

گذشته بود جارى شده  تا مرا دوست داشته باشد نخواهد داشت، و اين بدان جهت است كه بر زبان پيامبر

 .دوست نخواهد شمردبود كه اى على هيچ مؤمنى ترا دشمن نخواهد داشت و هيچ منافقى تو را 
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عبد سياهى را  گويد: روزى در جامع كوفه به حضور حضرت امير اصبغ بن نباته مى

چون دزدى او را مطابق شرايط اجراى حد  آوردند گفتند دزدى كرده است. امام

يافتند، دستور به قطع يد دادند. حكم اجرا شد و غالم دست راست خود را با دست چپ 

ن كوفه بود به وى برخورد نمود. وى اكه از منافق كوا ر بين راه ابنگرفت و بيرون رفت، د

اى از اين جريان ببرد ولذا سؤال نمود، چه كسى دست تو را قطع كرده  خواست بهره

المتين، و   قطع يمينى االنزع البطين، وباب اليقين، و حبل اللّه»است؟ غالم پاسخ داد: 

و بدين وسيله مناقبى را از حضرت « ينالشّافع يوم الدّين، المصلى احدى و خمس

كوا چون اين پاسخ را شنيد متعجبانه نزد حضرت آمد و جريان را  برشمرد. ابن امير

فرمودند تا غالم را بيابند و نزد او آورند، سبطين  به حسنين نقل كرد. امام

به وى فرمودند: من دست تو را قطع  او را حاضر نمودند. حضرت امير رسول خدا

اى، غالم عرضه داشت به حقّ قطع نمودى، حقّى كه خدا و  كردم و تو مرا ستايش كرده

يد اند. آنگاه، حضرت دست او را طلبيد و با عباى خويش پيچان رسولش آن را واجب كرده

د، سپس دعايى نمود و به اصحاب فرمود: عبا را باز خوانو تكبير گفت و دو ركعت نماز 

 1ذن خداوند متعال دست كامالً سالم بود.كنند، چون باز كردند به ا

چنين او را دوست مى داشتند، بسيارى از وجود او رنج  امّا در حالى كه دوستان على

و  كردند، توجّه به عدالت چه در زمان حيات رسول خدا بردند و او را تحمل نمى مى

ر شأن او چه بعد از آن، چيزى است كه مورخين شيعه و سنى و نيز ساير كسانى كه د

 اند. اند بدان پرداخته اى نوشته كلمه

به  گويد: انّه قُتِلَ لِشِدَّةَ عَدْلِهِ على جرجى زيدان مسيحى درمورد عدالت حضرت مى

 خاطر شدت عدالتش به شهادت رسيد.

را به فرماندهى لشكرى به يمن فرستاد تا غنائم نجران را  على روزى پيامبر خدا

بازگشت شخصى را جاى خويش گذاشت تا از پيامبر كه در آن  بياورد، آن حضرت، هنگام

هاى غنيمتى را تقسيم  وقت به مكه آمده بودند كسب تكليف كند. جانشين حضرت، حلّه

رد مكه شوند و اهل مكه ابهت نو وا نمود و نيّت وى اين بود كه مسلمانان با لباس

اهده فرمود، دستور داد چون بازگشت و اين وضعيت را مش ن را ببينند، علىانامسلم
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اى گران آمد، آنان در مكه به  همه لباسها را به جاى خود برگردانند، اين كار بر عده

يا اَيُّها النّاسِ ال تَشْكُوا عَلِيّاً » شِكوه نمودند ولى پيامبر در جواب آنان فرمود: پيامبر

 1.«مِنْ اَنْ يُشْكى  اللّه فَاِنَّهُ وَاللّهِ الَ خْشَنُ فى ذاتِ اللّهِ او فى سبيلِ 
تر است از اينكه  تر و پر صالبت اى مردم از على شكوه نكنيد كه بخدا سوگند او از مقام خداوند و در راه او خشن

 .شكايت شود

كند كه حضرت به  نقل مى البالغه روايتى از پيامبر ابن ابى الحديد در شرح نهج

 2.«النّاكثينَ والقاسطينَ وَالمارقينسَتُقاتِلُ بَعدْى » اند: فرموده اميرالمؤمنين

 .بعد از من با ناكثين و قاسطين و مارقين جهاد خواهى كرد

فَلَمّا نَهَضْتُ بِاالَمْرِ نَكَثَتْ طائِفَةٌ وَمَرَقَتْ اُخْرى » فرمايد: حضرت خود در خطبه شقشقيه مى

 3.«وَقَسَطَ اخَروُنَ 
مان خود را شكستند و گروهى از اطاعت سرباز زدند و هنگامى كه زمام خالفت را به دست گرفتم، جمعى پي

 .دسته ديگر براى رسيدن به مقام از حق سرپيچى كردند

ستايان دنيا طلب از على گريزان بودند و على از  شكنان زرپرست و مقام ناكثين، پيمان

 آنان.

سفيان نما به فرماندهى معاوية بن ابو گر و منافقان مسلمان قاسطين، سياستمداران حيله

 نيز از على گريزان بودند و على از آنان.

شمردند، و على  خرد و جاهالن بى روح، على را مهدورالدم مى مارقين، مقدس مآبهاى بى

 نيز بيزار از جهل مركب آنان.

اى ديگر در صفين گردهم آمدند و حتى  اى جمل را براه انداختند، و دسته ولذا عده

كاغذ را بر سر نى ديدند، جهلشان بر سر زبان آمد  يارانش در لحظات پايانى جنگ چون

و دست از جنگ شستند و بعد از آنكه به عمل زشت خود پى بردند به اصطالح توبه 

 4كردند و على بدون توبه را كافر شمردند و جنگ نهروان را براه انداختند.

                                                           
 .344، ص 21ـ بحاراألنوار، ج  1
 .324، ص 36ـ همان، ج  2
 .3البالغه، خطبه  ـ نهج 3
ى به آنان داده شود با در مدينه، كسانى كه انتظار داشتند، مقام و منصب ـ در آغاز حكومت حضرت على 4

توانند امام را براى رسيدن به مقاصد خود فريب دهند، لذا به بهانه  مشاهده وضعيت جديد احساس كردند نمى

معروفند.بنى « ناكثين»خونخواهى عثمان شورش كردند و جنگ جمل را به راه انداختند. اينان به پيمان شكنان 
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 رحمت

ا در بر گرفته هاى مادى و معنوى، تمامى خاليقش ررحمت واسعه الهى مشتمل بر نعمت

و هر كدام را به نحوى بر سر اين سفره نشانده است، به طورى كه كافر و مؤمن، فاسق و 

 مانند. نصيب نمى عادل، مخلص و منافق، همه و همه از آن بهره برده و بى

در مهمترين آيه و به بيانى خالصه « رحمت»در ميان تمام اوصاف پسنديده الهى، وصف 

ذكر شده و يكصد و چهارده بار بعد از اسم جالله وارد « بسمله»تمام آيات قرآن يعنى 

شده است و اين جز به خاطر ترجيح اين وصف بر ساير اوصاف الهى چون غضب، قهر و... 

 تواند داشته باشد؟ چه دليل ديگرى مى

 1.«اَحْسَنَ مِنْهُ ءٌ لَوْ كانَ الرِّفْقُ خَلْقاً يُرى، ما كانَ مِمّا خَلَقَ اللّهُ شَى»:  قال رسول اللّه

 .بود كه قابل رؤيت باشد، چيزى در ميان مخلوقات خداوند از آن نيكوتر نبود اگر ماليمت مخلوقى مى

 رحمت نسبت به بندگان

رحمت وسيع و بيكران نسبت به بندگان در قيامت، از اصول مسلّم در قرآن و حديث 

آنكه مشمول اين رحمت  ماند و طبعاً است، به حدّى كه كمتر كسى از آن محروم مى

 واسعه نشود، شقى خواهد بود.

چنانچه اگر آيات خوف و رجاء نبود و همين طور وجود شبهاتى كه زاييده خوف از قهر 

ترديد همه به آن متمسک  كند، بى الهى است، و براى رحمت الهى شرايطى را بيان مى

 گشتند. شدند و از غضب خداوند غافل مى مى

 2.«وْ تَعْلَمُونَ قَدْرَ رَحْمَةِ اللّهِ الَتَّكَلْتُمْ عَلَيهالَ»: قال رسول اهلل

                                                                                                                                                    
را بسيج نمود و عليه خليفه  به حكومت و خالفت، اهالى شام اميه به رهبرى معاويه در شام، براى رسيدن

ن وادار به مبارزه كرد، بهانه آنان خونخواهى عثمان بود، آنها نبردى طوالنى را در صفين تدارك ديدند و انامسلم

در چون آثار شكست را در خود مشاهده نمودند، به حيله عمرو بن عاص، قرآنها را بر سر نيزه نمودند. اين عده 

فريب حيله معاويه را خوردند و به  برخى از ياران حضرت امير شوند. شناخته مى« قاسطين»تاريخ بنام 

حكميت تن دادند، ولى وقتى نتيجه شوم حكميت را ديدند، خود به آن اعتراض نمودند و از پيشنهاد حكميت 

ا تكفير كردند و جنگِ خوارج را به امر به توبه نمودند؛ آنان حضرت ر پشيمان شده و توبه كردند و به امام

 شناسيم. مى« مارقين»راه انداختند. اين عده را بنام 
 .1151ـ اصول كافى، كتاب ايمان و كفر، ح 1
 .11314 ح ـ كنزالعمال، 2
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 .شديد دانستيد به آن پشت گرم مى اگر ميزان رحمت الهى را مى

اِنّ اللّهَ تَعالى خَلَقَ مِئَةَ رَحْمَةً فَرَحْمةٌ » فرمايند: در روايت ديگرى مى رسول مكرم

 1.«خَرَ الَوْلِيائهِ تِسْعَةَ و تِسْعينَبَيْنَ خَلْقِهِ يَتَراحَمُونَ بِها، وَ ادَّ 
خداوند را يكصد رحمت است، رحمتى از آن، همه خاليق را كافى است و نود و نه رحمت را براى اولياءاش 

 .استگذاشته

تند: حسن بصرى گويد عجيب نيست كه هالك شده، چگونه و چرا گفبه امام سجاد

يافته از عذاب الهى چگونه نجات يافته  شود، بلكه تعجب در اينجاست كه نجات هالك مى

است؟ حضرت در پاسخ اين طرز فكر كه حكايت از سختى عذاب قيامت و اشتمال آن بر 

اَنَا اَقُولُ: لَيْسَ الْعَجَبُ مِمَّنْ نَجى » كند، فرمودند: همه و رهايى يافتن افراد معدودى مى

 2.«فَ هَلَکَ مَعَ سِعَةِ رَحْمَةِ اللّهِكَيْفَ نَجى، وَ اَمَّا الْعَجَبُ مِمَّنْ هَلَکَ كَيْ
يابد، عجيب اين است كه هالك شده با وسعت  گويم: تعجبى نيست كه نجات يافته چگونه نجات مى من مى

 رحمت الهى، چگونه هالك شده است؟
حَتّى اذا كانَ يَوْمَ الْقِيمَةِ نَشَرَ اللّهُ تَبارَكَ و تَعالى رَحْمَتَهُ » فرموده است: امام صادق

 3«يَطْمَعَ اِبْليسُ فى رَحْمَتِهِ 

 .نمايد كه ابليس هم طمع رحمت او مىد گستران چون روز قيامت فرا رسد خداى متعال رحمتش را چنان مى

 رفتار با حیوانات

مرحوم شيخ حرّ گيرد. در بر مینيز را حيوانات چنان گسترده است كه دايره رحمت خدا 

تحت « مستدرك الوسائل»و « وسائل الشيعة»تاب عاملى و نيز محدث نورى در دو ك

باب، در مورد حقوق حيوانات و  21عنوان احكام دوابّ، قريب به چهارصد روايت را طى 

حيوانات در دين مقدس اسالم  اند كه حاكى از اهميّت رفتار مناسب با فروع آن ثبت كرده

هاى  توجه به خواسته ،6مداراو بوده ، ممنوع 5رساندن آزار، 4نفرين كردندر اين باره  است.

                                                           
 .5661 ح ـ همان، 1
 .153، ص 41ـ بحاراألنوار، ج  2
 نيز نقل شده است. باقراز امام  214ص  4؛ اين روايت در ج 236، ص 63ـ بحاراالنوار، ج  3
 .353، ص 1ـ وسائل الشيعة، ج  4
 ـ همان. 5
 .62، ص 45ـ بحاراألنوار، ج  6



 327 

-می 2ضمن نهی از كشتن حيوانات غير موذی . پيامبر خداالزم استو...  1حيوان

 3.«ما مِنْ دابَّةٍ وَ ال غَيْرِهِ يُقْتَلُ بِغَيْرِ الحَقِّ اِالّ اسْتَخاصَمَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ» فرمايد:
ر اينكه به مخاصمه با قاتل خود در قيامت بر اى نيست كه بدون علت كشته شود، مگ حيوان و هيچ جنبنده

 .خيزد مى

مَنْ قَتَلَ عُصْفوراً عَبَثاً عَجَّ اِلَى اللّهِ يَوْمَ الْقيمةِ مِنْهُ يَقُولُ: يا رَبِّ اِنَّ » و نيز فرموده است:

 4.«فُالناً قَتَلَنى عَبَثاً وَ لَمْ يَقْتُلْنى لِمنْفَعَةٍ 
گويد: خدايا، فالن  دهد و مى زند و از دست او ناله سر مى او تا قيامت فرياد مىآنكه گنجشكى را بيهوده بكشد، هم 

 .شخص بيهوده و نه براى منفعتى، مرا به قتل رسانده است

شد،  آمد و مزاحم او مى اى به خانه زنى مى گربه مرحوم مجلسى در بحاراألنوار آورده است:

رهايش كرد تا مرد. خداوند به مالئک  آب و غذا زن تله گذاشت و او را گرفتار ساخت و بى

 5فرمود: به جهت اين عمل زشت او را از اهل آتش قرار خواهم داد.

الوسائل و  الشيعة و محدث نورى در مستدرك اين داستان را مرحوم حرّ عاملى در وسائل

 6نيز عالءالدين على متقى در كنزالعمال آورده است.

و يا غذا  ثواب به واسطه مهربانى با حيوان ءاعطاعالوه بر آنچه گذشت در برخی روايات، 

 تفصيل آمده است. نيز به  4دادن به آن

  خوى پیامبر

پيامبر خدا رفتارى بسيار ماليم با خاليق داشت، قرآن كريم علت پيروى مردم از او را 

 ماليمت او دانسته است.

 1«ظَّاً غَليظَ الْقَلْبِ الَ انْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ...فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَ»
 شدند. از پرتو رحمت الهى در برابر آنها نرم و مهربان شدى، و اگر خشن و تند بودى از اطراف تو پراكنده مى

                                                           
 .251، ص 1ـ مستدرك الوسائل، ج  1
 .32211ـ همان،  2
 .32261 ح ـ كنزالعمال، 3
 .32242 ح ـ همان، 4
 .65، ص 62ـ بحاراألنوار، ج  5
 .313، ص 1ل، ج ؛ مستدرك الوسائ324، ص 1ـ وسائل الشيعة، ج  6
 .214، ص 6ـ وسائل الشيعة، ج  4
 .152ـ نساء،  1
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 فرمود، حرف شنوى دانست اعمال مى مصلحت مى شنيد و هر چه او سخنان مردم را مى

 شده است.« گوش»زدند كه او  ن به وى طعنه مىانافقوى از مردم به حدى بود كه م

فرمايد: اگر گوش شده است، گوش خوبى است،  قرآن كريم در جواب طعنه آنها مى

شنود و آنها را اعمال نكرده و از سويى عواطف شما را نيز  حرفهاى متناقض شما را مى

سخن نادرست از  آورد. كه اگر او با شنيدن هر دار نساخته و به روى شما نمى جريحه

 گشت. ساخت، توبه و پشيمانى براى شما مشكل مى شما، رسوايتان مى

وَ مِنْهُمُ الَّذينَ يُؤْذُونَ النَّبِىَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ اُذُنٌ، قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ و يُؤْمِنُ »

 1.«لِلْمُؤْمنينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ...
گويند او فردى خوش باور است، بگو خوش باورى او به نفع  دهند و مى ن پيامبر را آزار مىابرخى از منافق

 نمايد و رحمتى براى مؤمنين شماست. شماست، البته او به خدا ايمان دارد و تنها سخن مؤمنين را تصديق مى
 شمرد. حاصل عقل مىدانست و آن را  آن حضرت مدارا با خاليق را وظيفه همه انبياء مى

 2.«اِنّا اُمِرْنا مَعاشِرَ االَنْبِياءِ بِمُداراةِ النّاس كَما اُمِرْنا بِاَداءِ الْفَرائِضِ»

 .ايم ايم، به مداراى با مردم دستور يافته ما انبيا همان طورى كه به اداى واجبات امر شده

عطائى مرحمت باديه نشينى بر حضرت وارد شد و از وى چيزى خواست، حضرت به او 

فرمود و گفت: آيا به تو نيكى كردم؟ باديه نشين به درشتى پاسخ داد: نه نيكى كردى و 

نه نيكويى به جاى آوردى، اصحابى كه در حضور پيامبر خدا بودند از سخن باديه نشين 

ور شدند. حضرت مانع گرديد و به منزل رفت و در پى  به خشم آمدند و به سوى او حمله

فرستاد و عطائى مضاعف به او بخشيد، سپس به او فرمود: آيا به تو نيكى باديه نشين 

 كردم؟ باديه نشين پاسخ داد: خداوند تو و خاندانت را پاداش نيک دهد.

پيامبر فرمود تو پيشتر سخنى گفتى كه يارانم را دلتنگ ساخت اكنون اگر دوست دارى 

ان زدوده شود. باديه نشين پاسخ داد: نزد آنان رو و اين سخنت را تكرار نما تا دلتنگى ايش

 همين كار را انجام خواهم داد.

اى درشت به تن داشت. عربى باديه  بردى نجرانى با حاشيه نيز گويند: پيامبر خدا

نشين سر رسيد و رداى او را كشيد به طورى كه اثر حاشيه بر پوست گردن حضرت 

خدا كه نزد توست چيزى به من نمايان شد و آنگاه گفت: اى محمد دستور ده از مال 

                                                           
 .61ـ توبه،  1
 .53، ص 45ـ بحاراألنوار، ج  2



 329 

 دهند. پيامبر خدا به جانب او رو كرد و خنديد و فرمود چيزى به او بدهند.

كه دخترش زينب را ترسانيده بود و وى جنين خود « هباء بن اسود بن مطلب»حضرت 

« بن زبعرى سهمى  عبداللّه»قاتل حضرت حمزه و نيز « وحشى»را سقط نموده بود و نيز 

كرد و در فتح مكه از هراسى كه داشت فرار كرد و همچنين  يامبر را هجو مىكه در مكه پ

اى كه او را مسموم ساخته بود و هند و ابوسفيان و... را بخشيد و خانه اين دو  زن يهوديه

 را يكى از مكانهاى امن براى اهل مكه در روز فتح مكه قرار داد.

اش را هنگام  كه تمام دارايى در مورد مردى فرمايد: رسول مكرم مى امام صادق

مرگ، در راه خداوند اعطاء نمود، و اوالد صغيرش را تهيدست رها كرد، فرمود: اگر 

هاى  ن دفنش كنند، بچهاناگذاشتم در قبرستان مسلم گفتيد، نمى ماجراى او را به من مى

 1صغيرش را واگذاشته تا گدايى كنند.

  خصلت حضرت امیر

 ا، آن را چنين تمجيد فرموده است:آن حضرت ضمن امر به مدار

 2.«عَلَيْکَ بِالرِّفْقِ فَاِنَّهُ مِفْتاحُ الصَّوابِ وَ سَجِيَّةُ اُولِى االْلْبابِ»

 .بر شما باد مدارا كه كليد خيرات و خُلق عاقالن است

 فرمايد: تا آنجا كه ممكن است مدارا نماييد. نيز در دستور العملش به فرمانداران مى

 3.«[اَوْفَقْ]ما كانَ الرِّفْقُ اَرْفَقْ  وَ ارْفَقْ»

 .تا آنجا كه امكان دارد مدارا نما

وَ اخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَناحَکَ، وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَکَ، وَ اَلِنْ لَهُمْ » همچنين فرموده است:

 4.«جانِبَکَ

 مش را بكار گيررو شو و نر پر و بالت را بر مردم بگستر، و با چهره گشاده با آنها روبه 
 آن حضرت خود نيز با مومنين و زير دستان چنين بود.

، غالمش را صدا زد و او جواب نداد، بار ديگر صدا زد ولى باز هم  روزى حضرت امير

حالى اعتنايى نكرد. حضرت  ساكت ماند. مرتبه سوم چنين شد و غالم ظاهراً از روى بى

                                                           
 .256ـ تحف العقول، ص  1
 ـ غررالحكم. 2
 .46البالغه، نامه  ـ نهج 3
 ـ همان. 4
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رفته است، صبر كرد تا بلند شد، سپس به  نزديک آمد، متوجه شد غالم بتازگى به خواب

وى فرمود: صدايت كردم جواب ندادى، مگر نشنيدى؟ غالم گفت: چرا شنيدم، حضرت 

كنى  فرمود: پس چرا جواب ندادى، غالم عرضه داشت، چون مطمئن بودم اذيتم نمى

« انت حرٌ لوجه اهلل»حضرت آن گاه كه اين پاسخ را از غالم شنيد فرمودند: «. ثقتى بک»

 و او را در راه خداوند آزاد كرد.

 دین رحمت

وَ » باشد. مى« للعالمين  رحمه»است، و پيامبر اين دين نيز  و همدلی اسالم دين رحمت

شرايع و قوانين دين، آسانترين قوانين بوده و اساساً  1.«ما اَرْسَلْناكَ ااِلّ رَحْمَةً لِلْعالَمينَ

ال يُكلِّفُ اللّهُ نَفْساً ااِلّ » ر اين آيين ممنوع است.تكاليف ما اليطاق و بيش از حد توان د

 وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَااكْتَسَبَتْ، رَبَّنا ال تُؤاخِذْنا اِنْ نَسينا اَوْ اَخْطَأنا رَبَنّا وَ ال تَحْمِلْ 

ال تُحَمِّلْنا ما ال طاقَةَ لَنا بِهِ وَاعْفُ عَنّا عَلَيْنا اِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِنا، رَبَّنا وَ 

 2.«وَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا اَنْتَ مَوْلينا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرينَ 
كند، آدمى هر كار نيكى انجام دهد بنفع خود كرده و هر عمل  خداوند هيچ كس را جز به قدر توانش تكليف نمى

گويند: پروردگارا اگر ما فراموش كرديم و يا خطايى  ان خود كرده است، مؤمنين مىبدى مرتكب شود به زي
مرتكب شديم، ما را مؤاخذه نفرما، پروردگارا تكليف سنگينى بر ما قرار مده، تكاليفى كه به خاطر طغيان و گناه 

، و آثار گناه را از ما بشوى، ما بر گذشتگان ما قرار دادى، پروردگارا آنچه كه ما طاقت آن را نداريم بر ما مقرر مكن
 را ببخش و در رحمت خود قرار ده، تو موال و سرپرست ما هستى، پس ما را بر جمعيت كفار پيروز گردان.

 اند. دهكرندرك چيزى  ديناين كنند، از عمق  ين دشوار معرفى مىآئدين اسالم را  آنانكه

لُوا فيهِ بِرِفْقٍ وَ ال تُكَرِّهُوا عِبادَةَ اللّهِ اِلى عِبادِ اِنَّ هذَا الدّينَ متينٌ فَاَوْغِ»: قال رسول اهلل

 3.«اللّهِ، فَتَكُونُوا كالرّاكِبِ الْمُنْبَتِّ الَّذى ال سَفَراً قَطَعَ وَ ال ظَهْراً اَبْقى
اين دين، دينى متين است، پس با ماليمت به آن وارد شويد، و عبادت خدا را به بندگان او با كراهت تحميل 

 .اى شويد كه نه راهى پيموده و نه مركب را سالم گذاشته است كنيد، تا مبادا چون سوار درماندهن

  اِيّاكُمْ وَ التَّعَمُّقَ فِى الّدينِ، فَاِنَّ اللّهَ قَدْ جَعَلَهُ سَهْالً فَخُذُوا مِنْهُ ما تُطيقُون،»: فرمايدنيزمیو 

 4.«وَ اِنْ كانَ يَسيراً  فَاِن اللّهَ يُحِبُّ مادامَ مِنْ عَمَلٍ صالِحٍ
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از غور و دقت زياد در دين بپرهيزيد، كه خداوند آن را آسان قرار داده است، پس به قدر توانتان از آن بگيريد، 

 .خداى متعال عمل نيک مداوم را هر چند اندك باشد، دوست دارد

 1.«نَّتى فَلَيْسَ مِنّىبُعِثْتُ بِالحَنيفيَّةِ السَّمْحَةِ وَ مَنْ خالَفَ سُ»: فرمايدنيزمیو 

 .ام و آنكه از سنت من اعراض كند از من نيست به دين يكتاپرستى، حنيف و آسان برانگيخته شده

 و بردبارى، انفاق و دستگيرى، وآرى اسالم دين ماليمت و مالطفت، ايثار و گذشت، حلم 

يكتاتورى، باشد؛ و با مكاتبى كه درصدد ترويج خشونت و دشوارى، قلدرى و د مى همدلی

 تک روى و تک گرايى هستند به شدت مخالف است.

 علت برترى دين اسالم را يكتاپرستى و سادگى آن بيان داشته است. پيامبر خدا

 2.«اَحَبُّ االَدْيانِ اِلَى اللّهِ الحْنيفيَّةِ السَّمْحَةِ»

 .برترين اديان نزد خداوند آيين حنيف و آسان است

 مالیمت آثار و نتایج

ترين نتايج نرمى و ماليمت است،  بر تقويت دين اسالم و ترويج آن، كه از اساسى عالوه

 توان براى آن بر شمرد كه از جمله آنها: آثار فردى دنيوى و اخروى زيادى نيز مى

 ـ بركت 1

 3.«مُ الخَيْرُ اِنَّ فِى الرِّفْقِ اَلزِّيادَةَ وَ الْبَرَكَةَ وَ مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقُ يُحْرَ»: قال رسول اهلل

 .همانا در رفق و مدارا، زيادى و بركت واقع شده و آنكه از مدارا محروم ماند از خير محروم گشته است

  همدلیـ  2

 4.«مَنْ كانَ رَفيقاً فى اَمْرِهِ نالَ ما يُريدُ مِنَ النّاسِ»: قال الصادق

 .بدان نايل شودهر كه در عمل خود نرمى و ماليمت پيشه كند، هر چه از مردم خواهد 

 ـ حفظ احترام خود 3

 5.«اِنْ شِئْتَ اَنْ تُكْرَمَ فَلِنْ، وَ اِنْ شِئْتَ اَنْ تُهانَ فَاخْشَنْ»: قال الصادق

 .خواهى مورد اهانت قرارگيرى خشونت روا دار خواهى اكرام شوى ماليمت و نرمى نما و اگر مى اگر مى

                                                           
 .211 ح ـ همان، 1
 .212 ح ـ همان، 2
 .61، ص 45ـ بحاراألنوار، ج  3
 .63ـ همان، ص  4
 .262، ص 41ـ همان، ج  5
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 مغفرتـ  4

 1.«مَنْ فِى االَرْضِ، ال يَرْحَمُهُ مَنْ فِى السَّماءِ مَنْ ال يَرْحَمْ»: قال رسول اهلل

 .آنكه خاليق زمين را رحم ننمايد، خداى آسمانها به وى رحم نكند

 2.«اِرْحَمْ مَنْ دُونَکَ، يَرْحَمُکَ مَنْ فَوْقَکَ »: قال على

 .پايين دست خود را رحم كن، تا باال دستت به تو رحم كند

 كه: بود  اينموسى  خضر به  حضرت  ايد ازجمله وصاياىفرم مى العابدين زين امام

 3.«ما رَفَقَ اَحَدٌ بِاَحَدٍ فِى الدُّنْيا ااِلّ رَفَقَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ يَوْمَ القِيمَةِ»

 .كسى به كسى در دنيا مدارا ننمود، مگر اينكه خداوند متعال در آخرت به وى مدارا فرمايد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .5264 ح ـ كنزالعمال، 1
 ـ غررالحكم. 2
 .316، ص 43ـ بحاراألنوار، ج  3
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 مدارا

ى مدارا به معناى آگاهى از راه مقدمات پنهان به قصد همراه كردن با خود است و يا  واژه

 1به معناى دفع بدى ديگران با برخورد ماليم است.

گويد: مدارا با مردم يعنـى ماليمـت و نيكـوئى معاشـرت و  ابن منظور در لسان العرب مى

 2تحمل آنان تا مبادا فاصله گيرند.

توان چنين نتيجه گرفت كـه مـدارا ابـزارى  غوى واژه استفاده شد، مىچنانچه از تعريف ل

 باشد.  براى رسيدن به مقصود مى

هاى ديگر كه همنوا با مدارا هستند، استعمال شده است كـه  در قرآن كريم و روايات واژه

 و... 1، صرف4، صفح6، عفو5، لين4، رفق3عبارت است از: سهل

سعه صدر عالم و ايجـاد فضـاى تعامـل در محـيط و مداراى اصطالحى به معناى افزايش 

توان  . پس در واقع مدارا را مىبا ايجاد رفاقت و همدلی با اوستتر در مخاطب  تأثير افزون

 رابطه مثبت با خود، محيط و مخاطب دانست.

در آيات قرآن كريم، بارها به مداراى انبياء در برابر اقوام احيانا لجوج خود ماننـد مـداراى 

اه ساخت كشتى، ابراهيم هنگام بيان معبود حقيقى، موسى وقت نصـيحت فرعـون نوح گ

 هاى آن خواهد آمد. و... اشاره شده است. كه برخى از نمونه

در روايات اسالمى نيز بين مدارا با واژه هائى چون عقل، ايمان و عمل صالح ارتباطى بيان 

مدارا كننـده(، مـورد توجـه قـرار شده است. در اين روايات گاه فعل )مدارا( و گاه فاعل )

 به چند روايت توجه كنيد: اند. داده

                                                           
 ـ ر. ك: مجمع البحرين؛ مقائيس اللغه؛ لسان العرب.1
 .255، ص14ـ لسان العرب، ج2
 .44ف، ـ اعرا3
 .62ـ نساء، 4
 .44؛ طه، 152ـ آل عمران، 5
 و موارد ديگر. 155ـ آل عمران، 6
 و... 15؛ حجر، 13؛ مائده، 22؛ نور، 14ـ تغابن، 4
 .152ـ آل عمران، 1
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 1.«اَعْقَلُ النَّاسِ اَشَدُّهُمْ مداراةً لِلنَّاسِ»:  ـ قال رسول اللّه1

 تر با مردم مدارا كند. ترين مردم كسى است كه بيش عاقل

مُداراةُ النَّـاسِ »مدارا با مردم را نيمى از ايمان دانسته است.  ـ در روايت زير پيامبر2

 2.«نِصْفُ االيمان

 3«.اَمَرَنى رَبِّى بِمُداراةِ النّاسِ كَما اَمَرَنى بِأداءِ الْفرائض»فرمايد:  ـ همچنين مى3
 پروردگارم چنان مرا به مدارا فرمان داد كه مرا به اقامه واجبات فرمان داد. 

 4.«ثَمَرَةُ الْعَقْلِ مُداراةُ النَّاسِ»: ـ قال على4
 ى عقل، مدارا با مردم است. وهمي

ى عقل پس از ايمان، مدارا با مردم  سر چشمهفرمايد:  ـ امام به پسرش محمد حنفيه مى5

 5.«رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ االيمَانِ بِاللّهِ عزَّ و جلَّ، مُداراةُ النَّاسِ» است.

 6جَالِ اَفْضَلُ االعْمَالِ.مُداراةُ الرِّ» مدارا را باالترين عمل نيک شمرده است. ـ امام على6

هـائى بـه  اسـت، خضـر در ضـمن سـفارش ـ در روايتى كه آن را بحاراالنوار نقـل كـرده4

ترين كار نزد خداست، هيچ كس با بندگان خدا مدارا  فرمايد: مدارا محبوب مى موسى

 4كند. مگر اينكه خدا در قيامت با او مدارا مى كند نمى

خود را جاى ديگرى قرار دهيم، بطورى كه تمـام فشـارهاى  راه مدارا اين است كه كامالً

درونى و برونى بر وى را حس كنيم. موفقيت وى را موفقيت خود و احيانـا شكسـت او را 

جاى خود را به عبارت « تنها حق با من است»شكست خود بدانيم، آن وقت حتما عبارت 

 خواهد داد.« گاهى حق با اوست»

 زندگى پیامبر 

سـتوده و آن را عامـل همراهـی نرمخـويى ، وی را به ر وصف مداراى پيامبرقرآن كريم د

بودى، از اطراف تو پراكنده  خو و سنگ دل مى اگر درشتفرمايد: داند. و میمردم با او می

                                                           
 .32، ص2الوسائل، ج ـ مستدرك1
 .114، ص2ـ اصول كافى، ج2
 .114، ص2ـ كافى، ج3
 ـ غررالحكم.4
 .314، ص4ـ من ال يحضره الفقيه، ج5
 ـ غررالحكم.6
 .224، ص13ـ بحاراالنوار، ج4
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 1شدند.  مى

اسالم موارد بسيارى از مداراهاى پيامبر با مردم از همسران خود گرفته تا خويشان،  تاريخ

ى آن  اسـت كـه مطالعـه حتى منافقان و دشمنان را بـه تصـوير كشـيدهقبيله، اصحاب و 

كند. به چنـد نمونـه  ناپذير از روح بلند پيامبر، در ذهن انسان ترسيم مى عظمتى توصيف

 توجه كنيد:

 ـ داستان شکمبه1

ريخت و بر سـر  داستان شكمبه، حكايت كسى است كه بر سر راه پيامبر خار مغيالن مى

كرد. پيامبر روزى حال وى را كه گويى يهـودى بـوده  فند خالى مىى گوس ايشان شكمبه

اى بـه عيـادت او رفتنـد.  است جويا شد، اصحابش گفتند مريض اسـت، پيـامبر بـا عـده

همسرش وقتى از پشت در صداى پيامبر را شنيد، با حيرت خبر آمدن رسول خـدا را بـه 

بياندازد. و چـون رسـول  شوهر بيمارش داد. مرد دستارى خواست تا از خجالت بر سرش

 خدا سالم كرد، عرض نمود چه بگويم تا مسلمان شوم؟

 ـ قاتل حمزه2

هاى حمزه چه در مكه و چه در مدينه وصف ناشـدنى اسـت و بـه همـين خـاطر  دالورى

اى مهلک بر اسالم و پيامبر بود، مخصوصا وضع دلخراش جسد  ترديد قتل حمزه ضربه بى

 افزود.  اين بار گران مىى وى بر  حمزه و بدن مثله شده

وقتى وحشى از پيامبر طلب عفو كرد، پيامبر حكم خدا مبنى بر عفو را به او ابالغ نمـود. 

 2او و بسيارى از يارانش با شنيدن آيات رحمت به اسالم گرويدند.

 ـ هبار3

هبار بن اسود مطلب، زينب دختر پيامبر را با نيزه ترسانيد بطـورى كـه وى فرزنـدش را 

 3د. پيامبر وى را كه به او پناه آورده بود، مورد عفو و بخشش قرار داد.سقط كر

 ـ مدارا با منافقان 4

مداراى پيامبر با منافقان نيز مثال زدنى است. در زمان ايشان هرگز بـه منـافقى تعـرض 

                                                           
 .152ـ آل عمران، 1
 .111، ص3البيان، ج ـ ر. ك: تفسير مجمع2
 .441، ص2ـ تاريخ طبرى، ج3
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ى منافقان مدينه، هنگام  ابى سركرده  نشد، هرگز منافقى به قتل نرسيد. وقتى كه عبداللّه

از غزوه بنى مصطلق چنين گفت كه وقت رسيدن به مدينه، مهاجران ذليل را از  بازگشت

؛ پيامبر سوى او فرستاد و چون وى انكار كرد، پيامبر انكار او را 1شهر اخراج خواهيم كرد

 پذيرفت. 

پسرش كه از مؤمنان به پيامبر بود، به حضور پيامبر آمد و عرض كرد: اگر قصد قتل پدرم 

ن قتل را به كسى جز من نسپاريد، چون ممكن است من توان ديدن قاتـل را داريد، فرما

دانند كه بين آنان، نيكوكارتر از من به پدرش نيست.  پدرم را نداشته باشم. خزرجيان مى

ترسم نتوانم قاتل پدرم را ببينم و او را به قتل برسانم و من مؤمنى را به خاطر كافرى  مى

فرمود: ما قصد چنين كارى با پدر تو نـداريم.   من عبداللّهكشته باشم. پيامبر به فرزند مؤ

 2تو نيز تا مادامى كه پدرت با ماست، با او مدارا كن.

رساند و زنا كـار را سنگسـار  فرمايد: پيامبر مجرم را به جزاى عملش مى مى امام على

ت دزد را داد. دسـ اش مـى اش را به خـانواده خواند و ارثيه كرد ولى بر پيكرش نماز مى مى

 كرد.  زد ولى سهم آنان را از بيت المال قطع نمى بريد، فاحشه را تازيانه مى مى

 3.«اِنّا اُمِرْنا مَعاشِرَ االَنْبِياءِ بِمُداراةِ النّاس كَما اُمِرْنا بِاَداءِ الْفَرائِضِ»فرمود:  آرى. پيامبر مى
 .ايم اراى با مردم دستور يافتهايم، به مد ما انبيا همان طورى كه به اداى واجبات امر شده 

 4.«اُمْرتُ بِمُداراةِ النّاسِ»ايم.  فرمود: ما به مدارا با مردم فرمان داده شده همچنين مى

 ـ مدارا با مشركان5

كردنـد و آزار  هاى مختلف تمسـخر مـى مشركان مكه، پيامبر و دوستان وى را را به شيوه

كنـد و  و را از گـرفتن انتقـام منـع مـىدادند. خداى متعال ضمن دلدارى پيامبرش، ا مى

 فرمايد: از آنان به شايستگى بگذر. مى

 5.«... فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَميلَ»

 فرمايد: در تفسير اين آيه مى امام رضا

                                                           
 .1ـ منافقون، 1
 زير آيه اول سوره منافقون. 443، ص11ـ تفسير مجمع البيان، ج 2
 .53، ص45ـ بحاراألنوار، ج3
 .153ص، 44ـ بحاراألنوار، ج4
 .15ر، ـ حج5
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 1.«عَفْوٌ مِنْ غَيْرِ عُقوبَةٍ و التَعْنيفٍ و العَتَبٍ»

 گيرى و زبرى. عفوى بدور از انتقام و سخت

 ه ـ عفو عمومى مک6

وارد كردند، به جاى ايمان به وى و ايجاد ظرفيـت  هاى سنگينى بر پيامبر ضربه اهل مكه

اسالم به ترويج آن پـردازد، بـا او  با بيان شريعت دخدا تا بتوانبراى پيامبر  زمانى مناسب

ناسازگارى كردند و به جنگ و ستيز روى آوردند و حتى قصد قتل او را نمودند و ايشـان 

اش كردند. اما وقتى پيامبر بر آنان غلبه يافت همـه را عفـو  هجرت از كاشانهرا مجبور به 

 كرد.

از سوى برخى مسـلمانان سـر داده شـد. ايـن « اليوم يوم الملحمة»روز فتح مكه صداى 

تـرين  رفت تا خونين كرد، مى جويى مسلمانان مى شعار كه حكايت از جوشش حس انتقام

 هاى تاريخ را بيافريند. جنگ

« اليوم يوم المرحمة»ر خدا، فورا فرمان خاموش شدن اين صدا را صادر كرد و شعار پيامب

گويد شعار دهنده سعد بـن  امروز روز رحمت است، را جايگزين آن ساخت. ابن هشام مى

شـدند.  وارد شـهر مـى 2است. وى پرچمدار گروهى بود كه از قسمت كداء مكه عباده بوده

 3را مأمور ساخت تا پرچم را از وى بازستاند. على وقتى خبر به پيامبر رسيد، ايشان

اَلْيَومُ يـومُ الْمَلْحَمَـةِ ـ اَلْيَـومُ  بحار االنوار شعار انحرافى مؤمنان را چنين ثبت كرده است:

تُسْبَى الْحُرْمَةُ ـ اَلْيَومُ اِذالةُ قُريشا. )امروز روز انتقام و از بين رفتن حرمـت جـان و مـال و 

 ت(.روز ذلت قريش اس

رسول خدا فرمود آن شعار عدوات جو، به شعار رحمت تبديل شود و مسـلمانان بگوينـد: 

سـپس )امروز روز رحمت و عزت قريش اسـت(. اَلْيَومُ يومُ الْمَرْحَمَةِ ـ اَلْيَومُ اعزَّاللّهُ قُرَيشا. 

 4.«قاءاِذْهَبوا فانتُمُ الطُّلَ»اعالم عفو عمومى كرد و به اهل مكه فرمود: همه آزاديد. 

 مداراى خدا با فرعون

روزى بهلول بر هارون فرياد كشيد تا او را نصيحت كند. هـارون وى را خواسـت و گفـت: 

                                                           
 .354، ص45ـ بحاراالنوار، ج1
 اى در شهر مكه. ـ نام محله2
 .416، ص2ـ السيره النبوية، ج3
 .112، ص21ـ بحاراالنوار، ج4
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بهلول تو برترى يا موسى؟ بهلول گفت: موسى پيامبر خدا بود. هارون گفت: من بدترم يا 

فرعون؟ بهلول گفت: فرعون كافر بود. هارون گفت: خدا چون موسى را به سـوى فرعـون 

فرستاد تا او را نصيحت كند، به او فرمود تا به نرمى با وى سخن گويد، شايد متذكر شود 

 گويى؟ و باز گردد؛ تو چرا به درشتى با من سخن مى

 فرمان خدا به موسى در قرآن كريم چنين آمده است: 

 1.«يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى فَقُوال لَهُ قَواْلً لَّيِّنا لَّعَلَّهُ ،ا اِلى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَىاِذْهَبَ»
موسى تو و برادرت هارون به سوى فرعون برويد كه سركشى كرده است. با او به نرمى سـخن گوييـد شـايد پنـد 

 پذيرد يا بترسد.

 فرعون در قرآن 

، 3طلبــى در زمــين ، برتــرى2فرعــون در قــرآن بــه قاتــل فرزنــدان پســر از بنــى اســرائيل

، معرفـى شـده 1، مدعى الوهيت4، غير كاردان6، خطاكار5ى قوم ، گمراه كننده4طغيانگرى

است؛ وى با اين اوصاف بازهم لياقت آن را دارد كه پيامبر الهى نزد او رود و موظف شـود 

 تا با زبان خوش با او سخن گويد.

 ى مدارا  نتیجه

ى دينى است و به همين جهت براى آن در قـرآن چهـار ثمـر مثبـت و  مدارا يک وظيفه

 رين مطرح شده است كه عبارت است از: ى شي ميوه

 ـ غفران 1

شود خداوند از خطاهاى آدمى بگذرد و گناهـان او را ناديـده  ها، موجب مى مدارا با انسان

 انگارد.

                                                           
 .44و  43ـ طه، 1
 .42ـ ...يُذَبِّحُونَ اَبْنَاءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِسَائَكُمْ... بقره، 2
 .13نَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِين. يونس، ـ وَ اِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى االرْضِ وَ اِ 3
 .24ـ اِذْهَبْ اِلى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغى. طه، 4
 .42ـ وَ اَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ مَا هَدى. طه، 5
 .1ـ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِين. قصص، 6
 .24ود، ـ وَ مَا اَمْرُ فِرْعُونَ بِرَشِيد. ه4
 .31الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلهٍ غَيْرى... قصص،  ـ وَ قَالَ فِرْعَوْنَ يَا اَيَّهَا1



 339 

 1.«...وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ااَل تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَاللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»
 ذرند، آيا دوست نداريد خدا شما را ببخشد.بايد عفو كنند و بگ

يعنى هر كس اميد بخشش از خدا دارد بايد بندگان او را ببخشد، به آنان يارى رسـاند و 

 هاى آنان بگذرد. از كاهلى

  همدلی و مودتـ 2

كاهد و گاه آنان را در صـف  نمايد و از دشمنى دشمنان مى تر مى مدارا، دوستان را دوست

فرمايد بدى را به خوبى جواب ده تا دشـمنان در صـف  دهد. خداوند مى دوستان قرار مى

 دوستان درآيند. 

كَأَنَّـهُ واَلَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَ الَالسَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِى هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَاالَّذِى بَيْنَکَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ »

 2.«وَلِىٌّ حَمِيمٌ
به بهترين شيوه ديگران را از چالش با خود بـاز دار، ناگـاه آن كـس كـه ميـان تـو و او نيكى با بدى برابر نيست؛ 

 گردد. يى است، چون دوستى مهربان مى دشمنى

حميم به معناى آب سوزان است. به دوستان پرمحبت هم حميم گويند. نظير اين مفهوم 

 3«السَّيِّئَةِ... اِدْفَعْ بِالَّتِى هِىَ اَحْسَنُ» ى مؤمنون نيز آمده است. در سوره
 بدى را به دوستى نيكوتر پاسخ گو.

فرمايد بدى ديگران را به خوبى جواب ده كه اگر بين تـو و او  مطابق اين آيه، خداوند مى

 دشمنى سختى باشد، به دوستى تبديل خواهد شد.

ى پس از حقد و كينه  تواند از عداوت )دشمنى آشكار شده(، كه مرحله بنابراين، مدارا مى

 . و مودت و همدلی خلق كند ست، محبت و دوستى بيافريندا

 ـ تألیف قلب كفار 3

مدارا با همه كس حتى كفار رواست. به همين خـاطر بخشـى از مصـارف زكـات، مؤلفـة 

توان زكات را به مصرف كفار رسانيد تا بلكه در دل آنـان  قلوب نام گرفته است. يعنى مى

د شود. اين مهم از آيه زير كه مصارف زكات را بر محبتى نسبت به اسالم و مسلمانان ايجا

 شمرده است، آمده است. 

                                                           
 .22ـ نور، 1
 .34ـ فصلت، 2
 .26ـ مؤمنون، 3
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 1«وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ... اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ»
 است. زكات تنها از آنِ تهيدستان و بيچارگان و مأموران دريافت آن و دل جويى شدگان...

 ـ حاصل اخروى 4

 ى چنين مدارايى در آخرت، جايگاهى خاص در بهشت است.  نتيجه

فى ليلةِ المعراجِ رأيتُ غُرَفا فى اعلَى الجنةِ، فقلتُ لِمَنْ هـى؟ » فرمايد: مى پيامبر خدا

 2.«قال: لِلكاظمينَ الغيظِ والعافينِ عنِ النّاسِ و لِلْمُحْسنينِ
ها از آن كيست؟ گفت: براى  لندترين مراتب بهشت ديدم. به جبرئيل گفتم: اين خانههايى بر ب در شب معراج خانه

 .آنان است كه خشم خود را فرو نشانند و از مردم بگذرند و نيز براى محسنان است

فرمايد: هر  ايشان مدارا را با شهادت يكى دانسته و مدارا كننده را شهيد ناميده است و مى

 3.«مَنْ ماتَ مُدارِيا ماتَ شَهيدا» شده است. كه با مدارا بميرد، شهيد

آرى دوستان! مدارا در منابع دينى از قرآن و روايات و تاريخ، سهم بسيار بزرگى به خـود 

 اختصاص داده است و آن نيست مگر به خاطر تأثير عميق آن در زندگى آدمى. 

خـواهم  خـود مـى هر چند بحث به درازا كشيد اما به نظرم آمد اگر آن را به صورتى كـه

 پايان ندهم، اثرى كه من از آن انتظار دارم، عايد كسى نشود. 

ماند كه غالب مشكالت زندگى حاصل شـده  پس از توجه به اين بحث، ترديدى باقى نمى

از مرافعات بين مردم از همكاران و خويشان و همسايگان گرفته تا والدين و اوالد و زن و 

ندگى است. طبعا آنكه دنيا را گذرگاهى بـراى رسـيدن بـه شوهر، به علت نبود مدارا در ز

داند، لذت آنى انتقام را با زيبايى جاويـد مـدارا تعـويض نخواهـد  زندگى نيک عاقبت مى

هـاى زنـدگى، از  ساخت و همواره در زندگى، در تمام مشـكالت و مصـائب و همـه قفـل

 كليد مدارا غافل نخواهد شد. شاه

 ایراد

به مدارا نوعى ظلم پرورى است و از اين دستورات چنـين برمـى گويند توصيه  برخى مى

نمايد و اين كـار توسـعه ظلـم و ابـزارى در  هاى ستمكش تربيت مى آيد كه اسالم انسان

 ى ستم خواهد بود.  دست ظالمان براى ادامه

                                                           
 .61ـ توبه، 1
 .13، ص2الوسائل، ج مستدرك -2
 .55، ص45بحار االنوار، ج -3
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در پاسخ اين ايراد بايد گفت: مدارا با ظالم اگر باعث جرى شدن او بر ظلم وى شود جايز 

 داند. قرآن ركون و خضوع در برابر ظالم را مشروع نمى .نيست

كُمُ النّـارُ وَمـا لَكُـمْ مِـنْ دُونِ اللّـهِ مِـنْ اَوْليـاءَ ثُـمَّ » واَل تَرْكَنُوا اِلىَ الَّـذينَ ظَلَمُـوا فَتَمَسـَّ

 1.«التُنْصَرونَ
خدا هـيچ ولـى و يـاورى  شود آتش شما را در برگيرد و در آن حال جز و تكيه بر ستمگران نكنيد كه موجب مى

 شويد. يارى نمىنخواهيد داشت و 

 2جواز تقابل از برخى آيات قابل استفاده است.

 در اين باره اسالم ظلم ستيزى را كه نماد واقعى آن جهاد است، تجويز كرده است. 

هرگز جاى مدارا نيست. دستور اسالم به مدارا در جايى است كه مدارا  پس در برابر ظالم،

كـار رود. جـايى كـه بتـوان محبـت را  ان اسبابى براى رفع كدورت بين مؤمنان بهبه عنو

 حاصل نمود و پشيمانى جانكاه پس از عداوت را دفع كرد.  جايگزين عداوت بى

عالوه بر آنچه گفته شد، مدارا گذشت از حق خود است و در واقع در مسائل فردى جارى 

جتماعى گذشت از حق ديگران و بخشش از است نه روابط اجتماعى كه مدارا در مسائل ا

 كيسه خليفه است.

هاى نفسانى خـود را رهـا كنيـد و ديگـران را ظـالم نخوانيـد و  لطفا در اين باره خواهش

 هاى خود نسبت به آنان را موجه نسازيد. كينه

توانيد به سهولت  به هر حال اگر شما دايره مدارا را با بهانه ظلم پرورى محدود كنيد، نمى

نه را محيط ظلم و سـتم معرفـى نمائيـد تـا تقابـل بـين زن و شـوهر و بـين آنـان و خا

 فرندانشان را مثبت جلوه دهيد.

اَوْصانى جَبْرَئيلُ بِالْمَرْأَةِ حَتّى ظَنَنْتُ اَنَّهُ ال يَنْبَغـى طَالقُهـا ااِلّ »فرمايد:  مى خدا رسول

 3«مِنْ فاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
 كرد كه گمان كردم بجز در فحشاى آشكار، طالق آنان جايز نيست. زنان سفارش مى جبرئيل چنان مرا در مورد

وَمَنْ صَبَرَ عَلـى خُلِـقَ »فرمايد:  مى خدا با نقل حديث مناهى از رسول امام صادق

  4«الشّاكِرين اللّهُ ثَوابَ اِمْرَأَتِهِ سَيِّئَةِ الْخُلْقِ وَاحْتَسَبَ فِى ذلِکَ االَجْرِ اَعْطاهُ
                                                           

 .113هود،  -1
 .126نحل،  ،124بقره،  -2
 .121، ص14الشيعة، ج لـ وسائ3
 .124، ص14الشيعة، ج ـ وسائل4
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مردى بربدى اخالق زن بدخلقش صبر كند وآن را به گمان اجر و پاداش تحمل نمايـد، خداونـد بـه او ثـواب  هر
 شاكرين عطا خواهد كرد.

ايراد ديگر كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا مداراى يک سويه صـحيح اسـت؟ 

 آيا درست است زن و يا مرد همواره كوتاه بيايد و همواره وى صبر پيشه كند؟

در پاسخ اين پرسش بايد گفت: پيداست كه مدارا بايد دوطرفه باشد. انتظـار اينكـه يـک 

انجامد. اما آنچه از  طرف همواره كوتاه بيايد و طرف ديگر دائما تحقير كند به استبداد مى

سازد كه مدارا ابزارى براى رسيدن  ى مدارا آموختيم ما را به اين نكته رهنمون مى گستره

تر راغـب هسـتند بـه ايـن  يا و آخرت است. پس هركدام از زن و مرد بيشبه هدف در دن

ترى در اين باره داشته ياشند. قطعا نقش آفرينى هركدام  هدف برسند بايستى سهم بيش

 تر باشد، او را زودتر به هدف خواهد رساند.  كه بيش
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 آشتى

ميان آنان  و همدلی وحدت، الفت رمز موفقيت جوامع، اتحاد و دوستى و خميرمايه اين

سازد، آبزيى  اى را سيرآب نمى شود، تشنه است. يک قطره آب محصولى از آن ايجاد نمى

سازد. اسالم  ها را ممكن مىدهد؛ ولى وقتى قطراتى از آن جمع شد، ناممكن را حيات نمى

كوشد. قبل  مى هايى در استحكام آن نيز به اين مهم يعنى اتحاد انديشيده است و با برنامه

به مدينه، اختالف  از اسالم و نيز در آغاز بعثت و حتى قبل از ورود پيامبر مكرم

سختى بين دو طايفه اوس و خزرج وجود داشت. پيامبر چون آب رحمتى بر اين دو ملت 

 .و همدلی و مودت را بين مردم برقرار كرد متخاصم وارد شد

 1.«صْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَ»
مؤمنان برادر يكديگرند، پس دو برادر خود را صلح و آشتى دهيد و تقواى الهى پيشه كنيد، باشد كه مشمول 

 رحمت او شويد.
در مسجد برخاست و دستور  بعد از نزول آيه شريفه فوق، روزى حضرت رسالت

 .«تَآخُوا فِى اللّهِ اَخَوَيْنِ اَخَوَيْنِ»د، مؤمنين دو بدو با هم برادر شوند. فرمو

اين عمل، روحيه صفا و صميميت را پرورش داد و كسانى كه تا ديروز در مقابل هم 

بودند، در پى دستور پيامبر برخاستند و با هم برادر شدند. باتوجه به اين مقدمه، اكنون 

 شويم. قدرى وارد جزئيات مسئله

 عوامل اختالف

نماييم  چون مخاطب اين مطالب مؤمنينند، طبيعتاً عوامل اعتقادى اختالف را بررسى نمى

 و صرفاً به اسباب روبنايى خواهيم پرداخت.

 ـ ستم  1

تعدى به حقوق ديگران مهمترين عامل ايجاد تفرقه است. اين نوع از ستم به هر شكل 

تعدى يک مملكت به همسايه خود و يا در حد  صورت گيرد خواه در سطح وسيع همانند

ها به هم و يا فردى به فرد ديگر، همه حاصل اوليه آن  محدود مانند تعدى همسايه

 باشد. اختالف مى

                                                           
 .11ـ حجرات،  1
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اِيّاكَ وَ الْجَفاءَ فَاِنَّهُ يُفْسِدُ االِخاءَ وَ يُمَقِّتُ اِلَى اللّهِ وَ اِلَى النّاسِ جوَ »: قال على

 1.«النّاسِج

 .سازد بپرهيز كه آن برادرى را تباه و خدا و مردم را با ستمكار دشمن مىاز ستم 

 مورد ـ مزاح بى 2

نفس مزاح خوب است منوط به اينكه حرامى و گناهى به همراه نداشته باشد. ولى رعايت 

شأن مكانى و زمانى مزاح، نوع مزاح، طرف مقابل مزاح الزم است. گاهى رعايت ننمودن 

كن موجب كينه و عداوت و در نتيجه بر هم خوردن دوستى و محبّت يكى از اين چهار ر

 شود. مى

 2.«ءٍ بَذْرٌ وَ بَذْرُ العَداوَةِ المِزاحُ لِكُلِّ شَى»: قال على

 .هر چيزى بذرى دارد و بذر عداوت، مزاح است

 ـ اختالف سلیقه 3

نشأ آنها ها، چه از نظر كميت و چه از حيث كيفيت و نيز م عواطف و احساسات انسان

گردد و  مختلف است. اين اختالفات اگر بروز كند موجب اختالف آراء و ساليق مى

 آورد. هايى در عرصه عمل به وجود مى اصطكاك

اى با هم ندارند، هر چند ملموس باشد ولى تبعات  اختالف بين كسانى كه ارتباط گسترده

زيانبارى را به دنبال داشته  تواند آثار چندانى ندارد، اما اختالف بين جوامع محدود، مى

كند. اين  ها را هر لحظه بيشتر مى افزايد و فاصله باشد، و تكرار آنها بر عمق آن مى

اى گاه از مسائل فردى و شخصى فراتر رفته و اجتماعات بزرگتر را  اختالفات سليقه

 سازد. متفرق مى

و در سراسر كشور  در تبريز درويش بود،« سلطان حيدر»گويند: جد سالطين صفويه،  مى

نمود و  در كرمان نيز درويشى مى«  اللّه شاه نعمت»هوادارانى داشت، در همان زمان 

نمودند و در  با هم نزاع مى هوادارانى داشت، مريدان اين دو در عزادارى امام حسين

آمد و گاهى موجب  ايام عاشورا بين دو دسته نعمتى و حيدرى اصطكاك پيش مى

 شد. خونريزى مى

                                                           
 ـ غررالحكم. 1
 .ـ همان 2
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 ل اختالفح

اى مانع ايجاد و  هاى ويژه دين اسالم اين معضل اخالقى را از نظر دور نداشته و با برنامه

اى  گردد. بر اين اساس، روش كاربردى اسالم را جهت حل ريشه حداقل دفع آن مى

 نماييم. اختالف در چند نكته بررسى مى

 ـ اهمیت اتحاد 1

 آنها چون جسم و روح هماهنگ هستند.داند،  اسالم همه مؤمنين را برادران هم مى

اَلْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ كَالْجَسَدِ الْواحِدِ، اِذَا اشْتَكى شَيْئاً مِنْهُ وُجِدَ اَلَمُ ذلِکَ »: قال الصادق

 1.«فى سائِرِ جَسَدِهِ وَ اَرواحُهُما مِنْ رُوحٍ واحِدٍ
جزيى از اين جسم به درد آيد، اين ناراحتى در باشند، وقتى  مؤمن برادر مؤمن است و همانند يک جسم مى

 .شود و البته ارواح آنها نيز از روح واحدى منشعب هستند سراسر بدن آشكار مى

 داند، توجه كنيد: مؤمن را برادر پدرى و مادرى مؤمن مى امام كاظم

 2.«اَلْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ الِمِّهِ وَ اَبيه»

 .ؤمن استمؤمن برادر پدرى و مادرى م

 دو مؤمن را، دو پرنده هم شكل بيان فرموده است: و باز امام صادق

ءٌ يَسْتَريحُ اِلَيْهِ، وَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَريحُ اِلى اَخيهِ الْمُؤْمِنِ كَما يَسْتَريحُ الطَّيْرُ  ءٍ شَى لِكُلِّ شى»

 3.«اِلى شَكْلِهِ
باشد، مؤمن نيز با برادر دينى خود چنين است، چنانچه  ىهر چيزى با شيئى مأنوس است و نزد همان راحت م

 .پرنده با پرنده هم جنس خود انس دارد

شود كه در كنار  مومن قلبش مملو از عشق خداست، راحتى و آسايش او زمانى ميسر مى

مومنى چون خودش قرار گيرد و چون او را به اين ديد بنگرد حاضر نيست موجب جدائى 

 فراهم آورد.

 گردد. ين اخوان، موجب وحدت جامعه اسالمى و تشكيل امت واحده اسالمى مىوحدت ب

 4.«قُلْ اِنَّما اَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ اَنْ تَقُومُوا للّهِ مَثْنى وَ فُرادى...»

                                                           
 .261، ص 44ـ بحاراألنوار، ج  1
 .314، ص 51ـ همان، ج  2
 .234، ص 44ـ همان، ج  3
 .46ـ سبا،  4
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 دهم و آن اينكه دو به دو يا تنها براى خدا قيام كنيد. بگو همانا من شما را به يک چيز، اندرز مى
 ختالفشناخت عوامل اـ  2

يكى از راههاى درمان تفرقه، شناخت عامل تفرقه است. علت اختالف دو دوست چيست؟ 

عامل اختالف والدين و فرزندان كدام است؟ زن و شوهر بر سر چه موضوعى اختالف 

دارند و عامل و انگيزه آن اختالف چيست؟ اينها سؤاالتى است كه بايستى پاسخ آنها با 

گيرد.  اگر عامل معلوم گردد، مداوا به سهولت انجام مى تحقيق و تفحص روشن شود. چه

عالوه اينكه مداواى بيمارى اختالف، بدون شناخت عامل و انگيزه آن، تنها نقش مُسَكِنى 

اى بيمارى، به درمان عامل  بخشد، حل ريشه دارد كه چند لحظه درد را تسكين مى

شود كه حقوق  وجب مىاختالف بستگى دارد. مضافاً اينكه شناخت عامل اختالف م

حق اداء گردد. اين نكته در مواردى كه واسطه خيرّى حل اختالف را به عهده گرفته  ذى

كند؛ چه او اگر عامل اختالف را نشناسد، ممكن است  است، اهميت بيشترى پيدا مى

نتواند حقّى به صاحب حقّ بدهد و يا به مظلوم، ظلم بيشترى روا شود كه زشتى اين 

 الف نيست.كمتر از اخت

 تفرقهزشتی  ـ 3

دهد، از تفرقه و اختالف بيزار  ن اهميت مىانابين مسلمهمان طورى كه اسالم به اتحاد 

 فرمايد: به ابوذر مى داند. پيامبر مكرم بوده و اختالف را موجب عدم قبولى اعمال مى

 1.«نَ الْهِجْرانِيا اَباذر، اِيّاكَ وَ هِجْرانَ اَخيکَ فَاِنَّ الْعَمَلَ اليُتَقَبَّلُ مِ»

 .اى اباذر از قهر با دوستت بپرهيز كه عمل در حال قهر، قابل پذيرش نيست

 اند. را جايز ندانسته همان حضرت در روايت ديگر بيشتر از سه روز، قهر

 2.«ال يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخاهُ فَوْقَ ثاَلثَةَ اَيّامٍ»: قال رسول اهلل

 .يش از سه روز با برادر ايمانى خود قهر باشدجايز نيست مؤمن ب

 و البته در روايت ذيل از لحن شديدترى استفاده فرموده است.

اَيُّما مُسْلِمَيْنِ تَهاجَرا فَمَكَثا ثَالثَاً ال يَصْطَلِحانِ ااِلّ كاناخارِجَيْنِ مِنَ االِسْالمِ وَ لَمْ يَكُنْ »

 3.«اِلى كاَلمِ اَخيهِ كانَ السّابِقُ اِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْحِسابِبَيْنَهُما واِليَةٌ، فَاَيُّهُما سَبَقَ 

                                                           
 .12، ص 44ـ بحاراألنوار، ج  1
 .24423 ح ـ كنزالعمال، 2
 .345، ص 2ـ اصول كافى، ج  3
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هر دو مسلمانى كه قهر كنند و سه روز بگذرد و آشتى ننمايند از دين اسالم خارج بوده و واليتى بين آنها نيست، 

 .كدام براى آشتى نمودن سبقت جويد، روز قيامت زودتر به سوى بهشت خواهد رفتالبته هر 

شوهر  البته مهلت سه روز در ميان برادران مؤمن و يا خواهران مؤمنه است و االّ زن وو 

در مورد وظايف زنان به حضرت  ندارند پيامبر مكرم بيش از صبح تا شام حق قهر

 1.«... وَ ال تَبيتُ وَ زَوْجُها عَلَيْها ساخِطٌ وَ اِنْ كانَ ظالِماً لَها» فرمايد: مى امير

 .در حالى كه شوهرش با اينكه به وى ستم كرده است، ناراضى باشدزن شب نخوابد 

 ـ استحکام بنیان دوستى 4

هاى استحكام دوستى پيگيرى شود و دوستان هر آنچه را كه  دهد راه اسالم دستور مى

هاى زيادى  شود عملى سازند، از اين رو در روايت موجب تقويت دوستى بين آنها مى

 نوان عامل دوستى مورد عنايت قرار گرفته است.اهميت محبّت به دوست به ع

 2.«ااَل وَ اِنَّ وُدَّ الْمُؤْمِنِ مِنْ اَعْظَمِ سَبَبِ االْيمانِ»: قال رسول اهلل

 .آگاه باشيد كه دوستى مؤمن از بزرگترين اسباب ايمان است

 3.«ال يَكُونَنَّ اَخُوكَ اَقْوى مِنْکَ عَلى مَوَدَّتِهِ »: قال على

 .تر نباشد در محبت از تو قوىبرادر تو 

 4.«مِنْ حُبِّ الرَّجُلِ دينَهُ، حُبُّهُ اَخاهُ »: قال الصادق

 .نشانه دوستى و محبت انسان به دينش، محبت وى به برادر دينى خويش است

 دوصلت مجد

بعد از بيان مقدمات فوق، الزم است وظيفه طرفين اختالف و نيز جامعه را در ايجاد 

 ن از هم جدا شده، بيان كنيم.وصلت بين دو مؤم

 ـ وظیفه طرفین 1

دهد و تفرقه و جدائى را  با توجه به اينكه اسالم به اصل مودّت و اخوّت بهايى بسيار مى

شمارد، دستورات اكيدى نيز در مورد وصلت مجدد دو فرد از هم جدا شده  مذموم مى

 عنوان فرموده است.

                                                           
 .155، ص 14الشيعة، ج  ـ وسائل 1
 .211، ص 44ـ بحاراألنوار، ج  2
 .165ـ همان، ص  3
 .212ـ همان، ص  4
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ر و فرزندان يا دو همكار بايد بدانند، اگر دو برادر دينى، دو خواهر مؤمنه، زن و شوه

اختالفى بين آنها ايجاد شد، بهترين آنان و نيز آنكس كه زودتر از ديگرى به بهشت 

 رود، كسى است كه زودتر با ديگرى وصلت نمايد. مى

فَيُعْرَضُ هذا وَ  ال يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخاهُ فَوْقَ ثاَلثَ لَيالٍ، يَلْتَقِيانِ »: قال رسول اهلل

 1.«يُعْرَضُ هذا وَ خَيْرُهُما الَّذى يُبْدَءُ بِالسَّالمِ
جايز نيست براى مسلمان كه بيش از سه روز از برادرش قهر كند، با هم روبرو شوند و از يكديگر اعراض نمايند و 

 .البته بهترين آنها كسى است كه به سالم پيشى نمايد

دست صلح دراز كند و او روى برگرداند ملعون و مطرود و آنكس كه برادرش به سوى او 

 از رحمت خداوند شده است.

 2.«مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ رَجُلٌ يَبْدَؤُهُ اَخُوهُ بِالصُّلْحِ فَلَمْ يُصالِحْهُ»: قال الصادق

 .مطرود است، مطرود است كسى كه برادرش وى را به صلح بخواند و او سرباز زند

يد بدانند كه وصلت مجدد آنچنان اهميت دارد كه بخشش گناهان و به هر حال اين دو با

 استجابت دعاهاى آنها حتى در ماه مبارك رمضان منوط به آن شده است.

فى اَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ يُغَلُّ المَرَدَةَ مِنَ الشَّياطينِ و يُغْفَرُ فى كُلِّ »: قال الرضا

، فَاِذا كانَ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِ غَفَرَ اللّهُ بِمِثْلِ ما غَفَرَ فى رَجَبٍ و شَعْبانَ وَ شَهْرِ لَيْلَةٍ سَبْعينَ اَلْفاً

الءِ رَمَضانَ اِلى ذلِکَ الْيَوْمِ ااِلّ رَجُلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَخيهِ شَحْناءٌ فَيَقُوُلُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: اُنْظُرُوا هؤُ 

 3.«حَتّى يَصْطَلِحُوا
شوند و در هر شب هفتاد هزار نفر از بندگان  گر و اغواگر در زنجير مى اول ماه مبارك رمضان، شياطين فتنهدر 

رسد، خداوند به اندازه آنچه كه در ماه رجب و شعبان و نيز رمضان تا آن  شود، وقتى شب قدر فرا مى بخشيده مى
فرمايد: اينها را  داوتى باشد، سپس خداوند مىبخشايد، مگر كسى را كه بين او و برادرش ع شب بخشيده است، مى

 .نگهداريد تا اينكه آشتى كنند

 ـ وظیفه عمومى 2

البته اگر دو مؤمن جدا شده از هم، به صلح مبادرت نورزيدند و يا شرايط را مهيا نديدند، 

 جامعه اسالمى نبايستى در ايجاد صلح و آشتى بين آنان كوتاه آيد.

تاكيد « اصْلَحُوا»گذشت، بر اهميت اين مسئله با صيغه امر اى كه در ابتداى بحث  آيه
                                                           

 .455، ص 3ـ الترغيب و الترهيب، ج  1
 .236، ص 44ـ بحاراألنوار، ج  2
 .111، ص 45ـ همان، ج  3
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 كنند، توجه اى ديگر از اهميت مصالحه و آشتى را بيان مى دارد. به اين روايات كه گوشه

 كنيد.

 دوستان، از روزه و نماز و صدقه باالتر است. ايجاد وصلت بين حديث ثواب مطابق اين

اَفْضَلٍ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيامِ وَ الصاَّلةِ وَ الصَّدَقَةِ؟ اِصْالحُ ذاتِ ااَل اُخْبِرُكُمْ بِ»: قال رسول اهلل

 1.«الْبَيْنِ، فَاِنَّ فِسادُ ذاتِ بَيْنٍ هِىَ الحالِقَةُ 
اى باالتر دارد؟ آن ايجاد اصالح بين مؤمنان است.  آيا شما را خبر دهم به چيزى كه از روزه و نماز و صدقه درجه

 .باشد ا عداوت بين آنها هالكت كننده مىچرا كه فساد بين آنه

 هاى بشر نيز تالش براى آشتى دادن مؤمنين از هم جدا است. باالترين سعادت

 2.«مِنْ كَمالِ السَّعادَةِ السَّعْىُ فى صاَلحِ الْجُمْهُورِ»: قال على

 .از كمال سعادت، سعى در آشتى جامعه است

ود يعنى حرمت دروغ و بسيارى از گناهان اهميت دارد كه خداوند از حقّ خاصالح چنان 

 گذرد. و معاصى حق الهى، براى ايجاد وصلت مى

 3.«اَلْكَالمُ ثاَلثَةٌ صِدْقٌ وَ كِذْبٌ وَ اِصاْلحٌ بَيْنَ النّاسِ»: قال الصادق

 .سخن سه قسم است، راست، دروغ و اصالح بين مردم

 4.«اَلْمُصْلِحُ لَيْسَ بِكاذِبٍ»: فرمايدنيز میو 

 .گو نيست صالح دهنده دروغا

 مصالحه

در مواردى كه علت اختالف، حقوقى است و ادعاى طرفين دعوا قابل جمع نيست، اسالم 

 فرمايد. مصالحه را پيشنهاد مى

مصالحه آن است كه طرفين دعوا و اختالف، حكم حكيمى را بپذيرند و بر موضوعى واحد 

 د.وحدت يابند و از بقيه حقوق احتمالى خود درگذرن

البته توجه به اين نكته الزم است كه مورد مصالحه زمانى است كه طرفين دعوا هر دو 

گويند و  حقّ باشند و مقدار حقّ آنها به درستى معين نباشد، هر كدام چيزى مى ذى

                                                           
 .5411 ح ـ كنزالعمال، 1
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 كند و دليلى هم نيست كه قول يكى اثبات گردد. ديگرى انكار مى

هاد مصالحه نوعى ترفند شيطانى ولى اگر يكى از طرفين اصالً ذى حق نيست، پيشن

جهت نابود نمودن حقّ است. اصوالً چنين چيزى مصالحه نيست بلكه حكم به باطل 

 شود. باشد و طرف غير ذى حق اگر چيزى عايدش شود، غاصب شمرده مى مى
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 مشورت

چيز و از  نياز از همه اهميت مشورت بر كسى پوشيده نيست. تنها كسى كه غنى و بى

باشد. او كه گذشته و حال و آينده مخلوقان را يک  جمله مشورت است، خداوند متعال مى

اى بيش نيست، محتاج به مشاوره با كسى در  بيند و هستى براى او صفحه جا مى

 باشد. تشخيص مصلحت آينده نمى

 1.«غَنِىُّ الْحَميدُيا اَيُّهَا النّاسُ اَنْتُمُ الفُقَراءُ اِلَى اللّهِ وَاللّهُ هُوَ الْ»
 نياز از همه و قابل ستايش است. اى مردم شما نيازمند به خداوند و او به تنهايى، بى

تواند از ساير  و البته هر آن كس كه با آن مبدأ ارتباط داشته باشد، به وسيله فيض او مى

و يک  ها به مقتضاى اينكه آدمى فقر محض است نياز شود. و امّا ديگر انسان خاليق بى

تواند به عيان درك كند، براى  تواند ببيند و نيازهاى واقعى خود را نمى ثانيه بعد را نمى

نياز نيست و البته  رسيدن به راه درست و مسير دلخواه از مشورت با ديگران غنى و بى

بايست با خالق عقول به مشاوره برخيزيد و از او  اى نرسيد، مى اگر مشورتش به نتيجه

 الى، خير خود را بطلبد.تبارك و تع

مِنْ سَعادَةِ ابْنِ آدَمَ اِسْتِخارَتُهُ اللّهَ وَ رِضاهُ بِما قَضَى اللّهُ وَ مِنْ شِقْوَةِ »: قال رسول اهلل

 2.«ابْنِ آدم تَرْكُهُ اِسْتِخارَةِ اللّهِ وَ سَخَطُهُ بِما قَضَى اللّهُ
حكم الهى است، و از شقاوت وى ترك طلب خير از  از سعادت بنى آدم طلب خير وى از خداوند و رضايت او به

 .خداوند و نپسنديدن حكم خداوند است

با بيان اين مقدمه به بررسى مشورت مصطلح، يعنى شور با مردم و ابعاد مختلف آن 

 پردازيم. مى

 اثرات مشورت

 شود. اى از آنها اشاره مى مشورت از جهات مختلف، منافع متعددى دارد، كه به گوشه

 مانع استبدادـ  1

است. انسان مستبد در آراء، كه تنها نظر « خودرأيى»يكى از عوامل سقوط اخالقى 

كند، از بسيارى از  پسندد و نظر خود را برخاسته از عقل كل معرفى مى خويش را مى

                                                           
 .15ـ فاطر،  1
 .152، ص 44ـ بحاراالنوار، ج  2
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باشد و  ها آلوده مى معاصى چون عجب و كبر و حسد، مصون و محفوظ نيست و بدان

 باشد. غزش نيز نمىالبته عمل وى به دور از ل

 1.«مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأيِهِ زَلَّ »: قال على

 .كسى كه رأى خويش را بپسندد، خواهد لغزيد

مشورت، مانع استبداد در آراء شده و بر حالت خضوع و خشوع انسان در مقابل عقول 

 افزايد. ديگر مى

 ـ امداد الهى 2

گر  مه جا، دست قدرت الهى، هدايتمشورت، امداد الهى را در پى دارد، زيرا هميشه و ه

بارها مردم را  جماعت است و او جماعت مؤمنين را تنها نخواهد گذاشت. پيامبر خدا

ايّها النّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالْجَماعَةِ وَ اِيّاكُمْ وَ » فرمود: روى منع مى خواند و از تک به جماعت مى

 2.«الْفِرْقَةَ

 .گيرى ت و بپرهيزيد از تفرقه و گوشهاى مردم بر شما باد همراهى با جماع

يَدُ ». دست قدرت خداوند با جماعت است و بسيار از وى شنيده شده است كه مى فرمود:

 3.«اللّهِ مَعَ الْجَماعَةِ

 افزایش همدلیـ  3

مشورت نوعى احترام به شخصيت ديگران است، همين قدر از احترام موجب افزايش 

شود. مؤمنى كه مورد شور برادر دينى خود  مىها لیو همدها  ها و جالى دوستى محبّت

گيرد، اطمينانش به وى زياد شده و نسبت به او نوعى آرامش خاطر را احساس  قرار مى

 باشد. نمايد و البته يكى از حقوق مؤمنين نسبت به هم، مشورت با يكديگر مى مى

 ـ هدایت به راه صالح 4

نمايد و يا حداقل از  ند، يا بدان نزديک مىكشا مشورت، انسان را به طرف راه صالح مى

  كاهد. ضررهاى ممكن و محتمل مى

 4.«ما مِنْ رَجُلٍ يُشاوِرُ اَحَداً اِالّ هُدِىَ اِلَى الرُّشْدِ»: قال رسول اهلل

                                                           
 ـ غررالحكم. 1
 .216 ح ـ كنزالعمال، 2
 .21241 ح ـ همان، 3
 .514، ص 4ـ تفسير نورالثقلين، ج  4
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 .كسى نيست كه با ديگرى مشورت كند مگر اينكه به سوى راه صحيح هدايت شود

 تر اى مطلوب ـ نتیجه 5

اى  عقل اگر با هم جمع شوند و همه در يک موضوع فكر كنند، به نتيجهمعلوم است چند 

 رسند. بيش از حاصل يک عقل عادى مى

 1.«مَنْ شاوَرَ ذَوَىِ الْعُقُولِ اِسْتَضاءَ بِاَنْوارِ الْعُقُولِ»: قال على

 .هاى آنان روشنايى اخذ نموده است كسى كه با عقالء مشورت كند، به وسيله نور عقل

ا مشورت خود با ديگران، عقول آنها را به عقل خود اضافه كرده و علوم و تجارب انسان ب

 كند. آنان را اخذ مى

حَقٌّ عَلَى الْعاقِلِ اَنْ يُضيفَ اِلى رَأيِهِ رَأْىَ الْعُقَالءِ و يَضُمَّ اِلى عِلْمِهِ عُلُومَ »: قال على

 2.«الْحُكَماءِ

 .ود اضافه نمايد و علوم حكماء را به علم خويش بيفزايدالزم است كه عاقل، آراء عقال را به رأى خ

 ـ پشتوانه محکم 6

ها و ترديدهاى حاصله براى انسان، مشورت با  در كارهاى زيربنايى و مهم و در دودلى

 اى محكم باشد. تواند پشتوانه ديگران و اِعمال نظر مشورتى مى

 3.«ال مُظاهَرَةَ اَوْثَقُ مِنَ الْمُشاوَرَةِ»: قال على

 .تر از مشاورت نيست اى محكم پشتوانه

 4.«ال ظَهيرَ كَالْمُشاوَرَةِ . »هيچ پشتيبانى چون مشورت نيست :و نيز فرموده است

 ـ مصونیت از عوارض ندامت 7

نمايد و  اگر انسان در كارى كه در پيش گرفته به هدف دلخواه نرسد، خود را مالمت مى

ى براى روح و روان وى به دنبال دارد. اين مالمت و سرزنش، عواقب جنبى خطرناك

هاى رواج خودكشى، خودخورى،  مالمت و سرزنش خود در امور دنيوى يكى از عمده علت

 باشد. گيرى مى افسردگى، حالت يأس و گوشه

حال اگر كسى در كارش مشورت نمايد و به هدف نرسد، چون نرسيدن به هدف را، 

                                                           
 ـ غررالحكم. 1
 ـ همان. 2
 .ببه ترتيب صبحى صالح 113االسالم و  به ترتيب فيض 112البالغه، حكمت  ـ نهج 3
 .صالح به ترتيب صبحى 54االسالم و  به ترتيب فيض 51ـ همان، حكمت  4



 354 

كند و يا حداقل كمتر  لذا خود را مالمت نمىداند،  منحصراً نتيجه اعمال عقل خود نمى

 نمايد. هايش، او را تهديد نمى نمايد، و عاقبت سوء سرزنش سرزنش مى

 1.«اَلْمُشاوَرَةُ راحَةٌ لَکَ وَ تَعَبٌ لِغَيْرِكَ»: قال على

 .مشورت براى تو مايه راحتى و براى غير تو مايه رنج است

شود ولى  اصل شد، از تمجيد، چيزى كاسته نمىبنابراين اگر بعد از مشورت موفّقيّتى ح

 شود. آور نمى اى عايد نگرديد، موجب ندامت و مالمت زيان اگر چنين نتيجه

 شیوه مشورت

در حوادث زمانه، اگر انسان نتواند راه را به درستى و به روشنى تشخيص دهد، الزم است 

 از شخصى كه توانايى يارى فكرى او را دارد كمک گيرد.

 2.«اِذا اَنْكَرْتَ مِنْ عَقْلِکَ شَيْئاً فَاقْتَدِ بِرأْىِ عاقلٍ يُزيلُ ما اَنْكَرْتَهُ »: ىقال عل

 .دانى جدا كند دانى، از نظر خردمندى پيروى نما تا تو را از آنچه بد مى اگر نزد خود چيزى را ناپسند مى

تَ اَمْراً فاَل تُشاوِرْ اِذا اَرَدْ» فرمايد: در بيان چگونگى مشورت با غير مى امام ششم شيعه

فِيهِ اَحَداً حَتّى تُشاوِرَ رَبَّکَ، قال: قُلْتُ لَهُ: وَ كَيْفَ اُشاوِرُ رَبِّى، قال: تَقُولُ: اَسْتَخيرُ اللّهَ مِئَةَ 

 3.«مَرَّةٍ، ثُمَّ تُشاوِرُ النّاسَ فَاِنَّ اللّهَ يَجْرى لَکَ الخِيَرَةَ عَلى لِسانِ مَنْ اَحَبَّ
پرسد: چگونه با خداوند مشورت كنيم؟ حضرت  اشتى، با احدى قبل از خداوند مشورت منما، راوى مىاگر كارى د

كنى، خداوند بر  نمايم، سپس با مردم مشورت مى از خداوند طلب خير مى«  استخيراللّه»گويى:  فرمود: صد بار مى

 .زبان آنكه او بخواهد، خير را جارى خواهد ساخت

 مشاور

، حدود و ثغور مشورت را كامالً بيان نموده و شده اهل بيت اهميت مشورت موجب

 اوصاف مشاور را مطرح فرمايند.

 اينک به چند نمونه از اوصاف مشاور توجه كنيد.

 ـ با تقوا باشد 1

مشاورى كه از خدا نهراسد، اميدى به بيان راه صحيح از وى نيست، لذا اولين شرط 

 مشاور، با تقوا بودن وى است.

                                                           
 ـ غررالحكم. 1
 ـ همان. 2
 .311االخالق، ص  ـ مكارم 3
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 1.«شاوِرْ فى حَديثِکَ الَّذينَ يَخافُونَ اللّهَ»: قال على

 .با كسانى مشورت كن كه از خداوند بترسند

 2.«شاوِرْ فى اَمْرِكَ الَّذينَ يَخْشَوْنَ اللّهَ»: قال الصادق

 .با كسانى در امورت مشورت كن كه از خداوند بترسند

 ـ مجرّب باشد 2

براين هر كس عمر بيشترى را سپرى كرده وصف دوم مشاور، با تجربه بودن وى است. بنا

و سردى و گرمى بيشترى را چشيده است، و يا در كار مورد نظر، بيشتر وارد شده است، 

 براى شور ارجحيّت دارد.

 3.«خَيْرُ مَنْ شاوَرْتَ ذَوُو النُّهى وَ الْعِلْمِ وَ اُولُوا التَّجارُبِ وَ الْحَزْمِ»: قال على

 .ه صاحب خرد، علم، تجربه و آگاهى باشدبهترين مشاور كسى است ك

 ـ عاقل باشد 3

 مشاور بايستى عاقل و خردمند باشد.

 4.«شاوِرْ ذَوِى الْعُقُولَ تَأمَنُ مِنَ الزَّلَلِ وَ النَّدَمِ »: قال على

 .با صاحبان خرد مشورت نما، تا از لغزش و پشيمانى محفوظ مانى

 ادان بهتر است.مشاور عاقل هر چند هم دشمن باشد از دوست ن

 5.«اِسْتَشِرْ عَدوَّكَ الْعاقِلَ وَ احْذَرْ رَأْىَ صَديقِکَ الْجاهِلَ»: قال على

 .با دشمن عاقل خود مشورت نما و از رأى دوست نادان خود بپرهيز

، بخيلافراد  شود كه از مشورت نمودن با اده مىاستف از كلمات گهربار حضرت امير

 شود. پرهيزكذّاب و ترسو 

 6.« تَدْخُلَنَّ فى مَشْوَرَتِکَ بَخيالً فَيَعْدِلَ بِکَ عَنِ الْقَصْدِ وَ يَعِدُكَ الْفَقْرَ ال»
 .دهد ات مى بخيل را در مشورت خود داخل مكن كه تو را از راه راست باز داشته و به فقر وعده

                                                           
 .21، ص 45ـ بحاراألنوار، ج  1
 ـ همان. 2
 ـ غررالحكم. 3
 ـ همان. 4
 ـ همان. 5
 .ـ همان 6
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 1.«لَيْکِ ما لَيْسَ بِعَظيمٍال تُشْرِكَنَّ فى رَاْيِکَ جَباناً يُضْعِفُکَ عَنِ االَمْرِ وَ يُعَظِّمُ عَ»

 .دهد گرداند و كوچک را بزرگ جلوه مى ترسو را در مشورت خود داخل منما، كه تو را در كارت سست مى

 2.«ال تستَشِرِ الكَذّابَ فَاِنَّهُ كَالسَّرابِ يُقَرِّبُ اِلَيْکَ الْبَعيدَ وَ يُبَعِّدُ عَلَيْکَ الْقَريبَ»

 .گرداند مانند سراب است، دور را بر تو نزديک و نزديک را دور مىبا دروغگو مشورت مكن، كه او 

 لزوم ارشاد

واجب است اگر كسى به شما اعتماد نمود و شما را مشاور خود خواند و امرى را با شما 

درميان گذاشت، اوالً جز حق نگويى و جز به مصلحت او نينديشى و حق نعمتى بزرگ و 

 باشد، اداءكنى. ه و آن عقل و خرد تو مىموهبتى عظيم كه خداوند به تو داد

 3.«اِرْشادُ الْمُسْتَشيرِ قَضاءٌ لِحَقِّ النِّعْمَةِ »: العابدين قال على بن الحسين زين

 .خواهد، بجا آوردن حق نعمت است هدايت آنكه از تو مشورت مى

گر ثانياً، اگر توانايى حل مشكل او را و ارائه طريق صحيح را ندارى او را به كس دي

گاه براى مخفى ماندن عجز خود، موجبات تحيّر و احياناً ضاللت او  راهنمايى نمايى، هيچ

حَقُّ الْمُسْتَشيرِ اِنْ عَلِمْتَ لَهُ رَاياً » را فراهم نكنى، كه باز همان امام همام فرموده است:

 4.«اَشَرْتَ اِلَيْهِ وَ اِنْ لَمْ تَعْلَمْ اَرْشَدْتَهُ اِلى مَنْ يَعْلَمْ
ق مشورت كننده آن است كه اگر نظرى دارى به او بگويى، و اگر ندارى وى را به كسى كه بتواند او را يارى ح

 .دهد داللت كنى

اى و چه خيانتى  كه اگر غير اين دو طريق صورت پذيرد، خيانت در مشورت نموده

 تر از خيانت مشاور امين.  بزرگ

سْتَشيرِ مِنْ اَفْظَعِ االُمُورِ وَ اَعْظَمِ الشُّرُورِ وَ مُوجِبُ خِيانَةُ الْمُسْتَسْلِمِ وَ الْمُ»: قال على

 5.«ِعَذابِ السَّعير
ها و موجب عذاب  ترين امور، و بزرگترين زشتى خيانت به كسى كه تسليم شده، يا با تو مشورت كرده از دردناك

 .دوزخ است

 كند. چنين كسى را خداوند در دنيا به سلب عقل و خردش مكافات مى
                                                           

 ـ همان. 1
 ـ همان. 2
 .141، ص 41ـ بحاراألنوار، ج  3
 .1، ص 44ـ همان، ج  4
 غررالحكم.ـ  5
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 1.«مَنِ اسْتَشارَهُ اَخُوهُ الْمُؤمِنُ فَلَمْ يُمَحِّضُهُ النَّصيحَةَ سَلَبَهُ اللّهُ لُبَّهُ »: قال رسول اهلل

 .كسى كه برادر مؤمنش با وى مشورت كند و او وى را به درستى نصيحت نكند، خداوند خردش را از او بگيرد

 جنگ احد

نفر و اسير شدن همين عده از آنها  شكست قريش در جنگ بدر كه با كشته شدن هفتاد

 اى هولناك بر آنها وارد ساخت. همراه بود، ضربه

آنان كه غوغايى جزء فتح در سر نداشتند، وقتى به اين شكست سخت دچار شدند و به 

مكه بازگشتند، عزادارى را تحريم كردند و گريه بر كشتگان را ممنوع شمردند، 

ن فروكش اناا مبادا آتش خشمشان نسبت به مسلمت همبسترى با زنان را جايز ندانستند،

كند و يک صدا فرياد انتقام انتقام سردادند و حدود يک سال بعد با پنج هزار نيروى 

ها و زنانشان و به فرماندهى ابوسفيان به قصد مدينه از  رزمى سواره و پياده به همراه بت

 مكه خارج گشتند.

ت قريش مطلع شد. آن حضرت پس از دريافت پيامبر خدا با نامه عمويش عباس از حرك

با طرح اى با مسلمانان تشكيل داد و  اخبار دقيق از كم و كيف سربازان دشمن، جلسه

خانه هر ا قريش روبرو شويم، اى گفتند: در داخل شهر ب عده مسئله به شور نشست.

ز كند و حتّى مردان ضعيف و زنان ني هاى تنگ، ما را يارى مى سنگرى است، كوچه

برخى ماندن در شهر را مطابق شأن خود نپنداشتند و اما  توانند ما را يارى دهند. مى

جنگ را در بيرون مدينه پيشنهاد كردند. طبيعى است كه اين عده به واسطه روحيه 

كه با با اين پيامبر خدا حماسى فزونى گرفتند، و گروه اول را در اقليّت قرار دادند.

خاطر احترام به مشورت و رأى اكثريت، نظر گروه دوم را نظر بهگروه اول موافق بود ولى 

 سپاه اسالم آماده حركت شد و در احد موضع گرفت. و كرد نهايى اعالم

موضع  ایتپه در با پنجاه تيرانداز مأمور نمود تارا « عبداهلل بن جبير» پيامبر خدا

 دشمن از پشت سر حمله كند.و به هيچ وجه موقعيت خود را رها نسازند، تا مبادا بگيرند 

هاى آنها وارد كارزار  ها و هلهله زنان و وعده سپاه قريش فرا رسيدند، آنان با تشويق بت

 .سر دادنداكبر  ن صداى اهللاناگشتند و مسلم

در همان لحظات آغازين، آثار پيروزى مسلمانان ظاهر شد، و قريش پا به فرار گذاشتند. 
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ى ديدند، به طمع غنائم از دره پايين آمدند و دستور پاسداران دره چون فتح را قطع

 فرمانده خود را ناديده گرفتند، به طورى كه جز ده نفر در كنار فرمانده كسى باقى نماند.

زدند و چون دره را خلوت ديدند عبداهلل و يارانش را  قريش شكست خورده كوه را دور

 و مورد تاخت و تاز قرار دادند.از هر س را مغرور از پيروزىو مسلمانان كردند شهيد 

كشته شده بلند گشت و  ، بر خاك غلطيد. فرياد محمدهاى شهيد شدند، حمز عده

 كردند، بقيه پا به فرار نهادند. ن كه از حضرت دفاع مىاناجز تعداد اندكى از مسلم

آن ى شوم  ، امّا سايهى از حادثه شكست احد با تعقيب كفار جبران شدبخش هر چند

هاى مخالفت با  به هر حال در پى شكست طرح مشورتى، زمزمه ى سال باقى ماند.ها سال

كرد، بهتر بود و  گفتند: اگر پيامبر نظر خود را اعمال مى مشورت شروع شد، مسلمانان مى

 دانستند.ورت بيزار گشتند و آن را جايز نلذا به شدّت از مش

يه شريفه توهّم عدم جواز مشورت بر نازل شد. در اين آای از قرآن آيهبعد از اين واقعه 

فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ »فرمايد.  طرف شده و خداوند، امر به مشورت را بيان مى

 رِ لَوْ كُنْتَ فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِى االَمْ

 1.«فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلينَ
شدند. پس  دل بودى از اطراف تو پراكنده مى به بركت رحمت الهى در برابر مردم نرم شدى، و اگر خشن و سنگ

كه تصميم گرفتى، بر خداوند  آنان را ببخش و براى آنان آمرزش بطلب و در امور با آنان مشورت كن، امّا هنگامى
 توكل نما كه خداوند متوكالن را دوست دارد.

داللت بر وجوب مشورت ندارد و  2البته امر در اين آيه كه به دنبال چنين توهمى است،

 نمايد. بلكه تنها جواز آن را مطرح مى

شده  ن به خداوند ذكرن و متوكاّلامشورت به عنوان يكى از صفات مؤمندر آيه ذيل نيز، 

 است.

 3.«وَ الَّذينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ اَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ»
كنند و  دارند و در كارها با خودشان مشورت مى كسانى كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز بپاى مى

 نمايند. ايم انفاق مى وزى دادهآنچه را كه به آنها ر
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 مارحا

و ايجاد محبت و همدلی بين دين اسالم نسبت به ارحام و اقوام و رعايت حال و تكريم 

اهميت بسيارى قائل شده است و به همين جهت، بريدن ارحام از يكديگر را آنان، 

 نمايد. نپسنديده و از آن نهى اكيد مى

بقره كه همين مضامين در آن ذكر شده است،  سوره 24در آيه شريفه فوق و نيز آيه 

است، انسان كه، پيمان  قطع رحم، شكستن پيمان ازلى انسان با خداوند تلقى شده

تكوينى برپذيرش هدايت الهى و از جمله آنها وصل به ارحام بسته است، اگر بخواهد در 

 عالم تشريع، عملى غير آن انجام دهد نقض عهد و ميثاق نموده است.

ن آيات قاطع رحم از درگاه حق مطرود شده و زيانكار معرفى گشته و جايگاه او در اي

جهنم اعالم شده است و همين مقدار بيشتر از آن است كه براى شناخت گناه كبيره به 

 آن نيازمنديم.

 فرمايد: در روايتى ارزشمند مى امام رضا

ها ثاَلثَةٌ اُخْرى، اَمَرَ بِالصَّلوةِ وَ الزَّكاةِ، فَمَنْ صَلّى وَ لَمْ اِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ اَمَرَ بِثاَلثَةٍ مَقْرُونٍ بِ»

وَ  وَ اَمَرَ بِالشُّكْرِلَهُ وَ لِوالِدَيْهِ، فَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ والِدَيْهِ لَمْ يَشْكُرِ اللّهَ، يُزَكِّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلوتُهُ،

 1«مِ فَمَنْ لَمْ يَصِلْ رَحِمَهُ لَمْ يَتَقِّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّاَمَرَ بِاتِّقاءِ اللّهِ وَ صِلَةِ الرَّحِ
خداوند به سه چيز كه با سه چيز ديگر مقرون است امر فرموده است. امر به نماز و زكات نموده است، پس كسى 

س كسى كه شود، و نيز امر به شكر او و والدين نموده است، پ ندهد، نمازش پذيرفته نمى د و زكاتخوانبنماز كه 
شكر والدين نكند، خداى را شكر نگفته است. و همچنين امر به تقواى الهى و صله رحم نموده است، پس كسى 

 .كه صله رحم نكند تقواى الهى نداشته است

اى  هاى ويژه در مقابل تاكيداتى كه در حرمت قطع رحم آمده است، وصل ارحام از پاداش

 برخوردار است.

لصَّدَقَةُ بِعَشْرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمانِىَ عَشْرَةٍ وَ صِلَةُ االَخَوانِ بِعِشْرين وَ صِلَةُ اَ: » اللّه قال رسول

 2«الرَّحِمِ بِاَرْبَعٍ وَ عِشْرين

 .صدقه ده برابر، قرض هجده برابر و صله برادران بيست برابر و صله ارحام بيست و چهار برابر ثواب دارد
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 عواقب قطع 

 قب قطع رحم در دنيا توجه كنيد:اينک به برخى از عوا

 ـ قطع رحمت الهى 1

 رحم كنند نازل نمى شود، رسول خدا رحمت خدا و مالئک الهى بر گروهى كه قطع

اِنَّ الرَّحْمَةَ ال تَنْزِلُ عَلى قَوْمٍ فيهِمْ قاطِعُ رَحِمٍ، اِنَّ الْمَالئِكَةَ ال » فرمايد: در اين باره مى

 1«قاطِعُ رَحِمٍ تَنْزِلُ عَلى قَوْمٍ فيهِمْ
شوند بر گروهى كه قاطع رحم بين  اى كه قاطع رحم بين آنهاست. مالئک نازل نمى شود بر دسته رحمت نازل نمى

 آنهاست.
 ـ تعجيل در عقوبت قطع2

 عقوبت برخى گناهان كه از جمله آنها قطع رحم است فورى است.

 است:  آمده فرمايد: در كتاب على مى امام باقر

خِصالٍ ال يَمُوتُ صاحِبُهُنَّ اَبَداً حَتّى يَرى وَبالَهُنَّ، اَلْبَغْىُ وَ قَطيعَةُ الرَّحِمِ وَ الْيمينُ ثَالثُ »

 2«الْكاذِبَةُ
ميرند مگر اينكه مكافات عمل خود را ببينند و آن سه عبارتند از: ظلم، قطع  سه خصلت است كه صاحبانش نمى

 رحم و قسم دروغ.
 ـ مرگ ناگهانى 3

هاى ناگهانى كه آدمى فرصت توبه و انابه و يا وصيت به اداء فرائض و  مرگ بسا چه

هاى سخت دينوى شمرده شود، عذابى كه  پرداخت ديونش نمى يابد، از عذاب

هاى مهم براى جلب مغفرت و رحمت الهى را از انسان سلب  ترين موقعيت حساس

 نمايد. مى

 3«الْحِسابَ وَ تَقى مَيْتَةَ السَّوءِ صِلَةُ الرَّحِمِ تُهَوِّنُ: » اللّه قال رسول
 صله رحم محاسبه را آسان مى كند ومانع مرگ بد مى شود.

تعبير شده است. حالقه به معناى سالى « حالقه»در برخى از اخبار از قطع رحم به 

گر و هالكت آفرين است كه همه چيز در آن نيست و نابود شود و چيزى باقى  ويران

 نماند.
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اِتَّقُوا الْحالِقَةَ » ميراند. بپرهيزيد كه آن انسانها را مى« حالقه»از فرمودند  صادقامام 

گويد: عرض كردم: حالقه  حذيفة بن منصور كه راوى خبر است، مى فَاِنَّها تُميتُ الرِّجالَ،

 1.«قَطيعَةُ الرَّحِمِ» مراد از حالقه قطع رحم است چيست؟ حضرت پاسخ فرمود:

 كاسته شدن عمر  -4

 ه و قطع رحم اثر مستقيمى در افزايش و كاهش عمر دارند.صل

اِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ رَحِمَهُ وَ قَدْ بَقِىَ مِنْ عُمُرِهِ ثاَلثُ سِنينَ، فَيُصَيِّرُهَا اللّهُ : » اللّه قال رسول

ةً، فَيُصَيِّرُهَااللّهُ ثاَلثَ سِنينَ، عَزَّوَجَلَّ ثاَلثينَ سَنَةً، وَ يَقْطَعُها وَ قَد بَقِىَ مِنْ عُمُرِهِ ثَالثُونَ سَنَ

 2«ثُمَّ تَال: يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتابِ
 31سال باقى مانده است، و خداى بلند مرتبه آن را  3آورد در حاليكه از عمرش  همانا انسان صله رحم بجا مى

سال  3سال باقى مانده است و خداى متعال آن را  31ليكه از عمرش سال مى گرداند و قطع رحم مى كند در حا
نمايد و ام الكتاب نزد  فرمايد: خداى محو كند و اثبات مى دهد. و اين مصداق آيه شريفه است كه مى قرار مى

 اوست.
 ـ فقر و تهيدستى5

 زدايد. ديگر از اثرات قطع رحم فقر و تهيدستى است و طبيعتا صله رحم آن را مى

 3«صِلَةُ الرَّحِمِ تَزيدُ فىِ الْعُمُرِ وَ تَنْفِى الْفَقْرَ : » اللّه ال رسولق
 كاهد. صله رحم عمر را زياد و فقر را مى

 دایره صله و قطع 

 شود. اى براى قطع آن نمى گستره صله رحم بسيار وسيع است، و لذا دورى رحم بهانه

 4«سِرْ سَنَةً صِلْ رَحِمَکَ: » اللّه قال رسول

 .يک سال براى صله رحم سير نما

و حتى رحمى كه قطع نموده و از تو گريزان است از دايره وجوب صله و حرمت قطع 

 خارج نمى گردد.

 5«ال تَقْطَعْ رَحِمَکَ وَ اِنْ قَطَعَتْکَ: » اللّه قال رسول
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 .با رحم خود هر چند از تو قطع كند، قطع منما

كرد: اى رسول خدا من به اهل خويش رسيد و عرض  حضور پيامبر خدا مردى به

دهند، حال خيال دارم كه از آنها دورى گزينم، رسول  كنم ولى آنها مرا آزار مى صله مى

گيرد، عرض كرد: پس چه كنم؟  با اين حال خدا از همه شما فاصله مى خدا به وى فرمود:

 حضرت پاسخ فرمود:

تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَکَ، فَاِذا فَعَلْتَ ذلِکَ، كانَ اللّهُ تُعْطى مَنْ حَرَمَکَ وَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَکَ وَ »

 1«عَزَّوَجَلَّ لَکَ عَلَيْهِمْ ظَهيرًا
كند بگذر، وقتى  كند وصل نما، و از آنكه به تو ظلم مى كند، و كسى كه با تو قطع مى به كسى كه تو را محروم مى

 .چنين كردى خداى عزّوجلّ ياور تو بر آنها خواهد بود

گويد: به امام صادق  مى« جهم بن حميد»رحم غير مسلمان هم واجب است،  صله

 عرض كردم: خويشان من مسلمان نيستند آيا بر من حقى دارند؟ حضرت فرمود:

ءٌ وَ اِذا كانُوا عَلى اَمْرِكَ كانَ لَهُمْ حَقّانِ، حَقُّ الرَّحِمِ وَ حَقُّ  نَعَمْ حَقُّ الرَّحِمِ ال يَقْطَعُهُ شَى»

 2«سْالمِااْلِ
يافتند: حق رحم و حقّ  برد، اگر آنها دين تو را داشتند، دو حق رابر تو مى بلى چيزى قطع رحم رااز بين نمى

 .اسالم

اطالع حاصل كند، وزير او به على بن  الرشيد مى خواست از حال امام كاظم هارون

از جريان آگاهى يافت  اسماعيل )برادرزاده امام( نامه نوشت و او را نزد خليفه خواند، امام

و على را سفارش نمود كه نزد خليفه نرود، على گفت: قرض زيادى دارم. امام فرمود: همه 

را اداء مى كنم، على نپذيرفت. امام به وى فرمود: پس بدگوئى از ما نكن و سيصد دينار و 

رود  مىچهارهزار درهم نيز به وى عطا كرد و آنگاه به اصحاب خويش فرمود: وى به بغداد 

كند. عرض كردند: پس چرا به او پول داديد؟ حضرت فرمود: پدرم از  و ما را سعايت مى

رحم را اگر « اِنَّ الرَّحِمَ اِذا قَطَعَتْ، فَوَصَلْتَ قَطَعَهَا اللّهُ»پدرانم و ايشان از جدم شنيد كه: 

كه  كند. به عبارت ديگر رحمى او قطع كند و تو با وى وصل كنى، خداوند قطعش مى

 شود. صله تو را نپذيرد، هالك مى

على به دربار هارون رفت و چنين گزارش داد كه امام ادعاى خالفت دارد و در سراسر  

                                                           
 .111، ص44بحاراالنوار، ج ـ 1
 .154، ص2اصول كافى، ج ـ 2
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نويسند. هارون دويست هزار درهم به او داد ولى وى قبل از ديدن  مناطق به وى نامه مى

 1ه برگشت.پولها درد گلو گرفت و وقتى آنها را ديد از دنيا رفت و پولها به خزان

دهد كم  البته به قدر وسعت دايره وجوب صله، پاداش كسى كه اين فريضه را انجام مى

 اى ندارند شامل مى شود. كه حتى كسانى راكه اعمال شايسته طورى نيست به

غَيْرَ صِلَةُ الرَّحِمِ تَعْمُرُ الدِّيارَ وَ تَزيدُ فِى ااْلَعْمارِ وَ اِنْ كانَ اَهْلُها : » اللّه قال رسول

 2«اَخْيارٍ
 دهد، هر چند از ناحيه خوبان صورت نپذيرد. صله رحم شهرها را آبادمى كند، عمرها را افزايش مى

 البته اين پاداش به سرعت خواهد رسيد.

 3«اِنَّ اَعْجَلَ الْخَيْرِ ثَوابًا صِلَةُ الرَّحِمِ: » اللّه قال رسول

 .صله رحم استرسد  عمل خيرى كه سريعتر از هر عملى ثوابش مى

 اثرات قطع در قیامت 

  .قطع رحم از گناهان كبيره بوده و جزاى آن آتش است

وَالَّذينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ ميثاقِه وَ يَقْطَعُونَ ما اَمَرَ اللّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ »

 4«سُوءُ الدّارِ فِى ااْلَرْضِ اُولئِکَ لَهُمُ الْلَّعْنَةُ وَلَهُمْ
و آنها كه عهد خدا را پس از محكم كردن مى شكنند و پيوندهائى كه خداوند دستور بر قرار آن را داده است، 

 نمايند، آنها از رحمت خدا محروم بوده و عاقبت بدى دارند. كنند و در روى زمين فساد مى قطع مى
الْجَنَّةِ تُوجَدُ مِنْ مَسَيْرَةِ اَلْفِ عامٍ وَ ما يَجِدُها اَخْبَرَنى جَبْرَئيلُ اَنَّ ريحَ : » اللّه قال رسول

 5«عاقٌ وَ ال قاطِعُ رَحِمٍ وَ ال شَيْخُ زانٍ
جبرئيل مرا خبر داد كه بوى بهشت از فاصله هزار سال قابل استشمام است ولى عاق والدين، قاطع رحم و پيرمرد 

 كنند. فاسد آن را احساس نمى
اى خاص از بهشت از آن  رحام خويش به جاى آورد، درجهو به عكس اگر كسى صله ا

 اوست.

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ دَرَجةٌ ال يَبْلُغُها ااِلّ اِمامٌ عادِلٌ اَوْ ذُو رَحِمٍ وُصُولٌ اَوْ ذُو : » اللّه قال رسول

                                                           
 .232، ص41ـ بحار االنوار، ج 1
 .24، ص44ج  ،ـ بحاراالنوار 2
 .245، ص15ج  ،الشيعه وسايل ـ 3
 .25ـ رعد ـ  4
 .123، ص1ـ بحاراالنوار، ج 5
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 1«عِيالٍ صَبُورٌ
صاحب زن و فرزندان صبور بر  كند و يا اى است كه جز امام يا صاحب ارحامى كه به آنها صله مى بهشت درجه

 .رسد مشكالت، كسى به آنجا نمى

مَنْ مَشى اِلى ذى قَرابَةٍ بِنَفْسِهِ وَ مالِهِ لِيَصِلَ رَحِمَهُ، » و نيز همان حضرت فرموده است:

يُمْحى عَنْهُ اَرْبَعُونَ اَعْطاهُ اللّهُ عزَّوَجَلَّ اَجْرَ مِئَةِ شَهيدٍ وَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ اَرْبَعُونَ اَلْفَ حَسَنةٍ وَ 

اَلْفَ سَيِّئَةٍ وَ يُرْفَعُ لَهُ مِنَ الدَّرَجاتِ مِثْلَ ذلِکَ وَ كَاَنّما عَبَدَ اللّهَ تَعالى مِئَةَ سَنَةٍ صابِرًا 

 2«مُحْتَسِبا
سوى خويشانش براى صله رحم رود، خداوند اجر هزار شهيد به وى مرحمت كرده و  كسى كه خود با اموالش به

يابد و  در هر قدمى كه بر ميدارد چهل هزار حسنه ثبت و چهل هزار گناه محو و چهل درجه افزايش رتبه مىبه ق

 .همانند اين است كه صد سال خداى را عبادتى نيک و با شرايط مقبول كرده باشد

 3«صِلَةُ الرَّحِمِ تُهَوِّنُ الْحِسابَ يَوْمَ الْقِيمَةِ» فرمايند: مى امام صادق

 .سازد حساب قيامت را آسان مىصله رحم 

 مصادیق صله 

معيار در كيفيت صله رحم عرفى است و هر آنچه عرف آن را صله بپندارد در اداى اين 

كند بنابراين براى كسى كه ارحامش در اماكن دوردست زندگى  فريضه كفايت مى

اشد، ب كنند با آنكه اقوامش نزديک او هستند، ميزان كمى صله به يک اندازه نمى مى

همچنين براى كسى كه از مكنت مالى برخوردار است با آنكه چنين مكنتى را ندارد 

 شود. معيار كيفى صله متفاوت مى

 4«صِلُوا اَرْحامَكُمْ وَلَوْ بِالتَّسْليمِ : »قال على
 با ارحام خود ولو با سالم كردن صله كنيد.

باشد كما اينكه همين  مى و البته اين حداقل صله بوده و مراتب ديگر صله، كمک مالى

اِذا قَطَعُوا : »قال على نوع از صله در برخى از اخبار قابل استفاده است، توجه كنيد:

 5«ااْلَرْحامَ جُعِلَتِ اْالَمْوالُ فى اَيْدِى ااْلَشْرارِ

                                                           
 .114و ج  21، ص44ج  ،بحاراالنوار ـ 1
 .335، ص46و ج  12، ص44ج  ،ـ بحاراالنوار 2
 .154، ص2ج  ، اصول كافى ـ 3
 .155ـ همان، ص 4
 .131، ص44ـ بحاراالنوار، ج 5
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 افتند. وقتى ارحام قطع شوند، اموال به دست اشرار مى
اى كه از  داند، نتيجه ع كنندگان مىقطع رحم را موجب نابودى اموال قط حضرت امير

 گيرد. آيد اين است كه صله با اعطاء مال صورت مى اين روايت بدست مى

اى از آب عنوان فرموده  ترين درجه صله رحم را اعطاء جرعه نيز پائين حضرت رسول

است. از اين روايت كمک مالى به عنوان مصداق صله قابل استنباط است. پس بى 

 ارى مالى ارحام در صورت تمكن مالى از مصاديق قطع است.توجهى به گرفت

 1«صِلْ رَحِمَکَ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ ماءٍ»
 اى از آب. با ارحام خود صله كنيد و لو به جرعه

به هرحال هر چيزى كه بتواند قرابت ميان ارحام را تقويت كند از مصاديق صله رحم 

وَ اَفْضَلُ ما يُوصَلُ بِهِ الرَّحِمُ كَفُّ ااْلَذى » فرمايد: مى شمرده مى شود، پيامبر خدا

 2«عَنْها

 .دراز ارحام خود بردا را  آزاراذيت و  آن صله صورت مى گيرد اين است كه بهترين چيزى كه با

  صله علماء و سادات

زيارت و ديدار با علماء و برجستگان علمى و اخالقى و نيز سادات و اوالد پيامبر نيز از 

 شوند، به اين دو روايت در اين زمينه توجه كنيد: له رحم شمرده مىمصاديق ص

اِنّى شافِعٌ يَوْمَ الْقِيمَةِ الَرْبَعَةِ اَصْنافٍ وَ لَوْ جائُوا بِالذُّنُوبِ اَهْلِ الدُّنْيا، : » اللّه قال رسول

، وَ رَجُلٌ اَحَبَّ ذُرِّيَّتى بِاللِّسانِ وَ رَجُلٌ نَصَرَ ذُرِّيَّتى وَ رَجُلٌ بَذَلَ مالَهُ لِذُرِّيَّتى عِنْدَالْمَضيقِ

 3«بِالْقَلْبِ، وَ رَجُلٌ سَعى فى حَوائِجَ ذُرِّيَّتى اِذا طُرِدُوا اَوْ شُرِّدُوا
من شفيع چهار دسته در قيامت هستم و لو اينكه گناهان اهل دنيا را با خود آورده باشند. كسى كه فرزندانم را 

تش را به فرزندانم هنگام نيازشان اعطاء كند و كسى كه با زبان و قلب فرزندانم را يارى كرده باشد و كسى كه ثرو

 .دوست داشته باشد و كسى كه در رفع نياز فرزندانم، وقتى رانده شده و گرفتار گشته اند تالش كند

ثَوابُ زِيارَتِنا، وَ مَنْ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ اَنْ يَزُورَنا فَلْيَزُرْ صالِحى مَوالينا يُكْتَبْ لَهُ : »قال الكاظم

 4«صالِحى مَوالينا يُكْتَبْ لَهُ ثَوابُ صِلَتِنا لَمْ يَقْدِرْ عَلى صِلَتِنا، فَلْيَصِلْ 
اى صالح از دوستان ما رود ثواب زيارت ما برايش نوشته مى  كسى كه توان زيارت ما را نداشته باشد به ديدار بنده

                                                           
 .113، ص44ـ بحاراالنوار، ج 1
 .114، ص44ـ بحاراالنوار، ج 2
 .11، ص4عوالى اللئالى، ج ـ 3
 .225ص  ،112ج  ،بحاراالنوار ـ 4
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اى صالح از دوستان ما را صله كند، ثواب صله ما برايش نوشته مى  ندهشود، و كسى كه توان صله به ما ندارد، ب

 .شود
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 دعهوفا به 

، لذا اگر پيمانى مشروط را گويند كه با شرط توأم باشد هدر لغت نوعى از وعد« عهد»

 .شود باشد آن را عهد و اگر مطلق بوده باشد وعد ناميده مى

رند كه ز در تحقق و عدم تحقق از حيث اصطالحات استعمال شده دااين دو واژه فرقى ني

 .بيان آن خالى از لطف نيست

اى كه تحقق يابد  كنند و براى وعده استعمال مى« وفا»براى عهدى كه محقق شود 

اى  اگر وعده وشود  استعمال مى« نقض عهد»اگر عهد محقق نشد  ،برند بكار مى« ايجاز»

 1.گردد استعمال مى« دهخلف وع»نكرد تحقق پيدا 

باشد. بعدها براى  از ماده بيع است و به معناى دست دادن هنگام قرارداد مى« بيعت»

شد و با دست دادن، وفادارى قطعى  اعالم وفادارى نسبت به حكّام از اين واژه استفاده مى

 .گشت با جان و مال از پيمان بسته شده دفاع كند گرديد و بيعت كننده موظف مى مى

دهد كه بيعت قبل از اسالم وجود داشته و اسالم آن را  هاى تاريخى نشان مى بررسى

هاى اهل مدينه با پيامبر اسالم و مخصوصا بيعت رضوان كه  بيعت .تائيد كرده است

تجديد بيعت پيامبر با مهاجرين و انصار در حديبيه بود و نيز بيعت اهل مكه كه در سوره 

 .هاى صدر اسالم است ن آمده است از مشهورترين بيعتاز آن سخنى به ميا« ممتحنه»

شرط اساسى بيعت اين است كه بيعت كننده به هيچ وجه حقّ فسخ بيعت را ندارد و 

تواند  حتّى در صورت لزوم بايد خون خود را به پاى پيمانش بريزد ولى بيعت شده مى

 .شود شته مىء كند كه در اين صورت حقّ وى بر بيعت كننده بردا ذمه او را برى

 بستن پرهیز از پیمان 

انسان تحميل  بر تزحمپيمان نوعى  ،طوركه در معناى لغوى و اصطالحى گذشت همان

ر صورت تعهد به آن د رنجپيمان و به اين وسيله فرار از  لذا پرهيز از بستن ،نمايد مى

 .به نوعى بندگى ياد كرده است ،از وعده حضرت امير ، راهى عاقالنه است.امكان

 2«اِنْجازُ الْوَعْدِ اَحَدُ الْعِتْقَيْنِ  ،اَلْوَعْدُ اَحَدُ الرِّقَّيْنِ» 
 .وعده يكى از دو بندگى، و وفاى به آن يكى از دو آزادگى است

                                                           
 .342ـ ر. ك: معجم الفروق اللغويه، ابوهالل عسكرى، ص 1
 .حكمـ غرر ال 2
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 .وعده مده ،فرمايد: تا اطمينان به تحققّ ندارى به صرف احتمال و شک و ظن و لذا مى

 1«سِکَ بِإنْجازِها ال تَعِدَنَّ عِدَّةً ال تَثِقُ مِنْ نَفْ » 
 .مده ،اى كه يقين به وفاى آن ندارى وعده

 .چرا كه عمل نكردن به وعده، عواقب تكليفى به دنبال دارد

وَ مَنْ نَقَضَها خَذَلَهُ  ،فَمَنْ وَصَلَها وَصَلَهُ اللّهُ ،اِنَّ الْعُهُودَ قاَلئِدُ فىِ االَعْناقِ اِلى يَوْمِ القِيمَةِ» 

 2«تَخَفَّ بِها خاصَمَتْهُ اِلَى الَّذى اَكَّدَها وَ اَخَذَ خَلْقَهُ بِحِفْظِها وَ مَنِ اسْ ،اللّهُ
خداوند با او  ،هركس آن را وصل كند و به عهد خود وفا نمايد ،باشند پيمانها تا قيامت گردنبندهاى بر گردن مى

عهدها  ،ا كوچک شماردو هركس آن ر ،خداوند او را خوار خواهد ساخت ،و هركس آن را بشكند ،كند وصل مى
 .به دادخواهى برند ،وى را نزد خداوندى كه آن را محكم نموده و از خلقش براى حفظ آنها پيمان بسته

 اهمیت توجه به پیمان 

كند. به ی به عهد، احترام به كرامت انسان است و حس همدلی و همگرائی ايجاد میوفا

 امت است.مورد بازخواست در قيدارد و الزام شرعی همين سبب 

 3«وَ اَوْفُوا بالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْئواُلً  ...» 
 .گيريد شويد و مورد مؤاخذه قرار مى و به عهد و پيمان خود وفا كنيد كه از آن سؤال مى

 .يكى از صفات بارز مؤمنان توجه به عهد و پيمان است

 4« وَ الَّذينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ » 
 .كنند و آنها كه امانتها و عهد خود را رعايت مى

كسى كه به خدا و روز جزا ايمان دارد،  :فرمايد در همين باره مى و رسول خدا

 5«مَنْ كانَ يُؤمِنْ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ االْخِرِ فَلْيَفِ اِذا وَعَدَ »  .اش وفا كند بايست به وعده مى

 .داند مى ناوفاى به عهد آن ،راراه شناسائى ابرار  حضرت امير

 6«بِحُسْنِ الْوَفاءِ يُعْرَفُ االَبْرارُ » 
 .شوند شناسائى مى ،ابرار بوسيله نيک وفا نمودن به عهد
 .در اين زمينه توجه كنيد و اينک به بيان امام صادق
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اللّهِ بَدَءَ وَ لِمَقْتِهِ تَعَرَّضَ وَ ذلِکَ  فَمَنْ اَخْلَفَ فَبِخُلْفِ ،عِدَّةُ الْمُؤمِنِ اَخاهُ نَذْرٌ ال كَفّارَةَ لَهُ» 

  1...قَوْلُهُ
پس هركس وفا به وعده خود نكند به مخالفت خدا  ،نذرى است كه كفاره ندارد ،وعده مؤمن به برادر دينى خود

 ....يا اَيُّهَا الَّذينَ آمنَوُا :برخاسته و خود را در غضب او انداخته و اين همانست كه خدا فرموده است
 2«كَبُرَ مَقْتا عِنْدَ اللّهِ اَنْ تَقُولُوا ما ال تَفْعَلُونَ  ،يا اَيُّها الَّذينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما ال تَفْعَلُونَ»

نزد خدا موجب خشم است كه  ،كنيد گوئيد كه بدان عمل نمى ايد چرا سخنى مى اى كسانى كه ايمان آورده
 .بگوئيد و عمل نكنيد

بيانگر اهميت وعده نسبت « وعده نذرى است كه كفاره ندارد» :فرمايد مام مىالبته اينكه ا

 .اى ندارد به ساير نذرها است و مراد اين نيست كه اصالً كفاره

عليه هر دو حديثى را كه از اصول كافى نقل كرديم معتبر و   مرحوم مجلسى رحمة اللّه

 .كنند ر وجوب وفا به نذر مىگويد هر دو خبر داللت ب داند و مى داراى سندى قوى مى

آمده است هر چند در مورد منافقان نازل شده  اى كه در استدالل امام صادق آيه

است امّا با توجه به اينكه مورد در آيات مخصص نبوده و باعث محدود شدن مفهوم آيه 

شود، سياق آيه عموميت داشته و حتى شامل خلف وعده هم  در همان موضوع خاص نمى

 .شود مى

من كنار اين  :به كسى وعده دادند و فرمودند رسول خدا :فرمايد مى امام صادق

 ،گويا آمدن شخص بطول انجاميد و گرما بر پيامبر شدّت گرفت .مانم تا بيائى صخره مى

اينجا با وى  :حضرت فرمودند ،به سايه بيا و در آنجا منتظر باش :اصحاب عرض كردند

محشر ما در قيامت اينجاست يا محل  ،مانم هم همين جا مى و اگر او نيايد ،ام وعده داده

 3«ءْ كانَ مِنْهُ الْحَشْرُ )الْمحْشَرُ(  )اِلى( ههُنا وَ اِنْ لَمْ يَجِى وَعَدْتُهُ»  جمع شدن ما اينجاست.

رسول خدا نزد كعبه به كسى وعده داد و  :فرمايد عالمه طباطبائى ضمن نقل روايتى مى

شخص رفت و وعده را فراموش نمود و رسول خدا سه روز در  ،گردىمانم تا بر فرمود: مى

وى در محل  ،اصحاب رفتند آن شخص را يافتند و به وى خبر دادند ،كنار كعبه ماند

 4.وعده حاضر شد و عذر طلبيد

                                                           
 .363، ص2ـ اصول كافى، ج 1
 .3و  2ـ  صف ـ  2
 .25، ص45و بحار االنوار، ج 24ـ مكارم االخالق، ص 3
 .64، ص14ـ تفسير الميزان، ج 4
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اسماعيل صادق الوعد به اين صفت توصيف شده  ،دانيد چرا آيا مى :فرمودند امام رضا

به كسى وعده داد و يكسال منتظر او فرمايد:  امام مى .خير :كند است؟ راوى عرض مى

 1«وَعَدَ رَجاُلً فَجَلَسَ حَواْلً يَنْتَظِرُهُ »  .نشست

اى بدون قيد و شرط به كسى دادند و  است وعده« اسماعيل بن حزقيل»وى كه 

ن آمد ،مانم تا بيائى بلكه مطلقا بيان كردند كه مى ،چه مدّت و يا چند روز :نفرمودند

شخص يكسال طول كشيد و حضرت همانجا بود تا برگشت و لذا خداوند متعال او را 

 كند. قرآن كريم اين چنين از او ياد مى .ناميد« صادق الوعد»

 2«وَ اذْكُرْ فِى الْكِتابِ اِسْمعيلَ اِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُوالً نَبِيّا » 
 .اش صادق و پيامبرى بزرگ بود او در وعدهرا كه و در اين كتاب بياد آور اسماعيل 

تأخير  لذابه عهد، حدّى مشخص قائل است و  یعرف براى وفاالزم به يادآوری است كه 

در وعده كه قرائنى  توان گفتنيز میداند.  نمىوعده چند دقيقه در محل قرار را خلف 

همان است  ،به پيمانوفا  مراتب عالی لبتهادر سنجش عرفى دخيل است.  ،رود بكار مى

 كه در افعال انبياء الهى مشاهده كرديم.

 ی به عهدئوفاتبعات بی

نقض آن تبعات دنيوی و اخروی بدنبال دارد. وفا به عهد و پيمان از عاليم ايمان است و 

 از جمله اين تبعات: 

 دشمنان  ـ تسلط 1

اهان كبيره ديگر اين اثر در برخى از گن .يكى از عواقب نقض پيمان تسلط اشرار است

 .شود چون ترك امر به معروف هم ديده مى

 3«سَلَّطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ  ،اِذا نَقَضُوا الْعَهْدَ»  : اللّه قال رسول

 .كند وقتى عهد را بشكنند خداوند دشمنانشان را بر آنها مسلط مى

 ـ قساوت دل  2

 :فرمايد ىاسرائيل م خداى متعال در مورد پيمان شكنى بنى

 1« ...فَبِما نَقْضِهِمْ ميثاقَهُمْ لَعَنّهُمْ وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً» 

                                                           
 .24، ص45ـ بحار االنوار، ج 1
 .54ـ  مريم ـ  2
 .46، ص111ـ بحار االنوار، ج 3
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 .هاى آنها را سنگين و سخت نموديم ولى بخاطر پيمان شكنى، آنها را از رحمت خود دور ساخته و دل
كرم خداوند دور شدند و  اعمال زشتشان و لجاجت فاسدشان از لطف و واسطه يهود به

 .نقض عهدشان خداوند آنان را سنگدل قرار داد واسطه به

و حكمت در آن  شود سختگردد قلب  مطابق اين آيه شريفه، پيمان شكنى موجب مى

 .جای نگيرد

 ـ اعتقاد ضعیف  3

آنكه  .ضعيف شدن حالت عبوديت و بندگى در مقابل خداوند است ،اثر ديگر خلف وعده

ش با خالق  ارتباط ،خود با آنها را احترام نگذاردهاى  و وعده ،خاليق خدا را ارزش ندهد

گيرد و  زيرا رعايت پيمان از اعتقاد به خدا سرچشمه مى ،گيرد نيز تحت تأثير قرار مى

 .ميزان رعايت بستگى به ميزان اعتقاد به او دارد

 2«مَنْ لَمْ يَرْعَ عُهُودَهُ وَ ذِمَمَهُ  ،ما اَيْقَنَ بِاللّهِ سُبْحانَهُ»  :قال على

 .اعتقاد راسخ به خداى سبحان ندارد ،آنكه به عهد و پيمان خود وفادار نباشد

 نکات مهم 

 .گيرد در اين قسمت از بحث به اجمال چند نكته مهم مورد بررسى قرار مى

كنند ياد شده  اى كه معموالً خلف وعده مى در برخى احاديث و روايات از عده :نکته اول

 نه زيرند: است كه از جمله آنها دو نمو

 ـ سالطين 1

 3«اَقَلُّ النّاسِ وَفاءً اَلْمُلُوكُ »  : اللّه قال رسول

 .سالطين هستند ،كمترين مردم از نظر وفاى به عهد

 ـ لئيم  2

 4«وَعْدُ الْكَريمِ نَقْدٌ وَ تَعْجيلٌ وَعْدُ اللَّئيمِ تَسْويفٌ و تَعليلٌ )مَطَلٌ وَ تَعطيلٌ( »  :قال على

 .وعده ناكس بهانه جوئى و امروز و فردا كردن است .نقد و فورى استوعده جوانمرد 

ايجاز وعده اطفال هر چند واجب نباشد، امّا در صورتى كه اثرات منفى بر آن  :نکته دوم

                                                                                                                                                    
 .13ـ  مائده ـ  1
 .ـ  غرر الحكم 2
 .112، ص44بحار االنوار، ج ـ 3
 .115، ص14ـ غرر الحكم و شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد، ج 4
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 .باشد بار شود مخصوصا در سنينى كه بچه خوب و بد را تشخيص دهد، الزم مى

 1«لْيُنْجِزْ اِذا واعَدَ اَحَدُكُمْ صَبِيَّهُ فَ»  :قال على
 .وقتى يكى از شما به كودكش وعده داد به آن وفا كند

آنچه از اهميت وفاى به عهد و پيمان بيان كرديم در باره مؤمنان و ارتباط  :نکته سوم

شكنى حرام نبوده و وفاى به عهد واجب  ، پيمانو حيله مكرواالّ با اهل  ،آنها با هم بود

 .نيست

غَدْرٌ عِنْدَ اللّهِ سُبْحانَهُ ـ اَلْغَدْرُ الَهْلِ الْغَدْرِ وَفاءٌ عِنْدَ اللّهِ  ،هْلِ الْغَدْرِاَلْوَفاءُ الَ»  :قال على

 2«سُبْحانَهُ 
و پيمان شكنى با پيمان  .شود نزد خداى سبحان پيمان شكنى محسوب مى ،وفادارى كردن با پيمان شكنان

 .شود شكنان نزد او وفا محسوب مى
هرحال هركس مرتكب اين  اى ندارد ولى به شكنى كفاره يمانگفتيم پ :نکته چهارم

اى دلجوئى  اى ولو به هديه الزم است از طرف عذر بخواهد و از او بوسيله ،معصيت شد

شود آدمى  . توجه به اين مطلب باعث مىنيز به درگاه خداوند استغفار كندو  .بعمل آورد

 ترى كند.در مقابل عهد و پيمانهاى ديگر، احساس مسؤليت بيش

باشد كه مقدار و  ناگفته نماند كه نقض عهد انسان با خداوند مستلزم كفاره مخصوص مى

 .آمده است كيفيت آن در روايت ابوبصير از امام باقر و امام صادق

قَبَةٍ اَوْ صِيامُ مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ عَهْدَ اللّهِ وَ ميثاقَهُ فى اَمْرٍ، للّهِ فيهِ طاعَةٌ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَ» 

 3«شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ اَوْ اِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكينا 
و آن را حنث نموده و وفا نكرده  ،كسى كه عهد خدا و ميثاق او در اوامر الهى و نه در معصيت بر عهده داشته

 .يداست يک بنده آزاد كند و يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد و يا شصت فقير را سير نما
 خالیق  هعهد خدا ب

قرآن كريم در آيات بسيارى، تحقق قيامت را به عنوان وعده خدا به مردم مطرح كرده 

 .هائى از اين آيات توجه كنيد است. به نمونه

 ـ وعده به پیدایش قیامت  1

                                                           
 .166و جعفريات، ص 141، ص15ج ،ـ مستدرك الوسايل 1
 .ـ غرر الحكم 2
 .244، ص16ـ وسايل الشيعه، ج 3
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 1« ...هُاِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعا وَعْدَ اللّهِ حَقّا اِنَّهُ يَبْدَءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُ » 
 .گرداند كند سپس آنها را باز مى او آفرينش را آغاز مى .وعده خداوند حقّ است .سوى اوست بازگشت همه به

 ـ وعده به بهشت براى معتقدان و عامالن  2

فيها وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا االْنهارُ خالِدينَ » 

 2«اَبَدا وَعْدَ اللّهِ حَقّا وَ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قيالً 
كنيم كه نهرها از  هائى از بهشت وارد مى بزودى آنها را در باغ ،و كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند

گفتار و وعده هايش وعده خدا حقّ است و كيست كه در  ،جاودانه در آن خواهند ماند ،زير درختانش جارى است
 .از خدا راستگوتر باشد

  برای گمراهان ـ وعده به آتش 3

 3«فَوَيْلٌ لِلَّذينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذى يُوعَدُونَ » 
 .پس واى بر كفار از روزى كه به آنها وعده داده شده است

چگاه خلف وعده خود هي ،دهد ها مى و البته او كه دستور به لزوم رعايت پيمانها و وعده

 4«رَبَّنا اِنَّکَ جامِعُ النّاسِ لِيَومٍ ال رَيْبَ فيهِ اِنَّ اللّهَ ال يُخْلِفُ الْميعادَ »  .كند نمى
از وعده خويش تخلف  نيست جمع خواهى كرد، البته خداپروردگارا تو مردم را در روزى كه ترديدى در آن 

 .كند نمى

 وعده خالیق با خدا

اعتراف به به خداوند داديم و اولين پيمانى كه با او بستيم، پيمان  اى كه ما اولين وعده

ديم كه از حقّ پيروی كنيم و به غير خدا توجه در آنجا وعده داما  بود. عالم ذرّخالق در 

 يم.مائنن

ينٌ وَ اَنِ اعْبُدُونى هذا اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يا بَنى آدَمَ اَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُب» 

 5«صِراطٌ مُسْتَقيمٌ 
او براى شما دشمن آشكارى است بلكه مرا  ،آيا با شما عهد نكردم كه شيطان را ستايش نكنيد ،اى فرزندان آدم

 .بپرستيد اين راه مستقيم است
 ها اين پيمان را فراموش كردند.ترديد غالب انسانبی

                                                           
 .4ـ  يونس ـ  1
 .122ـ  نساء ـ  2
 .61ـ  ذاريات ـ  3
 .2ـ  آل عمران ـ  4
 .61و  61ـ يس ـ  5
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 1«مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزما  وَ لَقَدْ عَهِدْنا اِلى آدَمَ » 
 .اما او فراموش نمود و ما عزم استوارى براى او نيافتيم ،پيش از اين از آدم پيمان گرفته بوديم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .115ـ طه ـ  1
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 داری امانت

است، هرچه باشد، به صاحب آن هركس باشد  پذيرفتهمسلمان وظيفه دارد، اماناتى را كه 

ها شده و اين امر موجب مودت و محبت بين انسان هرآئينى داشته باشد، بازگرداند.و 

 خود تبليغی عملی از اسالم است.

 1«اِنَّ اللّهَ يَأمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ االْماناتِ اِلى اَهْلِها...»
 كند كه امانتها را به صاحبانش برگردانيد. خداى به شما امر مى

اند و حدود آن را  اخبار به اين موضوع با اهميت زيادى نگريستهمنابع اسالمى از آيات و 

 اند. بيان فرموده

 اهمیت امانت دارى

خداى متعال در سوره مؤمنون و هنگام برشمردن اوصاف مومنين، در ضمن يكى از 

 فرمايد: اوصاف مى

 2«والَّذينَ هُمْ الَماناتِهِمْ، وَعَهْدِهِمْ راعُونَ»
 نمايند. فاى به پيمانها را رعايت مىكسانى كه رد امانات و و

وجوب رد امانت را در ضمن دو واجب ديگر )وفا به عهد و اكرام والدين(  امام صادق

از جمله قوانين جهان شمول اسالم و برنامه حقوقى آن در برابر تمام ملل و آئينها شمرده 

 است.

رُخْصَةً، اَداءُ االَمانَةِ اِلَى الْبِرِّ والْفاجِرِ، وَالْوَفاُء  ثَالثٌ لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ لـِاَحَدٍ فيهِنَّ »

 3«بالعَهْدِ لِلبِرِّ وَالْفاجِرِ، وبِرُّ الْوالِدَيْنِ بِرَّيْنِ كانا اَوْ فاجِرَيْنِ
سه چيزند كه خداى متعال هيچ استثنائى در آنها براى احدى قائل نشده است و آن سه عبارتند از: اداء امانت، 

مانت دهنده نيكوكار باشد يا بدكردار؛ وفاء بعهد و پيمان با نيكوكار يا بدكردار؛ نيكى بوالدين نيكوكار باشند يا ا
 بدكردار.

اِتَّقُوا اللّهَ وَعَلَيْكُمْ بِاَداءِ االَمانَةِ اِلى مَنِ ائْتَمَنَكُمْ، فَلَو أَنَّ قاتِلَ » فرمايد: مىوهم او

 4«ى عَلى اَمانَةٍ الَدَّيْتُها اِلَيْهِاِئْتَمَنَن اَميرِالمؤمنين
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امانتى نزد از خداى بترسيد، بر شماست اداء امانت كسى كه شما را امين خود خوانده، چراكه اگر قاتل على 

 من ميگذاشت به او رد ميكردم.
در صفحه تاريخ تا قيام قيامت نه كهنه  الحسين  بى ترديد مظلوميت اباعبداللّه

 رد امانت قاتل آن امام همام نيز الزم است.بااين وصف  د.وشمیميگردد و نه سرد 

 1« اَدُّوا االَمانَةَ وَلَوْ اِلى قاتِلِ الْحُسَيْنِ بنِ عَلِىٍ : »قال الصادق
 باشد. الحسين  امانت را ردكنيد ولو امانت دهنده،قاتل اباعبداللّه

كند، و مظلوميت وى را  را انكار نمى اى در جهان، عظمت حسين بى ترديد هيچ آزاده

اى در شقاوت قاتل او ندارد ولى با اين وصف، حرمت رد  نمايد و شبهه فراموش نمى

، نشانگر اوج اهميت امانت نكردن امانت به چنين قاتلى در بيان حضرت امام صادق

 توجه كنيد: به اين روايت نيز از موالى بيان حضرت امير دارى است.

 2«وْ اِلى قَتَلةِ اَواْلدِ االَنْبِياءِاَدُّوا االَمانَةَ وَلَ»
 انبياء باشد. فرزندان قاتلكنيد ولو صاحب امانت، امانت را اداء 

خيال  رفت. در بين راه به هاى شب به قصد انجام كارى مى گويند: كسى با رفيق خود نيمه

باز  اينكه رفيقش كنار اوست، هميانش را به او سپرد كه بعد از فراغ بال از عمل خود،

ستاند امّا غافل از آنكه دوستش فاصله گرفته و آنكه اينک در كنار اوست دزدى است كه 

 در دل شب براى ربودن هميان او كمين كرده است.

وقتى كارش خاتمه يافت، هر چه نگريست دوستش را نديد، دزد جلو آمد و گفت 

زديدنش داشتم. هميانت را بگير. صاحب هميان پرسيد: تو كه هستى، دزد گفت: قصد د

صاحب مال گفت چرا نبردى، دزد گفت، به امانت به من سپردى و لذا ديشب بيكار 

 ماندم!

اى مورد قبول نيست و او اگر خائن  براى دفع امانت به صاحب آن، هيچ عذرى و بهانه

بوده و نسبت به امانت وى خيانت كرده است، باز هم تقاص جايز نبوده و حبس امانت 

 حرام است.

 3«ال تَخُنْ مَنِ ائْتَمَنَکَ وَاِنْ خانَکَ: »على قال
 به كسى كه به تو اعتماد نموده خيانت مكن، هر چند او به تو چنين كرده باشد.

                                                           
 .225، ص 13وسايل الشيعه، ج-1
 .115، ص 45بحار االنوار، ج-2
 .211، ص 44النوار، جبحار ا -3



 377 

عرض كردم: بر كسى حقّى دارم و او انكار  گويد: به امام صادق مى« معاوية بن عمار»

بردارم، حضرت فرمودند: توانم به قدر مال خود  كند، اكنون مالى نزد من دارد مى مى

  1«الهذِهِ خِيانَةٌ»

 اجازه ندادند. از امام پرسيدند و امام صادق« سليمان بن خالد»نظير همين سؤال را 

كند و كم و زياد آن  مقدار امانت نيز در وجوب رد آن به صاحبش تغييرى ايجاد نمى

كنم كه رسول  مىسوگند ياد  فرمايند: در اين باره مى بايستى رد شود، حضرت امير

يا اَبا الْحَسَنِ اَدِّ االْمانَةَ اِلى البِرِّ » يک لحظه قبل از وفاتش سه بار به من فرمودند: خدا

 2«وَالْفاجِرِ فيما قَلَّ وَجَلَّ حتّى فى الخَيْطِ وَالـْمِخْيَطِ
 ياد، حتى در نخ و سوزن.اى ابوالحسن، امانت را چه از آن نيكوكار يا بدكردار باشد ردّ نما، چه كم باشد يا ز

وجوب امانت دارى اختصاص به مسلمانان ندارد، اين عمل حتى از غير مسلمانها و از 

متدينين به مرامها و اديان ديگر، قابل ستايش است. قرآن كريم اهل كتاب را در اين باره 

 فرمايد: ىستايد و خائنين را تقبيح م نمايد و امانت داران آنها را مى به دو دسته تقسيم مى

اِلَيْکَ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتابِ مَنْ اِنْ تَأمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ اِلَيْکَ وَمِنْهُم مَنْ اِنْ تَأمَنْهُ بِدينارٍ اليُؤَدِّهِ »

 3«ااِلّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً...
كنند، ولى برخى از  ه و رد مىبرخى از اهل كتاب اگر ثروت زيادى به عنوان امانت به آنها بسپارى، خيانت نكرد

 گردانند مگر اينكه باالى سرشان بايستى و بر آنها سلطه يابى. آنها اگر دينارى را به آنان بسپارى بازنمى
مثقال( طال را به صاحبش  1411اوقيه ) 1211امانتى معادل يهودى،« بن سالم  عبداللّه»

  يانت ورزيد. قرآن كريم عبداللّهدر امانت يک دينارى خ« فنحاص بن عازورا»بازگرداند و 

 دهد. كند و فنحاص را مورد نكوهش قرار مى را به خاطر عملش ستايش مى

 محك سنجش آدمى

شيوه شناخت آدمى به طول سجده و پيشانى پينه بسته و نماز شب و روزه روز نيست. 

ان خود كم نيستند كسانى كه عبادت، جزء الينفک زندگى آنها بود ولى در مقابل امام زم

قد علم كرده و باعث مفاسدى چون جمل و خوارج شدند و در پى امام خويش شدند، در 

 برابرش صف كشيدند و...
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دانستند و از سوى ديگر در مورد نجاست خون  از يک سو خون امام خود را هدر مى

پرداختند، از يک طرف اموال مردم را به خاطر عقائدشان تصاحب  اى به مباحثه مى پشه

دانستند و  ردند و از طرف ديگر مالكيت يک دانه خرماى بر زمين افتاده را شبهه مىك مى

 نمودند. كردند و توقف مى از صدور فتوا خوددارى مى

راه شناسائى انسان صالح از طالح، اعمال اوست،اعمالى كه از نيّت واقعى خبر دهد و 

 ميزان طمع ورزى آدمى را بسنجد.

وا بِكَثْرَةِ صَالتِهِمْ واَل بِصيامِهِمْ، فَاِنَّ الرَّجُلَ رُبَّما لَهِجَ بِالصاَّلةِ ال تَغْتَرُّ: »قال الصادق

 1«والصَّوْمِ حَتّى لَوْ تَرَكَهُ اِسْتَوْحَشَ، وَلكِنِ اخْتَبِروُهُمْ عِنْدَ صِدقِ الْحَديثِ وَاَداءِ االَمانَةِ 
شود تا آنجا كه اگر ترك كند  ن شيفته نماز و روزه مىبه كثرت نماز و روزه مردم فريب نخوريد، زيرا چه بسا انسا

 افتد، پس آنان را به راستگوئى و اداى امانت بسنجيد. به هراس مى
اش را همواره بجا  آدمى چه بسا از ترس رسوائى و يا ريا و خودنمائى و...، نماز و روزه

ق و اداء آورد، لذا اين دو معيار قطعى و محک دقيق سنجش انسان نيستند، ولى صد

باشند، بطورى كه جز مؤمن  امانت چون از نظر مالى و غير آن گاهى به ضرر انسان مى

دهد، دو محک شايسته براى سنجش انسان  واقعى غالبا، كسى عليه خود شهادت نمى

 باشند. مى

 امانت دارى در زندگى

امانت  اى كه امنيّت اجتماعى و اعتماد عمومى از اثرات مهم امانت دارى است، جامعه

دارى در آن شكل نگرفته باشد،اعتماد و اطمينان انسانها به يكديگر در آن جامعه سلب 

مى شود، كسى به بازگشت سرمايه در گردش خود مطمئن نيست، آبروى خاليق مصون 

واسطه  ماند، جان آدميان به خطر افتاده و اساس زندگى اجتماعى انسان به و محفوظ نمى

ه هم ريخته و جهان به جنگلى تبديل مى شود كه همنوعان نبود برنامه دراز مدت ب

 درند. يكديگر را مى

 در روايت ذيل، امانت دارى را عامل ترويج راستى معرفى فرموده است. حضرت امير

 2«اِذا قَوِيَتِ االَمانَةُ كَثُرَ الصِّدْقُ »
 اگر امانت دارى استوار باشد، راستى و اطمينان قلب بسيار گردد.
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كه خيانت در امانت ثمره حرص انسان براى جلب روزى به وسيله غصب اموال  از آنجا

گويد:  هاى دنيا طلب را خلع سالح فرموده و مى ديگران است، دين اسالم اين گونه انسان

اگر امانت را به صاحبش برگردانيد، رزق شما تضمين است و در غير اين صورت به وجهى 

 ده خود را از دست خواهيد داد.غير قابل پيش بينى ثروت اندوخته ش

 1«اَالَمانَة تَجُرُّ الرِّزْقَ وَالْخِيانَةُ تَجُرُّ الْفَقْرَ : »قال على
 كشانند. سوى خود مى امانت روزى را و خيانت فقر را جذب و به

 2«كُنْ اَميناً تَكُنْ غَنِيّاً». شوىامين باش، غنى می كند: لقمان به فرزندش توصيه مى

 3«اِذَا ظَهَرَتِ الْخِياناتُ اِرْتَفَعَتِ الْبَرَكاتُ» اند: فرموده ميرو باز حضرت ا
 وقتى خيانتها زياد شود، بركتها كاسته ميگردد.

اَلْخِيانَةُ اَخُوا الْكِذْبِ ـ اَلْخِيانَةُ رَأسُ النِّفاقِ ـ ايّاكَ »: فرمايند نيز مى حضرت امير

 4«وَالْخِيانَةَ فَاِنِّها شَرُّ مَعْصِيَةٍ 

 .باشد خيانت، برادر دروغ است ـ خيانت، آغاز نفاق است ـ از خيانت بپرهيز كه بدتر از هر معصيتى مى

 غیر مؤتمن

اى يا در  ظنّ و سوءظنّ انسان نسبت به جامعه بستگى به زمانه دارد. اگر در جامعه حسن

واالّ  بجاستظنّ  اند، حسن كنيم كه همگى باتقوا و پيراسته اى زندگى مى ميان مجموعه

تر از هر چيزى شده، حسن  اگر جامعه پر از معصيت گشته و بازار انواع دنائتها در آن رايج

 باشد. ظنّ نوعى خود فريبى مى

فرمايند: كسى كه از مكر  مى در ضمن وصاياى خود به امام مجتبى حضرت امير

 5«هُمَنْ اَمِنَ الزَّمانَ خانَ» زمان ايمن بماند، زمانه به او خيانت ميكند.

كه بدون تفحص و دقّت مال خود را به كسى بسپرد و او ردّ امانت نكند،  پس كسى

 بايست جز خود، كسى را مالمت كند. نمى

مَنِ ائْتَمَنَ غَيْرَ اَمينٍ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّهِ ضِمانٌ الَنَّهُ قَدْنَهى اَنْ : » قال رسول اللّه
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 1«يَأْتَمَنَهُ
بر خداوند براى او نيست، چراكه خداى از اينكه به  ضمانتیاعتمادى، امانت بسپارد،  كسى كه به شخص غير قابل

 وى اعتماد كند نهى كرده است.
والبته چون اصل در نگهدارى امانت حفظ و سپس ردّ آنست و نه خيانت، بنابراين آنكه 

بوده كه شود، بلكه او خائنى  دار خائن ناميده نمى در امانت خيانت كند، در واقع امانت

 امانت به وى سپرده شده است.

 2«لَمْ يَخُنْکَ االَمينُ وَلكِنِ ائْتَمَنْتَ الْخائِنَ: » قال رسول اللّه
 اى. كند، تو به خائنى امانت سپرده و اطمينان كرده امين به تو خيانت نمى

 خائن

ز حدود امانت دارى از اصول مسلم اخالق اسالمى است و لذا آنكه در امانتى خيانت كند ا

 ايمان محسوب مى شود. دين پا فراتر نهاده است و متعدّى به حدود الهى بى

 3«ال ايمانَ لِمَنْ ال اَمانَةَ لَهُ : » قال رسول اللّه
 آنكه امانت دار نيست، ايمان ندارد.

خائن بايد براى حفظ ايمان خود استغفار نمايد و توبه كند و امانت را به صاحبش رد 

توبه و بدون رد امانت بميرد بر دين اسالم از  فرمايد: اگر او بى مى كند. رسول مكرم

 دنيا نرفته است:

مَنْ خانَ اَمانَةً فى الدُّنْيا ولم يَرُدَّها اِلى اَهْلِها ثُمَّ اَدْرَكَهُ الْمَوْتُ ماتَ عَلى غَيرِ مِلَّتى وَيَلْقَى »

 4«اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبانٌ 
تى را خيانت كند، و به صاحبش برنگرداند و بميرد، بر غير دين من مرده و پروردگار را كسى كه در دنيا امان

 كند در حالى كه او به وى خشمگين است. مالقات مى
 و البته خيانتكار در قيامت با خيانت خود محشور مى شود.

يمَةِ ثُمَّ تُوَفّى كُلُّ نَفسٍ ما كَسَبَتْ وَما كانَ لِنَبىٍّ اَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ القِ»

 5«وَهُمْ اليُظْلَمُونَ
آورد، سپس به  هيچ پيامبرى امكان ندارد خيانت ورزد، و هركس خيانت كند، روز قيامت خيانتش را به محشر مى
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 شود. هركس آنچه تحصيل كرده، داده شده و به آنها ظلم نمى
مشاهده كردند از دره براى جمع غنائم پائين  وقتى محافظان دره احد، فرار مشركان را

اذن امير  كند، آنها بى آمدند، امير آنها گفت: رسول خدا شما را از غنيمت محروم نمى

 ترسيم پيامبر در تقسيم غنائم ما را ناديده گيرد. سرازير شدند و گفتند: مى

 نسبت به خيانت به در اين آيه شريفه ضمن تنزيه ساحت مقدس حضرت رسول

المال مسلمانان، تجسم عمل خيانت را در محشر متذكر شده و عذاب  امانات مردم و بيت

 قيامت را ياد آور مى شود.

اين آيه و آيات مثل آن و نيز احاديث مرتبط با خيانت در امانت، تاثيرى مهم در 

كه حتى رزمندگان محتاج هرگز به خود  طورى مسلمانان صدر اسالم گذاشته بود، به

دادند. مسلمانان در پايان جنگها، آنگاه كه به غنائم  تصرف در غنائم جنگى نمىاجازه 

 سپردند. چون و چرا به مسئوالن جمع غنائم مى مهمى دست مى يافتند همه را بى

تفسير نمونه در ذيل اين آيه شريفه به نقل از تاريخ طبرى آورده است: در فتح مدائن، 

ى نزد مسئول جمع غنائم آورد، همه از ديدن آن يكى از مسلمانان غنيمتى بسيار قيمت

اند. از او پرسيدند: آيا  تر از اين تاكنون نديده ارزش متعجب شدند و اذعان كردند چيزى با

اى؟ وى گفت: به خدا سوگند اگر به خاطر خدا نبود هرگز  براى خود چيزى از آن برداشته

مى در او مشاهده كردند، آوردم. آنها چون شخصيت معنوى عظي آن را نزد شما نمى

كنم كه مرا ستايش كنند و براى  گفتند: تو كيستى؟ گفت: هرگز خود را معرفى نمى

 1كنم كه مرا تمجيد نمايند، و خدا را شاكر و به پاداش او راضى هستم. ديگران نقل نمى

 امانت الهى

 شده است. برترين امانتها، امانت خداى متعال است كه در وجود انسان به وديعت گذاشته

ا اِنّا عَرَضْنَا االَمانَةَ عَلَى السَّمواتِ والْأَرْضِ وَالجِبالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَها وَاَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَ»

 2«االِنْسانُ اِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُوالً
آن را بردارند و ترسيدند، امّا انسان  ما امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه داشتيم، آنها ابا كردند از اينكه

 آن را به دوش كشيد. و او قدر خود نشناخت و بسيار ظالم و جاهل بود.
خداوند امانت خود را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه نمود ولى آنها نه از روى كبر و 
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تنها غرور بلكه به جهت هراس و اضطراب از رد امانت، از پذيرفتن آن خوددارى كردند و 

انسان پذيرفت كه قابليت تكامل و ترقى و يا سقوط و انحطاط در پرتو عقل و تكليف 

 داشته باشد.

ردّ اين امانت به اين است كه انسان براى تقرب به خدا راهى بجويد و در آن مسير ثابت 

قدم بماند و لذا آنكه مسير ضاللت بپيمايد، و نيز وصاياى حجت درون و بيرون را نپذيرد، 

 امانت خدا خيانت نموده است. به

اَنَّ عَليّا اِذا حضَرَ وَقتَ الصَّالةِ يَتَمَلْمَلُ و يَتَزَلْزَلُ وَ يَتَلَوَّنُ، » تفسير نور الثقلين آورده است:

فَيُقالُ مالَکَ يا اميرَالمؤمنينَ؟ فَيَقُولُ: جاءَ وَقْتُ الصاَّلةِ، وَقْتُ اَمانَةٍ عَرَضَهُ اللّهُ عَلَى 

 1«اتِ وَالْأَرضِ وَاَشْفَقْنَ مِنْهاالسَّمو
باخت، به وى  لرزيد و رنگ مى پيچيد و مى رسيد، به خود مى وقتى زمان نماز فرا مى امير همانا حضرت

گفتند: چه شده است ترا اى اميرمؤمنان؟ ميفرمود: وقت نماز فرا رسيده. وقت امانتى كه بر آسمانها و زمين  مى
 هراسيدند.عرضه شد و آنها از پذيرشش 

نيز مصاحف الهى و مصحف قائم تا  رسول مكرم اسالم، جانشينان او و دختر انورش

قيامت، و همچنين علماء و بزرگان دين كه پيروان اوصياء و عامالن به كتابند و نوادگان 

شايسته پيامبر خدا، و نيز هر معروفى كه خداى بدان امر نموده است و هر نعمتى كه به 

اِنّى تارِكٌ فيكُمُ » هاى الهى نزد ما شمرده مى شوند. شته است، امانتبشر ارزانى دا

عالوه اينكه اسرار و عيوب مؤمنان نيز امانت و  2.«الثَّقَلَيْنِ كِتابَ اللّهِ وَعِتْرَتى اَهْلَ بَيْتى

 باشد. افشا سر آنها خيانت در امانت مى

اِلَيْهِ االَمانَةَ، غُفِرَ لَهُ، قيلَ وَ كَيْفَ يُؤَدّى مَنْ غَسَلَ مَيِّتاً مُؤمِناً فَاَدّى : »قال الصادق

 3«االَمانَةَ؟ قالَ اليُخبِرُ بِما يَرى
شود، عرض كردند چگونه امانت آن را ادا كند؟  كه مومنى را غسل دهد و امانت آن را ادا كند بخشوده مى كسى

 بيند بر مال نسازد. فرمود: آنچه از عيوب ميّت مى
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 داریهمسایه

همسايه در اسالم مورد عنايت خاص واقع شده است و حقوقى بس مهم براى همسايگان 

 باشند. نسبت به هم معين گشته كه مؤمنين ملزم به رعايت آن مى

 وَاعْبُدُوا اللّهَ وَ ال تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ اِحْساناً وَ بِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ »

الْقُرْبى وَ الْجارِ الْجُنُبِ و الصّاحِبِ بِالْجَنْبِ و ابْنِ السَّبيلِ وَ ما مَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ اِنَّ  وَ الْجارِ ذِى

 1.«اللّهَ ال يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتاالً فَخُوراً
ن و مسكينان و همسايه و خداوند را بپرستيد و چيزى را همتاى او قرار ندهيد و به پدر و مادر و خويشان و يتيما

نزديک و همسايه دور و دوست و همنشين و واماندگان در سفر، و بردگانى كه مالک آنها هستيد، نيكى كنيد، 
 زيرا كه خداوند شخص متكبر و فخرفروش را دوست ندارد.

اى از دستورات اكيد اسالم را در ارتباط با اهميت رعايت حقوق  در ابتداى بحث، گوشه

 فرمائيد. همسايه توجه

 2.«ما زالَ جبرائيلُ يُوصينى بِالْجارِ حَتّى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيْوَرِّثُهُ»:  قال رسول اللّه

 .برد كرد تا جائيكه گمان كردم همسايه از همسايه ارث مى هميشه جبرائيل مرا وصيت به همسايه مى

 3.«مِّهِحُرْمَةُ الْجارِ عَلى االِنْسانِ كَحُرْمَةِ اُ»: فرمايدنيز میو 

 .احترام همسايه بر انسان همانند حرمت مادر الزم است

 4.«عَلَيْكُمْ بِحُسْنِ الْجَوارِ فَاِنَّ اللّهَ عزَّ وَ جلَّ اَمَرَ بِذلِکَ»: ققال الصاد

 .بر شما باد نيكويى با همسايگان، كه خداوند عزّ و جلّ بدان امر فرموده است

تشويق خاليق به رعايت حقوق همسايگان، آثار اسالم در برخى ديگر از دستورات جهت 

 و تبعات مثبتى را بر آن بار نموده است كه از آن جمله:

 ـ نيكويى به همسايه موجب ايمان است. 1

 5.«اَحْسِنْ مُجاوَرَةَ مَنْ جاوَرَكَ تَكُنْ مُؤْمِناً»: قال الصادق

 .نيكى با آنكس كه با تو همسايه است بنما تا مؤمن باشى
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 كويى به همسايه موجب افزايش عمر است.ـ ني 2

 1.«حُسْنُ الْجَوارِ يَعْمُرُ الدِّيارَ وَ يَزيدُ فِى االَعْمارِ»: قال الصادق

 .شود نيكى با همسايگان موجب آبادانى شهرها و افزايش عمرها مى

 ـ نيكويى به همسايه موجب افزايش روزى است. 3

 2.«ى الرِّزْقِحُسْنُ الْجَوارِ يَزيدُ فِ»: قال الصادق

 .افزايد نيكى با همسايگان روزى را مى

احترام به همسايه و تكريم حقوق وى بدان حد مورد ترغيب و تشويق قرار گرفته است 

 بهره نخواهد ماند. كه حتى كافر و غيرمعتقد به مبدأ و معاد از اكرام همسايگان بى

اى  زيست كه همسايه يمان مىاسرائيل، مردى با ا مى فرمايند: در ميان بنى امام كاظم

كرد و در امور دنيوى  ايمان و كافر داشت، همسايه كافر به مرد با ايمان مهربانى مى بى

 داد. وى را يارى مى

اى از خاك را در آتش براى او بپا  وقتى آن شخص كافر از دنيا رفت، خداوند متعال خانه

رسد  وى از غير آتش به او مى كند و روزى كرد، اين مسكن او را از حرارت آتش حفظ مى

هذا بِما » باشد. ات مى شود، اين به خاطر عمل تو در حق همسايه و نيز به او گفته مى

 3.«كُنْتَ تَدْخُلُ عَلى جارِكَ

 حدود همسایه

اى كه اسالم اين همه تاكيد در نگهدارى حرمت او و اداء حقوق گسترده وى  همسايه

و نيز ديگر  گيرد. رسول مكرم اسالم را در بر مىدارد، شعاع زيادى از منازل اطراف 

 اند. ، حد همسايه را چهل منزل از تمام جوانب معرفى نمودهائمه هدى

كُلُّ اَرْبَعينَ داراً جيرانٌ، مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمينِهِ وَ عَنْ »: قال رسول اهلل

 4.«شِمالِهِ

 .از پيش و پس و از جانب راست و طرف چپهر چهل خانه همسايه است 

 یهحقوق همسا
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باشد، در اين قسمت از مبحث، چند  شناخت حقوق همسايه، قدم اول در رعايت آن مى

 نماييم. نمونه از اين حقوق را با استفاده از اخبار و احاديث بيان مى

 ـ توجه به وضعیت زندگى وى 1

غافل نباشد، توجه به حوائج وى  همسايه بايستى از وضعيّت زندگى همسايه خويش

 داشته باشد و به رفع نيازهاى وى در حد توان اهتمام ورزد.

 1.«ما آمَنَ بى مَنْ باتَ شَبْعاناً وَ جارُهُ الْمُسْلِمُ جائِعٌ»: قال رسول اهلل

 .اش گرسنه بماند به من ايمان نياورده است كسى كه سير بخوابد و همسايه

نَ بى مَنْ باتَ شَبْعانٌ وَ جارُهُ طاوِياً، ما آمَنَ بى مَنْ باتَ كاسِياً وَ ما آمَ»: فرمايدو نيز می

 2.«جارُهُ عارِياً
اش گرسنه بماند، به من ايمان نياورده است كسى كه  به من ايمان نياورده است كسى كه سير بخوابد و همسايه

 .اش برهنه باشد پوشيده بخوابد و همسايه

 يد:به اين دو داستان توجه كن

درويشى تهيدست در جوار توانگرى بود، روزى بچّه توانگر به خانه درويش آمد و 

هاى كباب را در دست همبازيهاى خود ديد، و چون به منزل بازگشت بهانه كباب  لقمه

گرفت. بالفور براى او كباب تهيه ديدند. ولى بچه بهانه كباب همسايه داشت و چون هر 

ر خانه درويش آمدند و مقدارى كباب طلب كردند، چه كردند فايده نبخشيد، به د

درويش سر به زير افكند و گفت براى شما حرام است. توانگر علت را پرسيد، درويش به 

اى  مرده االغايم، امروز  هايم گرسنه اصرار زبان گشود و گفت: چند روزى است من و بچه

دارايى خود را با او نصف ديدم و از گوشت او به منزل آوردم، توانگر بسيار گريست، و 

كرد، همان شب در عالم رويا ديد پيامبر وى را مژده بخشش و بركت روزى در دنيا و 

 همنشينى با حضرتش در آخرت عطا فرمود.

اى فقير با چهار دختر  هسيدجشنى داشتند،  در همسايگى يک مجوسى كه مجلس

مجوسى شنيد و براى آنها  كردند، زيست روزى دخترها بوى غذا شنيدند و غذا غذا مى مى

بريم تا براى مجوسى دعا كنيم و  طعام فرستاد، دختران علويه گفتند: دست به طعام نمى

عاقبت به خيرى او را طلب نمائيم. دختران براى همسايه خود دست به دعا برداشتند و 
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به خواب  درپى پيامبر مكرم مجوسى دعاى آنها را در منزل خود شنيد. سه شب پى

آن شهر آمد، حضرت به وى فرمود: دعاى دختران در حق مجوسى مستجاب شده  عالم

است، عالم شهر نزد مجوسى آمد و رؤيايش را باز گفت و ماجرا را از مجوسى پرسيد. 

 مجوسى پرده از راز برداشت و واقعه را بيان نمود و مسلمان گشت.

 ـ اعطاء محقرات 2

ى و مورد نياز همديگر چون وسايل يكى از وظايف همسايگان، اعطاء وسايل جزئ

 گونه اشياء را اصطالحاً مأعون گويند. آشپزخانه و از اين قبيل است. اين

مَنْ مَنَعَ الْماعُونَ جارَهُ، مَنَعَهُ اللّهُ خَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَ وَكَلَهُ اِلى نَفْسِهِ »: قال رسول اهلل

 1.«وَءَ حالَهُوَ مَنْ وَكَلَهُ اِلى نَفْسِهِ فَما اَسْ
كند و او را به خودش وا  اش دريغ نمايد، خداوند روز قيامت خيرش را از او منع مى كسى كه ماعون را از همسايه

 .گذارد، و كسى كه خداوند او را به خود واگذارد، چه بدحالى دارد مى

نظر  بوده و بنابر« معن»كه در سوره شريفه ماعون از آن ياد شده است از ماده « ماعون»

 شود. بسيارى از مفسرين به اشياء جزئى چون نمک، آب، آتش و... گفته مى

 ماعون را در اين سوره چنين تفسير فرموده است: امام صادق

 2.«هُوَ الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ وَ الْمَتاعُ يُعيرُهُ وَ الْمَعْرُوفُ يَصْنَعُهُ»
دهند و كار نيكى است كه آن را به انجام  ا عاريه مىدهند، و كااليى است كه آن ر چيزى است كه آن را قرض مى

 .رسانند مى

 .البته درخواست محقرات از همسايه نبايد از حد تعادل خارج شود

 ـ همدلى و همدردى 3 

اين حق از حقوق همسايگان، عنوانى عام است و بسيارى از وظايف اخوان را در بر 

 توجه كنيد: ل از امام سجادگيرد، در توضيح و تبيين اين حق به روايت ذي مى

ةً، اَمّا حَقُّ جارِكَ فَحِفْظُهُ غائِباً، وَ اِكْرامُهُ شاهِداً، وَ نُصْرَتُهُ اِذا كانَ مَظْلُوماً، وَ ال تَتَّبِعْ لَهُ عَوْرَ »

صَحْتَهُ فيما بَيْنَکَ وَ فَاِنْ عَلِمْتَ عَلَيْهِ سُوءً سَتَرْتَهُ عَلَيْهِ، وَ اِنْ عَلِمْتَ اَنَّهُ يَقْبِلُ نَصيحَتَکَ نَ

 3.«بَيْنَهُ، وَ ال تُسَلِّمْهُ عِنْدَ شَديدَةٍ، وَ تُقيلُ عَثْرَتَهُ، وَ تَغْفِرُ ذَنْبَهُ، وَ تُعاشِرُهُ مَعاشِرَةً كَريمَةً 
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ات آن است كه در غياب وى، احترام او را حفظ كنى و مانع غيبت او شوى، و در حضورش او را اكرام  حق همسايه
هرگاه مظلوم افتاد به يارى او بشتابى، و عيوبش را تفحص ننمائى، و اگر از او بدى ديدى مخفى كنى، و  نمايى

پذيرد در خفاء و بين خودت و او نصيحتش نمائى، در هنگام سختى او را به شدائد  دانى نصيحت تو را مى اگر مى

 .و با وى كريمانه معاشرت كنىواگذار نكنى و رهايش ننمائى، لغزشش را بپذيرى و گناهش را ببخشى 

 آزار همسایه

شود. در باب  ضرر و زيان رساندن و آزار دادن هر مؤمنى از گناهان كبيره محسوب مى

همسايه، اين گناه حرمت شديدترى داشته و حتى ساير همسايگان از اديان ديگر را نيز 

 شود. شامل مى

 به رواياتى در اين باره توجه فرماييد:

 1.«مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ االْخِرِ فاَل يُؤَذى جارَهُ»: قال رسول اهلل

 .آزارد اش را نمى كسى كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، همسايه

مَنْ آذى جارَهُ حَرَّم اللّهُ عَلَيْهِ ريحَ الْجَنَّةِ وَ مَأواهُ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصيرُ وَ »: فرمايدنيز میو 

 2.«نْ ضَيَّعَ حَقَّ جارِهِ فَلَيْسَ مِنّامَ
دارد، و جايگاه او جهنم و چه بد سرنوشتى  اش را بيازارد، خداوند بوى بهشت را بر او حرام مى كسى كه همسايه

 .اش را ضايع كند از ما نيست است، و كسى كه حق همسايه

دهد ولى با  مى كند و صدقه ها به عبادت سپرى مى عرضه داشتند، زنى شب به پيامبر

 .خيرى در او نيست، او اهل آتش است آزارد، حضرت فرمودند: زبانش همسايگان را مى

 3.«فيها هِىَ مِنْ اَهْلِ النّارِ ال خَيْرَ»

البته يكى از محسنات، صبر در بدى همسايه بد است و اصوالً چنين صبرى در روايات 

اش  : شخصى شكوه از همسايهفرمايد مى حسن همجوارى شمرده شده است. امام باقر

نزد رسول خدا نمود، آن حضرت وى را سفارش به صبر كرد، بار دگر نيز شكوه آورد و باز 

 او را دعوت به صبر نمود. پيامبر خدا

 4.«الْجَوارِ صَبْرُكَ عَلَى االْذى الْجَوارِ كَفُّ االَذى وَلكِنْ حُسْنُ  لَيْسَ حُسْنُ » :الكاظم قال

 .ه، آزار نرسانيدن نيست بلكه نيكى با همسايه، صبر بر آزار اوستنيكويى با همساي
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 ه توجه كنيد.باربه اين روايت مهم و البته عجيب در اين 

ما كانَ وَ ال يَكُونُ وَ لَيْسَ بِكائِنٍ مُؤْمِنٌ ااِلّ وَلَهُ جارٌ يُؤذيهِ وَ لَوْ اَنَّ مُؤْمِناً »: قال الصادق

 1.«بَحْرِ لَبَعَثَ اللّهُ لَهُ مَنْ يُؤْذيهِ فى جَزيرَةٍ مِنْ جَزائِرِ الْ
اى داشته باشد كه او را بيازارد و حتى اگر  شود و نخواهد شد براى مؤمنى مگر اينكه همسايه ميسر نشده و نمى

 .انگيزد تا او را آزار دهد اى از جزاير دريا زندگى كند، خداوند كسى را بر مى مؤمنى در جزيره

 شكند. توجه كنيد. : همسايه بد كمر انسان را مىفرمايد مى امام باقر

 2.«مِنَ الْقَوْاصِمِ الَّتى تَقْصِمُ الظَّهْرَ جارُالسُّوءِ، اِنْ رَاى حَسَنَةً اَخْفاها وَاِنْ رَاَى سَيِّئَةً اَفْشاها»
و بدى  اى كه اگر خوبى بيند مخفى كند شكند، همسايه بد است، همسايه اى كه كمر را مى از چيزهاى شكننده

 .نمايد بيند افشا مى مى

گويند: اسب خوبى براى سلطانى به هديه آوردند، سلطان به اصحاب خويش گفت؟ اين 

اسب براى چه خوب است؟ اطرافيان هر كدام چيزى گفتند، يكى گفت: براى شكار، 

كدام را نپسنديد و گفت: اين اسب براى  ديگرى گفت: براى اسب دوانى و... سلطان هيچ

 ز زن بد و همسايه بد، خوب است.فرار ا

 از اثرات سوء همسايه بد همين بس كه هنگام خريد خانه، ابتدا بايست سراغ موقعيت

خانه و كيفيت آن و نيز قيمت منزل نرفت، بلكه اولين سؤال بايستى از همسايگان آن 

اى بخرم،  خواهم خانه آمد و عرض كرد: مى شخصى نزد حضرت رسالت منزل باشد.

. اوّل همسايگان سپس خانه، اوّل رفيق سپس سفر ريدارى كنم؟ حضرت فرمودند:كجا خ

 3.«ُاَلْجَوارُ ثُمَّ الدّارُ، الرَّفيقُ ثُمَّ السَّفَر»

 روابط همسایگان در زمانه ما

ها براى تهيه امكانات رفاهى  ها و نوآورى آورى زندگى عصر صنعت و تكنولوژى با همه فن

هاى اصيل جدا  به خود مشغول داشته كه او را از همه ارزشبراى بشر، چنان انسان را 

نموده و بيگانه ساخته است. امروزه ديگر خبرى از ارتباط بين اقوام و بستگان چون 

شناسند چه رسد  گذشته وجود ندارد و همسايگان در شهرهاى بزرگ گاه همديگر را نمى

 برطرف سازند.به اينكه ارتباطى با يكديگر داشته و يا نيازهاى هم را 
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اى از بوى تعفن منزل همسايه خويش متأذى  ايم كه همسايه بارها در جرايد خوانده

كند و آنها پس از طى مراحلى وارد منزل  شود و به مأمورين انتظامى شكوه مى مى

همسايه شده و در مقابل بدنى كه چندين روز است كه از مرگ وى گذشته است و يا در 

 شوند. اند، روبرو مى قمع گشته مقابل اجسادى كه قلع و

 همسایگى خداوند

آن چه گفتيم پيرامون همسايه زندگى دنيوى بود، امّا آيا براى همسايه خود در زندگانى 

 ايم يا با.... ن همسايهان و معانداايم؟ در آنجا با كفار و مشرك يدهجاويد اخروى فكرى انديش

 1.«مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليکٍ مُقْتَدِرٍفى  ،مُتَّقينَ فى جَنّاتٍ وَنَهَرٍاِنَّ الْ»
 .گزينند ها و نهرهاى بهشتى جاى دارند، در جايگاه صدق نزد خداوند متعال سكنى مى همانا پرهيزكاران در باغ

 فرمايد: رسول مكرم اسالم در روايتى مى

كند، و منادى ندا  جا جمع مى چون روز قيامت فرا رسد، خداوند همه خاليق را يک

دهد: كجايند اهل فضل؟ سپس  دهد: كجايند اهل صبر؟ سپس منادى ديگر ندا مى مى

دهد به طورى كه همه صداى او را  منادى ديگر از سوى خداوند عزّ و جل ندا مى

اَيْنَ جيرانُ اللّهِ جَلَّ جاَللُهُ فى » جايند همسايگان خداوند متعالك گويد: شنوند، و مى مى

شتابند و به  خيزند و جمعى از مالئک به استقبال آنها مى مى گروهى از مردم بپا ؟«دارِهِ

 اش شديد؟ گويند: شما در دنيا چه كرديد كه امروز همسايگان خداوند در خانه آنها مى

كُنّا نَتَحابُّ فِى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ نَتَباذَلُ فِى اللّهِ، وَ نَتَزاوَرُ » گويند: آنها در پاسخ مالئک مى

 2.«هِفِى اللّ 
كرديم و براى او  داشتيم، و در راه او بذل و انفاق مى ما هر كسى و هر چيزى را به خاطر خداوند متعال دوست مى

 .نموديم به همديگر كمک مى

عشق به هر چيز در راه خدا، بذل و بخشش در راه او و كمک و يارى دين و آئين حقّ و 

سپس منادى از  ايگى او هستند.نيز همدردى با اولياء و دوستان خداوند بهاى همس

صَدَقَ عِبادى خَلُّوا سَبيلَهُمْ لِيَنْطَلِقُوا اِلى جَوارِ اللّهِ فِى الْجَنَّةِ » دهد كه: رسول خدا ندا مى

 3.«بِغَيْرِ حِسابٍ
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 .راست گفتند بندگان من، آنها را رها كنيد تا بدون محاسبه به سوى همسايگى خداوند در بهشت بروند
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 نشست و برخاست

اى در اطراف او  در يكى از روزهاى جمعه، در صفه مسجد نشسته و عده پيامبر خدا

اى تنگ تشكيل داده بودند. جمعى ديگر كه از اصحاب جنگ بدر بودند و به همين  حلقه

قرار داشتند، وارد مجلس گشتند و به  اهلل جهت بسيار مورد احترام و اكرام رسول

و سپس حضار سالم نمودند، وهمين طور منتظر شدند كه مردم  ور رسول اهللحض

تكانى بخورند، تا بلكه جايى باز شود و آنها هم بنشينند، و از محضر پيامبر خدا استفاده 

برند؛ امّا هيچكس كوچكترين حركتى نكرد. رسول خدا اين حالت را براى واردين و 

ترين حد ايمان را داشتند،  در غزوه بدر كه عالى مخصوصاً براى كِبار اصحاب و حاضرين

 نپسنديد، و لذا ناراحت شد و به چند نفر امر كرد كه برخيزند.

دانند بايستى به صراحت مورد امر و نهى واقع شوند تا شيوه  آنان كه ادب مجالست را نمى

 نشست و برخاست را درك كنند، وخوش آنكس كه پند گيرد و اندرز پذيرد.

أسفانه، آثار خشم از چهره كسانى كه بلند شده بودند، ظاهر شد. و كور دالن منافق امّا مت

كه هر لحظه در كمين ديدن ضعفى هستند تا چون عقرب، زهر خود را فرو نشانند، 

سخن به طعن سردادند كه پيامبر خدا عدالت را رعايت نكرده و متقدمين را فداى 

يفه نازل و دستور الهى در زمينه نشست و متأخرين نموده است. در اين اثنا آيه شر

 برخاست فرا رسيد.

يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اِذا قيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِى الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللّهُ لَكُمْ وَ اِذا قيلَ »

تُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ انْشُزُوا فانْشُزُوا يَرْفَعِ اللّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذينَ اُو

 1.«ٌخَبير
شود مجلس را وسعت بخشيد و به واردين جا دهيد، چنين كنيد. خداوند  اى مؤمنين، هرگاه به شما گفته مى

شود برخيزيد بر خيزيد. خداوند مؤمنين از  بخشد. و هنگامى كه به شما گفته مى بهشت را براى شما وسعت مى
 دهيد آگاه است. بخشد. خداوند به آنچه انجام مى اى واال و دانشمندان از شما را درجات عظمى مى را مرتبهشما 

همنشينی يكی از لوازم مهم زندگی اجتماعی است. آثار متعدد آن خاصه در ترويج 

 بارهاين در اخبار و احاديث زيادى ها موجب شده رفاقت و دوستی و همدلی بين انسان

 هايى از آنها را خواهيم آورد. كه به حول و عنايت خداوند در اين مبحث نمونه بيان شود
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 كجا بنشینیم

 بهترين نقطه در هر مكانى براى نشستن عبارت است از:

 ـ رو به قبله

 1.«ءٍ شَرَفاً وَ شَرَفُ الْمَجالِسِ ما اسْتَقْبَلَ بِهِ الْقِبْلَةَ اِنَّ لِكُلِّ شَى»: قال رسول اهلل

 .شرف و عزّتى دارد و شرف اين مجالس رو به قبله نشستن است هر چيزى

 فرمايد: را چنين بيان مى سيره رسول خدا امام صادق

 2.«كانَ رَسُولُ اللّهِ اَكْثَرُ ما يَجْلِسُ تَجاهَ الْقِبْلَةِ »

 .رو به قبله بود در بيشتر اوقات، نشستن پيامبر خدا

 3نشست. نزديک در و رو به قبله مى« نحماد بن عثما»خود آن حضرت بنا به نقل 

 ـ آخر مجلس 

 4.«اِذا اَتى اَحَدُكُمْ مَجْلِساً فَلْيَجْلِسْ حَيْثُ ما اِنْتَهى مَجْلِسَهُ »: قال رسول اهلل
هنگامى كه كسى از شما وارد مجلس شد، هر كجا كه مجلس پايان گرفته بود و جمعيت تا بدان حد رسيده بود 

 .بنشيند

 كرد. ت نيز چنين مىو خود آن حضر

اِذا دَخَلَ مَنْزاِلً قَعَدَ فى اَدْنَى الْمَجْلِسِ حينَ  كانَ رَسُولُ اللّهِ»: قال الصادق

 5.«يَدْخُلُ

 .نشست شدند، دم در مى وقتى وارد منزل مى همواره رسول خدا

 اين شيوه نشستن را عالمت تواضع و فروتنى خوانده است. امام صادق

 6.«واضع اَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ دُونَ شَرَفِهِاِنَّ مِنَ التَّ»

 .تر از حد خود بنشيند از عالئم تواضع اين است كه انسان در مجلس، پايين

و وسايل الشيعة به نقل از اصول كافى  در روايت ذيل كه بحاراألنوار از امام عسكرى
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 بيان شده است. اى از نشستن اند، ثواب چنين شيوه نقل نموده آن را از امام صادق

 1.«مَنْ رَضِىَ بِدُونِ الشَّرَفِ مِنَ الْمَجْلِسِ لَمْ يَزَلِ اللّهُ وَ ماَلئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتّى يَقُومَ»
شود، خداوند و فرشتگانش، بر وى درود  تر از حد خود راضى شود، تاوقتى كه بلند مى آنكه به نشستن در پايين

 .فرستند مى

باال دست نشينى را جز براى كسى كه سه خصلت داشته باشد، جايز  حضرت امير

 نشمرده است.

ال يَجْلِسُ فى صَدْرِ الْمَجْلِسِ ااِلّ رَجُلٌ فيهِ ثَالثُ خِصالٍ، يُجيبُ اِذا سُئِلَ، وَ يَنْطِقُ اِذا عَجَزَ »

ءٌ مِنْهُنَّ  ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ فيهِ شَىالْقَوْمُ عَنِ الْكَالمِ، وَ يُشيرُ بِالرَّأىِ الَّذى فيهِ صاَلحُ اَهْلِهِ

 2.«فَجَلَسَ فَهُوَ اَحْمَقٌ
باال دست مجلس ننشيند مگر كسى كه سه خصلت داشته باشد، هر وقت سئوالى كردند بتواند جواب دهد، هرگاه 

ن كس كه مردم عاجز از سخن گفتن شدند او بتواند حرف بزند، به آنچه مصلحت باشد بتواند اشاره نمايد، پس آ

 .بدون وجود اين سه ويژگى در او به جاى بلندى تكيه زند، نادان و جاهل است

اى براى نشستن، كسب فضل كند،  آدمى هرگز نخواهد توانست با انتخاب محل شايسته

طبعاً نشستن در مكانى كه باالتر از شأن انسان است موجب تضعيف وى نزد مردم و باز 

تر از  شود. ولى نشستن در مكان مطابق شأن و يا پايين ىشدن باب اتهام به تكبر و... م

 آن، شخصيت آدمى را باالتر خواهد برد، و به مكانى باالتر خواهد رساند.

ال تَسْرَعَنَّ اِلى اَرْفَعِ مَوْضِعٍ فِى الْمَجْلِسِ فَاِنَّ الْمَوْضِعَ الَّذى تُرْفَعُ اِلَيْهِ خَيْرٌ »: قال على

 3.«ذى تَحُطُّ عَنْهُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّ
شوى به سوى باالترين مكان آن شتاب منما، زيرا جايى كه از آن باال برده شوى، بهتر از  در مجلسى كه وارد مى

 .جايى است كه از آن پايين آورده شوى

البته آنچه گفتيم اثر وضعى خضوع و فروتنى است و االّ اگر كسى به خاطر جلب توجه 

شود و گناه  شأنش، از خود تواضع نشان دهد، ريا محسوب مى ديگران و به قصد ارتفاع

 باشد. آن كمتر از تكبر نمى

 خانه ـ محل مورد نظر صاحب

اش واقف گردد، و يا  چه بسا ميزبان خوش نداشته باشد مهمانش به عيوب احتمالى خانه
                                                           

 ـ همان. 1
 .314، ص 41ـ بحاراألنوار، ج  2
 ـ غررالحكم. 3
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 خانه به واسطه ايجاد محدوديت براى آنان متاذّى شوند، بر همين اهل و عيال صاحب

فرمايد، مهمان دستور صاحب منزل را رعايت كند و مكانى كه  مى اساس امام باقر

 مورد نظر اوست براى جلوس انتخاب نمايد.

اِذا دَخَلَ اَحَدُكُمْ عَلى اَخيهِ فى رَحْلِهِ فَلْيَقْعُدَ حَيْثُ يَأْمُرُ صاحِبُ الرَّحْلِ فَاِنَّ صاحِبَ الرَّحْلِ »

 1.«هِ مِنَ الدّاخِلِ عَلَيْهِاَعْرَفُ بِعَوْرَةِ بَيْتِ 
هرگاه يكى از شما وارد منزل برادرش شد، هر جا كه او گفت بنشيند، چرا كه صاحب منزل به عيوب منزل خود 

 .تر است نسبت به مهمان آگاه

 شیوه نشستن

 عنه در اصول كافى، در خصوص كيفيت نشستن پيامبرخدا اهلل مرحوم كلينى رضى

 اند: آورده

فُصاءَ وَ هُوَ اَنْ يُقيمَ ساقَيْهِ وَ يَسْتَقْبِلَهُما بِيَدِهِ، وَ يَشُدَّ ، يَجْلِسُ ثاَلثاً، اَلْقُرْبِىُّ كانَ النَّ»

يَدَهُ فى ذِراعِهِ، وَ كانَ يَجْثُو عَلى رُكْبَتَيْهِ وَ كانَ يُثَنّى رِجاْلً واحِدَةً وَ يَبْسُطُ عَلَيْهَا االُخْرى، 

 2.«قَطُّ وَ لَمْ يُرَ مُتَرَبِّعاً 
ها را از زمين بلند، و  ـ نوعى نشستن بنام قرفصاء و آن اينست كه ساق 1نشستند:  سه جور مى پيامبرخدا

نشست  ـ دو زانو مى 2ها را به شكم چسبانده و پاها را به شانه ببندد،  زانوها را حلقه وار با دو دست بگيرد، و ران

 .داخت و البته هرگز ديده نشد كه چهار زانو بنشيندان ـ يک پا را خم و پاى ديگر را روى آن مى 3

در روايت ذيل چهار خصوصيت مؤمن و از جمله شيوه نشستن او را بيان  امام صادق

 دارد. مى

و  عَالماتُ الْمُؤْمِنِ اَرْبَعَةٌ، نَوْمُهُ كَنَوْمِ الْغَرْقى، وَ اَكْلُهُ كَاَكْلِ الْمَرْضى، وَ بُكائُهُ كَبُكاءِ الثَّكْلى،»

 3.«قُعُودُهُ كَقُعُودِ الواثِبِ
عالمات مؤمن چهار چيزند، خواب او چون خواب انسان در حال غرق است اندك و سبک است خوراك او چون 

اش چون مادر بچّه مرده است  خورد كانّه پرهيز دارد(، گريه خوردن انسان بيمار است )كم است و همه چيز نمى

 .نشيند( خواهد جستن كند )نيم خيز مى ن كسى است كه مىكند(، نشستن وى چو )بسيار گريه مى

 در خصوص شيوه ورود انسان به مجلس و نيز جدا شدن مؤمنين از يكديگر آمده است:

اِذَا الْتَقَيْتُمْ فَتَالقُوا بِالتَّسْليمِ و اَلتَّصافُحِ، وَ اِذا تَفَرَّقْتُمْ فَتَفّرَّقُوا »: قال رسول اهلل

                                                           
 .465، ص 45ـ بحاراألنوار، ج  1
 .3414، ح 2ـ اصول كافى، ج  2
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 1.«بِاالِسْتِغْفارِ
وقتى همديگر را مالقات كرديد سالم كنيد و مصافحه نماييد و آنگاه كه از هم جدا شديد، براى يكديگر استغفار 

 .نماييد

 مجلس گناه

نشستن در مجلس گناه و معصيت، مشروع نيست و اين عدم جواز به صراحت از آيه ذيل 

 شود. استفاده مى

نا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّى يَخُوضُوا فِى حَديثٍ غَيْرِهِ وَ اِمّا وَ اِذا رَأَيْتَ الَّذينَ يَخُوضُونَ فى آياتِ»

 2.«يُنْسِيَنَّکَ الشَّيْطانُ فاَل تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمينَ 
اگر  كنند نگاه نمايى، از آنها روى برگردان تا به سخن ديگرى بپردازند و هرگاه كسانى كه آيات ما را استهزاء مى

 شيطان آن را از ياد تو برد به محض توجه با اين قوم ستمگر منشين.
 فرمايند: در تفسير همين آيه شريفه مى رسول خدا

مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ واليَوْمِ االْخِرِ فاَل يَجْلِسُ فى مَجْلِسٍ يُسَبُّ فيهِ اِمامٌ اَوْيُغْتابُ فيه »

 3.«مُسْلِمٌ

 .نشيند امت ايمان دارد در مجلسى كه امامى را ناسزا گويند و يا مسلمانى را غيبت كنند نمىآنكه به خدا و روز قي

شرط جواز حضور در مجلس معصيت اين است كه به وسيله فريضه نهى از منكر، گناه 

 ترك شود، و لذا آنكه قادر بر تغيير معصيت نيست حضور او در آن مجلس حرام است.

لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَجْلِسَ مَجْلِسا يُعْصَى اللّهُ فيهِ وَ ال يَقْدِرُ عَلى  ال يَنْبَغى» :قال الصادق

 4.«تَغيرِهِ

 .سزاوار نيست مؤمن در مجلسى بنشيند، كه خداوند در آن نافرمانى شود و او قادر بر تغيير وضع مجلس نباشد

رام اى كه در آن شراب باشد، حتى براى كسانى كه از آن ننوشند ح نشستن بر سفره

 است.

ال تَجْلِسُوا عَلى مائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْها الْخَمْرُ، فَاِنَّ الْعَبْدَ اليَدْرى مَتى »: قال الصادق

 5.«يُؤْخَذُ

                                                           
 .2124، ح 2ـ اصول كافى، ج  1
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 .شود داند چه وقت روح از بدنش جدا مى اند ننشين، كه انسان نمى اى كه در آن شراب گذاشته بر سفره

ها و افترائات را باز  ام قرار دهد، و باب تهمتاز نشستن در مكانى كه آدمى را در مظان اته

نمايد، و نيز جلوس در محلى كه قدم به قدم انسان را به گناه نزديک كند، همانند 

جلوس در مجلس مقدمات معصيت و يا نشستن با نامحرمى كه ظرف وسوسه ابليس را 

 نمايد، به شدّت نهى شده است. مهيا مى

دارد و يا شركت  به مقدسات به ترديد و شک وا مىجلوس در مكانى كه آدمى را نسبت 

 در تشكيالت ضد دينى و يا غير منطبق با اهداف دين نيز حرام است.

 قابل استخراج است. اين نكات همگى از روايت ذيل از حضرت اميرالمؤمنين على

 1.«مَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللّهِ وَ الْيَوْمِ االْخِرِ فاَل يَقُومُ مَكانَ رَيْبَةٍ»
 .آنكه به خدا و قيامت ايمان دارد در مكان تهمت و شک نايستد

نشينى نيز مردود است، تفحص در اعمال و كردار ديگران، دقت در حركات  كوچه

رهگذران، شنيدن ناماليمات، باز شدن چشم به نامحرم و... از تبعات اين رذيله اخالقى 

 است.

 2.«الطُّرُقاتِاِيّاكَ وَ الْجُلُوسَ فِى »: قال رسول اهلل

 .ها بپرهيز از نشستن در كوچه

نشستن در جلسات دو دسته نيز مورد مذمت قرار گرفته است و آنان عبارتند از: دل 

 مردگان و دنيامداران هستند.

اِيّاكُمْ وَ مُجالَسَةَ الْمَوْتى، قيلَ يا رَسُولَ اللّهِ، مَنِ الْمَوْتى؟ قال: كُلُّ »: اهلل قال رسول

 3.«طْغاهُ غِناهُغَنِىٍّ اَ
از نشستن با مردگان بپرهيز، اصحاب عرض كردند: آنها چه كسانى هستند؟ فرمود: هر ثروتمندى كه ثروتش او را 

 .سركش و نافرمان كرده باشد

اِيّاكُمْ وَ مُجالَسَةَ الْمُلُوكِ وَ اَبْناءَ الدُّنْيا، فَفى ذلِکَ ذِهابُ دينِكُمْ وَ »: قال الصادق

 4.«مُ نِفاقا، وَ ذلِکَ داءٌ دَوِىٌّ ال شِفاءَلَهُ، وَ يُورِثُ قَساوَةَ الْقَلْبِ وَ يَسْلُبُكُمُ الْخُشُوعَ يُعَقِّبُكُ
شود و نفاق شما را در پى  از همنشينى با حاكمان و دنيامداران بپرهيز، كه اين موجب از دست رفتن دينتان مى
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كه شفا ندارد و موجب قساوت قلب شده و خشوع شما را اى است  دارد، و همراهى و مجالست با آنها درد سينه

 .كند سلب مى

 مجلس ذكر

 توان به سه دسته تقسيم نمود. مجالس را مى

اَلْمَجالِسُ ثَالثَةٌ، غانِمٌ وَ سالِمٌ وَ شاحِبٌ، فَاَمَّا الْغانِمُ فَالَّذى يُذْكَرُ اللّهُ »: اهلل قال رسول

 1.«لسّاكِتُ، وَ امَّا الشّاحِبُ فالَّذى يَخُوضُ فِى الْباطِلِتَعالى فيهِ، وَ اَمَّا السّالِمُ فا
اند، مجلس غنيمت و سالمت و هزل. مجلس غنيمت مجلسى است كه در آن ياد خدا شود،  مجالس سه دسته

 .مجلس سالمت مجلسى كه به سكوت بگذرد، و مجلس هزل مجلسى است كه به گناه آلوده شود

 ر و ياد خداوند است.هذا بهترين مجلس، مجلس ذك على

 2.«ِعَلَيْکَ بِمَجالِسِ الذِّكْر»: قال رسول اهلل

 .بر تو باد حضور در مجالس ذكر و ياد خدا

 همان حضرت روزى خطاب به برخى اصحاب فرمودند:

 .«اِرْتَعُوا فى رِياضِ الْجَنَّةِ»

 اصحاب عرض كردند: رياض جنّت چيست؟ حضرت فرمود: مجالسى است كه ياد خدا در

 3آن بشود مَجالِسُ الذِّكْرِ 

 .هاى بهشت استفاده بريد، آنها مجالس ياد خدا هستند از باغ

البته مراد از ذكر، صِرف اذكار زبانى نيست، بلكه هر مجلسى كه در آن امر واجب يا 

شود. و لذا مجالس عبادت و مجلس امر  مستحبى اقامه شود. مجلس ياد خدا محسوب مى

كر، و نيز مجلس اصالح ذات بين، مجلس ازدواج و مقدمات آن، به معروف و نهى از من

مجالس موعظه، مجالس تعليم علوم اسالمى و يا تربيت دينى و... همه مجالس ذكر 

 هستند.

 4.«مَنْ جَلَسَ مَجْلِساً يُحْيى فيهِ اَمْرَنا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ »: قال الرضا

 .ميرد، قلب او نمرده است ها مى شود، روزى كه قلب بنشيند كه امر ما دين خدا احياء مىكسى كه در مجلسى 
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به همين خاطر، نشست و برخاست با علماء و دانشمندان دين، آنهايى كه از تديّن و 

 دهند مورد سفارش اكيد واقع شده است. اخالق خود، بهره مى

 1.«وَ يَحْسُنْ اَدَبُکَ وَ تَزْكُو نَفْسُکَ جالِسِ الْعُلَماءَ يَزْدَدْ عِلْمُکَ»: قال على

 .شود گردد و نفست پاكيزه مى شود و ادبت نيكو مى با دانشمندان بنشين كه به دانشت افزوده مى

همان طورى كه بهترين مجلس، مجلس ياد خدا به طور اعم بود، بدترين مجلس نيز 

س سكوت محض كه مجلسى است كه هيچگونه يادى از خداوند در آن نباشد، مجل

گذرانى  چيزى از واجبات و مستحبّات در آن مطرح نشود، اين مجلس نيز به واسطه وقت

 شود. و هدر دادن عمر، باعث حسرت در قيامت مى

ما اِجْتَمَعَ قَوْمٌ فى مَجْلِسٍ لَمْ يَذْكُرُوا اللّهَ وَ لَمْ يَذْكُرُونا، ااِلّ كانَ ذلِکَ »: قال الصادق

 2«رَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيمِةِالْمَجْلِسُ حَسْ
بيت را ننمايند، مگر اينكه اين مجلس  هيچ گروهى نيستند كه در يک جا جمع شده باشند و ياد خدا و ياد ما اهل

 .در قيامت موجب حسرت آنها شود

 مجلس، امانت است

 يكى از آداب مهم مجالس آن است كه سخنان مطرح شده به بيرون از آن سرايت نكند،

چه اينكه هر سخنى، خاص وقت و مكان خود است و در غير آن زمان و مكان چه بسا 

بود سخنان مجالس منتشر شود،  همان مفهوم را نرساند، عالوه بر اينكه اگر قرار مى

 گشت. مجلسى بر قرار نمى

 3.«اَلْمَجالِسُ بِاالَمانَةِ وَ اِفْشاءُ سِرِّ اخيکَ خِيانَةٌ»: اهلل قال رسول

 .ها امانت و افشاء راز برادرت خيانت به اوست مجلس

 اند: آن حضرت نيز فرموده

 4.«اِنَّما يَتَجالَسُ الْمُتَجالِسان بِاَمانَةِ اللّهِ فال يَحِلُّ الَحَدِهِما اَنْ يُفْشِىَ عَلى اَخيهِ ما يُكْرِهُ»

 .پسندد آشكار كند ه برادرش نمىنشينند و لذا جايز نيست يكى از آنها، آنچه را ك همنشينها با امانت الهى مى

البته اگر جان، مال يا عرض مسلمانى در مجلسى هتک شد، اين حكم اخالقى مقيد 

                                                           
 ـ غررالحكم. 1
 .461، ص 45ـ بحاراألنوار، ج  2
 .12، ص 44ـ همان، ج  3
 .11ـ تنبيه الخواطر، ص  4
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شود، و افشاء آن مسئله نه تنها جايز است بلكه در برخى مراتب چون لزوم اداء  مى

 شود. شهادت، واجب مى

جالِسٍ، مَجْلِسٌ سَفَکَ فيهِ دَمٌ حَرامٌ، وَ اَلْمَجالِسُ بِاالَمانَةِ ااِلّ ثاَلثَةُ مَ»: قال رسول اهلل

 1.«مَجْلِسٌ اِسْتَحَلَّ فيهِ فَرْجٌ حَرامٌ، وَ مَجْلِسٌ اِسْتَحَلَّ فيهِ مالٌ حرامٌ بِغَيْرِ حَقِّهِ
مجالس امانت هستند االّ سه مجلس، مجلسى كه در آن خونى به ناحق ريخته شده باشد، مجلسى كه در آن 

 .عِرض كسى مورد تجاوز قرار گيرد. مجلسى كه در آن مال و ثروتى به ناحق غصب شود فحشايى صورت پذيرد و

 كفاره مجلس

ها، و نيز گفتگوهاى دوستان، معصيتى و لغزشى  ها و شب نشينى چه بسا در مجلس

صورت گيرد، و يا با اشاره و خنده و سخنى، جراحتى در قلوب ديگران ايجاد شود، لذا 

لس از خداى متعال طلب مغفرت كرد و استغفار نمود، شيوه اين شايسته است، بعد از مج

 استغفار و مقدار آن در روايات ذيل آمده است.

اِنَّ كَفّارَةَ الْمَجْلِسِ، سُبْحانَکَ اللّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ ال اِلهَ ااِلّ اَنْتَ، رَبِّ تُبْ »: قال رسول اهلل

 2.«عَلَىَّ وَ اغْفِرْلى
ست از: سُبْحانَکَ... منزه و پاك هستى خدايا، و ستايش خاص توست، نيست معبودى جز كفاره مجلس عبارت ا

 .تو، پروردگارا توبه مرا بپذير و مرا ببخشاى

خاستند بيست و پنج بار استغفار  سيره آن حضرت چنين بود كه هرگاه از مجلسى بر مى

 نمودند. مى

ومُ مِنْ مَجْلِسٍ وَ اِنْ خَفَّ حَتّى يَسْتَغْفِرَ اللّهَ ، كانَ ال يَقُاِنَّ رَسُولَ اللّهِ»: قال الصادق

 3.«عَزَّ وَ جَلَّ خَمْساً وَ عِشرينَ مَرَّةً
خاست مگر اينكه بيست و پنج بار از خداى متعال طلب  همواره از مجلسى هر چند كوتاه بر نمى رسول خدا

 .نمود غفران مى

 مجلس بيان فرموده است.اين ذكر را براى هنگام برخاستن از  امام باقر

مَنْ اَرادَ اَنْ يُكْتالَ بِالْمِكْيالِ االَوْفى فَلْيَقُلْ اِذا اَرادَ اَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ: سُبْحانَ رَبِّکَ رَبِّ »

                                                           
 .465، ص 45ـ بحاراألنوار، ج  1
 .464، ص 45ـ بحاراألنوار، ج  2
 .251، ص 16ج  ـ همان، 3
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 1.«الْعِزَّةِ عَمّا يَصِفُونَ، وَ ساَلمٌ عَلَى الْمُرْسَلينَ وَ الْحَمْدُللّهِ رَبِّ الْعالَمينَ
خيزد، بگويد: سبحانک... منزه است  هد با ترازوى دقيقى سنجيده شود، هر گاه از مجلسى بر مىخوا آنكه مى

كنند، و سالم بر رسوالن و حمد و ستايش خاص  پروردگار تو، پروردگار عزّت و قدرت از آنچه آنان توصيف مى

 .خداوندى است كه پروردگار جهانيان است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .112تا  111؛ متن ذكر، در سوره صافات، آيات 441، ص 4ـ تفسير نوالثقلين، ج  1
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 دوستاندیدار 

نسان از همان مراحل آغازين حيات بر كره خاكى، متوجه اين نكته شده بود كه براى ا

رفع حوائج و نيازهايش بايستى به صورت اجتماعى زندگى كند و خود تنها قادر به حلّ 

هاى اجتماعى را ايجاد كردند، و بين  زندگى اجتماعى، گروه همه مشكالت خويش نيست.

هايى كه موجب تشكيل آن اجتماع شده است،  ايست علقهب هر گروه اجتماعى طبيعتاً مى

هاى خرد و كالن در جوامع با محورى خاص و داشت. و بر همين اساس گروه وجود مى

 مطابق نيازهاى مختلف گردهم آمدند.

شود به عنوان مثال، كودك خردسال  عمر به يک صورت نمايان نمى سنیهر ين نياز در ا

شود.  احتياج موجب دوستى وى با كودكى ديگر مى محتاج به همبازى است، و اين

جوان، طالب كسى است كه با او درد دل كند و مشكالت خود را باز گويد و راه حل پيدا 

فرساى پيرى را در كنار آنان به  طلبند كه زندگى طاقت نمايد، پيران جامعه كسانى را مى

بشر وجود دارد، ولى در اين بعد فطرى در تمامى مراحل زندگى  راحتى سپرى نمايند.

 تأثير عميق دوست در و تجارب كم و احياناً ناپختگى جوان به واسطهمرحله جوانى 

 از اهميت بسيار زيادترى برخوردار است. روحيه جوان برخالف خردسال و پير

تأثير بسيار دوست خوب در زندگی قابل انكار نيست. از اين رو نگهداشت دوست از 

های متعددی برای راه دار است. قرآن كريم و روايات اهل بيتای برخوراهميت ويژه

   مالقات با دوستان است.ترين آنها اند كه يكی از مهمها بيان كرده بقاء دوستی

 دوستانثار و بركات دیدار آ

اى برخوردار است. به  ديدار برادران و دوستان در بين اخبار و احاديث از جايگاه ويژه

 ن روايات توجه كنيد:هايى از اي نمونه

 ـ زیارت خداوند 1

 خداوند است.يدار دوستان همانند ديدار د

مَنْ زارَ اَخاهُ فى بَيْتِهِ قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ: اَنْتَ ضَيْفى وَ زائرى، عَلَىَّ »: قال رسول اهلل
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 1.«قِراكَ، وَ قَدْ اَوْجَبْتُ لَکَ الْجَنَّةَ بِحُبِّکَ اِيّاهُ
فرمايد: تو مهمان و زائر من هستى، پذيرايى تو  برادرش را در منزلش زيارت كند، خداوند متعال به وى مىهر كه 

 .با من است. من به خاطر دوستى تو با او، بهشت را برايت واجب ساختم

عَلَىَّ، وَ  مَنْ زارَ اَخاهُ فِى اللّهِ، قالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ، اِيّاىَ زُرْتَ وَ ثَوابُکَ »: قال الصادق

 2.«لَسْتُ اَرْضى لَکَ ثَواباً دُونَ الْجَنَّةِ
فرمايد: مرا ديدن كردى و ثواب تو با من است  هر كه به خاطر خداوند از برادرش ديدن كند، خداى عز و جلّ مى

 .و به ثوابى جز بهشت براى تو راضى نيستم

 ـ عالمت رحمت خدا 2

 توان ديد. دوستان مىيكى از نمادهاى رحمت الهى را در زيارت 

 3.«اِنَّ مِنْ رَوْحِ اللّهِ ثاَلثَةً، اَلتَّهَجُّدُ بِاللَّيْلِ وَ اِفْطارُ الصّائِمِ وَ لِقاءُ االََْخَوانِ» قال الصادق
دار، زيارت  دارى به عبادت، افطار دادن به روزه زنده همانا سه چيز از رحمت خداوند هستند، و آنها عبارتند از شب

 .رادرانو ديدار ب

 ـ آبادانى دل 3

 شود. فكران زنده مى ها با ديدار دوستان و هم دل

 4.«لِقاءُ اَهْلِ الْخَيْرِ عَمارَةُ الْقَلْبِ»: قال على

 .ديدار اهل خير موجب عمران قلب است

 5.«حْيا اَمْرَناتَزاوَرُوا فى بُيُوتِكُمْ فَاِنَّ ذلِکَ حَياةٌ الَمْرِنا، رَحِمَ اللّهُ عَبْداً اَ»: قال الباقر
اى كه هدف ما را زنده  همديگر را در منازلتان ديدار كنيد كه اين موجب بقاء امر ماست، خداى رحمت كند بنده

 .دارد مى

 همدلیـ ایجاد  4

 از بركات مهم زيارت و ديدار دوستان است. همدلیمحبت و 

 6.«الزِّيارَةُ تُنْبِتُ الْمَوَدَّةَ»: قال رسول اهلل

                                                           
 .345، ص 44ـ بحاراألنوار، ج  1
 ـ همان. 2
 .461، ص 11ـ وسايل الشيعة، ج  3
 .211، ص 44ـ بحاراألنوار، ج  4
 .144، ص 2ـ همان، ج  5
 .355، ص 44ـ همان، ج  6



 403 

 .روياند ودّت و محبت را مىديدار، م

 ـ غنیمت بزرگ 5

 1.«لِقاءُ االِخْوانِ مَغْنَمٌ جَسيمٌ وَ اِنْ قَلُّوا»: قال على

 .ديدار برادران غنيمت بزرگى است هر چند اين دسته از برادران اندكند

در روايت باال ضمن بيان اثرى مهم از آثار ديدار دوستان كه عبارت  حضرت امير

 اى بزرگ، از كميابى چنين دوستانى شكوه دارند. ن فايدهاست از عايدشد

 ـ بهشت 6

هاى ديدار با دوستان، ثواب اخروى اين عمل است، و آن رستگارى عظيم و  يكى از بهره

 رضايت خداوند و رضوان اوست.

زَّ وَ جَلَّ اَيُّهَا الزّائِرُ مازارَ مُسْلِمٌ اَخاهُ الْمُسْلَمَ فِى اللّهِ وَ للّهِ، ااِلّ ناداهُ اللّهُ عَ»: قال الصادق

 2.«طِبْتَ وَ طابَتْ لَکَ الْجَنَّةُ
هيچ مسلمانى از برادر مسلمانش در راه خدا و براى خدا ديدار نكرد، جز آنكه خداوند متعال صدايش زند، اى زائر 

 .خوش باش و بهشت براى تو مبارك باد

 ه آنكه در اذهان معهود است.و در روايت ذيل، اين بهشت را بهشتى خاص معرفى كرده ن

اِنّ للّهِ عَزَّ وَ جَلَّ جَنَّةً ال يَدْخُلُها ااِلّ ثاَلثَةٌ، رَجُلٌ حَكَمَ عَلى نَفْسِهِ بِالْحَقِّ، وَ »: قال الباقر

 3.«وَ رَجُلٌ آثَرَ اَخاهُ الْمُؤْمِنَ فِى اللّهِ اَخاهُ الْمُؤْمِنَ فِى اللّهِ  رَجُلٌ زارَ
هشتى است كه جزء سه كس واردش نشوند، كسى كه به حق حكم كند ولو به ضرر خودش خداوند متعال را ب

باشد، آنكه برادر مؤمنش را به خاطر خداوند زيارت نمايد، و كسى كه به خاطر خداوند، برادر مؤمنش را بر خود 

 .ترجيح دهد

بدكاران  عشق نيكوكاران به هم و عالقه فاجران به آنان را و همچنين كينهذيل  در روايت

 نسبت به نيكوكاران و به عكس، تبيين شده است.

حُبُّ االَبْرارِ لِالْبْرارِ ثَوابٌ لِالَبْرارِ، وَ حُبُّ الفُجّارِ لاِلْبْرارِ فَضيلَةٌ لِالْبْرارِ، وَ »: قال العسكرى

 4.«ىٌ عَلَى الْفُجّارِبُغْضُ الفُجّارِ لاِلْبْرارِ زَينٌ لاِلَبْرارِ، وَ بُغْضٌ االْبْرارِ لِلْفُجّارِ خِزْ 
شود. همچنين كينه  عشق ابرار به ابرار ثوابى براى آنان، و عشق فاجران به ابرار، فضيلتى براى ابرار شمرده مى

                                                           
 .351ـ همان، ص  1
 .341، ص 44مان، ج ـ ه 2
 .416، ص 11ـ وسايل الشيعة، ج  3
 .342، ص 41ـ بحاراألنوار، ج  4
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 .فاجران نسبت به ابرار، زينت ابرار و كينه ابرار نسبت به فاجران موجب رسوائى و هالكت فاجران است

 قدم براى زیارت

ن و حركت براى ديدار دوستان نيز به عنوان مقدّمه عبادت، گام نهادن و قدم گذاشت

 داراى پاداشى بزرگ است.

مَنْ مَشى زائِراً الَخيهِ فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَتّى يَرْجِعَ اِلى اَهْلِهِ عِتْقُ مِئَةَ »:  قال رسول اللّه

 1.«عَنْهُ مِئَةَ اَلْفَ سيَّتهٍاَلْفَ رَقَبَةٍ، وَ تُرْفَعُ لَهُ مِئَةَ اَلْفَ دَرَجَةٍ وَ تُمْحى 
گردد، ثواب آزاد كردن يكصد  ديدار برادرش قدم بردارد، هر گام او تا وقتى كه نزد اهل خود بر مى سى كه بهك

 .شود هزار بنده دارد، همچنين يكصد هزار درجه به درجات او افزوده شده و همين مقدار از گناهانش محو مى

اَخاهُ فِى اللّهِ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَماً وَ لَمْ يَضَعْ اُخْرى، ااِلّ رَفَعَهُ اللّهُ بِهِ مَنْ زارَ »: فرمايدنيزمیو 

هْلُ دَرَجَةً، وَ اَثْبَتَ لَهُ بِهِ حَسَنَةً، وَ حَطَّ عَنْهُ سَيِّئَةً، وَ اَذِنَ لِمَالئِكَتِهِ فى تَشْييعِهِ، وَ تَعَجَّبَتْ اَ

 2.«فى رِضْوانِ اللّهِ حَتّى يَرْجِعَالسَّمواتِ مِنْ عَمَلِهِ، وَ كانَ 
كسى كه براى خدا، برادرش را ديدار كند، قدمى بر نداشته و ديگرى را بر زمين نگذاشته مگر اينكه خداوند به 

اى براى او نوشته و گناهى از او محو كرده است، و نيز خداوند  اى او را باال برده و حسنه واسطه همان قدم، درجه
ها از عظمت عمل  دهد كه او را همراهى كنند وعمل وى چنان بزرگ است كه اهل آسمان ازه مىبه فرشتگانش اج

 .او تعجب نموده و او تا اينكه باز گردد در رضاى خداوند است

 شیوه دیدار

لذّت ديدار مؤمنين در اين است كه با فاصله زمانى طوالنى صورت گيرد و زمان آن نيز 

ها را آشكار  دهد، عيوب و نقص ت را افزايش مىمحدود باشد. چنين زيارتى، محبّ

 دارد. سازد، ماللت و مشقت را كه از عوارض ديدارهاى پشت سر هم است، بر مى نمى

ها به ديدار دوست خود برو تا  بعد از مدّت فرمايند: در اين باره مى رسول خدا

 3.«زُرْغِبّاً تَزْدَدْ حُبّاً» .ها افزايش يابد محبّت

ديدار پشت سر هم و زياد  :فرمايند مى ر وصيت خود به امام حسيندحضرت امير

 4.«كَثْرَةُ الزِّيارَةِ تُورِثُ الْماَللَةَ » .موجب سختى و رنج است

                                                           
 .461ـ همان، ص  1
 .341، ص 11ـ مستدرك الوسايل، ج  2
 .355، ص 44ـ بحاراألنوار، ج  3
 .234، ص 44ـ همان، ج  4
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 1.«مَنْ كَثُرَتْ زِيارَتُهُ، قَلَّتْ بَشاشَتُهُ »: فرمايدنيزمیو 

 .آنكه ديدارش بسيار باشد، بشاشتش اندك است

ت كه عامل اساسى محبّت، حبّ نفسانى و عشق قلبى است، و توجه به اين نكته الزم اس

 باشد. ديدار نماد آن حبّ مى

 2.«اِذا وَثَقْتَ بِمَوَدَّةِ اَخيکَ فاَل تُبالُ مَتى لَقيتَهُ وَ لَقِيَکَ»

 .هرگاه به دوستى برادرت مطمئن شدى، باك نداشته باش كه چه وقت او را ببينى يا او تو را ببيند

 ناصومزیارت قبور مع

توسل به اولياء خداوند و طلب يارى از آنها به اين عنوان كه آنان در پيشگاه خداوند 

اى شايسته باشند، از ديرباز در ميان تمام جوامع  توانند واسطه متعال عزّتى دارند و مى

قبور هاى انبياء گذشته نيز رواج داشته است. اسالمى مطرح بوده، و حتى در ميان امت

ها بين دوستان و برای عبادت به درگاه خدا و جايگاهی برای رفع كدورت آنان معبدی

در اين زمينه روايات بسيارى از طرق سنّت و شيعه ايجاد همدلی و الفت بين مردم است. 

 .وارد شده است

 3.«مَنْ زارَنى حَيّاً وَ ميِّتاً كُنْتُ لَهُ شَفيعاً يَوْمَ القِيمَةِ»فرمايد: می رسول خدا

 .باشم مرا چه زنده و چه بعد از آن زيارت كند، روز قيامت شفيع او مىآنكه 

، فَاعْلَمْ اَنَّکَ زائرُ عِظامَ اِذا اَرَدْتَ زِيارَةَ اَميرِالمؤمنينَ»فرمايد: نيز می امام صادق

 4.«آدَمَ وَ بَدَنَ النُّوحِ وَ جِسْمَ عَلىِّ بنْ ابيطالبٍ
نى، بدان كه تو استخوان آدم و بدن نوح و جسم على بن را زيارت ك وقتى خواستى حضرت امير

 .كنى را زيارت مى ابيطالب

مَنْ زارَ الْحَسَنَ فى بَقيعِهِ، ثُبِّتَ قَدَمُهُ عَلَى الصِّراطِ يَوْمَ تَزِلُّ » :فرمايدمیخدا رسولنيز 

 5.«فيهِ االَقْدامُ
لرزان است، قدمش بر پل صراط پايدار  ها را در بقيع زيارت كند، روزى كه قدم كسى كه امام مجتبى

                                                           
 ـ غررالحكم. 1
 ـ همان. 2
 .132، ص 111ـ بحاراألنوار، ج  3
 .251ـ همان، ص  4
 .141ـ همان، ص  5
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 .ماند مى

عارفاً بحَقِّهِ،  مَنْ زارَ الْحُسَيْنَ» فرمايد:میدر باره زيارت امام حسينامام صادق

وَ ما  كَتَبَ اللّهُ لَهُ ثَوابَ اَلْفَ حِجَّةٍ مَقْبُولَةٍ وَ اَلْفَ عُمْرَةٍ مَقْبُولَةٍ، وَ غَفَرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 

 1.«تَأَخَّرَ
او را زيارت كند، خداوند براى او ثواب هزار حجّ مقبول و  آنكه با شناخت و آگاهى نسبت به حق امام حسين

 .اش را بخشيده است هزار عمره مقبول نوشته و تمام معاصى گذشته و آينده

مِنّى  سَتُدْفَنُ بَضْعَةٌ» فرمايد:میدر باره زيارت امام رضاهمچنين پيامبر خدا

 2.«بِخُراسانَ، ما زارَها مَكْرُوبٌ االّ نَفَّسَ اللّهُ كُرْبَهُ، وَ ال مُذْنِبٌ ااِلّ غَفَرَ اللّهُ ذُنُوبَهُ
اى او را زيارت نكند، مگر اينكه خداوند گرفتاريش را  شود. هيچ غمديده پاره جگرم در خراسان دفن مىبزودى 

 .اه نبرد، مگر اينكه خداوند خطايش را ببخشدبرطرف ساخته و نيز هيچ گنهكارى بدانجا پن

لَنا حَرَماً و هو قُمْ، و » فرمايد:میحضرت معصومهدر باره زيارت صادقامام 

 3.«جَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُسَمَّى فاطِمَةُ، مَنْ زارَها وَسَتُدْفَنُ فيهِ اِمْرَئَةٌ مِنْ وُلْدى تُ 
گردد، آنكه او را زيارت  م كه نام او فاطمه است در آنجا دفن مىما را حرمى است در قم، بزودى زنى از فرزندان

 .كند بهشت بر او واجب شده است

اند كه  اهلل در ثواب االعمال و نيز ابن قولويه در كامل الزيارات آورده شيخ صدوق رحمه

رسيد، حضرت به وى فرمود: كجا  به حضور امام عسكرى« رى»شخصى از اهل 

را زيارت كردم. حضرت به وى  امام اباعبداهلل الحسين بودى؟ وى جواب داد كه

كردى، همانند زائر قبر امام  امّا اگر تو قبر عبدالعظيم را نزد خودتان زيارت مى فرمودند:

اَمّا لَوْ اَنَّکَ زُرْتَ قَبْرَ عَبْدَالعظيمِ عِنْدَكُمْ، لَكُنْتَ كَمَنْ زارَ الْحُسَيْنَ » .بودى مى حسين

 4.«بنِ عَلّىٍ

 زیارت صلحاء امت

اگر كسى توفيق زيارت پيشوايان را ندارد، صالحان و نيكان امت را، آنان كه عمرى به ورع 

 اند، زيارت نمايد. و تقوا گذرانده و هرگز خود را به مال و جاه دنيا نيالوده

                                                           
 .254ـ همان، ص  1
 .435ـ همان، ص  2
 .264، ص 112ـ همان، ج  3
 .451، ص 11ـ وسائل الشيعة، ج  4
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 1.«بْ لَهُ ثَوابَ زِيارَتِنامَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى زِيارَتِنا فَلْيَزُرْ صالِحى مَوالِينا يُكْتَ»: قال الصادق

 .كسى كه قادر بر زيارت ما نيست به ديدار دوستان درست كردار ما رود، تا ثواب زيارت ما براى او نوشته شود

 اند: نيز در همين باره فرموده امام كاظم

 2.«مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَزُورَ قُبُورَنا، فَلْيَزُرْ قُبُورَ صُلَحاءِ اِخْوانِنا»

 .آن كس كه توان زيارت قبور ما را ندارد، قبر برادران صالح ما را زيارت كند

 زیارت اموات

. مشاهده داردعميق روحى و روانى براى انسان  اثر به قبرستان و زيارت قبور، رفتن

هايى كه تنها با  هاى قبور، تاريخ دفن، تفكر در حال انسان نوشته صفوف مرتب، سنگ

تواند در انسان و شيوه  ىو م باشد اند، عبرتى بس بزرگ مى شده كفنى در دل خاك حبس

 دگرگونى بنيادين و تحركى عظيم ايجاد كند. زندگی او

 3.«زُورُوا الْقُبُورَ فَاِنَّها تُذَكِّرُكُمُ االْخِرَةَ»: قال رسول اهلل

 .كنند قبرها را زيارت كنيد، كه آنها ياد آخرت را در شما زنده مى

يرات و مبرّات براى ميّت ت قبور، ارسال هدايايى چون اذكار و ادعيه يا خزيار دوماثر 

ترديد اينگونه اعمال اگر با رعايت شرايط و ضوابط آن چون اخالص، حليّت است. بى

 .رددگمیاموال و... همراه باشند، به روح ميت واصل 

مْ، وَلْيَطْلُبِ الرَّجُلُ حاجَتَهُ عِنْدَ قَبْرِ اَبيه زُورُوا مَوتاكُمْ فَاِنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِزِيارَتِكُ»: قال على

 4.«وَ اُمِّهِ ما يَدْعُولَهُما
بايست انسان حاجتش را از خداوند  شوند و مى امواتتان را زيارت كنيد، چرا كه آنها به زيارت شما خوشحال مى

 .نزد قبر پدر و مادرش بعد از آنكه براى آنان دعا كند طلب نمايد

زائران و صاحبان ميت است. آنان با مرگ ثر زيارت قبور ايجاد همدلی بين سومين ا

  آفرينند.ها را كنار نهاده و بستری جديد برای همگرائی میعزيزی كدورت

 

 

                                                           
 .354، ص 44ـ بحاراألنوار، ج  1
 .311ـ همان، ص  2
 .1562، ح 1ـ سنن ابن ماجه، ج  3
 .611، ص 2؛ خصال، ج 24، ص 11ـ بحاراألنوار، ج  4
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 برآورده شدن حاجت دیگران

امد كفّ نفس و خود نگهدارى و دراز نكردن دست حاجت به سوى بندگان خدا از مح

 اخالقى و محسّنات روحانى است.

اُمْنُنْ عَلى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ اَميرَهُ وَ احْتَجْ اِلى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ اَسيرَهُ وَ اسْتَغْنِ »: قال على

 1.«عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَظيرَهُ
هر كس بخواه تا اسير خواهى منّت بگذار و حاجتش را روا دار تا امير بر وى گردى، حاجت از  بر هر كس كه مى

 .نياز شوى شوى، از هر كسى خود را بى نياز كن تا چون او بى وى شوى اگر چنين كنى اسير او مى

البته وجود برخى نيازها و حاجتها جزء الينفک زندگى اجتماعى است و هرگز امكان فرار 

هم را ناديده از آنها وجود ندارد. اخبار و احاديث در تفسير آيات شريفه قرآن كريم اين م

 اند. نگرفته

فرمايند: روزى گفتم: خدايا مرا حاجتمند به هيچ كدام از مخلوقان  مى حضرت امير

يا عَلىّ ال تَقُولَنَّ هكَذا، فَلَيْسَ مِنْ اَحَدٍ ااِلّ وَ هُوَ » به من فرمود: قرار مده. رسول خدا

 .«مُحْتاجٌ اِلَى النّاسِ

اَللّهُمَّ ال تُحَوِّجْنى اِلى شِرارِ »قُلْ:  ؟ فرمودند:عرض كردم اى رسول خدا پس چه بگويم

 .«خَلْقِکَ

 2.«اَلَّذينَ اِذا اَعْطَوا مَنُّوا وَ اِذا مَنَعُوا عابُوا» عرض كردم آنها چه كسانى هستند: فرمود:
ر و بدان از اى على چنين مگو، هيچ انسانى نيست مگر اينكه به ديگران نيازمند است، بگو خدايا مرا نيازمند اشرا

گزارند و اگر از يارى نمودن دريغ كنند، مورد  خالئقت قرار مده، آنها كسانى هستند كه اگر كمكى كنند منّت مى

 .دهند نكوهش قرار مى

اَللّهُمَّ »نياز كن  گفت: خدايا مرا از مخلوقانت بى شخصى نيز در حضور امام سجاد

لَيْسَ هكَذا، اِنَّما » شنيدند، به وى فرمودند:. حضرت كه اين دعا را «اَغْنِنى مِنْ خَلْقِکَ 

 3.«النّاسُ بِالنّاسِ، وَ لكِنْ قُلْ: اَلّلهُمَّ اَغْنِنى مِنْ شِرارِ خَلْقِکَ

 .نياز كن چنين صحيح نيست، همانا مردم به يكديگر نيازمندند، بلكه بگو: خدايا مرا از اشرار و بدان مخلوقانت بى

                                                           
 .411، ص 44ـ بحاراألنوار، ج  1
 .32ـ تنبيه الخواطر، ص  2
 .135، ص 41ـ بحاراألنوار، ج  3
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 ثواب قضاء حوائج

اِنَّ اللّهَ خَلَقَ خَلْقَاً مِنْ رَحْمَتِهِ لِرَحْمَتِهِ، بِرَحْمَتِهِ، وَهُمُ الَّذينَ يَقْضُونَ »: قال رسول اهلل

 1.«الحْوائجَ لِلنّاسِ، فَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ فَلْيَكُنْ
كسانى هستند كه حوائج مردم خداوند خاليق را از رحمتش و براى رحمتش و بواسطه رحمتش، خلق نمود، آنها 

 .سازند، پس كسى كه قادر است از آنها باشد، چنين كند را برطرف مى

اَيُّما مُؤْمِنٍ اَوْصَلَ اِلى اَخيهِ الْمُؤْمِنِ مَعْرُوفاً فَقَدْ اَوْصَلَ اِلى رَسْولِ اللّهِ »: قال الصادق

».2 
چنين  د، همانند اين است كه با رسول خداهر كسى از مؤمنان به برادر مؤمنش صله كند و چيزى برسان

 .كرده باشد

اِنَّ لِلّهِ حَسَنَةً اِدَّخَرَها لِثاَلثَةٍ، اِمامٍ عادِلٍ، وَمُؤَمِنٍ حَكَّمَ اَخاهُ فى مالِهِ، »: الكاظمقال 

 3.«خيهِ الْمُؤْمِنِ فى حاجَتِهِالَوَمَنْ سَعى 
ه است، و آن سه عبارتند از پيشواى عادل، مؤمنى كه است كه براى سه كس ذخيره فرمود اى خداوند را حسنه

 .حكم برادرش را در اموال خود نافذ بداند، آنكه در رفع حاجت برادرش تالش نمايد

 بهره اخروى

 رفع نياز حاجتمند از اهميت بسيارى در قيامت برخوردار است.

 4«حَوائِجَ كَثيرةً اَدْناهُنَّ الْجنَّةَ مَنْ قَضى لِمُؤْمِنٍ حاجَةً قَضَى اللّهُ لَهُ  »:  قال رسول اللّه
كسى كه قضاى حاجت مؤمنى را عهده دار شود، خداوند حوائج بسيارى كه كمترين آنها بهشت است، براى او 

 .سازد برآورده مى

مُ اِنَّ لِلّهِ عِبادًا مِنْ خَلْقِهِ، يَفْزَعُ الْعِبادُ اِلَيْهِمْ فى حَوائِجِهِمْ اُولئکَ هُ »: قال الصادق

 5«اآلمِنُونَ يَوْمَ الْقِيمَةِ
كنند،  خداوند را در ميان مخلوقاتش، بندگان خاصى است كه ساير عباد او براى رفع نيازهايشان به آنها رجوع مى

 .آنان در روز قيامت ايمن هستند

تَ اللّهُ مَنْ مَشى فى حاجَةٍ الِخيهِ الْمُسْلِمِ حَتّى يَتُمَّها، اَثْبَ» اند: همان حضرت نيز فرموده

                                                           
 .412، ص 12الوسائل، ج  ـ مستدرك 1
 .322، ص 44بحاراألنوار، ج  ـ 2
 ـ همان. 3
 .215ـ همان، ص  4
 .415ـ همان، ص  5
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 1«قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ االْقْدامُ
كسى كه براى رفع نياز برادر مسلمانش حركتى كند تا آن را به پايان رساند، خداوند روزى كه قدمها لرزان 

 .شود، دو پاى او را ثابت گرداند مى

 2«اللّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ، فَرَّجَ » نيز دراين باره ميفرمايند: و امام رضا

 .كسى كه حاجت مومنى را روا دارد و غمى از او بگشايد، خداوند قلبش را در قيامت توسعه بخشد

 تسریع در اجابت

تسريع در اجابت حاجت مؤمن به دو جهت مهم سفارش شده است. جهت اول اين است 

بزرگ قضاى نياز او از آدمى  كه چه بسا حاجتمند از راه ديگرى بى نياز شود و ثواب

 سلب شود.

اِنَّهُ لَيَعْرِضُ لى صاحِبُ الْحاجَةِ فَاُبادِرُ اِلى قَضائها، مَخافَةً اَنْ يَسْتَغْنِىَ عَنْها »: قال الباقر 

 3.«صاحِبُها
ى نياز ورزم كه مبادا وى از آن ب كند و من به قضاى حاجت او سرعت مى همانا نيازمند، نيازش را به من عرضه مى

 .شود

 4.«اِنِّى الُسارِعُ الى حَاجَةِ عَدُوّى خَوْفاً اَنْ اَرُدَّهُ فَيَسْتَغْنى عَنّى»: قال الصادق 

 .نياز شود ترسم او را ردّ كنم و او از من بى دارم چرا كه مى من حاجت دشمنم را بسرعت روا مى

 5.«ها قَبْلَ اِسْتِغنائِهِ عَنْهااِذا سَأَلَکَ اَخُوكَ حاجَةً فَبادِرْ بِقَضائِ»: قال الرضا 

 .وقتى برادرت از تو چيزى خواست، قبل از اينكه از تو بى نياز شود، در رفع آن به سرعت بكوش

شود حاجتمند نيازش را بر زبان  جهت دوم اين است كه تسريع در اجابت موجب مى

عت از منت بديل در مماناين مهم نقشی بی نياورد، و شرمسارى آن را متحمل نشود.

 گذاری و همچنين ايجاد الفت و مودت بين مردم دارد.

ده خصلت و ويژگى را خصائص الزم مؤمنين شمرده كه يكى از آنها رفع   رسول خدا

 6.«وَ ال يَتَبَرَّمُ بِطُالبِ الْحَوائِجَ قِبَلَهُ» نياز حاجتمندان قبل از بيان آن است.

                                                           
 .411ـ  همان، ص  1
 .321، ص 44ـ  بحاراألنوار، ج  2
 .414، ص 12ـ مستدرك الوسائل، ج  3
 .214، ص 46ألنوار، ج ـ بحارا 4
 .414، ص 12الوسائل، ج  ـ مستدرك 5
 .433، ص 2ـ خصال، ج  6
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زند )قبل از اينكه حاجتمند، حاجت و نياز خود را مطرح كند، اندا مؤمنين طالبان حاجت را به زحمت نمى

 .حاجاتشان را روا ميدارند

 دیگرانحركت براى رفع نیاز 

 حركت براى رفع نياز مؤمن ارزشمند است.

مَنْ مَشى فى عَوْنِ اَخيهِ وَ مَنْفَعَتِهِ فَلَهُ ثَوابُ الْمُجاهِدينَ فى سَبيلِ »: قال رسول اهلل

 1.«اللّهِ

 .كه براى برادرش و رساندن نفعى به وى حركت كند، ثواب جهاد كنندگان در راه خدا را داراستكسى 

مَنْ سَعى فى حاجَةِ اَخيهِ الْمُسْلِمِ طَلَبَ وَجْهِ اللّهِ كَتَبَ اللّهُ لَهُ اَلْفَ اَلْفَ »: قال الباقر

 2.«حَسَنَهٍ

 .نويسد زار هزار حسنه را خداوند براى او مىكسى كه به خاطر خداوند در رفع حاجت برادرش تالش كند، ه

اَلْماشى فى حاجَةِ اَخيهِ كَالسّاعى بَيْنَ » نقل شده است: روايات ذيل نيز از امام صادق

 3.«الصَّفا وَ الْمَرْوَةِ 

 .آنكه براى رفع نياز برادرش حركت كند، همانند اين است كه بين صفا و مروه سعى كند

ى فى حاجَةِ اَخيهِ الْمُؤْمِنِ فَيُوَكِّلُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مَلَكَيْنِ، واحِداً عَنْ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَمْش»

 4.«يَمينِهِ، وَ آخَرَ عَنْ شِمالِهِ، يَسْتَغْفِرانِ لَهُ رَبَّهُ وَ يَدْعُوانِ بِقَضاءِ حاجَتِهِ
ا، يكى در طرف راست و ديگرى در دارد پس خداوند دو ملک ر بدرستى بنده در رفع نياز برادرش گام بر مى

كنند، و براى روا شدن حاجتش دعا  گمارد، آن دو براى مؤمن از پروردگارش استغفار مى جانب چپ او مى

 .كنند مى

حتى اگر حركت وى در رفع حاجت مؤمن به نتيجه نرسد باز هم او بهره خويش را برده 

 است.

حاجَتِهِ فَنَصِحَهُ فيها، كَتَبَ اللّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ  مَنْ مَشى الِمْرِءٍ مُسْلِمٍ فى»: قال الصادق

 5.«حَسَنَةً وَ مَحاعَنْها سَيِّئَةً، قُضِيَتِ الْحاجَةُ اوْ لَمْ تُقْضَ
كند، به واسطه هر  دارد، و او را براى رسيدن به حاجتش نصيحت مى آنكه براى رفع نياز مسلمانى گام بر مى

                                                           
 .364و ص  46ـ بحاراألنوار، ج  1
 .333، ص 44ـ همان، ج  2
 .211، ص 41ـ همان، ج  3
 .321، ص 44ـ همان، ج  4
 .411، ص 12ـ مستدرك الوسائل، ج  5
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 .اى نوشته و گناهى را محو كرده، خواه حاجت روا شود يا نه ند براى وى حسنهدارد، خداو قدمى كه بر مى

و نيز اگر قادر به رفع نياز كسى نباشد ولى بدان همّت گمارد، اجر و پاداش نيّت وى 

 بهشت خواهد بود.

فَيَهْتَمُّ بِها قَلْبُهُ، فَيُدْ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَتَرِدُ عَلَيْهِ الْحاجَةُ الَخيهِ، فَال تَكُونُ عِنْدَهُ »: قال الباقر

 1.«خِلُهُ اللّهُ تَبارَكَ وَ تَعالى بِهَمِّهِ الْجَنَّةَ
بندد. خداى متعال او  شود و او قادر بر انجام آن نيست ولى بدان دل مى همانا به مؤمن حاجت برادرش عرضه مى

 .كند را به سبب همّتش به بهشت وارد مى

 طلب از...

تواند حاجت و نياز خود را  كسى جايز نيست. آرى آدمى تنها مى درخواست حاجت از هر

 نزد كسى آشكار كند كه به يارى وى مطمئن باشد.

ال تَرْفَعْ حاجَتَکَ ااِلّ اِلى اَحَدِ ثَالثَةٍ، الى ذى دينٍ، اَوْمُرُوَّةٍ، اَوْ »: قال على بن الحسين

ا ذُوالْمُرُوَّةِ فَاِنَّهُ يَسْتحيى لِمُرُوَّتِهِ، وَ اَمّا ذُوالْحَسَبِ حَسَبٍ، فَاَمّا ذُوالدّينِ فَيَصُونُ دُينُه، وَ اَمّ

 فَيَعْلَمُ اَنَّکَ لَمْ تُكْرِمْ وَجْهَکَ اَنْ تَبْذُلَهُ لَهُ حاجَتَکَ فَهُوَ يَصُونُ وَجْهَکَ اَنْ يَرِدَّكَ بِغَيْرِ قَضاءِ

 2.«حاجَتِکَ
دارد و  نژاد. ديندار را دينش نگه مى تند از، ديندار، جوانمرد، پاكنياز خود را جز نزد سه كس نبر، و آن سه عبار

داند تو با درخواستت از وى،  كند، و پاك ريشه، مى نمايد، جوانمرد نيز از جوانمرديش حيا مى حاجت تو را روا مى

 .ندك اى، پس او آبروى تو را محفوظ داشته و تو را بدون قضاى حاجت رد نمى خويشتن را اكرام ننموده

پس طلب حاجت از اشخاص بى دين و يا الابال نسبت به وظايف دينى، و نيز افراد 

هاى بدون نسب و از انساب گمراه، شايسته نبوده  مروّت و ناجوانمرد، و همچنين انسان بى

 و چه بسا ذلت آور باشد.

حديث »اى ديگر نيز در روايات منع شده است و آنها اشخاص  طلب حاجت از دسته

اند، شب و  ها نعمتى نداشته و اكنون كه به آن رسيده هستند، كسانى كه مدت« هالنّعم

« نديد، بديد»ها را عرفاً  كنند، اين چرخند و آنى از خود دورش نمى روز گرد آن مى

 گويند.

االَفْعى،  اِنَّما مَثَلُ الْحاجَةِ اِلى مَنْ اَصابَ مالَهُ حديثاً، كَمَثَلِ الدِّرْهَمِ فى فَمِّ»: قال الباقر

                                                           
 .2141، ح 2ـ اصول كافى، ج  1
 .112، ص41ـ بحاراألنوار، ج  2
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 1.«اَنْتَ اِلَيْهِ مَحُوجٌ، وَ اَنْتَ مِنْها عَلى خَطَرٍ
طلب حاجت از كسى كه تازه به ثروتى رسيده مثل درهم در دهان افعى است، تو به آن محتاجى ولى با اين حال 

 .اى در خطر واقع شده

يْرٌ لَکَ مِنْ طَلَبِ الْحَوائِجِ اِلى تَدْخُلُ يَدَكَ فى فَمِّ التَّنّينِ اِلَى الْمِرْفَقِ، خَ»: قال الصادق

 2.«مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَ كانَ
دست را تا آرنج در دهان اژدها فرو برى، براى تو بهتر است از اينكه به سوى تازه به دوران رسيده دست دراز 

 .كنى

فرمايد: اينكه حاجت تو فوت شود و روا نگردد، بهتر است از اينكه  مى حضرت امير

 به سوى هر كسى دراز كنى.دست 

 3.«فَوْتُ الْحاجَةِ اَهْوَنُ مِنْ طَلَبِها اِلى غَيْرِها»

 .روا نشدن حاجت بهتر است از طلب از نااهل

 امتناع از قضا

يكى از گناهان بزرگ، روانكردن حاجت برادر دينى از سوى كسى است كه بر آن قدرت و 

اند،  ين رابطه و با لحن شديدى وارد شدههايى از رواياتى كه در هم توان دارد. به نمونه

 توجه كنيد:

اَيُّما رَجُلٍ مِنْ شيعَتِنا اَتاهُ رَجُلٌ مِنْ اِخْوانِنا، فَاسْتَعانَ بِهِ فى حاجَتِهِ، فَلَمْ »: قال الصادق

اَعْدائِنا يُعَذِّبُهُ اللّهُ عَلَيْهِ  يُعِنْهُ، وَ هُوَ يَقْدِرُ، اِبْتالهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِاَنْ يَقْضِى حَوائِجَ عَدُوٍّ مِنْ

 4.«يَوْمَ الْقِيمَةِ 
هر كدام از شيعيان ما نزد يكى از برادران ما رود و از وى براى رفع نيازش يارى طلبد و او به ياريش نشتابد با 

در روز قيامت به كند به اينكه حاجت يكى از دشمنان ما را روا دارد و  اينكه بدان تواناست، خداوند او را مبتال مى

 .خاطر آن عذابش كند

اند: كسى كه برادر مسلمانش نزد او آيد و حاجتش را با وى مطرح  آن حضرت نيز فرموده

كند، و او بتواند آن را برآورده سازد، ولى چنين نكند، خداى متعال در روز قيامت او را به 

و قضاى حاجتش به فرمايد: برادرت سوى تو آمد  نمايد، و به وى مى شدّت سرزنش مى

                                                           
 .144ـ همان، ص  1
 .425ـ تحف العقول، ص  2
 .62، ص 46ـ بحاراألنوار، ج  3
 .145، ص 45ـ همان، ج  4
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نگرم؛  دست تو بود ولى تو منع كردى، به عزّتم سوگند به هيچكدام از نيازهاى تو نمى

 1خواه معذب در آتش باشى و يا اهل مغفرت.

فرمايد: چنين كسى تا لحظه مرگ در لعنت خداوند  همان حضرت در روايت ديگرى مى

 است.

و مُسَلِّماً فَحَجَبَهُ لَمْ يَزَلْ فى لَعْنَةِ اللّهِ اِلى اَنْ مَنْ صارَ اِلى اَخيهِ الْمُؤْمِنِ فى حاجَةٍ ا»

 2.«حَضَرَتْهُ الْوَفاةُ
كسى كه به سوى برادر مؤمنش براى درخواست حاجتى و يا عرض سالمى برود، و او خود را از وى مخفى كند تا 

 .وقت مرگش دائماً در لعنت خداوند است

 او در قبر نيز عذابى سخت دارد.

اَيُّما رَجُلٍ سَأَلَهُ اَخُوهُ الْمُؤْمِنُ حاجَةً، فَمَنَعَهُ اِيّاها وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلى قَضائِها، »: لصادققال ا

 3.«ااِلّ سَلَّطَ اللّهُ عَلَيْهِ شِجاعاً فى قَبْرِهِ يَنْهَشُهُ 
ارد، خداوند مارى را در هر كسى كه برادرش از او چيزى بخواهد و او وى را منع كند با اينكه توان اداء آن را د

 .كند تا او را بگزد قبرش بر وى مسلط مى

 و قيامت دردناكى هم در انتظار اوست.

اَيُّما مُؤْمِنٍ حَبَسَ مُؤْمِناً عَنْ مالِهِ وَ هُوَ مُحْتاجٌ اِلَيْهِ لَمْ يَذُقْهُ اللّهُ مِنْ » :قال الصادق

 4.«مَخْتُومِ طَعامِ الجَنَّةِ، وَ ال يَشْرَبُ مِنْ رَحيقِ الْ
مؤمنى كه مال خود را از مؤمن ديگرى كه بدان محتاج است حبس كند، خداوند او را از غذاى بهشت نچشاند و 

 .نوشد از شراب دست نخورده نمى

مخفى شدن از حاجتمند نيز مذموم و مردود است، عالوه بر روايتى كه در همين زمينه 

 گذشت به دو خبر ديگر توجه كنيد.

اَيُّما مُسْلِمٍ اَتى مُسْلِماً زائِراً، اَوْ طالِبَ حاجَةٍ وَ هُو فى مَنْزِلِهِ، فَأسْتَأْذَنَ، فَلَمْ »: قال الباقر

 5.«يَأذِنْ لَهُ، وَ لَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِ، لَم يَزَلْ فى لَعْنَةِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتّى يَلْتَقِيا
انى برود و اجازه ورود طلبد و او با اينكه در خانه است به وى هر مسلمانى براى ديدار يا طلب حاجتى نزد مسلم

                                                           
 .144ـ همان، ص  1
 .121ـ همان، ص  2
 .415، ص 12ـ مستدرك الوسائل، ج  3
 .611، ص 11ـ وسائل الشيعه، ج  4
 .122، ص 45ـ بحاراألنوار، ج  5
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اجازه نداده و از منزل خارج نشود خود را مخفى كند دائماً در لعنت خداست تا وقتى كه همديگر را مالقات 

 .كنند

جَلَّ بَيْنَهُ وَ  اَيُّما مُؤْمِنٍ كانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُؤْمِنٍ حِجابٌ، ضَرَبَ اللّهُ عَزَّ وَ»: قال الصادق

 1.«بَيْنَ الجَنَّةِ سَبْعَينَ اَلْفَ سُورٍ ما بَيْنَ السُّورِ اِلى السُّورِ اَلْفُ عامٍ
هر مؤمنى كه بين او و مؤمن ديگر مانعى باشد تا نتواند حاجات خود را به وى بگويد، خداى متعال بين او و 

 .مسافت باشد، بِكَشد بهشت، هفتاد ديوار كه بين هر دو ديوار فاصله هزار سال
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 انفاق واجب

اصوالً اسالم با ثروت و غَنا مخالف نيست، مالكيت خصوصى، اصلى مسلّم و پذيرفته شده 

 باشد. است و هر كسى مالک دسترنج خود مى

 1.«نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى تَقْوىَ اللّهِ، الغِنى»:  اللّه قال رسول

 .اى است، براى پيشه نمودن تقواى الهى ثروت كمک كار شايسته

 2.«سَلُوا اللّهَ الغِنى فى الدُّنْيا وَالعافِيَةَ وَفىِ اآلخِرَةِ اَلْمَغْفِرَةَ والجَنَّةَ»: و قال الصادق

 .براى دنيا از خدا ثروت و عافيت، و براى آخرت نيز بخشش و بهشت را طلب كنيد

كند اين است كه غنى، وظيفه خود را در  ه مىبلكه آنچه را كه اسالم با شدت با آن مقابل

مقابل فقير انجام ندهد، فقير و غنى در جامعه دو ركن براى چرخش چرخه حيات 

ماند و... امّا صحيح  بودند بسيارى از امورات و كارها معطل مى هستند، اگر همه غنى مى

ه برد و دستور نيست كه فقير در حاشيه قرار گيرد و غنى از همه نعمتهاى خدادادى بهر

 خداوند را در مورد فقير به كار نگيرد.

 هاى واجب انفاق

 اند كه عبارت است از:های واجب بر سه دستهانفاق

طال، نقر، گندم، خرما، كشمش، گوسفند، گاو ) زكات: و آن پرداخت قسمى از اموال الف(

 است. (و شتر

مال مخلوط، گنج، جواهر معادن،  و يا منافع اموال يک پنجم ب( خمس: و آن پرداخت 

 3.است شده توسط كافر ذمى از مسلمان دريا، غنيمت جنگى و زمين خريدارى

اند،  واسطه نذر يا عهد و قسم واجب شده ج( صدقات واجبه: و آنها صدقاتى هستند كه به

هرچند چنين صدقاتى فى نفسه واجب نيستند، امّا اگر كسى نذر يا عهد نمود يا قسم ياد 

 شود. ل بر وى واجب مىكرد، آن عم

 دالیل وجوب

                                                           
 .415، ص 2ك الوسايل، ج ـ مستدر 1
 .64، ص 42ـ بحاراألنوار، ج  2
 هاى عمليه رجوع شود. ـ جهت اطاّلع بيشتر به رساله 3
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بيش از سى بار در قرآن كريم دستور به اعطاى زكات آمده است. زكات در لغت به 

گويند كه چون  به مالى مى پيراسته شدهمعناى تزكيه و پيراسته كردن اموال است و مال 

حيوان ذبح شده چرك و كثافات و نجاسات آن فرو ريخته باشد، و لذا زكات را چرك 

 كنند. اموال هم تعبير مى

آمده است مراد از آن معناى عام « زكات»در بسيارى از مواردى كه در قرآن كريم، كلمه 

از سوره انفال دليل روشن و صريحى بر  41شود و آيه شريفه  است و شامل خمس نيز مى

 وجوب خمس است.

سَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكينِ ءٍ فَاَنَّ للّهِ خُمُ وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ »

نِ وَابْنِ السَّبيلِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَما اَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعا

 1.«ءٍ قَديرٌ واللّهُ عَلى كُلِّ شَىْ 
القربى و يتيمان و مسكينان و در راه  ريد، خمس آن براى خدا و پيامبر و ذىبدانيد هرگونه غنيمتى بدست آو

ايد و خدا  ماندگان است، اگر به خدا و آنچه به بنده خود روز جدايى دو گروه )جنگ بدر( نازل كرديم، ايمان آورده
 بر هركارى تواناست.

 در روايات نيز وجوب خمس و زكات با صراحت بيان شده است.

 كات آمده است:در مورد ز

 2.«مَلْعوُنٌ مَلْعُونٌ مالٌ ال يُزَكّى»:  اللّه قال رسول

 .از درگاه حق مطرود است، مطرود است مالى كه زكات آن پرداخت نشده است

 .نيز آمده استدر مورد وجوب پرداخت خمس 

 3.«لَ اِلَيْنا حَقَّناال يَحِلُّ الَحَدٍ اَنْ يَشْتَرِىَ مِنَ الْخُمْسِ شيئاً حَتّى يَصِ»: قال الباقر

 .جايز نيست كسى چيزى بخرد كه خمس بر آن تعلق گرفته است، مگر اينكه حق ما را به ما برگرداند

 پرداخت آثار

از آثار مهم كمک مالی به جامعه با هدف ايجاد همدلی و صميميت است. پرداخت زكات، 

اموال، افزايش روزی ، تقوی، حفظ و تطهير عبوديت وبندگىاين واجب، دنيوى و اخروى 

 .استو ايجاد اخالق اسالمی 

                                                           
 .41ـ انفال،  1
 .14، ص 6الشيعة، ج  ـ وسائل 2
 .334، ص 6الشيعة، ج  ـ وسائل 3
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 ـ عبودیت وبندگى 1

اى كه مطيع دستورات الهى نباشد، بنده نشده و با  معيار در عبوديت اطاعت است، بنده

اش بسيار است. عبوديت آن است كه عبد براى خود چيزى را ملک طلق  بندگى فاصله

خداى متعال پندارد و جان و مال را  نداند، و هست و نيست عالم را منحصر در مالكيت

 در قبضه قدرت او ببيند.

اَنْ ال يَرى الْعَبْدُ » فرمايد: مى 1«عنوان بصرى»در بيان حقيقت عبوديت به  امام صادق

حَيْثُ  لِنَفسِهِ فيما خَوَّلَهُ مِلْكاً الَنّ الْعَبيدَ ال يَكُونُ لَهُمْ مِلْکٌ، يَرَوْنَ الْمالَ مالَ اللّهِ يَضَعُونَهُ 

 2.«اَمَرَهُمْ اللّهُ بِهِ
بنده خدا آنچه را كه گمان كرده مال اوست از آن خود نداند، چرا كه بندگان از خود چيزى ندارند، همه اموال را 

 .كنند كه خداوند بدان امر فرموده است دانند و به صورتى از آن مصرف مى ملک خدا مى

 ـ تقوى و پرهیزكارى 2

 اهان و رذائل از آثار پرداخت حقوق مردم است.پيراستگى انسان از گن

 3.«اِنَّ الْمُتَّقينَ فى جَنّاتٍ وَعُيُونٍ... وَفى اَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»
ها جاى دارند، آنان كه در اموالشان حق سائلين و محرومين را  پرهيزكاران در باغهاى بهشت و در ميان چشمه

 پردازند. مى
 ين نماز كه نشانه تقواست، از آثار پرداخت زكات است.و همچن

 4.«لِلسّائِلِ وَالْمَحْروُمِ ،ى اَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌاِالَّ الْمُصَلّينَ... وَالَّذينَ ف»
 مگر نمازگزاران، آنان كه در اموالشان حقى معيّن براى درخواست كنندگان و محرومين وجود دارد.

 ـ حفظ اموال 3

 شود. ها مىت از اموال، موجب حفظ بقيه مال از گزند آسيبدفع زكا

حَصِّنُوا اَمْوالَكُمْ بِزَكاةِ وَداوُوا مَرْضاتَكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَما تَلَفَ مالٌ فى بَرٍّ واَل »: قال الصّادق

 5.«بَحْرٍ ااِلّ بِمَنْعِ الزَّكاةِ

                                                           
جست  ى مىاز خداوند يار سالگى براى تشرّف به خدمت امام 24كه در سن  ـ از اصحاب امام صادق 1

 .224، ص 1بحاراألنوار، ج  .كرد و استغاثه مى
 .224ـ همان، ص  2
 .12و15ـ ذاريات، آيات  3
 .25و24و22ـ معارج، آيات  4
 .21، ص 26ـ بحاراألنوار، ج  5
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ه وسيله صدقه شفا دهيد، كه هيچ مالى در دريا و اموال خود را به وسيله زكات حفظ كنيد و مريضهايتان را ب
 .شود، مگر به خاطر منع زكات خشكى تلف نمى

 ـ تطهیر اموال 4

گردد، و بودن آن در اموال، تمام  زكات چرك اموال است و مال با زدودن چرك طاهر مى

 كند. آن را تباه مى

مال نشان  خمس آوردند، حالت صاحب نقل شده است: از بحرين براى امام صادق

به غالم خود فرمود، ظرفى كه در وسط  خواهد منّتى بگذارد، امام داد كه مى مى

او دست به دعا  حيات بود آوردند، سپس بر آن دعايى خواند و از خداوند چيزى خواست.

برداشت و حضرت ربّ جليل دعايش را به اجابت رسانيد و ظرف پر از دينار شد، آنگاه 

 حتياجابه خمس تو تصور كرده ايد كه ما رينى سرازير كرد و فرمود: امام طالها را نزد بح

؟ اِنَّما اَتَرى مُحْتاجٌ فى ما اَيْديكُمْ» پذيريم كه شما پاكيزه گرديد. ما خمس را مى ؟داريم

 1.«نَأخُذُ مِنْكُمْ لِنُطَهِّرَكُمْ 

 ـ افزایش روزى 5

 انفاق و مخصوصاً انفاقهاى واجب موجب افزايش روزى است.

... واللّهِ لَقدْ يَسَّرَ اللّهُ عَلَى الْمُؤمنينَ اَرْزاقَهُمْ بِخَمْسَةِ دراهِمَ » فرمايد: مى امام كاظم

 2«جَعَلوُا لِرَبِّهِمْ واحِداً وَاَكَلُوا اَرْبَعَةَ اَحِالّء...
ار داده و چهار درهم خداوند روزى مؤمنين را بر آنان آسان گردانيده كه از هر پنج درهم آن، يكى را براى خدا قر

 .را به نحو حالل بخورند

 ـ مخلق شدن به خلق الهى 6

 سخاوت خلق الهى است.

 3: اَلسَّخاءُ خُلْقُ اللّهِ االْعْظَمِ. اللّه قال رسول

 .سخاوت، خلق عظيم الهى است

 ترين مردم كسى است كه حقوق واجبه مال خويش را بپردازد. و سخى

 1.«النّاسِ مَنْ اَدّى زكاةَ مالِهِ اَسْخَى »:  اللّه قال رسول

                                                           
 .111، ص 44ـ همان، ج  1
 .331، ص 6الشيعة، ج  ـ وسائل 2
 .15226 ح ـ كنز العمال، 3
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 .ترين مردم كسى است كه زكات مال خويش را بپرازد سخى

 ترك انفاق واجبتبعات 

 هائی بدنبال دارد.ترك انفاق واجب هم در دنيا و هم در آخرت پيامد

 در دنیا

 گردد. اى كه در آن وجوهات شرعى پرداخت نشود رحمت الهى بر آن وارد نمى خانه

سَبْعَةُ بُيُوتٍ ال تَنْزِلُ عَلَيْها الرَّحْمَةُ، بيتٌ فيه مُطَلَّقَةٌ وَبيتٌ فيه عاصيَةٌ »:  اللّه لقال رسو

لِلزَّوْجِها، وَبَيْتٌ فيه خِيانَةٌ لاِلَمانَةِ، وَبَيْتٌ فيهِ مالٌ اليُزَكىّ، وَبَيْتٌ فيهِ وَصِيَّةٌ لِلْمَيِّتِ، وَبَيْتٌ 

 2.«مْرَئَةٌ سارِقَةٌ لِزَوْجِهافيهِ خَمْرٌ، وَبَيْتٌ فيهِ اِ
اى كه در  ـ خانه2اى كه در آن زن طالق داده شده باشد،  ـ خانه 1گردد.  بر هفت منزل رحمت خداوند نازل نمى

اى كه در آن مال  ـ خانه 4اى كه در آن خيانت در امانت شود،  ـ خانه 3گر بر شوهر زندگى كند،  آن زنى عصيان
اى كه در آن شراب باشد،  ـ خانه 6اى كه در آن به وصيّت ميّت عمل نشده باشد،  ـ خانه 5زكات داده نشده باشد، 

 .اى كه در آن زن از شوهر خود دزدى كند ـ خانه 4

 نمايد. كسى كه وجوه خود را پرداخت نكند دو برابر آن را در راه باطل مصرف مىنيز 

  3.«اَنْفَقَ فِى الْباطِلِ مِثْلَيْهِ مَنْ مَنَعَ حَقّاً لِلّهِ عزَّ وَ جلَّ»: قال الصّادق

 .كند كسى كه حق خداى را منع كند دو برابر آن را در راه باطل خرج مى

 در آخرت

 هرا چنين تبيين نمود شيوه عذاب منع كنندگان حقوق شرعى در قيامتقرآن كريم 

 .است.

يَوْمَ  ،فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَليمٍ ها فی سَبِيلِ اللّهِ...وَالَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ واَل يُنْفِقُونَ»

يُحْمى عَلَيْهَا فی نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ الَنْفُسِكُمْ 

 4.«فَذُوقُوا ماكُنْتُمْ تَكْنِزُونَ
كنند، به عذاب دردناك بشارت ده، روزى كه آن را در  خدا انفاق نمىاندوزند و در راه  كسانى كه طال و نقره مى

گويند اين همان  كنند، و به آنان مى آتش جهنم سوزان نموده و با آن صورتها و پهلوها و پشتهايشان را داغ مى
 كرديد. آورى مى چيزى است كه براى خود اندوخته كرديد، پس بچشيد هرچه را كه خود جمع

                                                                                                                                                    
 .112، ص 44ـ بحاراألنوار، ج  1
 .244ـ مواضع العددية، ص  2
 .25، ص 6ـ وسائل الشيعة، ج  3
 .35و34ـ توبه، آيات  4
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است. او مردى « ثعلبه بن حاطب»سوره توبه درشأن يكى از انصار بنام  41تا  45آيات 

  خواند. آمد و نماز خود را همه وقت به جماعت مى فقير بود و مرتب به مسجد پيامبر مى

رسيد و از فقر خود شِكوه نمود و درخواست كرد  روزى خدمت حضرت رسالت

ى فرمود: اندكى كه شكر آن را به حضرت به و پيامبر در حق او دعايى كند تا غنى گردد.

قَليلٌ تُؤَدى شُكْرَهُ خَيْرٌ  جاى آورى، بهتر است از كثيرى كه طاقت آن را نداشته باشى.

ورزيد و در نهايت گفت، به  شد و مدام اصرار مى ولى او راضى نمى مِنْ كثيرٍ التُطيقُهُ.

ت كند، همه حقوق آن را خدايى كه تو را به حق فرستاده، اگر خداوند ثروتى به من عناي

دعا  پيامبر كند. پردازم. قرآن كريم اين مطلب را از ثعلبه با چندين تأكيد نقل مى مى

فرمود، چيزى نگذشت صاحب مكنت شد، و پس از چند روزى يک بار بيشتر به مسجد 

كم گوسفندان وى بسيار شدند و به خارج مدينه رفت و تنها به نماز جمعه  آمد، كم نمى

 گشت. مىحاضر 

وقتى مأمور زكات پيامبر سراغ ثعلبه آمد، ابتدا بهانه آورد كه از ديگر دامداران اطراف 

شروع كند، ولى وقتى زكات همه جمع شد، وى ابا كرد و گفت اين جزيه است و من كه 

هنگامى كه واقعه را شنيد دو بار فرمود: واى  پيامبر مسلمان هستم نبايد جزيه دهم.

  .و آياتى در مذمت او نازل گشت بر ثعلبهبر ثعلبه، واى 

فَلَمّا آتهُمْ مِنْ  ،لَنَكُونَنَّ مِنَ الصّالِحينَوَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَينا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ»

 1.«فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ
اند كه اگر خداوند ما را از فضل خود روزى كند، قطعاً  ه با خدا پيمان بستهكسانى هستند ك [نامنافق]از آنان 

صدقه خواهيم داد و از شاكران خواهيم بود. امّا هنگامى كه خداوند از فضل خود به آنان بخشيد، بخل ورزيدند و 
 كردند و روى گردان شدند.سرپيچى 

خودش را شنيد، زكات خود آمد و عمل زشتش را متوجّه شد و مذمت هثعلبه چون ب

كرد ولى حضرت رسالت نپذيرفتند. بعد از ارتحال پيامبر خدا، ابوبكر و عمر  خود را تقديم

 2در عهد خالفت خود نيز زكات ثعلبه را قبول ننمودند.

 مستحب ثواب انفاق

صدقه را به پنج قسم تقسيم  در روايتى خطاب به حضرت امير پيامبر مكرّم

                                                           
 .46و  45ـ توبه، آيات  1
 رجوع شود. 256، ص 13الوسايل، ج  ـ جهت اطاّلع بيشتر به مستدرك 2
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ـ صدقه به فقير  1اند از:  ا بيان فرموده است، اين پنج صنف عبارتنموده و ثواب هر يک ر

ـ صدقه به رحم و  3ـ صدقه به فقير مريض يا ناقص هفتاد برابر،  2سالم ده برابر، 

 ـ صدقه به عالم صد هزار برابر. 5ـ صدقه به والدين هزار برابر،  4خويشاوند هفتصد برابر، 

يل، چندين سال خشكسالى بود. روزى سائلى از زنى اسرائ فرمايد: در بنى مى امام رضا

اى داشت كه به صحرا  لقمه نانى خواست، زن نان خود را به او داد؛ همان زن پسر بچه

دويد. خداى سبحان  رفته بود، گرگى وى را ربود و زن به دنبال گرگ و بچه خويش مى

يا اَمَةَ اللّهِ اَرَضيتِ »رمود: جبرائيل امين را فرستاد و بچه را از گرگ گرفت و به زن داد و ف

 1.«لُقْمَةً بِلُقْمَةٍ

 .اى اى در عوض لقمه اى كنيز خدا آيا راضى شدى، لقمه

 میزان پرداخت

 ميزان پرداخت بايد در حدى باشد كه انفاق كننده را دچار مشكل نكند.

 2.«بَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراًواَل تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلى عُنُقِکَ واَل تَبْسُطْها كُلَّ الْ»
هرگز دستت را بر گردنت حلقه منما )دست بسته مباش( و بيش از حد نيز دست خود را باز مگذار تا مورد 

 سرزنش قرار گيرى و از كار باز بمانى.
آمد و چون  روزى فقيرى در خانه پيامبر خدا در شأن نزول اين آيه آمده است:

نبود فقير درخواست پيراهن نمود، پيامبر مكرّم پيراهن خود را به وى  چيزى براى انفاق

ن در مسجد شايعه كردند كه پيامبر مشغول اوز نتوانست به مسجد بيايد، منافقداد و آن ر

 آيد، لذا اين آيه نازل شد. سرگرمى در خانه است و به مسجد نمى

 است:خداوند در سوره بقره ميزان انفاق را چنين بيان فرموده 

 3.«وَاَنْفِقُوا فى سَبيلِ اللّهِ واَل تُلْقُوا بِاَيْديكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَ اَحْسِنُوا اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُحْسِنينَ»
 در راه خدا انفاق كنيد و خود را به هالكت نيندازيد و نيكى نماييد كه خداوند نيكوكاران را دوست دارد.

عنا نيست كه انفاق همه اموال جايز نباشد، بلكه اسالم البته آنچه گفتيم به اين م

خواهد همگان به مشقت و زحمت افتند، شايد نتوانند در آن لحظات، ايمان خود را  نمى

اى كه انفاق جميع اموال برايشان توالى فاسده نداشته است، گاه همه  دارند و لذا عده نگه
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 اند. اموال خود را انفاق نموده

مِسْكيناً  وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ ،وْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطيراًذْرِ وَ يَخافُونَ يَيُوفُونَ بِالنَّ»

ماً اِنّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْ  ،مِنْكُمْ جزاءً واَل شُكُوراً اِنّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّهِ ال نُريدُ ،وَيَتيماً وَاسيراً

 1.«قهُمُ اللّهُ شَرَّ ذلِکَ الْيَوْمِ وَلَقّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراًفَوَ ،عَبُوساً قَمْطَريراً
ترسند، غذاى خود را با آنكه بدان نياز دارند  كنند، و از روزى كه عذابش گسترده است مى آنها به نذر خود وفا مى

خواهيم، ما از  گويند انفاق ما براى خداست و پاداش از شما نمى دهند، و مى به مسكين و يتيم و اسير مى
كند و آنان را  هراسيم، خداوند شرّ آن روز را از آنها دفع مى خدايمان در آن روزى كه سخت و وحشتناك است مى

 پذيرد. شاد و مسرور مى
به عيادت آمدند و فرمودند: خوب بود  بيمار شدند، حضرت رسالت حسنين

و فضّه خادمه ، حضرت زهراكرديد، حضرت امير براى شفاى آنان نذرى مى

گيريم، هر دو به  ها هم گفتند ما نيز روزه مى تصميم گرفتند سه روز روزه بگيرند و بچه

حمد خدا شفا يافتند و وقت اداى نذر رسيد، امروز را روزه گرفتند و نان جوينى براى 

افطار پخته بودند، وقت افطار سر رسيد، سائلى بر در خانه آمد و درخواست كمک كرد، 

گى فقير را بر خود ترجيح دادند و قرصهاى نان را به وى اعطاء نمودند، روز دوم آنان هم

را نيز روزه گرفتند و در لحظه افطار يتيمى از ايشان درخواست كمک كرد، و باز آنان 

سهم خود را انفاق كردند، روز سوم را به سختى روزه گرفتند و چون گذشته، نان جوين 

اين  رى بر در خانه آمد و آنان اسير را نيز محروم نساختند.پخته بودند، امّا باز هم اسي

ايثار سبب شد كه آيات فوق نازل شود و بدين وسيله تا قيام قيامت درخشش اين از خود 

 باقى بماند. گذشتگى با احتياج شديد خودشان براى آل بيت پيامبر

 2.«لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ...» 
 داريد، در راه خدا انفاق كنيد. رسيد، مگر اينكه آنچه را كه دوست مى هرگز به حقيقت نيكوكارى نمى

مهمان آمد و او چيزى در خانه جز غذاى مختصر خودشان  براى حضرت امير

اى خاموش كرد تا مهمان از كمى غذا خجالت نكشد  نداشتند، حضرت چراغ را به بهانه

كرد كه غذا  خود در كنار مهمان نشست و چنان وانمود مىظرف غذا را آوردند و 

 خورد، چنين ايثارى موجب نزول اين آيه شريفه شد. مى

 1وَ يُؤثِرونُ عَلى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
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ند خود بسيار نيازمند باشند، كسانى كه از حرص و بخل نفس خود باز دارند و هرچ و آنها را برخود مقدم مى

 .داشته شوند رستگارانند

رسد كه، در اعطاى  در خاتمه اين قسمت از بحث، ذكر اين نكته ضرورى به نظر مى

صدقه بايستى وجه تناسبى بين صدقه و درخواست از خداوند وجود داشته باشد، به 

ورى كه براى درخواست خود ارزش قائليد و رواى آن را بايست همان ط عبارت ديگر، مى

شماريد، با صدقه خود دردى از دردهاى فقير را درمان نماييد، و اين صدقه چه  مهم مى

از جهت كمّى و مقدار و يا از جهت كيفى و شيوه اعطاى آن به حدى باشد كه حداقل 

 وجه تناسبى با خواسته داشته باشد.

 پرهیز از منّت گذارى

صورت گيرد و هرگونه منّت گذارى حاكى از اين است كه   اللّه بايست فى سبيل فاق مىان

 براى چيز ديگرى انفاق صورت پذيرفته و لذا هيچ گونه ارزشى ندارد.

گذارند، يا با بيان چيزى  رسانند و بر آنان منّت مى كسانى كه به فقرا و مساكين يارى مى

اى خون اندازند و بدين  آنند كه در ظرف شيرى لكههمانند سازند،  آنان را دل آزرده مى

وسيله تمام شير را نجس نمايند؛ و چه بسا تحقيرى كه انفاق كننده در مورد فقير از 

دهد، از مقدار مالى كه به وى بخشيده است بيشتر باشد، كه در اين صورت  خود بروز مى

قرآن كريم در اين  نموده است. و وبالى نيز خريدارى رزبلكه ونه تنها انفاقش اثرى ندارد، 

 فرمايد: باره مى

 يا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَاالْذَى كَالَّذِى يُنْفِقُ مالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ واَل»

فَاَصابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً ال  يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ االْخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ 

 2.«ءٍ مِمّا كَسَبُوا وَاللّهُ ال يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرينَ  يَقْدِرُونَ عَلى شَىْ 
اى مؤمنين بخششهاى خود را با منّت و آز باطل نكنيد، همانند كسى كه مال خود را براى نشان دادن به مردم 

آورد، عمل او چون سنگى است كه قشرى خاك بر آن باشد و بذر  رستاخيز نمىكند، و ايمان به خدا و  انفاق مى
كند، آنان از كارشان  شويد و آن را صاف رها مى در آن افشاند و باران درشت به آن برسد، باران همه بذرها را مى

 كند. بينند و خداوند كفّار را هدايت نمى سودى نمى
 جواز انفاق به كافر
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كرد كه، آيا اعطاى صدقه به كافر  ن خطور مىانان برخى از مسلمدر صدر اسالم به ذه

كه بعد از صلح حديبيه صورت « عمرة القضاء»، در «اسماء»صحيح است. زنى به نام 

بود، مادر و جدّ اين زن نزد وى آمدند و از او درخواست  گرفت در ركاب پيامبر خدا

ساندن به آنان دريغ كرد و به كمک كردند و چون آنان مشرك بودند، اسماء از يارى ر

حضور پيامبر خدا رسيد و از او جواب مسئله خود را جويا شد، آيه شريفه ذيل در پاسخ 

 شمارد. او نازل شده است و انفاق به كفّار را جايز مى

سِكُمْ وَ ما لَيْسَ عَلَيْکَ هُداهُمْ وَلكِنَّ اللّهَ يَهْدى مَنْ يَشاءُ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَالَنْفُ»

 1.«اللّهِ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ ال تُظْلَمُونَ  تُنْفِقُونَ ااِلَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ 
كنيد براى  كند، و آنچه از خوبيها انفاق مى هدايت آنان بر تو نيست، زيرا خداوند هر كه را بخواهد هدايت مى

ى رضاى خداوند انفاق نكنيد، و آنچه از خوبيها انفاق كنيد به خودتان برگردانده خودتان است، ولى جز برا
 شود. شود، و به شما ستم روا نمى مى

فرمايد،  در ابتداى آيه، بحثى در مورد هدايت آمده است و خداوند به رسولش ابالغ مى

بر هدايت تنها بدست خداوند است و كسى غير او ياراى هدايت خاليق نيست و پيام

 مكرّم تنها وظيفه تبليغ دين خدا و ارشاد آنان و نشان دادن راه از چاه دارد.

سپس در ادامه آيه جواز انفاق براى همه خاليق از مؤمن و مشرك را به نحو اطالق بيان 

افزايد: انفاق را تنها براى خداى انجام دهيد و تنها رضايت او را بطلبيد، و در  فرموده و مى

تر يعنى تنها و تنها خدا را در نظر  يعنى ذات خداوند و به بيان ساده«  هاللّ وجه»انفاق 

شود به بيان اين نكته كه ثواب و فايده انفاق كامالً به  داشته باشيد. در نهايت آيه ختم مى

 گردد، لذا در كمّ و كيف آن كوتاهى نكنيد. خودتان باز مى

 صدقه

اهميّت و آثار دنيوى و اخروى آن در ميان باشد،  هاى مستحبى مىصدقات از انواع انفاق

برخى از اين روايات را تحت عناوين  اى برخوردار است. اخبار و احاديث از جايگاه ويژه

 آوريم. اهمّيت صدقه، آثار صدقه، شيوه اعطاء و مصاديق آن مى

 الف ( اهمّیت صدقه

همين جهت  اى بيش نيست به گيرنده صدقه خداوند است، لذا دست سائل تنها واسطه

سفارش شده است، صدقه را در دست بگذاريد تا سائل آن را بردارد و دست فقير باالتر از 
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 دست دهنده قرار گيرد، آيه شريفه ذيل مؤيد اين اهمّيت است.

وَ التَّوّابُ اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأخُذُ الصَّدَقاتِ وَاَنَّ اللّهَ هُ»

 1.«الرَّحيمُ
پذير و مهربان  گيرد و او توبه پذيرد و فقط او صدقات را مى دانستيد كه فقط خداوند، توبه كنندگان را مى آيا نمى

 است.
 ب( آثار صدقه

 اند از: از جمله آثار صدقه عبارت

 2.«نْدَ اللّهِ باقٍ...ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَما عِ» اى براى آخرت است. ـ نزد خداوند و ذخيره 1
 ماند. آنچه نزد شماست نابود و آنچه نزد اوست باقى مى

 3.«ءُ غَضَبَ الرَّبِّ : اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِى اللّه قال رسول»نشاند.  ـ خشم را فرو مى 2

 .نشاند صدقه خشم خداى را فرو مى

هُ تَمْنَعُ سَبْعينَ نَوْعاً مِنْ اَنْواعِ اَلصَّدَقَ»:  اللّه كند. قال رسول بال مىنحوست و ـ دفع  3

 4.«الْبَالءِ

 .كند صدقه هفتاد نوع بال را دفع مى

 5.«: اَلصَّدَقَهُّ تَمْنَعُ مَيْتَةَ سُوءٍ اللّه قال رسول»نمايد.  ـ دفع مرگ بد مى 4

 .شود صدقه مرگ بد را مانع مى

 6.«وُوا مَرْضاكُمْ بِالصَّدَقَةِ: دا اللّه قال رسول»ـ داروى امراض و بيماريها است.  5

 .بيماريهايتان را با صدقه مداوا كنيد

 4.«: اَكْثِروُا مِنَ الصَّدَقَةِ تُرْزَقُوا اللّه قال رسول»ـ موجب نزول روزى است.  6

 .صدقه زياد دهيد، تا روزى يابيد

 ج ( شیوه اعطاء صدقه
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جماالً به برخى از آنها اشاره شيوه اعطاى صدقه دستورات مهمى رسيده است كه ا بارهدر 

 كنيم. مى

اى كه انسان نيّت پرداخت صدقه  ـ عجله نمودن در اعطاى صدقه، زيرا شيطان لحظه 1

 كرده از او غافل بوده است.

الحجّه، عيدغدير،  ـ اعطاى صدقه در اوقات شريفه چون ماه مبارك رمضان، دهه ذى 2

 وقت زوال هر روز.

از را از فقير متوجّه شد، به وى انفاق كند، تا صدقه در ـ همان لحظه كه احساس ني 3

 برابر آبروى ريخته شده نبوده و ثواب بيشترى داشته باشد.

 ـ دست خود را زيردست فقير بگذارد، چرا كه دست گيرنده دست خداست. 4

ـ اعطاى صدقه مايه خوارى گيرنده نشود، لذا در اين صورت به شيوه هديه بدهد، درب  5

 رد و...خانه بب

 شود بزرگ نشمارد و روى آن حساب باز نكند. ـ آنچه اعطاء مى 6

 ـ در صورت توان به اندازه نياز فقير بدهد. 4

ـ بعد از پرداخت دست خود را ببوسد چه اينكه بدست خداى چيزى اعطاء نموده  1

 است.

 ـ از فقير التماس دعا داشته باشد. 2

 ـ استحقاق فقير لحاظ شود. 11

 1.«اَلصَّدَقَةُ فىِ السِّرِّ مِنْ اَفْضَلِ البِرِّ»: ه را مخفيانه دهد. قال علىـ صدق 11

 .هاست صدقه مخفيانه، از بهترين نيكوكاری

 2.«اِيّاكَ وَالْمَنَّ عَلى رَعِيَّتِکَ بِاِحْسانِکَ»: ـ صدقه را بدون منّت دهد. قال على 12

 .بپرهيز از منّت گذاشتن بر زير دستانت با احسان

 د( انواع صدقه

 شود. شود بلكه موارد ذيل هم صدقه محسوب مى صدقه منحصر در اعطاى امور مالى نمى

 3.«كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»:  اللّه ـ هر كار نيک. قال رسول 1
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 .هر كار نيكى صدقه است

 1.«أْىٍ يُسَدِّدُهُ تَصَدَّقُوا عَلى اخيكُمْ بِعِلْمٍ يَرْشُدُهُ وَرَ»:  اللّه ـ تعليم علم. قال رسول 2

 .كنى و نظرى كه او را در مسير درست قرار دهى، صدقه ده به برادرت با علمى كه هدايتش مى

 2.«اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ»:  اللّه ـ گفتار نيک. قال رسول 3

 .سخن نيک صدقه است

بِالْمَعْروُفِ وَنَهْيُکَ عَنِ وَاَمْرُكَ »:  اللّه ـ امر به معروف و نهى از منكر. قال رسول 4

 3.«الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ

 .امر به معروف و نهى از منكر، از سوى تو، صدقه است

اَمْسِکْ لِسانَکَ فَانَّها صدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِها عَلى »:  اللّه ـ نگهدارى زبان. قال رسول 5

 4.«نَفْسِکَ

 .باشد اى براى تو مى دار كه صدقه زبانت را نگه

 5.«تَبَسُّمُکَ فى وَجْهِ اَخيکَ صَدَقَةٌ »:  اللّه خنده بر چهره برادر دينى. قال رسول ـ 6

 .تبسّم تو بر چهره برادرت، صدقه است

 الحسنه قرض

زيادى در ترويج اين  دستوراتالحسنه نيز يكى از موارد انفاق مستحبى است و  قرض

 .از صدقه باالتر است ثواب آنتا آنجا كه گفته شده  سنّت حسنه وارد شده است

اَلَّصَدقَةُ بِعَشْرٍ، وَالْقَرْضُ بِثَمانِيَةَ عَشْرٍ وَصِلَةُ االِخْوانِ بِعِشْرِينَ وَصِلَةُ »:  اللّه قال رسول

 6.«الرَّحِمِ بِاَرْبَعَةٍ وَعِشْرينَ
يست و چهار برابر الحسنه هيجده برابر، صله دوستان و برادران بيست برابر، و صله رحم ب صدقه ده برابر، قرض

 .ثواب دارد

الحسنه نسبت به صدقه چيست؟ پاسخ اين سؤال را عاجزانه از  علّت افزايش ثواب قرض

الَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ ال » فرمايد: شويم. آن حضرت مى جويا مى حضرت جعفربن محمد
                                                           

 .115، ص 45مان، ج ـ ه 1
 .362، ص 13ـ همان، ج  2
 .16315 ح ـ كنزالعمال، 3
 .221، ص 41ـ بحاراألنوار، ج  4
 .16315 ح ـ كنزالعمال، 5
 .311، ص 44ـ بحاراألنوار، ج  6
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 1.«اِلَيْها يَسْتَقْرِضُ ااِلّ مِنْ حاجّةٍ، وَقدْ يَطْلُبُ الصَّدَقَةَ مَنْ ال يَحْتاجُ 

 .كند كند، ولى صدقه را گاهى كسى كه به آن نياز ندارد طلب مى زيرا قرض گيرنده تنها از روى حاجت قرض مى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .362، ص 113ـ همان، ج  1
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 حــج

 ده است.كرامتياز براى مكه عنوان قرآن كريم در آيه ذيل پنج 

فيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ  ،رَكا وَ هُدىً لِلْعالَمينَمُبااِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذى بِبَكَّةَ »

اِبْراهيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِنا وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ اِلَيْهِ سَبيالً وَ مَنْ 

 1.«كَفَرَ فَاِنَّ اللّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعالَمينَ
يايش خداوند براى مردم قرار داده شد در سرزمين مكـه اسـت، كـه پـر بركـت و اى كه بخاطر ن همانا اوّلين خانه

باشد و هر كه در آن داخـل شـود در  هاى روشن چون مقام ابراهيم مى موجب هدايت جهانيان است. در آن نشانه
بـه خـود  امان خواهد بود، و براى خداست بر مردمى كه توان رفتن دارند به حجّ خانه او روند و هر كه كفـر ورزد

 نياز است. زيان رسانده، و خدا از همه عالميان بى

 

اى است كه انسان بر كره زمين و به  ـ مكه اوّلين پرستشگاه در عالم است و اوّلين خانه 1

 جهت اظهار عبوديت به درگاه حق ساخت.

االيام مركز تجارى  ـ مكه از جهات مختلفى پربار و پربركت است. اين شهر از قديم2 

براى بازرگانان نقاط دوردست بوده است، بركت معنوى آن كه باعث تقويت اركان  بزرگى

شود طرف ديگر و البته جانب مهم قضيه  ايمان و بناى تقواى خالصانه در خانه دل مى

 است.

ـ كعبه مسير هدايت خاليق بسوى خداى دلهاست. اين چهار ديوارى از زمان ساخت  3

 ان رهنمون كرده است.خود هميشه دلها را بسوى خالق آن

، آدمى  هاى روشن باقى مانده از زحمات اب االنبياء حضرت ابراهيم خليل ـ نشانه 4

پيرايه و پيراسته  خواند. دفاع از حريم توحيد، توحيدى بى را بسوى حقايق و واقعيات مى

از هر گونه خرافه، جهاد با نفس سركش و با شيطان برون و آثارى كه از اين مجاهدتها 

 ريزى نموده است. باقى مانده است، سير اديان ابراهيمى را طرح

شود مصون و  ـ مكه سرزمين امن و امان است، هر كه وارد اين مكان مقدّس مى 5

محفوظ از هر گونه خطر اجتماعى است و طبعا كسى كه اين حريم را بشكند، معصيتى 

 بس بزرگ مرتكب شده است.

                                                           
 .24و  26ـ آل عمران، آيات 1
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 حکمت حج

رفتن به كعبه را حج گويند. زيرا كه حاجى قصد حج است و حج در لغت به معناى قصد 

و در زمان حضرت  ريزى شد پايه كند، اين عمل در زمان حضرت آدم ابوالبشر مى

شكل كامل به خود گرفت و رسميت يافت، و از آن پس تا ظهور اسالم،  ابراهيم

ظهور دين اسالم اين آوردند، ولى با  هاى خرافى به جاى مى اعراب جاهلى آن را با پيرايه

 ها زدوده شد و حج شكل الهى و توحيدى يافت. پيرايه

از وى در فلسفه حج و اعمال آن  با كسب اجازه از محضر امام ششم« ابن ابى العوجا»

فرمايند: اين خانه محل آزمايش خاليق است، خداوند آنان را آزمايش  پرسد، امام مى مى

كنند. خداى آن را جايگاه انبياء و قبله  مىكند، كه چه مقدار از حق تبعيّت  مى

 1باشد. اى از رضوان حق و راهى براى غفران عباد مى نمازگزاران قرار داده و آن شعبه

فلسفه وجودى حج را بيان فرموده كه « قاصعه»در خطبه مشهور به  حضرت امير

 اى از آن چنين است: چكيده

آزمايد. اين سنگها را خانه  و نه نفعى، مى خداى انسان را به سنگهايى كه نه زبان دارند»

آب و علف كه بهائم را توان زندگى  خود قرار داده و آن را در سرزمينى پر از سنگالخ بى

راحت نيست، نهاد. سپس به بنى آدم امر فرمود كه همه به آنجا رو كنند. انسانها از هر 

پرنعمت و داراى مزارع و  كوى و برزن به آنجا ريختند. اگر او خانه خويش را در محلى

داد به همان قدر كه  زارها و باغهاى خرّم قرار مى دشتهاى وسيع و درختان پرثمر و گندم

تر بود، جزا و كيفر نيز كمتر بود؛ و اگر پى و بنيان خانه كعبه و سنگهايى  آزمايش ساده

دم به آن شد، مر كه در بناى آن بكار رفته از زمرّد سبز و ياقوت سرخ و... ساخته مى

گشت،  شد و قابليت براى امتحان زدوده مى يافتند، راه شک بسته مى اطمينان خاطر مى

 2«.آزمايد امّا او بندگان را با بالهاى شديد مى

پرسد، چنين  ابن حكم كه از فلسفه حج و طواف مى در پاسخ هشام امام صادق

 فرمايند: مى

وَ الْغَرْبِ لِيَتَعارَفوُا، وَ لِيَنْزِعَ كُلُّ قَوْمٍ مِنَ التِّجاراتِ مِنْ  االْجْتِماعُ مِنَ الشَّرْقِ ... فَجَعَل فيه»

                                                           
 .22، ص 22ـ بحاراألنوار، ج  1
 به ترتيب صبحى صالح. 122ه ترتيب فيض االسالم و ب 234البالغه، خطبه  ـ نهج 2
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وَ تَعْرِفَ اَخْبارَهُ  بَلَدٍ اِلى بَلَدٍ وَ لِيَنْتَفِعَ بِذلکَ الْمَكارىِ وَ الْجِمالِ وَ لِتَعْرِفَ آثارَ رَسَوُلِ اللّهِ 

 1«وَ يَذْكُرَ وَ ال يَنْسى...
ماع شرق و غرب عالم قرار داد، تا همديگر را بشناسند و كاالهاى تجارى هر شهرى خداوند مكه را محل اجت

منتقل شوند. و به اين وسيله كرايه دهندگان وسايل و شتربانان و صاحبان آنها فايده برده، و براى اينكه آثار 

 .را بشناسند و فرمايشات او را بفهمند و او را ياد نموده و بفراموشى نسپرند رسول خدا

 آثار حج

ن عالم، اعم از يهود و مسيحيت غرب و ان در مقابل مشركانااعالم هماهنگى مسلم

ن و درك وضعيت آنان در اقصى نقاط بالد اناپرستان شرق، شناخت حوائج مسلم بت

هاى غلط احتمالى، ها و بدعت اسالمى، هماهنگى آداب و رسوم مسلمانان و زدودن خرافه

قرب به خداوند، همدلی و صميميت جامعه دينی با تاز همه تجارت و بازرگانى و مهمتر 

شوند.  از جمله آثار مهم سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و عبادى حج محسوب مى

 در اين قسمت از بحث به دو نمونه از آثار فردى در اخبار و روايات توجّه كنيد.

 يكى از آثار حج، از بين رفتن فقر و تنگدستى از حاجى است.

 2.«اَلْحَجُّ يَنْفى الْفَقْرَ »: قال رسول اهلل

 .زدايد حج فقر را مى

 3.«حَجُّوا تَستَغْنوُا»و نيز در جاى ديگر فرموده است: 

 .حج كنيد تا غنى شويد

 اند. با ذكر چند اثر معنوى جمع شده و برخى آثار مادّى حج در بيان امام سجاد

 4.«مْ و تَتَّسِعُ اَرْزاقُكُمْ وَ يَصْلَحُ ايمانُكُمْحَجُّوا وَاعْتَمِروُا تَصِحُّ اَجْسامُكُ»

 .شود يابد، ايمان شما اصالح مى شود، روزى شما وسعت مى حج كنيد و عمره به جا آوريد، بدن شما سالم مى

دومين اثر فردى حج، غفران و بخشايش حاجى نسبت به معاصى و لغزشهاى گذشته 

 شود. شمرده مىاوست و البته اين اثر مهمترين اثر حج 

...وَ حَجُّ الْبَيْتِ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُما يَنْفِيانِ الْفَقْرَ و يُكَفِّرانِ الذَّنْبَ وَ يُوجِبان »:قال على

                                                           
 .2، ص 1الشيعة، ج  ـ وسائل 1
 .62، ص 44ـ بحاراألنوار، ج  2
 .221، ص 46ـ همان، ج  3
 .25، ص 22ـ همان، ج  4
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 1.«الْجَنَّةَ

 .حج خانه خدا و عمره، فقر را منتفى و موجب كفّاره گناهان و باعث رفتن به بهشت هستند

 و نيز فرموده است:

 2.«لْمُعْتَمَرُ وَفْدُ اللّهِ، وَ حَقٌّ عَلَى اللّهِ تَعالى اَنْ يُكْرِمَ وَفْدَهُ وَ يُحِبُّوهُ بِالْمَغْفِرَةِاَلْحاجُّ وَا»
حاجى در حج و عمره بر خدا وارد شده است، و بر خداى متعال الزم است كه وارد شده بر خودش را اكرام كند و 

 .او را با بخشيدنش دوست بدارد

 ر مهمى مشروط به يک شرط است.و البته چنين اث

 3.«مَنْ حَجَّ يُريدُ بِهِ اللّهَ وَ ال يُريدُ بِهِ رِياءً وَ سُمْعَةً غَفَرَ اللّهُ لَهُ اَلْبَتَّةَ »: قال الصادق
طلبى كند، خداوند  كسى كه حج كند و آخرت را در نظر داشته باشد نه اينكه قصد ريا و خودنمايى و شهرت

 .بخشد حتماً او را مى

 شروط حج

شود مگر به مقدماتى و از جمله  شرط اساسى حج صحيح اخالص است، و آن محقّق نمى

 هاى حرام است. مقدمات، پيراسته شدن از گناهان و معاصى و لقمه

يابند  بيتوته، حلق، تقصير، قربانى، رمى، طواف، نماز، احرام و تلبيه زمانى شكل واقعى مى

حاصل شده باشند، و در غير اين صورت اگر حاجى كه از مطعم و ملبس و مشرب حالل 

 بگويد لبيک، جواب خواهد آمد: ال لبيک.

مَنْ حَجَّ بِمالٍ حَرامٍ فَقالَ: لبيکَ اللّهُمَّ لَبّيکَ. قالَ اللّهُ لَهُ: ال لَبَّيکَ وَ »: قال رسول اللّه

 4.«ال سَعَدَيْکَ، حَجُّکَ مَرْدوُدٌ عَلَيْکَ
فرمايد، لبيک تو مورد قبول نيست  كند و بگويد، لبيک، اللهم لبيک، خداوند به وى مىكسى كه از مال حرام حج 

 .گردد كنم، و نيز حج تو پذيرفته نشده و به خودت باز مى و تو را سعادتمند نمى

 اند: نيز در همين رابطه فرموده و امام صادق

جَّ فَلَبّى، نُودِىَ ال لَبَيْکَ واَل سَعَدَيْکَ، وَ اِنْ كانَ اِذا اِكْتَسَبَ الرَّجُلُ ماالًمِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، ثُمَّ حَ»

                                                           
 .221، ص 44ـ همان، ج  1
 .1، ص 22ـ همان، ج  2
 .24ـ همان، ص  3

 
 .244، ص 1ـ تفسير درّالمنثور، ج  4
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 1.«مِنْ حِلِّهِ، فَلَبّى نُودِىَ لَبَّيْکَ وَ سَعَدَيْکَ
شود كه  وقتى كسى مال غير حاللى را كسب كرده باشد، و با آن مال به حج رود و لبيک بگويد، ندا داده مى

شود لبيک و سعديک، لبيک تو را  ل حج كند به وى گفته مىلبيک تو پذيرفته نيست، ولى اگر از مال حال

 .پذيرفتم و تو را سعادتمند كردم

سر دارد، از سفر حج هكه صد سودا بمقدمه ديگر، خالى كردن دل از غير خداست، آنى 

 كند. جز رنج و غربت كسب نمى

 2.«كَثيرا هِاِذا اَحْرَمْتَ فَعَلَيْکَ بِتَقْوىَ اللّهِ و ذِكْرِ اللّ »: قال الصادق

 .هر گاه احرام بستى تقواى الهى پيشه كن، و بسيار خداى را ياد نما

شود بايستى جاى پاى رسول خدا را همه جا ببيند. صداى  حاجى وقتى وارد مدينه مى

هايش را همه جا بشنود خروش او را در بدر، احد و خيبر به وضوح رؤيت  مناجات و ناله

چشم دوزد، آنگاه  دوش او لمس كند و به فدك زهرارا دوشا نمايد. فداكارى على

در كنار رسول خدا انداخته و لحظه وداع  آلود به جاى خالى امام حسن نگاهى غم

را به خاطر آورد و در خاتمه واله و حيران، خود را بين مسجد و بقيع  امام حسين

گام به عقب نهد  اش را در هر دو سو بجويد، گاه اراده مسجد كند، سپس ببيند و گمشده

و سوى بقيع رود، بعد بازگشته و در كنار قبر پدر شكايت حال دختر كند و رقيب شاهد، 

 عقده دلش را و صداى فغانش را و... در كنار بقيع، ثبت و ضبط نمايد.

وقتى وارد مكه شد بعد از انجام فرائض و آداب، بيدرنگ به احد رود، و ابالغ هدايت بشر 

بشمرد، آنگاه در جاى جاى مكه، پيامبر تنها را در برابر موجى از  را عطيه بزرگ الهى

پستيها و منيّتهاى عرب جاهلى بنگرد، به عظمت بنيان خانه خدا و سيل خروشان 

 موحدان عالم نظر كند.

بياد سردمداران كفر و الحاد افتد، كه براى از بين بردن دين چه كارهايى كه نكردند، ولى 

باقى نمانده است، و بداند باطل نابود محض است هر چند سالها عمر اكنون اثرى از آنان 

كند، و حق پيروز محض است هر چند بظاهر زوال پذيرد، و اين سيره و سنّت الهى بوده 

 3.«...اِنَّ الباطِلَ كانَ ذَهوُقا» باشد. و اليتغير مى
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 همانا باطل نابود شدنى است.
مگر فراموش شدنى است؟ نماز او  جه كبراهاى بانوى اوّل اسالم حضرت خدي فداكارى

، و در برابر خانه خدا و در كنار پسر عمش حضرت امير پشت سر پيامبر خدا

اش و ترجيح خواب بر پشم گوسفند نسبت به  مگر از ياد رفتنى است؟ اهداى همه دارايى

 زندگانى ملوكانه، مگر نظيرى در صفحه تاريخ دارد؟

مكه و مدينه و اطراف و حوالى آنها و طول مسير، و همه و خالصه اينكه در جاى جاى 

جا، صداى مظلوميت ياسر و سميه و بالل و عمار و حمزه و... و غرّش دنيا طلبان و 

ظالمانى چون ابوجهل، ابولهب، ابوسفيان و... را بشنود و صداى پيامبر و تالوت دلنشين او 

ساخت بشنود و البته تا  ان خود مىرا كه كفّار و سردمداران آنان را شبانه مات و حير

زمانى كه آنجاست جز همان صدا در گوشش طنين نيفكند و همان را هميشه زمزمه 

 كند.

و در نهايت، كوچه به كوچه و محله به محله مكه و مدينه سراغ يار گيرد و جز با وصال 

م ششم در قامت رعناى او آرام نشود و قرار نگيرد كه همان نشانه تماميت حج اوست، اما

اِذا حَجَّ اَحَدُكُمْ » فرمايند: مى 1«واَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ...»تفسير اتمام حج در آيه شريفه 

 2.«فَلْيَخْتِمْ حَجَّهُ بِزِيارَتِنا الَنَّ ذلِکَ مِنْ تَمامِ الْحَجِّ
اين همان به اتمام رساندن حج است كه در هر گاه يكى از شما حج نمود، آن را با ديدار ما به پايان رساند زيرا 

 .آيه شريفه آمده است

اينک شما قضاوت كنيد كسى كه چنين حج كند، آيا فرصت رؤيت زرق و برقهاى تمدن 

اى ديگر و  امروزى و كاالهاى تجارى و هدر دادن فرصت و هضم شدن در مادّيات به شيوه

بال و روبوسى دوستان و خرج و اضطراب از كم و كسر كادوها و يا افكار پريشان استق

 مخارج دارد؟ هرگز.

به هر حال شرط اساسى قبولى حج كه با حصول مقدمات آن به نحو صحيح، بحول اهلل و 

 عنايته قطعا خواهد آمد، لِلّهى بودن حج و به اصطالح اخالص در آن است.

مَنْ حَجَّ لِلّهِ كانَ ثَوابُهُ عَلَى اللّهِ اَلْحَجُّ حَجّانِ، حَجٌّ لِلّهِ وَ حَجٌّ لِلنّاسِ، فَ»: ققال الصّاد
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 1.«النّاسِ يَوْمَ القِيمَةَ الْجَنَّةَ، وَ مَنْ حَجَّ لِلنّاسِ كانَ ثَوابُهُ عَلَى
حج بر دو قسم است، حج براى خدا و حج براى مردم، آنكه براى خدا حج كند ثوابش بهشت، و آنكه براى مردم 

 .تحج كند روز قيامت مزدش با مردم اس

 اى از آداب باطنى حج را بيان فرموده است. مجموعه ثی،همان حضرت در حدي

همين كه اراده حج نمودى، خانه دل را از هر فكر و خيال و غل و غش خالى نما، و »

براى خدا خالص گردان و كارها و امورات خود را به خدا واگذار كن و در حركات و 

قدر و خواست الهى تسليم شو، و دنيا و سكنات خويش به خدا توكل كن و به قضا و 

راحتى دنيا و اهل آن را رها ساز و حقوق مردم را كه در نزد توست ادا كن و به توشه و 

مركب رفيق خود اعتماد نكن و به قوّت و جوانى و مال و ثروت خويش مغرور مباش و به 

ردند. پس مهيا شو رود كه اينها دشمن و وبال انسانى گ آنها تكيه نكن، زيرا خوف آن مى

مانند مهيا شدن كسى كه اميد بازگشت ندارد، و با رفقايت نيكى كن و اوقات نماز را 

را بكار بند، و آنچه از آداب و رسوم بر تو  رعايت نما و دستورات و سنن رسول خدا

درپى  الزم است انجام ده و حلم و صبر و شكر و مهربانى و سخاوت را در همه جا و پى

گردان، و با آب توبه خالص كه زايل كننده گناهان است غسل كن و لباس  شعار خود

راستى و صدق و صفا و فروتنى و خشوع را در بر كن، و آنچه كه تو را از ياد خدا و 

آاليش از  دارد بر خود حرام كن، اجابتى خالصانه و صادقانه و پاك و بى اطاعت او باز مى

حالى كه به دست آويز محكم دست زده باشى. و با  روى صفاى باطن و تنها براى خدا، در

ن در اطراف اناى طواف كن، همان گونه كه با مسلمهاى اطراف عرش اله قلبت با فرشته

كنى، هروله كن يعنى از قواى نفس گريزان باش و از حول و قوه  كعبه معظمه طواف مى

آى و هرگز آرزوى خود بيزارى جوى و با خارج شدن بسوى منى از غفلت و لغزشها بدر 

چيزى كه حالل نيست و يا تو لياقت آن را ندارى منما، و در عرفات به گناهان و 

خطاهاى خود اقرار كن، و عهد خود را نزد خداوند تجديد نما و بدو تقرب بجو و در 

مزدلفه به عنايت او متشبث شده از گناهان دورى كن، و چون بر كوه صفا و مروه باال 

به مالء اعال ارتقا ده، و گردن هوا و طمع را در هنگام ذبح جدا كن، و روى روح خود را 

در رمى جمرات شهوات و اخالق پست را از خود دور ساز و در وقت تحليق، عيوب 

ظاهرى و باطنى خود را پاك كن و در ورود به حرم امن خدا، حفظ و متابعت از فرامين 
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خانه و جاللت او را از خاطر  رام صاحباو را درخواست كن و در هنگام ورود به بيت احت

مبر، حجراالسود را استالم كن و خشنودى به قسمت خداوندى را اقرار و اعتراف بنما، و 

در برابر نيروى او خضوع و خشوع كن و غير او را براى آخرين بار وداع كن، و هنگامى كه 

ماده كن، و در مروه مالقات رحمت او آ را براىخود  حروكنى  بر كوه صفا وقوف پيدا مى

تعالى قرار بده، و به شرايط  خود را با كمال طهارت از خيانت نفسانى در مرئى و منظر حق

 1«.حج استقامت بورز و به عهد خود براى هميشه برقرار باش

 توجه كنيد: ،از حجى خالص ایبه يک نمونه

اى  زنى را در مزبلهبراى حج عازم شد، در يكى از منازل بين راه، « عبداللّه بن مبارك»

اى برداشت و زير چادر خود مخفى كرد، عبداهلل به تعقيب وى پرداخت،  ديد كه مرغ مرده

اى؟  ها كه گويا مضطربانه منتظر مادر بودند به او گفتند چه آورده زن به منزل رسيد، بچه

و ماجرا را گنجيدند. عبداللّه در زد  ام، آنان در پوست خود نمى او گفت: مرغ برايتان آورده

ام. زن گفت بر ما  پرسيد و براى آنكه زن چيزى را انكار نكند، گفت همه چيز را ديده

اند، امروز مجبور شدم اين مرغ  حالل است، اين كودكان چند روزى است طعام نخورده

مرده را براى سّد جوع آنان بياورم. عبداهلل كه نياز شديد اينان و عفت واالى زن را 

ارج حج را كه پانصد اشرفى بود به آنان داد و برگشت. وقتى حجاج مشاهده كرد مخ

آمدند، به وى گفتند وقت بازگشت كجا رفتى، هر چه گشتيم تو را نيافتيم، گفت من حج 

رفتيم تو بودى، طواف و سعى و ساير اعمال را با ما  نيامدم، متعجبانه گفتند هر جا ما مى

اى به ما داد به تو بدهيم، عبداهلل  پرسيد و كيسه به جا آوردى، البته آقايى احوال تو را

كيسه پول را گرفت نگاه كرد و شمرد، متوجّه شد كه به همان مقدار است كه به آن زن 

 داده بود.

 تأخیر حـج

در طول عمر بر هر مسلمانى، در صورت استطاعت مالى و بدنى و نيز امكان رفتن، واجب 

شود به جا آورد. انكار اين واجب،  گفته مى« محجّةُ االسال»است يک بار كه اصطالحا 

برگردد، كفر و ترك آن گناه كبيره  همانند انكار ساير واجبات اگر به تكذيب پيامبر

 شود. محسوب مى
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 در ذيل آياتى كه در صدر بحث گذشت، تارك حج كافر شمرده شده و پيامبر خدا

مطلب و اينكه تارك  ضمن بيان همين در يكى از سفارشهاى خود به حضرت امير

 حج كافر است، به همان آيه شريفه استدالل نموده است.

 1«يا عَلى، تارِكُ الْحَجِّ وَ هُوَ مُسْتَطيعٌ كافِرٌ، يَقُولُ اللّهُ تَبارَكَ و تَعالى و لِلّهِ على النّاسِ...»
مايد، براى خدا بر مردم حج فر اى على، آنكه حج را ترك كند با اينكه مستطيع است كافر است. خداوند متعال مى

 .واجب است

 اين دو روايت نيز در همين باره است:

 2.«مَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَتّى يَموُتَ بَعَثَهُ اللّهُ يَوْمَ القيمَةِ يَهوُدِيّا اَوْ نَصْرانيّا»:  قال رسول اللّه
قيامت او را يهودى يا نصرانى كسى كه حج را به امسال و سال ديگر بيندازد تا اينكه بميرد، خداوند روز 

 .انگيزد برمى

مَنْ تَرَكَ الْحَجَّ لِحاجَةٍ مِنْ حَوائجِ الدُّنْيا لَمْ يُقْضَ حَتّى يَنْظُرَ الى »: یقال عل

 3.«المُحَلَّقينَ
گردند در حالى كه  هر كس حج را براى انجام حاجتى از حوائج دنيا ترك كند، حاجيان با سرهاى تراشيده برمى

 .ى هنوز انجام نشده استكار و

درپى آورده است كه مضمون  الشيعة، چندين روايت پى مرحوم شيخ حرّ عاملى در وسائل

شود. در يكى از اين روايتها  همه آنها اين است كه، تارك حج در قيامت كور محشور مى

وضعيت كسى را پرسيدم كه با وجود  گويد از امام صادق مى« بن عمار معاويه»

هو مِمَنْ قالَ اللّهُ تَعالى وَ نَحشُرُهُ يَوْمَ القيمَةِ » رود، حضرت جواب داد: ج نمىدارايى، ح

 4.«اَعْمى

 .كنيم  اش فرموده است، روز قيامت او را كور محشور مى او از كسانى است كه خداى متعال درباره
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 بيروت.

 الفتح، جده، دارالمعرفة، بيروت. 1365، چاپ اول 211تفسير الدر المنثور، جالل الدين سيوطى م

 تفسير روح المعانى، آلوسى بغدادى، داراحياءالتراث، بيروت.

 االسالمية، تهران. العلميه ، مكتبه321سير عياشى، محمد بن مسعود عياشى متف

 ق.314تفسير قمى؛ ابوالحسن على بن ابراهيم بن هاشم قمى، 

 ، مكتبة و مطبعة مصطفى البابى الحلبى.1315، چاپ 531زمخشرى م  تفسير كشاف، جاراللّه

 ق.541تفسير مجمع البيان؛ ابو على فضل بن حسن طبرسى، 

ق، مكتبة االعالم 1413، چاپ چهارم، 616سير مفاتيح الغيب )كبير(، محد بن عمر فخر رازى متف

 االسالمى، قم.

 ق، دارالمعرفة، بيروت.1323تفسير المنار، محمد رشيد رضا، چاپ دوم، 

 ق.211كاشانى،   ابن شكراللّه  تفسير منهج الصادقين؛ مال فتح الّله

 ، منشورات جامعه مدرسين حوزه علميه، قم.1412اطبايى، متفسير الميزان، سيد محمد حسين طب

 ش، دارالكتب االسالمية آخوندى، تهران. 1343تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازى، چاپ دوازدهم، 

 ، مؤسسه اسماعيليان، قم.1412، چاپ چهارم 1112تفسير نورالثقلين، ابن جمعه حويزى م

 ، موسسه الهادى، مكتبة الصدر، قم.1416، چاپ دوم 1121تفسير الصافى، مولى محسن فيض كاشانى م

 بيروت. -ق، دارالشروق، القاهرة 1412تفسير فى ظالل القرآن، سيدبن قطب بن ابراهيم شاذلى، 
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 ، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، بيروت.1415، چاپ اول 541تفسير مجمع البيان، طبرسى م

 ق.615ن فرّاس تنبيه الخواطر و نزهة النواظر، ابوالحسين ورام ب

، منشورات 1361، چاپ دوم 311ثواب االعمال، ابو جعفر محمد بن على بابويه قمى شيخ صدوق م

 رضى، قم.

 العلمية، قم. ، المطبعه1313جامع احاديث شيعه، بروجردى، م

 جامع االخبار، محمد بن محمد الشعيرى )اين كتاب به غير ايشان نيز منسوب شده است( قرن هفتم.

  الّله ق، كتابخانه آيت1413واة، محمد بن على اردبيلى غروى حائرى قرن يازدهم، چاپ اول، جامع الر

 مرعشى نجفى، قم.

 ق، موسسه مطبوعاتى اسماعيليان، قم.1313ق، چاپ سوم، 1212جامع السعادات، محمد مهدى نراقى 

 ش، دارالكتب االسالمية، تهران.1365، چاپ دوم 1266جواهرالكالم، جواهرى م

 ، نيلوفرانه، قم.1315ومت اسالمى در نهج البالغه )ويرايش دوم(، على غضنفرى، چاپ دوم، حك

 تا، چاپ طاهرى، تهران. ق، بى1111حلية المتقين، مال محمد باقر بن محمد تقى مجلسى 

 ش، جامعه مدرسين حوزه علميه، قم. 1362، 311الخصال، محمد بن على بابويه قمى شيخ صدوق م

ق، موسسه 1315، 363بن محمدبن منصوربن احمدبن حيون التميمى المغربى م ، نعماندعائم االسالم

 البيت، قم. آل

 دهخدا، على اكبر دهخدا.

 ، الهيجى، قم.1312، على غضنفرى، چاپ اول، 3تا  1ره رستگارى ج

 ق، موسسه رضى، قم.1345ق، 511روضة الواعظين، محمد بن احمد فتّال نيشابورى 

 ق.1352اس قمى، سفينه البحار؛ عب

 ، دارالفكر، بيروت.243سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد قزوينى م

 ، دارالفكر، بيروت.1411، چاپ اول 245داود، ابن اشعث سجستانى، م سنن ابى

 ، دارالفكر، بيروت.1413، چاپ دوم 242سنن ترمذى، محمد بن عيسى ترمذى م

، دارالكتب العلمية، 1414، چاپ اول 315بغدادى مسنن دارالقطنى، على ابن عمر ابوالحسن الدارالقطنى 

 بيروت.

 االعتدال، دمشق. ، مطبعه1342، چاپ 255بن بهرام دارمى م  سنن دارمى، عبداللّه

 ، دارالفكر، بيروت.451سنن الكبرى بيهقى، احمد بن حسين بن على بيهقى م

 يروت.، دارالكتب العلمية، ب1411، چاپ اول 313سنن الكبرى نسايى، نسايى م

 ، دارالفكر، بيروت.1341، چاپ اول 313سنن نسايى، احمد بن شعيب نسايى م

 الرساله، بيروت. ، مؤسسه1413، چاپ نهم 441سيرة اعالم النبالء، ذهبى م

 ، دارالمعرفة، بيروت.1411، چاپ 1144الحلبيه، حلبى م سيره

 اوالده، مصر. ، مكتبه محمد على صبيح و1313النبويه، ابن هشام حميرى، چاپ  سيره
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 ، مؤسسه نشر اسالمى، قم.1414، چاپ دوم 363شرح اخبار، قاضى نعمان المغربى م

 ، دارالكتب العربى، بيروت.1414، چاپ 646شرح صحيح مسلم، نووى م

، داراحياء الكتب العربيه، عيسى البابى الحلبى و 1341، چاپ اول 656الحديد م البالغه، ابن ابى شرح نهج

 شركاه. 

ق، 1414ق، چاپ سوم، 642هج البالغه ابن ميثم، كمال الدين ميثم بن على بن ميثم بحرانى شرح ن

 دفتر نشر كتاب.

 ، نيلوفرانه، قم.1313هاى عالم برزخ، على غضنفرى، چاپ دوازدهم،  شگفتى

، مؤسسه الطبع و النشر التابعة لوزارة 1411ق، چاپ اول 5شواهد التنزيل، الحاكم الحسكانى م قرن

 افه و االرشاد االسالمى، مجمع احياء الثقافه.الثق

 ، دارالعلم للماليين، بيروت.1414، چاپ چهارم 223صحاح اللغة، جوهرى م

 ، دارالفكر،بيروت.1411، چاپ 256صحيح بخارى، بخارى م

 ، دارالفكر، بيروت.261صحيح مسلم، مسلم نيسابورى م

 ، دارالهداية.1421، چاپ اول، الصواعق االلهية فى رد الوهابية، سليمان عبدالوهاب

 ، دارصادر، بيروت.231طبقات الكبرى، محمد بن سعد م

 ق، بوستان كتاب، قم.1416ق، 664فالح السائل، ابوالقاسم على بن موسى بن طاووس حسنى حلّى 

ق، حيدرى، دارالكتب االسالمية آخوندى، 1311، سوم، 322، 321كافى، محمد بن يعقوب كلينى م

 تهران.

مؤسسه نشر اسالمى، مؤسسة  1414، چاپ اول 361الزيارات، جعفربن محمد بن قولويه قمى م كامل

 نشر الثقافه.

 ، دارالصادر، داربيروت.1316، چاپ 616الكامل فى تاريخ، ابن اثير م

 ، مؤسسه نشر اسالمى، قم.1415، چاپ 311كمال الدين، صدوق م

 الرساله، بيروت. ، مؤسسه1412، چاپ 245كنزالعمال، المتقى الهندى م

ق، 1414ق، چاپ اول، 141عدة الداعى و نجاح الساعى، ابو العباس احمد بن محمد بن فهد حّلى اسدى 

 دارالكتب االسالمى، تهران.

 ش، داورى، قم.1315علل الشرايع، ابوجعفر محمد بن على بابويه قمى، 

ق، 1413، چاپ اول 111حسائى حدودعوالى اللئالى العزيزية فى االحاديث الدينية، ابن ابى جمهور اال

 شيدا، قم.

، 1414، چاپ اول 311، ابو جعفر محمد بن على بابويه قمى شيخ صدوق م عيون اخبار الرضا

 مؤسسه االعلمى للمطبوعات، بيروت.

شمسى، 1346هجرى، چاپ اول  عيون الحكم والمواعظ، على بن محمد ليثى واسطى م قرن ششم

 دارالحديث، قم.
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 ق، چاپ دوم، موسسه هجرت، قم.145ل بن احمد فراهيدى مالعين، خلي

 جا. تا، بى ق، بى515غررالحكم و دررالكلم، عبدالواحد آمدى تميمى م

 فروق اللغة؛ ابوهندل عسكرى قرن چهارم.

 ق.664فالح السائل؛ ابوالقاسم على بن موسى بن طاووس حسنى حلّى، 

 مى، تهران.قاموس القرآن، سيد على اكبر قرشى، دارالكتب اسال

 ق.364كامل الزيارات؛ ابولقاسم جعفر بن محمد بن قولويه، 

 ق.245كنز العمال فى سنن االقوال؛ عالء الدين على متقى بن حسام الدين هندى، 

 ، داراحياءالتراث العربى، نشرادب حوزه.1415، اول، 411لسان العرب، ابن منظور م

 وفرانه، قم.، نيل1311ما و ابليس، على غضنفرى، چاپ اول، 

 ، اسوه، قم.1311مبانى تشيع در منابع تسنن، على غضنفرى، چاپ اول، 

 مثنوى معنوى، جالل الدين مولوى.

 ش، مرتضوى، تهران.1362ق، 1115مجمع البحرين فى اللغه، فخرالدين طريحى م

 .1121البيضاء فى تهذيب االحياء، محمد بن مرتضى، مولى محسن فيض كاشانى م محجّه

البيت الحياء التراث،  ، مهر مؤسسة آل1411، چاپ اول 1321الوسائل، ميرزا حسين نورى ممستدرك 

 قم.

 ، دارالمعرفه، بيروت.1416، چاپ 415المستدرك على الصحيحين، الحاكم نيسابورى م

، مؤسسه انتشارت جامعه 1412ق، چاپ 1415مستدرك سفينه البحار، على نمازى شاهرودى م

 مدرسين، قم.

 تا، دارالصادر، بيروت. ، بى241، احمد بن حنبل ممسند احمد

 ق، المكتبة الحيدرية، نجف.1315ق، 611مشكاة االنوار، على بن حسن طبرسى 

 ق.311معانى االخبار؛ ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى )شيخ صدوق(، 

 العلم، قم. ق، مدينه1413ق، چاپ سوم 1413معجم الرجال االحاديث، سيد ابوالقاسم موسوى خوئى 

 عسكرى، جامعه مدرسين، قم.  معجم فروق اللغوية، ابوهالل حسن بن عبداللّه

، مكتب االعالم االسالمى، مكتب االعالم 1414معجم مقاييس اللغه، ابواليس احمدبن فارس بن زكريا، 

 االسالمى، قم.

 .ش، هجرت، قم1344ق، چاپ پنجم، 1245معراج السعادة، مال احمد نراقى 

 ق.325مقائيس اللغه؛ ابو الحسين احمد بن فارس بن زكريا، 

 ق، موسسه شريف رضى، قم.1412ق، 541مكارم االخالق، ابو على فضل بن حسن طبرسى م

 الحيدريه، نجف اشرف. ، المكتبه1346، چاپ 511طالب، ابن شهر آشوب م مناقب آل ابى

 پ دوم، دارالحديث، قم.، چا411طالب، ابن مردويه اصفهانى م مناقب على بن ابى

 ش، انتشارات اسماعيليان، تهران.1362المنجد فى اللغة واالعالم، لوئيز معلوف، 
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دارالكتب االسالمية،  1411، چاپ 311من ال يحضره الفقيه، ابو جعفر محمد بن على بابويه قمى م

 تهران.

ق محمد رشاد سالم، چاپ اول ، تحقي421منهاج السنة النبوية، احمد ابن عبدالحليم ابن تيميه حرانى م

 ق، مؤسسه قرطبة.1416

 جا. تا بى مواعظ العددية، محمد بن حسن حسينى عاملى، قرن يازدهم، بى

 ق، دارالزخائر، قم.1411ق، 664مهجّ الدعوات، ابولقاسم على بن موسى حلّى )ابن طاووس( م

ق، شرح و 265ملى )شهيد ثانى(، منية المريد فى آداب المفيد و المستفيد، زين الدين على بن جبعى عا

ش، دفتر 1352توضيح با عنوان آداب تعليم و تعلم در اسالم، ترجمه سيد محمد باقر حجتى، چاپ اول، 

 نشر فرهنگ اسالمى.

 مواعظ العددية؛ محمد بن حسن حسينى، قرن يازدهم.

 ق.664مهجّ الدعوات؛ ابولقاسم على بن موسى حلّى )ابن طاووس(، 

 ق، مكتب االعالم االسالمى، قم.1413محمد محمدى رى شهرى، چاپ اول، يزان الحكمة، م

 تا، دارالكتاب، قم. ق، بى543بن على حسينى راوندى م  نوادر راوندى، فضل اللّه

 ش، مؤسسه اسماعيليان، قم.1364، چاپ چهارم، 616النهاية فى غريب الحديث واألثر، ابن اثير م

، دارالتعارف 1326، محمد باقر محمودى، معاصر، چاپ اول نهج السعاده فى مستدرك نهج البالغة

 للمطبوعات.

ق، مؤسسة آل البيت 1414، چاپ دوم، 1114وسائل الشيعة )آل البيت(، محمد بن حسن حر عاملى م

 الحياء التراث، بيروت.

 ق، مكتبة االسالمية، طهران.1321، چاپ پنجم 1114وسائل الشيعة، محمد بن حسن حر عاملى، م
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 ريال. 251111ص، 616وزيرى، 
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