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 فهرست

 ··· امر به معروف و نهى از منكر

 ··· علـم
 ··· ذكــر
 ··· انفاق

 ··· انفاق از مال حرام
 ··· ربا

 ··· رشوه
 ··· روزى
 ···شــكر

 ··· افراط و تفريط
 ··· ازدواج
 ··· زنحقوق 

 ··· حقوق شوهر
 ··· حجاب

 ··· وظائف والدين
 ··· وظايف اوالد

 ··· تشويق و تنبيه
 ··· فرشتگان
 ··· قضا و قدر
 ··· تـقوى
 ··· مشورت
 ··· توكل
 ···امتحان
 ··· نيّت
 ··· عمل

 ···اخالص
 ···توبه
 ···دنيوى حيات
 ··· عالم ذرّ
 ··· رجعت
 ··· برزخ

 ··· نامه اعمال
 ··· دروغ

 ··· روغسوگند د
 ···شهادت كذب
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 ··· ظلم
 ··· ركون به ظالم

 ··· شرك
 ··· ريا
 ··· نفاق
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 حمن الرحيمربسم اهلل ال

 امر به معروف و نهى از منكر

 واژه امر به دو معنا آمده است كه عبارتند از:

 1... وَ اِلَى اللّهِ تُرْجَعُ االُْمُور.امرى كه جمع آن امور به معناى كارها است. 

 2قُلْ اَمَرَ رَبّى بِالْقِسْطِ....جمع آن اوامر به معناى دستورات است. امرى كه 

 در مبحث امر به معروف  و نهى از منكر، امر به معناى دوم استعمال شده است.

طلـ  تـرك  نهى نيز به دو معناى به هم مربوط )زجر و پرهيز از چيزى ـ انتهاى چيزى( آمده است و البته در اينجا بـه معنـاى

 باشد. يا سخنى مىعمل 

حُسـن آن را  معروف، از ماده عرف به معناى ادراك چيزى است و در اصطالح هر چيزى را گويند كه شرع مقدّس و عقل سليم،

 بشناسد.

آن عـاجز و  گويد، هر چيزى را كه عقل سالم آن را قبيح بشمرد و يا عقل از فهم مى مفرداتمنكر، ضد معروف است، راغ  در 

 اعالم كند، منكر است. شرع قبح آن را

 اهميّت امر به معروف و نهى از منكر

 امر به معروف و نهى از منكر عمل خداوند است.ـ 1

 3رُوّنَ.الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ والْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَ الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ اِّنَ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاالِْحْساّنِ و ايتاءِ ذِى

معـروف و  خداوند با اعطاى عقل به بشر براى درك خوبيها و بديها، و نيز با ارسال رسوالن و انبياء و انزال كت  آسمانى، امر بـه

نهى از منكر استوار  نهى از منكر نموده است، و همچنين اساس دين و اصول، فروع، اخالق و معامالت آن بر پايه امر به معروف و

 شده است.

 داند. در روايتى امر به معروف و نهى از منكر را خُلْقِ الهى مى السالم عليهباقر امام 

 4.  و مَنْ خَذَلَهُما خَذَلَهُ اللّه   االَمْرُ بِالْمَعْروفِ وَ النَهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ خُلْقاّنِ مِنْ خُلْقِ اللّهِ فَمَنْ نَصَرَهُما اَعّزَهُ اللّه

 منكر عمل انبياست. امر به معروف و نهى ازـ 2

 5ثَ...... يَأْمُروُهُمْ بِالْمَعْروفِ وَ يَنْههُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُ لَهُمُ الّطَيِباتِ وَ يُحَرِمُ عَلَيْهِمُ الخَبائِ

 امر به معروف و نهى از منكر سيره ائمّه طاهرين است.ـ 3

 6لصَلوةَ و آتَوُا الّزَكوةَ وَ اَمَرُوا بِالْمَعْروُفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّهِ عاقِبَةُ االُْمُورِ.االَرْضِ اَقامُوا ا اَلَذينَ اِّنْ مَكَنّاهُمْ فىِ

                                                           
 گردند. ( همه كارها بسوى خداوند باز مى212ـ )سوره بقره، آيه  1
 ( بگو پروردگارم مرا به عدالت امر كرده است.22اعراف، آيه ـ )سوره  2
دهـد شـايد متـذكر  كند، شما را انـدرز مـى دهد، و از فحشاء و منكر و ظلم نهى مى خداوند به عدل و احسان و بخشش به خويشان فرمان مى 22ـ سوره نحل، آيه  3

 شويد.
اش داشته و كسى كه آن را خـوار نمايـد خداونـد خـوارش  هستند، كسى كه آنها را يارى كند خداوند گرامىـ امر به معروف و نهى از منكر دو خُلق از اخالق الهى  4

 .323، ص 11الشيعة، ج  نمايد وسائل
اكيزه را براى آنـان حـالل نمايد، اشياء پ كنند... پيامبرى كه آنان را به معروف دستور و از منكر نهى مى ( همانا كه از پيامبر خدا تبعيت مى151ـ )سوره اعراف، آيه  5

 نمايد. شمرد و ناپاكيها را حرام مى مى
كنند و پايـان  دهند، و امر به معروف و نهى از منكر مى دارند و زكات مى همان كسانى كه هر گاه در زمين به آنان قدرت داديم، نماز را برپا مى 41ـ سوره حج، آيه  6

 همه كارها از آن خداوند است.
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عصـرعجل اللّـه  و مخصوصاً امـام السـالم عليهمضمن ذكر رواياتى، اين آيه را به ائمّه اطهار  قمىتفاسير روايى شيعه و از جمله تفسير 

 كنند. مى تعالى فى فرجه تفسير

 دارد. علت قيام خود را چنين بيان مى السالم عليهامام حسين 

 اُريـدُ اننْ آمُـرن آلـه و عليـه اهلل صـلىوَ اِنّى لَمْ اَخْرُجْ اَشِرا وَال بَّطِرا وال مُفْسِدا وال ظالِما وَ اِنَما خَرجْتُ لِّطَلَبِ االِْصْالحِ فى اُمَـةِ جـدّى   

 1بْنِ انبيطالِ . مُنْكنرِ و انسيرُ بِسيرنةِ جندّى ون انبىعِلىِبالمنعْرُوفِ و اننْهى عننِ ال

بود، علت مبقيه  هاى ياران وى در غزوات و سرايا بدون ترديد همان طورى كه علت مُحْدِثه دين اسالم رسالت پيامبر و جانفشانى

 باشد. و اصحاب وى مى السالم عليهدين، قيام اباعبداللّه الحسين 

 هموار ساخت. عليهماالسالمقوام بخشيد، شيعه را ترقى و تكامل داد، و راه را براى كالسهاى درس امامين باقرين  حركت وى شريعت را

 2: قِوامُ الشّنريعنةِ االمرُ بِالْمنعْروفِ و النّنهْىُ عننِ المُنْكنرِ ون اِقامنةُ الحُدُودِ.السالم عليهقال على 

 اياتامر به معروف و نهى از منكر در قرآّن و رو

 الف( قرآّن كريم

وَ  الْمُنْكَرِ وَ يُقيموُّنَ الصَلوةَ وَ يُؤْتُـوّنَ الّزَكـاةَ   وَ الْمُؤْمِنُوّنَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوّنَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوّْنَ عَنِ

 3اللّهَ عَّزيّزٌ حَكيمٌ. يُّطيعُوّنَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ اوُلئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ اِّنَ

فرمايد،  مى كه حتى اين دو را قبل از نماز و روزه ذكر طورى دهد، به اى به امر به معروف و نهى از منكر مى اين آيه، اهمّيت عمده

واجـ  انجـام ايـن دو  شود، وجود نماز و روزه منوط بـه اى محقق نمى و در واقع همين طور است زيرا تا اينها نباشد نماز و روزه

 كنيم. بزرگ است. اكنون به دو آيه ديگر در همين زمينه نيز اشاره مى

 4هُمُ الْمُفْلِحوُّنَ. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَةٌ يَدْعُوّنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُروُّنَ بِالْمَعْرُوفِ و يَنْهَوّْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اُولئِكَ

 5اسِ تَاْمُرُوّنَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوّْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَةٍ اُخْرِجَتْ لِلنّ

كنند، امّـا در  اى از شما اقدام به چنين عملى فرمايد: دسته داند، و مى اى از مسلمين مى آيه اوّل، امر به معروف را مخصوص عده

دانسته و وظيفه همه  معروف و نهى از منكر را عمومى آيه دوم مانند آيه ابتداى بحث و يا مانند آيات سوره والعصر، فريضه امر به

تمام جامعـه وظيفـه امـر بـه  كند و آن اين است كه، اى را به ما القاء مى شمارد. كنار هم قرار دادن اين آيات نكته مسلمانان مى

جام اين فريضه نظارت كنند. بر ان اى باشند كه معروف و نهى از منكر را بايستى انجام دهند، ولى در خود جامعه هم بايستى عده

دهند، و البته همه مردم بايد وظـايف فـردى  مى گيرند و دستورات اجتماعى آنان در سطحى باالتر كارهاى اجتماع را در نظر مى

، در آيـات شـريفه «يدعون، يأمرون، ينهـون و...»مضارع چون  خود را نسبت به هم فراموش نكنند. عالوه اينكه استفاده از افعال

 گذشت اعصار دارد. يت از لزوم استمرار و دوام اين فريضه در طول تاريخ وحكا
 ب( روايات

به سه نمونه از  شوند، در اينجا روايات در باب امر به معروف و نهى از منكر بسيار است كه برخى در البالى همين بحث مطرح مى

 كنيم. اين احاديث پيرامون اهمّيت اين فريضه اشاره مى

 1: اِذا اُمّنتى تنواكنلنتِ االنمْرن بِالْمنعْروفِ ون النّنهىن عننِ الْمُنْكنرِ فنلْينأذننُوا بِوِقاعٍ مِنن اللّهِ.آله و عليه اهلل صلىلّه قال رسول ال

                                                           
خواهم امر به معروف و نهى از منكـر كـنم و بـر سـيره جـدّم و  باشد، مى ام، قيام من براى اصالح امّت جدّم مى بيهوده و براى افساد يا ظلم قيام نكردهـ من باطل و  1

 .322، ص 44پدرم حركت نمايم بحاراألنوار، ج 
 .ـ قوام دين، به امر به معروف و نهى از منكر و اجراى حدود، بستگى دارد غررالحكم 2
پردازنـد و خـدا و رسـولش را  دارنـد زكـات مـى كنند، نماز به پاى مى ( مردان و زنان با ايمان ياور يكديگرند، امر به معروف و نهى از منكر مى11ـ )سوره توبه، آيه  3

 دهد، خداوند توانا و حكيم است. كنند، بزودى خداوند آنان را مورد رحمت خويش قرار مى اطاعت مى
 ( بايد از ميان شما جمعى دعوت به نيكى كنند و امر به معروف و نهى از منكر نمايند و آنان رستگارند.124مران، آيه ـ )سوره آل ع 4
 نماييد. ( شما بهترين امّت هستيد كه آفريده شديد، زيرا امر به معروف و نهى از منكر مى112ـ )سوره آل عمران، آيه  5
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 2.: مننْ تنرنكن اِنْكارن المُنْكنرِ بِقنلْبِهِ ون لِسانِهِ ون يندِهِ، فنهُون منيِّتٌ بنيْنن االنحْياءالسالم عليهقال على 

حيات ندارد. او  ، تعبيرى دقيق است، زيرا كسى كه نتواند در اصالح جامعه بكوشد، در واقع مرده است والسالم عليهتعبير حضرت امير 

 جانى است كه به واسطه مرگ خود، قدرت احياء ديگران را ندارد. چون خشت بى

الفنرائضُ ون تنـأمننُ  االنْبياءِ ون مِنْهاجُ الصُّلنحاءِ، فريضنةٌ عظيمنةٌ بِها تُقامُ عننِ الْمُنْكنرِ سبيلُ : اِنّ األنمْرن بِالْمنعْروفِ و النّنهْىنالسـالم عليهقال الباقر 

 3مْرُ.الْمنذاهِ ُ و تنحِلُّ الْمنكاسِ ُ ون تنرُدُّ الْمنظالِمُ ون تنعْمُرُ االَْنرْضُ ون يننْتنصِفُ مِنن االنعْداءِ ون ينسْتنقيمُ األن

 آثار ترك

آخـرت  امر به معروف و نهى از منكر، همانند برخى واجبات ديگر نيست كه صرفا اثر فردى داشته باشـد و فـرد در دنيـا وترك 

جامعـه فـرو  لطمه ببيند، بلكه ترك اين فريضه جامعه را تباه خواهد ساخت و بر اثر ترويج معاصى شالوده و بنيادهـاى اخالقـى

نمايد، لذا  اثر مى بى ط شديد اخالقى قرار خواهد داد و نقش تربيتى خانه و مدرسه راخواهد ريخت، و نسل بشر را در مسير انحطا

 هايى از اين آثار توجّه فرماييد: اسالم آثار مخرّب ترك اين فريضه را،جدى گرفته است. به نمونه

 ـ افساد جامعه 1

 خالقى جامعه است.گونه كه در مقدمه اشاره شد، يكى از آثار ترك اين فريضه نابودى روند ا همان

رّنتْ  هُ عنلنيْـهِ: اِنّن الْمنعْصِينةن اذا عنمِلن بِهنا العنبْدُ سِرّا لنمْ ينضُرّن االّ عامِلنها، فناذا عنمِلن بها عنالنينـةً ون لنـمْ يُينيّنـرْآله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه انضـن

 4بِالعامّنةِ.

 تعميم عذابـ  2

ان اننْ يُعنمِمنآله و ليهع اهلل صلى  اللّه قال رسول    هُـمُ اللّـه: ما مِنْ قنومٍ يعْمنلُ فيهِمْ بِالْمعاصى ثُمّ ينقْدِروُنن عنلى اننْ يُييِّـرُوا ونال يُينيِّـرُونن اِالّ يُوشـن

 5العِقابن.

 فرمايد، خداوند متعال به شعي  وحى فرستاد كه: مى السالم عليهامام باقر 

 اَلْفَ، اَرْبَعين اَلْفا مِنْ شِرارِهِمِ وَ سِتّينَ اَلْفا مِن خِيارِهِمْ. مِئَهَانّى مُعَذِبٌ مِنْ قَوْمِكَ 

 يا ربِ هؤُالءِ االَشْرارُ فَما بالَ الْخِيار. شعي  به خداوند عرضه داشت:

 خداوند عزّ وجلّ به وى وحى فرمود:

 6الِنَهُمْ داهَنُوا اَهْلَ الْمَعاصى وَ لَمْ يُغْضِبُوا لِغَضَبى.

 عدم استجابت دعا ـ 3

ثُـمّن  اننْ ينبْعنثن عنلنيْكُمْ عِقابـا   : والّذى ننفْسى بِيندى لنتنأمُرُونن بِالْمنعْرُوفِ و لنتننهنونن عننِ الْمُنْكنرِ انوْ ليُوشنكننّن اللّهآلـه و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه

 1تندْعُوننهُ فنال ينسْتنجي ُ لنكُمْ.
                                                                                                                                                                                                             

 .324، ص 11الشيعة، ج  اند وسائل منكر سستى كنند، به خداوند اعالن جنگ نمودهـ اگر امّت در امر به معروف و نهى از  1
 .424اى در ميان زندگان است همان، ص  ـ كسى كه نهى از منكر را با قل  و زبان و دست ترك كند، مرده 2
 
شـود، كسـبها حـالل  شـود، راههـا امـن مـى واجبات به پا داشته مىـ امر به معروف و نهى از منكر راه انبياء و طريق صلحاست، واج  بزرگى است كه به وسيله او  3

 .325گيرد همان، ص  شود و امور در حدّ تعادل قرار مى گردد و از ظالمين دادخواهى مى شود، زمين آباد مى گردد، مظالم رد مى مى
 .421شود همان،  دهد، و او را از عملش بازندارند اجتماع متضرر مى بيند، ولى اگر علنى انجام اى گناه را مخفيانه انجام دهد فقط خودش ضرر مى ـ اگر بنده 4
يد اى از آنان مرتك  گناه شوند و ديگران قادر بر منع آنها باشند ولى نهى از منكر ننمايند و آنان را از گناه باز ندارند، مگر اينكه شا ـ ملتى و قومى نيستند كه، عده 5

 .234، ص 1خبار، جقهر الهى همه را در بر گيرد جامع اال
اند؟ فرمود:  هزار از نيكان. شعي  عرضه داشت، اشرار كه معلوم است خوبان چه كرده ـ من يكصد هزار نفر را از قوم تو عذاب خواهم كرد. چهل هزار از اشرار و شصت 6

 (.416، ص 11شيعة، ج ال اند آميخته شدند و در پى غض  من،بر آنان غض  نكردند )وسائل اينان با اهل گناه باقى مانده
نيد و برايتان مسـتجاب ـ به خدايى كه جانم در يد قدرت اوست امر به معروف و نهى از منكر كنيد وگرنه شايد خداوند عذابى بر شما فرود آورد و شما آنگاه دعا ك 1

 .235، ص 1نشود جامع االخبار، ج
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 تسلط اشرارـ  4

شِرارنهُمْ  عنلنيْهِمْ    اللّه: اذا لنمْ ينأمُرُوا بِالْمنعْروُفِ ونلنمْ يننْهنوْا عننِ الْمُنْكنرِ ونلنمْ ينتّنبِعُوا االَْنخْيارن مِنْ انهْلِ بيتى، سنلّنطنآلـه و عليه اهلل صلى  اللّه ولقال رس

 1فنيندْعُوا عِنْدن ذلِان خِيارُهُمْ فنال يُسْتنجابُ لنهُمْ.

 ركتزوال ب ـ 5

نُزِعنتْ مِـنْهُمُ  الْمُنْكنرِ ونتنعاوننُوا عنلنى البِرِّ، فاذا لنمْ ينفْعنلُوا ذلِان : ال تنزالُ اُمنتّى بِخنيْرٍ ما انمنرُوابِالمعروفِ ونننهنوْا عننِآلـه و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسول

 2ناصِرٌ فىِ االَْنرْضِ ونال فى السّنماءِ.الْبنرنكاتُ ونسنلّنطن بنعْضُهُمْ عنلى بنعْضٍ ونلنمْ ينكُنْ لنهُمْ 

سيل و زلزله و  اگر گفته شود در جوامعى كه اين فريضه بزرگ در ميان آنان نقشى ندارد و يا ضعيف است، زوال بركت به صورت

 كند، سخنى به گزاف نيست. خشكسالى، بيكارى و فساد اجتماعى خودنمايى مى

ديـن را  ها و شـعارهاى ديگـران، عمـالً آيـين ند اين آفات نجات دهد بايد به دور از ياوهخواهد خود را از گز اى كه مى هر جامعه

 متجلى سازد و از هيچ كس ترسى نداشته باشد.

 شرايط امر به معروف و نهى از منكر

 در فقه اسالمى براى امر به معروف و نهى از منكر شرايطى بيان شده است كه از جمله آنها.

آنـان منكـر  اى اين واج  را اتيان كردند و به واسطه امر و نهى نهى از منكر واج  كفايى است، لذا اگر عدهامر به معروف و ـ   1

اقـدامى صـورت  برداشته شد و واج  برقرار گرديد، از ديگران ساقط است ولى اگر كسى بر انجام اين فريضه قيام نكند و يا اگـر

 شود. گرفته، نتيجه عملى نداشته، از ديگران ساقط نمى

باشـند مـرثر  شرط ديگر وجوب اين فريضه اين است كه، آمر و ناهى حداقل احتمال تأثير را بدهند، پس اگر يقـين داشـته ـ  2

 شود. باشد امر و نهى واج  نمى نمى

ى مرتك  گنـاه تارك واج  و فاعل حرام، قصد تكرار عمل خود يا ادامه ترك واج  را داشته باشد، لذا اگر براى يا دفعهـ   3

 دانيم قصد تكرار ندارد، امر و نهى وى، واج  نيست. شده است و مى

موج  ضرر مالى  اى بيشتر از ترك آن واج  و يا انجام آن گناه پيش نيايد، پس اگر امر و نهى وى شرط ديگر اينكه مفسده ـ 4

 يا جانى براى خود آمر و ناهى يا بستگان وى دارد، امر و نهى واج  نيست.

 شده واج  و آنچه انجام گرفته حرام باشد.فعل ترك  ـ 5

نيست، بلكه در  با اين خصوصيات، امر به معروف و نهى از منكر در موردى كه مستحبى ترك شده يا مكروهى انجام گرفته واج 

 باشد. هر دو مورد مستح  مى

 شرايط آمر و ناهى

م داشته باشد، كسى كه شنيده اسـت شخصـىمًالً قمـار آمر به معروف و ناهى از منكر، بايستى علم به ترك واج  و انجام حرا

از منكر واجـ   داند حرام بوده يا نه، باز نهى بازى كرده، بر وى نهى از منكر واج  نيست و يا اگر عملى از كسى سرزده و او نمى

 نشده است.

دهد و خود  مى دستور به معروفىشرط ديگر اين است كه آمر خود عامل به معروف باشد و ناهى آن گناه را ترك كند، آمرى كه 

اسـت. حضـرت اميـر  دهد و خود عامل بـه آن اسـت، ايـن شـرط را محقـق نسـاخته گذارد و يا بيم از عملى حرام مى زير پا مى

                                                           
كنند و بـراى آنهـا  اطاعت نگردد، خداوند بدان امّت را بر آنان مسلط خواهد ساخت آنگاه خوبان دعا مىـ وقتى امر به معروف و نهى از منكر نشود و از خوبان امّتم  1

 .12، ص 122شود بحاراألنوار، ج  اجابت نمى
 
ى اگر چنين نكننـد بركـات ـ هميشه امّت من مادامى كه امر به معروف و نهى از منكر كنند، و در امور شايسته با هم همكارى كنند، در خير و سالمتى هستند، ول 2

 .323، ص 11الشيعة، ج  شوند و هيچ ياورى نه در زمين و نه در آسمان نخواهند داشت وسائل شود، برخى بر بعض ديگر مسلط مى آسمان از آنان گرفته مى
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 فرمايد: مىالسالم عليه

 1اآلمرينَ بِالْمَعروُفِ اَلتّارِكينَ لَهُ، وَالنّاهينَ عَن الْمُنْكَرِ العاملينَ به.   لَعَنَ اللّه

 2اَظْهَرُ النّاسِ نِفاقاً مَنْ اَمَرَ بِالّطّاعَةِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِها وَنَهى عَنْ الْمَعْصِيَةِ وَلَمْ يَنْتَهِ عَنْها.

 فرمايد: قرآن كريم نيز مى

 3ما ال تَفْعَلُوّنَ.اَّنْ تَقُولُوا    يا اَيُهَا الَذينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولوُّنَ ما ال تَفْعَلُوّنَ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّه

دهـد بـاز  نمى البته آنچه را كه بيان كرديم شرط تأثير امر به معروف و نهى از منكر است، و االّ بر كسى كه خود واجبى را انجام

سخن در تأثير واقعى  باشد، شود نهى از همان گناه واج  مى باشد، و كسى كه خود مرتك  گناه مى هم امر به معروف واج  مى

تواننـد بـا ايـن  بدهند و نمى باشد يا نه، البته آمر و ناهى بايستى احتمال تأثير آيا امر و نهى شخص غير عامل مرثر مىاست كه 

 اثر است، از زير بار وجوب شانه خالى كنند. كنند و لذا سخن آنان بى بهانه كه خود عمل نمى

 موانع پذيرش

 ـ جهل و نادانى 1

دارد و بـه  خواهد در هر مجلسى سخن از چيزى به ميان آيد كـه بـدان تسـلط البا مىمردم دشمن جهل خود هستند، انسان غ

اَلنّاسُ اَعْداءُ مـا   فرمايـد: مىالسالم عليهاى، تفاخر و تكبر است. حضرت امير  باشد، علت چنين پديده داند بيزار مى شدّت از آنچه نمى

 4جُهِلُوا.

 ـ عجب و خودبينى 2

گردد، و خود را  مى ور گشته و دنيا برايشان تنگ اى، عج  و غرورشان شعله شنيدن پند و موعظهگاهى برخى از افراد، به محض 

 دهند. اى سرد و يا رويى ترش از آن حالت نجات مى با خنده

دليل غـرور،  بيند، گاهى تر نسبت به آمر و ناهى مى اى رفيع گاهى اوقات علت غرور، پست و مقام است. شخصى خود را در مرتبه

درس عبرت از هالكت  در جواب نصايح پيامبرشان و بيم و انذار وى و السالم عليهباشد، چنانچه قوم حضرت هود  ت و توان بازو مىقدر

 خوريم. ترند و لذا ما شكست نمى اقوام گذشته گفتند: خدايان ما از خدايان قوم نوح قوى

را بـراى  ت و اآلن چيست و در آينده چـه خواهـد شـد، جـايىالبتّه انسان عاقل، اگر به گذشته خويش بنگرد كه از چه بوده اس

 بيند. عج  و غرور خود نمى

دستان خـالى  كند كه دستانم از تابوت بيرون باشد تا همه ببيند با اسكندر بعد از آن همه فتوحات هنگام مرگ خود وصيّت مى

 ام. رفته

پذيرد بايد بدانـد كهـاگر عيـ   ف و نهى از منكر كسى را نمىكند و امر به معرو بهرحال كسى كه مواعظ و پندها در وى اثر نمى

 خواهد خورد. خويش را بر طرف نكند، جامعه به شكل بدترى او را اصالح خواهد كرد و ضربات سختى در مسير گناهش

 5: مننْ لنمْ يُصْلِحْهُ الْكِرامنةُ، انصْلنحنتْهُ االَِْهاننةُ.السالم عليهقال على 

 6: مننْ لنمْ يُهنذّنبْ ننفْسنهُ فنضنحنهُ سُوءُ الْعادنةِ.المالس عليهو ايضا عنه 

                                                           
 .422، ص دهند همان ـ خداى لعنت كند آمرين به معروفى كه خود تارك آن هستند و ناهينى كه خود معصيت را انجام مى 1
الوسايل،  نمايد مستدرك كند و خود ترك نمى نمايد، و نهى از معصيت مى كند و خود بدان عمل نمى ترين نفاقها، آن است كه كسى امر به اطاعت خداى مى ـ روشن 2

 .226، ص 12ج 
 نزد خداوند كه چيزى بگوييد و بدان عمل نكنيد. كنيد، گناه سختى است گوييد و به آن عمل نمى ( اى مرمنين چرا چيزى مى3و  2ـ )سوره صف، آيات  3

 
 .14، ص 13ـ مردم دشمن جهل خود هستند بحاراألنوار، ج  4
 اى اصالحش نكند، توهين مردم اصالحش خواهد كرد غررالحكم. ـ كسى كه رفتار بزرگوارانه 5
 ـ كسى كه خود را پيراسته نكند عادت بد وى، او را رسوا خواهد ساخت همان. 6
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 و در نهايت هر كس نصيحت حكيمى را نپذيرد، پشيمان خواهد شد و در حسرت خواهد سوخت.

 بعد از واقعه صفين و ماجراى حكميت خطاب به مردم فرمودند: السالم عليهحضرت امير 

 1عالِمِ الُْمجَرَبِ تُورِثُ الْحَسْرَةَ وَتُعَقِبُ النِدامَةَ.اِّنَ مَعْصِيَةَ النّاصِحِ الشَفيقِ الْ

 مراتب امر به معروف و نهى از منكر

براى هر گناهى،  كار باشد، بر اين اساس، شيوه برخورد با معصيت انسانها متفاوت هستند و اعمال نيا و بد آنان در يا حد نمى

هـر گنـاهى پـادزهر  يستى از ذوق و سليقه خدا دادى خـود بهـره بـرد و بـراىو نسبت به هر فردى مختلف است. آمر و ناهى با

عـرض كردنـد اجـازه  گفت، اصحاب را ناسزا مى السالم عليهديد، حضرت امير  را مى السالم عليهمناس  تهيه كند. شخصى هرگاه امام كاظم 

كشاورزى او آمد، شـخص  ر او گرفتند. امام به محلبفرمايد تا سزاى او را به وى نشان دهيم، امام مانع شدند و سراغ از محل كا

جواب داد صد دينار، فرمود: چقدر  فرياد برآورد و گفت كشت مرا پايمال كردى. امام نزد او رفت و فرمود: چقدر زحمت كشيدى؟

دادنـد و فرمـود: دينار، امام سيصد دينار بـه وى  داند. امام فرمود: چقدر اميدوارى؟ گفت دويست اميد سود دارى؟ گفت خدا مى

داند رسالتش را در كدام خانه  كرد كه تنها، خداى مى كشت تو از آن خودت. هم او روزى به مسجد آمد و امام را ديد. صدا بلند

 2اعلم حيث يجعل رسالته.  اَللّهقرار دهد. 

 كنيم: حال به برخى از مراحل امر و نهى اشاره مى 
 

 ـ ناراحتى قلبى 1

مخاط  را به  بايست قلباً متأثر شد و با ظاهر شدن اين ناراحتى در چهره، خطاى گناه يا ترك واج ، مى در مرحله اول با ديدن

 اند: در اين باره فرموده السالم عليهوى اعالن نمود. حضرت امير 

 3اننْ ننلْقِىن انهْلن الْمنعاصى بِوُجُوهٍ مُكْفهِرّنةٍ. آله و عليه اهلل صلى   اللّه اَمَرَنا رَسُولُ

 فرموده است: السالم عليهو نيز امام صادق 

 4عّزَوجلَ فَوَجَدْتُهُ فى بُغْضِ اَهْلِ الْمَعاصى.   طَلَبْتُ حُبَ اللّه

 ـ موعظه مخفيانه 2

 بايست، خطا كار را به نرمى و بدور از خشونت و البته بصورت مخفيانه راهنمايى نمود. در مرحله بعد مى
 ـ اعالّن علنى 3

گر از  عصيان شود، تا اگر دو مرحله قبل و يا اگر بدانيم آندو مفيد نيستند، موعظه علنى و در حضور مردم واج  مى بعد از تجربه

 كند، از خاليق خجالت بكشد و گناه را ترك و باعث رواج آن در جامعه نشود. خداوند شرم نمى

 ـ تصرف در آالت معصيت 4

ذكر اين نكته در  شود، معصيت و تييير آنها و يا نابودى وسايل گناه واج  مى اثر بودن مراحل قبل، تصرف در آالت در صورت بى

 اينجا الزم است كه از بين بردن آالت معصيت جايز بوده و ضمانى به دنبال ندارد.

 5عنلنيْهِ. قُّ مُسْكِرٍ انوْ خنمْرٍ، فنقند انحْسننن ونال غُرْمن: مننْ كنسنرن بنرْبنطاً، او لُعْبنةً مِنن اللّنعْ ِ، او بنعْضن المنالهى، انوْ خنرنقن زِالسالم عليهقال الباقر 

                                                           
 .35البالغه، خطبه براستى نافرمانى از دستور نصيحت كننده مهربان، دانا و با تجربه موج  حسرت و باعث پشيمانى است نهجـ  1
 .122، ص 43ـ بحاراألنوار، ج  2
 
 .413 ، ص11الشيعة، ج  ما را امر فرمود كه با اهل گناه با چهره درهم كشيده برخورد كنيم وسائل آله و عليه اهلل صلىـ پيامبر  3
 .121، ص 12الوسايل، ج  جستم و آن را در خشم به اهل گناه يافتم مستدرك ـ عشق به خداوند را مى 4
الوسايل،  مستدرك ـ كسى كه عود يا هر وسيله بازى حرام را بشكند، يا وسيله ساختن چيزهاى مست كننده و شراب را از بين ببرد، كار نيكى كرده و ضامن نيست 5

 .24، ص 11ج 
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 ـ ضرب و شتم 5

آن ممكن  يكى ديگر از مراحل امر به معروف و نهى از منكر، ضرب و شتم است و اگر جلوگيرى از گناه و يا انجام واج  جزء به

و اموال آمر و ناهى  اى ايجاد نكند و جان يا عرض فسدهباشد. البته مشروط به اينكه مراحل قبل كافى نبوده و م نيست، جايز مى

 را در معرض خطر قرار ندهد.
 ـ قتل و جرح 6

در صـورت  باشد، ايـن مرحلـه مرحله ديگر امر به معروف و نهى از منكر مجروح ساختن يا كشتن تارك واج  يا عامل حرام مى

سـرانه و بـدون اجـازه  دانند و اقدام خود وط به اذن حاكم مىپذيرد. فقها اين مرحله را من عدم موفقيت مراحل قلبى صورت مى

 باشد. مشروع نمى

نباشد، ايندو بنا  اى جز جرح يا قتل مجرم در امورى كه وجود گناهى، موج  هدم دين شود و اساس دين را به هم بريزد و چاره

ايجـاد نكنـد و حقـوق  اى بزرگتـر اينكه مفسـدهتواند صورت پذيرد. البته مشروط به  بر نظر بسيارى از فقها بدون اذن حاكم مى

 كسانى كه موظف به امر و نهى هستند را در خطر نيندازد.
 دو نكته مهم

 نكته اول:

اخـم متوجّـه  پذير است، آمر و ناهى حق استفاده از مراحل بعدى را ندارند. به عنوان مًال اگر كسى با يا تا مراحل اوليه امكان

گـردد و تكـرار  مـى ذكر اشتباه به وى جايز نيست، و يا اگر با نصيحتى در خفاء متوجّه اشتباه خود شود، گفتن و اشتباه خود مى

حد مرمن است و تحقير  گردد، زيرا وى در آن كند، ذكر آن عمل در جمع و نزد ديگران مشروع نبوده و گناه كبيره تلقى مى نمى

 اند. ه وارد شدهشود. اين دو روايت در همين زمين وى تحقير مرمن شمرده مى

 فرمايد: مى السالم عليهحضرت امير 

 1نُصْحُكَ بَيْنَ المَالَءِ تَفريعٌ.

 فرمايد: و نيز مى

 2مَنْ وَعَظَ اَخاه سِرّاً فَقَدْ زانَهُ وَ مَنْ وَعَظَهُ عالنيةً فقد شانَهُ.

عنوان مًال اگر  هون را بايد رعايت كرد. بهدر تمام مراحل بايستى مراتبى فرعى تصور نمود و در آن مرات  فرعى نيز، االهون فاال

سخن متوسط و خشـن  كند، آورد، يا معصيت انجام گرفته را ترك مى كسى با سخنى نرم و لطيف، واج  ترك شده را به جا مى

 درباره وى جايز نيست.

دهد  دستور مى يم خداوند به آن دوبين شود، مى بسوى فرعون بيان مىعليهماالسـالمدر قرآن كريم وقتى داستان ارسال موسى و هارون 

 كه با نرمى با فرعون رفتار كنند:

 3فَقُوال لَهُ قَوْالً لَيِناً لَعَلَهُ يَتَذَكَرُ اَوْ يَخْشى.

گفت: بگو آيا من  گويند شخصى صاح  نام در زمان هارون الرشيد عباسى، خليفه را با پرخاش از عملى نهى نمود، هارون به وى

نمود. هارون پرسيد: آيـا  مى رعون؟ گفت: فرعون بدتر است، چون او ايمان به خداوند نداشت و ادعاى خدايى نيزبدتر هستم يا ف

نيسـتيم. هـارون بعـد از طـرح ايـن  تو بهترى يا حضرت موساى پيامبر، جواب داد: موسى بهتر است و اصالً من و او قابل قياس

 دستور داد با فرعون به ماليمت حرف بزنند. خداوند به موسى و هارون دانى استدالل پرسيد پس چرا پرخاش نمودى؟ آيا نمى

 اى داد و وى به اصرار زياد هارون پذيرفت. شخص خجل گشت، هارون به وى هديه

                                                           
 غررالحكم. [شود موج  خرشدن شدن شخصيت او مى]نصيحت تو در حضور مردم كوچا شمارى است  ـ 1

 
 .165، ص 14ـ كسى كه برادرش را مخفيانه موعظه كند، او را زينت داده است، و كسى كه او را علنى موعظه نمايد، كوچا شمرده است بحاراألنوار، ج  2
 بت كنيد شايد متذكر شود يا از خدا بترسد.پس با نرمى با وى صح 44ـ سوره طه، آيه  3
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 نكته دوم:

 و برخـى هرچند ما مراتبى را براى امر به معروف و نهى از منكر بيان كرديم، امّا بايد توجّه داشت مرات  ذكر شـده كلـى اسـت

مًال حضور در  گناهان خود فى نفسه مراتبى براى امر و نهى دارند كه البته خارج از چهار چوب كلى ذكر شده نيست، به عنوان

باشد، و عذاب چنين  گناه مى نشينى... تعاون بر عفت و هرزه در ش  مجلس گناهانى چون غيبت، قمار، رقص، معاشرت با زنان بى

 نباشد كمتر نيست.كسى از عذاب گنهكار اگر بيشتر 

 فرمايد: در اين باره مى السالم عليهحضرت امير 

 1بِهِ.اَلرّاضى بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدّاخِلِ مَعَهُمْ فيهِ وَعَلى كُلِ داخلٍ فى باطِلٍ اِثْماّن، اِثْمُ العَمَلِ بِهِ واِثْمُ الرّضا 

قادر بـر انجـام  ير دهى و موعظه و ارشاد نمايى، و يا اگرنهى از منكر در چنين مجالسى به اين ترتي  است كه، يا مجلس را تيي

 خداى روى آورى. چنين تحولى نيستى از مجلس خارج شوى و مدح و ستايش چند نفر گنهكار را ناديده بگيرى و به درگاه

 2ينقْدِرْ عنلى تنيييرِهِ. فيهِ ونال   : ال يننْبنيى لِلْمنرْمِنِ اننْ ينجْلِسن منجْلِساً يُعْصنى اللّهالسالم عليهقال الصادق 

نبندند، مرتجع  بريم از اينكه بشنويم مرمنى در مجلس گناهى نشسته است و براى اينكه به وى بد نگويند و افترا به خدا پناه مى

 پذيرد. تحجرگرا نخوانند و براى اينكه اهل گناه او را بپسندند، رضايت خلق را به خشم خالق مى

 3.  بِرِضى انحندٍ مِنْ خنلقِهِ، ونال تنتنقنرّنبُوا اِلنى النّاسِ بِتنباعُدٍ مِنن اللّه   ال تنسْخنطُوا اللّه: السالم عليهقال الصادق 

حـداكًر  اگر تو با خدايى بگذار بگويند، از تو چيزى كم نخواهد شد و اگر با مخلوق پيوند برقرار كردى و از او بريـدى، اينـان تـا

گـويى رفيقـى  اى كه براى تو پيش آيد، همه سراغ كار خود گيرنـد و گر نگوييم در اولين حادثهچند روز دنيا رفيق تو هستند، ا

 اند. نداشته

 
 اى اى چو با منى با همه ور بى همه    اى اى چو بى منى بى همه گر با همه

                                                           
ايت به آن ـ كسى كه به كار ديگرى راضى باشد مًل آن است كه وى خودش داخل آن عمل شده باشد و او دو گناه مرتك  شده است گناه عمل معصيت، گناه رض 1

 .411، ص 11الشيعة، ج  وسائل
 .523گيرد و وى قادر بر تييير آن نباشد همان، ص  صورت مىـ سزاوار نيست، مرمن در مجلسى بنشيند كه در آن گناه  2
 .422ـ به خاطر كس  رضايت مخلوق، خداوند را از خود ناخشنود نساز، و با نزديكى به بندگان، از خداوند دور مشو همان، ص  3
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 علل ترك

قبل از نماز و  ل است و گاه آن رااكنون جاى پاسخ به اين پرسش است كه با اين همه اهمّيتى كه اسالم براى اين دو فريضه قائ

چيست؟ حال برخى از ايـن  شوند، عامل ترك چرا در جامعه ترك مى 2پردازد و گاهى قبل از ايمان به آن مى 1كند زكات ذكر مى

 شمريم: عوامل را بر مى
 ـ حيا 1

ترقـى و تكامـل  موج  تعـالى و دو شكل از حيا قابل تصور است. نوعى از حيا، حيا از خداى تبارك و تعالى است. چنين حيايى

خاطر آورد، صفتى محمود  است. اينكه عبد خود را در مقابل خداوند جزئى صيير ببيند و در خلوت و جلوت، خداى خويش را به

 فرمايد: مىالسالم عليهو پسنديده است، حضرت امير 

 3يَمْسَحوُا كثيراً مِنَ الْخَّطايا.   اَلْحَياءُ مِنَ اللّه

و مـادر  اهر حيا از بنده خدا صورت پذيرفته ولى بالمآل و در واقع حيا از خداوند است. مًالً جـوان در برابـر پـدرگاهى نيز به ظ

 فرمايد: مىآله و عليه اهلل صلىگردد. حضرت رسالت  كند. اين هم صفتى حميده محسوب مى خويش حيا نموده و صدا بلند نمى

 4سُبْحانَهُ.   تَحْىِ مِنَ اللّهمَنْ لَمْ يَسْتَحْىِ مِنَ النّاسِ لَمْ يَسْ

باشد و ناشى از  مى ولى گاهى حيا صِرفاً از بنده خدا است، چنين حيايى اگر مستوج  ترك واج  يا ترك مستحبى شود، مذموم

 اند: حيا را اين گونه تقسيم فرمودهآله و عليه اهلل صلىجهالت است. بر همين اساس رسول خدا 

 5الْعَقْلِ وَحَياءُ الْحُمْقِ فَحَياءُ الْعَقْلِ الْعِلْمُ وَحَياءُ الْحُمْقِ الجَهْلُ. اَلْحَياء حَيائاّنِ، حَياءُ

هراسى ندارد، و در  شود از نوع دوم است، بنده خدا جز از خداوند خوف و حيائى كه موج  ترك امر به معروف و نهى از منكر مى

 نمايد. بيان مسائل شرعى و حدود الهى تعارف نمى

 چيست؟ عامل حيا

آنـان بـه هـم  شود دوسـتى كند ذكر عي  رفيقش موج  مى هاست، چينين شخصى احساس مى گاهى علت حيا برخى دوستى

 خواهد خود را ستايش كند. بخورد، يا ممكن است دوستش احساس كند كه او با ذكر عيبش مى

چنـين  ... بـر پايـه صـحيحى اسـتوار نيسـت،در جواب اين عده بايد گفت: آن نوع از دوستى كه با ذكر عي  به هم بخورد و يـا

پايه عمـل بـه  يى اگر امروز بماند فردا به هم خواهد خورد و قطعاً دوامى نخواهد داشت، دوستى ثابت و پايدار بايستى بر دوستى

 فرمايد: ره مىاين با درالسالم عليهدستورات دين باشد و امر به معروف و نهى از منكر دستور دينى و واج  شرعى است. حضرت امير 

 6واَل تَضيعَنَ حَقَ اخيكَ اِتَكّاالً عَلى ما بَيْنَكَ و بَيْنَهَ فَاِنَهُ لَيْسَ لَكَ بِاَخٍ مَنْ اَضَعْتَ حَقَهُ.

 ـ عدم احساس مسئوليت 2

م از كنـار گاهى آد يكى ديگر از عوامل در حاشيه قرار گرفتن فريضه امر به معروف و نهى از منكر، عدم احساس مسئوليت است.

الهى خود شانه خـالى  ، و از اين قبيل از انجام وظيفه«خود را به دردسر نيندازيم»هايى چون  گذرد و با توجيه گناه به آسانى مى

 فرمايد: مى آله و عليه اهلل صلىميكند، رسول خدا 

 1كلُكُمْ راعٍ وَكُلُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ.

                                                           
 .11ـ سوره توبه، آيه  1
 .112ـ سوره آل عمران، آيه  2
 نمايد غررالحكم. را محو مىـ حيا از خداوند، بسيارى از گناهان  3
 .5111العمال،  نمايد كنزل ـ كسى كه از مردم حيا نكند از خداوند نيز حيا نمى 4
 .142، ص 11ـ حيا بر دو قسم است: حياء عقل و حياء حمق، حياء عقل همان علم و حياء احمقى همان جهل است بحاراألنوار، ج  5
 .125، ص 16البالغه ابن ابى الحديد، ج  و ضايع مكن، كه اگر حقش را ضايع كنى دوست وى نيستى شرح نهجـ حق برادرت را به خاطر دوستى بين تو و ا 6
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  داند. دهد، از دايره اسالم خارج مى در مقابل جامعه مسئوليت خود را انجام نمى و در روايت ديگر، كسى را كه

 2مَنْ اَصْبَحَ وَلَمْ يَهْتَمَ بِاُمُورِ المُسلِمينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ.

 ـ ترس و وحشت 3

قـدرت و  بينـد و ىگاهى علت ترك اين فريضه ترس و وحشت است، چه بسا انسان، تارك واج  و عاصى را در مقام بـاالترى مـ

 شود. كند، و همين نگرانيها و اضطرابها باعث ترك اين فريضه مى توانايى كذايى براى او فرض مى

اى را  با حشره مرمن بايستى از غير خدا نترسد، تنها او سزاوار ترس است و غير او همه بندگان و مخلوقات اويند كه قدرت مقابله

 هم ندارند.

 3ّنْ تَخْشاهُ...اَحَقُ اَ   ... وَاللّه

 فرمايد: مى السالم عليهامام باقر 

 4وَ وَعَظَهُ وَخَوَفَه كاّنَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ الثَقْلَيْنِ الْجِنُ وَاالِْنسُ وَمِثْلُ اَعْمالِهِم.   مَنْ مَشى اِلى سُلّْطاّنٍ جائرٍ فَاَمَرَهُ بِتَقْوَى اللّه

 بفرمايد. نمائيم كه توفيق انجام اين فريضه بزرگ را نصي  همه مرمنين مىدر پايان اين بحث از خداى منّان عاجزانه طل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             
 .33، ص 15ـ همه شما نگهبانيد و مسئول رعيت و زير دستان خود هستيد بحاراألنوار، ج  1
 
 .552، ص 11الشيعة، ج  اعتنا باشد مسلمان نيست وسائل ـ كسى كه صبح كند و به امور مسلمين بى 2
 ( فقط خداوند سزاوار است كه از وى بهراسيد.31ـ )سوره احزاب، آيه  3
و اعمـال آنـان اسـت  ـ كسى كه بسوى سلطان ظالمى برود و او را به تقوا امر كند و موعظه نمايد و از خداى بترساند، اجر وى مانند اجـر تمـامى انسـانها و اجنـه 4

 .426، ص 11الشيعة، ج  وسائل
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 علـم

 1... قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَذينَ يَعْلَمُوّنَ وَالَذينَ ال يَعْلَمُوّنَ...

 2رُ....... قُلْ هَلْ يَسْتَوِى االَعْمى وَالْبَصيرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُلُماتُ وَالنُو

انسان نيست بلكه  انسان نسبت به همه مخلوقات خداوندى، اشرف و برتر است. اين شرافت خاص يا و يا دو وجهه از ويژگيهاى

 شود. ابعاد مختلفى دارد كه بعد از بيان دالئلى بر شرافت انسان، به چند نمونه آن اشاره مى

 شرافت انساّن

 فرمايد: ان مىخداى تبارك و تعالى خلقت انسان را چنين بي

فَةَ عَلَقَـةً فَخَلَقْنَـا الْعَلَقَـةَ    وَلَقَدْ خَلَقْنَا االِْنْساّنَ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ طين * ثُمَ جَعَلْناهُ نُّطْفَةً فى قَرَارٍ مَكينٍ * ثُمَ خَلَقْنَا النُّطْ

 3اَحْسَنُ الخالِقينَ.   أْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللّهفَخَلَقْنا المُضْغَةَ عِظامًا فَكَسَوْنَا العِظامَ لَحْماً ثُمَ اَنْشَ مُضْغَةً

گوشـت،  در اين آيه شريفه در پى بيان مراحل خلقت انسان از سالله طين، نطفـه، علقـه، مضـيه، عظـام، اسـتخوان پوشـيده از

فرمايد، بديهى است  مى حفرمايد: خلقت و نشأت ديگرى در وى پديد آورديم و پس از طى آن نشأت خداى متعال خود را مد مى

باشد كه خلقت انسـانى از  مرحله مى تا قبل از اين نشئه، مراحل خلقت انسان و ساير جانوران يكى است و تنها در پى ايجاد اين

آوريـم، و  پيرامون اين نشئه سخنى به ميان نمـى گردد چون ما برآنيم كه تنها ويژگيهاى بارز را برشمريم ساير خاليق ممتاز مى

 داريم. آن را تحت عنوان هدف از خلقت انسان به تفصيل بيان مى بحث

 دليل ديگر بر شرافت انسان، خليفة الهى انسان است:

 4وَ اِذْ قالَ رَبُكَ لِلْماَلئِكَةِ اِنّى جاعِلٌ فِى االَرْضِ خَليفَةً...

 شود. شمرده مى ن، موهبتى بس بزرگسمت خليفه خدا بودن، سمتى است كه به مالئا اعطا نشده است و اعطاى آن به انسا

مراحـل اوّليـه  سومين برهان بر اين موضوع، دستور خداوند به تمام مالئا و سكّان آسمانها به سجده بر انسان است. انسانى كه

آسمان نشينان قـرار  گذراند و هنوز چيزى از عمر وى سپرى نشده بايد مورد ستايش همه فرشتگان و ساير پس از خلقت را مى

 يرد، آنانى كه سوابق طوالنى در تسبيح و تقديس و تنزيه خداوند دارند.گ

 5وَاِذْ قُلْنا لِلْماَلئِكَةِ اسْجُدوُا الِدَمَ...  .

گذشـته وى  اين دستور بدان حد اكيد است كه ابليس با سابقه شش هزار سال عبادت به واسطه عدم سجده بر انسـان، تمـامى

 شود. گردد و از درگاه الهى رانده و ملعون خداوند واقع مى تباه مى شود و سابقه وى ناديده گرفته مى

 6قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَاِنَكَ رَجيمٌ * وَاِّنَ عَلَيْكَ لَعْنَتى اِلى يَوْمِ الدّينِ.

 

 

                                                           
 دانند يكسانند؟ دانند و آنانكه نمى بگو كسانى كه مى 2زمر، آيه ـ سوره  1
 بگو آيا بينا و نابينا مساوى است؟ 16ـ سوره رعد، آيه  2
بسته، و آن اى در قرارگاه امن قرار داديم، سپس نطفه را به صورت خون  اى از گِل آفريديم، سپس او را نطفه ( ما انسان را از عصاره14ـ  12ـ )سوره مرمنون، آيات  3

اى داديـم، پـس بـزرگ  صورت استخوانها درآورديم و بر استخوان گوشت پوشانديم، سپس آن را آفرينش تازه را بصورت مضيه )همانند گوشت له شده( و همان را به

 است خداوندى كه بهترين آفرينندگان است.
 من بر زمين جانشينى قرار خواهم داد... ( به خاطر آور زمانى كه پروردگارت به مالئا گفت32ـ )سوره بقره، آيه  4
 ( و به ياد آور هنگامى كه به فرشتگان گفتيم براى آدم سجده كنيد...34ـ )سوره بقره، آيه  5
 د.( خداوند خطاب به شيطان فرمود: از آسمانها خارج شو كه تو رانده درگاه هستى و لعنت من بر تو تا روز جزا خواهد بو11و  13ـ )سوره ص، آيات  6
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 شرافت انساّن به چيست؟

شرافت چيست؟  ن نكته بررسى شود كه علّتاكنون كه نكاتى اجمالى و گذرا از داليل اشراف انسان را بيان نموديم، الزم است اي

 چه ويژگى و خصلتى موج  شده است انسان بر تمام خاليق برترى داشته باشد؟

« خلقـت انسـان هدف از»كشد، ما اين سرال را در بحث  بازهم الزم به يادآورى است كه پاسخ به اين سرال در اينجا به درازا مى

 پردازيم: شرافت انسان كه مرتبط با موضوع اين بحث هست، مى گيريم و اينجا تنها به يا بعد از پى مى

 گويند: خداوند متعال در پاسخ احتياج مالئا كه مى

 1... قالُوا اَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيهَا وَيَسْفِكُ الدِماءَ وَنَحْنُ نُسَبِحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكَ...

 فرمايد: مى

 2تَعْلَمُوّنَ...  . ... انّى اَعْلَمُ مَاالَ

زيرا فرشـتگان  دانند چيست؟ بديهى است آن چيز مجهول عبادت صرف نيست، آن چيزى كه خداوند بدان آگاه و فرشتگان نمى

عبادت محض باشد. آن  اى فراتر از كنيم، ما اهل تسبيح و تقديس هستيم؛ پس بايد آن چيز نكته عرضه داشتند كه ما عبادت مى

 در آيات بعد مالحظه كنيم. توانيم نكته را مى

 3صادِقين.وَعَلَمَ ادَمَ االَسْماءَ كُلَها ثُمَ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالئِكَةِ فَقالَ اَنْبِئُونى بِاَسْماءِ هؤُالءِ اِّنْ كُنْتُمْ 

ه آنـان القـاء بـ آن چيز طبق تفسيرى قدرت تفكر و تجزيه و تحليل است. فرشتگان تنها قدرت پاسخگويى چيزى را داشتند كه

به خداونـد عرضـه  گرى نداشتند، اين قوّه فقط در وجود انسان بود؛ لذا آنان شده بود امّا قدرت تفكر و تجزيه و تحليل و انتخاب

 دارند: مى

 4قالوُا سُبْحانَكَ ال عِلْمَ لَنا اِالّ ما عَلَمْتَنا اِنَكَ اَنْتَ الْعَليمُ الْحَكيمُ.

بـه سـجود  شوند و به امـر الهـى سـر كند، فرشتگان مات و متحيّر اين موجود مى اوند را بيان مىولى وقتى آدم پاسخ سرال خد

 ستايند. گذارند و خداوند را به خاطر خلقت چنين عظمتى مى مى

 لَمُ غَيْبَ السَمواتِ وَاالَرْضِ وَاَعْلَمُ ما تُبْدُوّنَ وَقالَ يا آدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمائِهِمْ فَلَمّا اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمائِهِمْ قالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنّى اَعْ

 5ما كُنْتُمْ تَكْتُمُوّنَ.

خـويش را  آرى ما به االمتياز انسان و ساير مخلوقات علم و دانش اوست و خداى سـبحان انسـان را خلـق نمـوده تـا او خـداى

ضعف و نـاتوانى خـود  حجّتهاى ظاهرى استفاده نمايد و بهبشناسد، پى به عظمت او ببرد، حجّت باطنى خويش را بكار گيرد، از 

 در مقابل آن قدرت و توان محض پى برد و راه قرب و وصول به او را بپيمايد.

 جايگاه علم

هيچ كـدام  گردد و نه فرع دين، و نيز پايه و اساس اصول و فروع دين بر علم و دانش است، اگر علم نباشد نه اصل دين ثابت مى

 يابند. ترويج نمى

                                                           
 آوريم. جا مى دهى كه فساد و خونريزى كند در حالى كه ما تسبيح و حمد تو را به ( فرشتگان گفتند آيا كسى را در آن قرار مى32ـ )سوره بقره، آيه  1
 دانم كه شما به آن آگاه نيستيد ادامه آيه قبل ـ  من چيزى را مى 2
 گوييد اسماء آنان را به من خبر دهيد. ت، بعد آنان را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود اگر راست مى( سپس علم اسماء را به آدم آموخ31ـ )سوره بقره، آيه  3
 دانيم، تو دانا و حكيمى. ( فرشتگان عرضه داشتند، تو منزّهى، ما چيزى جز آنچه را كه به ما تعليم دادى نمى32ـ )سوره بقره، آيه  4
را از آن اسامى آگاه كن. هنگامى كه آنان را آگاه كرد، خداوند فرمود: آيا به شما نگفتم كه من غي  آسـمانها و زمـين را  ( فرمود اى آدم آنان33ـ )سوره بقره، آيه  5

 نموديد. داشتيد و آنچه را پنهان مى دانم آنچه را شما آشكار مى دانم و نيز مى مى
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حضـرت عيسـى  اى كـه خـود را پيـرو متأسفانه عهد رنسانس باعث شد بين دين و علم جدايى ايجاد شود، افكار نابخردانه عـدّه

وسيله حواريين معتقدند  دانستند باعث شد هرگونه علم و دانشى تحريم شود و به كتابى كه خود به نوشته شدن آن به مىالسـالم عليه

اكتفا كنند و اين روحيه نامطلوب تا  اى بيش نيست اى و زندگى نامه ه در آن كتاب كه حداكًر جز سيرهبسنده نمايند و به هرآنچ

كردنـد و يـا مجبـور بـه  خواهى اعدام مـى شد، انسانها را بجرم علم بدان حد پيش رفت كه هرگونه نظريه علمى در گلو خفه مى

 نمودند. استيفار و دست برداشتن از عقايد علمى خود مى

ارتحال، شعار  نيز بروز كرد، از همان لحظات آغازين احتضار و آله و عليه اهلل صلىاالسف اين روحيه در بعد از ارتحال پيامبر مكرّم اسالم  مع

نوشتار ممنوع شد و سنّت  ترين مقوالت است رواج داده شد، و يكصد سال امّت اسالمى از هرگونه مايه كه از بى«  كفاناكتاب اللّه»

اين تعلق گرفتـه بـود كـه ديـن  و اصحاب وارسته مكتوب نگشت، امّا چون اراده الهى بر السالم عليهمپيامبر اسالم وائمّه هدى و سيره 

حق به عنوان تفسير كالم حق صادر  اسالم خاتم اديان باشد؛ پس از گذشت مدّتى اين طرز تفكر غيرمنطقى خاموش گشت و نور

 بهره نمانند. اعصار آينده بى هى نوشته شد تا براى آيندگان باقى بماند وشده از زبان صاحبان علوم و معارف ال

ديـن بـاقى  هاى دين و نيز فروعات آن بستگى تام به علم و دانش دارد و اگر علـم نباشـد اثـرى از اشاره كرديم كه اصول و پايه

 گردد. نمانده و يا حداقل راه ترويج آن مسدود مى

 فرمايد: در اهمّيت و جايگاه علم مى آله و عليه اهلل صلىپيامبر اكرم 

 1لِ.يُّطاعُ بِالْعِلْمِ وَيُعْبَدُ بِالْعِلْمِ وَخَيْرُ الدُنيا وَاالْخِرَةِ مَعَ الْعِلْمِ وَشَرُالدُنيا وَاآلخِرَةِ مع الْجَهْ   اِّنَ اللّه

 نمايد. مى خردان تقسيم دانش پژوهان و بى انسانها را بر سه دسته عالمان و دانشمندان، متعلّمان و السالم عليهحضرت امير 

عَ كُلِ ريحٍ، لَمْ يَسْتَضـيئُوا  النّاسُ ثالثَةُ: فَعالِمٌ رَبّانِىٌ، وَمُتَعَلِمٌ عَلى سَبيل النَجاةِ وَهَمَجٌ رَعاعٌ، اَتْباعُ كُلُ ناعِقٍ، يَميلُوّنَ مَ

 2الْعِلْمِ، وَلَمْ يَلْجَؤُا الى رُكْنٍ وَثيقٍ. بِنُورِ

اهل آتش  ناميده و« هنمنجُ رنعا»، دسته سوّم را به عنوان يا دسته و قسيم دو دسته ديگر نشمرده بلكه آنان را السـالم عليهام صادق ام

 شمارد. مى

 3اَالِْنْساّنُ اِثْناّنٌ عالِمٌ وَمُتَعلِمٌ وَسائِرُ النّاسِ هِمَجٌ والهِمَجُ فىِ النّارِ.

 كنيم: ه اشاره مىبه چند روايت ديگر نيز در همين زمين

 4: ال ذُخْرن كنالْعِلْمِ ال حُلنلن كناالَْندنبِ.السالم عليهقال علىٌ 

 5: لنوْ ينعْلنمُ النّاسُ ما فِى الطّنلن ِ الْعِلْمِ لنطنلنبُوهُ ونلنوْ بِسنفْاِ الْمُهنجِ و خنوْضِ اللُّحنجِ.عليهماالسالمقال على بن الحسين 

 6: أنكًْنرُ النّاسِ قيمنةً انكًْنرُهُمْ عِلْمناً ونانقنلُّ النّاسِ قيمنةً انقنلُّهُمْ عِلْمناً.آله و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسول

 

 

 

 

                                                           
 .224، ص1، ج بحاراألنواردنيا و آخرت با علم، و شر دنيا و آخرت با جهل همراه است گردد و خير  شود و به علم عبادت مى ـ همانا خداوند به علم اطاعت مى 1
دونـد و  خردان بى سر و پا كه دنبال هر صدايى مى ـ مردم سه گروهند، اوّل: علماى الهى، دوم: دانش طلبانى كه در راه نجات دنبال تحصيل علم هستند و سوم: بى 2

به ترتيـ   141االسالم و  به ترتي  فيض 132، حكمت البالغه نهجاند  اند و به ستون محكمى پناه نبرده كه به نور علم منوّر نشده كنند، همانها با هر بادى حركت مى

 صبحى صالح.
 . 131، ص1، جبحاراألنوارخردانند و جايگاه آنان آتش است  اند: دانشمندان و محصالن، باقى انسانها بى ـ انسانها دو دسته 3
 .غررالحكماى چون علم ـ هيچ زيورى چون ادب وجود ندارد  ينهـ هيچ گنج 4
، كتـاب فضـل العلـم، بـاب 1، ج اصول كافىشوند ولو با ريختن خون دل و فرو رفتن در گردابها باشد  ـ اگر مردم بدانند در علم چه نهفته است در پى آن روان مى 5

 .5ثواب العالم، ح 
 .164، ص1، ج بحاراألنوارترين انسانها، كسانى هستند كه از علم كمترى برخوردارند  نان و كم ارزشترين آ ترين انسانها، عالم ـ با ارزش 6
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 علم خدادادى

خداونـد متعـال  علم و دانش اندوزى هر چند بستگى به تالش و فعاليت انسان دارد، امّا قبل از فعاليت انسان، مشيّت و خواست

علومى دنيوى و محصور  شود، چنين ميان علوم رايج، آثار برخى علوم در رفاه و تكامل جسمانيت خالصه مىمرثر خواهد بود. در 

خاليق مدح و سپاس گويند. امّا علـم  در منافع دنيا هستند، ثواب و بهره اين علوم همان است كه از مطامع دنيوى بهره دهند و

ظرف و استعداد اخـذ آن عطيّـه را فـراهم آورده  يد و قبل از آن، انساننافع براى آينده، علمى است كه خداى سبحان عطا فرما

 باشد.

 فرمايد: امام صادق عليه آالف التّحيّة والًّناء، در اين رابطه مى

 1تعالى فى قَلْبِ مَنْ يُريدُ اَّنْ يَهْدِيَهُ.   اِنَما هُوَ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللّه

 فرمايد: و همچنين آن امام همام مى

 2اَّنْ يَهْدِيَهُ.   الْعِلْمُ بِالتَعَلُمِ، اِنّما هُوَ نورٌ يَقَعُ فى قَلْبِ مَنْ يُرِدِاللّه لَيْسَ

 چه نوع علمى

ولى به نيّت  همان طورى كه در فصل قبل اشاره شد اگر كس  علم عالم تنها براى دنيا و رفاه دنيوى بشر، و يا براى امور معنوى

 دنيا به نحوى از انحاء ثواب آن را به وى عطا خواهند كرد.، باشد در  غير خالص لوجه اللّه

 3... وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُنْيا نُؤْتِهِ مِنْها....

هدايت بشر قـرار  شمرد منحصر به مواردى است كه علم در مسير بديهى است اهمّيت و ارجى كه اسالم براى علم و دانش برمى

گرفته باشد، ثواب خود را  تراع و اكتشاف آنان ثمره دنيوى داشته و به همان نيّت انجامگرفته باشد، صاحبان علومى كه صرفاً اخ

مسـير تكامـل و ترقـى انسـان و  به شكل تشويقها، ترفيعها... خواهند گرفت ولى اگر رنگ اخروى نيز داشته باشد و يـا صـرفاً در

خواهد گرديد و بهره اخروى آن محفوظ  احاديث ذكر شدهگاه است كه مشمول آيات و  صورت پذيرفته باشد، آن  خالص لوجه اللّه

 خواهد ماند.

 4... وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ االْخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَسَنَجّْزِى الشّاكِرينَ.

 اند از: طور كلى و بدون ورود در ريز موضوعات آنها عبارت گردانند به علومى كه موجبات سعادت انسان را فراهم مى

 د و اصول اساسى اسالم همانند مبدأ و معاد، خصوصيات مبدأ، نبوّت و امامت.علم عقاي ـ 1

طهارت و نماز تـا  روزى هر مسلمان از شود و آن دستورات عملى و شبانه علم فروع دين كه اصطالحاً احكام عمليه گفته مى ـ  2

                                                           
 .142، ص12، جبحاراألنواردهد  ـ علم نورى است كه خداوند در قل  كسى كه بخواهد هدايتش كند قرار مى 1
 (.225، ص1، جهماّندهد ) وند اراده هدايت وى را داشته باشد قرار مىـ علم به فراگيرى و تحصيل نيست بلكه علم نورى است كه در قل  كسى كه خدا 2
 مندش كنيم. ( و هر كه براى متاع دنيا كوشش كند بهره145ـ )سوره آل عمران، آيه  3
 ن را جزاى نيا خواهد داد.( و هر كس براى ثواب آخرت سعى نمايد از نعمت آخرت برخوردارش گردانيم والبته خداوند سپاسگزارا145ـ )سوره آل عمران، آيه  4



 18 

 احكام مرافعه و قضاوت است.

 دارد. محسّنات مربوط به رفتار انسانها را بيان مىعلم اخالق كه محرمات و واجبات و نيز رذائل و  ـ 3

 اند: فرمايد، علوم بر سه دسته در اين رابطه مى آله و عليه اهلل صلىپيامبر اسالم 

 1اِنَما الْعِلْمُ ثالثةٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ وفَريضةٌ عادِلةٌ وسُنَةٌ قائمةٌ وَما خَالهُنَ فَضْلٌ.

عادله همـان  شوند، فريضه عقايد است كه براهين آن در قرآن از محكمات قرآن محسوب مىمراد از آيه محكم همان علم اصول 

شـريعت و احكـام خمسـه  علم اخالق و تقويت قواى عقالنى در حدّ تعادل نگه داشتن قواى روان است، سنّت قائمه همان علـم

 گردد. دمى نمىباشد، ماوراى اين سه برتريهايى است كه نبود آنها موج  مراخذه آ تكليفيه مى
 انواع علوم

كند، علمى  طبيعى است اهمّيتى كه اسالم به علم و دانش داده است منحصر در علمى است كه در مسير سعادت انسان حركت

 گردد. كه موج  ركود انسان يا سقوط وى شود نه تنها ارزش نيست بلكه ضد ارزش محسوب مى

 سيم فرموده است:علوم را بر چهار دسته تق السالم عليهحضرت امير 

 2ّنِ.اَلْعُلْومُ اَرْبَعَةٌ، اَلْفِقْهُ لِالَدْياّنِ وَالّطِبُ لاِلَبْداّنِ، وَالنَحْوُ للِساّنِ، والنُجومُ لِمَعرِفَةِ الّزَما

است « الّمهع» اى دور مردى جمع شده بودند. فرمود اين كيست، عرض كردند وارد مسجد شدند، عدّه آله و عليه اهلل صلىروزى رسول خدا 

جاهليـت و نيـز اشـعار عربـى  ترين انسانها به انساب عرب و وقايع و حوادث ايّام فرمود عالّمه چيست؟ اصحاب عرض كردند عالم

 است. حضرت فرمودند:

 3ذاكَ عِلْمٌ ال يَضُرُ مَنْ جَهَلَهُ واَل يَنْفَعُ مَنْ عَلِمَهُ.

 آورده است.السالم عليهماز پدرانش  السالم عليهم كاظم اين روايت را مجلسى در بحاراألنوار به نقل از اما

اين علوم اگـر  روند در حدّ خودشان شايسته هستند. طالبين البته ناگفته نماند علوم ديگرى كه براى رفاه مادى مردم به كار مى

عملشان وجود داشـته  الهى در برند و اگر نيّت مقاصد دنيوى داشته باشند بهره خود را با تشريفات و ترغيبات و منافع مادى مى

 تعالى بى بهره نخواهند ماند زيرا كه:  باشد قطعاً عنداللّه

 4اِنَما االَعْمالُ بِالنِيّاتِ وَلِكُلِ امْرِءٍ ما نَوى.

 پايدارى در كسب علم

كند، گفـت:  مى ردند شوخىبوده است، خيال ك 5«جُعنلْ»ايد. گفت: استاد من  از ابوالحجاح پرسيدند شما شاگرد كدام استاد بوده

ليزيد و  خود مى جعل به خواهد از پايه چراغ باال رود پايه صيقلى بود و شبى از شبهاى زمستان بيدار بودم متوجّه شدم جعلى مى

نشد، صـبح بـراى نمـاز بيـرون  افتاد، و هيچ گاه خسته و منصرف افتاد. تا هفتصد بار شمردم و هر بار مقدارى باال رفت و مى مى

 م وقتى به اتاق برگشتم ديدم باالخره موفق شده و در كنار فتيله نشسته است.شد

را ترك گفت،  كنند وى در مدرسه كم حافظه بود، استاد از او مأيوس گشت و او نيز مدرسه در حاالت يكى از ادباى عرب نقل مى

شد. چندى نگريست و  ر آن گود شده بود، خيرهآمد و تخته سنگ زي روزى در بيابان يكباره به قطرات آبى كه از بلندى فرود مى

بازگشـت و بـا سـعى و جـديّت از  تر. به مدرسه تر است و نه من از اين سنگ خشن سپس با خود گفت نه علم از اين آب لطيف

 زبانزد است. علماى برجسته ادب گشت كه تخصص وى در معانى و بيان و بديع نزد اهل علم و دانش

                                                           
 .1، كتابفضل العلم، باب صفة العلم، ح1، ج اصول كافىاى عادل، سنّتى پابرجا، و غير اينها همه فضل است  اى محكم، فريضه ـ علم همانا سه چيز است: آيه 1
 
، بحاراألنوارگفتگو است، و نجوم كه موج  آشنايى به زمان است  باشد، نحو كه دانش زبان و اند، فقه كه علم دين است، ط  كه علم بدن مى ـ علوم بر چهار دسته 2

 .213، ص1ج
 .211، صهماّنيابد  بيند و عالم آن نفعى نمى اى است كه جاهل آن ضرر نمى ـ چنين علمى به گونه 3
 .211، ص12، ج هماّنـ هر علمى بستگى به نيّت آن دارد و هر انسانى، مالا آن چيزى است كه نيّت نموده است  4
 اى سياه شبيه به سوسا. ـ حشره 5
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 شود.  پايدارى علمى محقق نمى رى محتاج است و بىبه هر حال علم به پايدا

 كنيم. در مورد اهمّيت و ثواب علم اندوزى اشاره مى آله و عليه اهلل صلىدر پايان اين مبحث به سفارش پيامبر خدا 

  لّـه عّزّوجل له بكل قدم ثواب نبى مـن االنبيـاء و اعّطـاه ال     يا اباذر من خرج من بيته يلتمس بابا من العلم كتب اللّه

و احبه المالئكه واحبه النبيوّن و ال يحب العلـم اال    بكلحرف يسمع او يكتب مدينه فى الجنه و طالب العلم احبه اللّه

له بكل قدم ثواب شـهيد    فّطوبى لّطالب العلم يوم القيامه و من خرج من بيته يلتمس بابا من العلم كتب اللّه السعيد

و ال يخرج من   و من احب العلم وجبت له الجنه و يصبح و يمسى فى رضا اللّه  بدر و طالب العلم حبيب اللّه من شهداء

 1من الكوثر ياكل من ثمره. الدنيا حتى يشرب

 مقام دانشمند

 شمارد. عالمِ عامل و نادان محصل را دو ركن از چهار ركن قوام دنيا مى السالم عليهحضرت امير 

 ، وَبِفَقيرٍ ال يَبيـعُ آخِرَتَـهُ بِـدُنْياهُ،     مُسْتَعمِلُ لَهُ، وَبِغَنِىٍ ال يَبْخَلُ بِفضْلِهِ عَنْ اَهْلِ دينِ اللّه قَوامُ الدّينِ باَرْبَعَةٍ، بِعالِمٍ ناطقٍ

 2وَبِجاهِلٍ ال يَتَكبَرُ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ.

همـان اهمّيـت  شـود، ه نمـىاهمّيتى كه اسالم براى علم و دانش قائل است در هيچ كدام از مذاه  ديگر و مكات  مختلف ديـد

 منزلتى دو چندان اعطاء كند. موج  شده است كه دين مبين اسالم به مقام عالم و دانشمندى كه به صفت علم مزيّن شده است

دهـيم و در  مى اى از خيل تعظيم و اكرامى را كه دين براى شخص عالم بيان نموده است مورد بررسى قرار در اين نوشتار گوشه

انلرّنحْمننُ، عنلّنم انلْقُـرانن او  بينيم كه عالمِ اوّل و طبعاً معلم اوّل خداى تبارك و تعالى است ه، بيان اين مطل  را الزم مىابتداى مقول

و بـه او بيـان داد و غيـر او را  براى دريافت قرآنش كسى جز انسان را قابل نديد خنلنقن االَِْنْسانن و معلم اوّل او گشت عنلّنمنهُ الْبنيـانن

 كند. هيمه شمرد. و اين سرلوحه عظمتى است كه اسالم به معلم عطا مىب

 مقام عالم در دنيا

 اى غير قابل قياس با آنان دارد. عالم در ديدگاه اسالم يا شخص عادى مانند ساير اشخاص نيست بلكه رتبه

 فرمايد: مىاسرائيل معرفى  علما را همانند انبياى بنى آله و عليه اهلل صلىپيامبر مكرّم اسالم 

 3عُلَماءُ اُمَتى كَاَنْبِياءِ بَنى اسرائيلَ.

 داند: و نيز در روايات ديگرى ديدار با وى را عبادت و يا باالتر از طواف خانه خدا مى

 4اَلنَظَرُ فى وَجْهِ الْعالِمِ عِبادَةٌ.

   الْبَيْتِ وَأَفْضَلُ مِنْ سَبْعينَ حِجَةً وَ عُمْرَةً مَقْبُولَـةً وَرَفَـعَ اللّـه    تَعالى مِنْ سَبْعينَ طَوافاً حَولَ   زِيارَةُ العُلَماءِ اَحَبُ اِلَى اللّه

 5عَلَيْهِ الرَحْمَةَ وَشَهِدَتْ لَهُ الْماَلئِكَةُ اَّنَ الْجَنَةَ وَجَبَتْ لَه.   تعالى له سَبْعينَ دَرَجَةً وَاَنّْزَلَ اللّه

چند به ظـاهر  برند؛ هر علم وى باقى باشد، زنده است و مردم از علم وى بهره مىچون حيات عالم به علم اوست، لذا تا وقتى كه 

                                                           
نويسد و براى هر حرفى كه  دارد ثواب يكى از انبيا مى ـ اى ابوذر، كسى كه از منزل خود به قصد يادگيرى علم خارج شود، خداى عزّ و جل براى هر قدمى كه برمى 1

بيا دوست دارند و هيچ كس او را دوست ندارد مگر اينكه اهل سعادت است پس فرمايد. طال  علم را خدا و مالئا و ان نويسد شهرى در بهشت عطا مى شنود يا مى مى

نويسد خداوند طالـ   خوشا بحال طال  علم در قيامت؛ و كسى كه از خانه براى فراگيرى علمى خارج شود، خداوند ثواب شهيدى از شهداى بدر براى هر قدمش مى

رساند و از دنيـا  بهشت بر او واج  شده است، و در راه رضايت خداوند صبح را به شام و شام را به صبح مى علم را دوست دارد. و كسى كه علم را دوست داشته باشد

 .113، ص1، جبحاراألنوارخورد  اش مى نوشد و از ميوه گردد مگر اينكه از آب كوثر مى خارج نمى
 
ـ فقيـرى كـه  3ـ ثروتمندى كه از انفاق به برادران دينـى خـود بخـل نـورزد،  2 ـ عالمى سخنگو كه به علم خود عمل كند، 1ـ برپائى دين به چهار دسته است:  2

 .121، ص1صدوق، ج خصال ـ نادانى كه از كس  علم به واسطه كبر خوددارى نكند  4آخرتش را به دنيا نفروشد، 
 .22، ص2، جبحاراألنواراسرائيل هستند  ـ علماى امّت من مانند انبياى بنى 3
 .125، ص 1، جهماّنصورت عالم عبادت است ـ نگاه كردن به  4
باشد، خداى متعال هفتاد درجه بـه درجـات  ـ زيارت و ديدار علما نزد خداوند از هفتاد طواف دور خانه كعبه برتر است و نيز از هفتاد حج و عمره مقبول باالتر مى 5

 (.15، ص الداعى عدهر او واج  است )زائر افزوده و بر او رحمت نازل كرده و مالئا را به گواهى گرفته كه بهشت ب
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 ساليان متمادى از مرگ وى سپرى شده باشد.

 فرمايد: در اين باره مى السالم عليهحضرت امير 

 1اَلْعالِمُ حَىٌ وَاِّنْ كاّن مَيِتاً وَالْجاهِلُ مَيِتٌ وَاِّنْ كاّنَ حَيّاً.

 فرمايد: درباره احترام به مقام عالم مى السالم عليهحضرت امير 

 2مَنْ وَقَرَ عالِماً فَقَدْ وَقَرَ رَبَهُ.

 مقام دانشمند در آخرت

نوشـته شـود  سخن در اين مقوله زياد است و اين نوشتار گنجايش ذكر آن را ندارد بلكه در اين خصوص بايد كتابهايى مسـتقل

 شود. د مورد اشاره مىولى به خاطر اينكه مبحث ناتمام نباشد به چن

 فرمايد: خداوند متعال در بيان درجات اهل ايمان و دانشمندان آنان مى

 .3الَذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَذينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرجاتٍ...   ... يَرْفَعِ اللّه

بـر تفسـير  علما باشـد ولـى بنـا هر چند اين آيه تفاسير مختلفى دارد و ممكن است مراد آن ترفيع درجات و مًوبت مرمنين و

 ديگرى مراد آيه، رفعت مقام مرمنين و ثواب افزونتر دانشمندان و علماى آنان است.

 داند. مقام شفاعت بندگان گنهكار در قيامت را از آنِ علما در كنار انبيا و شهدا مى آله و عليه اهلل صلىپيامبر مكرّم اسالم 

 4عَّزَوَجَلَ فَيَشْفَعُوّنَ االَنْبِياءُ ثُمَ الْعُلَماءُ ثُمَ الشُهَداءُ.   ثَالثَةٌ يَشْفَعُوّنَ اِلَى اللّه

روح خـدا  پوسد و بدن انسان هر چند از خاك است، ولى بدنى كه در تـرويج و تقويـت بنابر اعتقاد شيعه جسد عالم در قبر نمى

 كند. تالش نموده است، جسم ابزار روح است، خاك در وى اثر نمى

كرده و اساساً بـا  ق قبر مرحوم شيخ صدوق كه مدّتى از زمان غيبت صيرى را درك1233فتحعلى شاه قاجار و به سال در زمان 

بينند و اين در حالى  مى شود، همه ناظرين بدن او را سالم تعالى فى فرجه بدنيا آمده است شكافته مى  دعاى امام عصر عجل اللّه

 ق، است. 331است كه او متوفاى 

 به نقل از پدر مكرّمشان آمده است توجّه كنيد: عليهاالسالمخبر كه از حضرت صديقه طاهره به اين 

،    فى اِرْشـادِ عِبـادِ اللّـه   اِّنَ عُلَماءَ شيعَتِنا يُحْشَرُوّنَ فَيُخْلَعُ عَلَيْهِمْ مِنْ خُلْعِ الْكِراماتِ عَلى قَدْرِ كَثْرَةِ عُلُومِهِمْ وَجِدِهِمْ

 5ى الْواحِدِ مِنْهُمْ اَلْفَ اَلْفَ حُلَةً مِنْ نُورٍ.يُخْلَعَ عَلَ حَتّى

 دانشمند و شهيد

 اجر و پاداش عالم نسبت به شهيدى كه سرمايه جان خود را در راه خداوند اهدا كرده باشد باالتر است.

 6دادُ الْعُلنماءِ عنلى دنمِ الشُّهداءِ.: يُوزننُ مِدادُ العُلماءِ وندنمُ الشُهنداءِ، يُرجّنحُ مِآله و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه

چگونـه ممكـن  هر كس اين سطور را بخواند و نيز هر كسى به روايات وارد شده در اين زمينه توجّه كند، حتماً خواهـد پرسـيد

االتر باشد؟ فروشد، ب كند و جانمى نويسد با كسى كه مستقيم با خداوند معامله مى گويد و مى خواند و مى است ثواب عالمى كه مى

 كنيم. اخذ مى آله و عليه اهلل صلىپاسخ به اين پرسش را از پيامبر اكرم 

داشـت: اجـر يـا  ترند يا شهدا؟ عرضه طبق روايتى پيامبر عظيم الشأن از جبرائيل امين سرال نمود كه علما نزد خداوند گرامى

                                                           
 .غررالحكمـ عالِم زنده است هرچند كه به ظاهر مرده باشد، و جاهل مرده است هرچند كه به ظاهر زنده باشد  1
 .غررالحكمـ كسى كه عالمى را احترام كند خدايش را تكريم نموده است  2
 بخشد. اند و نيز كسانى كه به آنان علم اعطا شده است درجات عظيمى مى ( خداوند كسانى را كه ايمان آورده11ـ )سوره مجادله، آيه  3

 
 .34، ص3، ج بحاراألنوارنمايند كه عبارتند از: انبيا، سپس علما و سپس شهدا  ـ سه دسته نزد خداوند شفاعت مى 4
پوشند تا اينكه به يكـى از  ارشاد بندگان خدا، لباس كرامت بر آنان مىشوند سپس بقدر علومشان و به اندازه تالششان در  ـ علما از پيروان ما در قيامت محشور مى 5

 .3، ص 2، ج هماّنشود  آنان هزار هزار لباس از نور پوشانده مى
 .23222، كنّزالعماليابد  شود، و مداد علما بر خون شهدا برترى مى ـ مداد علما و خون شهدا وزن مى 6
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 كنند و شهدا به علما. مى عالم نزد خداوند از هزار شهيد باالتر است زيرا علما به انبيا اقتدا

اهـدا كنـد،  شود، زيرا آنچه كه موج  شده است شهيد به معركـه رود و جـان خـود را از اين پاسخ حكمت قضيه نيز روشن مى

كـه بـه فـوز  تشويق و ترغيبى است كه از عالم شنيده است، وى به آنچه عالم گفته و نوشته، عمل نموده و همـان باعـث شـده

 ردد.عظماى شهادت نائل گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لّزوم وجود دانشمند

خاليـق را بـا  كند و نمايد، سرنوشت هر دو طريق را بيان مى عالم در جامعه هدايتگر امّت است، راه صحيح از باطل را آشكار مى

 خواند. پند و اندرز بسوى حق مى

باشد هر  مى است، حجّت باطنى كه همان عقل خدادادىخداوند براى انسان دو حجّت قرار داده  السالم عليهطبق روايتى از امام كاظم 

نشـود؛ امّـا گـاهى  تواند راه شكر از راه كفر را تميز دهـد و آن را تـرجيح داده و گمـراه واسطه نيروى عقالنى خود مى انسانى به

وگيرى از گمـراه شـدن جلـ كند، اينجا خداوند بـراى واسطه پيروى از هواها، زنگار گناهان و معاصى، فعاليت عقل را سل  مى به

علمـا و دانشـمندان پيـرو آنـان  انسانها، حجّت ظاهرى را نيز قرار داده است حجّتهاى ظاهرى كه همان انبيا و اوصـياى آنـان و

 اى آن را بزدايند. وسيله تا بلكه به كنند ور در جهل مرك  را فراخوانده و آنها را متوجّه غبار دل خود مى هستند انسان غوطه

 1فنالْعُقُولُ. وامّنا الباطِننةُالسالم عليهمهِ عَلَىَ النّاسِ حُجَتَينِ، حُجَةً ظاهِرَةً وحُجَةً باطنةً فَاَمَا الظّاهِرَةُ فَالرُسُلُ والْأنْبِياءُ وَاالَئمَةُ اِّنّ لِلّ

فريـ  او بـر  د درصـددبينند، گـاه خـو به همين جهت است كه ابليس و شياطين هميشه عالم و دانشمند را در مقابل خود مى

پيشـروى را از او  اندازند و با تهمت و افترا يـا جنـگ و كشـتار، قـدرت آيند، و گاه برخى انسانهاى نابخرد را به جان آنان مى مى

رسيده اسـت مـرگ هـيچ  السـالم عليهگيرند تا عرصه را براى فريبكارى خود هميشه خالى نمايند، طبق تعبيرى كه از امام صادق  مى

 به اندازه مرگ فقيه، نزد شيطان محبوبتر نيست.مرمنى 
 

                                                           
، كتـاب 1، ج اصـول كـافى  هستند و حجّت باطنى عقل است  السالم عليهمباطنى، حجّت ظاهرى رسوالن و پيامبران و ائمّه  ـ خداوند بر مردم دو حجّت دارد: ظاهرى و 1

 .12، ح1عقل و جهل، باب
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 1ما مِنْ اَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ المُؤْمِنينَ اَحَبُ اِلى اِبْليسَ مِنْ مَوْتِ فَقيهٍ.

 فرمايد: و همچنين آن امام همام مى

 2ءٌ. اِذا ماتَ المُؤْمِنُ الْفقيهُ ثُلِمَ فِي االِسْالمِ ثُلْمَةً ال يَسُدُها شَى

كنـد  اقتضا مـى باشند ه دانشمندان وارسته دينى حجّت ظاهرى خداوند و در واقع ناي  حجّت ظاهرى خداوند مىاين ضرورت ك

 گاه زمين بدون حجّت نماند. كه هميشه و در همه حال حجّت الهى در ميان خاليق باقى باشد و هيچ

 3لنساخنتِ االَْنرْضُ بِأنهْلِها. : لنوْخُلّنتِ االْرْضُ طنرْفنةن عنيْنٍ مِنْ حُجّنةٍالسالم عليهقال الرضا 

 هدف دانشمند

خـود سـر بـاز  گاه از وظيفـه هراسد؛ و هيچ هدف عالم هدايت جامعه انسانى است، وى از هيچ مانعى در مسير هدايت انسان نمى

تى و ناراحتى سخ رساند، هرگونه كند و كالم حق را به گوش خاليق مى ها را بر خود هموار مى زند. در اين مسير وى سختى نمى

غيـر قابـل قيـاس آلـه و عليـه اهلل صـلىاسالم  بر وى وارد شود آنها را در مقابل مصائ  حضرت نوح و هود و ايوب و... مخصوصاً پيامبر مكرّم

 داند. مى

بـيم و  كند، البته نبايد از نظر دور داشت كه وظيفه وى گفتن است و بس، بايد حق را اعالم كند، مبرهن سازد و باطل را نمايان

رسوالن باطنى و ظاهرى  كنند، زيرا هدايت فقط در دست خداوند است و اميد دهد، خاليق خود هر راهى را خواستند انتخاب مى

 تنها وظيفه نويد دادن و ترسانيدن دارند.

 4لَجَعَلَكُمْ اُمَةً واحِدَةً.   وَلَوْشاءَ اللّه

 فرق عالِم و عابد

حركـات بـى روح  ه عبادت، عبادت اگر بر پايه علم و معرفت و شناخت نباشد جز يا سرىعنايت اسالم بيشتر روى علم است ن

هرچند اصالح فرد، اصـالح  شود چيزى نيست. علت برترى كامالً مشخص است زيرا عبادت يا عمل فردى است، فرد اصالح مى

عبادت توأم بـا معرفـت كـه آثـار  ود. بر خالفش جامعه را به دنبال دارد؛ امّا اگر فرد فقط به خود بنگرد چنين اثرى مترت  نمى

به همين خاطر است كه امام كـاظم  شوند اجتماعى را به دنبال دارد به طورى كه گاهى با يا موعظه جمع كًيرى دگرگون مى

 فرمايد: در بيان وجه برترى عالم بر عابد مىالسالم عليه

 5عَلَى الْكَواكِبِ. اِّنَ فَضْلَ الْعالِمِ عَلَى العابِدِ كَفَضْلِ الشَمْسِ

 فرمايد: مى السالم عليهو امام باقر 

 6عالِمٌ يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ اَفْضَلُ مِنْ سَبْعينَ الفَ عابدٍ.
 

 گويد: سعدى مى

 

                                                           
 .1العلم، باب فقد العلماء، ح  ، كتاب فضلهماّنـ مرگ هيچ كس نزد شيطان محبوبتر از مرگ عالم نيست  1
 .2، ح هماّندر اسالم افتد كه چيزى جايگزين آن نشود اى  ـ چون مرمنى فقيه بميرد، رخنه 2
 .212، صالسالم عليهعيوّن اخبارالرضا برد  ـ اگر زمين در چشم به هم زدنى از حجّت خالى شود، ساكنانش را در خود فرو مى 3
 گردانيد. خواست همه را يا امّت مى ( اگر خدا مى43ـ )سوره مائده، آيه  4
 .12، ص 2، ج بحاراألنوارابد همانند برترى خورشيد بر ساير ستارگان است ـ همانا برترى عالم بر ع 5
 .3، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم، ح1، ج اصول كافىـ عالمى كه از علمش بهره برند از هفتاد عابد باالتر است  6
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بشكست عهد صحبت اهل طريق را  صاحبدلى به مدرسه آمد زخانقاه      

اين فريق را تا اختيار كردى از آّن  گفتم مياّن عالم و عابد چه فرق بود

                                                                                                                                               برد ز موج گفت آّن گليم خويش بدر مى           
 1كند كه بگيرد غريق را وين جهد مى

 

 كنيم: به دو حديث گرانسنگ ديگر اشاره مى براى حُسن ختام اين بحث

 2: فنضْلُ الْعالِمِ عنلنى الْعابِدِ كنفنضْلِ الْقنمنرِ عنلى سائِرِ النُّجوُمِ لنيْلنةن الْبندْرِ.السالم عليهقال الباقر 

 3، ونقيل للْعالِمِ قِفْ تنشْفنعُ لِلنّاسِ بِحُسْنِ تنأديبان لنهُمْ.: اِذا كانن ينوْمن القِيمنةِ... قيلن لِلْعابِدِ اِنْطنلِقْ اِلىن الْجننّنةِالسالم عليهقال الصادق 

 كدام دانشمند

با تقوا نباشـد  منزلت و اهمّيتى كه اسالم براى عالم قائل است خاصِ عالمى است كه از صفت تقوا برخوردار باشد، علمى كه توأم

 اى هالك نمايد. ا وى را در درهبرد؛ ت چون اسبى لجام گسيخته بوده و راك  خود را به هر سو مى

تعبير ديگر او  نمايد و در خداوند متعال در مورد چنين عالمى دو تعبير مهم و پندآموز دارد، در تعبيرى وى را تشبيه به سگ مى

 فرمايد. را به االغ باربر قياس مى

اطرافيـان  واسـطه فريـ  وه شده بود ولى بهدر سوره اعراف بلعم باعورا را كه با دانستن اسم اعظم يا بخشى از آن مستجاب الدع

 كند: نمود، به سگ تشبيه مى آله و عليه اهلل صلىقصد نفرين پيامبر خدا 

 4... فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِّنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْتَتْرُكْهُ يَلْهَثْ....

 كند: درصدد انكار وى بر آمدند به االغ باربر تشبيه مىو در سوره جمعه علماى يهود كه با علم به پيامبر آخرالزمان 

 5مَثَلُ الَذينَ حُمِلُوا التَوْريةَ ثُمَ لَمْ يَحْمِلوُها كَمَثَلِ الحِمارِ يَحْمِلُ اَسْفارا....

 عرض كردند: السالم عليهفرمايد: به حضرت امير  مى السالم عليهامام حسن عسكرى 

 عْدَ اَئِمَةِ الْهُدى وَمَصابيحِ الدُجى؟بَ   مَنْ خَيْرُ خَلْقِ اللّه

 حضرت اميرالمرمنين در پاسخ فرمودند:

 اَلْعُلَماءُ اِذا اَصْلَحوُا.

 عرض كردند:

 بعد ابليس و فرعوّن و نمرود و... ؟   وَمَنْ شَرُ خَلْقِ اللّه

 فرمودند: السالم عليهامام 

 6لِالَباطيلِ الْكاتِمُوّنَ لِلْحَقايقِ. اَلْعُلَماءُ اِذا اَفْسَدُوا وَهُمُ الْمُظْهِروُّنَ

خودفراموشى  علم و دانش براى عمل است، علمى كه عمل را به همراه نداشته باشد زينت نيست، بلكه حجاب است، كورى است،

 است.

 1اَتَاْمُروُّنَ النّاسَ بِالبِرِ وَتَنْسَوّْنَ اَنْفُسَكُمْ...

                                                           
 . 23ـ گلستان سعدى، ص  1
 .164، ص 1ج  بحاراألنوار،اير ستارگان است ـ برترى عالم بر عابد مانند برترى ماه در ش  چهارده بر س 2
 .56، ص3، جهماّنواسطه تربيت مردم، آنان را شفاعت كن  شود، بايست و به شود به بهشت برو، و به عالم گفته مى ـ هنگام قيامت، به عابد گفته مى 3
 زبانش دراز است و اگر چنين نكنى باز همان است.( منًنل او چون سگ هار است اگر به او حمله كنى دهانش باز و 116ـ )سوره اعراف، آيه  4
دار شدند ولى حقّ آن را ادا نكردند و بدان عمل ننمودنـد، ماننـد االغـى هسـتند كـه كتابهـايى را حمـل  ( كسانى كه عمل به تورات را عهده5ـ )سوره جمعه، آيه  5

 كند. مى
تاريكيها كيانند؟ علما، اگر صالح باشند. بدترين خاليق بعد از ابلـيس و فرعـون و نمـرود و... كياننـد؟ ى هدايتگر و چراغهاى نورانى در  ـ بهترين خاليق بعد از ائمه 6

 .32، ص2، جبحاراألنواركنندگان حقيقت هستند  علما، اگر فاسد باشند. آنان آشكار كنندگان اباطيل و پنهان
 كنيد. راموش مىخوانيد و خود را ف ( آيا مردم را به نيكى مى44ـ )سوره بقره، آيه  1
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 و در نهايت ميضوب خداوند است.

 1اَّنْ تَقَولُوا ما ال تَفْعَلوُّن.   ا الَذينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُوّنَ ماال تَفْعَلوُّنَ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّهيا اَيُهَ

 چنين عالمى در قيامت نيز در جهنم جاى دارد.

 2تّنارِكِ لِعلْمِهِ.: اِنّن انهْلن النّارِ لنينتنأنذُّونن بِننتْنِ ريحِ الْعالِمِ الالسالم عليهقال اميرالمؤمنين على 

 هفت قسم در هفت طبقه

صنف را در يكى  اند و جايگاه هر در حديث گرانسنگى، علماء و دانشمندان فاسد را به هفت قسم تقسيم فرموده السالم عليهامام صادق 

 اند. از طبقات هفتگانه جهنم بيان نموده

 بنابراين روايت:

 رسانند، اينان در طبقه اول آتش اقامت دارند. ىاندوزند و استفاده نم ـ برخى از علماء مى 1

نمايند.  گيرى مى سخت كنند و ورزند و چون موعظه كنند، تعدّى مى پذيرند و تكبر مى اى ديگر چون موعظه شوند، نمى ـ دسته 2

 اين دسته در طبقه دوم قرار دارند.

فقـط در  سـازند و منـد مـى و تنها آنها را از علوم خود بهرهاى تنها به صاحبان پول و قدرت و اهل دنيا و جاه نظر دارند  ـ عده 3

 شوند و به مساكين و فقراء توجهى ندارند. اينها در طبقه سوم آتشند. مجالس آنان حاضر مى

يـا اگـر  پيمايند، اگر كسى سخن و عمل اينها را رد كنـد و نپـذيرد، و ـ برخى از علماء راه و روش سالطين و پادشاهان را مى 4

چهـارم آتـش  گيرند، اينان اهـل طبقـه نها را اكرام و احترام ننمايد و با القاب و عناوين نام نبرد و نستايد، بر او خشم مىكسى آ

 هستند.

خـود قـرار  ـ بعضى از علماء سخنان يهود و نصارى را گرفته تا به اين سب  بر سخنانشان بيفزايند و آن را مايه غرور و عجـ  5

 پنجم آتش ساكن هستند. دهند. اين گروه در طبقه

شـويد در  گويند هر چه خواهيد از ما جويا دهند و به مردم مى ـ گروهى نيز بدون علم و آگاهى خود را در موضع فتوا قرار مى 6

 ششم آتش قرار دارند. فهمند. اينان در طبقه شناسند و حتى يا حرف را هم نمى حالى كه به چيزى آگاه نبوده و حقايق را نمى

اينان نيـز در  اند تا خاليق آنان را عالم خوانند و اهل عقل و تدبّر پندارند، رين دسته از علماء فاسد آنانند كه علم اندوختهـ آخ 1

 طبقه هفتم آتش جاى دارند.

 اينا به متن حديث توجه كنيد:

 ال يُرْخنذُ عننْهُ، فنذاكن فِى الدّنرْكِ االَْنوّنلِ مِنن النّارِ. : اِنّن مِنن الْعُلنماءِ مننْ يُحِ ُّ اننْ ينخْزُنن عِلْمنهُ ونالسالم عليهقال الصادق 

 ون مِنن الْعُلنماءِ مننْ اِذا وُعِظن انننفن ون اِذا ونعنظن عنننفن، فنذاكن فِى الدّنرْكِ الًّانى مِنن النّارِ.

 الًّالِثِ مِنن النّارِ. الشّنرنفِ، ون الينرى لنهُ فِى الْمنساكينِ ونضْعا، فنذاكن فِى الدّنرْكِون مِنن الْعُلنماءِ مننْ ينرى اننْ ينضنعن الْعِلْمن عِنْدن ذنوى الًّنرْونةِ ون 

غنضن ن، فنذاكن  ءٍ مِنْ انمْرِهِ ءٌ مِنْ قنوْلِهِ انوْ قُصِّرن فى شنى ون مِنن الْعُلنماءِ مننْ ينذْهن ن فى عِلْمِهِ منذْهن ن الْجنبابِرنةِ ونالسّنالطينِ، فناِن رُدّن عنلنيْهِ شنى

 فِى الدّنرْكِ الرّابِعِ مِنن النّارِ.

 الْخامِسِ مِنن النّار.ون مِنن الْعُلنماءِ مننْ ينطْلُ ُ انحاديثن الْينهُودِ ونالنّنصارى لِينيْزُرن ون يُكنًِّرن بِهِ حنديًنهُ، فنذاكن فى الدّنرْكِ 

الدّنرْكِ السّادِس  ال يُحِ ُّ الْمُتنكنلِّفينن فنذاكن فِى   ينقُولُ: سنلُونى، ون لنعنلّنهُ اليُصي ُ حنرْفا واحِدا واللّه ون مِنن الْعُلنماءِ مننْ ينضنعن ننفْسنهُ لِلْفنتْيا ون

 مِنن النّار.

 3ون مِنن الْعُلنماءِ مننْ ينتّنخِذن عِلْمنهُ مُرُوئنةً ون عنقْالً، فنذاكن فِى الدّنرْكِ السّابِعِ مِنن النّارِ.

                                                           
 كنيد، نزد خداوند مورد غض  است كه بگوييد و عمل نكنيد. كنيد كه بدان عمل نمى ايد چرا سخنى را بيان مى ( اى كسانى كه ايمان آورده3و  2ـ )سوره صف، آيه  1
 .225، ص 12، جمستدرك الوسائلـ اهل جهنّم از بوى بد عالم بى عمل متأذى ميشوند  2
 
 (.353، ص 2وق، ج شيخ صد خصالـ ) 3
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 ردم با علماارتباط م

اسـالم در  آيـد، حكايـت از تأكيـد آنچه از مطالعه اجمالى مباحث گذشته و نيز توجّه به ساير آيات و روايات مربوطه بدست مـى

 برقرارى ارتباط گسترده انسانها با علماى عصر خود دارد.

علمـا، شـيوه  شيوه نشست و برخاست باى وى، دستور به كًرت مراوده با علما،  دستور به نگاه كردن به صورت عالم و حتى خانه

است كه شايد ايـن  راه رفتن با عالم و بردن علما براى زيارت قبور به قبرستان و به خاطر رفع عذاب اموات و... همه بدين جهت

 ارتباطها موج  تييير رويّه انسانهاى خطاكار و يا تقويت روحيه پيراستگان گردد.

 1اند از:  عبارت نوشند و آنان فرمايد شش دسته از انسانها قبل از قبض روح، از كوثر مى در روايتى مى آله و عليه اهلل صلىپيامبر مكرّم اسالم 

ـ كسى كه به  3نمايد،  ـ كسى كه فرزند خود را جهت تعليم روانه 2ـ كسى كه صبح و شام نزد علما باشد و علمى را اخذ كند، 

ـ كسى كه به 5ادر از وى خشنود باشند، ـ كسى كه پدر و م 4الحسنه دهد،  مسلمانى قرض
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 دارد. ـ زنى كه عزّت همسر خود را نيكو نگه 6همسرش بگويد اگر سائلى آمد وى را بدون اعطاى مقدارى از مال رد ننما، 

پـيش زمانـه  ارتباط مردم با دانشمندان دينى ارتباطى قوى و محكم و برخاسته از ايمان باطنى انسانها بوده است، امّـا هـر قـدر

 كاهد و... رود، توجّه به مظاهر فريبنده طبيعى و عاليق مادى از اين ارتباط مى مى

 آن زمان را چنين پيشگويى فرموده است: آله و عليه اهلل صلىحضرت رسول مكرّم 

 بِثَالثـةٍ، اَالَوَلُ: يَرْفَـعُ     اللّه كذلِكَ اِبْتاَلهُمُ سَيَأْتى زَماّنٌ عَلى اُمَتى يَفِرُوّنَ مِنَ العُلماءِ كَما يَفِرُ الْغَنَمُ عَنِ الذِئْبِ، فَإذا كاّنَ

 1عَلَيْهِمْ سُلّْطاناً جائراً، وَالثّالِثُ: يُخْرِجُوّنَ مِنَ الدُنْيا باِل ايماّنٍ.   اللّه الْبَرَكَةُ مِنْ اَمْوالِهِمْ، وَالثّانىُ: سَلَطَ

 مقايسه علم با مال

يابـد و  نمـى شود، گو اينكه طال  علم فرصتى را بـراى مـال انـدوزى اندوزى مقايسه مى روتشود علم اندوزى با ث بسيار ديده مى

 طال  مال وقت كس  معارف ندارد.

 فرمايد: در اين باره مى السالم عليهعلى 

 2مَنْهُوماّنِ اليَشْبَعاّنِ طالِبُ العِلْمِ وطالِبُ الدُنيا.

 باشد. مى مال برتر است و فوايد حتى دنيوى آن از فوايد مال بيشتر يابيم علم از هر نظر از اى اجمالى درمى در مقايسه

كه  پذيرد در حالى مى كند؛ مال به بذل و عطا پايان كه علم عالم را حفظ مى به عنوان نمونه، مال احتياج به حفاظت دارد در حالى

همكار خوبى اسـت؛ مـال ميـراث  بر و قيامتگردد؛ مال تا قبر رفيق و همنشين است ولى علم در دنيا و ق علم به بذل افزون مى

اى بـه انسـان  ولى يـا ذره از علـم درجـه شداد، فرعون و امًال آنهاست ولى علم ميراث انبياست؛ يا ذره از مال حساب دارد

 3كند. مى افزايد؛ و مال  مانع گذر از صراط است ولى علم صاحبش را براى عبور تقويت مى

 وظايف عالم و متعلّم

ديـن اسـالم  گذاشتن به مقـام واالى علـم و دانـش، اى نيكو بين معلم و شاگرد و تداوم اين ارتباط و نيز ارج ارى رابطهبراى برقر

تأثيرى بزرگ در ايجاد  وظايفى را براى عالم و متعلّم معيّن نموده است. اين وظايف در ضمن دستوراتى اخالقى وارد شده است و

 كند. الهى در قل  ايجاد مىظرفيت و استعداد و جل  انوار هدايت 

 كنيم. اشاره مى طلبد، ولى به عنوان نمونه به چند وظيفه معلم بر شاگرد و برعكس اى ديگر مى هرچند بحث در اين زمينه مقوله
 حقِ معلم بر شاگرد

 است: ر زمره آباء بيان فرمودهپدر علمى را د آله و عليه اهلل صلىمتعلّم بايستى استاد خويش را به منزله پدر خود بداند، پيامبر اكرم 

 4اَآلباء ثالثة، اَبٌ وَلَدَك واَبٌ زَوَجَكَ، واَبٌ عَلَمَكَ.

 فرمايد: و نيز مى

 5اَيَبيعَهُ؟ فقال: ال وَلكِنْ يَاْمُرُهُ ويَنْهاهُ.  اللّه مَنْ عَلَمَ شَخْصاً )مُسْلِماً( مَسْئَلَةً فَقَدْ مَلَكَ رَقَبَتَهُ، فقيل يا رسول

 تواند او را دگرگون سازد. گذارد و مى م تأثير زيادى بر خُلق و خوى، عادات و عقايد شاگرد مىمعل

شـاخه سـفيانى  اميه در مورد معاوية بن يزيد كه خالفت را وداع گفت و پدر و جدّش را ظالم خواند و موج  زوال حكومـت بنى

اميـه را در دل او  بنـى حُ ّ علـى و بيـض« عمر بن مقصوص» اميه گشت، بررسى كردند و در نهايت نتيجه گرفتند، معلم او بنى

 كاشته است.

                                                           
شوند: اوّل اينكه بركت از اموالشان  گريزند. در آن زمان امّت من به سه بال، مبتال مى اى بر امّت من خواهد آمد كه از علما ـ چون فرار گوسفند از گرگ ـ مى ـ زمانه 1

 .132، صاالخبار جامعكه ايمان ندارند  روند در حالى شود، دوم اينكه سالطين جائر بر آنان حكم خواهند راند، سوم آنكه از دنيا مى برداشته مى
 .133، ص1، جبحاراألنوارشوند طال  علم و طال  دنيا  ـ دو حريصند كه سير نمى 2
 آمده است. 135، ص1، جبحاراألنواراست در  السالم عليهـ تفصيل حديث كه منقول از حضرت امير  3
 ه تو را ايجاد كرده، پدرى كه تو را تزويج كرده، پدرى كه تو را تعليم داده است.ـ اطالق پدر به اين سه شخص صحيح است: پدرى ك 4
تواند وى را امر و نهـى كنـد  تواند بفروشد؟ فرمود: نه، ولى مى اى بياموزد وى را مالا شده است. اصحاب عرض كردند مى ـ كسى كه شخصى را مسلمانى را مسئله 5

 (.44، ص2، جبحاراألنوار)
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بـه يـاد  دانشمندى كه به شيل معلّمى اشتيال داشت، بعد از واقعه عاشـورا روزى در كـالس درس آب نوشـيد و چـون« كًير»

سركردگان  سر سنان بن انس ازافتاد گفت: خدا لعنت كند آن كس كه بين تو و فرات جدايى افكند، پالسـالم عليهتشنگى امام حسين 

شـد او « ابوعبيـده مختار بـن»زندانى  سپاه عمر سعد در كالس بود، واقعه را به پدر خبر داد، كًير را به زندان انداختند، وى هم

 گرفت. السالم عليهمحبت آل بيت را در دل مختار كاشت، به طورى كه مختار تصميم به انتقام از قتله امام حسين 

ممنوع كرد  راالسالم عليهسپرد و س ّ حضرت امير السالم عليهمهشتمين خليفه اموى كه فدك را به اوالد حضرت زهرا « العزيزعمربن عبد»

عتبة »كه از فرزندان  نموديم، روزى معلم من كرديم و على را لعن مى ها بازى مى گويد: در دوران كودكى طبق معمول با بچه مى

اينكه راضى بود، ناخشنود  دانى خدا از اصحاب بدر بعد از ى خشمگين شد و گفت از كجا مىبود، سخن مرا شنيد و« بن مسعود

معلم در ذهنم بود بـا خـدا عهـد  شده است؟ گفتم مگر على از اصحاب بدر بود؟ گفت آيا گرداننده بدر جز على كسى بود؟ كالم

يـأمر    اّنّ اللّـه به جاى سـ  علـى،  رسيد دستور دادكردم زمانى كه به مقامى رسيدم اين س  را بردارم، لذا وقتى به حكومت 

 بخوانند. بالعدل و االحساّن

 حقِ شاگرد بر معلم

را تقـديم  ترين سرمايه يعنـى عمـر خـويش متعلّم نيز بر معلم خود حقوقى دارد، او كه در محضر درس استاد نشسته و گرانمايه

فيضِ حق و آن همه  عالى يابد، لذا معلم بايد بداند واسطه در وصولكند، بايستى چيزى نافع بشنود و اخالق و علم او ت استاد مى

گشت و در مسندى كه جايگاه  نمى نعمتهايى كه براى معلم بيان شده است شاگرد است، كه اگر او نبود وى به مقام معلمى نائل

شـور و هيجـان تعلـيم و تربيـت را در نـورزد،  بايست از تعليم علم و تزئين اخالق دريق هذا او مى گرفت، على انبياست قرار نمى

 اهدا نمايد. شاگرد بپروراند، و با كردار خويش در مقابل ربّ جليل خشوع و فروتنى به او

علـم و عـالم  هـاى ها و الزمه صفت خضوع و فروتنى چه در مقابل خداوند و چه در مقابل بندگان و مخصوصاً شاگردان از بايسته

 است.

 1مِنْ عِبادِهِ العُلَماءُ.   ...اِنَما يَخْشَى اللّه

 پيامبر مكرّم وظيفه داشت در مقابل مرمنين خشوع و خضوع داشته باشد.

 2وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤمِنينَ.

 داد. و خود نيز به ماليمت و مالطفت عالم و متعلم نسبت به هم دستور مى

 3تَعَلَمُوّنَ منه.لَيِنُوا لِمَنْ تُعَلِمُوّنَ ولِمَن تَ

                                                           
 ترسند. ( از ميان بندگان خداوند تنها علما از او مى23اطر، آيه ـ )سوره ف 1
 كنند بگستران. ( و پروبال خود را براى مرمنانى كه از تو اطاعت مى215ـ )سوره شعراء، آيه  2
 .62، ص2، جبحاراألنوارگيريد ماليم باشيد  آموزيد يا علم فرا مى ـ در مقابل كسى كه به وى علم مى 3
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 ذكــر

بَصـيراً   عْمى وَقَدْ كُنْتُوَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرى فَاِّنَ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيمَةِ اَعْمى * قالَ رَبِ لِمَ حَشَرْتَنى اَ

 1* قالَ كَذلِكَ اَتَتْكَ آياتُنا فَنَسيتَها وَكذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى.

طلبد كه  مى نمايد، كًرت كمّى اين حوادث ر زندگى انسان حوادث و وقايع است كه بر روح و يا جسم وى اثراتى ايجاد مىسراس

 انسان هميشه آمادگى برخورد با آن وقايع را در خود ايجاد كند.

محكم انسـان را  گاهى ث تكيهآمادگى انسان در برخورد با وقايع االيام و ايستادگى وى در صورتى ميسّر است كه در تندباد حواد

 يارى نمايد.

بسـا در  تواند همـه جانبـه عمـل كنـد و چـه گاهى اگر مادى باشد به واسطه محدوديت وى به عالم ماده، هرگز نمى چنين تكيه

و در هميشـه  گاهى را جستجو نمود كـه اى نامعلوم بشكند و انسان را بيش از پيش نا اميد سازد. پس بايد تكيه برخورد با حادثه

احـديّت جـلّ و علـى  همه حال حىّ و حاضر بوده و احاطه بر عالم ماده داشته و بر انجام هر كارى قادر باشد و البته آن جز ذات

 نيست.

وى نزديا  گاه واقعى را شناختيم، بايد در جستجوى راهى بود كه بتوان با اين مبدأ قدرت ارتباط ايجاد نمود و به حال كه تكيه

نمايد و قل  را  مى يكى از راههاى ارتباطى عابد با معبود، ذكر و ياد اوست، ذكرى كه در همه حال روان را تقويتو نزديكتر شد. 

 كند. مطمئن مى

 2تَّطْمَئِنُ الْقُلُوبُ.   ااَل بِذِكْرِ اللّه   اَلَذينَ آمَنُوا وَتَّطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّه

فرمـود:  مـى نقل شده كـه  اللّه رحمه 3اى باشد كه نقش در روح ايجاد كند، از مرحوم شاه آبادى نهشيوه تكلم اذكار نيز بايد به گو

كـه تعلـيم بـراى  دهيد، به همان صورت بايد ذكر را تلقين روح كنيد، و هرچند همان طورى كه سخن گفتن را به طفل ياد مى

جـاى آن را نشـاط  ان كـرد خسـتگى از تـن هـر دو زدوده واى عنو معلم و متعلّم سخت است امّا وقتى بچه زبان گشود و جمله

افتد و سختى تعليم و  مى بايست تحمّل كند و البته بعد از مدتى تمرين، خود براه گيرد. روح نيز در آغاز همان دشوارى را مى مى

 دهد. تعلّم جاى خود را به لذت علم و آگاهى مى

 پردازيم. در پى اين مقدمه به بررسى نكاتى در اين زمينه مى

 وقت ذكر

كند، امام  نمى گيرد آن اثر مطلوب را در روح ايجاد ذكر بايستى دائمى و هميشگى باشد، ذكرى كه گهگاهى در زندگى صورت مى

 فرمايد: حدود ذكر را چنين بيان مى السالم عليهصادق 

 عّزَوجلّ الفَرائِضَ، فَمَنْ اَدّيهُـنَ فَهُـوَ     لَهُ حَدٌ يُنْتَهى اِلَيْهِ، فَرَضَ اللّه ءٍ اِالّ وَلَهُ حَدٌ يُنْتَهى اِلَيْهِ اِالّ الذِكْرَ فَلَيْسَ ما مِنْ شَى

 عَّزَوَجَـلَ لَـمْ يَـرْضِ مِنْـهُ       اللّـه حَدُهُنَ، وَشَهْرُ رَمَضاّنَ فَمَنْ صامَهُ فَهُوَ حَدُهُ، وَالْحَجُ فَمَنْ حَجَ فَهُوَ حَدُهُ، ااِلّ الذِكْرَ، فَاِّنَ 

 4كَثيراً * وَسَبِحوُهُ بُكْرَةً وَاَصيالً.   يَجْعَلْ له حدّاً يُنْتَهى اِلَيْهِ، ثمَ تَال هذه اآليه: يا اَيُهَا الَذينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّه بِالْقَليلِ وَلَمْ

                                                           
گويد پروردگارا چـرا  كنيم، مى گردان شود زندگى سختى خواهد داشت و روز قيامت او را نابينا محشور مى ( و هركس از ياد من روى126ـ  124آيات  ـ )سوره طه، 1

 شوى. فرمايد آن گونه كه آيات ما را فراموش كردى، امروز تو فراموش مى نابينا محشورم كردى در حالى كه بينا بودم. مى
 شود. اند و دلهايشان بنام خداى مطمئن و آرام است، آگاه باشيد كه تنها با ياد خداوند دلها آرام مى آنها كسانى هستند كه ايمان آورده 23آيه ـ سوره رعد،  2
 مدفون است. السالم عليهـ از علماء برجسته شيعه كه در كنار مرقد حضرت عبدالعظيم  3
شود مگر ذكرى كه انتهايى ندارد. خداوند فرايض را واج  نموده هركس ادا كند همان حد وى اسـت.  منتهى مىـ هيچ چيزى نيست مگر اينكه حدى دارد و بدان  4

به جا آورده است؛ مگر روزه ماه رمضان را نيز واج  گردانيد، هركس اين ماه را روزه گيرد حدش را انجام داده است. حج را واج  نمود، كسى كه حج كند حد وى را 

سوره احزاب را تالوت فرمـود  42و  41آيات السالم عليهشود و براى آن حد و انتهايى معين ننموده است. سپس امام صادق  عزّ و جل به كم آن راضى نمىذكر كه خداوند 
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 داند. در روايتى عمل كم ولى مداوم را از عمل زياد و منقطع برتر مى السالم عليهامام باقر 

 1تَعالى ما دامَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَاِّنْ قَلَ.   حَبُ االَعْمالِ اِلَى اللّهاَ

قطـع آن را  اى به قطـع آن راضـى نيسـت بلكـه روح وقتى به وسيله ذكر قوى شد و اهميّت آن را در ترويج خود فهميد، لحظه

 بيند. موج  مرگ خود مى

 2فَاِّنَ نِسْيانى يُميتُ الْقلْبَ.يامُوسى التَنْسنى عَلى كُلِ حالٍ حديث قدسى: 

وى رزق  هميشـه در عبادتگـاهالسـالم عليـهنمود و حضرت زكريا  قبل از والدت فرزند از رزق مستقيم استفاده مى عليهاالسـالمحضرت مريم 

مترين عالقه چون ك فرمود. ولى آنگاه كه فرزند متولد شد با اينكه دلبستگى مادر به فرزند فطرى است، ولى بهشتى مشاهده مى

يابد كه نخل  شود و دستور مى مى آيد، نعمت رزق مستقيم از وى سل  به غير خدا براى اولياى خداوند نوعى غفلت به حساب مى

 را تكان دهد تا از خرماى آن بهره برد.

 كنيم. به قسمتى از اين آيات كه تفسيرى از آن را بيان كرديم اشاره مى

 يَرْزُقُ مَـنْ    اِّنَ اللّه   كَرِيَا الِْمحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ اَنّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّه... كُلَما دَخَلَ عَلَيْها ذَ

 3يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ.

 4وَهُّزّى اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً.

زندان آزاد  بايست از زمانى كه خواب دو زندانى هم بند خود را تعبير نمود به كسى كه بنا بر تعبير وى مى المالسـ عليهحضرت يوسف 

 و ساقى دربار شود فرمود مرا نزد شاه معرفى كن.

شـيطان  اين ذره عدم توجّه و غفلت محدود وى موج  شد كه ساليان متمادى و به نقلى هفت سـال ديگـر در زنـدان بمانـد و

 ش يوسف را از ذهن ساقى محو كند.سفار

 5 بِضْعَ سِنينَ.وَقالَ لِلَذى ظَنَ اَنَهُ ناجٍ مِنْهُما اذْكُرْنى عِنْدَ رَبِكَ فَأنْسيهُ الشّيّْطاّنُ ذِكْرَ رَبِهِ فَلَبِثَ فِى السِجْنِ

دانم  عزيزتر مى شود كه تو را ردى مىدارد خدايا در برخى مجالس و لحظات زندگى موا به خداوند عرضه مى السالم عليهحضرت موسى 

 فرمايد: ياد من در هر حالى نيكو است. در چنان حالى ياد تو كنم، خداى سبحان در پاسخ مى

 كْرى حَسَنٌمُوسى اِّنَ ذِاِّنَ مُوسى سَأَلَ رَبَهُ فقال: الهى اِنَهُ يَأْتى عَلَىَ مَجالِسٌ اُعِّزُك وَاُجَلِلُكَ اَّنْ اَذْكُرَكَ فيها، فقالَ: يا 

 6عَلى كُلِ حالٍ.

 موارد اهم ذكر

ذكـر از اهمّيـت  هرچند ياد خداوند در همه حال نيكوست، امّا در برخى لحظات به واسطه شرايط خاص و حساسيت آن لحظـه،

 بيشترى برخوردار است.

 كنيم: به چند نمونه از اين موارد اشاره مى

                                                                                                                                                                                                             
، 4، جوسائل الشـيعة « باشد ممكن است مراد از فرايض، ميراث»ايد خداى را بسيار به خاطر آوريد و وى را صبح و شام تسبيح گوييد.  كه: اى كسانى كه ايمان آورده

 .1131ص
 .216، ص11، جبحاراألنوارترين اعمال نزد خداوند، عملى مداوم است هرچند كم باشد  ـ دوست داشتنى 1
 
 .1132، ص4، جالشيعة وسائلشود  ـ اى موسى هيچ گاه مرا فراموش نكن كه فراموش نمودن من موج  مرگ قل  مى 2
اى، گفـت ايـن از  ديد، از او پرسيد اى مريم اين را از كجـا آورده شد، غذايى مخصوص در آنجا مى هر زمان ذكريا وارد محراب او مى( ... 31ـ )سوره آل عمران، آيه  3

 دهد. سوى خداوند است، خداوند به هر كسى كه بخواهد بى حساب روزى مى
 ريزد. و فرو مى( و اين تنه نخل را به طرف خود تكان ده، رط  تازه بر ت25ـ )سوره مريم، آيه  4
يابد گفت مرا نزد صاحبت )سلطان( يادآورى نما ولى شيطان ياد او را نزد سلطانش از خاطر  دانست نجات مى ( و به يكى از آن دو نفر كه مى42ـ )سوره يوسف، آيه  5

 وى برد و به دنبال آن يوسف چند سال در زندان ماند.
دانم كه اسم تو را به زبان آورم. خداوند فرمود: اى  تر از آن مى گيرم كه تو را عزيزتر و جليل در مكانهايى قرار مى ـ حضرت موسى از خداوند سرال نمود: الهى گاهى 6

 .1111، ص4، جالشيعة وسائلموسى ياد من در هر حال نيكوست 
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 ـ هنگام معصيت 1

شـيطان منتظـر  ايد از ياد خدا غافل شد هنگام معصيت است. گناه زاييده فكرى شيطانى اسـت،يكى از مهمترين مواردى كه نب

 پهن سازد. فرصتى است كه غفلتى پيش آيد تا سريعاً نفوذ كند و وسوسه خويش را آغاز نمايد و سفره فري  خود را

كه بر تكه  آنها شكست همه اهل كشتى جز آن زننقل شده است: مردى با عيال خويش در سفر بود، كشتى  السالم عليهاز امام صادق 

عمـر دزدى و  اى رسانيد، گذر وى به مردى افتـاد كـه كـار وى در همـه چوبى سوار بود هالك شدند، آن چوب زن را به جزيره

را بسـيار مضـطرب  خواست مرتك  گناه شـود زن عفتى بود، با ديدن اين زن آتش شهوت وى شعله گرفت و هنگامى كه مى بى

اى؟ جواب شـنيد،  چنين كرده ترسم كه حاضر است، مرد پرسيد تا به حال ترسى زن جواب داد از خداى مى ، پرسيد چرا مىديد

 وى كشيد. ترسى، من چه كنم و دست از اى فكر كرد و گفت: تو تاكنون عفيف بودى مى نه مرد لحظه

ابرى بر مـا  كرد. راه  گفت دعا كن تا خدا ن را اذيت مىگذشتند. آفتاب سوزان بود و آنا همان مرد روزى با راهبى از جايى مى

چنـين كردنـد،  كنم تو آمـين بگـو، بفرستد. وى جواب داد من عمل خيرى ندارم كه آن را واسطه كنم. راه  گفت من دعا مى

د ابـر بـه راهـى شـدن ناگهان برسر آنان ابرى سايه افكند. آن دو مدتى با هم بودند وقتى بر سر دو راهى رسـيدند و از هـم جـدا

بيان كرد. راه  گفت: به  كرد. راه  در پى او آمد احوال وى را جويا شد، او داستان خويش را رفت كه همان مرد حركت مى مى

 واسطه ترس، خداوند از تقصير تو گذشته، در بقيه عمر مواظ  باش.

چنـين  اى افكنـد؛ يوسـف گفـت: چـرا بود پرده گويند زليخا چون يوسف را خواند و در اطاق را بست، بر بتى كه در گوشه اطاق

پروردگـار  كردى؟ زليخا جواب داد تا ما را در آن حال نبيند. يوسف فرمود: تو از اين بت هراس دارى، آيـا سـزاوار اسـت مـن از

 عالميان نهراسم!
 ـ در اجتماعات و مجالس 2

گناه را فراهم  وت، چه بسا موجبات ورود در معصيت وهاى متفا هاى مختلف و سليقه از آنجا كه جمع شدن چند انسان با عقيده

غفلـت در چنـين  كند، لذا اسالم دستور داده است در اين گونه از محافل و مراكز نيز نبايد از ياد خـدا غافـل بـود. چـه بسـا مى

 هاى شيطان، طرح گناهان جبران ناپذيرى را در پى داشته باشد. مجالسى به واسطه وسوسه

 كنيم. و روايت اشاره مىدر اين خصوص به د

لُّوا عنلـى ننبِـيِّهِمْ االّن كـانن ذلِـان   : ونما مِنْ قنوْمٍ اِجْتنمنعُوا فى منجْلِسٍ فنلنمْ ينذْكنرُوا اسْمن اللّهآلـه و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه  عزّوجلّ ولـم ينصـِ

 1الْمجلِسُ حسرةً ون وِباالً عنلنيْهِمْ.

ناتِ، ونال   روُا ذِكْرن اللّه: انكًِْالسالم عليهقال على  تنكْتُبـوُا فـىِ  عزّنوجلّن اِذا دنخنلْتُمُ االَْنسْواقن ونعِنْدن اشْتِيالِ النّاسِ فناِنّنه كنفّارنةُ ونزِيادنةٌ فىِ الْحنسـن

 2اليافِلينن.

 ـ هنگام سلب نعمت 3

و ناسپاسـى  شود، زبان به ناشـكرى ى گرفته مىگشايد و هرگاه آن نعمت از و بيند زبان به شكر مى انسان هنگامى كه نعمتى مى

 گشايد. مى

 فرمايد: قرآن كريم اين حالت را چنين بيان مى

 3مْ يَدْعُنا اِلى ضُرٍّ مَسَهُ....وَ اذَا مَسَ االِْنْساّنَ الضُرُ دَعانا لِجَنْبِهِ اَوْقاعِداً اَوْ قائِماً فَلَمّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَهُ مَرَ كَاَّنْ لَ

 فرمايد: در سوره مباركه فجر مى و

                                                           
ا درود نفرستند، مگر اينكه آن مجلس براى آنها حسرت و وبـال ـ هيچ گروهى نيستند كه در مجلسى بنشينند و نام خداى عزّ و جل را بر زبان نبرند و پيامبرشان ر 1

 (.1132، صهماّنخواهد شد )
شود و در ميان غـافلين  شويد و زمانى كه مردم مشيولند، ذكر خداوند را زياد بگوييد كه آن كفّاره گناهان و موج  زيادى حسنات مى ـ هنگامى كه داخل بازار مى 2

 .22، ص 12، ج بحاراألنوارشويد  ثبت نمى
خوانـد، امّـا هنگـامى كـه  ( هنگامى كه انسان به ناراحتى برخورد كند ما را در حالى كه به پهلو خوابيده و يا نشسته و يا ايستاده است مـى12ـ )سوره يونس، آيه  3

 گذرد كه گوئى ما را براى آن مشكل نخوانده است. ناراحتى را از او رفع كرديم، چنان مى
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 1 فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبّى اَهانَنِ.فَاَمَا االِْنساّنُ اِذا مَا ابْتاَلهُ رَبُهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبّى اَكْرَمَنِ * وَ اَمّا ِاذا مَابْتَالهُ

دانست كه اعطاى  دن نعمت ميرور شود و خود را شايسته آن بداند، بلكه بايدچنين حالتى شايسته نيست، انسان نبايد هنگام دي

متعال با رساندن آن نعمـت  آن نعمت به وى قطعاً امتحان خواهد بود و البته ممكن است گاهى استدراج نيز باشد، يعنى خداى

 تر )البته به واسطه اعمال خودش( قرار دهد. به وى، او را در دركات عظيم

فـراهم كنـد و يـا  بايست هنگام زوال نعمت نا اميد گردد، چه بسا آن نعمت موجبات وهن دين و سستى اعتقاد وى را ىو نيز نم

 موج  هالك دنيوى و نابودى وى شود.
 ـ هنگام مصيبت 4

  ترقى و موج شود، بار مصيبت را سبا گردانيده و از سوى ديگر صبر و تحمل در مقابل مصائ  و بالهايى كه بر انسان وارد مى

 شود. تكامل روانى انسان مى

 فرمايد: مى السالم عليهامام على 

 2اَلْمُصيبَةُ لِلصّابِرِ واحِدَةٌ وَلِلْجازِعِ اِثْناّنٌ.

مصـيبت را از  طاقت هم بال وارد شده و هم توفيق صـبر در بر شخص صابر تنها باليى وارد شده است، ولى بر شخص جازع و بى

كلمه اسـترجاع بـر زبـان  م اين است كه مرمن هنگام شنيدن مصيبتى و يا وارد شدن باليى بر وىدست داده است. دستور اسال

 آورد و از ياد خداوند غافل نگردد.

 3... وَ بَشِرِ الصّابِرينَ * اَلَذينَ اِذا اَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ قالُوا اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُوّنَ.

ثواب و پاداش آن  شود و عالوه بر باال رفتن توان روحانى در مقابل مصيبت، از ت و لطف الهى مىچنين عملى موج  جل  رحم

 بهره نخواهد ماند. بى

 4اُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوّنَ.

 ـ هنگام غضب 5

نامناسـ  بـر  د و ممكن است دست به اعمال ناشايست زده و يا جمـالتشو هنگام خشم و غض  گاه انسان از خود بى خود مى

مبنى بر اينكه غافل  بينيم اى مى زبان آورد، اعمال و اقوالى كه عمرى انسان را پشيمان نمايد. در روايات و احاديث تأكيدات ويژه

 شود. نبودن از ياد خدا در آن لحظات موج  دور ماندن از توالى فاسده غض  مى

 ه در آن حال خداى را ياد كند، خداوند نيز او را فراموش نخواهد كرد.كسى ك

 فرمايند: خداوند به يكى از انبيائش وحى فرستاد كه: مى آله و عليه اهلل صلىپيامبر مكرّم 

 5اِبْنُ آدَمَ اُذْكُرْنى عِنْدَ غَضَبِكَ اَذْكُرَكَ عِنْدَ غَضَبى.

نكرده چيزى بر  اى، پاى بر هوا و هوس خود نهد، و خشم خود را اعمال ان براى لحظهاى است كه انس و البته اين چه نيا معامله

عمـر از وى درگـذرد و  زبان نياورد، آن گاه در مقابل خداوند متعال هنگام خشم و غض  از اين همه كردار ناشايسـت در طـول

اى تا اين  اى است و چه معامله معامله آرى، خوب نقمتهاى نتيجه اعمالش را از او دور نموده و تبديل به نعمتهاى سرمدى نمايد.

 حد سود مطمئن دارد؟

 انواع ذكر

جوارح صـادر  گيرد، و گاهى ذكر از ياد خدا گاهى بدون اينكه زبان حركتى نمايد و يا دست و پا جنبشى داشته باشد، صورت مى
                                                           

گويد پروردگارم مرا گرامى داشته است * و امّا  دهد مى كند و نعمت مى ( امّا انسان هنگامى كه پروردگارش او را براى آزمايش اكرام مى15ـ  16ت ـ )سوره فجر، آيا 1

 گويد پروردگارم مرا خوار كرده است. نمايد مى هنگامى كه براى امتحان روزى وى را كم مى
 .14، ص11، جبحاراألنوارو تاست ـ مصيبت براى صابر يكى و براى اهل جزع د 2
 
 گرديم، بشارت ده. گويند ما از خداييم و به سوى او باز مى ( به صابران آنان كه هنگام وارد شدن مصيبت بر آنها، مى155ـ  156ـ )سوره بقره، آيات  3
 ايت يافتگانند.اند و آنان هد ( اينها كسانى هستند كه مشمول الطاف و رحمت الهى شده151ـ )سوره بقره، آيه  4
 .321، ص15، جبحاراألنوارـ فرزند آدم، هنگام خشم، خداى را به ياد آور، تا من هنگام غضبم تو را به ياد آورم  5
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را به اعتبار جايگـاه  توان انواع ذكر بندى مى ر اين تقسيماى از ذكر، زبان با خداى خويش راز و نياز دارد، بنا ب شود و در مرتبه مى

 آن بر سه قسم تقسيم نمود.
 ـ ذكر قلبى 1

مملو از عشق بـه  ذكر قلبى همان توجّه قلبى به خداوند است. قل  حرم امن الهى و مأمن خداوند است و تمام اين قل  بايستى

چنين قلبى ذاكـر خداونـد  است درآن جاى نگيرد، را داده محبت آن ر بهخداوند باشد و چيزى غير از خدا و يا آنكه خداوند دستو

 است.

هـاى  معشـوقه تبارك و تعـالى دارد،  اى عشق ذات اقدس اللّه قلبى كه محبت و عشق الهى در وى نهفته نشده است و يا اگر ذره

 قلبى ذاكر نيست.اند، چنان  اند و عاليق مادى مختلفى در آن رخنه كرده ديگرى نيز در آن جاى گرفته

 فرمايند: مى السالم عليهامام صادق 

 1.  غَيْرَ اللّه   فاَل تَسْكُنْ حَرَمَ اللّه   اَلْقَلْبُ حَرَمُ اللّه

وصـال حـالل و  اى آمادگى خود را بـراى نهاد تا بلكه با جمله جوانى، خيابان و كوچه را در پى معشوقه مجازى خود زير پاى مى

از من پشت سـردارى،  ك كه متوجّه قدمهاى جوان شده بود نيم نگاهى به وى انداخت و گفت نكو روترمشروع اعالم كند. دختر

خـود را مـورد تمسـخر دختـر  جوان كه عشق به معشوق جز هوسى براى وى نبود نگاه به پشت سر نمود و چون كسى را نديد،

نساخته بود پرده جهل او را به عيان دريد و  را بيدار اش جوان پنداشت و پرده غفلتش مانع فهم حقيقت شد، ولى دختر كه اشاره

 گفت: سوداى دگران در دلت، كذب عشق تو را فاش نمود.

 2لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فى جَوْفِهِ...   ما جَعَلَ اللّه

 توان به دو نمونه ذيل اشاره كرد: از انواع ذكر قلبى مى

 تفكر در آفاق و انفس الف (

 3فىِ االْفاقِ وفِى اَنْفُسِهِمْ حَتىّ يَتَبَيَنَ لَهُمْ اَنَهُ الْحَقُ... سَنُريهِمْ آياتِنا

 به واسطه آثار مهم و غير قابل انكار تفكر، اسالم براى آن اهمّيت زيادى قائل است.

 فرمايد: در اين باره مى آله و عليه اهلل صلىپيامبر مكرّم 

 4ينَ سَنَةً.تَفَكُرُ ساعَةٍ اَفْضَلُ مِنْ عِبادَةِ سِتّ

و حكمتهـاى  تفكر در خلقت و كيفيت زندگى موجوداتى چون زنبور عسل و مورچه، مقررات داخلى منازل آنها، اشكال هندسـى

 يابى و رديابى و...   . آن، رادارهاى پيچيده راه

عسـل، ملكـه  اختسازد، كندويى از شيشه ساخت، هنگام كار سـ خواست بفهمد زنبور چگونه عسل مى گويند ارسطا طاليس مى

 آلود كرد، زنبوران برگشتند. كنند. همه زنبورها فرار كردند و وقتى شيشه را گِل فهميد از بيرون نگاه مى

در قـدرت  تفكر در خلقت آسمانها و پهناى گسترده آنها و فاصله غير قابل بررسى بين آنها و... و نيز تفكر در وجود خـود، تفكـر

پنجگانه و ... اينها  لقت اندام، در قل  و عروق، سلسله اعصاب، دستگاه جذب و دفع بدن، هواسروحى و روانى انسان، تفكر در خ

دهد و از يا فـرد  تييير مى خود نوعى ذكر و از باالترين اذكار است، اينها اذكارى است كه گاه يا لحظه آن سرنوشت انسان را

 سازد. جهنمى مرمن وارسته مى

 تفكر در مرگ ب (

دنيوى و مادى را،  دارد، وقتى انسان سرانجام حيات مرگ هميشه و در همه حال، انسان را از گناه و معصيت باز مىبه ياد داشتن 

                                                           
 .25، ص12، جهماّنـ قل  حرم الهى است در حرم خداوند كسى را جز او راه ندهيد  1
 ريد.( خداوند براى هيچ كس دو دل در درونش نياف4ـ )سوره احزاب، آيه  2

 
 دهيم تا برايشان آشكار شود كه حق اوست. هاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنان نشان مى ( به زودى نشانه53ـ )سوره فصلت، آيه  3
 .223، ص62، جبحاراألنوارتر است  ـ يا لحظه فكر كردن از عبادت شصت سال افزون 4
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شود و هـيچ گـاه  قائل نمى نيستى و نابودى دانسته و ساخته و پرداخته آن را مركز مار و النه مور بداند، پشيزى براى دنيا ارزش

 د.نماي آن را در مقابل آخرت خريدارى نمى

جـالى  زنند، عرض كردند جالى قل  به چيسـت؟ هرچيـز فرمود: اين قلوب نيز مانند آهن زنگ مى آله و عليه اهلل صلىپيامبر مكرّم اسالم 

جالى قلـ  بـه دو  كنند، جالى قل  زنگار گرفته چيست؟ فرمود: زنند، رنگ مى زده را سمباده مى خاص خود را دارد، آهن زنگ

 گ و تالوت قرآن است.چيز است و آن دو ياد مر

 قابل انكار است. آرى اگر از قيامت و هول و اضطراب آن و اگر از برزخ و ش  پر مخاطره اوّل قبر، چيزى ندانيم، حداقل مرگ غير

مرتك  گناه  توان گفت اگر ياد مرگ از خاطر انسانها محو نگردد، هيچ انسانى پيرو هر آئين و مسلكى باشد هيچ گاه به جرأت مى

شود به واسطه  مشاهده مى دهد. آنچه از گناه و معاصى در جامعه انسانى و حتى در ميان مسلمانان شود و قبايح را انجام نمى نمى

 فراموشى مرگ است.

 فرمايد: در بيان ديگر مى آله و عليه اهلل صلىپيامبر مكرّم اسالم 

 لْعِبادَةِ ذِكْرُ الْمَوْتِ وَاَفْضَلُ التَفَكُرِ ذكْرُ الْمَوْتِ فَمَنْ اَشْغَلَهُ ذِكْرُ الْمَوْتِ وَجَـدَ اَفْضَلُ الّزُهْدِ فىِ الدُنْيا ذِكْرُ الْمَوْتِ وَ اَفْضَلُ ا

 1قَبْرَهُ رَوْضَةً مِنْ رِياضِ الْجَنَةِ.

 ـ ذكر جوارحى 2

نـوعى ذكـر  ى اين حق در واقعيكى ديگر از انواع ذكر، ذكر جوارح است. هر كدام از اعضاى بدن انسان بر انسان حقى دارند، ادا

 باشد. است و ادا ننمودن غفلت مى

شـود و  مـى خداوند متعال هر كدام از اعضا را براى چيزى خلق نموده است استفاده از اين اعضا در همان، ذكـر خـدا محسـوب

 باشد و در مسير مخالف استفاده كردن سوء تدبير و معصيت است. اى را كس  نكردن، غفلت مى چنين بهره

اى براى اعمال خود دارند، چراغ سبز هر عضوى مشخص چشم، گوش، زبان، دست و پا و ساير اندام بدن محدوده

                                                           
ست و باالترين عبادت ياد مرگ است و باالترين تفكر ياد مرگ است پس كسى كه بسيار ياد مرگ نمايد قبرش را باغى از ـ باالترين درجات زهد در دنيا، ياد مرگ ا 1

 .131، ص6، جبحاراألنوارباغهاى بهشت خواهد يافت 
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چشـم و  است و خطوط قرمز نيز بوسيله عقل و شرع آشكار شده است. استفاده محلّل و يا محرّم از آنها روشن است. كسى كه از

 باشد. ر خداوند مىكند در حقيقت ذاك گوش خود در مسير صحيح استفاده مى
 ـ ذكر زبانى 3

متذكر شد كه  ترين انواع ذكر است، امّا بايد يكى ديگر از انواع ذكر، ذكر زبان است. شايد چنين گفته شود كه ذكر زبانى شاخص

 غفلت نمود. كند ولى نبايد از اهمّيت دو مورد ديگر ذكر زبانى به ذهن خطور مى« ذكر»هر چند عموماً با بيان عنوان 

شـده و هـر  مصون بماند، هماهنگ با قل  و جوارح« دروغ»و « ريا»كر زبانى، با خدا حرف زدن است اگر اين ذكر از دو صفت ذ

ارتباط روحـانى بـا  آهنگ با او آماده و مهياى زند و دل هم شوند. در اين نوع خاص از ذكر زبان حرف مى سه ذكر با هم جمع مى

 خود بيرون نبرند. شود تا آنها هم پاى از حريم ى سيطره بر اعضا و جوارح مىبخش شده است و آماده برا مبدأ هستى

 شمريم. ما در اينجا برخى از موارد ذكر زبانى را به صورت فشرده برمى

 نماز الف (

 داند. خداوند متعال علت وجوب اقامه نماز را به ياد خدا بودن مى

 1... وَاَقِمِ الصَلوةَ لِذِكْرى.

 به هم پيوسته و مشتمل بر عبادات همگى موجودات گيتى اعم از جماد، نبات و حيوان است.نماز يا عبادت 

 قرائت قرآنب ( 

خود ذكر است،  راند و اين قرائت قرآن كريم از دو جهت ذكر است. از سويى قارى قرآن هنگام تالوت، كلمات وحى را بر زبان مى

 ند قرآن را فى حد نفسه ذكر ناميده است.باشد و خداو و از طرف ديگر نفس كلمات قرآن ذكر مى

 2اِنّا نَحْنُ نَّزَلْنَا الذِكْرَ وَ اِنّا لَهُ لَحافِظُوّنَ.

 ( تهليل )ال اله االّ اللّه ج (

دركفه ديگـر،  كلمه اى قرارگيرند واين نويسد: اگر هفت آسمان و هفت زمين در كفه ضمن نقل حديًى قدسى مى لئالى االخبار

 3است، برترى دارد.  ال اله اال اللّه اين كفه كه حاوى

 فرمايد: در روايتى مى السالم عليهامام صادق 

 4ثَمَنُ الْجَنَةِ.   قَوْلُ ال اِلهَ ااِلّ اللّه

 آمده است كه:آله و عليه اهلل صلىبه نقل از پيامبر مكرّم  السالم عليهو نيز طبق روايتى از حضرت امام باقر 

 5ءٌ. فَاِنَها اليَعْدِلُها شَى   ءٌ، وَال اِلهَ ااِلّ اللّه ، فَاِنَهُ اليَعْدِلُهُ شَى  ءٌ يَعْدِلُهُ االَ اللّه هُ شَىءٌ ااِلّ وَلَ لَيْسَ شَىْ

 استيفارد ( 

كه  دارد، اثر اوّل شود اين ذكر دو اثر مطلوب استيفار نيز يكى از اذكار وارد شده است، بنا بر آنچه از اخبار و احاديث استفاده مى

اسـت، و اثـر دوم بـراى  براى تمام اذكار ثابت است همان افزايش توان روحى و قوت و قدرت قل  و افزايش ارتبـاط بـا خداونـد

 شود. اى زبانى محسوب مى باشد چه اين خود توبه آمرزش خطاها و گناهان مى

 به دو روايت ذيل در اين زمينه توجّه فرماييد:

 6كًْنرن الْعنبْدُ مِنن االَِْسْتِيْفارِ رُفِعنتْ صنحيفنتُهُ ونهِىن ينتنلنأْ لنأُ.: اِذا انالسالم عليهقال الصادق 

 1: منًنلُ االَِْسْتِيْفارِ منًنلُ ونرنقٍ عنلى شنجنرنةٍ تُحنرّنكُ فنينتنناثنرُ...السالم عليهقال الرضا 

                                                           
 و نماز را براى ياد من بجاى آور. 14ـ سوره طه، آيه  1
 نموديم و خود نيز حافظ آن خواهيم بود.همانا ما قرآن را )ذكر را( نازل  2ـ سوره حجر، آيه  2
 .1224، ص4، جالشيعة وسائلـ  3
 .1225، ص4، جهماّنبهاى بهشت است «  ال اله اال اللّه»ـ سخن  4
 .1124، صهماّنكند  كه چيزى با وى برابرى نمى  ـ هر چيزى همتائى دارد، جز خداوند كه همتائى ندارد و جز ال اله اال اللّه 5
 .3223، كتاب الدعا، ح2، جاصول كافىرود  درخشد باال مى زياد استيفار كند، نامه عملش در حالى كه مىـ هرگاه بنده  6



 35 

 

 تسبيح ه (

بهترين وسـيله  آن را السالم عليهاست. امام باقر عليهاالسالمح حضرت زهرا يكى از اذكار وارده در روايات و نيز به عنوان تعقيبات نماز، تسبي

 شمارد. ستايش خداوند مى

فاطِمنـةن  آلـه و عليـه اهلل صـلى   ءٌ انفْضنلُ مِنْهُ لنننحنلنهُ رنسُولُ اللّه ونلنوْ كانن شنى عليهاالسالمءٍ مِنَ التّحميد اَفْضَلُ مِنْ تَسَبْيحِ فاطِمَةَ  بِشَى   ما عَبَدَ اللّه

 2.عليهاالسالم

 صلوات و (

 شود. فرمايد كه به دو نمونه اشاره مى سنگى را نقل مى در ده باب، روايات گران الشيعة وسائلدر اين باره صاح  

 فرمايند: مى عليهماالسالمامام باقر يا امام صادق 

 3دٍ واهل بيتِهِ.اَثْقَلُ ما يُوضَعُ فى الميّزاّنِ يومَ القِيمَةِ الصاَلةُ على مُحَمَ

 4: مننْ قال فى آخِرِ كالمِهِ الصّنالةُ علىّن ونعِلىٌّ دنخنلن الجنّنةن.آله و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسول

 بسملهز ( 

 بار در قرآن كريم وارد شده است. 114اى كه  است آيه «الرّحمن الرّحيم  بسم اللّه»يكى ديگر از اذكار مهم 

 فرمايد: در اهمّيت آن مى آله و عليه اهلل صلىپيامبر 

 5فيه فَهُوَ اَبْتَرُ.   اللّه كُلُ اَمْرٍ ذى بالٍ ال يَذْكُرُ بِسْمِ

 فرمايد: همچنين آن حضرت مى

 لِلصَبى وَبَرائَةًبَرائَةً   الرّحمن الرّحيم كتب اللّه  اللّه الرّحمن الرّحيم، فقال الصَبِىُ بسم  اِذا قالَ المُعَلِمُ لِلصَبى قُلْ بِسْمِ اللّه

 6الََبَويَهِ وَبَرائَةً لِلْمُعِلمِ.

 حمدله ح (

اى از  عديـده باشد گفتن اين ذكـر در مواقـع مى« ربّ العالمين  الحمد للّه»شود  آخرين ذكرى كه در اينجا مورد بحث واقع مى

 ت.جمله، مواقع رسيدن نعمت، نگاه كردن به آينه، صبح و عصر هر روز... سفارش شده اس

 فرمايد: مى السالم عليهامام صادق 

 1رَبِ العالَمين فَقَدْ اَدّى شُكْرَ يَوْمِهِ، وَمَنْ قالَها اِذا اَمْسى فَقَدْ اَدّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ.    مَنْ قالَ اَرْبَعَ مَرّاةٍ اِذا اَصْبَحَ اَلْحَمْدُللّه

 رمايد:ف در اين زمينه مى آله و عليه اهلل صلىپيامبر مكرّم اسالم 

 3يَمْلَؤُهُ.   نِصْفُ الْميّزاّنِ وَالْحَمدُ للّه   ال اِلهَ االّ اللّه

)ال  )الاِلهَ االّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ مِنَ الظّـالمينَ( حوقلـه   السـالم عليهاذكار ديگرى چون ذكر حضرت يونس على نبينا و آله و 

                                                                                                                                                                                                             
 .3222، ح هماّنـ مًل استيفار و ريختن گناه چون برگى است بر درختى كه بجنبد و آن برگ بريزد  1
 
، 4، جالشـيعة  وسـائل كـرد  يش كرد زيرا اگر چيزى باالتر بود پيامبر آن را به وى هديه مـىتوان خداوند را ستا نمى عليهاالسالمـ به چيزى باالتر از تسبيح حضرت زهرا  2

 .1224ص
 .1214، صهماّنترين چيز در قيامت بر كفه ترازو درود فرستادن بر پيامبر و اهل بيت اوست  ـ سنگين 3
 .1216، صهماّنشود  بفرستد وارد بهشت مى السالم عليهـ كسى كه در آخر سخنش صلوات بر من و بر على  4
 .1124، صهماّندر آن آورده نشود ناتمام خواهد ماند   ـ هر كار مهمى كه بسم اللّه 5
تفسـير  نويسد  الرّحمن الرّحيم و او اين جمله را بر زبان آورد خداوند براى وى و پدر و مادرش و نيز معلم، برائت از آتش را مى  ـ وقتى معلم به بچه بگويد بسم اللّه 6

 .13، ص1، جالبياّن مجمع
 .1125، ص4، جالشيعة وسائلربّ العالمين بگويد شكر روز و نيز شكر ش  را به جاى آورده است   ـ كسى كه هنگام صبح و عصر چهار بار الحمد للّه 1
 .1126، صهماّننمايد  ربّ العالمين آن را پر مى  گيرد و الحمدللّه نصف ميزان اعمال را در برمى  ـ ال اله اال اللّه 3



 36 

 بَصـيرٌ بِالْعِبـادِ،     اِّنَ اللّه   تسبيحات اربعه، يا حىّ ياقَيّوم، اُفَوِضُ اَمْرى اِلَى اللّه و نيز م(الْعَلِىِ العظي   حولَ و القُوَةَ االّ باللّه

 اند. سفارش شدهو...    ، القُوَةَ ااِلّ بِاللّه  ماشاءَاللّه

 شيوه اداى ذكر زبانى

در اين صورت  وسوسه كند و موج  ريا گردد، چون ذكر از مستحبات است بهتر آن است كه در پنهانى گفته شود، مبادا شيطان

 فرمايد: اى ندارد بلكه موجبى براى وزر و وبال خواهد شد. خداوند در اين باره مى نه تنها بهره

 1وَاذْكُرْ رَبَكَ فى نَفْسِكَ تَضَرُعاً وَخيفَةً وَ دُوّنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ...

 به اين روايت در اين باره توجّه فرماييد:

 2عزّ و جلّ منن ذنكنرننى سِرّاً ذنكنرْتُهُ عنالنِينةً.  : قال اللّهالسالم عليهقال الصادق 

شايسته است  البته آنچه گفتيم به اين معنا نيست كه ذكر علنى جايز نباشد، بلكه آن هم براى كسى كه شائبه ريا در وى نيست

 شود. و گاهى موج  تشويق ديگران به ذكر و ياد خداوند مى

 فرمايد: در اين رابطه حديًى قدسى نقل مى السالم عليهامام صادق 

 3عّزّوجلّ: مَنْ ذَكَرَنى فى مَالَءٍ مِنَ النّاسِ ذَكَرْتُهُ فى مَالَءٍ مِنَ المَالئِكَة.  قال اللّه

 فوايد اجمالى ذكر

 در اين قسمت از مبحث بر آن شديم كه مجملى از فوايد ذكر را بيان كنيم.

 اند از: اجمال عبارت فوايد ذكر به

 4تَّطمَئِنُ الْقُلُوبُ.   ...ااَل بِذِكْرِ اللّهاطمينان قل : ـ  1

 5اِّنَ الَذينَ اتَقَوْا اِذا مَسَهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَيّْطاّنِ تَذَكَرُوا فَاِذاهُمْ مُبْصِرُوّنَ.دورى از شيطان: ـ  2

 6بحاننهُ وتعالى جنعنلن الذِّكْرن جنالءً لِلْقُلُوبِ.سُ  : اِنّن اللّهالسالم عليهقال على جالى قل : ـ  3

 1.[اَنَا جَليسُ لِمَن ذاكَرَنى]اَنَا جَليسُ مَنْ ذَكَرَنى قرب به معبود: حديث قدسى:ـ  4

 3فَاذْكُرُونى اَذْكُرْكُمْ...يادآورى خداوند:  ـ 5

 2وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرى....فراموش نشدن:  ـ 6

 12: مُداوِمنةُ الذِّكْرِ قُوّنتُ الرُّوحِ.السالم عليهعن على تقويت روح:  ـ 7

 11: دنوامُ الذِّكْرِ يُننيِّرُ الْقنلْ ن ونالْفِكْرن.السالم عليهعن على نورانيت قل  و فكر:  ـ 8

 12اِسْتنبْصنرن.   : مننْ ذنكنرن اللّهالسالم عليهعن على چشم بصيرت:  ـ 9

 13: انلذِّكْرُ مِفْتاحُ االَُْنْسِ.السالم عليهى عن علكليد ارتباط با خداست:  ـ 11

                                                           
 ( پروردگارت را از روى تضرع و خوف، آهسته و آرام، صبح و شام ياد كن.225ـ )سوره اعراف، آيه  1
 (.1133، ص4، جالشيعة وسائلـ كسى كه مخفيانه مرا بخواند آشكارا در قيامت وى را ياد خواهم كرد ) 2
 .1135، صهماّنمود ـ كسى كه در مالء عام مرا ياد كند، در حضور مالئا او را، ياد خواهم ن 3
 بدان كه ذكر خداوند موج  اطمينان قل  است. 23ـ سوره رعد، آيه  4
 گردند. هاى شيطان شوند به ياد خداى افتند و ناگهان بينا مى ( و پرهيزكاران هنگامى كه گرفتار وسوسه221ـ )سوره اعراف، آيه  5
 .325، ص62، جنواربحاراألـ خداوند سبحان ذكر را موج  جالى قل  قرار داده است  6
 و.... 116، ص32؛ ج153، ص23، جهماّنـ من همنشين كسى هستم كه مرا ياد كند  1
 ( مرا بخاطر آوريد تا شما را ياد كنم.152ـ )سوره بقره، آيه  3
 .126ـ  124ـ سوره طه، آيه  2
 .غررالحكمشود  ـ مداومت ذكر موج  تقويت روح مى 12
 .هماّنشود  و فكر مىـ مداومت ذكر موج  نورانيت قل   11
 .غررالحكميابد  ـ كسى كه ذكر خدا گويد چشم بصيرت مى 12
 .هماّنـ ياد خدا كليد انس است  13
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 موانع ذكر

در اخبار و  در پايان اين مبحث و بعد از بيان آيات شريفه قرآن كريم و اخبار و روايات، الزم است اين نكته را نيز اضافه كنيم كه

بماند و مرتفع نشـود،  ه اگر مانع ناشناختهاند. شناخت آن موانع براى رفع آنها الزم است چ احاديث موانعى را براى ذكر برشمرده

گيرى از  برخى از اين موانع با بهره هاى ابليس از طريق همان موانع، توان وصول به اين ثوابهاى عظيمه را خواهند گرفت. وسوسه

 اند از: قرآن كريم و اخبار و احاديث عبارت

 
 

 عاليق مادى ـ 1

 1وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَاُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُوّنَ.   اَمْوالُكُمْ واَل اَوْالدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّه يا اَيُهَا الَذينَ آمَنوُا ال تُلْهِكُمْ

 خمر و قمار و در يا نگاه تمام گناهان ـ 2

 2وَعَنِ الصَلوةِ...   صُدَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهاِنَما يُريدُ الشَيّْطاّنُ اَّنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَ

 فرمايند: نيز در اين باره مى السالم عليهحضرت امير 

 3.  لَيْسَ فىِ المَعاصى اَشَدُ مِنِ اتِباعِ الشَهْوَةِ فاَل تُّطيعُوها فَتَشْغَلُكُمْ عَنْ ذِكْرِاللّه

 ذكر خطاها و ليزشهاى ديگران ـ 3

 ل شده است:و نيز از آن حضرت نق

 4سُبْحانَهُ عَنْ ذِكْرِهِ.   مَنِ اشْتَغَلَ بِذِكْرِ النّاسِ قَّطَعَهُ اللّه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             
 
 ايد اموال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نكند، و كسانى كه چنين كنند از زيانكارانند. ( اى كسانى كه ايمان آورده2ـ )سوره منافقون، آيه  1
 خواهد به وسيله شراب و قمار در ميان شما ايجاد عداوت كرده و شما را از ياد خدا و نماز باز دارد... ( شيطان مى21ه، آيه ـ )سوره مائد 2
 .غررالحكمدارد  ـ در ميان گناهان چيزى بدتر از تبعيت شهوت نيست از آن تبعيت نكنيد كه شما را از ياد خداوند باز مى 3
 .هماّنكند  ل باشد خداى سبحان يادش را از وى قطع مىـ كسى كه به ياد ديگران مشيو 4
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 انفاق 

 انفاق واجب

دسـترنج خـود  اصوالً اسالم با ثروت و غننا مخالف نيست، مالكيت خصوصى، اصلى مسلّم و پذيرفته شده است و هر كسى مالـا

 باشد. مى

 1، اليِنى.  : نِعْمن الْعنوْنُ عنلنى تنقْوىن اللّهآله و عليه هللا صلى  اللّه قال رسول

 2اليِنى فى الدُّنْيا ونالعافِينةن ونفىِ اآلخِرنةِ انلْمنيْفِرنةن والجننّنةن.   : سنلُوا اللّهالسالم عليهو قال الصادق 

فقير و غنى در  د را در مقابل فقير انجام ندهد،كند اين است كه غنى، وظيفه خو بلكه آنچه را كه اسالم با شدت با آن مقابله مى

مانـد و... امّـا  معطـل مـى بودند بسيارى از امورات و كارهـا جامعه دو ركن براى چرخش چرخه حيات هستند، اگر همه غنى مى

قير به كـار خداوند را در مورد ف صحيح نيست كه فقير در حاشيه قرار گيرد و غنى از همه نعمتهاى خدادادى بهره برد و دستور

 نگيرد.

 هاى واجب اقسام انفاق

نقـدين و بـه  ـ 1انـد از:  گيرد عبـارت باشد، اموالى كه زكات به آنها تعلق مى و آن پرداخت قسمى از برخى اموال مى الف( زكات:

ن زكـات آ 421صـورت  ميزان نصاب اول آنها در طال بيست مًقال شرعى؛ و در نقره يكصد و پنج مًقال معمولى است و در اين

يا گوسفند اسـت؛ در گـاو  اند از: در گوسفند اوّلين نصاب چهل، و زكات آن ـ انعام ثالثه و ميزان نصاب در آنها عبارت 2است. 

ـ  3باشـد.  آن يـا گوسـفند مـى باشد؛ در شتر اوّلين نصاب پنج و زكات اوّلين نصاب سى و زكات آن يا گوساله سال دوم مى

 در صورت آبى بودن است. 221و در صورت ديمى 121كيلوگرم و مقدار زكات  341ر آنها حدودغالّت اربعه و ميزان نصاب د

جـواهر دريـا،  باشد. البته در برخى موارد ديگر چون معـادن، مـال مخلـوط، گـنج، منافع اموال مى 51و آن پرداخت  ب( خمس:

 3رد.گي غنيمت جنگى و زمين خريدارى شده توسط كافر ذمى از مسلمان خمس تعلق مى

فى نفسه واجـ   اند، هرچند چنين صدقاتى واسطه نذر يا عهد و قسم واج  شده و آنها صدقاتى هستند كه به ج( صدقات واجبه:

اوّليه سفارش شده است كه  شود، لذا در مراحل نيستند، امّا اگر كسى نذر يا عهد نمود يا قسم ياد كرد، آن عمل بر وى واج  مى

 جا آوريد. نذر نكنيد شايد نتوانيد به

 4: ال تُوجِ ْ عنلى ننفْسِان الْحُقُوقن وناصْبِر عنلنى النّنوائِ ِ.عليهماالسالمقال الباقرين 

آنـان و در  اما اگر كسى بر چيزى سوگند ياد نمود، اتيان آن واج  بوده و كفّاره شكستن قسم سير نمودن ده فقير يا پوشـاندن

شصت فقير يا دو ماه  عهد يا نذرى كرد، كفّاره مخالفت عمدى با آن، سير نمودنصورت ناتوانى سه روز روزه است و اگر شخصى 

 روزه است.

 داليل وجوب

اموال اسـت و  بيش از سى بار در قرآن كريم دستور به اعطاى زكات آمده است. زكات در ليت به معناى تزكيه و پيراسته كردن

زكـات را چـرك  كًافات و نجاسات آن فرو ريخته باشـد، و لـذا گويند كه چون حيوان ذبح شده چرك و مال مذكى به مالى مى

 كنند. اموال هم تعبير مى

شود و آيه  مى آمده است مراد از آن معناى عام است و شامل خمس نيز« زكات»در بسيارى از مواردى كه در قرآن كريم، كلمه 

                                                           
 .415، ص 2اى است، براى پيشه نمودن تقواى الهى مستدرك الوسايل، ج  ـ ثروت كما كار شايسته 1
 .64، ص 12ـ براى دنيا از خدا ثروت و عافيت، و براى آخرت نيز بخشش و بهشت را طل  كنيد بحاراألنوار، ج  2
 هاى عمليه رجوع شود. ر به رسالهـ جهت اطّالع بيشت 3
 .132، ص 16الشيعة، ج  شود صبر كن وسائل ـ بر خودت چيزى واج  نكن و بر آنچه كه به تو وارد مى 4
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 از سوره انفال دليل روشن و صريحى بر وجوب خمس است. 41شريفه 

 خُمُسَهُ وَلِلرَسُولِ وَلِذِى الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكينِ وَابْنِ السَبيلِ اِّنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ   ءٍ فَاَّنَ للّه وا اَنَما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْوَاعْلَمُ

 1ءٍ قَديرٌ. لى كُلِ شَىْعَ   وَما اَنّْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقاّنِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعاّنِ واللّه   بِاللّه

 در روايات نيز وجوب خمس و زكات با صراحت بيان شده است.

 در مورد زكات آمده است:

 2: منلْعوُنٌ منلْعُونٌ مالٌ ال يُزنكّى.آله و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسول

 اند: نيز فرموده السالم عليهو امام ششم 

 3شيئاً اَشَدُ عَلَيْهِمْ مِنَ الّزَكاةِ. عَلى هذِهِ االُْمَةِ   ما فَرَضَ اللّه

 كنيم. در مورد وجوب پرداخت خمس هم به اين روايات اشاره مى

 4: ال ينحِلُّ الَِنحندٍ اننْ ينشْتنرِىن مِنن الْخُمْسِ شيئاً حنتّى ينصِلن اِلنيْنا حنقّننا.السالم عليهقال الباقر 

 كند چيست؟ امام فرمود: ى كه بنده را وارد آتش مىترين چيز همچنين از آن امام همام پرسيدند ساده

 5مَنْ اَكَلَ مِنْ مالِ اليَتيمِ دِرْهَماً وَنَحْنُ اليَتيمُ.

 آثار پرداخت

 كنيم. اى از اين اثرات را بيان مى پرداخت زكات، از آثار مهم دنيوى و اخروى برخوردار است، ما به اختصار شمّه
 ـ عبوديت وبندگى 1

است. عبوديت آن  اش بسيار اى كه مطيع دستورات الهى نباشد، بنده نشده و با بندگى فاصله ت اطاعت است، بندهمعيار در عبودي

متعال پندارد و جان و مال  است كه عبد براى خود چيزى را ملا طلق نداند، و هست و نيست عالم را منحصر در مالكيت خداى

 را در قبضه قدرت او ببيند.

 فرمايد: مى 6«عنوان بصرى»در بيان حقيقت عبوديت به  مالسال عليهامام صادق 

   يَضَعُونَهُ حَيْثُ اَمَـرَهُمْ اللّـه     اَّنْ ال يَرى الْعَبْدُ لِنَفسِهِ فيماخَوَلَهُ مِلْكاً الَِّنّ الْعَبيدَ ال يَكُوّنُ لَهُمْ مِلْكٌ، يَرَوّْنَ الْمالَ مالَ اللّه

 1بِهِ.

 ـ تقوى و پرهيّزكارى 2

 سان از گناهان و رذائل از آثار پرداخت حقوق مردم است.پيراستگى ان

 3اِّنَ الْمُتَقينَ فى جَنّاتٍ وَعُيُوّنٍ ... وَفى اَمْوالِهِمْ حَقٌ لِلسّائِلِ وَالَمحْرُومِ.

 و همچنين نماز كه نشانه تقواست، از آثار پرداخت زكات است.

 2قٌ مَعْلُومٌ * لِلسّائِلِ وَالَمحْروُمِ.ااِلَ الْمُصَلّينَ ... وَالَذينَ فى اَمْوالِهِمْ حَ

                                                           
، اگر بـه خـدا و القربى و يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان است ( بدانيد هرگونه غنيمتى بدست آوريد، خمس آن براى خدا و پيامبر و ذى41ـ )سوره انفال، آيه  1

 ايد و خدا بر هركارى تواناست. آنچه به بنده خود روز جدايى دو گروه )جنگ بدر( نازل كرديم، ايمان آورده

 
 .14، ص 6الشيعة، ج  ـ از درگاه حق مطرود است، مطرود است مالى كه زكات آن پرداخت نشده است وسائل 2
 .15نكرده است همان، ص ـ خداوند چيزى شديدتر از زكات بر اين امّت واج   3
 .331، ص 6الشيعة، ج  ـ جايز نيست كسى چيزى بخرد كه خمس بر آن تعلق گرفته است، مگر اينكه حق ما را به ما برگرداند وسائل 4
 ـ كسى كه از مال يتيم درهمى بخورد و يتيم ما هستيم همان. 5
 .224، ص 1كرد بحاراألنوار، ج  جست و استياثه مى از خداوند يارى مى السالم عليهرّف به خدمت امام سالگى براى تش 24كه در سن  السالم عليهـ از اصحاب امام صادق  6
دانند و بـه صـورتى از آن مصـرف  ـ بنده خدا آنچه را كه گمان كرده مال اوست از آن خود نداند، چرا كه بندگان از خود چيزى ندارند، همه اموال را ملا خدا مى 1

 .221بدان امر فرموده است همان، ص  كنند كه خداوند مى
 پردازند. ها جاى دارند، آنان كه در اموالشان حق سائلين و محرومين را مى ( پرهيزكاران در باغهاى بهشت و در ميان چشمه12و15ـ )سوره ذاريات، آيات  3
 درخواست كنندگان و محرومين وجود دارد. ( مگر نمازگزاران، آنان كه در اموالشان حقى معيّن براى25و24و22ـ )سوره معارج، آيات  2
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 ـ حفظ اموال 3

 شود. دفع زكات از اموال، موج  حفظ بقيه مال از گزند آسيبها مى

 1بِمننْعِ الزّنكاةِ.: حنصِّنُوا انمْوالنكُمْ بِزنكاةِ ونداوُوا منرْضاتنكُمْ بِالصّندنقنةِ ونما تنلنفن مالٌ فى بنرٍّ ونال بنحْرٍ اِالّ السالم عليهقال الصّادق 

 ـ تّطهير اموال 4

 كند. گردد، و بودن آن در اموال، تمام آن را تباه مى زكات چرك اموال است و مال با زدودن چرك طاهر مى

بگذارد، امام  خواهد منّتى داد كه مى خمس آوردند، حالت صاح  مال نشان مى السـالم عليهنقل شده است: از بحرين براى امام صادق 

 به غالم فرمود، ظرفى كه در وسط حيات بود آوردند، سپس دعايى خواند و از خداوند چيزى خواست. السالم عليه

نزد بحرينـى  او دست به دعا برداشت و حضرت ربّ جليل دعايش را به اجابت رسانيد و ظرف پر از دينار شد، آنگاه امام طالها را

 پذيريم كه شما پاكيزه گرديد. ما خمس را مى سرازير كرد و فرمود: ما احتياج به خمس تو نداريم.

 2اَتَرى مُحْتاجٌ فى ما اَيْديكُمْ؟ اِنَما نَأخُذُ مِنْكُمْ لِنُّطَهِرَكُمْ.

 ـ افّزايش روزى 5

 انفاق و مخصوصاً انفاقهاى واج  موج  افزايش روزى است.

 فرمايد: مى السالم عليهامام كاظم 

 3لَى الْمُؤمنينَ اَرْزاقَهُمْ بِخَمْسَةِ دراهِمَ جَعَلوُا لِرَبِهِمْ واحِداً وَاَكَلُوا اَرْبَعَةَ اَحِالّء...عَ   لَقدْ يَسَرَ اللّه   ... واللّه

 ـ مخلق شدّن به خلق الهى 6

 سخاوت خلق الهى است.

 4االَْنعْظنمِ.   : انلسّنخاءُ خُلْقُ اللّهآله و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسول

 ست كه حقوق واجبه مال خويش را بپردازد.ترين مردم كسى ا و سخى

 5: انسْخنى النّاسِ مننْ اندّى زكاةن مالِهِ.آله و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسول

 آثار ترك انفاق واجب

 در دنيا

 گردد. اى كه در آن وجوهات شرعى پرداخت نشود رحمت الهى بر آن وارد نمى خانهـ  1

لِالنماننـةِ،  ةٌ: سنبْعنةُ بُيُوتٍ ال تننْزِلُ عنلنيْها الرّنحْمنةُ، بيتٌ فيه مُطنلّنقنةٌ ونبيتٌ فيه عاصينةٌ لِلزّنوْجِها، ونبنيْتٌ فيه خِياننآلـه و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسول

 6سارِقنةٌ لِزنوْجِها.ونبنيْتٌ فيهِ مالٌ اليُزنكىّ، ونبنيْتٌ فيهِ ونصِيّنةٌ لِلْمنيِّتِ، ونبنيْتٌ فيهِ خنمْرٌ، ونبنيْتٌ فيهِ اِمْرنئنةٌ 

پس بر امام  است و چون دستور رسيده، هنگام اخذ خمس بايستى بر دهنده آن دعا نمود السالم عليهقسمتى از خمس سهم امام  ـ 2

 الزم است دهنده خمس را دعا كند.

 فرمايد: قرآن كريم در اين باره مى

                                                           
شود، مگر بـه خـاطر منـع زكـات  ـ اموال خود را به وسيله زكات حفظ كنيد و مريضهايتان را به وسيله صدقه شفا دهيد، كه هيچ مالى در دريا و خشكى تلف نمى 1

 .22، ص 26بحاراألنوار، ج 
 
 .121، ص 41كنيم تا شما را پاك گردانيم همان، ج  ما را اخذ مىكنيد به اموال شما نياز داريم؟ ما وجوه ش ـ خيال مى 2
، ص 6الشـيعة، ج  ند وسائلـ خداوند روزى مرمنين را بر آنان آسان گردانيده كه از هر پنج درهم آن، يكى را براى خدا قرار داده و چهار درهم را به نحو حالل بخور 3

333. 
 .15226ـ سخاوت، خلق عظيم الهى است كنز العمال،  4
 .112، ص 11ترين مردم كسى است كه زكات مال خويش را بپرازد بحاراألنوار، ج  ـ سخى 5
ـ  3گر بـر شـوهر زنـدگى كنـد،  اى كه در آن زنى عصيان ـ خانه2اى كه در آن زن طالق داده شده باشد،  ـ خانه 1گردد.  ـ بر هفت منزل رحمت خداوند نازل نمى 6

اى كه در  ـ خانه 6اى كه در آن به وصيّت ميّت عمل نشده باشد،  ـ خانه 5اى كه در آن مال زكات داده نشده باشد،  ـ خانه 4مانت شود، اى كه در آن خيانت در ا خانه

 .244، ص مواضع العدديةاى كه در آن زن از شوهر خود دزدى كند  ـ خانه 1آن شراب باشد، 
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 1سَميعٌ عليمٌ.   مْ بِها وَصَلِ عَلَيْهِمْ اِّنَ صَلَوتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ واللّهخُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُّطَهِرُهُمْ وَتُّزَكّيهِ

 شد. نخواهدالسالم عليهو مخصوصاً امام زمان  السالم عليهمبى ترديد كسى كه خمس خود را پرداخت نكند، مشمول آن ادعيه از ائمه 

 نمايد. باطل مصرف مى كسى كه وجوه خود را پرداخت نكند دو برابر آن را در راه ـ 3

 گردد. مى ـ موج  زوال بركت و صفا در اجتماع 4 2: مننْ منننعن حنقّاً لِلّهِ عزّن ون جلّن اننْفنقن فِى الْباطِلِ مًِْلنيْهِ.السالم عليهقال الصّادق 

امـام  و قسـم ديگـر مخصـوص باشـد مـىآلـه و عليـه اهلل صـلىقسمى از وجوه شرعى، خاص فقرا و مساكين و يا سادات و فرزنـدان پيـامبر 

 شود. زمان)عج( است كه اكنون به نواب آن حضرت يعنى راويان اخبار ائمه و تبيين كنندگان نظرات آنان اعطاء مى

ارواحنا له الفـدا  گفتيم كه يكى از مهمترين فوايد پرداخت وجوه شرعى، اين است كه اعطاء كننده مشمول دعاى خير امام عصر

از چـه اهمّيتـى  كه دعاى آن حضرت چه از نظر نوع خواسته و چـه از جهـت ارزش دعـا نـزد خداونـد،شود و طبيعى است  مى

 كند. مى برخوردار است و مشخص است كه مشمول نشدن آن ادعيه طاهره چه نقائصى در زندگى ما ايجاد

صراط »يافتن  ت راهيابى انسان وآورد، در ترقى و تكامل انسان مرثر است، در كيفي دعاى او رحمت و صفا و الفت و صميميت مى

نشدن دعاى وى باعث  از ميان همه راههاى كج و معوج و ثبات قدم در آن تأثير فراوان دارد؛ و از سوى ديگر مشمول« مستقيم

دهد، حـالتى كـه متأسـفانه  مى گردد و انسان را به سوى هالكت و نيستى واقعى سوق زوال بركت و رحمت و صفا در زندگى مى

رحمت و مودت و صـفا در جوامـع امـروزى  هايى از زايل شدن شود. در اينجا به نمونه ر جوامع انسانى به وضوح ديده مىامروز د

 كنيم. اشاره مى

كنند،  وصيّت مى در برخى كشورهاى اروپايى، والدين هنگام مرگشان با اينكه اوالد دارند، بخشى از ثروت خود را براى سگهايشان

 چرا؟

ميـل درونـى  نون خانواده موج  شده رابطه واقعى و صميمى بين والدين و فرزندان وجود نداشته باشد، و آنـانزيرا فروپاشى كا

 خود را به حيوانات خانگى ابراز دارند.

بيمارسـتان  كردم از اينكه مـدتها در گويد: من تعج  مى يا فرد ايرانى كه در يكى از بيمارستانهاى لندن بسترى شده بود، مى

گلـى روى سـرش  كس به عيادت بيمارى كه در كنار من بسترى بود نيامد؛ تا اينكه روزى دو جـوان آمدنـد دسـته چبودم و هي

فرزنـدان او هسـتند،  گذاشتند، چيزى نگذشت كه بيمار مرد. از پرستار پرسيدم آيا كسى را ندارد؟ پرسـتار گفـت: آن دو جـوان

 پول آن را گرفتند و رفتند. به بخش تشريح بفروشند. اسناد را امضاء كردندآيند. گفت آنان آمده بودند پدرشان را  گفتم چرا نمى

آن اصـرار  كـرد و بـر كرد بين زن و شوهرى در دادگاه نزاع درگرفته بود و زن درخواست طالق مى يكى از علماى اخالق نقل مى

ديگرى خريـده و  بخرد، امّا او ماشينورزيد. گفتند آخر دليل شما چيست؟ جواب داد من به شوهرم گفتم ماشين فالن مدل  مى

 من به آن راضى نيستم. همين بزرگترين دليل است كه من ديگر حاضر به زندگى با اين مرد نباشم.

 خانه سالمندان هر منطقه خود حكايتهاى جانكاه از وضعيت زمانه ما دارد.
 در آخرت

هستند كه حقوق  جات كسانى شوند، يكى از اين دسته د آتش مىهايى از انسانها بعد از خروج از قبر، بدون محاسبه وار دسته ـ 1

 كنند. شرعى خود را پرداخت نمى

تِ ون الْعنشـيّا النّارِ بِينيْرِ حِسابٍ، النّائِمونن فِى الْينداةِ ون الْيافِلُونن فىِ : انرْبعةٌ يُخْرِجُونن مِنن الْقُبُورِ ون يندْخُلُونن فىآلـه و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسول

 3الْمانِعُونن الزّنكاةن ونالْمُصِرّوُن فىِ السّنيِّئاتِ.

                                                           
آنان را بدان وسيله پاك نمايى و پرورش دهى، و آنان را دعا نما، كه دعاى تو مايه آرامش آنهاست و خداوند شنوا ( از اموالشان زكات بگير، تا 123ـ )سوره توبه، آيه  1

 و داناست.
 .25، ص 6كند وسائل الشيعة، ج  ـ كسى كه حق خداى را منع كند دو برابر آن را در راه باطل خرج مى 2
 
شوند: آنان كه بعد از فجر بدون نماز بخوابند، آنان كه شبها را به غفلـت بگذراننـد، آنـان كـه  به وارد جهنم مىاند كه از قبر خارج شده و بدون محاس ـ چهار دسته 3

 زكات اموال خود را نپردازند و آنان كه اصرار در معاصى بورزند.
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 1 فنخوُرٌ.: انوّلُ مننْ يندْخُلِ النّارن انميرٌ مُتنسنلِّطٌ لنمْ ينعْدِلْ، ونذو ثنرْونةٍ مِنن المالِ لمْ يُعْطِ الْمالُ حنقّنهُ ونفنقيرٌآله و عليه اهلل صلىو ايضا عنه 

 در قيامت بدهكارند.منع كنندگان حقوق شرعى  ـ 2

ينتناونلوُا  تنبارنك وتعالى ينبْعنثُ ينوْمن القيمنةِ ناساً مِنْ قُبُورِهِمْ منشْدودنةً انيْديهِمْ اِلى انعْناقِهِمْ ال ينسْتنطيعُونن اننْ   : اِنّن اللّهالسـالم عليهقال الباقر 

   الّنذينن انعْطاهُمُ اللّه يراً شنديداً ونينقُولُونن هرُالءِ الّنذينن منننعُوا خنيْراً قليالً مِنْ خنيْرٍ كنًيرٍ، هرُالءِبِها قيسن اننْمُلنةٍ منعنهُمْ منالئِكنةٌ يُعنيِّرُوننهُمْ تنعي

 2عزّنوجلّن فى انمْوالِهِمْ.   عنزّنوجلّن فنمنننعُوا حنقّن اللّه

 شيوه عذاب منع كنندگان حقوق شرعى در قيامت. ـ 3

 رِ جَهَـنَمَ ّنَ الذَهَبَ وَالْفِضَةَ وَال يُنْفِقُونَها في سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابٍ اَليمٍ * يَوْمَ يُحْمى عَلَيْهَا في نا...وَالَذينَ يَكْنِّزُو

 3.فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَّزْتُمْ الَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ماكُنْتُمْ تَكْنِّزُوّنَ

آمد  پيامبر مى است. او مردى فقير بود و مرت  به مسجد« ثعلبه بن حاط »سوره توبه درشأن يكى از انصار بنام  13تا  15آيات 

نمود و درخواست  رسيد و از فقر خود شِكوه آله و عليه اهلل صلىخواند. روزى خدمت حضرت رسالت  و نماز خود را همه وقت به جماعت مى

 او دعايى كند تا غنى گردد.كرد پيامبر در حق 

 حضرت به وى فرمود: اندكى كه شكر آن را به جاى آورى، بهتر است از كًيرى كه طاقت آن را نداشته باشى.

 قَليلٌ تُؤَدى شُكْرَهُ خَيْرٌ مِنْ كثيرٍ التُّطيقُهُ.

ثروتـى بـه مـن  رستاده، اگر خداونـدورزيد و در نهايت گفت، به خدايى كه تو را به حق ف شد و مدام اصرار مى ولى او راضى نمى

 كند. پردازم. قرآن كريم اين مطل  را از ثعلبه با چندين تأكيد نقل مى عنايت كند، همه حقوق آن را مى

كـم  كـم آمـد، دعا فرمود، چيزى نگذشت صاح  مكنت شد، و پس از چند روزى يا بار بيشتر به مسـجد نمـى آله و عليه اهلل صلىپيامبر 

 گشت. يار شدند و به خارج مدينه رفت و تنها به نماز جمعه حاضر مىگوسفندان وى بس

همـه جمـع  وقتى مأمور زكات پيامبر سراغ ثعلبه آمد، ابتدا بهانه آورد كه از ديگر دامداران اطراف شروع كند، ولى وقتى زكـات

 شد، وى ابا كرد و گفت اين جزيه است و من كه مسلمان هستم نبايد جزيه دهم.

 هنگامى كه واقعه را شنيد دو بار فرمود: واى بر ثعلبه، واى بر ثعلبه. آله و عليه اهلل صلىپيامبر 

رسـالت  ثعلبه چون بخود آمد و عمل زشتش را متوجّه شد و مذمت خودش را شنيد، زكات خود را تقـديم كـرد ولـى حضـرت

 4كات ثعلبه را قبول ننمودند.نپذيرفتند. بعد از ارتحال پيامبر خدا، ابوبكر و عمر در عهد خالفت خود نيز ز

 اين آيات در مذمت او نازل شده است:

 وَلَوْا وَهُـمْ لَئِنْ آتَينا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَقَنَ وَلَنَكُونَنَ مِنَ الصّالِحينَ * فَلَمّا آتهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَ   وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللّه

 5مُعْرِضُوّنَ.

                                                           
 .342، ص 15و فقير متكبر بحاراألنوار، ج  اند از: سلطان ظالم، صاح  ثروتى كه حق مال را نپردازد شوند عبارت ـ اوّلين كسانى كه وارد آتش مى 1
انگيزد، در حالى كه دستهايشان به گردنشان گره خورده باشد، به صورتى كه قدرت بلند كردن چيزى را ندارند هرچند  اى را از قبرها بر مى ـ خداوند روز قيامت عده 2

ند، و گويند اينان كسانى هستند كه از مال بسيارى كه خداوند در اختيارشان نهـاده بـود، به اندازه انگشتى، همراه آنان فرشتگانى باشد كه آنان را سخت سرزنش كن

 .26، ص 6الشيعة، ج  حق خداوند را نپرداختند وسائل
در آتـش جهـنم سـوزان كنند، به عذاب دردناك بشارت ده، روزى كـه آن را  اندوزند و در راه خدا انفاق نمى ( كسانى كه طال و نقره مى35و34ـ )سوره توبه، آيات  3

گويند اين همان چيزى است كه براى خود اندوخته كرديد، پس بچشيد هرچه را كه خـود  كنند، و به آنان مى نموده و با آن صورتها و پهلوها و پشتهايشان را داغ مى

 كرديد. آورى مى جمع

 
 رجوع شود. 256، ص 13الوسايل، ج  ـ جهت اطّالع بيشتر به مستدرك 4
اند كه اگر خداوند ما را از فضل خود روزى كند، قطعاً صدقه خواهيم داد و از  كسانى هستند كه با خدا پيمان بسته [منافقين]( از آنان 16و  15توبه ، آيات ـ )سوره  5

 شاكران خواهيم بود. امّا هنگامى كه خداوند از فضل خود به آنان بخشيد، بخل ورزيدند و سرپيچى كردند و روى گردان شدند.



 43 

 1ما وَعَدُوهُ وَ بِما كانُوا يَكْذِبُوّنَ.   بَهُمْ نِفاقاً فى قُلُوبِهِمْ اِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما اَخْلَفُوا اللّهفَاَعْقَ

 انفاق مستحب

 2وْفٌ عَلَيْهِمْ واَلهُمْ يَحّْزَنُوّنَ.اَلَذينَ يُنْفِقُوّنَ اَمْوالَهُمْ بِاللَيْلِ وَالنَهارِ سِرّاً وَعَالنِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِهِمْ واَل خَ

كردن دست به  از جمله دستوراتى كه اسالم به شدت بر آن تأكيد دارد، انفاق مستحبى و ترويج آن در جامعه است. اسالم با دراز

 د:فرماين مى السالم عليهدهد كه عزت نفس انسان شكسته شود، امام صادق  ورزد و اجازه نمى سوى بندگان، مخالفت مى

 3شيعَتُنا مَنْ ال يَسْأَلُ النّاسَ وَلَوْماتَ جُوعاً.

ناديـده  ولى به هرحال اگر كسى شدت فقر او را مجبور به درخواست كما كرد و يا به هر دليـل ديگـر عـزت نفـس خـويش را

عصبانيت از خـود  ا خشم وگرفت، ديگران وظيفه دارند در حدّ توانشان وى را يارى نمايند و به كما او بشتابند، نه اينكه او را ب

 4وَاَمَا السّائِلَ فاَل تَنْهَرْ.برانند. 

هايى  را به بهانه اى جدّى بوده و براى اينكه شيطان وسوسه ننمايد و انسان بر اين اساس مسئله انفاق و كما به همنوعان مسئله

انفاق به غير مسـتحق  ندهد، حتى فري « گويد و فقير نيست دروغ مى»، «كند در كجا مصرف مى»، «وضعش خوب است»چون 

 را نيز جايز دانسته است.

 5: اِنّا لننُعْطى غنيْرن الْمُسْتنحنقِّ حنذنراً مِنْ رندِّ الْمُسْتنحنقِّ.السالم عليهقال الصادق 

                                                           
( اين عمل روح نفاق را در دلهايشان تا روزى كه خدا را مالقات كنند برقرار ساخت اين بدان جهت است كه از ايمان الهى تخلّـف جسـتند و 11ـ )سوره توبه، آيه  1

 دروغ گفتند.
 است، نه ترسى دارند و نه غمى.كنند، اجرشان با خد ( كسانى كه اموال خود را ش  و روز، پنهان و آشكار انفاق مى214ـ )سوره بقره، آيه  2
 .322، ص 6الشيعة، ج  كند وسائل ـ شيعه ما كسى است كه اگر از گرسنگى بميرد، گدايى نمى 3
 سائل را از خود مران. 12ـ سوره ضحى، آيه  4
 .152، ص 26كنيم، مبادا در ميان آنان مستحقى باشد بحاراألنوار، ج  ـ ما به غير مستحق كما مى 5
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رف مصـ كند، چه بسـا راهـى كـه او ما ملزم به انفاق كردن هستيم. وظيفه ما نيست تحقيق كنيم كه او در چه راهى مصرف مى

 كنيم. كند بستگى به ماهيت مالى داشته باشد كه ما به او اعطاء مى مى

فقيـرى كـه  كسى نزد عالمى رفت و از او خواست فردى را معرفى نمايد تا مقدارى صدقه به وى بدهد. آقا فرمود: فردا به اوّلـين

پول را گرفت و به  كند. فقير اين پول چه مىات را پرداخت كن. وى چنين كرد و در پى او رفت تا ببيند با  برخورد كردى، صدقه

اسـت مـاجرا را تعريـف  سراغ مشروب فروشى رفت. آن شخص نزد عالم آمد و با اعتراض به او كه چرا شرابخوار را معرفى كـرده

رد، و در دستور را اطاعـت كـ كرد. عالم مقدارى پول به وى داد و به او گفت فردا به اوّلين فقير اين وجه را برسان. شخص همان

نـزد عـالم برگشـت و راز واقعـه را  ها انداخت و روان شد. اى را به محل جمع زباله پى او رفت تا اينكه متوجّه شد فقير مرغ مرده

اين خاصيت راهى است كـه انسـان از  شود، جويا شد. وى پاسخ داد پول از هر راهى به دست آمده باشد در همان راه مصرف مى

 آورد. آن طريق پول به دست مى

 انفاق با مال در قرآن كريم، در كنار انفاق با جان و گاهى قبل از آن ذكر شده است.

 اُولئِـكَ هُـمُ     وَ رَسُولِه ثُمَ لَمْ يَرْتابُوا وَ جَاهَدُوا بِاَمْوالِهِمْ وَ اَنْفُسِـهِمْ فـى سَـبيلِ اللّـه       اِنَما الْمُؤْمِنُوّنَ الَذينَ آمَنُوا بِاللّه

 1.الصّادِقُوّنَ
 ثواب انفاق

فرموده  صدقه را به پنج قسم تقسيم نموده و ثواب هر يا را بيان السـالم عليهدر روايتى خطاب به حضرت امير  آله و عليه اهلل صلىپيامبر مكرّم 

صدقه بـه  ـ 3 ـ صدقه به فقير مريض يا ناقص هفتاد برابر، 2ـ صدقه به فقير سالم ده برابر،  1اند از:  است، اين پنج صنف عبارت

 ـ صدقه به عالم صد هزار برابر. 5ـ صدقه به والدين هزار برابر،  4رحم و خويشاوند هفتصد برابر، 

نان خود را به  اسرائيل، چندين سال خشكسالى بود. روزى سائلى از زنى لقمه نانى خواست، زن فرمايد: در بنى مى السالم عليهامام رضا 

دويد. خداى  خويش مى ه به صحرا رفته بود، گرگى وى را ربود و زن به دنبال گرگ و بچهاى داشت ك او داد؛ همان زن پسر بچه

 2لُقْمَةً بِلُقْمَةٍ. اَرَضيتِ   يا اَمَةَ اللّهسبحان جبرائيل امين را فرستاد و بچه را از گرگ گرفت و به زن داد و فرمود: 

 فرمايد: نيز مى السالم عليهامام سجاد 

مِنَ الرَحيـقِ الَمخْتـوُمِ، وَمَـنْ       مِنْ ثِمارِ الْجَنَةِ، وَمَنْ سَقى مُؤمِناً مِنْ ظَمَأٍ سَقاهُ اللّه   اً مِنْ جُوعٍ اَطْعَمَهُ اللّهمَنْ اَطْعَمَ مُؤمِن

 3مِنَ الثِيابِ الخُضْرِ.   مُؤمِناً كَساهُ اللّه كَسا

 ميّزاّن پرداخت

 دچار مشكل نكند. ميزان پرداخت بايد در حدى باشد كه انفاق كننده را

 4واَل تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلى عُنُقِكَ واَل تَبْسُّطْها كُلَ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً.

 در شأن نزول اين آيه آمده است:

مكرّم پيراهن  اهن نمود، پيامبرآمد و چون چيزى براى انفاق نبود فقير درخواست پير آلـه و عليه اهلل صلىروزى فقيرى در خانه پيامبر خدا 

سرگرمى در خانه است  خود را به وى داد و آن روز نتوانست به مسجد بيايد، منافقين در مسجد شايعه كردند كه پيامبر مشيول

 آيد، لذا اين آيه نازل شد. و به مسجد نمى

 خداوند در سوره بقره ميزان انفاق را چنين بيان فرموده است:

                                                           
دهند و با اموال و جانهاى خود در راه  ( مرمنان واقعى تنها كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده، شا و ترديد به خود راه نمى15حجرات، آيه ـ )سوره  1

 اند، آنان راستگويان هستند. خدا جهاد كرده
 .312االعمال، ص  اى ثواب اى در عوض لقمه ـ اى كنيز خدا آيا راضى شدى، لقمه 2
اى را سيرآب كند، خداوند او را از شربتهاى مهر شده  نمايد، و هر كس مرمن تشنه هاى بهشتى سير مى اى را سير كند، خداوند او را از ميوه هر كس مرمن گرسنه ـ 3

 .324پوشاند همان، ص  سازد، و هركس مرمنى را بپوشاند خداوند او را از لباسهاى سبز بهشتى مى و دست نخورده بهشت سيراب مى
( 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 كـار بـاز 22ـ )سوره اسرا، آيه  4

 بمانى.
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 1يُحِبُ الُمحْسِنينَ.   واَل تُلْقُوا بِاَيْديكُمْ اِلَى التَهْلُكَةِ وَ اَحْسِنُوا اِّنَ اللّه   بيلِ اللّهوَاَنْفِقُوا فى سَ

به ميان سپاه  مراد از وقوع در هالكت چيست؟ در جنگ مسلمين و روميان در فتح قسطنطنيه، يكى از مسلمين خود را يا تنه

ابـو  بِاَيْديكُمْ اِلَى التَهْلُكَةِ وَ ال تُلْقُواى فرياد زد كه خودش را به هالكت انداخت، روم انداخت و مشيول نبردى سخت شد. كس

صحيح آيه اين است كه در راه خدا  ايوب انصارى صحابى معروف رسول خدا فرمود: اى مردم اين تفسير آيه نيست، بلكه معناى

 دازيد.انفاق كنيد و به واسطه افراط و تفريط خود را به هالكت نين

زحمـت افتنـد،  خواهد همگان به مشقت و البته آنچه گفتيم به اين معنا نيست كه انفاق همه اموال جايز نباشد، بلكه اسالم نمى

فاسده نداشـته اسـت، گـاه  اى كه انفاق جميع اموال برايشان توالى دارند و لذا عده شايد نتوانند در آن لحظات، ايمان خود را نگه

 اند. انفاق نمودههمه اموال خود را 

 وَاسيراً * اِنّما نُّطْعِمُكُـمْ  يُوفُوّنَ بِالنَذْرِ وَ يَخافُوّنَ يَوْماً كاّنَ شَرُهُ مُسْتَّطيراً * وَيُّطْعِمُوّنَ الّطَعامَ عَلى حُبِهِ مِسْكيناً وَيَتيماً

 شَرَ ذلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّهُـمْ    ا يَوْماً عَبُوساً قَمّْطَريراً * فَوَقهُمُ اللّهال نُريدُ مِنْكُمْ جّزاءً وَال شُكُوراً * اِنّا نَخافُ مِنْ رَبِن   لِوَجْهِ اللّه

 2نَضْرَةً وَسُرُوراً.

احتيـاج  سب  شد كه آيات فوق نازل شود و بدين وسيله تا قيام قيامت درخشش اين از خود گذشتگى بـا السالم عليهمايًار اهل بيت 

 باقى بماند. آله و عليه اهلل صلىشديد خودشان براى آل بيت پيامبر 

 3لَنْ تَنالُوا الْبِرَ حَتّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُوّنَ....

اى خاموش  بهانه مهمان آمد و او چيزى در خانه جز غذاى مختصر خودشان نداشتند، حضرت چراغ را به السالم عليهبراى حضرت امير 

كـرد كـه غـذا  وانمـود مـى دند و خود در كنار مهمان نشست و چنـانكرد تا مهمان از كمى غذا خجالت نكشد ظرف غذا را آور

 خورد، چنين ايًارى موج  نزول اين آيه شريفه شد. مى

 4وَ يُؤثِروّنُ عَلى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كاّنَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَاُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوّنَ.

بـين صـدقه و  رسد كه، در اعطاى صدقه بايستى وجـه تناسـبى اين نكته ضرورى به نظر مى در خاتمه اين قسمت از بحث، ذكر

ارزش قائليد و رواى آن  بايست همان طورى كه براى درخواست خود درخواست از خداوند وجود داشته باشد، به عبارت ديگر، مى

جهت كمّى و مقدار و يـا از جهـت  اين صدقه چه از شماريد، با صدقه خود دردى از دردهاى فقير را درمان نماييد، و را مهم مى

 كيفى و شيوه اعطاى آن به حدى باشد كه حداقل وجه تناسبى با خواسته داشته باشد.

 پرهيّز از منّت گذارى

صورت پذيرفتـه  صورت گيرد و هرگونه منّت گذارى حاكى از اين است كه براى چيز ديگرى انفاق  اللّه بايست فى سبيل انفاق مى

 ذا هيچ گونه ارزشى ندارد.و ل

همانند آنند  سازند، گذارند، يا با بيان چيزى آنان را دل آزرده مى رسانند و بر آنان منّت مى كسانى كه به فقرا و مساكين يارى مى

 انفـاق كننـده در مـورد اى خون اندازند و بدين وسيله تمام شير را نجس نمايند؛ و چه بسا تحقيرى كه كه در ظرف شيرى لكه

تنها انفاقش اثرى ندارد، بلكه  دهد، از مقدار مالى كه به وى بخشيده است بيشتر باشد، كه در اين صورت نه فقير از خود بروز مى

 ورز و وبالى نيز خريدارى نموده است.

 فرمايد: قرآن كريم در اين باره مى

                                                           
 كوكاران را دوست دارد.( در راه خدا انفاق كنيد و خود را به هالكت نيندازيد و نيكى نماييد كه خداوند ني125ـ )سوره بقره، آيه  1

 
ترسند، غذاى خود را با آنكه بدان نياز دارند به مسكين و يتيم و  كنند، و از روزى كه عذابش گسترده است مى ( آنها به نذر خود وفا مى11ـ  1ـ )سوره انسان، آيات  2

هراسيم، خداوند شـرّ آن  ايمان در آن روزى كه سخت و وحشتناك است مىخواهيم، ما از خد گويند انفاق ما براى خداست و پاداش از شما نمى دهند، و مى اسير مى

 پذيرد. كند و آنان را شاد و مسرور مى روز را از آنها دفع مى
 داريد، در راه خدا انفاق كنيد. رسيد، مگر اينكه آنچه را كه دوست مى ( هرگز به حقيقت نيكوكارى نمى22ـ )سوره آل عمران، آيه  3
 دارند و هرچند خود بسيار نيازمند باشند، كسانى كه از حرص و بخل نفس خود باز داشته شوند رستگارانند. و آنها را برخود مقدم مى 2يه ـ سوره حشر، آ 4
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 االَذَى كَالَذِى يُنْفِقُ مالَهُ رِئَاءَ النَاسِ وَال يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ االْخِـرِ فَمَثَلُـهُ  يا اَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا ال تُبّْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِ وَ

 1كافِرينَ.ءٍ مِمّا كَسَبُوا وَاللّهُ ال يَهْدِى الْقَوْمَ الْ كَمَثَلِ صَفْواّنٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً ال يَقْدِرُوّنَ عَلى شَىْ

 جواز انفاق به كافر

، در «اسـماء» كرد كه، آيا اعطاى صدقه به كافر صـحيح اسـت. زنـى بـه نـام در صدر اسالم به ذهن برخى از مسلمين خطور مى

د و از او آمدن بود، مادر و جدّ اين زن نزد وى آله و عليه اهلل صلىكه بعد از صلح حديبيه صورت گرفت در ركاب پيامبر خدا « عمرة القضاء»

پيامبر خدا رسيد و از او  درخواست كما كردند و چون آنان مشرك بودند، اسماء از يارى رساندن به آنان دريغ كرد و به حضور

 شمارد. مى جواب مسئله خود را جويا شد، آيه شريفه ذيل در پاسخ او نازل شده است و انفاق به كفّار را جايز

 وَ مـا    اللّـه  يَهْدى مَنْ يَشاءُ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَالَِنْفُسِكُمْ وَ ما تُنْفِقُوّنَ اِالَ ابْتِغـاءَ وَجْـهِ     اللّه لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلكِنَ

 2تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ ال تُظْلَمُوّنَ.

است و كسـى  فرمايد، هدايت تنها بدست خداوند سولش ابالغ مىدر ابتداى آيه، بحًى در مورد هدايت آمده است و خداوند به ر

 از چاه دارد. غير او ياراى هدايت خاليق نيست و پيامبر مكرّم تنها وظيفه تبليغ دين خدا و ارشاد آنان و نشان دادن راه

را تنهـا بـراى  افزايد: انفاق ىسپس در ادامه آيه جواز انفاق براى همه خاليق از مرمن و مشرك را به نحو اطالق بيان فرموده و م

يعنى تنها و تنها خدا را  تر يعنى ذات خداوند و به بيان ساده«  اللّه وجه»خداى انجام دهيد و تنها رضايت او را بطلبيد، و در انفاق 

گردد، لذا در كمّ  ز مىخودتان با شود به بيان اين نكته كه ثواب و فايده انفاق كامالً به در نظر داشته باشيد. در نهايت آيه ختم مى

 و كيف آن كوتاهى نكنيد.

 بركت انفاق

 شود. گردد، بلكه بركت يافته و زيادتر مى ثروت به انفاق كاسته نمى

 3ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرّازِقينَ. وَ ما اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَىْ

 در همين باره فرموده است: السالم عليهامام صادق 

 4عَلَيْهِ.   حَدَكُمْ اِكْتَسَبَ الْمالَ مِنْ حِلِهِ وَاَنْفَقَ فى حِلِهِ، لَمْ يُنْفِقْ دِرْهَماً ااِلّ اَخْلَفَ اللّهلَوْ اَّنَ اَ

كه انگورهاى  نويسد، شخصى تاكستانى داشت، به كارگرانش دستور داده بود ، مى«كلمه طيبه»مرحوم حسين نورى طبرسى در 

چيدن آن قسمت رفتند،  م را نچينند تا عابران استفاده كنند، بعد از آنكه همه باغ چيده شد براىحاشيه خيابان و محل گذر مرد

 در خاتمه كار متوجّه شدند كه همان باريكه نسبت به همه باغ، انگور بيشترى داشته است.

 5.  دّنقُوا ينرْحنمُكُمُ اللّه: اِنّن الصّندنقنةن تنزيدُ صاحِبنها كنًْرنةً فنتنصنآله و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسول

 و امام ششم عليه آالف التّحيّة والًّنا، اهمّيت اين موضوع را چنين بيان فرموده است.

 6بِالصَدَقَةِ.   اِنّى الََمْلِقُ اَحياناً فَاُتاجِرُ اللّه

 صدقه

                                                           
كند، و ايمـان بـه  ( اى مرمنين بخششهاى خود را با منّت و آز باطل نكنيد، همانند كسى كه مال خود را براى نشان دادن به مردم انفاق مى264ـ )سوره بقره، آيه  1

شويد و آن را  آورد، عمل او چون سنگى است كه قشرى خاك بر آن باشد و بذر در آن افشاند و باران درشت به آن برسد، باران همه بذرها را مى خدا و رستاخيز نمى

 كند. بينند و خداوند كفّار را هدايت نمى كند، آنان از كارشان سودى نمى صاف رها مى

 
كنيد براى خودتان است، ولى جـز بـراى  كند، و آنچه از خوبيها انفاق مى ( هدايت آنان بر تو نيست، زيرا خداوند هر كه را بخواهد هدايت مى212ه، آيه ـ )سوره بقر 2

 شود. شود، و به شما ستم روا نمى رضاى خداوند انفاق نكنيد، و آنچه از خوبيها انفاق كنيد به خودتان برگردانده مى
 كند و او بهترين روزى دهندگان است. هر چيزى را كه انفاق كنيد، خداوند جاى آن را پر مى 32، آيه ـ سوره سبا 3
نمايد بحـاراألنوار، ج  كند مگر اينكه خداوند جاى آن را پر مى ـ اگر كسى از شما مالى را از راه حالل بدست آورد و در مسير مشروع انفاق كند، درهمى را انفاق نمى 4

 .146، ص 26ج ؛ 311، ص 23
 .122، ص 26شود اموال اعطاء كننده بيشتر شود، پس صدقه دهيد، خداوند به شما رحم كند و شما را ببخشد همان، ج  ـ صدقه موج  مى 5
 .221، ص 13كنيم همان، ج  مانيم به وسيله صدقه با خداوند معامله مى ـ گاهى كه ما گرسنه مى 6
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اى  ويـژه اخبـار و احاديـث از جايگـاه باشد، اهميّت و آثار دنيـوى و اخـروى آن در ميـان صدقات از انواع انفاقهاى مستحبى مى

 برخوردار است.

 آوريم. برخى از اين روايات را تحت عناوين اهمّيت صدقه، آثار صدقه، شيوه اعطاء و مصاديق آن مى
 الف ( اهمّيت صدقه

تـا دست بگذاريد  اى بيش نيست به همين جهت سفارش شده است، صدقه را در گيرنده صدقه خداست، لذا دست سائل واسطه

 سائل آن را بردارد و دست فقير باالتر از دست دهنده قرار گيرد، آيه شريفه ذيل مريد اين اهمّيت است.

 1هُوَ التَوّابُ الرَحيمُ.   هُوَ يَقْبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأخُذُ الصَدَقاتِ وَاَّنَ اللّه   اَلَمْ يَعْلَمُوا اَّنَ اللّه

 ب( آثار صدقه

 اند از: آثار صدقه عبارت از جمله

 2باقٍ....   ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَ اللّهاى براى آخرت است.  نزد خداوند و ذخيره ـ 1

 3ءُ غنضن ن الرّنبِّ. : اِنّن الصّندنقنةن لنتُطْفِىآله و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسولنشاند.  خشم را فرو مى ـ 2

 4: انلصّندنقنهُ تنمْننعُ سنبْعينن ننوْعاً مِنْ اننْواعِ الْبنالءِ.آله و عليه اهلل صلى  اللّه ولقال رسكند.  دفع بال مىـ  3

 5: انلصّندنقنهُّ تنمْننعُ منيْتنةن سُوءٍ.آله و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسولنمايد.  دفع مرگ بد مىـ  4

 6: داوُوا منرْضاكُمْ بِالصّندنقنةِ.آله و ليهع اهلل صلى  اللّه قال رسولداروى امراض و بيماريها است.  ـ 5

 1: انكًِْروُا مِنن الصّندنقنةِ تُرْزنقُوا.آله و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسولموج  نزول روزى است. ـ  6

لذا تأخير  و دانست، فرمودند: قرار بود زمينى بين من و كسى تقسيم شود. او نجوم مى السالم عليهرافع نحوست است. امام صادق  ـ  7

گرديد ولى بـه نفـع  انداخت تا وقتى كه به خيال خودش بهترين لحظات بوده و براى او خوب و براى من بد باشد. زمين تقسيم

خود و ساعت بدى را براى  گفت چه شده است؟ من منجّم هستم و ساعتى خوب براى زد و مى من تمام شد، دست بر دست مى

گفتم هركه اولِ صبح صدقه بدهد،  شده است. گفتم تو را حديًى بياموزم. چون تقاضا كرد تو انتخاب نمودم ولى اينا به عكس

امروز را با صدقه شروع كردم. صدقه براى تو  شود و من نحوست روز و هر كه اولِ ش  صدقه بدهد نحوست ش  از وى زايل مى

 بهتر از علم نجوم است.
 ج ( شيوه اعّطاء صدقه

 كنيم. ستورات مهمى رسيده است كه اجماالً به برخى از آنها اشاره مىدر خصوص شيوه اعطاى صدقه د

 اى كه انسان نيّت پرداخت صدقه كرده از او غافل بوده است. عجله نمودن در اعطاى صدقه، زيرا شيطان لحظه ـ 1

 الحجّه، عيدغدير، وقت زوال هر روز. اعطاى صدقه در اوقات شريفه چون ماه مبارك رمضان، دهه ذى ـ 2

و ثـواب  همان لحظه كه احساس نياز را از فقير متوجّه شد، به وى انفاق كند، تا صدقه در برابر آبروى ريختـه شـده نبـوده ـ  3

 بيشترى داشته باشد.

 دست خود را زيردست فقير بگذارد، چرا كه دست گيرنده دست خداست. ـ 4

 يوه هديه بدهد، درب خانه ببرد و...اعطاى صدقه مايه خوارى گيرنده نشود، لذا در اين صورت به ش ـ 5

                                                           
 پذير و مهربان است. گيرد و او توبه پذيرد و فقط او صدقات را مى نستيد كه فقط خداوند، توبه كنندگان را مىدا ( آيا نمى124ـ )سوره توبه، آيه  1
 ماند. آنچه نزد شماست نابود و آنچه نزد اوست باقى مى 26ـ سوره نحل، آيه  2

 
 .16114نشاند كنزالعمال،  ـ صدقه خشم خداى را فرو مى 3
 .15232كند همان،  مىـ صدقه هفتاد نوع بال را دفع  4
 .124، ص 26شود بحاراألنوار، ج  ـ صدقه مرگ بد را مانع مى 5
 .113ـ بيماريهايتان را با صدقه مداوا كنيد همان، ص  6
 .116، ص 11ـ صدقه زياد دهيد، تا روزى يابيد همان، ج  1
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 شود بزرگ نشمارد و روى آن حساب باز نكند. آنچه اعطاء مى ـ 6

 در صورت توان به اندازه نياز فقير بدهد. ـ 7

 بعد از پرداخت دست خود را ببوسد چه اينكه بدست خداى چيزى اعطاء نموده است. ـ 8

 از فقير التماس دعا داشته باشد. ـ 9

 اق فقير لحاظ شود.استحق ـ 11

 1: انلصّندنقنةُ فىِ السِّرِّ مِنْ انفْضنلِ البِرِّ.السالم عليهقال على صدقه را مخفيانه دهد.  ـ 11

 2: اِيّاكن ونالْمننّن عنلى رنعِيّنتِان بِاِحْسانِان.السالم عليهقال على صدقه را بدون منّت دهد.  ـ 12

 د( انواع صدقه

 شود. شود بلكه موارد ذيل هم صدقه محسوب مى لى نمىصدقه منحصر در اعطاى امور ما

 3: كُلُّ منعْرُوفٍ صندنقنةٌ.آله و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسولهر كار نيا. ـ  1

 4: تنصندّنقُوا عنلى اخيكُمْ بِعِلْمٍ ينرْشُدُهُ ونرنأْىٍ يُسندِّدُهُ.آله و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسولتعليم علم. ـ  2

 5: انلْكنلِمنةُ الطّنيِّبنةُ صندنقنةٌ.آله و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسولر نيا. گفتا ـ 3

 6: ونانمْرُكن بِالْمنعْروُفِ ونننهْيُان عننِ الْمُنْكنرِ صندنقنةٌ.آله و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسولامر به معروف و نهى از منكر.  ـ 4

 1: انمْسِاْ لِساننان فنانّنها صدنقنةٌ تنصندّنقُ بِها عنلى ننفْسِان.آله و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسولنگهدارى زبان. ـ  5

 3: تنبنسُّمُان فى ونجْهِ انخيان صندنقنةٌ.آله و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسولخنده بر چهره برادر دينى. ـ  6

 

 الحسنه قرض

اسـت. در آيـه  ات زيادى در ترويج اين سنّت حسنه وارد شـدهالحسنه نيز يكى از موارد انفاق مستحبى است و آيات و رواي قرض

 شريفه ذيل، خداى متعال آن را در مقابل ربا قرار داده و اراده ترويج آن نموده است.

 2ال يُحِبُ كُلَ كَفّارٍ اَثيمٍ.   الرِبوا وَيُرْبِى الصَدَ قاتِ وَاللّه   يَمْحَقُ اللّه

آن از صـدقه  حـال ثـواب گيرد ولى با اين دهد، در مدّت معينى آن را باز پس مى حسنه مىال هرچند كسى كه به نيازمندى قرض

 باالتر است.

 12نن.شْري: انلّنصندقنةُ بِعنشْرٍ، ونالْقنرْضُ بًِنمانِينةن عنشْرٍ ونصِلنةُ االَِْخْوانِ بِعِشْرِينن ونصِلنةُ الرّنحِمِ بِانرْبنعنةٍ ونعِآله و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسول

جويـا عليهماالسـالممحمـد  الحسنه نسبت به صدقه چيست؟ پاسخ اين سرال را عاجزانـه از حضـرت جعفـربن علّت افزايش ثواب قرض

 فرمايد: شويم. آن حضرت مى مى

 11الَِّنَ الْمُسْتَقْرِضَ ال يَسْتَقْرِضُ اِالّ مِنْ حاجّةٍ، وَقدْ يَّطْلُبُ الصَدَقَةَ مَنْ ال يَحْتاجُ اِلَيْها.
                                                           

 ـ صدقه مخفيانه، از بهترين نيكوكاريهاست غررالحكم. 1
 .26، ص 15تن بر زير دستانت با احسان بحاراألنوار، ج ـ بپرهيز از منّت گذاش 2
 .112، ص 26ـ هر كار نيكى صدقه است همان، ج  3
 .125، ص 15كنى و نظرى كه او را در مسير درست قرار دهى، صدقه ده همان، ج  ـ به برادرت با علمى كه هدايتش مى 4
 
 .362، ص 33ـ سخن نيا صدقه است همان، ج  5
 .16325ف و نهى از منكر، از سوى تو، صدقه است كنزالعمال، ـ امر به معرو 6
 .223، ص 11باشد بحاراألنوار، ج  اى براى تو مى دار كه صدقه ـ زبانت را نگه 1
 .16325ـ تبسّم تو بر چهره برادرت، صدقه است كنزالعمال،  3
 دهد و او هيچ انسان ناسپاس و گنهكار را دوست ندارد. زايش مىالحسنه( را اف ( خداوند ربا را نابود و صدقات )قرض216ـ )سوره بقره، آيه  2
 .311، ص 14الحسنه هيجده برابر، صله دوستان و برادران بيست برابر، و صله رحم بيست و چهار برابر ثواب دارد بحاراألنوار، ج  ـ صدقه ده برابر، قرض 12
 .362، ص 123كند همان، ج  را گاهى كسى كه به آن نياز ندارد طل  مىكند، ولى صدقه  ـ زيرا قرض گيرنده تنها از روى حاجت قرض مى 11
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 مهلت به بدهكار

مستح  بـوده و  يكى ديگر از انواع انفاق، مهلت دادن به بدهكار است. مهلت دادن به بدهكارى كه توان پرداخت بدهى را ندارد

 باشد. ثواب آن براى هر روز مهلت، به اندازه صدقه تمام مقدار بدهى مى

 1فى كُلِّ ينوْمٍ صندنقنةٌ بِمًِْلِ ما لنهُ عنلنيْهِ حنتىّ يُسْتنوفِىن حنقّنهُ.   انن لنهُ عنلنى اللّه: مننْ اننْظنرن مُعْسِراً كآله و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسول

جوانـ  و  آنچه از اين بحث نتيجه گرفتيم آن است كه، اسالم يا دين فردى نيست كه فرد فقط به خـود بنگـرد، انسـان بايـد

 بخوابد و مبادا... اش گرسنه دى نياز جدى داشته باشد، مبادا همسايهاطراف و اكناف خود را با دقت بنگرد، مبادا حاجتمن

                                                           
نمايـد همـان، ج  مـىـ كسى كه بدهكار دست تنگى را مهلت دهد، بر خداست كه به اندازه هر روز، ثواب صدقه تمام مال را به وى بدهد تا اينكه حقّش را دريافت  1

 .151، ص 123
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دانم حتماً در اين كار سرّى هست  دانى خدا چرا داده دو دست

با آّن دگر از بينواياّن گيرى دست  يك دست بكار خويش گمارى

كند زيـرا  تأمين مى نيت اجتماعى او را نيزنمايد، بلكه ام چنين حالتى نه تنها ابعاد معنوى و درجات اخروى انسان را متعالى مى

ثروتمنـدان در نبردنـد،  كه قري  به اتفاق جنگهاى عالم، جنگ فقر و غناست؛ و در كشورهاى به ظاهر متمدن هميشه فقـرا بـا

 نمايند چرا؟ خويش هزينه مى كنند، محافظ شخصى دارند و مخارج سنگين براى امنيت ثروتمندان با خود اسلحه حمل مى

درسـتى ادا  كند كه فقر آنان و ثروت اينان دو كفه تـرازو هسـتند، و اگـر ثروتمنـدان حقـوق آنهـا را بـه فقير احساس مى چون

 شد. كردند، فاصله اين دو كفه اينقدر نمى مى

 كنيم. در انتهاى اين بحث به يا داستان اشاره مى

باشـد.  مـى السـالم عليهدم متوجّه گشتم كه امام سجاد گويد: در سياهى ش  ديدم كسى در كوچه نشسته است، نزديا ش مى 1زهرى

كيسـه جمـع  هـا را در اى ريخته شده و امام مشيول جمع نمودن آنها بودند، من كمـا كـردم، و بسـته هاى غذا از كيسه بسته

 نموديم. عرض كردم بگذاريد شما را يارى كنم و با شما كيسه را حمل نمايم.

عالمتـى و  رفـتم و عـرض كـردم، آقـاالسـالم عليـهود بردارم. چندى نگذشته بود كه به منزل امـام امام فرمود: توشه سفر است بايد خ

داشـتم، غـذايى  فرمودند: منظورم سفر آخرت بود، توشه سفر آخرت با خودالسـالم عليهبينم. امام  اى از آن سفر كه فرموديد نمى نشانه

 بود براى محرومان و بينوايان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
كه رواياتى در مسائل مختلف از جمله پيرامون مذمّت دنيا و زهد در آن، نقل كرده است احتماالت ديگرى  السالم عليهسجاد ـ محمد بن شهاب زهرى از اصحاب امام  1

 .115، ص 24نيز در خصوص نام و مشخصه زهرى داده شده است كه براى تحقيق بيشتر بايد به كت  رجال رجوع كرد معجم الرجال الحديث، ج 
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 انفاق از مال حرام

 شود. محسوب مى بخشش اموال به تهيدستان و فقراء جامعه در راه خدا و براى رضاى او عملى بسيار پسنديده و نوعى جهاد

 1«اُولئِكَ هُمُ الصّادِقُوّنَ   وَجاهَدُوا بِاَمْوالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فى سَبيلِ اللّه»...

 خواهد داشت.و طبيعى است ثوابى عظيم هم به دنبال 

 قرآن كريم دستور خداوند به انفاق را در مقابل نهى شيطان از آن قرار داده است:

 2«واسِعٌ عَليْمٌ   يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضاْلً وَاللّه   اَلشَيّْطاّنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللّه»

رفتـه ولـى  ترين حسرتهاى روز قيامت، حسرت كسى ميداند كه از اموالش انفاق ننموده و به جهـنم ماز عظي السالم عليهحضرت امير 

 اند. ورثه وى انفاق كرده و راهى بهشت شده

 سُـبْحانَهُ،    فى طاعَةِ اللّه فَوَرِثَهُ رَجُلٌ فَاَنْفَقَهُ   اِّنَ اَعْظَمَ الْحَسَراتِ يَوْمَ الْقِيمَةِ حَسْرَةُ رَجُلٍ كَسَبَ ماالً فى غَيْرِ طاعَةِ اللّه»

 3«فَدَخَلَ بِهِ الْجَنَةَ وَدَخَلَ االَوَلُ بِهِ النّارَ

 چه نوع مالى

 وّنَ وَلَسْـتُمْ الْخَبيثَ مِنْهُ تُنْفِقُ يا اَيُهَا الَذينَ آمَنُوا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا اَخرَجْنا لَكُمْ مِنَ االَرْضِ وَال تَيَمَمُوا»

 4«غَنِىٌ حَميدٌ   بِآخِذيهِ ااِلّ اَّنْ تُغْمِضُوا فيهِ وَاعْلَمُوا اَّنَ اللّه

امـوال طيّـ  و  نمايد چرا كه تنها اى كه در آغاز بحث گذشت انفاق از اموال غيرقابل استفاده و احيانا ناشايست را مذمت مى آيه

 طاهر شايستگى انفاق در راه خداوند را دارند.

مخلـوط  اند: اين آيه در شأن كسانى بـود كـه خرماهـاى خشـا و نـامرغوب را بـا خرماهـاى خـوب فرموده السـالم عليهضرت امير ح

 5كردند. نمودند و از آنها انفاق مى مى

ه توانـد بـ مـى كند و نه آن توان روحانى را طبيعى است انفاق از اموال ناپسند نه مشكلى را از مشكالت اقتصادى جامعه حلّ مى

 است. اى و موج  تعريف و تمديح بعد از آن كننده ببخشد، چنين انفاقى صرفا راضى نمودن دل براى لحظه انفاق

 باشد. آيه ذيل هم دقيقا در همين راستا مى

 6«بِهِ عَليمٌ   ءٍ فَاِّنَ اللّه لَنْ تَنالُوا البِرَ حَتّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُوّنَ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَى»

                                                           
 اند، آنها راستگويانند. ل و جانهاى خود در راه خدا جهاد كردهو با اموا 15 -ـ حجرات 1
دهـد و او قـدرتش  كند، ولى خداوند وعده آمرزش و افـزايش ثـواب مـى دهد و به فحشاء امر مى شيطان به هنگام انفاق شما را به تنگدستى وعده مى 263 -ـ بقره 2

 وسيع و به همه چيز داناست.
ميـرد و وارث او آن را در مسـير  حسرت شخصى است كه ثروتى را در غير طاعت خدابدست آورده و جمع نموده است، سـپس مـىـ بزرگترين حسرتها در قيامت  3

به ترتي  فـيض و  -421حكمت  -شود در حاليكه اوّلى به همان اموال وارد آتش ميگردد. نهج البالغه كند و همان باعث رفتن وى به بهشت مى طاعت الهى انفاق مى

 تي  صبحى.به تر422
ايد و از آنچه كه از زمين براى شما خارج كرديم، انفاق كنيد و براى انفاق سـراغ ناپاكيهـا نرويـد  اى مرمنين از قسمت پاكيزه اموالى كه بدست آورده 261ـ بقره ـ  4

 شايسته ستايش است. نياز و درحاليكه خود شما حاضر به پذيرش آن نيستيد مگر از روى اكراه و اغماض، و بدانيد كه خداوند بى
 ذيل آيه(. -ـ )تفسير مجمع البيان 5
 كنيد، خدااز آن با خبر است. رسيد مگر اينكه از آنچه كه دوست ميداريد انفاق كنيد و آنچه را كه انفاق مى شما هرگز به حد نيكوكارى نمى 22 -ـ آل عمران 6
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 نكاتى ارزشمند در اين آيه شريفه قابل استفاده است كه از جمله آنها:

انسان است  شود، خداى متعال راه رسيدن به اين خير وسيع را انفاق آنچه كه مورد عالقه برّ، به خير وسيع و گسترده اطالق مى

 مقصود ميرساند. را سريعتر و بهتر بهبيان نموده است، بر اين اساس  هر آنچه كه براى انفاق كننده ارزشمند است، انسان 

بايسـت  مـى فهماند كـه كند. اين واژه مى افاده مى «مما تحبوّن»دومين نكته قابل استفاده از اين آيه، مفهومى است كه عبارت 

بـدى را زيادشان، چيزهـاى  واسطه حاجت شوندگان به انفاق شده نزد خود انفاق كننده از بهترين چيزها باشد. زيرا چه بسا انفاق

 رساند. هم دوست داشته باشند، طبعا اعطاء آن اموال، عطا كننده را به حد مورد نظر آيه نمى

هاى  شود، و ريشه سومين و شايد مهمترين نكته در اين آيه اين است كه هدف اسالم از انفاق دو چيز است، اول آنكه: فقر زدوده

هاى الهى  مقابل كار وى، بهره كننده از حيث روانى جبران گردد و در آن در جامعه اسالمى خشا گردد. دوم آنكه: بخشش انفاق

اشـاره « بـرّ»بهره و ثواب به وسـيله واژه  نحو بركت دنيوى و يا مًوبت اخروى عطا شود. آيه شريفه به ويژگى دوم با عنوان چه به

 فرموده است.

 شود. مى اند كه به دو نمونه اشاره مصداق پرداحته تفسير مجمع البيان و برخى تفاسير ديگر، ذيل آيه شريفه به بيان چند

آيه شـريفه  المًل شده بود. وقتى ، باغى بسيار زيبا داشت كه در مدينه ضربآلـه و عليه اهلل صلىابوطلحه انصارى از اصحاب پيامبر خدا ـ   1

در راه خـدا انفـاق  خواهم آن را مىترين اموال من همين باغ است و  نازل شد، ابوطلحه نزد پيامبر خدا آمد و عرض كرد محبوب

 كنم. حال شما آن را در ميان بستگان فقير خودت تقسيم فرما. پييمبر خدا نيز به همان عمل فرمود.

شتر در فـالن  روزى مهمانى بر ابوذر وارد شد. ابوذر به مهمانش فرمود: من گرفتارم، دستم بند است، زحمت بكشيد و چند ـ  2

 را به اينجا آوريد تا ذبح كنم.موضع دارم بهترين آنها 

روزى به آنهـا  مهمان، الغرترين شترها را آورد، ابوذر ناراحت شد. مهمان در پاسخ ناراحتى ابوذر، گفت: با خودم فكر كردم شايد

 نيازمند باشى.

شـريفه را  شم و سپس آيـهاى داشته با ابوذر پاسخ داد: روز نياز من زمانى است كه از دنيا بروم، چه بهتر كه براى آن روز ذخيره

 تالوت كرد.

 شرط انفاق

انفـاق كننـده  صورت گيرد و هيچكس غير از خداى سبحان مدّ نظر  از شروط اصلى انفاق اين است كه اوالً انفاق فى سبيل اللّه

 نباشد.

وَال اَذىً لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِهِمْ وَال خَوْفٌ عَلَـيْهِمْ واَل  ثُمَ ال يُتْبِعُوّنَ ما اَنْفَقُوا مَنّا   الَذينَ يُنْفِقُوّنَ اَمْوالَهُمْ فى سَبيلِ اللّه»

 1«يَحّْزَنُوّنَ هُمْ

اساسى انفاق كـه  باشد، اين انفاق هر چند مشكل نيازمند را برطرف كند، امّا اثر انفاقى كه براى غير خدا صورت پذيرد بى اثر مى

 بذر بر سنگ سخت است. گردد. داستان اين انفاق مانند پاشيدن مترت  نمىباشد بر آن  بهره دنيوى و اخروى انفاق كننده مى

فَمَثَلُـهُ   وَالْيَوْمِ االْخِرِ،   مِنُ بِاللّهيا اَيُهَا الَذينَ آمَنُوا التُبّْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِ وَاالَذى كَالَذى يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النّاسِ وَال يُؤْ»

 2«ال يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرينَ   ءٍ مِمّا كَسَبُوا وَاللّه عَلَيْهِ تُرابٌ فَاَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدا ال يَقْدِرُوّنَ عَلى شَى كَمَثَلِ صَفْواّنٍ

 ديگر از شروط انفاق اين است كه از مال حالل باشد.

 3«بَلُ اِالَ الّطَيِبَ وَاَّنْ يَكُوّنَ مِنْ اَكْرَمِ ما يَمْلِكُهُطَيِبٌ ال يَقْ   اِّنَ اللّه» :آله و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه

                                                           
رسانند، پاداش آنها نزد پروردگارشـان بـوده و تـرس و  گذارند و آزارى نمى ند و به دنبال آن منّت نمىكن كسانى كه در راه خدا اموال خود را انفاق مى 262 -ـ بقره 1

 غمى ندارند.
كند و به خدا و رسـتاخيز  اى مرمنين، بخششهاى خود را با منّت گذاشتن باطل نكنيد، عمل كسى كه مال خود را براى نشان دادن به مردم انفاق مى 264 -ـ بقره 2

رونـد و آنهـا چيـزى بدسـت  دارد مانند افشاندن بذر بر قطعه سنگى است كه بر آن قشرى از خاك باشد، با آمدن باران خاك شسته شده و بذرها از بين مـىايمان ن

 كند. آورند، خداوند كفار را هدايت نمى نمى
 بر پيراستگى بايستى از بهترين اموال باشد. شود عالوه پذيرد و نيز آنچه كه انفاق مى ـ خداوند پيراسته است و جز پيراسته را نمى 3
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متعدد چون  شود از راه حالل به دست نيامده باشد، نه تنها انفاق آن ثوابى ندارد بلكه از جهات امّا اگر مال و ثروتى كه انفاق مى

ومشـروب حـرام از  يگران، تهيه ملبوس و مـأكولتصرف در مال غير، مشيول نمودن ذمه براى غير، اجازه تصرف فقير در مال د

 باشد. مى سوى فقير، حبس مال مردم و رد ننمودن آن و... حرام بوده و  مورد نكوهش شديد آيات و اخبار

 فرمايد: به داود صرمى مى السالم عليهامام كاظم 

 1«ما اَنْفَقَهُ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ وَما خَلَفَهُ كاّنَ زادَهُ اِلَى النّارِيا داوُدُ اِّنَ الْحَرامَ ال يَنْمى وَاِّنْ نَمى لَمْ يُبارَكْ لَهُ فيه، وَ»

 نمايد. مى بخشد و انفاق كند و همه آنچه را كه دزديده است، مى كسى را مشاهده فرمود كه دزدى مى السالم عليهامام صادق 

 وت نمود كه:حضرت از وى علت عملش را سرال كرد، او در پاسخ اين آيه شريفه را تال

 2«مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَيِئَةِ فاَل يُجّْزى ااِلّ مَثْلَها وَ هُمْ ال يُظْلَمُوّنَ»

خـويش  حسـنه در نامـه عمـل 36ام و بنابر ايـن،  ام كه چهل ثواب دارند و تنها چهار عقوبت، مرتك  شده من چهار انار دزديده

 ام. هنوشت

 است كه: باشد ولى جائى از اين استدالل مخدوش است و آن اين اين استدالل، قياس شكل اول بوده و نتيجه آن بديهى مى

از بين ببرد  تواند عمل كوچا را عظيم نمايد و يا عمل كًير را هر عملى به هر قدرى كه باشد، كيفيّتى دارد و كيفيّت عمل مى

 ت.و كيفيت عمل همان نيّت عمل اس

 حصرى ندارد. انفاق تمام كره خاكى با نيّت شيطانى، شيطانى است و بهره انفاق جزئى ناچيز از دارائى با نيّت شايسته حد و

نيّت صالحى هم  شود و البته تا اين پيراستگى و صفاى باطن حاصل نشود، نيّت عمل صالح تنها از انسانهاى پيراسته پذيرفته مى

 شود. محقق نمى

 در پاسخ استدالل وى فرمود: السالم يهعللذا امام 

 اى: مگر نشنيده

 3«مِنَ المُتَقينَ   اِنَما يَتَقَبَلُ اللّه»

 انفاق از بيت المال

دارميـه »باشد.  مى بيت المال مسلمين مربوط به همه مسلمانهاست و انفاق از آن بدون رضاى تمام شركاء مشروع نيست و حرام

دانى  آوردند. معاويه گفت: مى و چاق بود، معاويه در ايام حجّ احوال وى را پرسيد. او را نزد معاويه چهره ظاهرازنى سياه« حجّونيه

خواهم بدانم چرا على را دوسـت دارى و از  مى داند. معاويه گفت: چرا در پى تو فرستادم؟ دارميه گفت: علم غي  را فقط خدامى

واسطه  قتال با از خودت بهتر و طل  آنچه كه حـقّ  به ست دارم و با تومن متنفر هستى؟ دارميه گفت: على را بخاطر عدلش دو

باد كرده و پستانهايت گنده گشته و كپلهايت پرگوشت شده  تو نيست خشمگينم. معاويه گفت: به همين خاطر است كه شكمت

 شده بود. المًل ضرب« هند»است. دارميه گفت: اينها براى مادرت 

دهد و  شير مى شكم زن وقتى بزرگ شد بچه كامل بوده و پستان چون بزرگ شود، كودكش را پرمعاويه گفت: حرف بدى نزدم. 

 نشيند. كپل وقتى بزرگ باشد با وقار مى

كه تو را فري   اى؟ دارميه گفت: حكومتى اى؟ دارميه گفت: بلى. معاويه پرسيد: او را چگونه ديده سپس معاويه گفت: على را ديده

 بود. داده او را فري  نداده

 دهد. مى داد همانطور كه روغن، طشت مسى را جال اى؟ دارميه گفت: آرى، قل  را جال مى معاويه پرسيد: صدايش را شنيده

مـوى  سـرخ معاويه پرسيد: آيا نيازى دارى؟ دارميه پرسيد: ميدهى اگر بخواهم؟ معاويه گفـت: بلـه. دارميـه گفـت: يكصـد شـتر

                                                           
مانـد، توشـه آتـش او خواهـد بـود.  اى ندارد و آنچه كه باقى مـى كند، اگر بكند مبارك نيست و بركت ندارد، و كسى كه از آن انفاق كند بهره ـ مال حرام رشد نمى 1

 .53صفحه  -12جلد  -وسايل الشيعه
 
 ه برابر پاداش دارد و آن كس كه عمل زشتى مرتك  شود فقط به همان مقدار كيفر خواهد ديد و ستمى بر آنها نخواهد شد.هر كس كار نيكى آورد د 162 -ـ انعام 2
 شود. ( همانا تنها از پرهيزكاران، اعمال پذيرفته مى21 -ـ )مائده 3
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بزرگـان را بـزرگ  خواهى انجام دهى؟ دارميه گفت: با شير آن كودكـان را غـذا دهـم و ه مىخواهم. معاويه پرسيد: با اينها چ مى

 شمارم و خوبيها را كس  و بين عشاير صلح و سازش ايجاد نمايم.

 . گيرم؟ دارميه گفت: سبحان اللّه معاويه گفت: اگر اينهمه به تو دهم آيا جاى على را در دل تو مى

مسـلمين  داد. دارميه گفت: به خدا قسم او كرك و پشم يكى از آنها كـه امـوال د چيزى به تو نمىبو معاويه پرسيد: اگر على مى

 1داد. است، به من نمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ربا

 وَ رَسُولِهِ وِ   ذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهوَ ذَرُوا ما بَقِىَ مِنَ الرِبوا اِّنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ، فَاِّنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْ   يا اَيٌهَا الَذينَ آمَنُوا اتَقُوا اللّه» 

 2«اِّنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُئُوسُ اَمْوالِكُمْ ال تَظْلِمُوّنَ وَ ال تُظْلَمُوّنَ 

الزم اسـت  يكى از محرمات مركد در فقه اسالمى رباست. قبل از ورود به بحث از آثار و تبعات ايـن معصـيت در آيـات و اخبـار،

 مشخص شود. حدود و صيور آن كامالً

 ربا چيست ؟

حكم واحد به  باشد و آن تعويض دو جنس واحد يا در اصل واحد و يا در ربا بطور كلى بر دو قسم است، قسم اول ربا معاملى مى

و معيوب، كم و زياد و  يكديگر است مشروط به اينكه هر دو جنس مكيل و موزون بوده و يكى از حيًى چون خوبى و بدى، سالم

 برتر از ديگرى باشد. نقد و نسيه

حكم واحد مًل  دو جنس واحد مًل برنج و برنج، عدس و عدس و... و دو جنس در اصل واحد مانند پنير و ماست و دو جنس در

باشد. بنابراين مـوارد ربـاى  مى گندم و جو، اگر با هم معاوضه شوند و يكى كما يا كيفا و يا حكما برتر از ديگرى باشد مصداق ربا

 بارتند از:معاملى ع

 نشده. عنوان سكه و يا زينت آالت و طالى ساخته جنس يكى خوب و ديگرى بد باشد مانند طالى ساخته شده به ـ 1

 جنس يكى سالم و ديگرى معيوب باشد مانند گندم خوب و بد. ـ 2

 مقدار يكى بيش از ديگرى باشد. ـ 3

                                                           
 (.161و  166صفحه  -12جلد  -ـ )اليدير 1

 
و آنچه از مطالبات ربا باقى مانده است رها كنيد اگر ايمان داريد در غير اين صورت به جنـگ بـا خـدا و رسـول  اى مرمنين از خداى بترسيد 212و  213ـ بقره ـ  2

 شود. كنيد و نه بر شما ستم مى هاى شما از آن شماست نه ستم مى ايد و اگر توبه كنيد سرمايه برخاسته
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 1خرمن. ون به همان مقدار و همان درجه از گندم سريكى نقد و ديگرى نسيه باشد مانند يا من گندم معين اكن ـ 4

قرض داده شود  قسم دوم ربا قرضى است به اين صورت كه چيزى به كسى قرض داده شود و شرط اضافه نمايد، مًالً هزار تومان

 .نمايد اى مربوط به يا ماه ديگر بدهد و مقدار كمترى را نقدا اخذ و هزار و صد تومان مطالبه كند. يا حواله

نكتـه ذيـل  شود و البته در همين باره توجـه بـه سـه اين حالت كه در ابتداء شرط اضافه داشته باشد، قسم بارز ربا محسوب مى

 ضرورى است.

دهـى و هـزار  دهم كه فالن عمـل را انجـام اگر چيزى اضافه نگيرد بلكه عملى را بر بدهى بيفزايد مًالً بگويد هزار تومان مى ـ  1

 گيرد. شود و كار در مقدار جزئى از مال قرار نمى ى، باز هم ربا محسوب مىتومان را برگردان

 باشد. مى اگر شرط اضافه نكند ولى بدهكار خود چيزى بر بدهى بيفزايد و پرداخت كند، ربا نبوده بلكه عملى مستح  ـ 2

 نيست. تومان بگيرد، باز هم ربا 252اگر شرط انفصال )صرف برات( كند مًالً هزار تومان در اينجا بدهد و در شهر ديگر  ـ 3

 حيل شرعيه

چيـزى را  توان در يكى از طرفين كـاال كـه ارزش كمتـرى دارد، است.مطابق اين روايات مى رواياتى براى تخلّص از ربا وارد شده

مـن گنـدم  ضميمه نمود تا در مقابل افزوده جنس مقابل قرار گيرد. بنابراين روايات اگر يا مـن گنـدم و يـا دسـتمال بـا دو

 شده است. گيرد، ربا نبوده و يا از رباى محرّم استًناء معاوضه شود چون مقدار زايد از گندم در مقابل دستمال قرار مى

 در مورد بيع درهم بدرهم و اضافى آنها سرال نمودم، حضرت فرمود: السالم عليهگويد: از امام صادق   ابو بصير مى

 2«ذَهَبٌ فال بأسَ  اِذا كاّنَ بَيْنَهُما نُحاسٌ اَوْ» 

موارد اول و دوم  كند كه حيله شرعيه در ربا، به بزرگى گناه ربا و سختگيرى شارع مقدس در حرمت آن ما را متوجه اين نكته مى

سوقى ندارند در واقـع  و سوم از ربا معاملى اختصاص يابد، چه اينكه معاوضه يا من گندم خوب با دو من گندم بد كه اختالف

را ابداء فرموده است تا مرمنين  باشد. شارع مقدس براى رفع مشكل، حيله شرعيه و حرمت آن گاهى تعبدى محض مىربا نيست 

 در مضيقه نيفتند و دين سهل و سمح بر مردم تكليف مشكلى را مطرح نكرده باشد.

شد و يـا در  مى ر نسيه معاملهاما در قسم چهارم ربا معاملى كه يا من گندم درجه يا با دو من گندم از همان درجه ولى بطو

در كتـاب بيـع خـود  اهلل رحمهباشد، امام خمينى   رباء قرضى، حيله شرعيه امكان تحقق ندارد و مخالفت با كتاب و سنّت قطعيه مى

 فرمايد: مى

 ين نسيئةً( فلـم و امّا القسماّن اآلخراّن اى الربا القرضى و المعاملى الذى يعامل ربويا )مبادلة منٍ مُساوٍ لالوصاف بمنّ» 

 3«يرد فيهما حيله 

 مكيل و موزوّن

و مـوزون  شود كه دو جنس معاوضـه شـده مكيـل همانطوركه  در آغاز بحث اشاره كرديم ربا معاملى تنها در موردى محقق مى

 شود . باشد محقق نمى باشند بنابراين ربا در چيزهائى كه معيار خريد و فروش آنها عدد و يا متر مى

 4«ال يَكُوّنُ الرِبا اِالّ فِيما يُكالُ اَوْ يُوزَّنُ »  : السالم عليهقال الصادق  

گـردو در  باشـد پـس اگـر اى كيلوئى و در جاى ديگر عددى است ، معيار ربا در آنها، منطقه معاوضه مـى اجناسى كه در منطقه

در آن شـهر،  كـه معاوضـه آن دو شهرى عددى و در شهر ديگر كيلوئى باشد ، در شهر اول ربا محقق نيست، بخـالف شـهر دوم

                                                           
باشد. در اختالف حكمى هر چند دو جـنس كـم و كيـف واحـدى  در مورد چهارم حكمى مىـ اختالف دو جنس در مورد اول و دوم كيفى و در مورد سوم كمّى و  1

باشـند و  در مقدار مى داشته باشند، امّا چون يكى معجّل و ديگر مرجل است و از سوى ديگر بازار براى زمان ارزش قائل است، داراى نوعى اختالف ملحق به اختالف

 همان حكم را خواهند يافت.
 .463ـ صفحه  12ا طالئى بين آنها باشد مشكلى ندارد. وسايل الشيعه ـ جلد ـ وقتى مس ي 2
 
 (.422و  423ـ صفحه  2ـ )كتاب البيع ـ جلد  3
 .  434ـ صفحه  12پذيرد .  وسايل الشيعه ـ جلد  ـ ربا فقط در آنچه كه قابل توزين باشد صورت مى 4
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 شود . اى ربوى محسوب مى معامله

محمد بـن » شمرد ، آن حضرت در پاسخ سرال در خبرى ديگر ، ربا در غير مكيل و موزون را مكروه مى السـالم عليهالبته امام صادق  

 يد :فرما كند: دو لباس بد به يا لباس يا دو شتر به يا شتر چگونه است؟ مى كه عرض مى« مسلم

 1«كَرِهَ ذلِكَ عَلِىٌ فَنَحْنُ نَكْرَهُهُ ااِلّ اَّنْ يَخْتَلِفَ الصِنْفاّنِ » 

 ربا در قرآّن

عناوين ذيل توجه  اى از اين نكوهشها در توان گفت: قرآن كريم هيچ گناهى را به قدر ربا مذمت نكرده است. به گوشه به قطع مى

 كنيد.
 ـ قياس ربا با معامله 1

 نباشد ؟ گويند بيع هم مانند ربا است. پس چرا بيع حرام دانند و مى و خريد و فروش را با ربا يكى مى اهل ربا، معامله

شـوند  متضـرر مـى برند يا هر دو اين دو از جهات متعددى با هم تفاوت دارند، از جمله اينكه: در بيع، طرفين معامله استفاده مى

 شود. ثروتمندتر مى بيند، او هر روز اليكه در ربا، رباخوار هرگز زيان نمىبيند در ح برد و ديگرى زيان مى گاهى يكى سود مى

فرهنـگ و سياسـت  شوند و اين معدود افراد اقتصـاد، كند. صاحبان ثروت معدود مى از سوى ديگر ربا ثروت جامعه را متراكم مى

در مسير سالم به حركـت  از توقف بازداشته و آورند در حاليكه معامله، ثروت را ملت را بااستفاده از ثروت زير يوغ خويش در مى

 آورد. در مى

وَ   قالُوا اِنَما الْبَيْعُ مِثْلُ الرِبواالَذينَ يَأكُلُوّنَ الرِبوا ال يَقُومُوّنَ ااِلّ كَما يَقُومُ الَذى يَتَخَبَّطُهُ الشَيّْطاّنُ مِنَ الْمَسِ ذلِكَ بِاَنَهُمْ» 

 2«.رَمَ الرِبوا... الْبَيْعَ وَ حَ   اَحَلَ اللّه
 ـ اراده الهى بر نابودى ربا 2

 3«ال يُحِبُ كُلَ كَفّارٍ اَثيمٍ    الرِبوا وَ يُرْبِى الصَدَقاتِ وَ اللّه   يَمْحَقُ اللّه» 

سـازگار  شود اين چگونه بـا آيـه شـريفه خورد در حاليكه اموالش زياد مى عرض كرد: كسى ربا مى السـالم عليهشخصى به امام صادق  

 است ؟ حضرت فرمودند:

 4«دينَهُ وَ اِّنْ كاّنَ مالُهُ يَكْثُرُ    يَمْحَقُ اللّه» 
 ـ ربا جنگ با خدا و رسول 3

 5«وَ رَسُولِهِ . . .    فَاِّنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّه» 

 نمايد. مى آيه شريفه رباخواران را تهديد به جنگ در پى پند و اندرز آيات سابق خداى متعال لحن را شديد نموده و در اين

اى نهـى  آيـه كـه خداونـد متعـال در طورى اند ، به ناگفته نماند برخى محققين براى حرمت ربا در قرآن كريم ترتيبى بيان نموده

شده و در آيه چهـارم  ماى ديگر هر نوع ربا تحري كند و در آيه اى ديگر تنها حرمت رباى مضاعف را بيان مى ضمنى دارد و در آيه

هرچنـد در بيـان حرمـت برخـى  تأكيد شديدى بر حرمت آن عنوان فرموده است . البته با دقت در ترتي  نزول آيات، اين ادعـا

 رسد. گناهان چون شراب صحيح است ولى در مورد ربا صحيح به نظر نمى

 ربا در اخبار

 اين روايات توجه كنيد:لحن اخبار در مورد ربا از آيات شديدتر است. به برخى از

                                                           
 .  442ـ صفحه  12من نيز از آن اكراه دارم مگر اينكه دو جنس از دو صنف مختلف باشند .  وسايل الشيعه ـ جلد دانست و  اين را مكروه مى السالم عليهـ حضرت امير   1
تواند تعادل خود را حفظ كند، اين بخاطر آنست كـه گفتنـد بيـع  خيزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماس شيطان ديوانه شده و نمى رباخواران بر نمى 215ـ بقره ـ  2

 است در حاليكه خدا بيع را حالل و ربا را حرام نموده است.مًل ربا 
 دهد و او هيچ انسان ناسپاس و گناهكارى را دوست ندارد. خداوند ربا را نابود و صدقات را افزايش مى 216ـ بقره ـ  3
 .111ـ صفحه  123كند. بحار االنوار ـ جلد  ـ هر چند اموالش زياد شود ولى خداوند دينش را نابود مى 4
 
 ايد. اگر از ربا و مطالبات در مورد آن پرهيز نكنيد به جنگ با خدا و رسولش برخاسته  212ـ  بقره ـ  5
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 ـ ربا گناه كبيره 1

مِنْها    عَلَيْهِ النّارَ ، فَنَعُوذُ بِاللّه   ، اَّنَ الرِبا حَرامٌ سُحْتٌ مِنَ الْكَبائِرِ وَ مِمّا قَدْ وَعَدَ اللّه   اِعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللّه» :  السالم عليهقال الرضا  

 1«بِىٍ وَ فى كُلِ كِتابٍ مُحَرَمٌ عَلى لِساّنِ كُلِ نَ وَ هُوَ
 ـ كسبى خبيث 2

 2«شَرُ الْمَكاسِبِ كَسْبُ الرِبا » :  آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 3«اَخْبَثُ الْمَكاسِبِ كَسْبُ الرِبا » :  السالم عليهقال الباقر  
 ـ رباخوار مّطرود درگاه الهى 3

 4«الرِّبا و آكِلنهُ ون بايِعنهُ ون مُشْتنرِينهُ ون كاتِبنهُ ون شاهِدنيْهِ  آله و عليه اهلل صلى    للّهلَعَنَ رَسُولُ ا» :  السالم عليهقال على  
 تر از هر گناه ـ عظيم 4

 5«اَشَدُ مِنْ سَبْعينَ زَنْيَةً كُلُها بِذاتِ مَحْرَمٍ    دِرْهَمٌ رِبا عِنْدَ اللّه» :  السالم عليهقال الصادق  

 6«الْحَرامِ    مِنْ سَبْعينَ زَنْيَةً كُلُها بِذاتِ مَحْرَمٍ فِى بَيْتِ اللّه   دِرْهَمٌ رِبا اَعْظَمُ عِنْدَ اللّه» :  السالم هعليقال الصادق  

 1«كَالَذى يَنْكِحُ اُمَهُ    اَلرِبا سَبْعُوّنَ بابا اَهْوَنُها عِنْدَ اللّه» :  السالم عليهقال الصادق  

 بنگريد : السالم عليهبه حضرت مولى الموحدين   آله و عليه اهلل صلىخدا   اينا به وصيت پيامبر

   الْحَرامِ ، يا عَلىّ دِرْهَمٌ رِبا اَعْظَمُ عِنْـدَ اللّـه     يا عَلىّ اَلرِبا سَبْعُوّنَ جُّزْءً فَاَيْسَرُها مِثْلُ اَّنْ يَنْكِحَ الرَجُلُ اُمَهُ فى بَيْتِ اللّه» 

 3«الْحَرامِ    ةً كُلُها بِذاتِ مَحْرَمٍ فى بَيْتِ اللّهسَبْعينَ زَنْيَ مِنْ

 در برخى از اخبار به فلسفه حرمت ربا اشاره شده است

برده و حرص  بر گرفته از اين اخبار اين است كه ربا نوعى ارتباط ناسالم اقتصادى است كه عواطف انسانها را نسبت به هم از بين

 هد .د و طمع و مال اندوزى را گسترش مى

 شود . انديشد و در اين راستا ، اخوت اسالمى ، بى معنا شده و ارزشهاى دينى تباه مى رباخوار تنها به سود خود مى

شـديدتر  گردد ، يا طرف دائما بر ثروتش افزوده شده و طـرف ديگـر همـواره در گردابـى ربا موج  افزايش فاصله طبقاتى مى

 شود . گرفتار مى

 اى استعمار و استًمار ملتهاى ضعيف است.و نيز ربا عامل مهمى بر

افتاده آنهاسـت.  امروزه به نظر خبرگان فن، تنها عامل و يا حداقل عامل مهم فقر ملتهاى افريقائى سودهاى كالن بدهيهاى عق 

حصـول چند خـود بـه م آنان مجبورند براى تهيّه مقدارى از سود بدهى خود محصوالتى بكارند كه بازار خارجى داشته باشد هر

 باشند . ديگرى به شدّت محتاج مى

ترور و آدم كشى  هاى فردى ، و البته فاصله طبقاتى و انباشته شدن ثروت در يا سو، عامل بسيارى از جنگهاى جهان ، درگيرى

 باشد كه آن زائيده ربا و فرزند نامشروع اوست . ، مى

                                                           
باشد و از معاصى و گناهانى است كه خداوند وعده آتش بر آن داده است ، پس از آن به خدا پناه  ـ بدان ، كه خدا بر تو رحم نمايد ، ربا حرام و از گناهان كبيره مى 1

 .  331ـ صفحه  16ريم ، اين گناه بر زبان هر پيامبرى و در هر كتابى حرام بوده است .  مستدرك الوسايل ـ جلد ب مى
 .  426ـ صفحه  12ـ بدترين كسبها ، كس  ربا است .  وسايل الشيعه ـ جلد  2
 .  423ـ صفحه  12ترين كسبها ، كس  ربا است .  وسايل الشيعه ـ جلد  ـ خبيث 3
 .  432ـ صفحه  12خدا ، ربا، خورنده آن، فروشنده، خريدار آن، نويسنده و دو شاهد آن را مطرود نموده و لعن كرده است .  وسايل الشيعه ـ جلد  ـ پيامبر 4
 .  423ـ صفحه  12ـ يا درهم ربا از هفتاد زنا با محارم بدتر است .  وسايل الشيعه ـ جلد  5
 .  421ـ صفحه  12در خانه خدا شديدتر است .  وسايل الشيعه ـ جلد  ـ يا درهم ربا از هفتاد زنا با محارم 6
 ( . 421ـ صفحه  12ترين آنها مانند آنست كه انسان مادرش را نكاح كند . ) وسايل الشيعه ـ جلد  ـ ربا هفتاد در دارد  هفتاد معصيت است  كه ساده 1
آن مًل اينست كه انسان با مادرش در خانه خدا ) كعبه ( زنا كند . اى على يا درهم ربا نزد خداوند از هفتاد ترين  ربا هفتاد جزء است ، ساده  السـالم عليهـ اى على    3

 ( . 426ـ صفحه  12زنا كه همه با محارم و در خانه خدا باشند شديدتر است . ) وسايل الشيعه ـ جلد 
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 ا سرال نمود ، حضرت در پاسخ فرمودند :در مورد علت تحريم رب السالم عليههشام بن حكم از امام صادق  

 النّاسُ مِنَ الْحَـرامِ اِلَـى  [لِتَفِرَ]الرِبا لِتَنْفِرَ    اِنَهُ لَوْ كاّنَ الرِبا حاَلالً لَتَرَكَ النّاسُ التِجاراتِ وَ ما يَحْتاجُوّنَ اِلَيْهِ ، فَحَرّمَ اللّه» 

 1«الشِراءِ فَيَبْقى ذلكَ بَيْنَهُم فِى الْقَرْضِ الْحَاللِ وَ اِلَى التِجاراتِ مِنَ الْبَيْعِ وَ 

 فرمايد : در مورد علت تحريم ربا و تكرار آيات آن مى السالم عليههمان امام همام  

 2«لِئاَلّ يَمْتَنِعَ النّاسَ مِنِ اصّْطِناعِ الْمَعْرُوفِ » 

 رباخوار بعد از مرگ 

 شود . ر ، اقتضاء دارد كه بعد از مرگ عذابى سنگين دامنگير رباخواربزرگى گناه ربا و تاكيدات زياد آن در آيات و اخبا

 مْ قالُوا اِنَمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِبوااَلَذينَ يأكُلُوّنَ الرِبوا ال يَقُومُوّنَ اِالّ كَما يَقُومُ الَذى يَتَخَبَّطُهُ الشَيّْطاّنُ مِنَ الْمَسِ ، ذلِكَ بِاَنَهُ» 

 3«الْبَيْعَ وَ حَرَم الرِبوا...    وَ اَحَلَ اللّه

 در تفسير اين آيه شريفه آمده است :

،  لَما اُسْرى بى اِلَى السَماءِ رَأَيْتُ قَوْما يُريدُ اَحَدُهُمْ اَّنْ يَقُومَ فاَل يَقْدِرْ اَّنْ يَقُومَ مِنْ عِظَمِ بَّطْنِهِ»  : آلـه و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

ّنُ مِنَ الْمَسِ ءِ يا جَبْرائيلُ؟ قال : هؤاُلءِ الَذينَ يَأْكُلُوّنَ الرِبا ال يَقُومُوّنَ اِالّ كَما يَقُومُ الَذى يَتَخَبَّطُهُ الشَيّْطامَنْ هؤُال فَقُلْتُ

 4؟«السّاعَةَ  بِسَبيلِ آلِ فِرْعَوّْنَ يُعْرَضُوّنَ عَلَى النّارِ غُدُوُا وَ عَشِيّا ، يَقُولُوّنَ رَبَنا مَتى تَقُومُ وَ اِذاهُمْ

   بَّطْنَهُ مِنْ نارِ جَهَنَمَ بِقَدْرِ ما اَكَلَ ، وَ اِّنِ اكْتَسَبَ مِنْهُ ماالً لَمْ يَقْبَلِ اللّه   وَ مَنْ اَكَلَ الرِبا ماَلَءَ اللّه»  : آلـه و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 5«وَ الْمَالئِكَةِ ما كاّنَ عِنْدَهُ مِنْهُ قيراطٌ واحِدٌ    لّهشَيْئا مِنْ عَمَلِهِ وَ لَمْ يَّزَلْ فى لَعْنَةِ ال مِنْهُ

 استثنائات 

 حرمت ربا بين چند دسته برداشته شده است كه عبارتند از :
 ـ پدر و فرزند  1
 ـ زن و شوهر  2
 ـ موال و عبد يا كنيز 3

هُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ ال بَيْنَ اَهْلِهِ رِبا ، اِنَما الرِبا فيما بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ما ال تَمْلِكُ لَيْسَ بَيْنَ الرَجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَ»  : السالم عليهقال الباقر  

»6 
 ـ مسلماّن از كافر غير ذمى  4

دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأخُذُ مِنْهُمْ وَ ال نُعّْطـيهِمُ   لَيْسَ بَيْنَنا وَ بَيْنَ اَهْلِ حَرْبِنا رِبا نَأخُذُ مِنْهُمْ اَلْفَ اَلْفَ»  : آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

                                                           
سـوى  آوردند . پس خداى متعال ربا را حرام نمود تا مردم از حرام بگريزند و به نياز داشتند روى نمى كردند و به آنچه بود مردم تجارتها را رها مى ـ اگر ربا حالل مى 1

 .  424ـ صفحه  12حالل و تجارتها و خريد و فروش روى آورند و همين حالت بين آنها در قرض باقى بماند .  وسايل الشيعه ـ جلد 
 .  423ـ صفحه  12الشيعه ـ جلد  ـ تا مردم از كار نيا امتناع نورزند .  وسايل 2
 ـ آدرس و ترجمه آيه گذشت . 3
خواست بلند شود ولى از بزرگى شكمش قادر به اين نبود . گفتم: اى جبرئيل اينها كيانند ؟ گفـت:  اى را ديدم كه يكى از آنها مى ـ وقتى مرا به آسمان بردند ، عده 4

زند مگر مانند كسى كه بر اثر تماس شيطان ديوانه شده است . اينها در مسير آل فرعون هستند و آتش و عذاب هر خي اند و بر نمى اينها كسانى هستند كه ربا خورده

 .  116ـ صفحه  123رسد ؟  بحار االنوار ـ جلد  گويند كى روز قيامت فرا مى شود و آنان از شدت عذابشان مى صبحگاه و شامگاه بر آنها عرضه مى
كند ، و اگر از ربا مالى كسـ  كنـد ، خداونـد چيـزى از اعمـالش را  داوند شكمش را به اندازه ربائى كه خورده است از آتش جهنم پر مىـ كسى كه ربا بخورد ، خ 5

 .  421ـ صفحه  12باشد .  وسايل الشيعه ـ جلد  پذيرد ، و تا ماداميكه نزد وى از مال ربوى قيراطى باقى است دائما در لعنت خدا و مالئا مى نمى

 باشد . شود و مراد از آن در اينجا مال اندك مى درهم اطالق مى 221درهم ، يا  241درهم يا  121راط به قي

 
اش  همسرش  ربائى نيست ، ربا بين توسـت و آن مـالى كـه مالـا آن نيسـتى . )ايـن سـه دسـته  ـ بين پدر و فرزند ، و بين آقا و غالم ، و بين انسان و اهل خانه 6

واسـطه  زنـدگى  باشد . اموال زن و شوهر نيز با هم تهافتى نداشته و اينها بـه مالكيت فرزند و عبد در غير شرائط استًنائى، در اختيار پدر و موال مى مالكيتى ندارند و

 ( . 436ـ صفحه  12مشتركشان ، اموالشان نيز مشترك است ( . ) وسايل الشيعه جلد 
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»1 

 قرض الحسن در مقابل ربوى 

 نيست . قرض گرفتن فى حد نفسه مورد نكوهش قرار گرفته است و آثار زيانبار روانى مترت  شده بر آن از كسى مخفى

 2«نَهُ هَمٌ بِالَيْلِ وَ ذُلٌ بِالنَهارِ اِيّاكُمْ وَ الدَيْنَ فَاِ»  : آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 3«كَثْرَةُ الدَيْنِ تَصيرُ الصّادِقُ كاذِبا وَ الْمُنْجِّزُ مُخْلِفا » :  السالم عليهقال على  

 4«خَفِفُوا الدَيْنَ فَاِّنَ فى خِفَةِ الدَيْنِ زِيادَةَ الْعُمُرِ »  : السالم عليهقال الصادق  

خود را با قرض  شود كه گرفتاريهاى باشد و گاهى انسان مجبور مى مشكالت و مصائ  دنيوى قابل پيش بينى نمى امّا به هر حال

اى در قيامت و  گسترده حلّ نمايد. اسالم براى از بين بردن قرض ربوى ، قرض الحسنه را در مقابل آن پيشنهاد نموده و ثوابهاى

 آثار نيكى در دنيا بر آن مترت  نموده است .

 قرض الحسن در آيات 

 است. هاى دنيوى و اخروى ياد كرده عنوان عامل مهم بهره قرآن كريم از قرض الحسنه به

 گردد . مطابق برخى آيات، قرض الحسنه موج  ازدياد اموال و ثروت مى

 5«يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوّنَ    قَرْضا حَسَنا فَيُضاعِفَهُ لَهُ اَضْعافا كَثيرَةً وَ اللّه   مَنْ ذَا الَذى يُقْرِضُ اللّه» 

 باشد . و طبق اين آيه، قرض الحسنه عامل تكفير گناهان مى

 6«قَرْضا حَسَنا الَُكَفِرَّنَ عَنْكُمْ سَيِئاتِكُمْ وَ الَُدْخِلَنَكُمْ جَنّاتٍ تَجْرى مَنْ تَحْتِها االَنْهارُ . . .    وَ اَقْرَضْتُمُ اللّه» . . . 

 1«شَكُورٌ حَليمٌ    قَرْضا حَسَنا يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللّه   اِّنْ تُقْرِضُوا اللّه» 

 بهره اخروى آن هم بر اساس آيه ذيل محفوظ است .

 3«هُوَ خَيْرا وَ اَعْظَمَ اَجْرا. . .    دَ اللّهقَرْضا حَسَنا وَ ما تُقَدِمُوا الَِنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْ   وَ اَقْرِضُوا اللّه». . .  

 2«قَرْضا حَسَنا فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ اَجْرٌ كَريمٌ   مَنْ ذَا الَذى يُقْرِضُ اللّه»

 سوره حديد نيز آمده است . 13( در آيه اَجْرٌ كَريمٌقري  به همين تعبير )

                                                           
ـ  12شود از آنها گرفت و چيزى نداد .  وسايل الشيعه ـ جلد  شود يا ميليون درهم از آنها بگيريم و مى يا درهم ، مىـ بين ما و بين كفار حربى ربائى نيست . با  1

 .  436صفحه 
 .  141ـ صفحه  123ـ از قرض بپرهيزيد كه آن غصه ش  و ذلّت روز است .  بحار االنوار ـ جلد  2
 كند .  غرر الحكم  . شخص وفادار را بى وفا مى نمايد و ـ قرض زياد ، انسان راستگو را دروغگو مى 3
 ( . 145ـ صفحه  123ـ قرض را كم كنيد كه كاسته شدن قرض ، طوالنى بودن عمر را در پى دارد . ) بحار االنوار ـ جلد  4
سوى او بـاز  نمايد و شما به بندگان را كم و زياد مىكيست كه به خدا قرض الحسنه دهد تا آن را براى او چندين برابر كند و خداوند است كه روزى   245ـ  بقره ـ  5

 گرديد . مى
 كنم . پوشانم و شما را در باغهائى از بهشت كه نهرهائى زير آنها جارى است وارد مى و به خدا قرض الحسنه دهيد ، گناهان شما را مى  12ـ  مائده ـ  6
 بخشد كه او شكر كننده و بردبار است . ا مضاعف ساخته و شما را مىاگر به خدا قرض الحسنه دهيد آن را براى شم  11ـ  تيابن ـ  1
 و به خدا قرض الحسنه دهيد و آنچه پيش فرستيد ، نزد خدا به بهترين وجه و باالترين پاداش خواهيد يافت .  22ـ  مزمل ـ  3
 ساخته و پاداش پرارزش دهد.الحسنه دهد تا خداوند آن را براى او چندين برابر  كيست كه به خدا قرض 11ـ حديد ـ  2
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 قرض الحسن در روايات 

 پردازند . استحباب قرض الحسنه مى اى از اخبار به اصل دسته

 لَهُ اَجْرَهُ بِحِسابِ الصَدَقَةِ حَتّى يَرْجِعَ   ااِلّ حَسَبَ اللّه   ما مِنْ مُؤمِنٍ اَقْرَضَ مُؤمِنا يَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللّه»  : السـالم عليهقال الصادق  

 1«مالُهُ اِلَيْهِ 

 رسد . بنظر مى ميزان ثواب قرض الحسنه در روايت ذيل صريحتر

 اَلصَدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمانِيَةَ عَشَرَ وَصِلَةُ االْءخْـواّنِ بَعِشْـرينَ ، وَصِـلَةُ الـرَحِمِ بِاَرْبَعَـةٍ وَ     »  : آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 2«عِشْرينَ 

 و در اين روايت، قرض الحسنه با صله رحم مقايسه شده است .

 3«الََّنْ اُقْرِضَ قَرْضا اَحَبُ اِلَىَ مِنْ اَّنْ اَصِلَ بِمِثْلِهِ »  : آله و عليه اهلل صلى   ل اللّهقال رسو

 خوددارى از اعطاء قرض الحسنه نيز مذموم بوده و به شدّت مورد نكوهش دسته ديگرى از اخبار قرار گرفته است .

عَلَيْهِ ريحَ الْجَنَـةِ     اجَ اِلَيْهِ اَخُوهُ الْمُسْلِمُ فى قَرْضٍ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ حَرَمَ اللّهمَنْ اَحْت»  : آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

»4 

گيرنده قادر به  اند ، پس اگر قرض گروه ديگرى از روايات به انظار معسر پرداخته و آن را يكى از وظايف قرض دهنده عنوان كرده

 بايست مدّتى به وى مهلت داده شود . نبود مى پرداخت قرض

 مَنْ اَقْرَضَ مُؤمِنا قَرْضا يَنْتَظِرُ بِهِ مَيْسُورَهُ كاّنَ مالُهُ فى زكاةٍ وَ كاّنَ هُوَ فى صَالةٍ مِنَ الْمَالئِكَـةِ »  : آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 5«حَتّى يُؤَدّيهِ اِلَيْهِ 

 و نيز فرموده است : 

 6«نْ اَرادَ اَّنْ تُسْتَجابَ دَعْوَتُهُ وَ اَّنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ فَلْيُفَرِجْ عَنْ مُعْسِرٍ مَ» 

گذشته هم اشاره  اند ، از جمله اين اخبار روايت ذيل است كه به مورد دسته ديگر از اخبار، معطل كردن بستانكار را تقبيح نموده

 دارد .

يَحِلُ لِغَريمِكَ اَّنْ يَمّْطُلَكَ وَ هُوَ موُسِرٌ ، فَكذلِكَ ال يَحِلُ لَكَ اَّنْ تُعْسِرَهُ اذا عَلِمْتَ اَنَهُ مُعْسِرٌ  كَما ال»  : السـالم عليهقال الصادق  

»1 

 اند.  الحسنه پرداخته گروه ديگر از اخبار، به بيان شرايط و ضوابط قرض

 شده است. كتابت قرض كه يكى از مقررات قرض الحسنه است در اين روايت تأكيد 

 3«مَنْ ذَهَبَ حَقُهُ عَلى غَيْرِ بَيِنَةٍ لَمْ يُؤْجَرْ »  : السالم عليهقال الصادق  

                                                           
ـ صـفحه  11دهد مگر اينكه خداوند قرضش را تا اينكه ادا شود، به حساب صدقه گذارد .  وسايل الشيعه ـ جلـد  ـ مرمنى نيست كه به برادرش براى خدا قرض مى 1

545  . 
 .  546ـ صفحه  11ار برابر بهره دارد .  وسايل الشيعه ـ جلد ـ صدقه ده برابر ، قرض هيجده برابر ، صله برادران بيست برابر و صله رحم بيست و چه 2
 ( . 132ـ صفحه  123ـ اينكه قرض دهم ، نزد من بهتر از اينست كه صله كنم . ) بحار االنوار ـ جلد  3
ـ صـفحه  123فرموده است .  بحار االنوار ـ جلد دهد ، خداوند بوى بهشت را بر او حرام  ـ كسى كه برادرش به او نيازمند است و وى با اينكه تمكن دارد قرض نمى 4

133  . 
آورد  آنچه قرض داده به منزله زكاة است و او در معرض صلوات مالئكه است تا قرضـش  ـ كسى كه به مرمنى قرض داده و منتظر وسعت وى است  به او فشار نمى 5

 ( . 132ـ صفحه  123برگردانده شود . ) بحار االنوار ـ جلد 
 .  15323خواهد دعايش مستجاب گردد و ناراحتى وى زدوده شود، به تنگدستى كه از او قرض كرده فرصت دهد .  كنز العمال ـ  كه مىـ كسى  6
ر قـرار و را تحت فشاـ همانطوركه بر بدهكار جايز نيست در صورت داشتن ، پرداخت بدهى تو را به تأخير اندازد ، بر تو نيز جايز نيست كه در صورت تنگدستيش ا 1

 .  132ـ صفحه  123دهى .  بحار االنوار ـ جلد 
 .  23ـ صفحه  13بايست شاهد بگيرد يا بنويسيد .  وسايل الشيعه ـ جلد  ـ كسى كه بدون بيّنه و شاهد باشد و حقش پايمال شود مأجور نيست ، وى مى 3
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 رشوه

خلقـت هـر  عدل از ارزشهاى اصيل انسانى و اسالمى است . خدا بشر را براى معرفت او به عدل خويش خلق نمود ، ريشه و آثار

اند ، اوصياء همـه  آمده مه براى ترويج اين وصف واالى خالق در بين مخلوقينموجودى بر اساس عدل است ، انبياء و مصاحف ه

 گمراهى است . گويند، . و . . . و نهايت اينكه عدل و ايمان دو قلوئى هستند كه جدا شدن آنها ضاللت و از عدل مى

 1«نُ وَ هُمْ مُهْتَدُوّنَ اَلَذينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا ايمانَهُمْ بِظُلْمٍ اوُلئِكَ لَهُمُ االَمْ» 

فاضـله انسـانى  هاى زندگى هدف اساسى اسالم از حيات دنيوى اسـت و ثمـره آن مدينـه ايجاد عدالت اجتماعى در تمام عرصه

محـيط خـوددارى كنـد ،  اى كه هر شهروندى به حقّ خود راضى بوده و از اخذ حقّ ديگرى ولو باجبار شـرايط باشد ، مدينه مى

 محقق فرمايد . از حصار تبادر ذهنى خارج نشده و اميد آنكه آخرين وصىّ نبىّ خاتم آن را شهرى كه تاكنون

مهم اشاره نموده  و البته چون هدف دين اجراى عدالت است و محا سنجش آدميان نيز همان است، آيات و اخبار زيادى به اين

 اند. دهو لزوم وجود عدالت و عواق  سوء متأثر از نبود عدالت را گوشزد فرمو

 2«يَأْمُرُ بِالْعَدلِ وَ االِْحْساّنِ . . .    اِّنَ اللّه» 

اينروست كه اسـالم  اند ، از كنند ، بشدّت مقابله نموده و نيز با آنچه كه در مسير مخالف اين جريان عقالئى در جامعه حركت مى

 مطرح نموده است. ى حاكم ظالمبه لزوم وجود عدل در پيكره حكومت اهميت بيشترى داده و وعيدهاى سختى را برا

 شود . مطابق روايت ذيل حاكم بر مردم اگر به عدل حكومت نكند اولين كسى است كه وارد آتش مى

 3«اَوَلُ مَنْ يَدخُلِ النّارَ اَميرٌ مُتَسَلِطٌ لَمْ يَعْدِلْ » 

بـديهى اسـت  راى اجـراى عـدالت اسـت وقوانين قضائى اسالم از شهادات و اقرار اوصاف قاضى تا حدود و ديات و قصاص همه ب

دهد ، به شـدّت منكـوب  نتيجه نمايد يا به آن جنبه تشريفاتى چيزى كه سد راه اجراى عدالت گردد و تمام اين دستورات را بى

 اسالم است .

 گيرد . مى رشوه يكى از بالهاى عظيم اجتماعى است كه موج  انحراف قوانين شده و در مقابل هدف خالق از خلق بشر قرار

بـه ظـالم  شود و آنكه بايد دست مظلـوم را بگيـرد بايست اقامه عدل كند ، عامل بر پائى ظلم مى با وجود اين بال ، قانونى كه مى

 بخشد . توان مضاعف مى

اسـاس  لذا اسالم با رشوه تنها به عنوان معصيتى در ميان معاصى برخورد ننموده است ، بلكه به مقتضـاى اثـر رشـوه كـه هـدم

 امين الهى است . آن را كفر خوانده است .فر

 4«اِيّاكُمْ و الرِشْوَةَ فَاِنَها مَحْضُ الْكُفْرِ »  : آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 سه بار در قرآن كريم وارد شده است از جمله :« سحت»واژه 

 5«اَكْلِهِمُ السُحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُوّن  وَ تَرى كَثيرا مِنْهُمْ يُسارِعُوّنَ فِى االِْثْمِ وَ الْعُدْواّنِ وَ» 

اسـتعمال آن در  باشـد و سحت به هر مال نامشروع و مخصوصا رشوه تفسير شده است، اين واژه به معناى جدا كردن پوست مى

نمايـد همانطوركـه   مـى كند و انسان را پژمـرده حرام و رشوه به اين لحاظ است كه مال حرام طراوت را از زندگى انسان جدا مى

 شود. درخت با كندن پوستش خشكيده مى

                                                           
 ، ايمنى تنها از آنهاست و همانان هدايت يافتگانند . آنان كه ايمان آوردند و ايمان خود را با ستم نيالودند  32ـ  انعام ـ  1
 فرمايد . محققا خداوند امر به عدل و نيكى مى  22ـ  نحل ـ  2
 .  342ـ صفحه  15كند .  بحار االنوار ـ جد  شود اميرى است كه بر مردم مسلط شده و به عدل رفتار نمى ـ اولين كسى كه وارد آتش مى 3
 .  214ـ صفحه  124آن كفر محض است .  بحار االنوار ـ جلد  ـ از رشوه بپرهيزيد كه 4
 كنند ، چه زشت است كارشان . بينى كه در گناه و تعدّى و خوردن حرام شتاب مى بسيارى از اهل كتاب را مى  62ـ  مائده ـ  5
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 رشوه در احكام  

شود . اين قسم از  مى گفته« رشاء در احكام»اعطاء چيزى از ناحيه ظالم به قاضى براى اثبات مظلوميت او يا برائت وى، اصطالحا 

دروغ ، خيانـت در امانـت ،  اه كبيره را از جملـهباشد ، چندين گن رشوه كه در واقع همين نوع از آن، در ابواب فقهى مصطلح مى

 خود نهفته دارد . ضايع كردن حقّ غير ، حكم به ناحقّ ، ظلم ، تجويز تصرف در مال حرام ، غص  و . . . در دل

 1«اَمْوالِ النّاسِ بِاالِْثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوّنَ  وَ ال تَأكُلُوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها اِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقا مِنْ» 

محسوب شده  خوارى مورد تقبيح قرار گرفته و اكل مال به باطل اين آيه به همين قسم از رشوه اختصاص دارد ، در اين آيه رشوه

 است .

 خوارى مطرود از درگاه حقّ معرفى فرموده است : پيامبر خدا سه دسته را در رشوه

 2«لرّاشى وَ الْمُرْتَشى وَ الْماشى بَيْنَهُما مَلْعُونُوّنَ اَ» 

 نيز از آن حضرت نقل نموده است  :« عوالى»

 3«الرّاشى وَ الْمُرْتَشى وَ مَنْ بَيْنَهُما يَمْشى    لَعَنَ اللّه» 

 حقّ السّكوت 

مسـئول و  كند، در برابر زير دستان خـود ىاى مسلط شده و بر آنها حكمرانى م حكما و سالطين و قدرتمندان و هر آنكه بر عده

 باشند . مورد باز خواست مى

 4«كُلُ راعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ » :  آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

ه حجـت كـرد اش اتمـام دارد و صبر او تا حدّى است كه بر بنده هاى معصيت را هميشه آويخته نگه نمى از آنجا كه خداوند پرده

عاصـى را وادار بـه  باشد ، و از آنجا كـه شـيطان هـم هاى عصمت مى باشد ، و از آنجا كه خاصيت برخى گناهان كنار رفتن پرده

اى از ظلـم ظـالم بـاخبر  عده نمايد ، طبعا كند و هم ديگران را وادار به ديدن معصيت وى به برمال شدن عملش مى معصيت مى

 اد.شوند و در مقابل او خواهند ايست مى

متوسل گشته و  شود ، به دو شيوه رايج يعنى تهديد و تطميع امّا سلطان ظالم كه برمال شدن فجورش مانع ترك معصيت او نمى

 نمايد . غالبا از شيوه صحيح يعنى ترك معصيت و انابه پرهيز مى

نـداى  شـود تـا بلكـه زيور مواجـه مـىكه آگاه از كردار زشت حاكم شده، اگر موجبات تهديد را دارا نباشد ، با سيل زر و  كس آن

 حقانيت و مظلوميت مظلومان و عدالتخواهى عدالتخواهان را مخفى بدارد .

چـه نادرنـد  سـازد و كند . بسيارى از قلوب را واله و حيران مى ها را زرد و دلها را افسون مى بلى رنگ زرد طال ، بسيارى از چهره

 بينند و كمر خم نكنند .كسانى كه  پول و چا وحسابهاى انباشته را ب

مقابـل  و البته به قدر اختالف در مرات  ايمان ، ركون در مقابل پول نيز متفاوت است ، و هر كسـى بـه قـدر ظرفيـت خـود در

 كند . خواسته نفس خويش و وسوسه ابليس ايستادگى مى

ايمـان  خوانـد . را در شأن ابن ملجـم مـى المالسـ عليهكند و آيه نازله در وصف على   هزار درهم مقاومت مى 422سمرة بن جندب تا 

و شـريح  را تـرك گويـد، السـالم عليهشود تا امام حسن   ابن عباس يا ميليون درهم ارزش دارد و به همين ميزان راضى مى عبيداللّه

تا به كـربال  كافى استكند ، خولى اصبحى را تنها زرهى  را صادر مى السـالم عليهقاضى با پنج هزار دينار فتواى قتل حسين بن على  

شـود سـر  را به والى كوفه هديه دهد ، ولى عمر سعد شبى را بايد فكر كند تا آنگـاه راضـى السالم عليهآيد و سر مبارك امام حسين  

                                                           
دانيـد و بـه  قسمتى از اموال مردم را آگاهانه و بناحق بخوريد با اينكه مـىاموال يكديگر را به باطل نخوريد و كار را به قضات و حاكمان نكشانيد تا   133ـ  بقره ـ  1

 معصيت بودنش آگاهيد .
 ( . 214ـ صفحه  124ـ رشوه دهنده و گيرنده و واسطه آنها مطرود درگاه رحمت خدايند . ) بحار االنوار ـ جلد  2
 .  355ـ صفحه  11نها را .  مستدرك الوسايل ـ جلد ـ خدا از رحمت خود دور نموده رشوه دهنده و گيرنده و واسطه بين آ 3
 .  243ـ صفحه  14ـ هر چوپانى مسئول گوسفندان خود است .  مستدرك الوسايل ـ جلد  4
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 را با واليت و استاندارى شهر رى مبادله كند . السالم عليهالحسين    مبارك حضرت امام ابا عبداللّه
 امّا

پيامبر فرمود،  گويد: اگر تيغ بر گردنم گذارند از بيان آنچه شود كه نقل فتوا نكند ، ولى او مى عًمان تهديد مىابوذر نامى بوسيله 

 كنم . خوددارى نمى

گفـت : آزادى  فرستد كه اگر قبول كند غالم آزاد باشد ، اما او نپذيرفت ، غـالم عًمان غالمش را با صد دينار زر سرخ نزد او مى

 شماست . ابوذر پاسخ داد : و بندگى من در گرو همان .من در گرو پذيرش 

فرمود :  معاويه مى رفت و خطاب به عًمان تاب تحمل وى را نداشت و او را به شام تبعيد كرد ، او به كنار كاخ خضراى معاويه مى

 اگر از مال خودت است اسراف و اگر از مال مردم است ظلم است .

تـا بلكـه در  اشت ، او را به مدينه بر گرداند ، و عًمان چاره خالصى خود را در تبعيد او ديدمعاويه نيز طاقت شنيدن عدل را ند

 را تحقق بخشد.آله و عليه اهلل صلىتنها و تنها بميرد و پيشگوئى رسول خدا  « ربذه»وادى 

 1«اَباذَر ، يَمْشى وَحْدَهُ وَ يَمُوتُ وَحْدَهُ وَ يَحْشُرُ وَحْدَهُ   اللّه رَحِمَ»

 يه هد

 زدايد . ها را مى باشد و كينه اعطاء هديه و اخذ آن مورد سفارش اسالم است ، هديه عامل ايجاد محبّت و مودّت مى

 2«ءُ اَلْهَدِيَةُ تُذْهَبُ الضَغائِنَ مِنَ الصُدُورِ نِعْمَ الشَى»: آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 3«ةُ تُورِثُ الْمَوَدَةَ اَلْهَدِيَ: »  اند آن حضرت نيز فرموده

 فرمايند :  مى السالم عليهتر است ، امام صادق   و گاه اعطاء هديه از صدقه با فضيلت

 4«الََّنْ اَهْدى الَِخى الْمُسلِمِ هَدِيَةً تَنْفَعُهُ ، اَحَبُ اِلَىَ مِنْ اَّنْ اَتَصَدَقَ بِمِثْلِها » :  السالم عليهقال على  

حرام و معصيت  ى انجام گناهى اعطاء شود و يا در مقابل عملى نا مشروع صورت پذيرد نه تنها جايز نيست بلكهامّا اگر هديه برا

مرمن را آرام سازد. بر اين  در اين موارد و امًال آن ، نوعى اغواى شيطان است تا نفس« هديه»شود . استعمال واژه  محسوب مى

 همان رشوه است .  امند ، واژه قابل استعمال براى اين عطيّهن اساس در فرهنگ ليت چنين عطائى را هديه نمى

ا مَنْ شَفَعَ الَِخيهِ شَفاعَةً فَاَهْدى لَهُ هَدِيَةً عَلَيْها فَقَبِلَها مِنْهُ فَقَدْ اَتى بابا عَظيما مِنْ اَبْوابِ الرِب»  : آلـه و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

»5 

منافقين و  عنوان وصف مائده به 42كه در آيه  «اَكّالُوّنَ لِلسُحْتِ » در تفسير عبارت  السـالم عليها  امام هشتم حضرت ابوالحسن الرض

 فرمايند : يهود آمده است ، مى

 6«هُوَ الرَجُلُ يَقْضى الَِخيهِ الْحاجَةَ ثُمَ يَقْبَلُ هَدِيَتَهُ » 
 هديه اشعث

بـراى  پـردازد ، وى ظرفـى از حلـواى شـيرين را د به هديه اشعث بن قـيس مـىدر يكى از سخنرانيهاى خو السالم عليهحضرت امير  

 حضرت آورده بود تا جان  او را داشته باشد .

 فرمايد : حضرت بعد از بيان داستان عقيل مى

جِنَتْ بِريقِ حَيَـةٍ اَوْ قَيْئِهـا ، فَقُلْـتُ:    وَ اَعْجَبُ مِنْ ذلِكَ طارِقٌ طَرَقَنا بِمَلْفُوفَةٍ فى وِعائِها، وَ مَعْجُونَةٍ شَنِئْتُها ، كَاَنَما عُ» 

                                                           
 .314فحهـ ص 3و اليدير ـ جلد 133ـ صفحه  5شود. اسد اليابه ـ جلد  ميرد و تنها محشور مى رود، تنها مى ـ خداوند ابوذر را رحمت كند، او تنها مى 1
 .45ـ صفحه  15ها را از دل برمى دارد. بحاراالنوار ـ جلد  ـ هديه چيز خوبى است، كينه 2
 .  166ـ صفحه  11ـ هديه دادن موج  مودّت و محبّت است .  بحار االنوار ـ جلد  3
 .  144ـ صفحه  5م .  فروع كافى ـ جلد اى نافع بدهم ، نزد من بهتر از آن است كه مًل آن را صدقه ده ـ اينكه به برادر مسلمانم هديه 4
 .  15262اى عظيم از ربا شده است .  كنز العمال ـ  اى به وى هبه كند ، و قبول هديه نمايد ، داخل دروازه ـ كسى كه براى برادرش واسطه در كارى شود و او هديه 5
ـ  124و بحار االنوار ـ جلد  632ـ صفحه  1پذيرد .  تفسير نور الًقلين ـ جلد  ا مىاش ر دهد و سپس هديه ـ آكل حرام كسى است كه كارى براى برادرش انجام مى 6

 .  213صفحه 
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تُ هَبِلَتْـكَ الْهَبُـولُ ،   اَمْ زَكاةٌ اَم صَدَقَةٌ؟ فَذلِكَ مُحَرَمٌ عَلَيْنا اَهْلَ الْبَيْتِ ، فَقالَ ال ذا وَ ال ذاكَ وَ لكِنَها هَدِيَةٌ ، فَقُلْ اَصِلَةٌ

 1«مُخْتَبِطٌ اَنْتَ ، اَمْ ذُو جِنَةٍ ، اَمْ تَهْجُرُ؟ اَتَيْتَنى لِتَخْدَعَنى؟ اَ   اَعَنْ دينِ اللّه
 پور سانت

پرداخـت  كننـد اى خريـدارى مـى امروزه معموالً فروشندگان مباليى به كسانى كه كاالئى را براى حكومت و يا شركت و موسسه

كاالى فروشـنده  ر مباشر ايجاد شود تاشود ، جهت اول آنكه رغبتى در خريدا نمايند . اين مبالغ عموما به دو جهت اعطاء مى مى

خريـدهاى بعـدى از همـان  كنـد تـا عنوان بهترين كاال از جهات عديده معرفى شود ، و جهت دوم آنكه خريدار را تشويق مى به

 فروشنده صورت گيرد .

نمـا  هديه رشوه با رشوه ياشود و يا بآلمال از همانست ، لذا هيچ فرقى  بديهى است چنين مباليى كما و يا كيفا از مبيع كسر مى

 نداشته و اخذ و صرف آن حرام و معصيت است .

 به اين واقعه توجه كنيد :

حـقّ تـو  خبر دادند كه يكى از فرماندارانش هديه پذيرفته است . پيامبر به وى عتاب كردند : چرا آنچـه آله و عليه اهلل صلىبه پيامبر خدا  

 ه است ، حضرت در پاسخ وى فرمود :گيرى؟ فرماندار گفت : هديه بود نيست مى

 2«اَرَأَيْت لَوْ  قَعَد اَحَدُكُمْ فى دارِهِ وَ لَمْ نُوَلِهِ عَماَلً اَكاّنَ النّاسَ يَهْدُونَهُ شَيْئا » 

 صحيح مسلم آورده است : 

من هديـه  نيز مردم به يكى از كار گزاران پيامبر خدمت حضرت رسيد و عرض كرد: اموالى با من است ، اينها از آن شما و اينها

 اند . حضرت كه از اين سخن ناراحت شده بودند، به منبر رفتند و پس از حمد و ثناى خداوند فرمودند : داده

 ظُرَ اَيُهْدى اِلَيْـهِ اَمْ تّى  يَنْما بالَ عامِلٍ اَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هذا لَكُمْ وَ هذا اُهْدِىَ اِلَىَ! اَفَال قَعَدَ فى بَيْتِ اَبيهِ اَوفى بَيْتِ اُمِهِ حَ» 

 3«ال؟ 

 يك نكته

 بينم و آن اينكه :  در پايان اين مقوله تذكر يا نكته را الزم مى

اعطاء نوبـت  اگر كسى به صاح  حقّى چيزى بذل كند تا او حقّ خودش را به وى بدهد ، حكم رشوه را ندارد ، مًالً اگر در قبال

عطـاء شـود ، رشـوه  در مسجد و غير آن ، به كسى واگذار كند و از اين راه پولى به اوخود در چيزى،پولى بگيرد يا جاى خود را 

 نيست .

حضـرت  دهد تا او از منزلش برود و وى ساكن شـود . اى مى پرسيدم: كسى رشوه السالم عليهگويد: از امام باقر   مى« محمد بن قاسم»

 در پاسخ فرمودند؟ مانعى نيست .

 

 

 

 

                                                           
ن متنفـر تر از داستان عقيل ، داستان كسى است كه نيمه ش  ظرفى سرپوشيده پر از حلواى خوش طعم به خانه ما آورد ، اين حلوا معجونى بود كـه از آ ـ عجي  1

نه هان مار يا استفراغش خمير كرده بودند ، به او گفتم: هديه است يا زكات يا صدقه ؟ كه ايندو بر ما اهل بيت حرام است ، گفت: نه اين و شدم ، گويا آن را با آب د

گـويى ؟   اى يا هذيان مـى دهاى كه مرا بفريبى ، ادراكت به هم ريخته يا ديوانه ش آن بلكه هديه است . گفتم: زنان بچه مرده بر تو بگريند ، آيا از طريق دين وارد شده

 به ترتي  صبحى  . 224به ترتي  فيض و  215نهج البالغه ـ خطبه 

 
   4ـ صفحه  2دادند .   تفسير نمونه ـ جلد  سپردم ، مردم چيزى به او هديه مى نشست و كارى به وى نمى اش مى كرديد اگر هر كدام از شما در خانه ـ آيا گمان مى 2
اند . او اگر در  المال مسلمين و اينهم مال من ، به من هديه داده گويد : اين مال شما و بيت ام، حال كه برگشته مى كه او را به جائى فرستاده ـ چه شده است عاملى 3

 .  1463ـ صفحه  3دادند يا نه ؟  صحيح مسلم ـ جلد  شد آيا به وى هديه مى ماند و منتظر مى خانه پدر يا مادرش مى
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 وزىر

باشد و چون غالباً  مى روز رزق به معناى عطا و بخشش دائمى و مستمر است و روزى نيز به معناى توشه و مايحتاج بدن در شبانه

 شود. زمان تحصيل آن، روز است، روزى ناميده مى

 دارد. حيرت وامى ق بهها تا اشرف آنها، ما را از عظمت خداوند راز اندكى دقت در كًرت و تنوع موجودات مختلف، از تا سلولى

جايگـاه ثابـت و  فرمايد كه خداوند بـه كند، نيز مى او خود در آيه شريفه باال وقتى به رساندن روزى به همه مخلوقاتش اشاره مى

 كند. محل حركت و گردش آنان آگاه است و روزى هر مخلوقى را به خود وى در محل او الحاق مى

 كند كه تلخيص آن چنين است. باره نقل مى انگيز را در همين ى شگفتتفسير نمونه در ذيل آيه شريفه داستان

ماند، اين گوشـت  مى هاى آنها الجًه دريايى بعد از خوردن حيوانات كوچا، مقدارى گوشت در الى دندان برخى حيوانات عظيم

بگشـايد، در همـان حـال  ف كـوهكند كه به ساحل آيد و دهان خود را چون غـار و شـكا حيوان را متأذى نموده و او را وادار مى

چون دهان پاك شد حيوان فـا  كنند و هاى الى دندان او ارتزاق مى شوند و آنها از همان گوشت پرندگان به دهان وى وارد مى

 رود. بر هم نهاده، پرندگان به النه خود و او به اعماق دريا فرو مى

 اقسام روزى

 باشد. بر دو قسم مىآيد، روزى  بنابر آنچه كه از روايات به دست مى

 1اِنّن الرِّزْقن رِزْقانِ، رِزْقٌ تنطْلُبُهُ و رِزْقٌ ينطْلُبُان، فناِنْ اننْتن لنمْ تناْتِهِ انتاكن. السالم عليهقال على 

بنـدگانش مقـدر  قسمى از روزى روزى مقسوم انسان است، اين بخش از روزى قابل بازگشت نبوده و خداوند متعال آن را بـراى

 ست.نموده ا
                                                           

البالغـه  كنى و قسمى كه در جستجوى توست كه اگر تو به آن دست نيابى او به تو خواهد رسيد )شرح نهـج قسم است، قسمى كه تو آن را طل  مىـ روزى بر دو  1

 (.112، ص 16الحديد ج  ابى ابن
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 روايت ذيل در همين باره است.

 1: لنوْ اننّن ابْنُ آدنمن فنرّن مِنْ رِزْقِهِ كنما ينفِرُّ مِنن الْمنوْتِ النَندْرنكنهُ رِزْقُهُ.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 روزى او چگونـه بـه وى عرض نمودند: اگر در خانه را بـر كسـى ببندنـد و او را در آن منـزل رهـا كننـد، السـالم عليهبه حضرت امير 

 رسد؟ مى

 حضرت در جواب فرمودند:

 2مِنْ حَيْث يَأتيهِ اَجَلُهُ.

 داند، توجه كنيد: تر مى الحاق روزى به انسان را از الحاق اجل قوى آله و عليه اهلل صلىپيامبر خدا 

 3اَلرِزْقُ اَشَدُ طَلَباً لِلْعَبْدِ مِنْ اَجَلِهِ.

مقسوم چگونه بـه  وزى را شنيد در بيابان و كنار كوهى خود را به خواب زد تا ببيند روزىگويند شخصى چون ضمانت حتمى ر

 وى خواهد رسيد.

اهل قافلـه  گذشتند، چون به وى رسيدند، و او را در آن حال ديدند، همهمه نمودند و هر كدام از اى از آن محل مى از قضا قافله

تا به وى بخورانند.  گرسنگى افتاده است و... غذايى به سرعت تهيه ديدندگفت. يكى گفت مرده است، ديگرى گفت از  چيزى مى

 نمودند و غذا در كامش ريختند. ها را از هم جدا فشرد، اهل قافله به ناچار چاقو آوردند و دندان ها را به هم مى اما او سخت دندان

حاكم به خشـم  د و مرغ از سفره گرفت و پرواز كرد.اى به سرعت فرود آم و نيز گويند حاكمى مرغى بريان بر سفره داشت، پرنده

مرغ با منقار خود در  آمد و دستور تعقي  داد، ديدند پرنده در كنار مردى كه به چهار ميخ كشيده شده است، فرود آمد و از آن

ز وى شـنيدند كـه: چنين ا گذاشت. چون حاكم و سربازانش به وى رسيدند، و او را از بند رها نمودند، ماجرا را دهان شخص مى

است كه اين پرنده بدين صـورت  ها بستند، چند روزى بردم، دزدان اموالم را گرفتند و مرا به اين ميخ التجاره به شهر مى من مال

 سازد. مرا سير مى

 دو آيه ذيل به اين شيوه از روزى توجه دارند.

 4يَعْلَمُ مُسْتَقَرَها وَ مُسْتَوْدَعَها كُلٌ فى كِتابٍ مُبينٍ. رِزْقُها وَ   وَ ما مِنْ دابَةٍ فِى االَرْضِ اِالّ عَلَى اللّه

 5يَرْزُقُها وَ اِيّاكُمْ وَ هُوَ السِميعُ الْعَليمُ.   وَ كَاَيِنْ مِنْ دابَةٍ ال تَحْمِلُ رِزْقَها اللّه

براى كس  روزى  آيد. فعاليت مىبخش دوم از روزى، روزى مطلوب است، اين قسم از روزى به واسطه تالش و فعاليت به دست 

 در اسالم نه تنها مشروع بلكه الزم و واج  شمرده شده است.

 6.  : مننْ طنلن ن هذا الرِّزْقن مِنْ حِلِّهِ لِينعُودن بِهِ عنلى ننفْسِهِ ون عِيالِهِ، كانن كنالَُْمجاهِدِ فى سنبيلِ اللّهالسالم عليهقال الكاظم 

دارد:  مـى كنـد؟ علـى در جـواب عرضـه چكار مـى« عمر بن مسلم»نمايد كه  سرال مى« ى بن عبدالعزيزعل»از  السالم عليهامام صادق 

 فدايت شوم به عبادت روى آورده و تجارت را ترك گفته است:

 فرمايد: مى السالم عليهامام 

 ينجْعنلْ   لنمّا نُزِلنتْ ون مننْ ينتّنقِ اللّهآله و عليه اهلل صلى   اللّه مِنْ اَصْحابِ رَسُولِوَيْحَهُ اَمّا عَلِمَ اَّنَ تارِكَ الّطَلَبِ ال يُسْتَجابُ لَهُ دَعْوَةً، اِّنَ قَوْماً 

اِلنيْهِمْ،  فنانرْسنلنآله و عليه اهلل صلى انغْلنقُوا االَْنبْوابن ون انقْبنلُوا عنلنى الْعِبادنةِ ون قالُوا: قد كنفنيْنا، فنبنلّنغن ذلِان النّنبِىّن لنهُ منخْرنجاً ون ينرْزُقْهُ مِنْ حنيْثُ ال ينحْتنسِ ُ

ذلِان لنمْ ينسْتنجِ ْ  لننا بِانرْزاقِنا، فنانقْبنلْنا عنلنى الْعِبادنةِ، فنقال: اننّنهُ مننْ فنعنلن   تنكنفّنلن اللّه  اللّه فنقال: ما حنمنلنكُمْ عنلى ما صنننعْتُمْ؟ فنقالُوا: يا رسولن
                                                           

 .31، ص 11يابد بحاراألنوار، ج  گريزد، از روزى خود فرار كند، روزى او را مى ـ اگر بنى آدم چنانچه از مرگ مى 1
 .321، ص 123ـ از همان جا كه اجل و مرگ او خواهد رسيد همان، ج  2
 .523ـ رزق بيشتر از اجل و مرگ در جستجوى انسان است كنزالعمال،  3
 
ها در كتاب آشـكارى ثبـت  داند، همه اين هيچ جنبنده اى بر زمين نيست، مگر اينكه روزى او بر خداوند است، او قرارگاه و محل انتقالش را مى 6ـ سوره هود، آيه  4

 است.
 دهد و او شنوا و داناست. اى كه قدرت روزى خود را ندارد، خداوند او و شما را روزى مى ( چه بسا جنبنده62ـ )سوره عنكبوت، آيه  5
 .11، ص 12ج  الشيعة، باشد وسائل ـ كسى كه روزى را از طريق حالل بطلبد و به خود و عيالش برساند، همانند مجاهد در راه خدا مى 6
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 1.لنهُ، عنلنيْكُمْ بِالطّنلن ِ

مبارزه بـا آن  جويد و به انحاء مختلف در تر از تكدى و كلّ بر ديگران شدن و بيكارى بيزارى مى دين اسالم با شدت هر چه تمام

 كوشد. مى

 به روايات ذيل در زمينه اهميت كار و فعاليت و نهى از تحميل كردن خود بر ديگران توجه كنيد:

 2انكنلن مِنْ كندِّ يندِهِ منرّن عنلنى الصِّراطِ كنالْبنرْقِ الْخاطِفِ.: مننْ آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 3: مننْ انكنلن مِنْ كندِّ يندِهِ حنالالً فُتِحن لنهُ انبْوابُ الْجننّنةِ يندْخُلُ مِنْ انيُّها شاءن.آله و عليه اهلل صلىو ايضا عنه 

 4يندِهِ كانن ينوْمن القِيمنةِ فى انعْدادِ االَْننْبِياءِ ون ينأْخُذُ ثنوابن االَْننْبِياءِ. : مننْ انكنلن مِنْ كندِّآله و عليه اهلل صلىو ايضا عنه 

 آفات روزى

 بعد از بيان اقسام دوگانه روزى به پنج آفت از آفات طل  روزى توجه كنيد:
 ـ حرص در طلب 1

بندگان و خاليـق  باشد و او داوند متعال مىاز تقسيم روزى به مقسوم و مطلوب دريافتيم كه به هر حال روزى در تحت قدرت خ

 نمايد. خويش را فراموش نمى

 5هُوَ الرَزّاقُ ذُوالْقُوَةِ الْمَتينُ.   اِّنَ اللّه

 بهره نخواهد ماند. اى و حظى از روزى داشته و بى هر مخلوقى از مخلوقات خداوند بهره

 6: لِكُلِّ ذى رنمنقٍ قُوتٌ.السالم عليهقال على 

بـراى قـبض  اى يا قبض روح؟ عرض كرد: رسيد، حضرت فرمود: به زيارت آمدهالسالم عليهالموت به حضور حضرت موسى   روزى ملا

بسجده روم. گفت  روح. فرمود: مرا مهلت ده تا با اهل و عيالم وداع كنم، عرض كرد: مهلتى براى وداع نيست. فرمود: مهلت ده تا

جلّ و علـى دسـتور داد كـه  ند خواست كه مهلت وداع به وى مرحمت كند. و حقّمانعى نيست. موسى به سجده رفت و از خداو

كرد به گريه افتاد. خطاب رسيد: چـرا  مى مهلت داده شود. حضرت جهت وداع رهسپار شد، وقتى با طفل خردسالش خداحافظى

ايت بر زمين زن، زمـين شـكافته خطاب رسيد: عص شود و پرستار ندارد. كنى؟ عرضه داشت: فرزندم بعد از من يتيم مى گريه مى

شد، در دل سنگ، كِرم ضعيفى كه برگ سبزى بـه دهـان  شد، پس دريا بشكافت و سنگ سفيدى ظاهر گشت و آن نيز شكافته

 كنيم، چگونه طفل تو را فراموش كنيم. نمى داشت نمايان شد، خطاب رسيد ما اين موجود را فراموش

 زى عباد شده است، حرص براى روزى چه مفهومى دارد؟اينا با اين حال كه خداوند خود متكفل رو

 1اِنْ كانن الرِّزْقُ منقْسُوماً فنالْحِرْصُ لِماذا؟. السالم عليهقال الصادق 

 ـ روزى نامشروع 2

 شود. ها محسوب مى طل  روزى حالل از باالترين عبادت

                                                           
« و من يتـق اهلل»وقتى كه آيه شريفه آلـه و عليه اهلل صلىشود، همانا گروهى از ياران پيامبر  داند كسى كه طل  روزى را ترك كند دعايش مستجاب نمى ـ واى بر او، آيا نمى 1

به پيامبر رسيد و آن حضرت سوى آنها فرسـتاد و فرمـود: چـه باعـث  نازل شد درها را بر خود بستند، و به عبادت روى آوردند، و گفتند ما را كافى است، اين مطل 

رسـد،  ايم، حضرت فرمودند: كسى كه چنين كند دعايش به اجابـت نمـى شده چنين كنيد، آنها گفتند: خداوند متكفل روزى ما شده است و ما به عبادت روى آورده

 .15طل  روزى بر شما واج  است همان، ص 
 .2، ص 123گذرد بحاراألنوار، ج  تان خود روزى بخورد، چون برق جهنده از صراط مىـ كسى كه از تالش دس 2
شـود  گشايد و او از هر كجا كه خود بخواهد بـه بهشـت وارد مـى ـ كسى كه با تالش دستان خود مال حالل تحصيل كند و بخورد، خداوند ابواب بهشت را بر او مى 3

 .12همان، ص 
 گيرد همان. د بخورد، روز قيامت در رديف انبياء قرار داشته و ثواب انبياء را مىـ كسى كه از تالش دستان خو 4

 
 ( خداوند همانا او روزى دهنده و صاح  قوّت و قدرت است.53ـ )سوره ذاريات، آيه  5
 .331، ص 11ـ هر صاح  رمقى و هر جاندارى، روزى خاص خود دارد بحاراألنوار، ج  6
 .122، ص 13ورزيد همان، ج  هر كس آنچه تقسيم شده خواهد رسيد، پس چرا حرص مى ـ اگر روزى تقسيم شده و به 1
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 1تِسْعنةُ انجْزاءٍ فى طنلن ِ الْحناللِ.: انلْعِبادنةُ عنشْرنةُ انجْزاءٍ، آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

طريـق حـرام  كنـد و رزقـى را از و روزى همه مخلوقات و بندگان خداوند از حالل معين شده است، لكن گاهى انسان عجله مى

 شود روزى حالل از وى گرفته شود. نمايد، و همان باعث مى كس  مى

حضـرت، آن  تر خود را به كسى سپرد كه آن را نگه دارد، بعد از جداشدنهنگام ورودش به مسجد اس السـالم عليهروزى حضرت امير 

كـه بـدان شـخص  شدند، دو درهم به دست گرفته بودند از مسجد خارج مىالسالم عليهشخص لجام استر را دزديد و رفت، وقتى امام 

 اعطاء فرمايند ولى مشاهده كردند كه وى لجام استر را سرقت نموده و گريخته است.

درهـم از وى  دو درهم را حضرت به غالمش دادند تا لجامى تهيه كند، غالم از قضا به سارق برخورد كرد و لجام را بـه دوهمان 

 خريدارى نمود.

 حضرت وقتى لجام را ديد فرمودند:

 2قُدِرَلَهُ.اِّنَ الْعَبْدَ لَيَحْرُمَ نَفْسَهُ الرِزْقَ الْحاَللِ بِتَرْكِ الصَبْرِ وَ ال يَّزْدادُ عَلى ما قَدْ 

 ـ اندوه براى رزق فردا 3

كفالـت روزى  يكى از رذائل اخالقى، غصه و اندوه براى روزى فرداست، منشأ اين رذيله عدم اعتماد به خداونـد و سـوء ظـن بـه

 توسط اوست.

 شود. گاه براى روزى فردا غمگين و افسرده نمى ولى كسى كه به رازق بودن خداوند واقف است، هيچ

 اندوزى است. تواند داشته باشد و از آن جمله تقويت آفت اول يعنى حرص در مال آثار زيانبارى نيز مى اين رذيله

معصيت شمرده شده  بردارى، غش و... همه از نتايج اين خوارى، قمار، كاله انواع معاصى موجود در جوامع از قبيل رباخوارى، رشوه

 و حاصل ترس از نرسيدن روزى فردا است.

 فرمايند: مى آله و عليه اهلل صلىاسالم  رسول مكرم

 3ال تَهْتَمّْ لِرِزْقِ غَدٍ فَاِّنَ كُلَ غَدٍ يَأتى بِرِزْقِهِ.

 ـ روزى مانع عبادت 4

معيشتى حرام بوده و  كس  روزى بايستى به صورتى باشد كه انسان را از واجبات باز ندارد، معيشتى كه مانع انجام واجبات شود،

 است.حاصل آن نيز حرام 

نيسـتند و  كارى كه مانع نماز و يا روزه و نيز ساير عبادات گردد، مورد پسند اسالم نيست، چه اينكه عبادات واجبـه قابـل رفـع

 شوند در حالى كه روزى را خداوند سبحان ضمانت فرموده است. برداشته نمى

 فرمايند: مى عليهماالسالمامام عسكرى 

 4عَمَلٍ مَفْرُوضٍ. ال يَشْغَلُكَ رِزْقٌ مَضْمُوّنٌ عَنْ

 گيرند. گردند نيز در درجه دوم نهى قرار مى هايى كه مانع عبادات مستحبى مى در اين رابطه شيل
 ـ كثرت اندوزى 5

انـدازه اسـت كـه  ميزان تحصيل معاش بايستى به حدى باشد كه انسان به همنوعان نيازمند نگردد، و بهترين قسم روزى همان

 ايت كند.حوائج الزمه انسان را كف

 5: خنيْرُ الرِّزْقِ ما ينكْفى.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

                                                           
 .1، ص 123باشد همان، ج  ـ عبادت ده جز است ك نه جز آن طل  مال حالل مى 1
الحديد،  ابى البالغه ابن نهج رسد )شرح كند ولى به بيش از آن چيزى كه براى وى تقدير شده نمى صبرى خود را از رزق حالل محروم مى ـ انسان به واسطه عجله و بى 2

 (.162، ص 3ج 
 .61، ص 11آيد بحاراألنوار، ج  ـ براى روزى فردا غصه مخور و ناراحت مباش كه هر روز با روزى خود مى 3
 
 .334، ص 13ـ طل  رزقى كه خداوند آن را ضمانت فرموده است مانع واجبات تو نشود همان، ج  4
 .163، ص 11ست كه حوائج تو را كافى باشد همان، ج ـ بهترين روزى مقدارى ا 5
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 كند. و كسى كه به اين اندازه قانع گردد خداوند نيز به اعمال اندك او اكتفاء مى

 1منلِ.مِنْهُ بِالْينسيرِ مِنن الْعن   : مننْ رنضِىن بِالْينسيرِ مِنن الْمنعاشِ، رنضِىن اللّهالسالم عليهقال الصادق 

مضاعف است،  اى آيد، اگر در مسير صحيح مصرف شود و در راه خير انفاق گردد، آن خود نيز حسنه آنچه از مقدار نياز اضافه مى

دهـد،  انسـان قـرار مـى ولى گاهى مقدار اضافى مال موج  طييان و سركشى شده و گناهان و معاصى جديدى را در پيش روى

 داشت. ان ارتكاب آنها را نمىهايى كه اگر پول نداشت تو معصيت

روزى نمـا و  خواست، خدايا صبح و شام قرص نانى از جو بر من از خداوند مى السـالم عليهفرمايد: حضرت عيسى  مى السالم عليهامام صادق 

 شود. بيش از اين مده كه موج  طييان من مى

 فرمايد: در اين باره مى آله و عليه اهلل صلىرسول خدا 

 2فى خَيْرٌ مِمّا كَثُرَ وَ اَلْهى.ما قَلَ وَ كَ

 ساخت. نيازى ببيند، از حقايق فاصله گرفته و فطرتش را به وسيله غفلت، نهان خواهد ترديد آنكه خود را در مستى بى بى

 3كاَلّ اِّنَ االِْنْساّنَ لَيَّطْغى * اَّنْ رَاهُ اسْتَغْنى.

 بسط و اقباض روزى

كند و  تنگ مى نمايد و بر ديگرى ابواب روزى را اوست كه روزى كسى را فراخ مى تنگى و گشايش روزى به دست خداوند است.

انسان و ميزانى اسـت بـراى  البته چه ضيق نمايد يا باز گشايد، هر دو امتحان و ابتاليى بوده و موجبى است براى اتمام حجت بر

 آزمايش او.

 4دِرُ وَ لكِنَ اَكْثَرَ النّاسِ ال يَعْلَمُوّنَ.قُلْ اِّنَ رَبّى يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْ

 در تفسير آيه شريفه السالم عليهحضرت امير 

 5عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظيمٌ.   وَ اعْلَمُوا اَنَما اَمْوالُكُمْ وَ اَواْلدُكُمْ فِتْنَةٌ وَ اَّنَ اللّه

 فرمايد: مى

 6االَوْالدِ لِيَتَبَيَنَ السّاخِطَ لِرِزْقِهِ وَ الرّاضِىَ بِقِسْمِهِ. وَ مَعْنى ذلِكَ اَنَهُ يَخْتَبِرُهُمْ بِاالَمْولِ وَ

همگـى آنهـا  كنـيم كـه شوند، مشاهده مـى ، عواملى كه موج  كًرت و قلّت روزى مىالسالم عليهمالبيت  البته در روايات زيادى از آل

 باشد. منوط به خواست و تقدير الهى مى
 عوامل كثرت روزى

روزى و گنـاه  الجمله موج  افزايش آيد، اين است كه اعمال نيا فى بندى اخبار قلّت و كًرت روزى بدست مى عآنچه كه از جم

 گردد. تواند عامل كاهش روزى مى به هر شكلى كه باشد مى

زى گـردد. رو البته اين سخن اطالق ندارد و چه بسا گناه نه تنها روزى را نكاهد بلكه بر آن بيفزايد و يا كار نيا موج  كـاهش

گـاهى بـه چنـين  زيرا گاهى انسان بار گناهانش از حد فزون شده است و ديگر راه بازگشت بـراى وى متصـور نيسـت، خداونـد

صـالح خداونـد نيـز در  دهد كه بيشتر غرقاب گناهان خود گردد و نيز ممكن است عبد شخصى از باب استدراج چنان نعمت مى

صـبر و شـكيبايى او مـزدى  هاى وى زدوده شود و از سـوى ديگـر بـر خطاها و ليزش تنگناى معيشت قرار گيرد تا بدين وسيله

 مضاعف عطا گردد.
                                                           

 .426، ص 62ـ كسى كه به روزى اندك راضى گردد، خداوند به عمل كم او قانع شود همان، ج  1
 
 .115، ص 11ـ روزى اندك و كافى براى رفع حوائج زندگى از روزى زياد كه موج  معصيت شود بهتر است همان، ج  2
 بيند. نياز مى كند، چون خود را بى ( چنين نيست كه انسان حقّ شناس باشد بلكه مسلّما طييان مى1و  6ـ )سوره علق، آيات  3
 دانند. كند و بيشتر مردم )حكمت آن را( نمى بگو پروردگار من روزى را براى هر كسى كه بخواهد وسيع يا تنگ مى 36ـ سوره سبا، آيه  4
 و اوالد شما وسيله آزمايش است و پاداش عظيمى نزد خداوند براى آنهايى است كه از عهده امتحان برآيند.( و بدانيد كه اموال 23ـ )سوره انفال، آيه  5
آزمايد تا آشكار شود چه كسى از روزيش خشمگين، و چه كسى بدان راضى اسـت  ـ معناى اين مطل  اين است كه همانا خداوند آنان را به وسيله اموال و اوالد مى 6

 صالح. به ترتي  صبحى 23االسالم و  به ترتي  فيض 22ت البالغه، حكم نهج
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 گردد. هايى از اعمال صالحه كه نقش مستقيم در افزايش روزى دارند، اجماالً بيان مى در اين قسمت از بحث نمونه

 ـ اخالق خوش 1

 1لرِّزْقِ.: حُسْنُ الْخُلْقِ ينزيدُ فِى االسالم عليهقال الصادق 

 ـ رعايت حقوق اخوان 2

 2ينزيدُ فِى الرِّزْقِ.   : مُواساةُ االَْنخِ فِى اللّهالسالم عليهقال على 

 

 ـ دعا براى برادران 3

 3: عنلنيْان بِالدُّعاءِ الَِِخْوانِان بِظنهْرِ الْينيْ ِ فناِنّنهُ ينهيلُ الرِّزْقن.السالم عليهقال الباقر 

 ـ كًرت صدقه 4

 4: انكًِْرُوا مِنن الصّندنقنةِ تُرْزِقُوا.السالم ليهعقال على 

 ـ اعطاء زكات 5

 5: انلزّنكاةُ تنزيدُ فِى الرِّزْقِ.السالم عليهقال الباقر 

 ـ نيّت صالح 6

 6: مننْ حُسننتْ نِيّنتُهُ، زيدن فى رِزْقِهِ.السالم عليهقال على 

 ـ كًرت استيفار 1

 1سْتنيْفارن تنجْلِبُوا الرِّزْقن.: انكًِْرُوا االَِْالسالم عليهقال على 

 ـ نماز ش  3

 3عنزّن ون جنلّن ضنمِنن بِصنلوةِ اللّنيْلِ قُوتُ النّنهارِ.   : اِنّن اللّهالسالم عليهقال الصادق 

وضـو ال از: دائم شوند، سخن به ميان آمده است كه برخى از آنها عبارتند در روايات از عناوين ديگرى كه موج  افزايش روزى مى

ارحام، ترك سـوگند،  بودن، حضور در مسجد قبل از اذان، خشوع در نماز، تعقيبات نماز، نماز جماعت، نيكى با همسايگان، صله

هـا  هـا، شسـتن دسـت پنجشنبه زدن موها، ناخن گرفتن در دارى، سحرخيزى، نيكويى خط، نظافت محل كار و منزل، شانه امانت

هـر روز االاهلل الملك الحق المبين  الالههر ش ، ذكـر « واقعه»هر صبح، قرائت سوره « يس»قبل و بعد از طعام، قرائت سوره 

خَيرَ المُعّطينَ، اُرْزُقْنى وَ ارْزُقْ  يا خَيْرَ الْمَسْؤلينَ، يارا بسيار گفتن، ذكر الحول و ال قوّة اال باهلل العلى العظيم صد بار، ذكر 

ورود به منـزل و انجـام هـر عمـل  هنگام« توحيد»در سجده آخر نماز، قرائت سوره العَظيمِ  عِيالى مِنْ فَضْلِكَ اِنَكَ ذوُالفَضْلِ

 نيكى به همان نيّت.

 همه گناهان نيز در كاهش روزى مرثرند، توجه فرماييد:

 2: اِنّن الْعنبْدن لنيُذْنِ ُ الذّننْ ن فنيُزْوى عننْهُ الرِّزْقُ.السالم عليهقال الباقر 

 

                                                           
 .326، ص 11دهد بحاراألنوار، ج  ـ خوش خلقى روزى را افزايش مى 1
 .325، ص 14افزايد همان، ج  ـ همراهى با برادر دينى روزى را مى 2
 .62، ص 16ان، ج ريزد هم ـ بر تو باد دعاء براى برادران دينى خود از پشت سر، كه همان روزى را فرو مى 3
 .116، ص 11شود همان، ج  ـ زياد صدقه دهيد، روزى شما زياد مى 4
 .15، ص 66افزايد همان، ج  ـ زكات بر روزى مى 5
 .21، ص 123يابد همان، ج  ـ كسى كه نيّت خود را اصالح كند، روزى وى افزايش مى 6
 .213، ص 23يابد همان، ج  ـ بسيار استيفار گوييد، روزى شما افزايش مى 1
 .153، ص 31ـ خداوند در عوض نماز ش ، روزى روز را ضامن شده است همان، ج  3
 .313، ص 13گردد همان، ج  شود و همان موج  منع روزى از وى مى ـ همانا بنده گناهى را مرتك  مى 2
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 رزق موعود

بـه  گر از روزى كه شايد بتوان آن را تحت نوع اول يعنى روزى مقسـوم ذكـر نمـود، رزقـى اسـت كـه خداونـد متعـالنوعى دي

 تقواپيشگان وعده فرموده است.

 بالِغُ اَمْرِهِ، قَدْ   سْبُهُ اِّنَ اللّهفَهُوَ حَ   يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ال يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوكَلْ عَلَى اللّه   وَ مَنْ يَتَقِ اللّه

 1ءٍ قَدْراً. لِكُلِ شَى   جَعَلَ اللّه

 فرمايد: مى شبهه اينكه ممكن است مراد آيه روزى اخروى باشد، بر طرف نموده و در تفسير آيه شريفه السالم عليهامام صادق 

 2قال: فى دُنْياهُ.

 است: و نيز همين امام همام در اين رابطه فرموده

 3اَّنْ يَجْعَلَ رِزْقَ عِبادِهِ الْمُؤْمِنينَ مِنْ حَيْثُ يَحْتَسِبُوّنَ.   اَبَى اللّه

 خصوصيات اين رزق را چنين بيان نموده است: السالم عليهحضرت امير 

كلَمْ فيهِ بِلِسانِهِ، وَ لَمْ يَسُدَ اِلَيْهِ ثِيابَهُ، وَ لَمْ يَتَعرَضْ لَـهُ،  بِرِزْقٍ لَمْ يَخْطُ لَهُ بِرِجْلِهِ وَ لَمْ يَمُدُ اِلَيْهِ يَدَهُ، وَ لَمْ يَتَ   مَنْ اَتاهُ اللّه

 4يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ال يَحْتَسِبُ.   عَّزَ وَ جَلَ فى كِتابِهِ، وَ مَنْ يَتَقِ اللّه   مِمَنْ ذَكَرَهُ اللّه كاّنَ

اينكه اگـر  داند. چه علت و فلسفه وجود چنين نوعى از رزق براى مرمن را كًرت دعاء وى براى روزى مى المالس عليهالبته امام صادق 

 نمايد. انسان راه اتيان روزى را نداند، به درگاه خداوند كريم استياثه بيشترى مى

 5دُعائُهُ. ينحْتنسِبُونن ون ذلِان اننّن الْعنبْدن اِذا لنمْ ينعْرِفْ ونجْهن رِزْقِهِ كنًُرنجنعنلن انرْزاقن الْمُرْمِنينن مِنْ حنيْثُ ال    : اِنّن اللّهالسالم عليهقال الصادق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
دهد و هر كس بر خداوند  د و او را از جايى كه گمان ندارد روزى مىگشاي ( هر كس تقواى الهى پيشه كند، خداوند راه نجاتى بر وى مى3و  2ـ )سوره طالق، آيات  1

 اى قرار داده است. رساند و او براى هر چيزى اندازه توكّل نمايد خداوند او را كافى است، خداوند فرمان خود را به انجام مى
 .22، ص 123ـ مراد، روزى دنيوى است بحاراألنوار، ج  2
آمده  164، ص 11در ج آله و عليه اهلل صلى؛ اين روايت به نقل از پيامبر مكرم 35گان مرمنش را از محلى قرار دهد كه آنها منتظر آنند )همان، ص ـ خداوند ابا دارد رزق بند 3

 است(.
بـراى آن محكـم ننمـوده و ئى رسد كه گامى براى آن پيش ننهاده، و دستى به سوى آن دراز نكرده، و زبان براى آن نگشـوده، و لباسـش  ـ كسى كه به وى روزى 4

، ص 5بيان فرموده است تفسـير نـورالًقلين، ج « و من يتق...»هايى است كه خداوند در قرآن كريم در اين آيه  متعرض آن به هيچ صورت نگشته، آن روزى از روزى

356. 
شود بحـاراألنوار، ج  ه وقتى ممرّ روزى خود را نداند، دعايش بيشتر مىـ خداوند روزى مرمنين را از آنجا قرار داده كه گمانش نكنند و علت اين امر اين است كه بند 5

 .36، ص 123
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 شــكر

بـراى او همـوار  هاى خداوند قابل احصاء نيست، خداوند متعال هستى را براى اشرف مخلوقات خود آفريد تـا راه سـعادت نعمت

 باشد.

 1ال تُحْصوُها.   هوَ اِّنْ تَعُدُوا نِعْمَتَ اللّ

كه او با چـه  يابيد كند، اگر در هر عضوى از پيكره خود اندك دقتى كنيد، درمى ذره ذره هستى مدعاى آيه شريفه را تصديق مى

 تَعالى.   شُكْراً للّهها را در كنار هم چيده است.  ها و اتم اى دقيق و منظم و منسجم، سلول برنامه

 باشد. متى است و همان، محتاج شكرى ديگر مىو البته ذكر اين تمديح نيز نع

لِـذلِان اننْ  : فنكنيْفن لى بِتنحْصيل الشُّكْرِ ون شُكْرى اِيّاكن ينفْتنقِرُ اِلى شُكْرٍ فنكُلّنما قُلْتُ لنان الْحنمْدُ ونجن ن عنلنـىّنالسـالم عليهقال زين العابدين 

 2انقُولن لنان الْحنمْدُ.

راهنمايى است، و اين  مادى، نعمت وجود چنين پروردگار مهربانى، و رسول دلسوزى و معصومين هاى و غير قابل قياس با نعمت

 ها است. باالترين نعمت

 الذى عرفنى نفسه و لم يتركنى عمياّن القلب  الحمدللّه

 آله و عليه اهلل صلىالذى جعلنى من امّة محمد   الحمدللّه

 ر آيه: تفسي السالم عليهابو حنيفه از امام جعفر صادق 

 3ثُمَ لَتُسْئَلُنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَعيمِ.

است. امـام  چيست؟ ابوحنيفه گفت: مراد غذا و طعام و آب خنا« نعيم»فرمود: به عقيده تو مراد از  السـالم عليهرا پرسش نمود، امام 

 4اد.بيت هستيم كه خداوند به واسطه ما به بندگان نعمت د فرمود: نعيم، ما اهل السالم عليه

 فرمايد: همان امام همام در روايت ديگر مى

 5.آله و عليه اهلل صلىاِنَما يَسْأَلُكُمْ عَمّا اَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ 

 شوند. در كنار نعمتهاى معنوى ذكر شده، همراهى با برادران ايمانى نيز از جمله نعمتهاى بزرگ الهى محسوب مى

 در اين زمينه توجه فرماييد: السالم عليهامام رضا  به روايتى از

 السـالم علـيهممِنْ آلِ محمَـدٍ     وَ رَسُولِهِ وَ بَعْدَ االِْعْتِرافِ بِحُقُوقِ اَوْلِياءِ اللّه   ءٍ بَعْدَ االْيماّنِ بِاللّه بِشَى   اِعْلَمُوا اَنَكُمْ ال تَشْكُرُوّنَ اللّه

 6تِكُمْ الَِِخْوانِكُمُ المُرْمنينن على دُنْياهُمْ.انحن ُّ اِلنيْكُمْ مِنْ مُعاوننن

 مراتب شكر

 توان سه مرتبه براى شكر بيان نمود كه عبارتند از: به طور كلى مى
 

 

                                                           
 توانيد آنها را به آخر برسانيد. هاى خداوند را بشماريد، هرگز نمى ( اگر نعمت13؛ سوره نحل، آيه 34ـ )سوره ابراهيم، آيه  1
ه تو محتاج به شكر ديگرى است، و هر وقت گفتم سپاس و ستايش خاص تو است، الزم شـد ـ چگونه من شكر نعمت به جا آورم، در حالى كه هر شكر من به درگا 2

 (.146، ص 24براى اين هم بگويم ستايش فقط مخصوص تو است )بحاراألنوار، ج 
 كنند. ايد سئوال مى هايى كه داشته ( سپس از شما در مورد نعمت3ـ )سوره تكاثر، آيه  3
 .535، ص 5البيان، ج  ـ تفسير مجمع 4
 .354، ص 22شود تفسيرالميزان، ج  ـ تنها از شما نعمت پيامبر و آل او كه بر شما ارزانى داشته سرال مى 5
از  تـر نـزد شـما ، شكرگزار خدا نخواهيد بود به چيزى دوست داشتنىالسالم عليهمـ بدانيد شما، بعد از ايمان به خدا و رسول او و اعتراف به حقوق اولياءاهلل از آل محمد  6

 (.355، ص 13يارى برادران دينى خود در امور دنيوى آنان )بحاراألنوار، ج 
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 ـ شكر زبانى 1

 هاى مادى و معنوى به وسيله زبان و با بيان اذكار وارده در اين رابطه است. شكر زبانى، تشكر از خالق نعمت

از مصاديق شكر زبـانى سـجده  1اِالّ اندّى شُكْرنها.   عنلى عنبْدٍ بِنِعْمنةٍ صنيُرنتْ انوْ كنبُرنتْ، فنقالن انلْحنمْدُللّه   : ما اننْعنمن اللّهالسالم عليهقال الصادق 

 شكر است.

 2رضى بهّا رنبُّان.: سنجْدنةُ الشُّكْرِ واجِبنةٌ عنلى كُلِّ مُسْلِمٍ تنتِمُّ بِها صنلواتُان ون تنالسالم عليهقال الصادق 

 شود. شمرده مى شود. جز اين دسته نيز پذيرد ولى چون الفاظى بر زبان شاكر جارى مى سجده شكر هر چند با جوارح صورت مى

 فرمايند: مى السالم عليهامام صادق 

، فِاِّنْ كاّنَ راكِبـاً فَلْيَنْـّزِلْ فَلْيَضَـع خَـدَهُ عَلَـى        راً للّهعَّزَ وَ جَلَ فَلْيَضَعْ خَدَهُ عَلَى التُرابِ شُكْ   اِذا ذَكَرَ اَحَدُكُمْ نِعْمَةَ اللّه

كفَـهُ  ]ضَعْ خَدَهُ على كَفِـهِ  وَ اِّنْ لَمْ يَكُنْ يَقْدِرُ عَلَى الْنُّزُلِ لِلشُهْرَةِ فَلْيَضَعْ خَدَهُ عَلَى قَرَبُوسِهِ، وَ اِّنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَ التُرابِ،

 3عَلَيْهِ.   عَلى ما اَنْعَمَ اللّه   اللّه لِيَحْمَدِ ثُمَ[ عَلى خَدِهِ

اثنا حركت  فرمايد كه روزى آن حضرت در سفر بر شتر سوار بودند، در نقل مى آله و عليه اهلل صلىپيشواى ششم شيعه، از سيره رسول خدا 

كرديد كه تا كنون  وى عرض كردند: كارىبه يكباره پايين آمدند و پنج بار سجده نمودند. وقتى حضرت سوار شدند، اصحاب به 

 ايد. علّت آن چه بود؟ رسول خدا فرمود: انجام نداده

 4شُكْراً، لِكُلِّ بُشْرى سنجْدنةً.   عنزّن ون جنلّن فنسنجندْتُ للّه   فنبنشّنرن بِبِشاراتٍ مِنن اللّه السالم عليهنَعَمْ اِسْتَقْبَلَنى جَبْرَئِيلُ 

 ـ شكر جوارحى 2

استفاده از عضو  شكر، شكر با اعضاء و جوارح است. هر عضوى از اعضاى بدن نعمتى است و براى چيزى خلق شده است، از اقسام

 آن نعمت است. شود. و طبعا بكارگيرى عضو در جهت ديگر، كفران در همان مسير، شكر نعمت همان عضو محسوب مى

دهند، و لـذا اگـر  گيرند، آنچه كه خالق آنها تجويز فرموده انجام چشم، گوش، زبان، دست و پا و... بايستى در مسير مشروع قرار

دسـت و پاهـا ظلـم و  چشم به نامحرم بنگرد، گوش اسرار مردم و موسيقى مبتذل را بشنود، زبان آلوده به غيبت و تهمت شود،

 هاى الهى شده است. تعدى كنند، امعاء و احشاء، ظرف غذاى حرام شوند، و... كفران نعمت

 5.  : شُكْرُ كُلُّ نِعْمنةٍ انلْونرنعُ عنمّا حنرّنم اللّهالسالم عليهى قال عل

 فرمايند: و نيز مى

 6اَّنْ ال تَسْتَعينُوا بِنِعَمِهِ عَلى مَعاصيهِ.   اَقَلُ ما يَلّْزِمُكُمْ للّه

 

 ـ شكر قلبى 3

اسـت كـه دو  شكر قلبـى زمـانى ميسـرباشند، و  مرحله آخر شكر، شكر قلبى است. بديهى است اين سه مرحله در طول هم مى

 مرحله سابق پيموده شده باشند.

محبت خداونـد  شكر در اين مرتبه از لقلقه زبان و نيز عمل به اركان فراتر رفته و قل  نيز شاكر خداست. چنين قلبى ماالمال از

                                                           
 .32، ص 11، مگر اينكه شكر آن را به جا آورده است همان، ج  ـ خداوند هيچ نعمت كوچا و بزرگى به بنده نداده كه او بگويد الحمدللّه 1
 
 .225، ص 36شود همان، ج  و خداوند به همان راضى مى ـ سجده شكر بر هر مسلمانى واج  است، نماز به آن تكميل شده 2
آورد، گونه بر خاك نهد و شكر خداوند نمايد، اگر سواره است پياده شود و چنين كند و اگر ممكن نيست يا ترس از ريـا  ـ وقتى كسى از شما نعمتى را به خاطر مى 3

ونه بر كف دست بنهد كف خود بر گونه گذارد تا بدين وسيله، خداوند را به خاطر آن نعمت حمد گويد دارد، گونه بر محل مرتفع زين بگذارد، و باز اگر امكان ندارد، گ

 (.1131، ح 2)اصول كافى، ج 
 هايى از سوى خداوند عزّ و جلّ به من داد، من براى هر بشارتى يا بار خداوند را شكر گفتم همان. بر من روى آورد و بشارت السالم عليهـ بلى، جبرئيل  4
 .42، ص 11ـ شكر هر نعمتى، پرهيز از آن چيزى است كه خداوند حرام نموده است بحاراألنوار، ج  5
 (.364، ص 13هايش او را معصيت نكنيد )همان، ج  ـ كمترين چيزى كه براى خداوند بر شما الزم است اين است كه با نعمت 6
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 گشته و در آن غير از او چيزى وجود ندارد.

 1عنلنيْهِ بِنِعْمنةٍ فنعنرنفنها بِقنلْبِهِ فنقندْ اندّى شُكْرنها.   ه: مننْ اننْعنمْ اللّالسالم عليهقال الصادق 

 گيرد. البته اگر شكر قلبى را به معناى خطور در ذهن بدانيم، طبيعتاً اين نوع از شكر قبل از شكر زبانى قرار مى

 2هِ اِالّ اسْتنوْجن ن الْمنزيدُ فيها قنبْلن اننْ ينظْهنرن  شُكْرنها عنلى لِسانِهِ.عنلى عنبْدٍ نِعْمنةً فنشنكنرنها بِقنلْبِ   : ما اننْعنمن اللّهالسالم عليهقال على 

 

 موانع شكر

 هاى الهى غافلند؟ نماييم كه، چرا برخى از شكر نعمت در اين قسمت از بحث پاسخ اين سرال را مطرح مى

 توان جستجو كرد كه از آن جمله: عواملى را براى پاسخ به اين پرسش مى
 عدم شناخت منعم ـ 1

 اند. اند و منعم حقيقى را از ياد برده دانند منعم كيست، يا راه را به خطاء رفته اند، نمى برخى منعم را نشناخته

 فرمايد: مى السالم عليهامام عسكرى 

 3ال يُعْرَفُ النِعْمَةَ اِالّ الشّاكِرُ، وَ ال يَشْكُرُ النِعْمَةَ اِالّ الْعارِفُ.

 بشناسد و عظمت او را از طريق تفكر در بزرگى نعمتش درك بنمايد قطعاً شاكر خواهد بود.كسى كه او را 
 ـ فراوانى نعمت 2

قـدر آب را  گردد نعمت را فراموش كند، همانند ماهى در دريـا كـه شود و همان باعث مى گاهى انسان در كًرت نعمت غرق مى

 عافيت را خواهد دانست.داند، ولى اگر نقمتى بر او وارد شود آن وقت قدر  نمى

 باشند. اند، امنيت و عافيت مى دو نعمتى كه در اخبار و احاديث از جمله نعمتهاى فراموش شده ناميده شده

 4: نِعْمنتانِ منكْفُورنتانِ انالَْنمْنُ ون الْعافِينةُ.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

هـاى  عرصـه رحمت خداوند به بشر است، به واسطه وجود فيوضاتش در همـه كه او وسيله  فيض و السالم عليهنعمت وجود امام عصر 

 شود. زندگى، نيز به درستى شكر نمى

 فرمودند: برد؟ حضرت در پاسخ سرال شد، آيا در زمان غيبت حضرت حجت )عج( شيعه از او بهره مى آله و عليه اهلل صلىاز پيامبر خدا 

 هـا نَهُمْ لَيَنْتَفِعُوّنَ بِهِ ويَسْتَضيئُوّنَ بِنُورِ وِاليَتِهِ فى غَيْبَتِهِ كَاِنْتَِفاعِ النّاسِ بِالشَـمْسِ وَ اِّنْ جَلَلَ اِى وَ الَذى بَعَثَنى بِالنُبُوَةِ، اِ

 5السَحابُ.

 حضرت قـرص بانى رفت و از وى خواست او را به طرف ديگر آب برساند، ناخدا از اجرت پرسيد، نزد كشتى السـالم عليهحضرت دانيال 

 نانى را تقديم كرد.

امًال او موج   ناخدا نان را بر زمين انداخت و گفت: اين كه زير دست و پاى مردم است! چيزى نگذشت كه كفران نعمت وى و

رسيد كه روزى دو زن نزد  شد باران رحمت الهى قطع شود، زمين محصول ندهد و خشكسالى بر مردم چيره گردد. كار به جايى

كشته شود و از وى تيذيه كنيم سپس  ايم كه فرزند من ى از ديگرى شاكى بود، زن شاكى گفت: وعده گذاشتهدانيال آمدند، و يك

ايم، و اينا كه نوبـت اوسـت. ابـا  آن سركرده ام و مدّتى را با فرزند او كشته شود  و هر دو استفاده كنيم. اكنون فرزندم را كشته

 كند. مى

                                                           
 .26، ص 2باشد، شكر آن را به جا آورده است اصول كافى، ج  ـ كسى كه خداوند به وى نعمتى داده و او قلبا آن را شاكر 1
ان آورد اى نعمتى نداده است كه وى به وسيله قلبش شاكر آن باشد، مگر اينكه خداوند آن نعمت را زياد گرداند قبل از اينكه بنده، شكرش را بر زب ـ خداوند به بنده 2

 .53، ص 11بحاراألنوار، ج 
 .313، ص 13شناسد و جز آنكه نعمت و منعم را بشناسد كسى شكرگزار نعمت نيست همان، ج  ـ نعمت را جز شاكر نمى 3
 .112، ص 31شوند، آندو امنيت اجتماعى و عافيت بدن هستند همان، ج  ـ دو نعمت كه غالباً كفران مى 4
گردند، همانند استفاده مردم از خورشيد، هر چند كه  نور واليت او منوّر مىبرند و به  ـ بلى به خداوندى كه مرا به نبوت برانگيخت، آنان در عصر غيبت از او نفع مى 5

 .23، ص 52در پس ابرها مخفى باشد همان، ج 
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 طى را استمداد كرد، خداوند دعايش را مستجاب و رحمت الهى نازل شد.دانيال نبى دعا فرمود و برطرف شدن قح

 اند. كرده مى البته در طول اعصار همواره جمع زيادى از خاليق شاكر نبوده و يا به اشتباه بتهاى ساختگى را ستايش

 فرمايد: به طورى كه قرآن كريم بارها به ناشكرى اين جمع اشاره مى

 1نّاسِ ال يَشْكُرُوّنَ.... وَ لكِنَ اَكْثَرَ ال

 2...  وَ قَليلٌ مِنْ عِبادِىَ الشَكُورُ.

 عواقب ناشكرى

 تواند دو اثر را به دنبال داشته باشد كه عبارتند از:  كفران نعمت مى
 ـ استدراج 1

انسان بيش شود  مى يكى از آثار ناشكرى و ناسپاسى، افزايش نعمت الهى در دنيا براى برخى است، چنين افزايش نعمتى موج 

 از گذشته در حالت غفلت بماند و امكان رجوع و انابه وى كم گردد.

نمـوده و در چـاه  شود، انسان غافل را لحظه به لحظه، به وادى نيستى نزديكتـر ناميده مى« استدراج»اين حالت كه در اصطالح 

وى حتمى است و راه  ار گذشته و نابودىكند كار از ك ترى فرو خواهد برد، به طورى كه پس از مدتى احساس مى هالكت عميق

 بازگشتى وجود ندارد.

 فرمايد: مى السالم عليهامام حسين 

 3سُبْحانَهُ لِعَبْدِهِ اَّنْ يَسْبِغَ عَلَيْهِ النِعَمَ وَ يَسْلِبَهُ الشُكْرَ.   اَالِْسْتِدْراجُ مِنَ اللّه

 ، تفسير آيه شريفه:السالم عليهاز امام صادق 

 4رِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال يَعْلَمُوّن.... سَنَسْتَدْ

 فرمودند: السالم عليهرا پرسيدند، امام 

 ذُنُوبِ فَهُوَ مُسْتَدْرِجٌ مِنْ حَيْـثُ ال هُوَ الْعَبْدُ يَذْنِبُ الذَنْبَ فَيُمْلى لَهُ وَ يُجَدِدُ لَهُ عِنْدَهَا النِعَمَ فَتُلْهيهِ عَنِ االِْسْتِغْفارِ مِنَ ال

 5يَعْلَمُ.

 همين معنا از آيه ذيل قابل استفاده است.

 6... لَئِنْ شَكَرْتُمْ الََزيدَنَكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ اِّنَ عَذابى لَشَديدٌ.

كفران مطرح  در اين آيه شريفه، اضافه شدن نعمت به عنوان اثر شكر ذكر شده است، ولى كمبود نعمت و نقص آن به عنوان اثر

گـردد، و زنـدگى بـه  هايش به وى اعطا و دعاهايش مسـتجاب سا، نعمت بر ناشكر زياد شود و خواستهنشده است، بنابراين چه ب

 روبرو شود. بايست در قيامت با آن ظاهر خوبى داشته باشد، ولى پايان اين زندگى، عذاب قهر الهى است كه مى
 ـ سلب نعمت 2

 انگيز است. عبرت« بلعم باعورا» ديگر از آثار كفران نعمت، سل  نعمت است، در اين زمينه داستان

  شِئْنا لَرَفَعْنـاهُ بِهـا وَ لكِنَـهُ   وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَذى آتَيْنهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَاَتْبَعَهُ الشَيّْطاّنُ فَكاّنَ مِنَ الْغاوينَ * وَ لَوْ

الْكَلْبِ اِّنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَـذينَ كَـذَبُوا    اَخْلَدَ اِلَى االَرْضِ و اتَبَعَ هَويهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ

                                                           
 ( ولى بيشتر مردم شاكر نيستند.61ـ )سوره غافر، آيه  1
 اى اندك از بندگانم شاكرند. ( ولى عده13ـ )سوره سباء، آيه  2
 .121، ص 13اش به اين است كه نعمت را به سوى او روانه كند و توفيق شكر نعمت را از او سل  نمايد بحاراألنوار، ج  دهـ استدراج از خداوند سبحان براى بن 3
 .44؛ سوره قلم، آيه 132ـ سوره اعراف، آيه  4
شود از استيفار براى گناهـان بـاز بمانـد،  ىگردند و همين موج  م هايش اضافه مى شود و به وى مهلت داده شده و نعمت اى است كه گناهى مرتك  مى ـ آن بنده 5

 .452، ص 2گردد اصول كافى، ج  داند گرفتار مى پس او از جايى كه نمى
 هايتان افزوده مى شود و اگر كفران نعمت كنيد مجازاتم سنگين است. ( اگر شكرگزارى كنيد نعمت1ـ )سوره ابراهيم، آيه  6
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 1فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَرُوّنَ. بِآياتِنا

عابد و زاهد  ات بوده است، شخصيتىدر شام السالم عليهآيد، مبلغ حضرت موسى  وى دانشمندى پر مريد بود و چنانچه از تاريخ بر مى

هـاى او، موجـ  صـيقل  رياضت گرفته است، عبادات، مناجات و بوده كه مورد توجه مردم عصر خود و احترام شايان آنها قرار مى

خواسـته خداونـد متعـال اجابـت  مـى روان او گشته و چنان در اين مسير پيش تاخته بود كه هرگـاه از خـداى خـويش چيـزى

 ست.فرموده ا مى

نمايد، بايد  توجه  مى داستان بلعم، حقيقتى تكان دهنده است، اين واقعه همه را متوجه اهميت مكر شيطان و گستره فعاليت او

بيدار بود و از حيله وى غافـل  بايست هر لحظه داشت كه هيچكس در هيچ زمانى مصون از مكر ابليس نيست. بر اين اساس مى

 ه دارد.نشد. آيه ذيل به داستان وى اشار

 2كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِّنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ا بخوان سرگذشت آن كسى كه آيات خود را به او داديم ولى سرانجام خود را از آن تهى ساخت و شيطان در پى او افتاد ( و بر آنه116و  115ـ )سوره اعراف، آيات  1

برديم، ولى او به پستى گراييد و از هواى نفس پيروى كرد. داستان او چون سگ هار اسـت كـه  خواستيم مقام او را با اين آيات باال مى و از گمراهان شد. و اگر ما مى

ها را باز گـو  هاى ما را تكذي  كردند، اين داستان اگر به او حمله كنى، دهانش باز و اگر او را به حال خود واگذارى باز دهانش باز است. اين منًنل قومى است كه نشانه

 كن، شايد بينديشند.
 .116ـ سوره اعراف، آيه  2
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 افراط و تفريط

در آن  ترين مفهومى است كه بشر شناخته است، و از اوّلـين روزى كـه بشـر خـود را شـناخت و تـا قيامـت و نيـز عدل  شيرين

 دهد، عدالت است. چگاه زيبايى و صفاى خود را از دست نمىرستاخيز عظيم، وصفى كه هي

اعتقـادات و  دين اسالم كه اكمل اديان و شرايع است، اهميتى غيرقابل توصيف به عدل داده اسـت بـه حـدى كـه روح سراسـر

 است. باشد و هر كجا بدور از عدل باشد مردود شمرده شده و دستور به پرهيز از آن صادر شده فروعات عدل مى

مانند از نقطـه  بى در ميان همه اوصاف الهى، وصف عدل جزء اصول دين يا مذه  شمرده شده و در سراسر آيات قرآن نكوهشى

 شود. ديده مى« ظلم»مقابل آن يعنى 

 رسول مكرم اسالم يا لحظه عدل را برتر از هفتاد سال عبادت دانسته است.

 1«ةً قِيامٌ لَيْلَها وَصِيامٌ نَهارَهاعَدْلُ ساعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَبْعينَ سَنَ»

 است. تر از عسل و چون آب گوارا بر ل  تشنه معرفى نموده و امام صادق عليه افضل صلوات المصلّين، عدل را شيرين

 2«اَلْعَدْلُ اَحْلى مَنَ الشَهْدِ، وَاَلْيَنُ مِنَ الّزُبَدِ، وَاَطْيَبُ ريحا مِنَ الْمِسْكِ»

 3«مِنَ الْماءِ يُصيبُهُ الظَمْآّنُ الْعَدْلُ اَحْلى»

 در تفسير آيه شريفه: السالم عليهحضرت امام باقر 

 4«يُحْىِ االَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَيَنّا لَكُمُ االْياتِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُوّنَ   اِعْلَمُوا اَّنَ اللّه»

 فرمايند: مى

 5«تِها، يَعْنى بِمَوْتِها كَفَرَ اَهْلُها، والْكافَرُ مَيِتٌتَعالى بِالْقائِمِ بَعْدَ مَوْ   يُحيىِ اللّه»

 در تفسير آيه شريفه: السالم عليهامام كاظم 

 6«يُخْرِجُ الْحَىَ مِنَ الْمَيِتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِتَ مِنَ الْحَىِ وَيُحىِ االَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَكَذلِكَ تُخْرَجُوّنَ»

 اند:  فرموده

 رِجاالً فَيُحْيُوّنَ بِالْعَدْلَ فَتُحْيَا االَرْضُ الِِحْياءِ الْعَدْلِ وَالَِقامَةُ حَدٍ فيـهِ اَنْفَـعُ فِـى      حْييها بِالْقَّطْرِ، وَلكِنْ يَبْعَثُ اللّهلَيْسَ يُ»

 1«االَرْضِ مِنَ الْقَّطْرِ اَرْبَعينَ صَباحا

، آلـه و عليـه اهلل صـلىمكـرم  عدل و تنها مجرى عدالت بعد از ارتحال نبـىسخن از عدل و بيان اهميت آن بدون اشاره به آئينه تمام نماى 

 يعنى وجود مقدس حضرت امير عليه آالف التّحيّنة والًّنناء ممكن نيست.

ستم بخشيده بود،  آن حضرت در لحظات آغازين حكومت خود به جاى بذل و بخشش و اعطاء امتياز، در مورد آنچه كه عًمان به

 فرمودند:

 عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَـالْجَوْرُ عَلَيْـهِ  لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُّزُوِجَ بِهِ النِساءُ وَمُلِكَ بِهِ االِْماءُ لَرَدَدْتُهُ، فَاِّنَ فِى الْعَدْلِ سَعَةً وَمَنْ ضاقَ    هوَاللّ»

                                                           
 .352ـ صفحه  15زها با روزه توأم باشد، بهتر است. بحاراالنوار ـ جلد ـ يا لحظه عدل از هفتاد سال عبادتى كه شبها با نماز و رو 1
 .141ـ صفحه 2تر از كره و خوشبوتر از مشا است. اصول كافى ـ جلد  تر از عسل و نرم ـ عدالت شيرين 2
 .143ـ صفحه 2تر از آبى است كه به ل  تشنه رسد. اصول كافى ـ جلد  ـ عدالت شيرين 3
 كند، ما آيات خود را بر شما بيان كرديم شايد انديشه كنيد. د خداوند زمين را در پى مرگ آن زنده مىبداني 11ـ حديد ـ  4
واسطه كفر اهلش مرد، چرا كه كافر، ميّت  كند، يعنى وقتى زمين به تعالى فى فرجه، زنده مى  ـ خداى متعال زمين را بعد از مرگش به وسيله حضرت قائم عجل اللّه 5

 .242ـ صفحه  5تفسير نور الًقلين ـ جلد  شود. محسوب مى
 كند. بخشد، و شما را در قيامت چنين از قبرها خارج مى او زنده از مرده و مرده را از زنده بيرون آورد و زمين را بعد از مردنش حيات مى 12ـ روم ـ  6
شود، چرا كه اقامه حدود الهى در  واسطه  احياء عدل زنده مى كنند و زمين به ياء مىانگيزد كه عدل را اح كند بلكه مردانى را برمى ـ نه اينكه به سب  باران زنده مى 1

 .146ـ صفحه  12زمين از چهل روز باران برتر است. التهذي  ـ جلد
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 1«اَضْيَقُ

 

 آثار افراط و تفريط

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

 2«غايَةُ الْعَدْلِ اَّنْ يَعْدِلَ الْمَرْءُ فى نَفْسِهِ» :السالم عليهقال على 

 آن دو باشد. رعايت عدالت در مورد خود به اين است كه آدمى هرگز جان  افراط و تفريط نپيمايد و همواره در حد وسط بين

فـردى و  مهم اشاره دارد كه امت اسالم، در همه امور امّتى وسط هسـتند، امّتـى كـه در تمـام مراحـل زنـدگى آيه ذيل به اين

 شوند. مى گردند و نه تند تازند، نه كند مى افتند و نه به پيش مى كنند، نه پس مى اجتماعى جان  اعتدال را رعايت مى

 3«هَداءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُوّنَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدا...وَكَذلِكَ جَعَلناكُمْ اُمَةً وَسَّطا لِتَكُونُوا شُ»

آن را از  السـالم عليـهرفتن تنها بخاطر سرپوش گذاشتن بر قبائح و مفاسد ديگـر اسـت. ولـذا حضـرت اميـر  اصوالً پس افتادن يا پيش

 ويژگيهاى جاهل شمرده است.

 4«ال تَرَى الْجاهِلَ اِالّ مُفْرِطا او مُفَرِطا»

 چرا كه مقتضاى عقل، عدالت و پرهيز از جوان  انحرافى آنست.

 5«اَلْعاقِلُ مَنْ وَضَعَ االَشْياءَ مَواضِعَها وَالْجاهِلُ ضِدُ ذلِكَ» :السالم عليهقال على 

 افزايد. نتيجه اين انحراف نيز به نفع جاهل نبوده و تنها بر ندامت و حسرت او مى

 6«التَفْريطِ النَدامَةُ ثَمَرَةُ» :السالم عليهقال على 

 اند: ونيز فرموده

 1«اِيّاكُمْ وَالتَفْريطَ فَتَقَعُ الْحَسْرَةَ حينَ ال تَنْفَعُ الْحَسْرَةَ»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
شده و يـا كنيزانـى خريـدارى شـده گردانم، گرچه زنانى با آن تزويج  ـ به خدا سوگند، اگر عطاياى بيهوده بخشيده شده از بيت المال را بيابم به صاحبانش باز مى 1

 .15تر خواهد بود. نهج البالغه ـ خطبه  آورد و آنكه عدالت بر او سنگين است، تحمل ستم سنگين باشند، چرا كه عدالت گشايش مى
 ـ نهايت عدالت اين است كه آدمى در كار خود عادل باشد.غررالحكم. 2
 ايم تا شما گواه بر مردم باشيد و پيامبر گواه بر شما باشد. را نيز امتى ميانه قرار داده همانطوركه  قبله شما ميانه است، شما 143 -ـ بقره 3
 به ترتي  صبحى. 12به ترتي  فيض و  61كند. نهج البالغه ـ حكمت  ورزد و يا تفريط مى ـ نادان هميشه يا افراط مى 4
 كند. غررالحكم. كس آن عمل مىدهد و نادان ع ـ عاقل كسى است كه هر چيز را در جاى خودش قرار مى 5
 به ترتي  صبحى(. 131به ترتي  فيض و  112ـ نتيجه تفريط پشيمانى است. )نهج البالغه ـ حكمت  6
 .25ـ صفحه  12شود زمانى كه افسوس بى فايده است. بحاراالنوار ـ جلد  ـ از تفريط بپرهيز كه موج  افسوس مى 1
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 مصاديق افراط و تفريط و اعتدال

 اى داراى حد اعتدال و دو جان  افراط و تفريط است. هر فعلى، سخنى، و حتى عقيده

 پردازيم. به توضيح اين سه حالت در برخى از اعمال و افعال و نيز عقايد مى در اين قسمت از بحث،
 ـ افراط و تفريط در عبادت 1

مكـانى و سـاير  قدر وسع و مطابق وضعيت زمـانى و انجام همه فرائض و واجبات، و اتيان مستحبات و مندوبات در حد توان و به

جان  تفـريط وافـراط  در اين خصوص و ياتحميل فشار در انجام مندوبات شرايط ، اعتدال در عبادت است و لذا هرگونه كوتاهى

 باشند. اين عبادت مى

 فرمايند: مى السالم عليهبه حضرت امير  آله و عليه اهلل صلى  رسول اللّه

، اِّنَ الْمُنْبَتَ يَعْنى اَلْمُفْرِطَ ال ظَهْرا اَبْقى يا عَلىّ اِّنَ هذا الدّينَ مَتينٌ فَاَوْغِلْ فيهِ بِرِفْقٍ واَل تُبَغِضْ اِلى نَفْسِكَ عِبادَةَ رَبِكَ»

 «.اَرضا قَّطَعَ وَال

 فرمايد: آن حضرت در پايان اين وصيت زيبا مى

 1«فَاعْمَلْ عَمَلَ مَنْ يَرْجُو اَّنْ يَمُوتَ هَرِما، وَاحْذَرْ حَذَرَ مَنْ يَتَخَوَفُ اَّنْ يَمُوتَ غَدا»

 د: مشيول طواف بودم و عرق از من سرازير بود، پدرم بر من گذشت و فرمود:فرماي مى السالم عليهامام ششم 

 2«اِذا اَحَبَ عَبْدا اَدْخَلَهُ الْجَنَةَ وَرَضِىَ عَنْهُ بِالْيَسيرِ   اِّنَ اللّه»

روى نيز  زياده و زاست. قصور در انجام واجبات و ترك آنها، عاقبت سوئى به دنبال دارد، و افراط افراط و تفريط در عبادت هالكت

 بندد. چشم آدمى را نسبت به حقايق ديگر مى

شككنا فى  )انادر مورد جنگ با خوارج گفت: من در حقّانيّت اين جنگ مشكوكم  السـالم عليهبه حضرت امير « خواجه ربيع»گويند: 

 اى نداشته باشد.  اگر ممكن است مرا بجائى بفرست كه شبهههذا القتال( 

 :اند كه و باز آورده

دانسـت و از  را شنيد تنها اظهار تأسف نمود، و سپس همين مقدار را هم مـانع ذكـرش السـالم عليهوقتى او خبر شهادت امام حسين 

 اظهار تأسفى كه كرده بود، استيفار كرد.

ريـا در  مشـهورند، بـراى پرهيـز از« مالمتيـه»باشـد و بـه  گروهى از متصوفه كه رياضت آنهابا مالمت و سرزنش خود همراه مى

مورد پوزخند  آورند تا ديگران آنها را مالمت كرده و به اين وسيله عبادات، افعال و حركات شنيع و قبيح و حرام را به نمايش مى

نيّـت عبـادت شـمرده  واقع گردند و به تصور خود نفس خود را با اين شيوه به كنترل درآورند. اين نيز از مصاديق بارز افراط در

 شود. مى
 ط و تفريط در انفاقـ افرا 2

اسالم بشـدّت بـر  هر چند اعطاء كلّ اموال در راه خداوند ناپسند نيست امّا مراعات ساير جوان  مسأله الزم است. لذا فرمانى كه

 ورزد، اعتدال در انفاق است. آن تاكيد مى

 فرمايد: خداى متعال خطاب به پيامبرش مى

 3«قِكَ واَل تَبْسُّطْها كُلَ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما مَحْسُوراواَل تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلى عُنُ»

چيـزى  در منزل بودند، سائلى آمد و تقاضاى كما كرد، حضـرت آلـه و عليه اهلل صلىدر شان نزول اين آيه آمده است كه: حضرت رسالت 

                                                           
روى كـرده، نـه  در او با نرمى وارد شو، عبادت پروردگارت را مبيوض خود مگردان زيرا كسى كه در راندن مركوب زيـادهـ اى على، اين دين متين و سنگين است،  1

، و نيـز چنـان از مركوب را سالم گذاشته و نه مسافت را پيموده است. پس چنان عمل كن كه تا پيرى راه زيادى است و لذا خود را ضعيف منما تـا درمانـده نشـوى

 .33ـ صفحه  1ميرى. وسايل الشيعه ـ جلد  ز كن كه فردا مىمعاصى پرهي
 
 .32ـ صفحه  1شود. وسايل الشيعة ـ جلد  كند و از عمل اندك او راضى مى اش را دوست بدارد، او را وارد بهشت مى ـ خداوند اگر بنده 2
 حد هم دست خود باز ننما، تا مورد سرزنش قرار گيرى و از كار باز مانى.هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن و ترك انفاق منما، و نيز بيش از  22ـ اسراء ـ  3
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نداشـت، نتوانسـت بـه  مود و چون لباس ديگرىبراى اعطاء نداشت. سائل پيراهن او را طلبيد و آن حضرت لباس خود را انفاق ن

نمازش را فراموش نموده است.  مسجد رود، تأخير او باعث شد برخى طعنه زنند و بگويند خواب مانده يا در منزل سرگرم شده و

 آيه فوق نازل گرديد و اعتدال در انفاق را مطرح نمود.

 فرمايد: مى« عبادالرحمن»قرآن كريم در وصف 

 1«ذا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكاّنَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماوَالَذينَ اِ»

بـه وى  بودم. فقيرى از وى تقاضاى كما كرد و آن حضرت چيـزى السـالم عليهگويد: روزى خدمت امام صادق  مى« وليد بن صبيح»

وسعت عنايـت  رت به وى گفت: خداوند تو رااعطاء فرمود، دومى آمد و باز حضرت چيزى مرحمت كرد، سومين فقير آمد و حض

گيرى كه دعايشان  مى كند. سپس به من فرمودند: اگر مالى داشته باشى و همه را در راه خدا خرج كنى در شمار سه كسى قرار

 2شود. مستجاب نمى
 ـ افراط و تفريط در طلب دنيا 3

 كت حتمى است.افراط در دنياطلبى و عشق به دنيا سرآمد تمامى ليزشها و موج  هال

 3«رَأْسُ االْفاتِ اَلْوَلَهُ بِالدُنْيا» :السالم عليهقال على 

 ترك دنيا و عدم استفاده از نعمتهاى الهى و به عبارتى رهبانيت در اسالم جايز نيست وعملى نامشروع است.

 4«لَيْسَ فى اُمَتى رَهْبانِيَةٌ» :آله و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه

 باشد. گيرى و استفاده از دنيا براى رسيدن به نعمت اخروى ممدوح آيات و روايات مى ن دو يعنى بهرهحد ميان اي

 فرمايد: در اين باره مى آله و عليه اهلل صلىرسول خدا  

 5«اَعْظَمُ النّاسِ هَمّا اَلْمُؤمِنُ يَهْتَمُ بِاَمْرِ دُنْياهُ وَاَمْرِ آخِرَتِهِ»
 فعاليت افراط و تفريط در كار و - 4

 جدّى است. اينكه آدمى تمام اوقات خود را به كار و فعاليت بپردازد و از ديگر امورش و نيز استراحت باز ماند، مورد نكوهش

 6«مَنْ باتَ ساهِرا فى كَسْبٍ وَلَمْ يُعْطِ الْعَيْنَ حَقَها )حَظَها( مِنَ النَوْمِ، فَكَسْبُهُ ذلِكَ حَرامٌ»: السالم عليهقال الصادق 

همام در ايـن  و نيز اينكه دست به سياه و سفيد روزگار نزند و از كار و فعاليت بازماند نيز بسختى مورد مالمت است، همان امام

 باره فرموده است:

 1«اِسْتَعينُوا بِبَعْضِ هذِهِ عَلى هذِهِ واَل تَكُونُوا كُلواُلً عَلَى النّاسِ»

 تبيين شده است. السالم عليهامام كاظم  راه ميانه و اعتدال بين اين دو، در روايت 

 3«اِعْمَلْ لِدُنْياكَ كَاَنَكَ تَعيشُ اَبَدا وَاِعْمَلْ الِخِرَتِكَ كَأَنَكَ تَمُوتُ غَدا»: السالم عليهعن العالم 
 ـ افراط و تفريط در معيشت اقتصادى 5

بيش از حد  يه آنچه كه مورد نياز زندگى نيست و ياهم اسراف و هم اقتار در زندگى روزمره مذموم است. هدر دادن سرمايه و ته

                                                           
 نمايند. كنند، بلكه در ميان اين دو راه اعتدال را طى مى گيرى مى بندگان خاص خداوند آنها كه چون انفاق كنند، نه اسراف روا ميدارند و نه سخت 61ـ فرقان ـ  1
اش نشسته و بـدون اينكـه حركتـى كنـد از  كند در حاليكه اختيارش در دست اوست و كسى كه در خانه را نفرين مىـ دو نفر ديگر عبارتنداز: كسى كه همسرش  2

 .354ـ صفحه  23نمايد.بحاراالنوار ـ جلد  خداوند طل  رزق مى
 ـ سرچشمه بالها عشق به دنياست.غررالحكم. 3
 .115ـ صفحه  12جلد گيرى و رهبانيت در امت من مشروع نيست. بحاراالنوار ـ  ـ گوشه 4
 .122ورزد. كنز العمال ـ  ترين انسانها، مرمنى است كه هم به امور دنيا و هم آخرتش اهتمام مى ـ باهمت 5
 ـ صـفحه 12لـد ـ آنكه ش  را براى كس  معيشت به بيدارى سپرى كند و حق چشم و بهره او را از خواب ندهد، چنان كسبى از او حرام است. وسايل الشيعه ـ ج 6

113. 
 .13ـ صفحه  12ـ از دنيا كما و يارى گيريد و خسته و درمانده بر دوش مردم نيفتيد. وسايل الشيعه ـ جلد  1
ايل الشـيعه ـ ـ 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. وسـ 3

 .42حه ـ صف 12جلد 
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 نياز است و حتى دور ريختن باقيمانده آب ليوان اسراف شمرده شده است.

 1«اَدْنى االِْسْرافِ هِراقَةُ فَضْلِ االِْناءِ» :السالم عليهقال الصادق 

مشـروع  دهـد، تـرى مـى اف زنـدگى راحـتهمچنين سختگيرى بر اهل و عيال و تحميل فشار بر آنها زمانى كه درآمد آدمى كف

 نيست.

 2«لَيْسَ مِنّا مَنْ وُسِعَ عَلَيْهِ ثُمَ قَتَرَ عَلى عِيالِهِ» :آله و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه

 ، مقدار نفقه عيال را پرسيدم، حضرت فرمودند:السالم عليهگويد از امام رضا  مى« بن ابان  عبداللّه»

 3«هَيْنِ، اَالِْسْرافُ وَاالِْقْتارُما بَيْنَ الْمَكْرُو»
 ـ افراط و تفريط در اكل و شرب 6

 نيست. روى در خوردن و آشاميدن و نيز پرهيز از آن درحدى كه بدن آدمى متضرر شود، ايذاء نفس بوده و جايز زياده

 4«تَهىكُلْ وَاَنْتَ تَشْتَهى وَاَمْسِكْ وَاَنْتَ تَشْ» :آله و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه
 ـ افراط و تفريط در محبت 7

آدمـى، حـق را  كه طورى كند به بندد و قدرت تجزيه و تحليل وقايع را از او سل  مى افراط در محبّت، چشم و گوش آدمى را مى

 شنود. بيند و مى تنها در قامت محبوب و در گفتار او مى

 5«ايِبِ الْمـَحْبُوبِ وَاُذُنُهُ صَمّاءٌ عَنْ قُبْحِ مَساويهِعَيْنُ الْمـُحِبِ عَمِيَةٌ عَنْ مَع» :السالم عليهقال على 

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

 6«مَنْ ناقَشَ االَخَوّنَ قَلَ صَديقُهُ»

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

                                                           
 .323ـ صفحه  15ترين مرتبه اسراف هدردادن باقيمانده ليوان است. بحاراالنوار ـ جلد  ـ پائين 1
 .256ـ صفحه  15گيرد. مستدرك الوسائل ـ جلد  ـ از ما نيست كسى كه به وى توسعه داده شده و او بر عيال خود سخت مى 2
 .22ـ صفحه  4نورالًقلين ـ جلد ـ حد وسط دو عمل ناپسند يعنى اسراف و اقتار. تفسير  3
 .221ـ صفحه  16جلد  -اى دست بردار. مستدرك الوسائل  ـ هرگاه اشتها داشتى بخور و هنوز سير نشده 4
 ـ چشم عاشق از ديدن عيوب معشوق نابينا و گوش او از شنيدن زشتيهايش كر است. غررالحكم. 5
 غررالحكم. شود. ـ آنكه با دوستانش مناقشه كند، رفقايش كم مى 6
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 اَحبـِبْ حَبـيـبـَكَ هـَوْنـا مـا»                                     

  
 عَسى اَّنْ يَكُوّنَ يُبْغِضُكَ يَوْما ما

بايست از حد متعادل خود  به هر حال محبّت و عشق مى

 321« خارج نشود

 

 دار كه اندازه نكوست اندازه نگه

دوس هم سّزاى دشمن است و هم اليق                                           

                                                           
ـ در دوستى تند نرو، شايد روزى دوست امروز، دشمن تو شود و اسرار تو  321

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. تحف العقول مترجم ـ 

 .212صفحه 
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 ـ افراط و تفريط در اعتقادات 8

نپـذيرفتن آن  معناى اى كه هر كدام دارند، در واقع به پافراتر گذاشتن و كوتاه آمدن در عقايد و مبانى اساسى خارج از چهارچوبه

مت حضـرت تفريط در اما اى پيرامون افراط و طلبد، ما فقط به نكته عقيده است. وسعت ابواب مختلف اعتقادات بحًى وسيع مى

 پردازيم. مىالسالم عليهمولى الموحدين 

مـورد وى  فرساى او در صدر اسالم به حدى بـود كـه دو دسـته در جود شخص دوم اسالم و فعاليت و تالشهاى طاقت وجود ذى

 بيراهه رفتند.

را حتـى  دانسـتند و او اى ميلوب حسادت شدند و او را آنقدر پائين آوردند كه س ّ او را واج  و باعث استجابت دعـا مـى دسته

 شمردند. مسلمان نمى

 اى ديگر چون او را بشر عادى نديدند، غلو كردند و او را تا به مرز الوهيّت پيش بردند. و دسته

 فرمايد: پردازد و مى آن حضرت خود به توصيف اين دو دسته مى

 1«هَلَكَ فِىَ رَجُالّنِ، مُحِبٌ غالٍ وَمُبْغِضٌ قالٍ»

 كند. بيان اين نكته، خاليق را به سوى اعتدال در اين زمينه دعوت مى و در جاى ديگر ضمن

 بُغْضُ اِلى غَيْرِ الْحقِ، وَخَيْرُسَيَهْلِكُ فِىَ صِنْفاّنِ، مُحِبٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُ اِلى غَيْرِ الْحَقِ وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْ»

 2«طُ االَوْسَطُ فَاَلّْزَمُوهُالنّاسِ فِىَ حاالً، اَلَنمَ

 آمده است.السالم عليهمدر ماه شعبان در توصيف پيروان آل بيت  السالم عليهدر صلوات مرويه از امام زين العابدين 

 3«اَلْمُتَقَدِمُ لَهُمْ مارِقٌ وَالْمُتَأَخِرُ عَنْهُمْ زاهِقٌ وَالالّزِمُ لَهُمْ الحِقٌ»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 به ترتي  صبحى. 111به ترتي  فيض و  113و كننده و دشمن هرزه زبان. نهج البالغه ـ حكمت ـ دو كس در مورد من هالك شدند دوست غل 1
اى كـه بخـاطر  كننده كه محبّت افراطيش به من وى را به غيرحقّ بكشـاند، و دشـمن تفـريط كننـده گردند، دوستدار افراط ـ بزودى دو گروه درباره من هالك مى 2

 .121رين مردم در مورد من كسانى ميانه اين دو دسته هستند، از آنها جدا نشويد. نهج البالغه ـ خطبه دشمنى قدم در راه باطل گذارد، بهت
پيش افتد از دين خارج و آنكه عق  ماند هالك و هر آن كس كه مالزم و همراه آنها باشـد بـدانها ملحـق شـده اسـت. مفـاتيح  السالم عليهمـ هر كه از اهل بيت پيامبر  3

 ل ماه شعبان.الجنان ـ اعما
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 ازدواج

در تمـامى  بشر براى ادامه نسل و برقرارى چرخه طبيعت، موجودات را جفت آفريد. وجود دو جنس مخالف در كنـار هـمخالق 

 مخلوقات و موجودات، باعث ترقى و تكامل چرخه طبيعت و مبدأ پيدايش آثار در آنهاست.

 1ءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَذَكَرُوّنَ. وَ مِنْ كُلِ شَى

دنيـاى  آيـد، در اى بـه وجـود نمـى با هم عمل لقاح انجام ندهنـد، گلـى و ميـوه« نر و ماده»در عالم نباتات تا دو نبات دانيم  مى

ها  فرماست. ريگ حكم حيوانات همين امر كامالً مشهود است، و حتى بر اساس آخرين تحقيقات در دنياى جمادات. نيز اين قانون

منفـى و بارورشـدن آنهـا، حاصـل  هاى نافع از به هم خوردن دو قط  مًبت و ا و بارانها هم نر و ماده دارند، غرش ابره و سنگ

 شود، و... مى

اى در آيات  گسترده گيرد، و لذا دستورات ترى به خود مى در انسان به واسطه وجود قواى قوى روحانى، اين مسئله شكل پيچيده

 باره وارد شده است. و روايات دراين

ديگـر بـه  رسـاند، و از سـوى از يا سو، توجه اسالم به اين امر مهم غريزى و نياز اساسى بشر را مـىعلت كًرت اين دستورات 

 گذارد، مرتبط است. احترامى كه دين خاتم به كوچكترين واحد اجتماعى يعنى خانواده مى

اديـانى كـه  كـرد. فايـت مـىو اگر نبود جز همين مقدار توجه اسالم به مسئله ازدواج، براى اكمليت و خاتميت اين دين مبين ك

مطمئناً ادعاى خودشان  دهند، كنند و غرائز وجود انسان را بهاء نمى مدعى الهى بودن هستند و با نيازهاى فطرى بشر مبارزه مى

 اند. را به ثبوت نرسانده و بلكه نسخ شريعتشان را ثابت نموده

همـه رهبـران  هـا و پـاو و ها و كاردينال ها و اسقف كشيشدستور كليسا مبنى بر حرمت ازدواج براى روحانيون مسيحى اعم از 

 مسيحيت و رهبانان آنها، مخالفتى صريح با غرائزى است كه خداوند در انسان به وديعت نهاده است.

 از سوى ديگر گويند، مخالفت با فطرت بشر است، ولى دانند و مى برخى از اينان از يا سو مًالً منع موقت از آبستنى را حرام مى

 تازند. با وضع چنين قانون ساختگى بر فطرت بشر مى

نيـز دامنـه  اند و آنهـا البته ناگفته نماند كه اكنون در ميان فِرق مختلف مسيحيت، تنها بخشى از آنان بر اين عقيده پايدار مانده

 اند. عقيده خود را بسيار محدود نموده

 لّزوم ازدواج

صدر بحـث  اى كه در خيزد. آيه داند و به شدّت با اجتناب از آن به مخالفت بر مى اسالم ازدواج را يا سير طبيعى براى بشر مى

تشـويق دختـران و  به معناى دستور فراهم نمودن مقدمات ازدواج و« انكحوا»گذشت دليل روشنى بر اين مسئله است فعل امر 

مخالفت بـا آيـه شـريفه  انايى آن را دارد، بهپسران به ايجاد زندگى مشترك است و كسى كه در اين امر كوتاهى كند با اينكه تو

پيامبر از تمكن مـالى وى سـرال  نموده روزى نزد حضرت آمد، ازدواج نمىآلـه و عليه اهلل صلىپرداخته است. عكّاف از اصحاب پيامبر اسالم 

 كرد و چون از عكاف جواب مًبت شنيد، فرمود:

 2تَّزَوَجْ وَ اِالّ فَاَنْتَ مِنَ الْمُذْنِبينَ.

 ر روايت ديگر پيامبر تاركين ازدواج را اشرار امت معرفى نموده است.د

 3شِرارُ اُمَتى عُّزّابُها.

 فرمايد اصالً مسلمان نيست. داند و مى مى« شرّ»و « مذن »و در خبر ديگرى تارك ازدواج را باالتر از 

                                                           
 ( و از هر چيز دو جفت آفريديم تا شايد متذكر شويد.42ـ )سوره ذاريات، آيه  1
 .155، ص 14الوسائل، ج  باشى مستدرك ـ ازدواج كن و گرنه از گنهكاران مى 2
 ـ اشرار امت من، مجردهاى از آنان هستند همان. 3
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 1اَلنِكاحُ سُنَتى فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتى فَلَيْسَ مِنّى.

 ترين بناى اسالم را ازدواج دانسته است. روايت عزيزترين و گرامى و در اين

 2عَّزَ وَ جَلَ وَ اَعَّزُ مِنَ التَّزْويجِ.   ما بُنِىَ فِى االِْسْالمِ بَناءً اَحَبُ اِلَى اللّه

 آثار دنيوى ازدواج

 ند از:تاكيد اسالم بر مسئله ازدواج به خاطر آثار مًبت آن است. برخى از اين آثار عبارت
 ـ رفع نياز روانى 1

اسـت كـه هـر  تواند همه نيازهاى خود را مرتفع سازد، مصائ  و مشكالت در جامعه به حدى طبيعى است انسان به تنهايى نمى

خوردن و... به واسطه  آورد، اغراق نيست اگر بگوئيم منع اسالم از تنها خوابيدن، تنها سفر كردن، تنها غذا تنهايى را از پاى در مى

 تبعات فاسد آن است.

نوميـدى را  ها را بتواند تسكين دهد و بـا اهـداء روح اميـدوارى، يـاس و ها و غصه اگر در كنار انسان، همسرى مهربان باشد، غم

 سازد. نمايد و او را به موفقيت نزديكتر مى ترديد آدمى را در مقابل مصائ  صبورتر و بردبارتر مى بزدايد، بى
 ـ سكوّن و آرامش 2

 داند. از علل مهم ازدواج سكون و آرامش است. قرآن كريم ايجاد سكون و مودّت را آيه و نشانه رحمت خود مىيكى 

 3هُوَ الَذى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها  لِيَسْكُنَ اِلَيْها....

 لِتَسْكُنُوا اِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةً وَرحْمَـةً اِّنَ فـى ذلِـكَ الَيـاتٍ لِقَـوْمٍ      وَ مِنْ آياتِهِ اَّنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجاً

 4يَتَفَكَرُوّنَ.

 داند. و در آيه ديگر، خداوند ش  را مايه سكون مى

 5الَذى جَعَلَ لَكُمُ الَيْلَ لِتَسْكُنُوا فيه....   اَللّه

رود، خـوف و  مـى هاى جمع آورى مال و ثروت، اندك و گاهى از بين پذيرد، قيل و قال ىبا آمدن ش ، جار و جنجال روز پايان م

 دهد. اضطراب از حوادث كس  و كار جاى خود را به سكوت و آرامش مى

 همسر نيز مايه سكون و آرامش دل است.

 آيه: فرمايد مانند صحبت مى« زوجيّت»جال  اينجاست، آنگاه كه خداوند متعال از خلقت همه اشياء بر اساس اصل 

 6... وَ مِنْ كُلِ الَثمَراتِ جَعَلَ فيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ....

وقتـى از  آورد ولـى كرد، از آرامش دل سخنى بـه ميـان نمـى بودن همه مخلوقان را بيان مى سوه ذاريات كه جفت 42و نيز آيه 

 ند.ك گويد، مسئله سكون و آرامش را مطرح مى زوجيّت زن و مرد سخن مى

 ...لِيَسْكُنَ اِلَيْها...

 ...لِينسْكُنُوا اليْها....
 ـ ارضاء ميل جنسى 3

اين شـهوت،  شهوت جنسى يكى از غرائز وجود انسان است به طورى كه بدون آن، ناقص بودن آدمى آشكار و هويدا است. ارضاء

 گردد. و... مى و نيز ضعف قواى جنسى به طريق حرام و نامشروع، موج  آثار زيانبارى از جمله اختالالت روانى و عصبى

                                                           
 (.222، ص 123اعراض كند از من نيست جزء امت من نيست )بحاراألنوار، ج ـ نكاح و ازدواج سنّت من است و آن كسى كه از سنّت من  1
 .3، ص 14تر و عزيزتر از ازدواج نيست وسائل الشيعة، ج  داشتنى ـ بنايى در اسالم نزد خداوند عزّ و جلّ دوست 2
 ار داد تا در كنارش بياسايد.( اوست خدايى كه شما را از يا فرد آفريد و همسرش را از جنس او قر132ـ )سوره اعراف، آيه  3
هاى او اين است كه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنها آرامش يابيد و در بين شما مودّت و رحمت قرار داد،  و از نشانه 21ـ سوره روم، آيه  4

 همانا در اين آياتى است براى اهل تفكر.
 ست كه ش  را براى شما قرار داد تا استراحت كنيد.( خداوند آن كسى ا61ـ )سوره غافر، آيه  5
 ها دو جفت آفريد. و از تمام ميوه 3ـ سوره رعد، آيه  6
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سوى ديگر  توانند از سويى ديو شهوت را مهار كنند و از اند، مى زن و شوهرى كه بر طبق معيارهاى دينى خود را به هم گره زده

 از اثرات نامطلوب آن در امان بمانند.

است بـه طـورى  اسده، از نوعى لذّت برخوردارعالوه بر اين دو، ارضاء شهوت جنسى از طريق مشروع به واسطه نداشتن تبعات ف

 باشد. كه كاميابى زن و شوهر از آميزش گاهى با هيچ لذّت دنيوى قابل مقايسه نمى

اسـت  براى خود، در ميان لذائذ گوناگون دنيوى، تعدادى محدود از آنها را، كه از جمله آنهـا ازدواج آله و عليه اهلل صلىحضرت رسول اكرم 

 طلبد: مى

 1يبُ مِنْ دُنْياكُمْ اِالّ النِساءَ و الّطّيبَ.ما اُص

قياس نيسـتند،  دهد، هر چند اين دو قابل و جال  اينجاست كه در روايت ديگر لذّت زن را در كنار ح ّ و عشق به نماز قرار مى

 كند. اما اين خود از اهميّت ازدواج حكايت مى

 2لنِساءِ.جُعِلَ قُرَةُ عَيْنى فِى الصّالةِ وَ لِذَتى فِى ا

 فرمايد: لذيذترين چيزها در دنيا مجامعت است. نيز مى السالم عليهامام صادق 

 3اَلَذُ األَشْياءِ مُبْاضِعَةُ النِساءِ.

 ـ برقرارى نسل 4

شـكل  هـاى آتـى ادامه حيات بشر و منقطع نشدن نسل، منوط به ازدواج است و در گـرو زنـدگى مشـترك زن و شـوهر، نسـل

 گيرند. مى

چند متأسفانه  از دالئلى كه اسالم بر مسئله ازدواج تاكيد فرموده، توجّه به كًرت جمعيّت مسلمين و ترغي  به آن است. هريكى 

جمعيّت ندارد، بلكـه بـا نـوع  نگرند و با دالئلى كه ارتباط چندانى با كًرت در زمانه ما با مسئله ازدياد جمعيت به ديد منفى مى

القائات اروپا و جهان غرب كه بـه واسـطه  اند و به نحوى است، مانع رشد جمعيّت مسلمين شده مديريت اقتصادى بيشتر مربوط

شدت نگران  جعميّت انـدك خـود و جمعيّـت  نابودى كانون خانواده در ميان آنها، ميل به داشتن فرزند ندارند، و از اين نظر به

در ستايش كًرت جمعيـت در آينـده و قيامـت وارد  نصوصى كهاند، ولى به هر حال از  زياد كشورهاى شرقى هستند، را پذيرفته

 توان به سادگى گذشت. شده است نمى

 4اً....غند  االَُْمنمن: مننْ كانن يُحِ ُّ اننْ ينتّنبِعن سُنّنتى، فناِنّن مِنْ سُنّنتى انلتّنزْويجن، ون اُطْلُبُوا الْونلندن فناِنّى مُكاثِرٌ بِكُمُآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 فرمايد: و نيز مى

 5تَنَاكَحُوا تَناسَلُوا، اُباهى بِكُمُ االُْمَمَ يَوْمَ القِيمِةِ.

كـنم، مـانع  مى فرمايند من در آينده مباهات همين كه مباهات و فخر پيامبر به آينده و حتى روز قيامت تعلق گرفته است و مى

 هاى گذشته است. ربوط به زمانگويند: اين حديث م شود كه مى پايه برخى مى استدالل بى

 فوائد اخروى ازدواج

اسـتعداد  شود. زيرا ماحصـل همـه آنهـا، زايـل شـدن آنچه كه از فوايد دنيوى ازدواج بيان كرديم، به نحوى مربوط به آخرت مى

ولى به هر گشت.  هاى شيطانى در امور جنسى است و اثر چنين تقوايى در روز قيامت ظاهر خواهد معاصى و دور شدن از ليزش

 نماييم. مى حال، در اين قسمت از بحث، دو اثرى كه جنبه معنوى بيشترى در آنها لحاظ شده است، بررسى
 ـ عبادت 1

 1: رنكْعنتانِ يُصنلّيها الْمنتنزنوِّجُ انفْضنلُ مِنْ سنبْعينن رنكْعنةٍ يُصنلّيها الْعنزنبُ.السالم عليهقال الصادق 

                                                           
 .12، ص 14ـ از دنياى شما جز زن و عطر، چيزى ديگر برنگزيدم وسائل الشيعة، ج  1
 ـ نور چشم من در نماز و لذّتم در زنان قرار داده شده است همان. 2
 .321، ص 5مجامعت با زنان است فروغ كافى، ج ـ لذيذترين چيزها  3
 .4، ص 14الشيعة، ج  ورزم وسائل ـ كسى كه دوست دارد از سنّت من پيروى كند، همانا سنّت من ازدواج است و فرزند بخواهيد كه من فردا به كًرت شما فخر مى 4
 .153، ص 14الوسائل، ج  كنم مستدرك مى ـ ازدواج كنيد، صاح  فرزند شويد كه من به كًرت شما در روز قيامت مباهات 5
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حضور بيشـتر  زن، با شخص مجرد ممكن است، به ظاهر برابر باشد، و شايد شخص مجرد بانماز شخص همسردار چه مرد و چه 

داشـته اسـت، نمـاز وى بـا  دل، به درگاه خداوند بايستد و نيز اهل معصيت نباشد. ولى چون انسان مجرد زمينه معصيت را نگه

 تر دارد. اى ضعيف فرض مساوى بودن كيفيتش با نماز متأهل رتبه
 نـ تكميل دي 2

 2: كنمُلن ديننهُ.آله و عليه اهلل صلى   ينتنزنوّنجُ، اِالّ قالن رسولُ اللّه آله و عليه اهلل صلى: لنمْ ينكُنْ انحندٌ مِنْ انصْحابِ الرّنسُولِ السالم عليهقال على 

 و نيز فرمود:

 3الثّانى.فِى الشَّطْرِ    مَنْ تَّزَوَجَ فَقَدْ اَحْرَزَ شَّطْرَ دينِهِ فَالْيَتَقىِ اللّه

 
 

 رفع موانع

چند مانع كه  از جمله دستورات اسالم در خصوص ازدواج، رفع موانع احتمالى بر سر راه آن است. در اين قسمت از بحث به بيان

 دهيم. قرار مى شود پرداخته و از ديدگاه آيات و روايات آنها را مورد بررسى متأسفانه سد راه ازدواج دختران و پسران مى
 ـ فــقر 1

درآمـد بـه  اى را بـراى اقشـار كـم يكى از موانع بر سر راه ازدواج، فقر اقتصادى است. هرچند معيشت اقتصادى مشكالت عديده

مرتبط با دين آدمى  شود آنها را بر اهميت مسئله ازدواج كه توان آنها را ناديده گرفت. ولى به هر حال نمى همراه دارد و البته نمى

ترديد خوددارى از ازدواج  هاست. بى بلندپروازى هاى حل اين معضل بزرگ، كاستن از توقعات و از شيوهشود، ترجيح داد. يكى  مى

 داشت كه با اثر فقر و تهيدستى قابل مقايسه نيست. و يا تأخير بيش از حدّ آن، آثار مخرّب جسمى و روانى به دنبال خواهد

مزدوجين فقير را  عال توسعه بخشيد، خداوند خود وعده فرموده است كهمهمتر آنكه بايستى دايره توكّل و اميد را به خداوند مت

 نياز سازد. از فضل خود بى

 4واسِعٌ عليمٌ.   مِنْ فَضْلِهِ و اللّه   وَ اَنْكِحُوا االَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحينَ مِن عِبادِكُمْ وَ اِمائِكُمْ اِّنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللّه

 ج بخاطر فقر اقتصادى، مورد نكوهش قرار گرفته و سوء ظن بخداوند دانسته شده است.ترك ازدوا

راءن فُقنـ عنزّن ون جنـلّن ينقُـولُ: اِنْ ينكُونُـوا   عنزّن ون جنلّن، اِنّن اللّه   : مننْ تنرنكن التّنزْويجن منخافنةن العيلنةِ فنقندْ ساءن ظننُّهُ بِاللّهآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 5مِنْ فنضْلِهِ.   يُيننِهِمُ اللّه

 6: انلرِّزْقُ منعن النِّساءِ ون الْعِيالِ.السالم عليهقال الصادق 

 ـ تشريفات 2

آن دو،  هـاى سـنگين بـر  دو طـرف يـا يكـى از يكى از موانع بر سر راه وصلت دختران و پسران، تشريفات زائد و تحمل هزينـه

 باشد. مى

عظيمـى را در  برخى خرافات محلّى در برخى نقاط كشور، اين معضل را دو چندان نموده و عمـالً سـدّهاى سنگين توأم با  خرج

 برابر ازدواج جوانان ايجاد كرده است.
 ـ والدين 3

                                                                                                                                                                                                             
 .6، ص 14كند از هفتاد ركعت نماز عزب، برتر است وسائل الشيعة، ج  ـ دو ركعت نماز كه متأهل اقامه مى 1
 .152، ص 14الوسائل، ج  ازدواج نكرد، مگر اينكه پيامبر فرمود: دينش كامل شد مستدرك آله و عليه اهلل صلىـ احدى از اصحاب پيامبر  2
 .54، ص 3ـ كسى كه ازدواج كند قسمتى از دينش را حفظ كرده است و براى حفظ قسم ديگر از خداى بترسد محجة البيضاء، ج  3
كند  از مىني همسر و نيز غالمان و كنيزان صالح خود را همسر دهيد، اگر فقير و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنها را بى مردان و زنان بى 32ـ سوره نور، آيه  4

 كه او گشايش دهنده و آگاه است.
ل خود بـه آنهـا عطـا ـ كسى كه به خاطر ترس از فقر ازدواج نكند، به خداوند عز و جل سوء ظن نموده است زيرا كه او فرموده است اگر فقير باشند خداوند از فض 5

 .24، ص 14فرمايد وسائل الشيعة، ج  مى
 .26ان، ص ـ روزى با زن و فرزند همراه است هم 6
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پسـرى كـه از  يكى ديگر از موانع بر سر راه دختران و پسران در امر ازدواج، نظرات و عقايد نابجاى والدين است. گاهى دختـر و

والدين بايد بداننـد،  شوند. شوند، با مخالفت پدر و مادر روبرو مى روع همديگر را يافته و آماده آغاز زندگى زناشويى مىطريق مش

همسـر فرزندانشـان دخالـت  وظيفه آنها تهيه امكانات ازدواج فرزندان در حد توان آنان است و شايسته نيست، آنان در انتخـاب

 پسنديده نيست. مفيد خواهد بود، ولى تحميل عقيده خود بر اوالد، عملىكنند، البته هر چند راهنمايى آنها 

هسـتند و كسـى  خواهم با زنى ازدواج كنم ولى پدر و مادرم با وى مخالف گويد: به امام صادق عرض كردم: مى ابن ابى يعفور مى

 ديگر را در نظر دارند، امام در پاسخ فرمودند:

 1الَتى يَهْوا اَبَواكَ.تَّزَوَجِ الَتى هَوَيْتَ، وَدَعِ 

هماهنـگ باشـد،  هاى شـرع و عقـل البته همان طور كه اشاره شد اگر نظريات والدين بر طبق معيارى صحيح بوده و با خواسته

 انديشند. صالح كار او نمى نصيحتى بزرگوارانه است و سزاوار است جوان به ديده منّت بپذيرد، زيرا او بايد بداند والدين جز به

 انتخاب همسر معيار

وسيع نموده و  دقّت دين مبين اسالم در رابطه با ازدواج به حدى است كه حتى در خصوص معيارهاى انتخاب زن و شوهر، بحث

 هاى آن پرداخته است. به بررسى معيارها و ويژگى

معيـار واقعـى  لـى آيـا اينهـاتوان ناديده گرفت: و هايى از قبيل داشتن امكانات مادى، تحصيالت و جمال و زيبايى را نمى ويژگى

 انتخاب همسرند؟

نبـوده و بـه  هايى كه اين خصوصيات را دارند در زندگى موفق گردد، چرا گاهى زوج اگر سعادت زوجين با اين معيارها تأمين مى

 اند؟ اصطالح، بخت خوشى نداشته

زناشويى در برخى از  هاى شود؟ و چرا خيانت ر مىت رود و تكان دهنده چرا آمار طالق در برخى از كشورهاى دنيا، هر روز باالتر مى

كسانى كه براى حداقل يـا بـار  كشورهاى دنيا آمار وسيعى را به خود اختصاص داده است. به طورى كه در برخى ممالا، آمار

 اند نادر است؟ خيانت ننموده

 است. دت بيافريند غير اينهااى پوالدين بين زوجين ايجاد كند و خوشبختى و سعا پيداست معيارى كه بتواند علقه

 در اين مقوله به چند معيار گزينش همسر كه در اخبار و احاديث به آنها اشاره شده است توجه كنيد:
 ـ ايماّن 1

تقوا و به دور از  اى زايل شود، تحصيل بدون معيارهاى مادى زودگذر است. ثروت بقايى ندارد، جمال چه بسا با كوچكترين حادثه

آدمى با چنـگ زدن بـه آن  تواند سعادت زوجين را فراهم كند ايمان به مبدأ اليتناهى است كه ت، آنچه كه مىعمل، ارزش نيس

 توان روحانى مضاعفى يابد.

 به چند روايت نيز در اين زمينه توجه فرماييد:

 2لْمُسْلِمنةِ.: المُرْمِنُ كُفْوُ الْمُرْمِننةِ ون الْمُسْلِمُ كُفْوُ اآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

لِدينِها جنمنعن  اِلنيْهِ، ون مننْ تنزنوّنجنها لِجنمالِها رناىن فيها ما ينكْرنهُ، ون مننْ تنزنوّنجْها   : مِنْ تنزنوّنجن اِمْرنئنةً لِمالِها ون كنلنهُ اللّهآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 3لنهُ ذلِان.   اللّه

 ايمان و تقوا را به عنوان شريا زندگى، مورد نكوهش قرار داده است. اسالم، انتخاب زنى زيبا ولى بدون

 4السُّوءِ. ون ما خنضْراءُ الدِّمننِ، قال: انلْمنرْئنةُ الْحنسْناءُ فى مننْبنتِ   : اِيّاكُمْ ون خنضْراءن الدِّمننِ، قيلن يا رنسُولن اللّهآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

                                                           
 .421، ص 5خواهند رها نما فروغ كافى، ج  خواهى و آنچه كه پدر و مادرت مى ـ ازدواج كن با آن كه تو مى 1
 .44، ص 14ـ مرمن همتاى مرمن و مسلمان همتاى مسلمان است وسائل الشيعة، ج  2
مايد و كسى كه با دخترى به خاطر زيباييش ازدواج نمايـد از وى چيزهـايى كـه ن ـ كسى كه با زنى به خاطر مالش ازدواج كند خداوند وى را به آن مال واگذار مى 3

ن، ص شمارد خواهد ديد و كسى كه با دخترى به خاطر دينش ازدواج كند خداوند از فضل خود همه آنها را براى او در آن دختر جمع خواهد كـرد )همـا ناپسند مى

31.) 
 .12اى گمراه همان، ص  دند: اينها كيانند؟ حضرت فرمود: زنى زيبا از خانوادهاصحاب عرض كر« خضراء الدمن»ـ بپرهيزيد از  4
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 نمايد، نتايجى كه گاه غيرقابل جبران خواهد بود. سوء آن مى و آدمى را متوجه نتايج
 ـ عمل صالح 2

قلبى بوده، و  مراد از ايمان كه به عنوان محور معيارها بر شمرديم ايمانى است كه توأم با عمل صالح باشد، ايمانى كه تنها اعتقاد

كه عمل صالح از آن  ود ندارد، زيرا ايمان صحيح آن استبا عمل همراه نباشد ارزشى ندارد و اصوالً در اين حالت، ايمانى هم وج

 بتراود.

شايسته نـدارد،  تاكيد اسالم بر وجود ايمان و محوريت آن در زوجين به خاطر تراوش عمل صالح از آن است، همسرى كه كردار

 كند. زندگى را بر خود و بر زوجش تباه مى

 برد. از چنين زنى به خدا پناه مى السالم عليه به نقل از امام صادق آله و عليه اهلل صلىرسول خدا 

 1: انعُوذُبِان مِنْ اِمْرنئنةٍ تُشيبُنى قنبْلن منشيبى.آله و عليه اهلل صلى   كاّنَ مِنْ دُعاءِ رَسُولِ اللّه

 داند. حه مىسعادت مرد را در داشتن زن صال آله و عليه اهلل صلىبه نقل از حضرت رسول  السالم عليهدر روايت ديگر امام صادق 

 2مِنْ سَعادَةِ الْمَرْءِ الّزَوْجَةُ الصّالِحَةُ.

 داند. در حديًى ديگر، يكى از عوامل راحتى مرد را داشتن زن صالحه مى السالم عليهامام صادق 

 3... وَ اِمْرَئَةٌ صالِحَةٌ تُعينُهُ على اَمْرِ الدُنْيا وَ االْخِرَةِ.

 ر جامعه.و البته چه اندكند تعداد اين زنان د

 4: انلْمنرئنةُ الصّالِحنةُ مًِْلُ الْيُرابِ االَْنعْصنمِ ون لننْ يُوجندْ اِالّ قنليالً.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 5: منًنلُ الْمنرْئنةِ الْمُرْمِننةِ منًنلُ الشّامنةِ فِى الًنوْرِ االَْنسْوندِ.السالم عليهقال الصادق 

 ـ جمال 3

هم سـفارش  بيگانه نيست بلكه به اينها« زيبايى و جمال ظاهرى»د كه اسالم نسبت به معيارهاى ديگرى چون البته ناگفته نمان

وجود داشـته باشـند و  كند. ولى نبايد غافل شد كه اين معيارها، محور نيستند، به طورى كه اگر همه اين معيارهاى ظاهرى مى

خوشبختى بيافريند و خداوند از  ه معيارهاى جسمى نباشند، چه بسا همانفايده است. ولى اگر ايمان باشد و هم ايمان نباشد بى

معيارهاى جسمى و روانى جمع باشد، معيارهـاى  فضل خود، نعمتهاى ديگر را مرحمت نمايد. پيداست كه اگر در همسرى همه

 د توجه فرماييد:دستورات اسالم در اين مور اى از تواند زينتى محسوب گردد. به گوشه جسمى در كنار ايمانش مى

 6: انفْضنلُ نِساءِ اُمّنتى انصْبنحنهُنّن ونجْهاً ون انقنلّنهُنّن منهْراً.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 1ها فناِنن الشّنعْرن انحندُ الْجنمالنيْنِ.: اِذا انرادن انحندُكُمْ اننْ ينتنزنوّجن الْمنرْئنةن فنلْينسأنل عننْ شنعْرِها كنما ينسْئنلُ عننْ ونجْهِآله و عليه اهلل صلىو ايضاً عنه 

 ـ خانواده پاكدامن 4

دور از  اى بـه ديگر از معيارها، خوشنام بودن خانواده همسر است. شخصى كه خود از همـه نظـر شايسـته اسـت، ولـى خـانواده

 باشد. مى« خضراء الدّمن»معيارهاى قابل قبول اجتماعى دارد، مصداق ديگرى از همان 

اى گمـراه  خانواده هاى بعد منتقل كند، و فرزند به ظاهر شايسته از تواند به نسل راثت و ژنتيا، اخالق گذشتگان را مىچرا كه و

 نمانده است. ها را اعمال نمايد، اين معيار نيز از ديد روايات مخفى در طول زمان ممكن است برخى از گمراهى

                                                           
 برم به خدا از زنى كه قبل  از ايام پيرى، مرا پير نمايد همان. ـ پناه مى 1
 .23ـ از سعادت مرد، داشتن زنى پاكدامن است همان، ص  2
 .24نيا و آخرت او را يارى دهد همان، ص ـ سه چيز موج  راحتى مرمن است... و زنى پاكدامن كه در امور د 3
الوسائل،  شود )مستدرك شود اعصم، كالغى است كه يا پاى او سفيد است و آن به ندرت پيدا مى ـ زن صالحه در امت من مانند كالغ اعصم است كه كم يافت مى 4

 (.112، ص 14ج 
 (.23، ص 14باشد )وسائل الشيعة، ج  ىـ مًل زن با ايمان مانند گاوى پيشانى سفيد در زيبايى و كميابى م 5
 .16مهرترين آنها هستند همان، ص  ـ بهترين زنان امت من زيباترين آنها و كم 6
الوسائل، ج  پرسد از موى زن نيز سرال نمايد، زيرا مو يكى از دو زيبايى است مستدرك ـ هر كسى از شما خواست ازدواج كند همان طورى كه از زيبايى صورت مى 1

 .131ص ، 14



 90 

 1فى الْحِجْرِ الصّالِحِ فناِنّن الْعِرْقن دنسّاسٌ.: تنزنوّنجُوا آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

افـراد  البته ناگفته نماند كه اين قاعده كليّت مطلق ندارد و فرمايش پيامبر مكـرم اسـالم، متوجـه غالـ  مـوارد اسـت و وجـود

چنين ظرفيتى  ايى كهه اند، از ميان خانواده اى كه حجّت خداى بر زمين شمرده شده و ياورى دين او را بر دوش كشيده شايسته

 اند، كم نيستند. نداشته

مشركين  از سران« ابو عامر»در ش  زفافش به جنگ احد شتافت و شهيد شد، فرزند  آله و عليه اهلل صلىحنظله كه براى يارى پيامبر خدا 

بـا پيـامبر خـدا،  عنادىاست، ابوعامر در نبرد احد با مشركين بود، توطئه مسجد ضرار نيز ساخته و پرداخته اوست، وى از هيچ 

ابـن  عبـداهلل»مشـهور بـه  سركرده منافقان مدينه بود، وى كه در تاريخ« عبداهلل بن ابى سلول»كرد. پدر عروس نيز  كوتاهى نمى

 جمالت را بر زبان راند و به پيامبر خدا ترين است، در اوج استقبال مردم مدينه از پيامبر، بدترين برخورد و تندترين و زننده« ابى

 2مده. اند و در اينجا ما را فري  گفت: اى مرد، برو نزد كسانى كه تو را فري  داده آله و عليه اهلل صلى

تـاريخى، او  طلبـى او را بـرمال كردنـد، بنـابر شـواهد اهل مدينه با شنيدن سخن عبداهلل، از پيامبر پوزش طلبيدند و راز رياست

 آرزوهايش از بين رفت. جيان حكمرانى نمايد، ولى با ورود پيامبر همهخواست رهبر يًرب گردد و ميان اوسيان و خزر مى

 اى ديگر از اين قبيل است. خواند، نمونه او را ميوه دل خود مى السالم عليهبكر كه فرزند ابوبكر است و على  محمد بن ابى

در چنـين  ايمـان ند، بلكه زن زيبـا و بـىك ايمان را مذمت نمى زن مرمنه در خانواده بى« خضراء الدّمن»ناگفته نماند كه روايت 

 شود. دهد و اين از لطايف روايت محسوب مى اى را مورد نكوهش قرار مى خانواده

 شيوه گّزينش

زيـادى  مرحله اول در گزينش همسر، مشورت با بزرگان و از جمله والدين است، آنـانى كـه بـراى بـارور شـدن جـوان زحمـات

با آنها را اساس  اند، در حاشيه قرار گيرند. جوانها مشورت ساليان سال چشم به راه آن بوده اند، سزاوار نيست در امرى كه كشيده

 كار خود قرار دهند و در اين راستا از تجربيات آنان بهره برند.

 3: لنيْسن مِنّا مننْ لنمْ يُونقِّرْ كنبيرننا ون ينرْحنمْ صنييرننا.السالم عليهقال الصادق 

 آنها محروم نسازند.و خود را از دعاى خير 

 4: انرْبنعنةٌ ال تُرندُّ لنهُمْ دنعْونةٌ... ون والدٌ لِونلندِهِ.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

قبل از تصميم  خواهد همسر آينده خود را انتخاب نمايد، بعد از طى تمامى مراحل و مرحله دوم، جواز رؤيت است. كسى كه مى

 احتمالى خود، نظر نمايد.تواند به صورت همسر  نهايى مى

وى نگاه  تواند به صورت زن بنگرد و يا از پشت سر به در پاسخ اين سرال  كه آيا مردى كه قصد ازدواج دارد مى السالم عليهامام صادق 

 فرمايند: كند؟ مى

 5ظُرَ اِلى خَلْفِها وَ اِلى وَجْهِها.نِعَمْ ال بَأْسَ اَّنْ يَنْظُرَ الرَجُلُ اِلى الْمَرئَةِ اِذا اَرادَ اَّنْ يَتَّزَوَجَها، يَنْ

 تسريع در امر ازدواج

اسـت كـه اگـر  برخى ديگر از اخبار و احاديث وارده، رواياتى است كه تاكيدى شديد در تسريع ازدواج دارند. دستور اسـالم ايـن

مهمى آثار مخربى  نين امركسى شرايط و معيارهاى ازدواج را داشت، درنگ به خود راه ندهد و تعجيل كند، سستى كردن در چ

 تواند به دنبال داشته باشد. را مى

 فرمايد: مى آله و عليه اهلل صلىخدا  به نقل از رسول السالم عليهامام باقر 

 1يرٌ.باِذا جائَكُمْ مَنْ تَرْضَوّْنَ خُلْقَهُ و دينَهُ فَّزَوِجُوهُ وَ اِّنْ ال تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى االَرْضِ وَ فَسادٌ كَ
                                                           

 .44552گذارند كنزالعمال،  ها تأثير مى ها و نطفه اى پاكدامن وصلت كنيد كه ريشه ـ با خانواده 1
 .123، ص 12ـ بحاراألنوار، ج  2
 .165، ص 2ـ از ما نيست كسى كه بزرگان ما را احترام نگذارد و به اطفال ما رحم نكند اصول كافى، ج  3
 .41، ص 11شود... يكى از آنها دعاى پدر براى فرزند است بحاراألنوار، ج  نمى اند كه دعاى آنها رد ـ چهار دسته 4
 .52، ص 14سر به وى نگاه كند وسائل الشيعة، ج  ـ بلى مانعى نيست در اينكه مردى كه قصد ازدواج دارد به صورت زن و نيز از پشت 5
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 بيند كه دخترش در خانه او عادت ماهيانه نشود. سعادت مرد را در اين مى السالم عليهامام صادق 

 2مِنْ سَعادَةِ الْمَرْءِ اَّنْ ال تَّطْمِثَ اِبْنَتَهُ  فى بَيْتِهِ.

ارتبـاط غيـر  كـه شود. بايد توجه داشـت در اين رابطه كم شدن فاصله بين خواستگارى تا عقد و نيز عقد تا عروسى سفارش مى

توجه به برخى مسائل  صحيح دوره خواستگارى تا عقد، مشروع نيست و همينطور، حياء بسيارى از دختران بعد از زمان عقد، و يا

جدايى يا طالق منجر شود. لذا  جزيى در رفتارهاى خانوادگى يكديگر و غير اينها، چه بسا موج  پاره شدن عقد ازدواج شده و به

 كنيم. مى فواصل، مخصوصا فاصله بين خواستگارى تا اجراى عقد را توصيه كاسته شدن اين

 

 نكات مهم

 نماييم. در پايان اين مبحث، چهار نكته به عنوان تتمه بحث عنوان مى
 ـ ازدواج در جوانى 1

بينديشيد از آنچـه  آن هاى اسالمى، ازدواج در سنين آغازين بلوغ است. اگر مقدارى به عواق  تأخير ازدواج  و آثار يكى از ارزش

 آوريد: كه ما بخواهيم در اهميت اين موضوع بنگاريم حقايقى بيشتر به دست مى

 عنبْـدُ فـىالْ   ه: ما مِنْ شابٍ تنزنوّنجن فى حنداثنةِ سِنِّهِ االّ عنجّن شنيْطانُهُ: يا ونيْلنهُ عنصنمن مِنّى ثُلًْنى ديننهُ، فنلْينتّنقِ اللّـآلـه و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 3الًُّلْثِ الباقى.
 ـ مقدار مهريه 2

زوجيّـت را بـدان  پشتوانه زندگى مشترك، ايمان و عمل صالح است و زائيده اين دو، مودّت و صميميتى است كه خداوند پيوند

نها از هم پاشيده زندگى آ نمايد، عليهذا كًرت مهر هيچگاه پشتوانه زندگى نبوده و نخواهد بود، و كم نيستند زنانى كه محكم مى

مهـر، زنـدگى نـورانى و پرصـفائى را  هايى كه با كمترين مقدار و مهريه سنگينشان مانع آن نشده است و نيز كم نيستند خانواده

 نمايند. سپرى مى

 4: خنيْرُ نِسائِكُمْ انصْبنحنهُنّن ونجْهاً ون انقنلُّهُنّن منهراً.السالم عليهقال الصادق 

 داند، توجه كنيد: زن را در كًرت مهر وى مىهمين امام همام، شومى 

 5...فَامّاَ شُومُ الْمَرْئَةِ فَكِثْرَةُ مَهْرِهْا وَ عَقِمُ رَحِمِها.

 ـ ثواب واسّطه 3

غالمـان و  همسـر و نيـز فرمايد: به مردان و زنان بى سوره نور به امر وساطت در ازدواج پرداخته و با صييه امر مى 32ابتداى آيه 

 خود را همسر دهيد. كنيزان صالح

 فرمايد: هاى متعددى را براى كسى كه در اين مسير قدم بردارد عنوان مى در اخبار و احاديث نيز ثواب

هُ  مِنن الْحُورِ الْعين،   اللّه : مننْ زنوّنجن انخاهُ الْمُرْمِنُ اِمْرنئنةً ينأْنِسُ بِها ون تنشُدُّ عنضُدنهُ ون ينسْتنريحُ اِلنيْها، زنوّنجنهُآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل  و آننسـن

 6ون اِخْوانِهِ ون آننسنهُمْ بِهِمْ.آله و عليه اهلل صلىبِمننْ انحن ّن مِنن الصِّدّيقين مِنْ انهْلِ بنيْتِ ننبيِّهِ 

                                                                                                                                                                                                             
او در آوريد، در غير اين صورت موج  فتنه در زمين و فساد بزرگ خواهد گشـت همـان، ص  ـ وقتى اخالق و دين خواستگار، مورد رضايت بود، دختر را به تزويج 1

51. 
 .32اش عادت ماهيانه نبيند همان، ص  ـ از سعادت مرد اين است كه دخترش در خانه 2
د برآورد كه: واى بر او، دو ثلث دينش را از من حفظ ـ جوانى نيست كه در آغاز سنش آغاز بلوغ ازدواج كند مگر اينكه شيطانى كه مأمور فري  دادن وى است فريا 3

 (.142، ص 14الوسائل، ج  فرمايند: پس بنده براى حفظ ثلث باقيمانده بايستى تقواى الهى پيشه كند )مستدرك نمود. حضرت سپس مى
 .161ـ بهترين زنان شما كسانى هستند كه صورتى نيكو و مهرى كم دارند همان، ص  4
 .33، ص 14ًرت مهر و نازايى وى است وسائل الشيعة، ج ـ شومى زن در ك 5
ج وى در آورده و او را ـ كسى كه به برادر دينى خود، زنى كه موج  انس با وى و افزايش توان و آسايش و راحتى او باشد تزويج كند، خداوند حورالعين را به تـزوي 6

 .113، ص 14فرمايد مستدرك الوسائل، ج  د مأنوس مىالبيت پيامبر و يا دوستانش كه بخواه با هركدام از صديقين آل
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 1ةِ.اِلنيْهِ ينوْمن القِيمن   : مننْ زنوّنجن انعْزنباً كانن مِمّننْ يننْظُرُ اللّهالسالم عليهقال الصادق 

 فرمايند: نقل مى السالم عليهو نيز همان امام همام از حضرت امير 

 2بَيْنَهُما.   اَفْضَلُ الشِفاعاتِ، اَّنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَتَينِ فى نِكاحٍ حتّى بِهِ يَجْمَعَ اللّه

 ـ متعه )ازدواج موقت( 4

 است. رى از ترويج فساد و فحشاء ابداع فرمودهاى است كه دين مبين اسالم براى جلوگي ازدواج موقت، مهمترين شيوه

 3: لنوْال ما سنبنقننى بِهِ بننى الخنطابِ ما زننا اِالّ شنقِىٌّ.السالم عليهقال على 

 دارند. اى بر جواز آن داللت بنابراين ترديدى در جواز متعه بنابر مذه  شيعه، وجود ندارد. و آيه ذيل و روايات كًيره

 4تُمْ بِهِ مِنْهُنَ فَآتُوهُنَ اُجُورَ هُنَ فَريضَةً....... فَما اسْتَمْتَعْ

 5: لنيْسن مِنّا مننْ لنمْ يُرْمِنْ بِكنرّنتِنا ون لنمْ ينسْتحِلْ مُتْعنتننا.السالم عليهقال الصادق 

زندگى خـود  حلآيد كسانى كه زنان دائمى در م البته هر چند جواز متعه مشروط به ضرورت نيست، ولى از برخى روايات بر مى

 ها رجوع كنند. دارند، براى اطفاء شهوت به همان

 فرمايد: كند و امام در جواب مى در مورد متعه سرال مى السالم عليهعلى بن يقطين از امام كاظم 

 6عَنْها.   ما اَنْتَ وَ ذاكَ، قَدْ اَغْناكَ اللّه

 فرمايند: امام در جواب مى كند و مطرح مى السالم عليهفتح نيز همين سرال را نزد امام رضا 

بالتَّزويج فَلْيَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ، فَاِّنِ اسْتَغْنى عَنْها بالتَّزويجِ فَهِـىَ مُبـاحٌ لَـهُ اذا       هِىَ حَاللٌ مُبْاحٌ مُّطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ يُغنِهِ اللّه

 1عَنْها. غابَ

سـازد كـه  مـى را براى كسانى كه با سخنان ائمه آشنا هستند، آشـكارناگفته نماند، شيوه بيان امام در پاسخ به سرالها، اين نكته 

 3حمل اين نوع از بيان بر تقيّه كار آسانى نيست.

 شده است. الزم به ذكر است كه در روايات و احاديث، حداقل يا بار ازدواج موقت هر چند به قصد طل  لذّت نباشد، سفارش

 2جُلِ مِنْكُمْ اننْ ينخْرُجن مِنن الدُّنْيا حنتّى ينتنزنوّنجن الْمُتْعنةن ونلنوْ منرّنةً.: ما اُحِ ُّ  لِلرّنالسالم عليهقال الصّادق 

 

                                                           
 .26، ص 14نمايد وسائل الشيعة، ج  كند و نظر مى ـ كسى  كه به جوان عزبى زن دهد، از آنهايى خواهد بود كه خداوند روز قيامت به وى نگاه مى 1
 .21اوند بين آنها ايجاد وصلت نمايد همان، ص ها، واسطه شدن بين دو نفر براى عقد نكاح است، تا اينكه خد ـ بهترين پا درميانى 2
 .436شد همان، ص  داد هيچكس جز شقى مرتك  زنا نمى ـ اگر قبل از من، عمر ابن خطاب فتواى به حرمت متعه نمى 3
 كنيد الزم است مهر آنها را بپردازيد. ( و زمانى كه ازدواج موقت مى24ـ )سوره نساء، آيه  4
 .433، ص 14اين دو ايمان نداشته باشد، رجعت، حليّت متعه وسائل الشيعة، ج ـ از ما نيست كسى كه به  5
 (.442ـ تو را چه به آن، خداوند تو را از آن غنى نموده است )همان، ص  6
را با متعه حفظ كنـد، ولـى  تواند خود است براى كسى كه خداوند وى را به ازدواج دائمى غنى نساخته است. وى مى [بى قيد و شرط]ـ متعه، حالل و مباح مطلق  1

 اگر از متعه به وسيله ازدواج دائمى غنى شده است، متعه زمانى براى او مباح است كه به همسرش دسترسى نداشته باشد همان.
ازدواج و آئـين »در كتـاب  ـ توضيحات بيشتر كليه مطال  اين بحث، از جمله لزوم و تأكيد در استحباب ازدواج، معيارهاى انتخـاب همسـر، روابـط زوجـين و... را 3

 اثر مرلف، دنبال نمائيد.« زناشوئى در آينه حديث
 .443، ص 14الشيعة، ج  ـ دوست ندارم مردى از شما از دنيا رود و در عمرش ولو يا بار ازدواج موقت نكرده باشد وسائل 2
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 حقوق زّن

زن و شـوهر  در آيات و روايات بسيارى، روابط بين زن و شوهر تبيين شده است. برخى از اين دستورات به مسائل حقـوقى بـين

 باشند. ب نفقه و... مىپردازند كه از جمله آنها پرداخت مهريه، وجو مى

پرداخـت  توانيم مشاهده كنيم. به عنـوان مًـال در مـورد اگر به آيات مربوط به اين روابط بنگريم، نوعى تسامح و گذشت را مى

 فرمايد: مهريه برخى از زنان مطلّقه، خداوند مى

 1....... وَ اَّنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَقْوى وَ ال تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

 فرمايد: اى قرار داده نشده است مى و يا در مورد طالق زنى كه صرفاً عقد شده و مهريه

 2... وَ مَتِعُوهُنَ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بالْمَعْرُوفِ حَقّا عَلَى الُْمحْسِنينَ.

 فرمايد: ورزند، مى دشمنى مى همچنين در مورد زنانى كه با شوهرانشان عناد و

 3غَفُورٌ رَحيمٌ.   ... وَ اِّنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَاِّنَ اللّه

هم فاصله گيرند و  شود طرفين نزاع از حقوق در قوانين حقوقى اسالم، احكام قاطعى دارد، قاطعيت در اينگونه مقررات موج  مى

بطوريكه احكام تند و محكـم در  ل حقوقى در كانون خانواده با نوعى گذشت همراه است،تعدى مجدد ننمايند، ولى همين مسائ

و شـوهرى كـه ارتباطشـان چـوبين و  اينجا جايگاهى ندارند. چنين دستورى در اسالم اثر عميقى در روابـط زناشـويى دارد، زن

مان است كه بدون حايل و مواد مرطـوب ساخت خشا است، قادر به ادامه حيات مشترك نيستند. چنين بنائى همانند آجرهاى

براى اينكه محكم و ثابت بماند، بايستى چيـزى ماليـم،  ريزد. آجر و خشت ساختمان چيده شده باشد. اين بنا به راحتى فرو مى

 احسان است. آنها را به هم پيوند دهد، و آن در محيط خانواده همان عفو و

قالـ   پردازند، مـا در ايـن مقولـه، ايـن اخبـار و احاديـث را در خالقى خانواده مىبرخى ديگر از آيات و روايات به بررسى نظام ا

براى او زيبنـده و  نماييم و به تفصيل، حقوق واج  و بايسته مردان و همچنين آنچه كه ها آقايان بررسى مى ها و شايسته بايسته

مرد يعنى بذل نفقه مطـرح  امون مهمترين وظيفه حقوقىداريم. اما قبل از ورود به موضوع، كليّاتى را پير شايسته است، بيان مى

 نماييم. مى

 نفـقه

مـال همسـر  باشد كه از به معناى از بين رفتن است و در اينجا مراد، حوائج ضرورى زن، مطابق شأن وى مى« ننفنقن»ريشه ليوى 

 شود. اين حوائج كه عبارتند از خوراك، پوشاك، مسكن، عالج بيمارى و... . پرداخت مى

 اند: در پاسخ اين سرال كه حق زن بر مرد چيست، فرموده السالم عليهامام صادق 

 4يَسُدُ جَوعَتَها وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَها وَ ال يَقْبَحُ لَها وَجْهاً.

در ادامه همين روايت، مقدار تهيه روغن، گوشت، وسايل آرايش، لباس، و نيز ميوه هر فصل و مقدار آنها راالسالم عليهامام 

                                                           
 در ميان خود فراموش نكيند. ( گذشت به پرهيزگارى نزديكتر است و گذشت و نيكوكارى را231ـ )سوره بقره، آيه  1
 اى شايسته بدهد كه اين شايسته نيكوكاران است. ( آن كس كه توانايى دارد، به اندازه تواناييش، و آن كس كه ندارد، به نسبت خودش هديه236ـ )سوره بقره، آيه  2
 خداوند غفور و رحيم است.( و اگر عفو كنيد و چشم بپوشيد و ببخشيد )بهتر است( زيرا كه 14ـ )سوره تيابن، آيه  3
 .221، ص 15ـ حق زن بر شوهر آن است كه: گرسنگى او را رفع كند، بدنش را بپوشاند و چهره بر وى درهم نكشد وسائل الشيعة، ج  4
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خرجى  شود و حتى اگر زن فرمايد. ذكر اين نكته الزم است كه پرداخت نفقه از لحظه اجراء صييه عقد بر مرد واج  مى بيان مى

 تواند از آنها استفاده نكرده و درخواست نفقه كند. خود را داشته باشد و يا صاح  اموال شخصى باشد، مى

 ها بايسته
 ت، عبارتنداز:امورى كه رعايت آنها بر مردان الزم اس

 ـ آموزش دين 1

 فرمايند: كه از زنان پاكدامن آن عصر بوده مى« حنوْال»در روايتى، خطاب به  آله و عليه اهلل صلىرسول اكرم 

حَقٌ  الّزَكاةَ اِّنْ كاّنَ فى مالِهاو ... يا حَواْلءُ: لِلْمَرْئَةِ عَلى زَوْجِها اَّنْ يَشْبَعَ بَّطْنَها وَ يَكْسُوَ ظَهْرَها وَ يُعَلِمَها الصَالةَ وَ الصَومَ 

 1واَل تُخالِفَهُ فى ذلِكَ.

عمل بـه آنهـا  تعليمات عقيدتى و فرائض علمى و آنچه كه رعايت آن شرعا واج  است و زن از پيش آنها را فرا نگرفته و يا وقت

اين فريضه را روشن  باال ديديم، اهمّيتهائى كه در روايت  بايست در منزل شوهر و به وسيله او فرا گيرد، نمونه نرسيده است، مى

 سازد. مى
 ـ مجبور ننمودّن به غير وظايف 2

دهد چون پخت  مى زن در قبال شوهر وظايفى برعهده دارد كه در مبحث آتى بدان اشاره خواهيم كرد، بقيه امورى كه زن انجام

احسان زن به همسـر خـود و  تربيت اوالد، و پز، شستن ظروف، تطهير و نظافت، رختشوئى، شيردادن به طفل، پرورش كودك و

اينها مزد طلـ  نمايـد و در صـورت  تواند براى يكايا شود و هيچكدام بر زن واج  نيست، به طورى كه مى خانه خود تلقى مى

تـه مجبور به انجام امـور فـوق نمايـد. الب تواند زن را قبول، پرداخت اجرت بر شوهر واج  است. على هذا، مرد به هيچ وجه نمى

باشد. زن و مرد براى ايجاد محيطى امن به انجام  نمى چون محيط خانه محيطى خشا نيست ، طبعا پذيراى قوانين خشا هم

زن، چيزهايى كه بر وى فرض نيست و تنها احسان اوست بجـا  چيزى فراتر از وظايف و واجبات نياز دارند. مرد در مقابل احسان

همسر، تالش بيشتر در كس  معيشـت بـراى ايجـاد رفـاهى افزونتـر،  ارتند از محبت زياد بههايى از اين موارد عب آورد. نمونه مى

مشورت با وى در امور زندگى، احترام اخالقـى بـه او نـزد افـراد فاميـل و احيانـاً  همكارى و هماهنگى در امور زندگى با همسر،

 كند و... دار مى ن آن، دل وى را جريحهنكردن زن در بيان چيزى كه شنيد خدمت در منزل و  از همه مهمتر ناراحت

نماينـد و نبايـد  بايست با عطوفت و مهربانى، محيط خانواده را، پـر از صـلح و صـفا به هر حال اين دو مكمل يكديگرند. آنان مى

 هركدام بر ديگرى خارج از توان وى چيزى را تحميل كند. به اين دو روايت در اين زمينه توجه فرماييد:

 فرمودند: السالم عليهاى به امام حسن مجتبى  در نامه السالم ليهعحضرت امير 

 2وَ ال تُمَلِكِ الْمَرْئَةَ مِنْ اَمْرِها ما جاوَزَ نَفْسَها فَاِّنَ الْمَرْئَةَ رَيْحانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمانَةٍ.

 اند: نيز فرموده السالم عليهامام صادق 

 3عْنى بِذالِكَ الْيَتيمَ وَ النِساءَ.فى الضَعيفَيْنِ، يَ   اِتَقُواللّه

                                                           
وى حقى نهفته اسـت زكـات بـه وى  ـ اى حوالء: حق زن بر مرد اين است كه شكمش را سير كند، بدنش را بپوشاند، و به وى نماز و روزه ياد دهد و اگر در اموال 1

 .243، ص 14گونه امور با وى مخالفت نورزد مستدرك الوسائل، ج  بياموزد، و زن در اين
 .31البالغه، نامه  ـ به زن چيزى را بيش از توانش تحميل نكن، زيرا او چون شاخه گلى است خوشبو، نه قهرمانى خشن در ميدان كار نهج 2
 (.124و  121، ص 14از دو ضعيف، يتيم و زن است )وسائل الشيعة، ج  السالم عليهگويد مراد امام  د دو ضعيف، راوى سماعة بن مهران مىـ از خدا بترسيد در مور 3

 



 95 

تنگ بلورند زناّن نشكنيد  گفت پيامبر كه رعايت كنيد

امر مده آنچه بر او مشكل است  گفت امام من و تو زّن گل است                   

 ـ پرهيّز از تهمت و افتراء 3

نباشـد، طـى  اى تهمتى بزند و قادر به اثبات آن رمنهشود. كسى كه به زن م ناميده مى« قذف»افتراء و تهمت ناموسى اصطالحا 

هاى احتمالى اسـت  ياوه ضربه تازيانه به وى بزند. اين حكم بخاطر صيانت اجتماع مسلمين از 32بايست  مراحلى حاكم شرع مى

اهد بر صـدق گفتـه بايد چهار ش شود. و البته اگر مردى به همسر خود افتراء بندد، وى نيز يا كه باعث ترور شخصيت انسانى مى

ضربه تازيانه را  32بايست  صورت مى خود اقامه كند و يا چهار بار سوگند ياد نمايد تا بتواند حد را از خود دفع كند و در غير اين

عقوبت سخت قيامت، تهمت زنند را دربر خواهد  بديهى است اگر اين مجازات عملى نگردد، عذاب روحى و روانى و 1متحمل شود

 گرفت.

 2: ال تنقْذِفُوا نِسائنكُمْ فناِنّن فى قنذْفِهِنّن نِدامنةً طنويلنةً ون عُقُوبنةً شنديدنةً.السالم عليهالصادق قال 

 ـ منع از تنبيه 4

سياه شدن  مرد حق ندارد به هيچ وجه به تنبيه بدنى زن  بپردازد و اگر آزار جسمانى وى به حد سرخ شدن يا كبود گشتن و يا

مًقـال و  5/1شدنش  گردد. اگر محل ضرب، صورت باشد در صورت سرخ د، پرداخت ديه بر وى واج  مىصورت و بدن زن برس

مًقال شـرعى، و  43سرخ شود  مًقال طال ديه دارد و اگر ساير بدن 6مًقال و در صورت سياه شدن  3در صورت كبود شدنش 

 گردد. واج  مى عنوان ديهطال به  3مًقال شرعى 3مًقال و در صورت سياه شدنش  5/1اگر كبود شود 

كـه از  كـرد آمده است كه همسر حضرت، فري  شيطان خـورد و شـوهر را نصـيحت مـى السالم عليهدر داستان زندگى حضرت ايوب 

حـال  متوجه اغواى وى شد، سوگند ياد كـرد كـه اگـر ازآلـه و عليه اهلل صلىگوشتى كه با نام خدا ذبح نشده بخورد تا شفا يابد. پيامبرخدا 

بـود، از يـا  مارى بهبودى يابد، يكصد ضربه يا كمتر به او بزند. وقتى حضرت سالمتى خود را باز يافت، بر سر دو راهى ماندهبي

پوشى نبـود و از  چشم سو آن همه وفادارى در طول هفت سال و طبق نقل برخى روايات هيجده سال بيمارى، از همسرش، قابل

اى از سـاقه  دستور دادند دسته انجام آن بود. خداوند متعال مشكل وى را حل نمود وسوى ديگر سوگندى ياد كرده و الجرم به 

 گندم و امًال آن را برگيرد و سوگندش را چنين اداء كند.

 4وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثا فَاضْرِبْ بِهِ وَ ال تَحْنَثْ...

 فرمايد: قرآن كريم در مورد زنان ناشزه مى

   ّنَ اللّههُنَ فَعِظُوهُنَ وَ اهْجُرُوهُنَ فِى الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَ فَاِّنْ اَطَعْنَكُمْ فاَل تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبيالً اِ... وَ الّتى تَخافُوّنَ نُشُوزَ

 5كاّنَ عَلِيّاً كَبيراً.

ثالًـاً: دورى  كنـد، ها را اصالح نمىاند، ثانياً: پند و اندرز آن دستور تنبيه زنان در اين آيه شريفه خاص زنهايى است كه، اوّالً: ناشزه

 شود. گزيدن از آنها بيمارى عناد و سرپيچى آنان را برطرف نكرده است و راه تنها منحصر به زدن مى

علـوم روان  شيوه زدن نيز بايد به صورتى ماليم و لطيف باشد كه بدن وى را سرخ يا كبود و سـياه نكنـد. چنانچـه متخصصـين

دارند و راه درمان آنهامنحصر به تنبيـه بـدنى « آزارطلبى»يا « مازوشيسم»اند، برخى زنان حالتى به نام  درمانى و روانكاوى گفته

 مختصر است.

تنها با كيفيتى  گيرى و نهايت اينكه تنبيه بدنى زنان، جزء در صورت نشوز و در پى پايان مراحل ديگرى چون پند و اندرز و كناره

                                                           
 سوره نور مراجعه شود. 12تا  6ـ به آيات  1
 .242، ص 123ار، ج ـ به زنانتان تهمت نزنيد كه در قذب آنها ندامتى طوالنى و عقوبتى شديد نهفته شده است بحاراألنو 2
 مًقال بازارى است. 43نخود يعنى  13ـ هر مًقال شرعى معادل  3
 ها را برگير و با آن همسرت را بزن و سوگند خود را مشكن. اى از ساقه و به ايّوب گفتيم بسته 44ـ سوره ص، آيه  4
رز دهيد، اگر مرثر نبود از بستر آنها دورى كنيد، اگر باز هم اثر نكرد آنها را بزنيد و اگر ( آن دسته از زنان كه از طييانشان بيم داريد پند و اند34ـ )سوره نساء، آيه  5

 از شما پيروى كردند تعدى ننمايند كه خداوند بلندمرتبه و بزرگ است.
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 اشد.ب كه بيان شد جايز نيست و حرام مى

فى نارِ  عنزّن ون جنلّن خازِنُ النّيرانِ فنينلْطنمُهُ عنلى حنرِّ ونجْهِهِ سنبْعينن لنطْمنةً   :فنانىُّ رنجُلٍ لنطنمن اِمْرنئتنهُ لنطنمنةً انمنرن اللّهآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 1جنهننّنم.
 ـ حفظ عفت زّن 5

اجـازه ندهـد  د است. بر مرد الزم است كه غيرت و مردانگى داشـته باشـد ويكى ديگر از وظايف الزم مرد حفظ عفت همسر خو

 فرمود: به مردم كوفهالسالم عليهفرمايد: حضرت امير  مى السالم عليهناموس وى در اختيار ديگران قرار گيرد. حضرت امام صادق 

 2يقِ، اَما تَسْتَحُوّنَ.يا اَهْلَ الْعِراق نُبِئْتُ اَّنَ نِسائَكُمْ يُدافِعْنَ الرِجالَ فى الّطَر

 فرمايند: نيز مى السالم عليهامام صادق 

 3اِذا لَمْ يَغِرِ الرَجُلُ فَهُوَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ.

لجاجـت بـه زن  گردد، بلكه حالت عنـاد و البته مقدار غيرت نبايد از حد بگذرد، كه اگر چنين شود نه تنها موج  حفظ زن نمى

شيوه برخورد با زنـان  پيرامونالسـالم عليهاى به امام حسن  در نامه السالم عليهنمايد. حضرت امير  ال قبيحه مىدهد و وى را وادار به اعم مى

 فرمايد: مى

 4الرَيبِ.وَ اِيّاكَ و التَغايُرَ فى غَيْرِ مَوْضِعِ غَيْرَةٍ، فَاِّنَ ذلِكَ يَدْعُو الصَحيحَةَ اِلَى السُقْمِ وَ الْبَريئَةَ اِلَى 

 هيّز از لّطمه زدّن به نواميس ديگراّنـ پر 6

زنان نامحرم مزاح  اى ديگر از وظايف مرد در مقابل همسر خويش است. مردى كه نواميس ديگران را هتا كند، با اين هم وظيفه

اينكه همسر خودش نيـز قطعـاً  و شوخى نمايد، قهقهه بزند، و احياناً مرتك  معاصى ديگر شود، همسرش را آزرده است و عالوه

 گيرد. مورد تعرض ديگران قرار مى

 5: عنفُّوا عننْ نِساءِ النّاسِ تنعِفُّ نِسائُكُمْ.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 ـ حرمت آزار زّن براى بخشش مهر 7

يگانه انتظارش در  چه زشت است اين داستان كه، مردى با چندين واسطه به خانه كسى براى خواستگارى دخترشان وارد شود و

عقد بندد و به خانـه خـود  ن لحظات، رضايت اولياى آن دختر باشد و با دخترك پس پرده با هزاران اميد و آرزوى خوشبختى،آ

دهد تـا مهـر را ببخشـد. چنـين  آورد ولى پس از مدتى بناى ناسازگارى گذارد و براى گريز از مهريه سنگين، زن خويش را آزار

 رسولش از او بيزارند. داند بايد بداند خداوند و ر خود را مسلمان مىعملى از انسانيت بدور است، اين مرد اگ

 6عنزّن ون جنلّن ون رنسُولنهُ بنريئانِ مِمّننْ انضنرّن بِاِمْرنئنةٍ حنتّى تنخْتنلِعن مِنْهُ.   : انال ون اِنّن اللّهآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 ـ پرهيّز از پرخاشگرى 8

اسـت. برخـى  زناشويى، تندخويى و پرخاشگرى زوجين نسبت به هم و مخصوصاً مردان نسبت به زنـان هاى زندگى يكى از آفت

و ناراحت كردن اهل  پايه، هايى بى هاى واهى و ايرادگيرى اند مشكالت بيرون از منزل را به خانه برند و با گرفتن بهانه عادت كرده

محيط منزل را حتى بـراى خـود  با از بين بردن روحيه صفا و صميميت، منزل، خود را تسكين داده و آرام شوند، البته اين عده

 برزخ تلخ آنان، مطرح شده است. نمايند. در روايات عذاب قبر اين دسته از انسانها و نامناس  و بلكه زندان خويش مى

                                                           
حـرارت در جهـنم بـه صـورتش بزنـد كنـد تـا هفتـاد سـيلى بـا آن گرمـا و  ـ هر مردى به زن خود يا سيلى بنوازد خداوند عزّ و جلّ به خـازن آتـش، امـر مـى 1

 .252، ص 14الوسائل، ج  مستدرك
 
 (.114، ص 14كنيد )وسائل الشيعة، ج  زنند آيا حيا نمى كنند شانه به شانه مردها مى ها با مردها برخورد مى ـ اى مردم عراق خبر يافتم كه زنان شما در كوچه 2
 .123ص ـ مردى كه غيرت نداشته باشد قلبش واژگون است همان،  3
شـود زنـان پاكـدامن ناپـاك گردنـد و  ـ از غيرت بيجا بپرهيز )از غيرت در جايى كه نبايد غيرت كنى بپرهيز كه نشانه سوء ظن تو است( كه غيرت بيجا باعث مى 4

 (.31البالغه، نامه  بيگناهان آلوده شوند )نهج
 .212، ص 11يرد بحاراألنوار، ج ـ متعرض عفت زنان مردم نشويد تا عفت زنان شما مورد تعرض قرار نگ 5
 .422، ص 15رساند تا وى مهرش را بذل كند، برى هستند وسائل الشيعة، ج  ـ آگاه باشيد كه خداوند عز و جل و رسولش از كسى كه به زنش آزار مى 6
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 اش فرمود: پيامبر مكرم اسالم با جالل و عظمتى خاص، سعد معاذ را به خاك سپرد و درباره

 1ّزَ الْعَرْشُ الرَحْمنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مَعاذ.اِهْتَ

اصحاب كه شـايد  قَدْ اَصابَتْهُ ضَمَةً،اما پس از آنكه حضرت از تدفين پيكر سعد، فارغ شدند، خبر از عذاب قبر وى داد و فرمود: 

 چرا؟ حضرت فرمودند: تند پرسيدنددانس فشار قبر براى سعد معاذ را با آن همه اجالل پيامبر در تشيع و تدفين وى بعيد مى

 2اِنَهُ كاّنَ فى خُلْقِهِ مَعَ اَهْلِهِ سُوءٌ.

او غمناك و  اند، تا با غم چهره اند، و اوّلين نگاه خود را به صورت او دوخته اى كه ساعاتى را منتظر ورود آقاى خود بوده زن و بچه

 يجا نيستند.در فرح و شادى او خندان گردند، هرگز مستحق تندى و پرخاش ب

 شود. گيرد و البته خداى متعال براى هيچ چيزى اين اندازه خشمگين نمى بر غصّه و اندوه آنان، خداوند خشم مى

 3ءٍ كنينضنبِهِ لِلنِّساءِ ون الصِّبْيانِ. عنزّن ون جنلّن لنيْسن ينيْضِ ُ لِشنى   : اِنّن اللّهالسالم عليهقال ابوالحسن 

 ـ رفتار به عدالت 9

دست يازى  مرد با زن بايستى مطابق موازين شرعى و در چهارچوب عدالت باشد به طورى كه هرگونه تعدى از حد خود و رفتار

 شود. به حقوق زن، ظلم ناميده مى

بـين  يابد. بـه طـورى كـه كـوچكترين تفـاوت بينـى ظـاهرى اين مهم در مردانى كه بيش از يا زن دارند، شكلى پر دامنه مى

عادالنـه بـا  شود، به طورى كه قرآن كريم بـراى كسـانى كـه بنـاى رفتـار غيـر م به حقوق غير محسوب مىهمسران، ستم و ظل

 فرمايد. همسران دارند، جزء يا همسر را تجويز نمى

 4... فَاِّنْ خِفْتُمْ ااَلّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً....

ايجـاد آن  رسـد. چـرا كـه عواطـف و عوامـل نظر مى البته مراد، عدالت ظاهرى است و االّ اجراى عدالت واقعى امرى ناممكن به

هم باشد، قرآن كريم  تواند مًل اى عظيم دارند و شدت و ضعف آنها به واسطه اختالف عوامل مرتبط با ح ّ و عشق نمى گسترده

به خاطر زيبايى، ممكن است  دانيم ميل باطنى شما به يكى از زنهايتان فرمايد، مى نيز اين مهم را انگشت گذاشته و گو اينكه مى

ظاهر هم بارز كنيد و يا يكى را از چشـم  يا محبت، يا ادب و... بيشتر باشد، ولى شما هيچگاه نبايد اين شدت و ضعف ميل را در

 خود بيندازيد.

 5وها كَالْمُعَلَقَةِ....وَ لَنْ تَسْتَّطيعُوا اَّنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فاَل تَميلُوا كُلَ الْمَيْلِ فَتَذَرُ

 ها شايسته
 تر شود و آرامش بر زندگى حاكم گردد عبارتند از: شود ارتباط خانواده قوى امورى كه موج  مى

 ـ خدمت منّزل 1

 عليهاالسـالمزهـرا  و حضـرتالسـالم عليـههاى مرد، كما كردن به همسرش در امور خانه است، با اينكه وظايف حضرت امير  يكى  از زينت

را يـارى عليهاالسالمزهرا  در كارهاى منزل، حضرت السالم عليهين شد و امور خانه به بانوى دو عالم واگذار گشت، امّا گاهى حضرت امير مع

 فرمود: را مشيول پاك كردن عدس ديد، آن حضرت به وى السالم عليهحضرت امير  آله و عليه اهلل صلىدادند. روزى پيامبر خدا  مى

 الْحَسَـناتِ وَ فْ مِنْ خِدْمَةِ الْعِيالِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لِلْكَبائِرِ وَ يُّطْفِئُ غَضَبَ الرَبِ وَ مُهُورُ الْحُورُ العـينِ وَ تَّزيـدُ فِـى    مَنْ لَمْ يَأْنِ

                                                           
 .223، ص 2ـ عرش الهى از مرگ سعد به لرزه در آمده است اسداليابه، ج  1
اين روايت منقول از امام صادق  222، ص 6رفت، عرض كردند: چرا؟ فرمودند: در معاشرتش با اهل خانواده خود بدخلق بود بحاراألنوار، ج ـ فشار قبر، وى را در بر گ 2

 است. السالم عليه

 
 .52، ص 6كند فروغ كافى، ج  ـ همانا خداوند عزّ و جلّ براى چيزى به قدر زنان و كودكان غض  نمى 3
 اگر ترس از آن داريد كه به عدالت رفتار نكنيد تنها يا زن اختيار كنيد.( 3ـ )سوره نساء، آيه  4
توانيد ميان زنانتان به عدالت رفتار كنيد هر چند جديّت نماييد، پس حداقل همه عالقه خود را در يا جان  قرار ندهيد تا  ( شما هرگز نمى122ـ )سوره نساء، آيه  5

 نماييد.ديگرى را بالتكليف كنيد و به وى اعتنا ن
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 1الدَرَجاتِ.

 و نيز فرموده است:

 2الدُنْيا  وَ االْخِرَةِ. بِهِ خَيْرَ   ال يَخْدِمُ الْعِيالَ ااِلّ صِدّيقٌ اَوْشَهيدٌ اَوْ رَجُلٌ يُريدُ اللّه

 3ينحْتنطِ ُ ون ينسْتنقسى ون ينكْنِسُ ون كاننتْ فاطِمنةُ تنطحننُ ون تنعْجِنُ ون تنخْبِزُ. السالم عليه:  كانن انميرُالْرمنين السالم عليهقال الصادق 

 ـ تهيه وسايل رفاهى منّزل در حد تواّن 2

نيازهـاى منـزل و  ن حال باز هم بهتر است كه مرد به صورتى كار كند كه بتواندهر چند نفقه زوجه، بر مرد واج  است، اما با اي

 باشد. است، صحيح نمى وسايل و امكانات رفاهى آن را فراهم كند، تنبلى و سستى براى كسى كه تأمين نفقه براى وى حل شده

 4.  اللّه : الكادُ لِعِيالِهِ مِنْ حِلٍّ كنالَُْمجاهِدِ فى سنبيلِالسالم عليهقال الرضا 
 ـ خدمت به همسر 3

خداوند برخوردار  اى از بندگان خداست و چه بسا او در قياس با شوهرش از مقامى بسيار برتر نزد بايد متوجه بود كه زن نيز بنده

 حصر دارد. اى بى باشد، لذا خدمت به او و رفع نيازهاى شخصى وى بهره

 5جُلن اِذا سنقى اِمْرنئنتنهُ اُجِرن.: اِنّن الرّنآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 ـ خريد هديه 4

هديه قلوب را به  باشد. ها مى هاى مختلف و اعياد و جشن هاى مرد، اهداء هديه به همسر در برخى مناسبت يكى ديگر از شايسته

 زدايد. هاى گذشته را مى سازد و صلح و صفا را با خود به ارميان آورده و كينه تر مى هم نزديا

 6: مننْ دنخنلن السُّوقن فاشْتنرى تُحْفنةً فنحنمنلنها اِلى عِيالِهِ كانن كنحامِلِ صندنقنةٍ اِلى قنوْمٍ منحناويجن...آله و عليه اهلل صلىرسول اهلل  قال

 كند. تر از آنچه گذشت، در دل زن ايجاد مى تهيه هديه در سفر براى همسر اثرى جذاب

 1انحندُكُمْ فنقندِمن مِنْ سنفنرِهِ فنلْينأتِ انهْلنهُ بِما تنينسّنرن. : اِذا سافنرنالسالم عليهقال الصادق 

 ـ توجه يكنواخت به فرزنداّن 5

ميـل و  بـى هايى كه همه فرزندان يا برخى از آنان دخترند، زن انتظار دارد، شوهرش به آنـان توجـه بيشـترى بنمايـد و در خانه

ندهـد. چـه اينكـه  ن و پسران به يا شكل بنگرد، و اوالدش را بر هـم تـرجيحرغبت به دختران نباشد. و يا حداقل به دخترا بى

قسمتى از اين حديث را قبالً  ترجيح دادن ظاهرى اوالد، عامل بسيارى از كدورتهاى بين برادران و خواهران در آينده خواهد بود.

 ايم، اكنون به تمام حديث توجه فرماييد: آورده

بِاالَُْنـاثِ  : مننْ دنخنلن السُّوقن فاشْتنرى تُحْفنةً فنحنمنلنها اِلى عِيالِهِ كانن كنحامِلِ صندنقنةٍ اِلى قنوْمٍ منحناويجن، ون لْينبْدنءْآلـه و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

مننْ بنكى مِـنْ  ون   رّن بِعنيْنِ اِبْنٍ فنكناننّنما بنكى مِنْ خنشْينةِ اللّهقنبْلن الذُّكُورِ، فناِنّن مننْ فنرّنحن اِبْننتنهُ فنكنانّنما انعْتنقن رنقنبنةً مِنْ وُلْدِ اِسْمعيلن، ون مننْ انقن

 3جننّاتِ الننعيمِ.   اندْخنلنهُ اللّه   خنشْينةِ اللّه
 

                                                           
نشاند و مهر زنان بهشتى بوده و حسنات و درجاتش را باال  ـ كسى كه از خدمت منزل ابا نكند، همان كفاره گناهان كبيره وى خواهد بود و غض  خداوند را فرو مى 1

 .132، ص 124برد بحاراألنوار، ج  مى
 اده فرموده خير دنيا و آخرت به وى عطا شود همان.كند، مگر صديق يا شهيد يا مردى كه خداوند ار ـ خدمت منزل و همسر نمى 2
 .151، ص 43پخت همان، ج  كرد و نان مى نمود و خمير مى كرد، و حضرت زهرا گندم آرد مى كشيد و جارو مى آورد و آب مى هيزم مى السالم عليهـ حضرت امير  3
 .12، ص 124خداوند را دارد همان، ج  كند ثواب مجاهد در راه ـ كسى كه براى عيالش از راه حالل كس  معاش مى 4
 .16332ـ مرد اگر به همسرش آبى بنوشاند، عملش مأجور است كنزالعمال،  5
 .221، ص 15اش برد، همانند حامل صدقه براى گروهى محتاج است وسائل الشيعة، ج  اى خريدارى نموده به سوى خانه ـ كسى كه وارد بازار شود و هديه 6
 .331، ص 3مسافرت كرد و از سفر برگشت به آنچه كه در توان دارد چيزى براى اهل خانه بخرد همان، ج  ـ وقتى يكى از شما 1
اش ببرد، ثواب وى همانند حامل صدقه براى گروهى محتاج اسـت، و بايسـتى اول بـه دخترهـا  اى خريدارى نموده به سوى خانه ـ كسى كه وارد بازار شود و هديه 3

اى از اوالد حضرت اسماعيل را آزاد كرده باشد. و كسى كه چشم پسرش را روشـن  نا كسى كه دخترش را خوشحال كند مانند آنست كه بندههديه را اعطاء كند. هما

 ساخت )همان، بدارد وى را خوشحال كند مانند آنست كه از خوف خداوند گريسته باشد و كسى كه از خوف خدا بگريد، خداوند وى را داخل بهشت پرنعمت خواهد

 (.211، ص 15ج 
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 ـ آراستن ظاهر 6

ز خانه، بيرون ا اى دارد، لذا شايسته نيست مرد براى همان طورى كه مرد دوست دارد زنش را زيبا ببيند، زن نيز چنين خواسته

داخل منزل و مخصوصاً  خود را اصالح كند، موهاى سر و محاسن را شانه بزند، لباس نيكو بپوشد، عطر استعمال كند و... ولى در

 اى تنفرآور داشته باشد. اوقات خاصه، لباس ژنده پوشيده و قيافه

 1لِ ما يُحِ ُّ الرّنجُلُ اننْ ينرى فيهِ النِّساءُ مِنن الزّيننةِ.: انلنِّساءُ يُحْبِبْنن اننْ ينرينن الرّنجُلُ فى مًِْالسالم عليهقال الباقر 

كـردى؟ امـام  را ديدم كه خضاب نموده بود، عرض كردم: فدايت شوم آيا خضـاب السالم عليهگويد: امام اباالحسن   حسن بن جهم مى

 فرمود: السالم عليه

 اءِ وَ لَقَدَ تَرْكَ النِساءُ الْعِفَةَ بِتَرْكِ اَزْواجِهِنَ اَلتَهِيَةَ... اَيَسُرُكَ اَّنْ تَراهـا عَلـى مـا   نِعَمْ اِّنَ التَهِيَةَ مِمّا يّزيدُ فِى عِفَةِ النِس

 2تَراكَ عَلَيْهِ اِذا كُنْتَ عَلى غَيْرِ تَهِيَةٍ؟ قلت ال. قال: فَهُوَ ذاكَ.

 ـ مراعات وضعيت جديد 7

ها قبل از ازدواج  جوان باشد. برخى گذشته همسرانشان با دوستان و رفقايشان مىهاى جوان، ادامه رفتارهاى  يكى از مشكالت زن

كردند، طبيعى  مفصّل برگزار مى هاى نشينى كردند. جلسات بگو و بخند داشتند، ش  با دوستان و رفقاى خود مدتى را سپرى مى

 است ادامه اين وضعيت بعد از ازدواج براى همسر سخت است.

پيـامبر  همسر خود را تنها نگذارد، اكًر اوقات بيكاريش را با او صرف كند و بـذر محبّـت را در دل او بكـارد. بنابراين جوان بايد

 فرمايد: ها در خانه ديگران بيتوته كند مى در مورد مردى كه ش  آله و عليه اهلل صلىمكرم اسالم 

 3لْمِصْرِ الّذى فيهِ اَهْلُهُ.هَلَكَ بِذى الْمُرُوَةِ اَّنْ يَبيتَ الرَجُلُ عَنْ مَنّْزِلِهِ بِا

 ـ تدارك سرگرمى 8

بـراى او  زن در منزل عالوه بر كارهاى متداول، بايستى مقدارى به ترقى و تكامل روانى خـود بينديشـد، از ايـن رو بهتـر اسـت،

 شرايط و مقدمات مطالعه مخصوصا فراگيرى واجبات فراهم گردد و وى را ترغي  و تشويق به اين عمل نمود.

وقـت بيكـارى،  شود ضمن پـر شـدن دهند، همانند خياطى و... نيز موج  مى ها انجام مى ر از مطالعه، كارهايى كه معموالً زنغي

 هاى شيطان كاسته شود و تقواى زن مصون و محفوظ بماند. اغواها و فري 

 ، صنريرُ انقْالمِ الْعُلنمـاءِ ون ونطْـىُ انقْـدامِ الَُْمجاهِـدينن، ون  بنيْنن يندنىِ اللّه: ثنالثٌ تنخْرُقُ الْحُجُ ن ون تننْتنهى اِلى ما آلـه و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 4صنوْتُ منيازِلِ الُمحْصِناتِ.
 ـ مهر و عّطوفت 9

در اينجـا  بـاره مطـالبى كلـى گفتـه شـد، امّـا هاى مرد، شيوه برخورد با زن است، هر چند تاكنون دراين يكى ديگر از شايستگى

 وارد برخى جزئيات شويم.خواهيم  مى

الهـى بـراى  اند، و در برخورد با وى آن كند كه در پيشـگاه مرد بايد بداند، زن يا امانت الهى است كه به وديعت نزد او گذاشته

 حفظ امانتش روسفيد باشد.

 5عَّزَ وَ جَلَ.   ذْتُمُوهُنَ عَلى اَماناتِ اللّهبَيْنَ اَيْديكُمْ، اَخَ [عَواّنٌ]: ... فناِنّنهُنّن انعْوانٌ آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 فرمايد: مى آله و عليه اهلل صلىو نيز رسول مكرم 

 1اَوْصانى جَبْرَئيلُ بِالْمَرْئَةِ حَتّى ظَنَنتُ اَنَهُ اليَنْبَغِى طَالقُها ااِلّ مِنْ فاحِشَةٍ مُبَيِنَةٍ.
                                                           

 .32ـ زنان دوست دارند مردانشان را به صورتى ببينند كه مردان دوست دارند زنانشان را ببينند و براى آنها زينت كنند مكارم االخالق، ص  1
را ترك گفتنـد. آيـا دوسـت دارى او را در حـالى برد، زنان به خاطر ترك خودآرايى شوهرانشان عفت  فرمود: بلى، زيبايى مردان، عفت زنان را باال مى السـالم عليهـ امام  2

 .133، ص 14بيند؟ عرض كردم خير، فرمود: او هم چنين است وسائل الشيعة، ج  ببينى كه او بدون  آراستنت تو را مى
 .122اش آنجاست، در غير خانه خود بخوابد همان، ص  ـ ناجوانمرد كسى است كه در شهر خود با اينكه خانواده 3
ـ صـداى چـرخ  3اهلل  سـبيل ـ صداى پاى مجاهـدين فـى 2ـ صداى قلم علماء بر كاغذ،  1رسند:  زنند و تا پيشگاه خداوند مى ها را كنار مى ند كه حجابـ سه چيز 4

 .311، ص 24به نقل از تفسير نمونه، ج  22هاى عفيفه الشبهات فى الحكم و اآلداب، ص  ريسندگى زن
 .252، ص 14الوسائل، ج  ايد مستدرك يند و امانات خداوند در دست شما هستند، شما امانات الهى را اخذ نمودهـ زنان، اسيران شمايند، ياران شما 5
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 و نيز فرموده است:

 2ساءِ حَتّى ظَنَنْتُ اَّنْ ال يَحِلَ لِّزَوْجِها اَّنْ يَقُولَ لَها اُفٍ.وَ لَمْ يَّزَلْ يوصينى بالنِ

يـا كـالم از  ترين تاثيرات را بر مخاط  بگذارد، و گـاهى يـا سـخن و تواند عميق برخوردهاى كوچا چه خوب و چه بد، مى

زخم كالم سـاليان  از آن باقى نماند، امّا تر است، زيرا چه بسا زخم شمشير مداوا گردد و پس از مدتى آثارى شمشير برنده، برنده

بكاهد و نيز چه بسا كـارى  تواند مخاط  را بيازارد. آزارى كه چون بيمارى خوره، جانش را از درون سال و گاهى تا آخر عمر مى

 آسان نمايد. ها را از شمشير ساخته نشود، امّا سخنى نافذ و كالمى رسا در قل  مخاط  وارد شود و سختى

 3: رُبّن كنالمٍ كنالْحِسامِ.السالم عليهى قال عل

 4: رُبّن كنالمٍ اننْفنذُ مِنْ سنهامٍ.السالم عليهو ايضاً عنه 

و...، احتـرام و  هنگام ورود مرد به منزل، سالمى گرم به اهل و عيال، بزرگ شمردن كارهاى انجام شده چون نظافت و پخت و پز

 شود. لسردكردن او ندارند، از افتخارات يا مرد محسوب مىتكريم وى، و پرهيز از سخنانى كه اثرى جز د
 ـ تحمل سوء خلق 11

مًبتى در پى  اگر اخالق زن تند است، بايد با نصيحت و راهنمايى پى در پى آن را اصالح نمود. بايد دانست كه مقابله به مًل اثر

اجـر وى را خواهـد  بر ايوب پيامبر را داشـته وندارد و البته اگر كسى بر مصيبت بدخلقى همسرش صبر كند و چيزى نگويد، ص

 داشت.

اُعْطِـىن  لنهُ بِكُلِّ منرّنةٍ ينصْبِرُ عنلنيْها مِنن الًّنوابِ مًِْلن مـا   : ون مننْ صنبنرن عنلى سوءِ خُلْقِ اِمْرنئنتِهِ و احْتنسنبنهُ انعْطاهُ اللّهآله و عليه اهلل صلىقا رسول اهلل 

رنتْ  نْ ينرْضىكانن عنلنيْها مِنن الوِزْرِ فى كُلِّ ينوْمٍ ون لنيْلنةٍ مًِْلُ رنمْلٍ عالجٍ فناِنْ ماتنتْ قنبْلن اننْ تنعْقِبنهُ ون قنبْلن ان انيُّوبن عنلى بنالئِهِ ون عننْهـا حُشـِ

 5ينوْمن الْقِيمنةِ منكْنُوسنةٌ منعن الْمُنافِقينن فِى الدّنرْكِ االَْنسْفلِ مِنن النّارِ.

 اى از رذايل و معاصى است، فرمود: ناهى كه مشتمل بر نهى از دستهو نيز در حديث م

 6ثَوابَ الشّاكِرينَ.   مَنْ صَبَر على خُلْقِ اِمْرَئَةٍ سَيِئَةِ الْخُلْقِ وَ اَحْتَسَبَ فى ذلِكَ االَجْرِ اَعّْطاهُ اللّه

خداوند ديدن يكى از  اش از اشت و تنها خواستهد خواست و روزها روزه مى هايى چند به مناجات بر مى آمده است كه، عالِمى ش 

قضيه از وى شد كه چه شـده  خوبان درگاه او بود. شبى در رويا، وى را به شخصى معرفى كردند، صبح نزد همان رفت و جوياى

چـى كسـ   شخص كه به شـيل قهـوه اى؟ آن اى و به اين مقام رسيده است و چه عمل نيكى از تو سر زده است كه چنين شده

نيافتم، برخواستم كه اعالم كنم و عقـد  كرد، به اصرار زبان گشود و گفت: ش  زفاف كه نزد عروس رفتم وى را با كره عاش مىم

غض  من با شنيدن رحمت حق، به سـرعت  را فسخ نمايم، زن مرا چسبيد و گفت آبروى مرا مبر، خداوند آبرويت را حفظ كند.

جز شما تا حال در ميان نگذاشتم، و البته اآلن هم از  ر كردم و اين مطل  را با احدىخاموش شد، و بر او براى رضاى خداوند صب

عمل را خداوند از من پسنديده باشد، چون من آن را جز براى  ام، شايد همين او چند فرزند دارم و هيچگاه خطايى از وى نديده

 ام. رضاى او انجام نداده
 

                                                                                                                                                                                                             
، 14ل الشيعة، ج ـ جبرئيل آنقدر مرا در مورد زن سفارش نمود كه گمان كردم طالق وى مگر در صورتى كه فحشايى مستدلّ و مبيّن انجام دهد، جايز نيست وسائ 1

 .121ص 
 .252، ص 14كرد آن قدر كه گمان بردم شوهرش حقّ ندارد به وى افّ گويد مستدرك الوسائل، ج  دائماً مرا به رعايت حال زنان سفارش مىـ و  2
 تر باشد غررالحكم. ـ چه بسا سخنى كه از شمشير برنده 3
 تر باشد همان. ـ چه بسا سخنى كه از تير شكافنده 4
بـر صـبر در باليـش السالم عليهو به طل  ثواب اكتفا نمايد، خداوند به هر بار صبر او بر اخالق زن، همانند آنچه به حضرت ايوب  ـ مردى كه بر بد خلقى زنش صبر كند 5

رود و قبـل  هاى متراكم شن است، و اگر زن قبل از اينكه در پى شوهرش فرمايد، و نيز وزر و وبال زن در هر شبانه روز به اندازه پشته داده شده است، به وى اعطا مى

، ص 14گردد و با منافقين در آخرين نقطه جهنم و آتش خواهد بود وسائل الشيعة، ج  از اينكه شوهرش از وى راضى شود از دنيا برود، روز قيامت واژگون محشور مى

116. 
 .124فرمايد همان، ص  مىـ كسى كه بر زن بد اخالقش صبر كند و به طل  ثواب اكتفا نمايد، خداوند ثواب شاكرين را به وى اعطا  6
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 ـ عفو لغّزش 11

آن محـيط  ر مدرسه و... نيست كه تنها زمانى اندك از شبانه روز را اشيال كند و ارتباط بين اهلمحيط خانواده چون محيط كا

 ارتباطى محدود و در حد امور آموزشى و يا معيشتى باشد.

است كه بيشتر از  روز است، ارتباط اين دو با هم در حدى زندگى زناشويى، زندگى دو نفر براى تمام عمر و در تمام لحظات شبانه

 آن قابل تصور نيست.

هـا،  ميـان رنـگ شود دو نفر داراى يا سليقه باشند، هر كسى رنگـى از ها سليقه واحدى ندارند و كمتر مى از سوى ديگر انسان

اند بايـد در  اختيار كرده اى ديده شد كه در امور جزئى، همه يا چيز را پسندد. اگر در جامعه اى از مناظر طبيعى،... را مى منظره

توانـد آنهـا را بـه يـا سـو  مـى هـا عامل آن بود، عامل اين اتحاد رأى در امور جزيى )البته در امور كلى، عقل انسان جستجوى

 راهنمايى كند( يا احترام و تكريم يكى به ديگرى است و يا اضطراب و ترس و...

كارهـايى طبـق  اشته باشند و هر كـداممرد و زن نيز از اين مقوله كلى استًناء نيستند، آنهانيز ممكن است دو سليقه مختلف د

 سليقه خود انجام دهند كه بر مشام ديگرى ناخوش باشد.

شـود.  بـارز مـى هاى حاصله، بسيار بيشـتر بديهى است كه اختالف سليقه زوجين، با توجه به ارتباط زياد آنان و كًرت اصطكاك

و ايجاد حقد و كينه  يكديگر را تحمل كنند و در پى انتقاماينجاست كه بايستى حلم و بردبارى را از دست ندهند، آراء و ساليق 

سخنى جاهالنه بـر زبـان  و سپس عداوت نباشند. اگر از زن عملى به دور از پسند مرد صادر شد و كارى ناآگاهانه انجام داد، و يا

موجـ  افـزايش لجاجـت وى  بلكـه راند، بايد او را نصيحت نمود. سرزنش، توبيخ و آزار در مراحل اوليه نه تنها اثر مًبت نـدارد

 هاى بيشترى بكشاند. شود و چه بسا عمداً او را به آلودگى مى

 فرمايد: در مورد حق زن بر مرد در اين رابطه مى السالم عليهامام صادق 

 1... وَ اِّنْ جَهَلَتْ غَفَرَلَها.

 ـ هوو نياورد 12

هـاى وى  گرفتـارى كنـد، در رفـع ى دارد، حوائج وى را تامين مىا يكى ديگر از اعمال شايسته مرد اين است كه اگر زن شايسته

 نمايد، سزاوار نيست زن ديگرى بگيرد. كوشد در امور دين و دنيا او را يارى مى مى

شهادت نرسيده  بهعليهاالسـالمفراموش نشود تا حضرت خديجه در قيد حيات بودند رسول خاتم زنى ديگر نگرفتند، و تا حضرت زهرا 

 ، همسرى ديگر نگزيد.السالم عليهت امير بودند، حضر

 دورنمايى از اخالق در خانواده

 داريم. اى از آنچه گفتيم دورنمايى از اصول كلى اخالق مرد در خانواده را بيان مى در پايان بحث به عنوان نتيجه

در محـيط  به زنـان و بـه عكـس محور و كانون رفتار در خانواده بايد بر پايه عشق و محبّت طرفين باشد، عشق و محبّت مردان

 هاى دين اسالم است، به روايتى كه در آغاز بحث گذشت توجه فرماييد: ترين برنامه خانواده از مقدس

 2:  كُلّنمنا ازْدادن الْعنبْدُ ايماناً انزدادن حُبّناً لِلنِّساءِ.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

به زنان بيشتر  حبت به زن ارتباط مستقيم دارد و هر قدر ايمان زيادتر شود ميزان عشقبنابراين روايت، ميزان ايمان، با ميزان م

فرمايـد هـر قـدر  مى سنجد و را با عشق به زنان مى السالم عليهمالبيت  در روايتى ديگر ميزان محبت به آل السالم عليهگردد. امام صادق  مى

 بت به زنان بيشتر است.بيشتر باشد ميزان مح السالم عليهمالبيت  محبت به اهل

 3كُلُ مَنْ اِشْتَدَلَنا حُبّاً اِشْتَدَ لِلنِساءِ حُبّاً...

 فرمايند: براى كسى كه با همسرش به نيكى رفتار كند دعا مى السالم عليهدر روايتى ديگر امام صادق 

 1عَبْداً اَحْسَنَ فيما بَيْنَهُ وَ بَيْنَ زَوْجَتِهِ.   رَحِمَ اللّه

                                                           
 .121، ص 14ـ اگر كارى جاهالنه انجام داد از وى بگذرد وسائل الشيعة، ج  1
 .151، ص 14الوسائل، ج  شود مستدرك ـ هر چه ايمان بنده افزايش يابد، عشق وى به زنش بيشتر مى 2
 (.11، ص 14سائل الشيعة، ج ـ هر كس محبّتش به ما اهل بيت بيشتر باشد محبّت او به همسرش شديدتر است )و 3
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 شمارد. اش را در دنيا، دوستى نسبت به زن مى يكى از سه چيز مورد عالقه آله و عليه اهلل صلىاسالم  رسول مكرم

 2حَبَبْتُ اِلَىَ مِنَ الدُنْيا، ثاَلثٌ، النِساءُ وَ الّطّيبُ وَ جُعِلَتْ قُرَةُ عَيْنى فى الصَلوةِ.

 داند: مىرفتارى با زن را موج  صفاى زندگى  خوش السالم عليهحضرت امير 

 3فَدارَها عَلى كُلِ حالٍ وَ اَحْسِنِ الصُحْبَةَ لَها فَيَصْفُوَ عيشَكَ.

نسبت به يكـديگر،  عالوه بر آنچه كه گذشت بايد يادآور شويم كه در اسالم دستورات زيادى رسيده است مبنى بر اينكه دوستان

زنـدگى زناشـويى شـكل  و به زبان آورند، اين مسـئله در مـوردابراز دوستى كنند و محبتشان را به رفقايشان علناً آشكار نمايند 

 زمينه توجه فرماييد: در اين آله و عليه اهلل صلىگيرد و بيشتر سفارش شده است، به روايتى از حضرت پيامبر  مهمترى به خود مى

 4قَوْلُ الرَجُلِ لِلْمَرْئَةِ اِنّى اُحِبُكَ ال يَذْهَبْ مِنْ قَلْبِها اَبَداً.

تـا موجـ   مرد هر چند زن خويش را ممكن است قلبا دوست داشته باشد ولى اين دوستى بايستى بر زبـان جـارى شـود يعنى

 عشقى طرفينى گردد.

                                                                                                                                                                                                             
 .122كند همان، ص  اش رفتار مى اى را كه به نيكى بين خود و زوجه ـ خداوند رحمت كند بنده 1
 .211، ص 32ـ از دنياى شما سه چيز را دوست دارم، زنان، عطرها و نور چشم من در نماز است بحاراألنوار، ج  2
 (.122، ص 14ى مدارا كن و به نيكى مصاحبت نما تا زندگى تو با صفا گردد )وسائل الشيعة، ج ـ به هر حال با وى مدارا كن در هر حال با و 3
 .12رود همان، ص  هرگز از قل  وى بيرون نمى« دوستت دارم»گويد  ـ سخن مرد كه به همسرش مى 4
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تر بى دل ليلى از او شوريده  اى داشت اگر مجنوّن دل شوريده

 برد. چرا كه عشق يا طرفه راه به جائى نمى
هربانى دردسر بىكه يكسر م  چه خوش بى مهربانى از دو سر بى

هيـاهوى  يا شيوه عملى براى افزايش محبت خانواده اين است كه گهگاهى مرد در كنار همسرش نشسـته و بـا وى بـه دور از

اى  هرگونـه عقـده اى بـراى آنهـا بيابـد و از ايجـاد زندگى اقتصادى و معيشتى به گفتگو بپردازد، مشكالتش را بشنود و راه چاره

 نامطلوب جلوگيرى كند.

 1تنعالى مِنْ اِعْتِكافٍ فى منسْجِدى هذا.   : جُلُوسُ الْمنرْءِ عِنْدن عِيالِهِ انحن ُّ اِلنى اللّهآله و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه

بـراى بيـان  هاى زيادى براى گفـتن دارد؛ لـذا بايـد دار كه ساعاتى را در خانه سپرى كرده، حرف مرد بايد بداند يا همسر خانه

صـورت، نشـاط  گردد و در غيـر ايـن ش مجالى به او بدهد، اگر زن مرد را شنواى حرف خود ببيند، انس وى بيشتر مىهاي گفته

كند. اگـر زن در  نمى خورده تلقى كند و در نهايت بگويد: همسرم مرا درك شود و چه بسا خود را شكست زندگى از او گرفته مى

كند كـه  مصائ  جدّى ايجاد مى شود و عدم ارتباط صحيح آنها با كودكان مى كند مشكالت او بسى بيشتر بيرون از منزل كار مى

 بايستى والدين براى آنها نيز راهكارى بينديشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .362الخواطر، ص  ر است تنبيهت ـ نشستن مرد نزد همسرش نزد خداوند متعال، از اعتكاف او در اين مسجد من، دوست داشتنى 1
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 حقوق شوهر

محتـاج رهبـرى  است. از آنجا كه هر اجتمـاعى« زن و مرد»كوچكترين واحد اجتماعى، خانواده؛ و آن متشكل از حداقل دو نفر 

فـردى بـه عنـوان رئـيس  تواند در لحظات حساس تصميم بگيرد، خانواده نيز از اين امر مستًنى نيسـت. وجـودواحد است تا ب

 كاهد. هاى متضاد مى شود و از هرج و مرج و اعمال نظريه خانواده، موج  آرامش مى

بندگان را به سوى  استندخو شد؟ آن وقت هر كدام مى داشت، چه مى خداوند متعال شريكى مى« نعوذباهلل»قدرى فكر كنيد اگر 

تضاد در عمل داشـتند، در  خواستند، در اعطاء نعمت و سل  آن همواره خود سوق دهند، در كم و كيف بندگان به رقابت بر مى

 آفريدند و... و چه خوب فرموده است قرآن كريم: اماته و احياء ناهنجارترين مشكالت را مى

 1فَسَدَتا....لَ   لَوْ كاّنَ فيهِما آلِهَةٌ ااِلّ اللّه

بايست، يا نفر  مى اى در اجتماعات كوچا و بزرگ انسانى نيز مسئله وحدت رياست از لوازم حيات آن اجتماع است. هر جامعه

 شود. را به مقام رياست برگزيند و ديگران مطيع او شوند و االّ اجتماع متالشى مى

فرمانده و رئيسى  قبت االمر مجبور شدند براى خود در جنگگفتند حكومت از آن خداست و بس، عا حتى خوارج نهروان كه مى

 برگزينند.

رئيسـى بـر  فرمايد: حتى اگر حاكم عادل نيست بـاالخره بايسـتى لزوم وجود حاكم در جامعه بدان حد جدّى است كه اسالم مى

انضـبات اجتمـاعى  . و اگر نظـم وشود جامعه حكم براند ولو اينكه ظالم باشد، زيرا بدون وجود حاكم، اجتماع منظمى برقرار نمى

 ماند. نباشد، دينى باقى نمى

 2: البُدّن لِلنّاسِ مِنْ انميرٍ بِرٍّ او فاجِرٍ.السالم عليهقال على 

نظريـات  در كوچكترين واحد اجتماعى يعنى خانواده هر چند تعداد افراد نسبت به جوامع طبقات باالتر كمتـر اسـت و بـه تبـع

اوالد در آن  تر است و از سوى ديگـر وظيفـه مهـم تربيـت ى چون از طرفى ارتباط افراد بيشتر و قوىباشد. ول مختلف، كمتر مى

بايست از دو عضو  مى هاى متضاد جلوگيرى شود. براى تحقق  اين مهم پذيرد، بايستى از ريزترين اِعمال سليقه محيط صورت مى

 يفه به كه سپرده شود؟ زن يا مرد.گيرد. حال اين وظ اصلى خانواده يكى وظيفه رياست را بر عهده

باشـد و  كنـد او موجـودى پرعاطفـه و پراحسـاس وضعيت طبيعى زن و نيز كارهايى كه به وى سپرده شده اسـت، اقتضـاء مـى

 طور نيز هست. همين

يـد، خشـا نما خواهد كه نه ماه جنين را در شكم خود تحمل كند و دو سال به او شير دهد، تر و اى قوى مى احساس و عاطفه

تواند تحمل كند. اما مرد  نمى ها تا سحر بيدار بماند و با آه فرزند، هزار جان را فدا كند و... كارهايى كه مرد يا ساعت آن را ش 

هـا و بنيـه جسـمانى  آن زمينـه تـر در به واسطه اقتضاى طبيعى او و دخالـت بيشـترش در اجتمـاع داراى قـدرت فكـرى قـوى

نشـينى  بيشتر اسـت و حاضـر بـه عقـ  ها ر تصميمات او كمتر بوده و اصرار بر انجام خواستهقدرتمندترى است. شا و ترديد د

 باشد. مى احساسى نيست. عالوه اينكه وى متعهد به پرداخت هزينه زندگى زن و اوالد

 فرمايد: بر اين اساس، اسالم وظيفه مرد را سنگين نموده و او را به مقام رياست برگزيده و مى

 3بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوالِهِم....   امُوّنَ عَلَى النِساءِ بِما فَضَلَ اللّهالرِجالُ قَوّ

ـ پرداخت  2 هاى فكرى و جسمى در ارتباط با مسايل اجتماعى، ـ برترى 1در آيه شريفه، قوام مرد بر زن در خانواده، به دوعلت 

 ذشت.نفقه، معلل شده است كه توضيح آن گ

                                                           
 خورد. ( اگر در آسمان و زمين جز اهلل، خدايان ديگرى بود، نظام جهان به هم مى22ـ )سوره انبياء، آيه  1
 .42البالغه، خطبه  بايست اميرى نيكوكار و حتى اگر نبود، حاكمى فاجر داشته باشند نهج ـ مردم المحاله مى 2
 هايى كه خداوند براى بعضى بر بعضى ديگر قرار داده و به خاطر انفاق اموالشان به زنان. ن، سرپرست زنانند به واسطه برترى( مردا34ـ )سوره نساء، آيه  3
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زيـرا در ايـن  تواند بگويد بعضى چنين كنند، گرا و محكم باشد، قانون نمى بايست كلى البته نبايد از نظر دور داشت كه قانون مى

هماننـد مـرغ تخـم  دارد و نـه شوند كه نه چون شـتر بـاربر مـى صورت هيچكس زير بار قانون نخواهد رفت و همه شترمرغ مى

 گذارد. مى

اگر در قـوانين  توان قانونى را در جامعه پياده نمود. به عنوان مًال بايستى محكم باشد و با شايد و اگر، نمىاز سوى ديگر، قانون 

نخواهـد شـد و همـه  بگويند: اگر عجله نداشتيد، پشت چراغ قرمز بايستيد، در اين صورت كسى حاضر به توقف« عبور و مرور»

 اند. كنند كه عجله داشته توجيه مى

باشـد،  مرد مـى تر از ها، زن هم از نظر فكرى  و جسمى و هم از جهت تهيه مخارج، قوى هر چند در برخى خانوادهبر اين اساس، 

در محيط خانـه، يـا  اما آوردن چنين استًنائاتى در متن قانون، در واقع موج  هدم قانون است. لذا قانون قوام مردان بر زنان

بوده و روزى رسان خانه نيز  تر اى كه زن از هر نظر با تدبيرتر و يا قوى در خانواده قانون كلى بوده و استًناء بردار نيست، و حتى

 بايست همين قانون حاكم باشد. باشد، باز هم مى

شـيرينى  اى كه گذشت وظايف الزم و واج  زن و نيـز امـورى كـه موجـ  در اين مبحث نيز مانند بحث گذشته بعد از مقدمه

 كنيم. ها مطرح مى ها و شايسته   بايستهشود در قال زندگى خانوادگى مى

 ها بايسته
 ـ اطاعت از همسر 1

هر چنـد واژه  باشد. اش از شوهر مى يكى از وظايف مهم زن كه نقش محورى نسبت به ساير وظايف وى دارد، اطاعت همه جانبه

عطوفت همراه است و  عى مهر وممكن است معنايى خشا داشته باشد، ولى در محيط گرم خانواده، دستور مرد، با نو« اطاعت»

 گردد. صداى دلنشين مرد به هر چه بلند شود گواراترين غذاى روحى براى زن محسوب مى

 1تُخالِفُهُ... فِ ون ال: اِنّن لِلرّنجُلِ حنقّاً على اِمْرنئِتِهِ، اِذا دنعاها تنرْضيهِ ون اِذا انمنرها ال تنعْصيهِ ون ال تُجاوِبُهُ بِالْخنالآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 ـ شكر نعمت 2

باز دارد، نيز  شكر نعمات الهى بر هر كسى واج  است. موهبت وجود شوهرى كه مكمل زندگى زن شود، و او را از گناه و معاصى

 شود، شاكر باشد. مى نعمتى بزرگ است و وظيفه زن اين است كه براى اين نعمت و نيز زحماتى كه همسرش براى او متحمل

 2: خنيْرُ نِسائِكُمْ انلّنتى اِنْ اُعْطِينتْ شنكنرنتْ ون اِنْ مُنِعنتْ رنضِينتْ.السالم عليهال الصادق ق

 هاى شوهر را فراموش كنند. بلى بدترين زنان آنانند كه نيكى

 3راً فنقندْ حنبِطن عنمنلُها.: انيُّما اِمْرنئنةٍ قالنتْ لِزّنوْجِها ما رنأنيْتُ قنطُّ مِنْ ونجْهِان خنيْالسالم عليهقال الصادق 

 ـ آزار ندادّن همسر 3

 آيد. اصوالً جل  رضايت شوهر، از وظايف مهم زن به حساب مى

 4: ون ال شنفيعن لِلْمنرْئنةِ اننْجنحُ عِنْدن رنبِّها مِنْ رِضا زنوْجِها.السالم عليهقال الباقر 

كسى كـه از  رين عقوبتها را به همراه خواهد داشت و البته اولينلذا ناراحت كردن و آزار دادن همسر حرام و گناه بوده و شديدت

الهـى را از خـود  گردد، رحمـت اين عمل زشت لطمه خواهد ديد، خود زن خواهد بود. زندگى با صفا بر وى بسان جهنم تلخ مى

 كند و در قيامت نيز عذابى دردناك در انتظار عمل قبيح اوست. به اين روايات توجه كنيد: دفع مى

ينهُ، ون اِنْ   : مننْ كانن لنهُ اِمْرنئنةٌ تُرْذيه لنمْ ينقْبنلِ اللّهآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل  صـامتِ  صنالتنها ون ال حنسنننةً مِنْ عنمنلِها حتّى تُعيننـهُ ون تُرْضـِ

مًِْـلُ ذلِـان الْـوِزْرِ ون  ون كاننتْ انوّنلن مننْ تنرِدُ النّارن،... ون عنلنى الرّنجُلِ   بيلِ اللّهالدّنهْرن ون قامنتِ اللّنيْلن ون اعْتنقنتِ الرِّقابن ون اننْفنقنتِ االَْنمْوالن فى سن

                                                           
نخيـزد ـ مرد بر زن حقى دارد، وقتى وى را خواند جواب مًبت دهـد، و وقتـى وى را دسـتورى داد اطاعـت كنـد و جـواب منفـى ندهـد و بـا وى بـه مخالفـت بر 1

 .243، ص 14لوسائل، ج ا مستدرك
 (.232، ص 123باشند )بحاراألنوار، ج  گزارند و اگر از آن عطاها منع شوند راضى مى ـ بهترين زنان شما آنانند كه اگر به آنها چيزى عطا شود شكر مى 2
 .115، ص 14 شود وسائل الشيعة، ج ام، اعمال نيكش نابود مى ـ هر زنى به شوهر خود بگويد هيچگاه از تو خيرى نديده 3
 .345، ص 31اى براى زن، كه شفاعتش نزد خداوند مورد پذيرش باشد، چون رضايت شوهرش نيست بحاراألنوار، ج  ـ شفاعت كننده 4



 106 

 1الْعنذابِ اِذا كانن مُرذِياً ظالِماً.

 و نيز از آن حضرت است كه فرمود:

 2وَيْلٌ الِِمْرَئَةٍ اَغْضَبَتْ زَوْجَها وَ طُوبى الِِمْرَئَةٍ رَضِىَ عَنْها زوجُها.

 فرمايد: نيز مى السالم عليهامام صادق  و

 3وَ تُّطيعُهُ فى جَميعِ اَحْوالِهِ.مَلْعُونةٌ مَلْعُونَةُ اِمْرَئَةٌ تُؤذى زوجَها و تَغُمُهُ، وَ سَعيدَةٌ سَعيدَةٌ اِمْرَئَةٌ تُكْرِمُ زَوْجَها وَ ال تُؤْذيهِ 

بـدنى شـوهر  تـر از آزار، تنبيـه به دنبال دارد، بدتر و سخت گفتيم آزار دادن شوهر عواق  سختى را چه در دنيا و چه در آخرت

 است، اين معصيت نادر از ديد روايات مخفى نمانده است.

 4كنفّنيْها بِمنساميرن مِنْ نارٍ.   : ما مِنْ اِمْرنئنةٍ تنمُدُّ يندنيْها تُريدُ انخْذن شنعْرنةٍ مِنْ زنوْجِها، انوْ شنقّن ثنوْبنهُ اِالّ سنمّنرن اللّهآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

لطيفه در جامعه  البته موارد و مصاديق اين معصيت در جامعه بسيار اندك است و غالباً كمتر از حدى است كه به عنوان مزاح و

 مشهور شده است. به يكى از اين  نمونه لطائف توجه كنيد:

كفـش مـورد  ميازه كفش فروشى وارد شـده پـس از انتخـابگويند كسى در پى خريد كفشى شايسته براى همسر خود بود، بر 

دار پرسيد با چيزى  ميازه اى بدهم؟ خريدار جواب داد: شماره ندارم. دار به وى گفت: چه شماره اش، و قبول قيمت آن، ميازه عالقه

ود كه دوان دوان برگشت و بـه نشده ب ايد؟ پاسخ خريدار منفى بود. مرد بناچار از ميازه خارج شد و چند قدمى دور اندازه نگرفته

 است، همان را اندازه بگير! اش كه ديش  با آن مرا زده افتاده دار گفت: پشتم را باال بزن جاى كفش كهنه ميازه

 
 ـ پرهيّز از لباس شهرت 4

دن چنـين پوشـي شود. لباسى كه بدان افتخار شود و مايه برترى و تكبر نسبت به ديگران به حساب آيد، لباس شهرت ناميده مى

 لباسى چه بر مرد و چه بر زن حرام است.

 5: نُهِىن اننْ تنلْبِسن الْمنرْئنةُ اِذا خنرنجنتْ ثنوْباً منشْهُوراً او تنتنحنلّى بِما لنهُ صنوْتٌ يُسْمنعُ.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 

 6مِنْها صنالةً حنتّى تنيْتنسِلن مِنْ طيبِها كنيُسْلِها مِنْ جِنابنتِها.   جِها لنمْ ينقْبلِ اللّه: ون انيُّما اِمْرنئنةٍ تنطنيّن ن لِينيْرِ زنوْالسالم عليهقال الصادق 

 ـ حفظ عفت و صيانت نفس 5

 هاى مهم زن، حفظ حجاب و عفت و پوشش مناس  در برخورد با غير محارم است. از بايسته

 نِساءِ الْمُؤْمِنينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَالبيبِهِنَ ذلِكَ اَدْنى اَّنْ يُعْرَفْنَ فَـال يُـؤْذَيْنَ وَ   يا اَيُهَا النَبِىُ قُلْ الَِزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ

 1غَفُوراً رَحيماً.   كاّنَ اللّه

 در مورد نگاه به نامحرم آمده است:

                                                           
د تمـام روزهـا را پذيرد مگر اينكه شوهرش را يارى و راضى نمايد، هر چن اى از او نمى دهد، خداوند نماز آن زن و نه هيچ عمل حسنه ـ زنى كه همسرش را آزار مى 1

شود. البته مرد نيز اگـر زن را اذيـت كنـد و  روزه بگيرد و شبها را نماز بخواند و بنده آزاد كند و اموال در راه خدا انفاق كند. و نيز اولين كسى است كه وارد آتش مى

 .116، ص 14ظلم نمايد همين وزر و عذاب را دارد وسائل الشيعة، ج 
 ا به خشم آورد و خوشا به حال زنى كه شوهرش از وى راضى است.ـ واى بر زنى كه شوهرش ر 2
هـد و در همـه ـ ملعون است، ملعون است زنى كه شوهرش را بيازارد و محزون كند، و سعادتمند است، سعادتمند است زنى كه شوهرش را اكرام كنـد و آزارش ند 3

 .241، ص 14الوسائل، ج  حال مطيع وى باشد مستدرك
هـاى آتشـين  ست كه دست بر شوهرش دراز كند، و بخواهد موى سر شوهرش را بكنشد، يا لباسش را پاره كند، مگر اينكه خداوند دستانش را با مـيخـ هيچ زنى ني 4

 (.242شكافد )همان، ص  كوبد مى مى
 .232، ص 14الوسائل، ج  ا زينت دهد مستدركـ پيامبر مكرم نهى فرمود از اينكه زن هنگام خروج از منزل لباس شهرت بپوشد، يا به چيزى صدادار خود ر 5
 .113، ص 14پذيرد مگر اينكه مانند غسل جنابت غسل كند وسائل الشيعة، ج  ـ هر زنى كه براى غير شوهر خود عطر بزند نماز وى را خداوند نمى 6
خود را بر رو افكنند اين كار براى اينكه شناخته شوند و مورد آزار قرار هاى بلند  ( اى پيامبر به همسران و دختران و زنان مرمن بگو: روسرى52ـ )سوره احزاب، آيه  1

 نگيرند بهتر است و خداوند همواره آمرزنده و مهربان است.
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اِنْ فنعنلنتْ  بنعْلٍ منالنءنتْ عنيْننها مِنْ غنيْرِ زنوْجِها او غيرِ ذى مُحنرّنمٍ مِنْها فنانّنها عنلى اِمْرنئنةٍ ذاتِ   : اِشْتندّن غنضن ن اللّهآلـه و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 1عنزّن ون جنلّن كُلُّ عنمنلٍ عنمِلنتْهُ.   ذلِان انحْبنطن اللّه

 در اين راستا زينت كردن براى نامحرم نيز به شدت نكوهش شده است.

 2عَّزَ وَ جَلَ اَّنْ يُحْرِقَها بِالنّارِ.   زَوْجِها فَاِّنْ فَعَلَتْ كاّنَ حَقّاً عَلى اللّه وَ نَهى اَّنْ تَتَّزَيَنَ لِغَيْرِ

سـرال را  به منزل آمدند و اين السالم عليهاز اصحاب پرسيد: چه چيزى براى زنان نيا است؟ حضرت امير  آله و عليه اهلل صلىروزى رسول خدا 

 ذاشتند و او فرمودند:در ميان گ عليهاالسالمبا حضرت زهرا 

 3خَيْرٌ لِلنِساءِ اَّنْ ال يرينَ الرِجالَ وَ ال يُراهُنَ الرِجالُ.

فرمودنـد: زهـرا  نزد پيامبر آمد و جواب را مطرح كرد، پيامبر سرال نمود: چه كسى تو را خبـر داد؟ حضـرت السـالم عليهحضرت امير 

 ، پيامبر متعج  شدند و فرمودند:عليهاالسالم

 4اطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنّى.اِّنَ ف

 ـ تحميل نكردّن بيش از حد تواّن همسر 6

 زن بايد توان شوهر را در نظر بگيرد و بيش از قدرت وى از او چيزى نخواهد.

ننةً ون   ون ماال يُطيقُ لنمْ  ينقْبِل انللّـه : انال انيُّما اِمْرنئنةٍ لنمْ تنرْفنقْ بِزنوْجِها ون حنمنلنتْهُ عنلى ماال ينقْدِرُ عنلنيْهِآلـه و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل   مِنْهـا حنسـن

 5وَ هُوَ عَلَيْها غَضْباّنٌ.   تَلْقَى اللّه

 فرمايد: و نيز مى

 6ال يَحِلُ لِلْمَرْئَةِ اَّنْ تَكَلَفَ زَوْجَها فَوْقَ طاقَتِهِ.

بايسـت تـوان  مـى و جرائمـى شـوند، زنـان اند، مرتك  معاصـى چه بسا مردان براى تهيه آنچه كه همسرانشان درخواست نموده

 همسران خود را بسنجند و بيش از قدرت آنان، چيزى را مطالبه ننمايند.
 ـ بيروّن نرفتن از منّزل بدوّن اذّن 7

 فرمايد: حضرت رسول در ضمن حديث مناهى مى

ءٍ تَمُـرُ عَلَيْـهِ مِـنَ     جَتْ لَعَنَها كُلُ مَلَكٍ فِى السَماءِ وَ كُلُ شَىْوَ نَهى اَّنْ تَخْرُجَ الْمَرْئَةَ مِنْ بَيْتِها بِغَيْرِ اِذّْنِ زَوْجِها، فَاِّنْ خَرَ

 1االِْنْسِ حَتّى تَرْجِعَ اِلى بَيْتِها. الْجِنِ وَ

 ـ تمكين 7

را نيـز بـه او  يكى ديگر از وظايف مهم زن اين است كه شوهر خود را از نظر مسائل زناشويى تأمين نمايد و حاجت شهوى خـود

 ضاء كند.ار

ها:... ون عنلنيْها اننْ تنطنيّن ن بِانطْين ِ طيبِها ون تنلْبِسن انحْسننن ثِيابِها ون تنزنيّننن بِاحْسننِ زيننتِهـا ون تنعنـرّنضن آلـه و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل  عنلنيْـهِ  ننفْسـن

                                                           
كنـد  ىنـابود مــ غض  خداوند بر زنى كه چشم خود را از ديدن غير شوهر خود و هر نامحرمى پركند شديد است، اگر چنين كند خداوند تمام اعمال نيا وى را  1

 .112، ص 14وسائل الشيعة، ج 
 .154د همان، ص ـ و نيز نهى فرمود از اينكه زن براى غير شوهرش خود را زينت كند كه اگر چنين كند بر خداوند الزم است كه با آتش گناهش، وى را بسوزان 2
 .43و را ننگرند همان، ص ـ بهترين چيز براى زنان آنست كه آنان مردان نامحرم را نبينند و مردان نامحرم نيز ا 3
 ـ همانا فاطمه پاره تن من است همان. 4
پذيرد و خداوند را در حال خشم و غضـ   ـ آگاه باشيد، هرزنى كه شوهرش را مدارا نكند و او را وادار به كارى كه توانش ندارد بنمايد، خداوند عمل نيكى از او نمى 5

 .154كند همان، ص  مالقات مى
 .242، ص 14الوسائل، ج  زن كه شوهرش را بيش از حد توان به زحمت اندازد مستدركـ جايز نيست بر  6
ها  گذرد از انسان ن مىـ پيامبر مكرم نهى فرمود از اينكه زن بدون اذن شوهر از منزل خارج شود، اگر چنين كند تمام فرشتگان آسمان و هر آنچه وى در زمين بر آ 1

 .154و  115، ص 14كنند وسائل الشيعة، ج  ن مىو اجنه تا هنگام بازگشتنش او را لع
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 1غُدْونةً ون عنشِيّنةً...

هستى؟ زن  «متسوفات»آمد. حضرت فرمود: شايد تو از آله و عليه اهلل صلىها نزد پيامبر  ى سرالفرمايد: زنى براى برخ مى السالم عليهامام صادق 

 متسوفات كيانند؟ پيامبر فرمود:  اللّه گفت: يا رسول

 تِلْكَ الَتـى ال تَـّزالُ الْمَالئِكَـةُ   اَلْمَرْئَةُ الَتى يَدْعُوها زَوْجُها لِبَعْضِ الْحاجَةِ فَال تَّزالُ تُسَوِفُهُ، حَتّى يَنْعَسَ زَوْجُها فَيُنام، فَ

 2يَلْعَنُها حَتّى يَسْتَيقِظَ زَوْجُها.

 ها شايسته
 ـ افّزايش عشق و عالقه 1

است به همسـر  محور زندگى همان طورى كه قبالً نيز بيان كرديم عشق و عالقه طرفينى است. همان طورى كه بر مرد شايسته

 ن نيز شايسته و زيبنده است.خويش عطوف و مهربان باشد، اين عمل بر ز

 هاست توجه كنيد: به اين روايت كه حاوى مصاديقى از عوامل ايجاد عشق و عالقه وافر در خانواده

ابِ بَيْتِها فَتُرَحَـبُ، وَ  حَقُ الرَجُلِ عَلَى الْمَرْئَةِ اِنارَةُ السِراجِ وَ اِصْالحُ الّطَعامِ وَ اَّنْ تَسْتَقْبِلَهُ عِنْدَ ب: آلـه و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 3تُقَدِمَ اِلَيْهِ الّطَشْتَ وَ الْمِنْديلَ وَ اَّنْ تُوضِئَهُ وَ اَّنْ ال تَمْنَعَهُ نَفْسَها اِالّ مِنْ عِلَةٍ.  اَّنْ

كـه  بيان آنچـه سزاوار است زن همواره در پى ايجاد محيطى مصفا و پر از مهر و عطوفت بوده باشد و چه نيا است كه هرگز از

 جز كدورت چيزى را بدنبال ندارد، خوددارى كند.
 ـ كمك به همسر 2

واجبات، ثوابى  زن بايد معين و ياورى نيكو براى شوهر خود در همه امور زندگى باشد. اين عمل وى مخصوصاً در وادى عبادات و

 عظيم بر آن مترت  است.

انيُّـوبن  مِنن الًّنـوابِ مـا يُعْطـى اِمْرنئنـةن   اننتْ زنوْجنها عنلنى الْحنجِّ ون الْجِهادِ انوْ طنلن ِ الْعِلْمِ، انعْطاهُ اللّه: انيُّما اِمْرنئنةٍ انعآلـه و عليه اهلل صلىقال رسو اهلل 

 4.السالم عليه

 فرمايند: نيز مى السالم عليهامام صادق 

 لَها بِكُلِ   ا مِنْ عِبادَةِ سَنَةٍ، صِيامَ نَهارِها وَ قِيامَ لَيْلِها وَ يَبْنِىَ اللّهما مِنْ اِمْرَئَةٍ تَسْقى زَوْجَها شِرْبَةً مِنْ ماءٍ اِالّ كاّنَ خَيْراً لَه

 5شِرْبَةٍ تَسْقى زَوْجَها مَدينَةً فى الْجَنَةِ، وَ غَفَرَلَها سِتّينَ خَّطيئَةً.

تدارك اسباب  مان آمد. او در حالدر بيابانى تفتيده، چادرنشين بود. روزى  كه همسرش به سفر رفته بود بر وى مه« ام عقيل»

رفتـه اسـت. وى  پذيرايى بود كسى خبر آورد كه در كنار چاه شـترها هجـوم آورده و فرزنـدت در چـاه سـقوط كـرده و از دنيـا

ها گفت: كسى از شما  مهمان گوسفندى را به آن مرد سپرد تا ذبح كند. سپس غذاى مهمانانش را مهيا ديد. پس از صرف غذا، به

 داند؟ قارى آياتى از سوره بقره را تالوت كرد. قرآن مى

 وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُوّنَ.   ... وَ بَشِرِ الصّابِرينَ الَذِينَ اِذا اَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ قالُوا اِنّا للّه

                                                           
شوهرش عرضه كنـد  ـ بر زن الزم است كه به بهترين عطرش خود را خوشبو كند و بهترين لباس را بپوشد و به بهترين شيوه آرايش نمايد و صبح و شام خود را بر 1

 .112همان، ص 
كنند تـا اينكـه  رود، اين زن را مالئكه دائماً لعن مى زند و به خواب مى كند تا اينكه شوهرش چرت مى خواند و او دائماً معطل مى ـ زنى است كه شوهرش وى را مى 2

 .111شوهرش از  خواب بيدار شود همان، ص 
اى وى حاضر كنـد آمد بگويد و طشت و حوله بر ـ حق مرد بر زن آن است كه چراغ را روشن كند و طعام نيا بپزد و از شوهرش دم در خانه استقبال كند و خوش 3

 254، ص 14و دستانش را بشويد و بدون علت خود را از وى منع نكند مستدرك الوسائل، ج 
ثواب مرحمت فرموده به وى نيـز  السالم عليهـ هر زنى كه شوهرش را براى حج يا جهاد يا طل  علم و دانش يارى دهد، خداوند همان اندازه كه به همسر حضرت ايوب  4

 .221كارم االخالق، ص فرمايد م عطا مى
نوشاند مگر اينكه اين عمل او از عبادت يكسال كه روزش روزه و شبش نماز باشد برتر است و خداوند بـه انـدازه  اى آب به شوهرش مى ـ هيچ زنى نيست كه جرعه 5

 .123، ص 14، ج بخشايد وسائل الشيعة كند و شصت گناه او را مى هر جرعه كه به شوهرش نوشانيده شهرى در بهشت بنا مى
 



 109 

 ماند. خدا مى سولام عقيل چند ركعت نماز گزارد و عرضه داشت: خدايا من دستور تو را اطاعت كردم، اگر قرار بود كسى بماند ر

دو چنـدان  كاهد، و كانون خـانواده را اسـتحكامى ترديد چنين برخوردى از زن هنگام نزول بال و مصيبت، بار غم شوهر را مى بى

 بخشد. مى

 مـدتى بودند. خداوند پسرى به آنان مرحمت كرده بـود، پسـر آلـه و عليه اهلل صلىاز اصحاب رسول خدا « ابوطلحه»و شوهرش « ام سلمه»

طلحـه  ابـى رفت. غروبى فرزند از دنيـا رفـت. شـ  گشت بالين فرزند مريض خود مى مريض شد، شوهر هر ش  كه از كار بر مى

اگـر كسـى امـانتى  خواست فرزند را ببيند زن گفت: آرميده است. مرد خيال كرد بهبود يافته، صبح شد، زن از شوهرش پرسيد:

است؟ مرد گفت: نـه،  دادن آن اكراه داشته باشد و يا در فراق آن اشا بريزد صحيح بسپارد و آن را طل  كند و امانت گيرنده از

خبـر بـه پيـامبر رسـيد  اين ديوانگى است. زن گفت: خداوند عاريه خود را از ما گرفته است برخيز او را تجهيز كن. وقتـى ايـن

 گرديد. و هم از ياران پيامبرحضرت هر دو را دعا كرد. آنها داراى فرزند ديگرى به نام عبداهلل شدند كه ا
 ـ كنار گذاشتن حياء 3

همانند حيـاء  حياء دوگونه است. حياء عقل و حياء حُمق. حياء عقل همان حياء از خداوند متعال و ترك معاصى و انجام واجبات

باشـد. پرهيـز از  مـى ودو عفت زنان در برابر نامحرمان است. حياء حمق نيز مصاديقى دارد كه از اقسام آنها حياء زن با شوهر خ

 اند. توجهى به ديگر امور مستور زناشوئى از اين جمله مقدمات همخوابى و بى

 1: انلْحنياءُ حنياءان، حنياءُ عنقْلٍ ون حنياءُ حُمْقٍ.آله و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه

انلْحِصانُ عنلى  دُودُ، الْعنفيفنةُ، العنزيزنةُ فى انهْلِها، الذّنليلنةُ منعن بنعْلِها المُتنبنرِّجنةُ منعن زنوْجِها،: اِنّن خنيْرن نِسائِكُمْ انلْونلُودُ، انلْونآله و عليه اهلل صلىو ايضا عنه 

 2لِ.بنذُلِ الرّنجُغنيْرِهِ، انلّنتى تنسْمنعُ قنوْلنهُ، ون تُطيعُ انمْرنهُ، ون اِذا خنالبِها بنذنلنتْ لنهُ ما يريدُ مِنْها، ون لنمْ تُبْذِلْ كنتن

 3لْحنياءِ.: خنيْرُ نِسائِكُمْ الّنتى اِذا خنلنتْ منعن زنوْجِها خنلنعنتْ لنهُ دِرْعن الْحنياءِ ون اِذا لنبِسنتْ لنبِسنتْ منعنهُ دِرْعن االسالم عليهقال الصادق 

 ـ پرهيّز از لجاجت 4

در مـورد  ه اسـت. و البتـه غالبـاً، ايـن لجاجتهـا،ضابطه آغازى براى از بين رفتن كانون محبّت در خانواد اثر و بى بگو مگوهاى بى

 دهد. مسائل جزئى و بيهوده رخ مى

مقـدارى  توان گفـت اگـر زن كند حلم و بردبارى هر دو يا يكى از زوجين است و به طور قطع مى و آنكه اين كانون را تقويت مى

و نيـز زنـدگانى  اى درخشان در زندگى آتيـه وى حلم بورزد و سخن شوهرش را كه به نظر وى درست نبوده ناديده بگيرد، آينده

 ابدى آخرت خواهد داشت.

 4: خنيْرُ نِسائِكُمْ انلْوندُودُ الْونلُودُ الْمُراتِينةُ ون شنرُّها اللّنجُوجُ.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 ـ پرهيّز از قهر 5

دو خواهر مرمنه،  دهد دو مرمن، دو برادر با ايمان، يا نمىشود و اسالم اجازه  قطع معاشرت با دوستان، رذيله اخالقى محسوب مى

گيرد، تا  ترى به خود مى جدى ها شكل بيش از سه روز ترك هم نمايند و با هم سخن نگويند. اين مسئله در ميان ارحام و فاميل

پـيش « عـاق»گشـته و تعبيـر زيـادتر  شود، و در بين والدين و فرزندان، اهميت مسـئله مى« رحم قطع»آنجا كه از آن تعبير به 

 آيد. مى

و به اصطالح  باشد به طورى كه بيش از يا روز، ترك هم نمودن اى برخوردار مى اين حالت درميان زن و شوهر از موقعيت ويژه

 فرمايد: مىالسالم عليهمجاز شمرده نشده است، پيامبر مكرم در سفارشاتش به حضرت امير « قهر كردن»

                                                           
 .142، ص 11ـ دو گونه حياء داريم. حياء عقل و حياء از روى جهالت و احمقى بحاراألنوار، ج  1
اش، ذليل نزد شوهرش، عيان كننده زينت نزد همسرش، محفوظ دارنده آن نزد بيگانگـان،  زا، پرمحبت، باعفت، عزيز نزد خانواده ـ بهترين زنان شما زنى است: بچه 2

نفاق نكنـد زنى كه سخن شوهرش را بشنود، وى را اطاعت كند و در خلوت هر چه خواست در اختيارش بگذارد و مانند مردان، سخاوتمندانه از اموال شوهر اآنچنان 

 .14، ص 14وسائل الشيعة، ج 
 .15، لباس حياء و پاكدامنى و عفت بپوشد همان، ص ـ بهترين زنان شما زنى است كه در خلوت با شوهرش، لباس حيائش را درآورد و آنگاه كه از او مخفى است 3
 (.162، ص 14زا، پرمحبّت و سازگار باشند و بدان آنها، زنانى هستند كه لجاجت كنند )مستدرك الوسائل، ج  ـ بهترين زنان شما آنانند كه بچه 4
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 1وْجُها عَلَيْها ساخِطُ وَ اِّنْ كاّنَ ظالِماً لَها.... وَ ال تَبِيتُ وَ زَ

 در برخى روايات، اين مسئله بسيار مهم تلقى شده و عذاب اخروى هم بر آن فرض شده است.

االَْنسْفنلِ  وْنن ون هامانن ون قارُونن فى الدّنرْكِ: انيُّما اِمْرنئنةٍ هنجنرنتْ زنوْجنها و هى ظالِمنةٌ حُشِرنتْ ينوْمن الْقِيمنةِ منعن فِرْعنآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 2مِنن النّارِ اِالّ اننْ تنتُوبن انوْ تنرْجِعن.
 روى در معيشت ـ ميانه 6

 3: اِنّن خنيْرن نِسائِكُمْ... ون لنمْ تُبْذِلُ كنتنبنذُلِ الرّنجُلِ.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 4منسْئولنةٌ عننْه. : الرّنجُلُ راعٍ عنلى انهْلِ بنيْتِهِ ون كُلُّ راعٍ منسْئُولٌ عننْ رنعِيّنتِهِ، ون الْمنرئنةُ راعِينةٌ عنلى مالِ زنوْجِها ونهآل و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 فرمايند: از قول پدر مكرمشان مى السالم عليهامام صادق 

 5ذا رَآها سَرَتْهُ، و اِذا غابَ عَنْها حَفِظَتْهُ فى نَفْسِها وَ مالِهِ.ما اَفادَ عَبْدٌ فَائِدَةً خَيْراً مِنْ زوْجَةٍ صالِحَةٍ اِ

 ـ تحمل اخالق بد شوهر 7

عمل از جان   هاى زن اين است كه اخالق بد شوى خود را تحمل كند و با بدخلقى خود بر آن نيفزايد. اين يكى ديگر از شايسته

 شود، ثواب ذيل هم بر آن مترت  است. ىوى غير اينكه به تدريج موج  ترك سوء خلق شوهر م

 6اَسِيَةَ بنتِ مُّزاحِمٍ. [ثَوابِ]: مننْ صنبنرنتْ عنلى سُوءِ خُلْقِ زنوْجِها، انعْطاها مًِْلن آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 ـ انجام امور جارى منّزل 8

 است. ، پرورش و تربيت فرزندان و غيرههاى زن انجام كارهاى جارى منزل چون پخت و پز، رفت و رو از مهمترين زينت

و البتـه  باشـد. زن بايد بداند انجام اين امور بر وى واج  شرعى نيست بلكه از محسنات زندگى او و عامل تـداوم و بقـاء آن مـى

 هاى بزرگ بايد بر وى ارج نهد و زحماتش را شاكر باشد. همسر وى در مقابل اين احسان

 نتيجه مفيد

شـيوه  دهد كه گويى در بحـث از ايـن زنـدگى و يم اين است كه اسالم چنان بهايى به زندگى زناشويى مىخالصه آنچه كه گفت

كسـى انـدك  توان گفـت هـر كند، بدون اغراق مى نمايد و وظايف دو نفر را معين نمى ها، با دو نفر صحبت نمى رفتار و معاشرت

يـا  روح در دو  داشته باشد به اين نتيجه كه اسالم زن و شـوهر را آشنايى با روايات وارده در اين زمينه و تفسير آيات مربوطه

 داند، خواهد رسيد. كالبد مى

 1هنّ لباسٌ لكم و انتم لباسٌ لهنّ

العاده  نگاهى فوق تعبير از لباس و پوشش براى اين دو و اينكه هر كدام پوشش ديگرى هستند، چنانچه در آيه آغاز بحث گذشت؛

است، او را از خطرات سرما و  اشويى از ديدگاه اسالم است. لباس براى انسان مايه حفظ آبرو و زينت وىدقيق به ارتباط عميق زن

دهنـد و از گنـاه و معصـيت بـاز  مى پوشاند و... مرد و زن همديگر را آبرو نمايد، عيوب احتمالى جسمانى او را مى گرما حفظ مى

 نمايند. هاى همديگر را مخفى مى دارند، و عي  مى

                                                           
 .155، ص 14كه به وى ظلم و ستم روا داشته باشد وسائل الشيعة، ج  ـ زن نبايست ش  را به صبح بگذراند در حالى كه شوهرش از او ناراحت باشد، هر چند 1
ترين درجه آتش خواهد بود مگر اينكه توبه  ـ هر زنى كه از شوهر خود با اينكه مقصر است قهر نمايد، روز قيامت با فرعون و هامان و قارون محشور شده و در پايين 2

 كند و برگردد.
 .14، ص 14كنند وسائل الشيعة، ج  انند شوهرانشان اموال را بذل و بخشش نمىـ بهترين شما آنانند كه... هم 3
گيـرد  شود، زن نيز مراق  مال شوهر بـوده و از همـان، مـورد بازخواسـت قـرار مـى ـ مرد، مراق  اهل بيت خود است و هر مراقبى در مورد رعيتش از او سرال مى 4

 .243، ص 14الوسائل، ج  مستدرك
ش را اى باالتر از اين نرسيده است كه زنى صالحه داشته باشد، وقتى به وى نگاه كند او را خوشحال نمايد و وقتى غاي  باشد خـود و امـوال شـوهر دهـ به بنده، فاي 5

 .1و  22، ص 14حفظ كند وسائل الشيعة، ج 
، ص 123فرمايـد )بحـاراألنوار، ج  رعون و از زنان اربعه عطـا مـىـ زنى كه بر اخالق زشت شوهرش صبر كند، خداوند ثوابى مانند ثواب آسيه دختر مزاحم همسر ف 6

241.) 
 ( زنان لباس مردان و مردان لباس زنانند.131ـ )سوره بقره، آيه  1
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 است كه: نمايد، و آن اين تر را بيان مى عالوه بر همه اين نكات كه در برخى تفاسير آمده است، آيه مطلبى بسيار دقيقو 

كرديـد،  گويد دو چيز است، اگر شـما كسـى را مشـاهده تن و لباس دو چيز جدا از هم نيستند، هيچكس به انسان ملبس، نمى

پاهـايش و سـاير  كردم. انسان و لباسش يا چيزند همان طورى كه انسان و دست وگوييد كه مًالً زيد را با لباس مشاهده  نمى

 آيند. اعضاء بدنش، يا نفر به حساب مى

به لباس نياز  ايد، شما فرمايد زنان لباس شمايند، يعنى زنان با شما همراه هستند. شما همديگر را كامل كرده قرآن كريم كه مى

 شاند محتاج بوده و هر دو به نياز خود رسيديد.داشته و لباس به بدنى كه آن را بپو

لبـاس هسـتند و  اند، شد كه زنان وسيله داشت و چنين وانمود مى طرفه مى طبيعى است اگر آيه قسم دوم نداشت مفهومى  يا

 باشيد. شما مردان اصل و اساس مى

بنـابراين زن  انـد. ند، مردان هم زنان را كامل كـردهفرمايد: مردان هم لباس زنان برد و مى اما قسم دوم آيه اين توهم را از بين مى

دوزند مرد را براى  مى اند. همان طورى كه لباس را براى تن بدون مرد و مرد بدون زن، مانند تنى عريان و يا لباسى بدون استفاده

 اند. زن و زن را براى مرد خلق كرده

 برديم. با اين بيان تا حدودى به ژرفاى آيه پى

 ت در اين رابطه نيز همان است كه از آيه استفاده كرديم، در اين دو روايت دقّت كنيد:ديدگاه رواي

 1: لنوْ انمنرْتُ انحنداً اننْ ينسْجُدن الَِنحندٍ النَنمنرْتُ الْمنرْئنةن اننْ تنسْجُدن لِزنوْجِها.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 2ئنةِ حُسْنُ التّنبنعُّلِ لِزنوْجها.: اِنّن مِنْ جِهادِ الْمنرْالسالم عليهقال على 

خواهنـد  مـى كننـد، اين اخبار و نيز اخبارى كه صحبت از وجوب اطاعت از شوهر، پرهيز ايذاء وى، حفظ و صيانت نفس و... مـى

ا در واقع شـما يـ همان نكته را بيان كنند كه شما دو نفر نيستيد كه اگر يكى چيزى خواست ديگرى بتواند اجابت نكند، بلكه

شد، تنهـا آبـروى وى در  اند. لذا اگر يكى خطايى مرتك  روح در دو جسميد، زن و مرد يا نفرند و تنها در دو كالبد قرار گرفته

 شود... . نمى عفتى كرد، تنها وى مورد بازخواست جامعه واقع گيرد، و اگر زن بى معرض تهديد قرار نمى

ايـن مطلـ   كند كه بفهمد همسر وى خود اوست نه كس ديگرى، اگـر نهايت اينكه لذت اين زندگى مشترك را كسى درك مى

آور  اخـتالف، خنـده رونـد و اصـالً براى زنان و مردان جامعه جاى خودش را باز كند، بسيارى از اختالفات خانوادگى از بـين مـى

گر اين فهم حاصل شود نكند، ا ورزد و كسى نيست كه حرف خودش را قبول شود چرا كه انسان سالم با خودش لجاجت نمى مى

 افكند. صلح و صفا و صميميت بر زندگى سايه مى

 زنى عفيف و پر صالبت، توجه كنيد:« حوالء»به  آله و عليه اهلل صلىاينا به دو نكته از دستورات پيامبر اسالم 

 عَلى زَوْجِها فِى الشَدَةِ وَ الرَخاءِ، وَ كانَـتْ مُّطيعَـةً لَـهُ وَ   يا حَواْلءُ، وَ الَذى بَعَثَنى بالْحَقِ نَبِيّاً وَ رَسُوالً، كُلُ اِمْرَئَةٍ صَبَرَتْ 

 3.السالم عليهتَعالى مَعَ اِمْرَئَةِ اَيّوب    الَِمْرِهِ حَشَرَهَا اللّه

نَ االَجْرِ لِلصّائِمِ و الُْمجاهِدِ فـى سَـبيلِ   ما كَتَبَ مِ بِكُلِ كَلِمَهٍ   يا حَواْلءُ، ما مِنْ اِمْرَئَةٍ تَحْمِلُ مِنْ زَوْجِها كَلِمَةً، االّ كَتَبَ اللّه

 4عَّزَ وَ جَلَ.   اللّه

تـأثير آن در  بايست بر پايه تفاهم و عشق استوار شده باشد، و ارزش هر چيزى در ايـن محـيط بقـدر محور و كانون خانواده مى

بـه دخالتهـاى  يا با سـخنان بيهـوده و توجـه ايجاد مهر و عطوفت است. و البته چه بد است كه زوجين با اعمال و افعال خود و

                                                           
 .115، ص 14دادم زن براى شوى خويش به خاك افتد وسائل الشيعة، ج  ـ اگر دستور دهم كسى براى كسى سجده كند، دستور مى 1
بـه  السـالم عليـهاين روايت به نقل از امام كاظم  115، ص 14، در وسائل الشيعة، ج 246، ص 14الوسائل، ج  مانا نيكو شوهر دارى آنان است مستدركـ از جهاد زنان ه 2

 «.جهادُ الْمنرْئنةِ حُسْنُ التّنبعُّلِ»اين صورت آمده است: 
هاى همسرش صبر كند و مطيـع وى و دسـتورات او باشـد،  ها و نارحتى هر زنى در گرفتارى ـ اى حوالء به خدايى كه مرا به حق به عنوان نبىّ و رسول برانگيخت، 3

 .242نمايد همان، ص  محشور مىالسالم عليهخداوند او را با همسر حضرت ايوب 
كـه بـر آن صـبر نمـوده، خداونـد اجـر  ـ اى حوالء هيچ زنى نيست كه حرفى از شوهرش را تحمل كند و بر آن بردبارى نمايد مگر اينكه به اندازه هر حرف شوهر 4

 .245نويسد همان، ص  دار و مزد جهادگر در راه خداوند عزّ و جلّ براى وى مى روزه
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 ديگران، زندگى را بر خود تلخ كرده و محيط خانواده را نا امن نمايند.

زناشـوئى  اند، نه تنهـا خـود در زنـدگى اند و سردى و گرمى روزگار را چشيده اقوام و وابستگان، و نيز آنها كه عمرى سپرى كرده

 بايست عاملى براى وحدت و رفع كدورتهاى احتمالى آنان شوند. فرزندان دخالت بيجا ننمايند، بلكه مى

وى بايستى  اند. هر چند ناميده« عروس»از اين رو مادر شوهر بايد بداند كه عروس مايه زينت است و البته به همين دليل وى را 

كردن و دخالت بيجا در  كه نگران نصايح مادرشوهر را چون مادر خود به عنوان دلسوزى مجرّب پذيرا باشد، امّا بايد توجه داشت

فرزندش خواهد رسيد و متأثر خواهد  گونه ناماليمات به گوش گردد، قطعاً اين زندگى عروس، موج   سل  آسايش از پسرش مى

كند، با دخترش در خانه شوهر همان طور رفتار  گشت، عالوه اينكه بايد متوجه بود كه مادرشوهر هرگونه كه با عروس خود رفتار

دوست دارد. البته عروس نيز بايد بداند كه روزى وى مـادر  اهند نمود، پس دوست داشته باشد براى ديگران، آنچه براى خودخو

آورد و عروسش با وى رفتارى مطابق رفتار خودش با مادر همسـرش  خواهد شد و چه بسا براى فرزندش عروس به خانه خواهد

 خواهد داشت.
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 حجاب

مختلفـى مـورد  حج  به معناى منع و ستر آمده است و حجاب چيزى است كه مانع ديدن بيننده شـود. ايـن ليـت در مـوارد

نمايد، به سه نمونه  افاده مى گيرد و البته با هر قيدى از قيود استعمال گردد، برطبق معناى همان قيد، مطلبى را استفاده قرار مى

 توجه كنيد.از موارد مختلف استعمال حجاب 
 ـ حجاب خودبينى 1

 دارد. شود و او را به اين وسيله از ترقى باز مى شيطان هميشه تمايالت انسان را به او يادآور مى

 1: انالَِْعْجابُ ينمْننعُ مِنن االَِْزْدِيادِ.السالم عليهقال على 

را وصـف  هـاى روانـى يعنـى گناهـان سا نقيصهاندازد تا روح انسانى از آنها غافل شده و چه ب عج ، پوششى بر نواقص انسان مى

 شوند. نمى كمال بشمارد و چون شرط اصالح، علم به فساد و آگاهى نسبت به نواقص است، آن عيوب هرگز اصالح

 2: مننْ رنضِىن عننْ ننفْسِهِ ظنهنرنتْ عنلنيْهِ الْمنعايِ ُ.السالم عليهقال على 

 ـ حجاب آراء فاسده 2

چنـين عشـق و  گردد. ورزد بطوريكه محبتش از حال اعتدال خارج مى شود و بدان عشق مى مند مى قهگاهى انسان به چيزى عال

 دهد كه چشم دلش نبيند و گوش آن نشنود. محبتى، حجابى در مقابل دل انسان قرار مى

 3عنيْنٍ غنيْرِ صنحيحنةٍ ون ينسْمنعُ بِاُذُنٍ غنيْرِ سنميعنةٍ.: مننْ عنشِقن شيئاً انعْشى بنصنرنهُ ون انمْرنضن قنلْبنهُ، فنهُون يننْظُرُ بِالسالم عليهقال على 

 ـ حجاب معاصى 3

آب توبـه  اندازد، اگر ايـن گنـاه بـا گذارد و چشم و گوش دل را از كار مى گناه نيز حجاب دل است. هرگناهى پوششى بر دل مى

هاى شـيطانى  خواسته حجاب واقع شده، در مقابلشود و االّ استقامت انسانى كه دلش در  شستشو داده شد، حجاب برداشته مى

 رسد كه: گردد. و به آن حد مى تر مى كاسته شده و شرايط تحقق معاصى بعدى آسان

 هُمْ اَضَلُ اُولئِـكَ  االَنْعامِ بَلْ... لَهُمْ قُلُوبٌ ال يَفْقَهُوّنَ بِها وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ ال يُبْصِرُوّنَ بِها وَ لَهُمْ آذاّنٌ ال يَسْمَعُوّنَ بِها اَولئِكَ كَ

 4هُمُ الْغافِلُوّنَ.

 حجاب و پوشش

 اما حجاب در اصطالح به معناى ستر و پوشش اندام زن از ديد و نظر نامحرم است.

نسـل بشـر  اى كه او خود بيـان فرمـوده، خداوند در مرد و زن، ميل و رغبت به جنس مخالف را آفريده است تا با ارضاء به شيوه

 منقرض نگردد.

داشته باشد  هى است براى اينكه اين ميل در حد اعتدال قرار گيرد، حدود و ثيور آن معين شده تا هم اثر مًبت ذكر شده رابدي

 و هم از عوارض منفى مصون بماند.

                                                           
 .321، ص 13البالغه ابن ابى الحديد، ج  شود شرح نهج ـ عج ، مانع زياد شدن مى 1
 گردد غررالحكم. ـ كسى كه از خود راضى باشد، عيوبش آشكار مى 2
البالغـه،  شـنود نهـج نگرد و با گوشى غيـر شـنوا مـى نمايد، وى با چشم معيوب مى چيزى عشق ورزد، همان چيز چشم او را كور و قلبش را بيمار مى ـ هر كسى به 3

 به ترتي  صبحى صالح. 122االسالم و  به ترتي  فيض 123خطبه 
شـنوند، آنـان همچـون  هايى دارند كه بـا آن نمـى بينند، و گوش نى دارند كه با آنها نمىفهمند، و چشما هايى دارند كه با آن نمى ( آنها دل112ـ )سوره اعراف، آيه  4

 ترند. آنان همان غافالنند. چهارپايانند، بلكه آنها گمراه
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بمانـد و از كيـد  شود كه عفت زن محفوظ يكى از اين آداب و شرايط، پوشش بدن زن از نامحرم است، چنين حجابى موج  مى

 گر، صدمه نبيند. وسوسهشياطين 

 حجاب وقار است

ميز، قل ، چشم،  شوند اما اجزاء لطيف بدن، چون پيشانى، پا و دست انسان حجاب ندارند، اينها از اجزاء خشن بدن محسوب مى

 در يا يا چندين حجاب واقع شده تا از گزند عوارض محيطى در امان بمانند.

بيگانه، به زندگى  توزان ين اساس بايد در حجاب بماند تا به دور از دستبرد كينهزن نيز موجودى ارزشمند و لطيف است و بر هم

 دار است. پرثمر خويش ادامه دهد، زندگى و حياتى كه بقاء آينده را عهده

چـه اينكـه  نهند، چادر خاص وسيله نقليه مدرن اسـت، گاه بر يا وسيله حمل شن و سنگ چادر نمى به ياد داشته باشيد، هيچ

 ورد هوس دزدان و سارقان است نه اوّلى.دومى م

شـود و آنگـاه  مى اند، هر وقت به كار آيند، از آنها استفاده الزم برده هاى آهن پاره در گوشه حياط خانه يا انبارى جاى گرفته تكه

اس  با روپوشى از جعبه من گردند. امّا يا گوشواره يا انگشترى از جنس طال، در كه مورد استفاده نبودند در همان محل رها مى

بهـاى سـنگين در برابـرش پرداخـت  شود، چرا كه اين ارزش دارد، زينت است، پنبه و مخمل و در صندوق مناس  قرار داده مى

 شود. اى پرت مى شده، امّا اولى نه، ابزار است، وقتى نياز را برطرف كرد، به گوشه

 به اين مًال توجه كنيد:

كشد،  خود را مى شود، اما آن درخشندگى و جذّابيت را ندارد. ولى آنگاه كه ش  پرده سياه ماه ش  چهارده، در روز هم ديده مى

 سازد. درخشد و خاليق را شيفته خود مى همان قرص در حجاب ش  مى
سرّ آّن سرسبّزى بستاّن شود  دانه چوّن اندر زمين پنهاّن شود

پرورش كى يافتندى، زيركاّن  زر و نقره گر نبودندى نهاّن

 حجابى بىمنشاء 

عوامل بـه آغـاز  حجابى و ترويج آن در جوامع كنونى جستجو نمود، كه قبل از بيان برخى توان براى بى هاى مختلفى را مى علت

 پردازيم. حجابى در ايران مى پيدايش بى

از تركيـه در  گشترضا شاه پهلوى سفرى به تركيه داشت. اين مسافرت آثار مخربى بر جامعه اسالمى ايران گذاشت. او بعد از باز

 اعالم نمود. كشف حجاب را 1314دى ماه  11پاشا در تركيه شد و لذا در  هاى كمال هائى طبق برنامه صدد اجراى برنامه

كشـيدند.  مى ها چادرها را از سر زنان بيرون ها و خيابان پس از اين اعالميه، پوشيدن چادر ممنوع شد و مأمورين دولت در كوچه

ظرفهاى مستعد فرنگ مآب،  هاى ابليس در العمل شديد مرمنين و متديّنين روبرو گشت، ولى وسوسه با عكساين قانون هر چند 

 پيدا كرد. به سرعت تأثير نمود و فرهنگ برهنگى در تمام كشور و مخصوصا شهرهاى بزرگ رواج

گوهرشاد را  قم فرستاد و مسجد پوشش خود را به رضا شاه به دو شهر مذهبى قم و مشهد هم رحم ننمود. وى همسر و مادر بى

 حجاب، به توو بست. در پى سخنرانى شيخ بهلول در نقد لباس متحدالشكل و اجبارى، ممنوعيت لباس روحانيت و كشف

سـينماها،  فرزند وى سياست خشن پدر را از راه ورود فرهنگ مبتذل در سـطح وسـيعى و از طريـق راديـو و تلوزيـون، جرايـد،

تنگاتنـگ شـدن  ها ترويج داد و ديرى نپاييد كه تمام نقاط كشور را متـأثر آثـار شـوم خـود نمـود. كاباره برپاساختن كازينوها و

از جملـه رويـت آثـار  هـاى مختلـف ها، ورود بيگانگان به كشور به بهانـه هاى خارج از كشور و افزايش مراوده ارتباطات، مسافرت

 باستانى مزيد بر علت گشت.

 نمائيم. مى حجابى در ايران جستجو نمود كه برخى از آنها را بررسى اجمالى ن براى شيوع بىتوا البته علل ديگرى را مى

 استعمار

تاختنـد و  مـى هاى زورمدار بر مردم كشورهاى فقير سيطره داشتند. آنها بـا زور و قلـدرى بـه ايـن كشـورها ساليان دراز، دولت

شـيوه اسـتعمارى  هـا از ايـن مكيدند. مدت هاى آنها را چون زالو مى تدادند و ثرو حاكمين مورد نظر خودشان را بر آنها قرار مى
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ممالـا خـود اخـراج نمودنـد.  گذشت تا اينكه ملتها يكى پس از ديگرى بيدار شدند و در مقابل متجاوزين ايستادند و آنها را از

از طريـق تـرويج فرهنـگ برهنگـى،  هاها، شيوه خود را عوض كنند، آن استعمارگران چاره را در اين ديدند كه براى استًمار ملت

ترويج فساد و فحشاء براى بار ديگـر آنهـا را از  ها يعنى جوانان را هدف تيرهاى زهرآگين خود قرار دادند و با عناصر اساسى ملت

 هايشان غافل نمودند. ثروت

سال اسالم بر آن  ود هشتصدميالدى توسط مسلمين فتح شد. حد 111شد، در سال  كشور اسپانيا كه آن روز اندلس ناميده مى

 خورد. مى كرد كه هنوز هم آثار اسالمى و بناها و معمارى اسالمى در جاى جاى آن به چشم حكومت مى

 دادند. مى كردند و شكست بارها مسيحيان بر اين كشور تاختند، امّا مسلمانان مقاومت نمودند و آنها را وادار به هزيمت مى

فحشـا شـده و ايـن  پايى را روانه اسپانيا نمودند، جوانان چشم طمع دوختند و در نهايت مرتك پوشش ارو تا اينكه دختركان بى

تهى شد، يا حمله نظـامى  معصيت چنان سريع رواج يافت كه دامن سردمداران را هم آلوده ساخت و آنگاه كه درخت از داخل

بـارى را در  گشـتند و زنـدگى نكبـت و بقيه تسليم ميالدى مسلمين را از پاى درآورد، صدهزار نفر كشته شدند، 1422در سال 

گرويدنـد. پـس از مـدّتى  مسيحيت مـى شدند و يا به دين تحت حكومت مسيحيت آعاز نمودند، اينان نيز يا به تدريج كشته مى

ار نمودنـد و از تيغ گذرانده يا به مهاجرت واد مسيحيان به آنها نيز رحم ننمودند و دين آنها را تقيه حساب كرده و همه را از دم

 1آن تاريخ تا كنون اثرى از حكومت اسالمى در اندلس نيست.

 به شيوه نابودى اسالم در اندلس به نقل از كتاب تمدن اسالم و عرب توجه كنيد:

 گرفت، در ابتـداء )رهبر نظامى مسيحيان( اسپانيا را از اعراب« فرديناند»كه  1422نويسد: در سال  فرانسوى مى« گوستاولوبون»

شكسـت و شـروع بـه  باره با مسلمانان بسـته بـود پيمانى را كه در اين 1422به اعراب در زبان و مذه  آزادى داد ولى در سال 

وادار به قبول كردن دين مسيح  كردن آنها شد، مسيحيان، نخست مسلمانان را تعدّى و آزار آنها نمود و باالخره منجر به ريشه كم

اند، دسـتور سـوزاندن ايـن  مسيح در نيامده تشكيل دادند و به بهانه اينكه اينها واقعاً به دين هاى تفتيشى كردند، سپس محكمه

توانستند چندين ميليون عرب و مسلمان را بـه  نمى گرفت، زيرا مسيحيان تازه وارد را دادند، و البته اين كار به تدريج صورت مى

هـاى تفتـيش نيـز بـود،  اسپانيا( كه در ضمن رئيس محكمه شهرهاى يكباره بسوزانند. از اين رو كشيش بزرگ طليطله )يكى از

 جوان و زن و مرد و كوچا و بزرگ همه را گردن بزنند. اند از پير و دستور داد تمام عربهايى كه دين مسيح را نپذيرفته

گردن بزنند، زيرا  اند هبه اين هم اكتفا نكرد و دستور داد هر چه عرب هست حتى آنهايى كه مسيحى شد« بليدا»راه  دومينكى 

باشند، پس بهتر است همـه را  اند از روى حقيقت و صداقت به اين دين گرويده گفت: محال است اعرابى كه مسيحى شده او مى

اند داخل جهنم كند.  نصرانيت در نيامده بكشيم تا خدا در عالم آخرت ميان آنها حكومت كند و هر كدام را كه به راستى به دين

آن را انجـام دهـد، زيـرا از مقاومـت اعـراب و  ن رأى را جامعه كشيشان پسنديدند ولى دولت اسـپانيا مصـلحت نديـداگر چه اي

دسـتور داد تمـام مسـلمانان از اسـپانيا بيـرون رونـد و  مـيالدى 1612مسلمانان انديشناك بودند، ولى در عوض دولت در سال 

 مهاجرت كنند.

بيشترشان به دست  خواستند از اسپانيا مهاجرت كنند ى وطن گشتند، در سر راه كه مىمسلمانان كه با اين دستور ناچار به جال

بـا نهايـت مسـرّتى كـه از  مسيحيان كشته شدند، بليدا راه  مزبور در اينجا نتوانسته است خوشـحالى خـود را مكتـوم دارد، و

او همان كسى است كه از يـا  كشته شدند. وشود، نوشته است: سه چهارم اين مهاجرين در اثناى مهاجرت  اش ظاهر مى نوشته

 نفرشان را به قتل رساند. كاروان يا صد و چهل هزار نفرى از مهاجرين مسلمان سر راه آفريقا يا صد هزار

نـويس  تـاريخ در نتيجه به فاصله چند ماه زياده از يا ميليون مسلمان از اسپانيا بيرون رفتند، و چنانچه بسيارى از دانشـمندان

نفر از نفوس اسـپانيا  اند: از زمانى كه فرديناند اسپانيا را فتح كرد تا آخرين مهاجرت مسلمانان، سه ميليون گفته« سديلو»مانند 

 كوچكى بيش نيست. جمعى و بيرحمانه، افسانه در برابر اين كشتارهاى دسته« سان بارتلمى»عام  كاسته شد و قتل

ترين  رسيدند و عالى ها سايه طرفدارى از دين و آيين خود به بزرگترين قدرتها در  اين بود سرنوشت يا ملت مسلمان كه سال

                                                           
 به بعد. 335ـ تمدن اسالم و عرب، ص  1
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دست از احكـام مقـدس اسـالم  هاى تمدن را از خود بيادگار گذاردند، ولى از آن ساعتى كه گناه در ميان آنها شايع شد و نمونه

ترين وضعى رهسپار  گرديد و به فجيع ها مسلطبرداشتند و آنها را پشت سر انداختند، اسباب نابوديشان فراهم شد و دشمن بر آن

 1«.ديار نابودى گشتند

 شود. ، ديده مىالسالم عليهباعورا در ميان لشكريان حضرت موسى  همين شيوه، يعنى رواج فحشاء از سوى بلعم

از فريـ   بود است. بعـد بود و در پيشگاه خداوند ارزشى واال داشته و مستجاب الدّعوه نيز السـالم عليهوى مبلغ احكام حضرت موسى 

لشكر پيامبر خدا  خوردنش به وسيله مردم خود، و سل  مقام و عزتش در درگاه الهى، دستور داد دختركان بزك شده را به سوى

 وسيله سپاه او را در هم شكنند. روان دارند، تا بدين

 عدم غيرت

 باشد. ف خداوند متعال مىيكى از صفات محموده براى مردان، غيرت است و البته قبل از هر كسى وص

 2غنيُورٌ يُحِ ُّ كُلّن غنيُورٍ ون مِنْ غنيْرنتِهِ حنرّنمن الْفنوحِشن ظاهِرنها ون باطِننها.   : اِنّن اللّهالسالم عليهقال الصادق 

 شود. غيرت براى آدمى جزء ايمان شمرده مى

 3انِ.: اِنّن الْيِيرنةن مِنن االَِْيمآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 و آنكه غيرت ندارد، قلبى مقلوبه داشته و حكمتى را در خود باقى نگذاشته است.

 4: اِذا لنمْ ينيُرِ الرّنجُلُ فنهُون مننْكُوسُ الْقنلْ ِ.السالم عليهقال الصادق 

 غيرت چيست كه آن قدر در اخبار و احاديث بدان اهميت داده شده است؟

ديگـران قـرار  خود به خود داراى حالتى باشد كه اجازه ندهد ناموس وى ملعبه دست غيرت اصطالحى به اين معناست كه مرد،

ديـوث ناميـده  غيـرت يـا دهـد، بـى چرانى و لذت جنسى در اختيار غير قرار مـى گيرد، و آن كس كه ناموس خود را براى چشم

 شود. مى

 5مِنْ منسيرنةِ خمسن مئنةن عامٍ ون ال ينجِدُها عاقٌّ ون ال دنيُّوثٌ. : اِنّن الْجننّنةن لنيُوجندُ ريحُهاآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

گاه نه به نواميس  هيچ غيرتى مردان است. جوان غيور، مرد غيور، عفّتى، بى حجابى و بى با اين بيان واضح شد كه يكى از عوامل بى

همسر و خواهرشان بدوزنـد و  د، تا آنان چشم بهده دوزد و نه نواميس خود را عريان در منظر نامحرمان قرار مى كسى چشم مى

 است. السالم عليهمالبيت  مكت  آل اى برخالف مقتضاى عقل و خالف بر اين معصيت، قهقهه مستانه سر دهند. چنين برنامه

هـاى  نزديكـى شـدند. درآلـه و عليـه اهلل صلىو فرزندان آن حضرت، راهى زيارت قبر مطهر پيامبر خدا  السالم عليهآمده است: شبى حضرت امير 

كار پـدر پرسـيدند؟  از حكمت عليهماالسـالمتر جلو رفتند، و شعله چراغ را خاموش نمودند، حسنين  مدفن مبارك، حضرت امير سريع

 حضرت فرمود: تا چشم نامحرمى به خواهرتان نيفتد.

ام  او را ديده فهميدم دخترى در خانه دارد، نهگويد: من كه همسايه حضرت بودم، ن مى السـالم عليهنيز يكى از همسايگان حضرت امير 

 ام. و نه صدايش را شنيده

 عدم توجه به مسائل زناشويى

شـوهر وقتـى  توجهى به مسائل زناشويى و احكـام و آداب آن اسـت. زن و حجابى، توجه غير صحيح يا بى يكى از عوامل مهم بى

استفاده نبرنـد و نيـز  د، و از جزئيات زناشويى در تكامل روحانى خودنتوانند، همديگر را را درك كنند و نيز ارزش خود را نفهمن

برند، و در كوچه و خيابان و يـا  مى هاى جسمانى خويش را ناديده گيرند و ارضاء جنسى نشوند، به ديگران پناه هنگامى كه لذت

                                                           
 ـ همان. 1
 .123، ص 14رام فرموده از غيرت اوست وسائل الشيعة، ج ـ خداوند غيور است و هر غيورى را دوست دارد، و اينكه ظاهر و باطن فحشا را ح 2
 .231، ص 3ـ همانا غيرت جزء ايمان است من ال يحضره الفقيه، ج  3
 .123، ص 14ـ وقتى مرد غيرت نورزد، قلبى واژگون دارد وسائل الشيعة، ج  4
 .231، ص 3بويند من ال يحضر الفقيه، ج  ديوث نمى ـ بوى بهشت از مسير پانصد سال قابل استشمام است و آن را عاق پدر ومادر و نيز 5
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 زند.پردا مى چرانى، و يا بگو و بخند با نامحرمان ها به ارضا خود به وسيله چشم ش  نشينى

چشمان ديگران، و  دهند تا به وسيله اند، به ديگران نشان مى عالقه شده زنان نيز خود و زيورهايشان را كه شوهرانشان به آنها بى

 نمايند. ابراز محبّت و عشق آنان و اهميت دادن از سوى آنان، نقص محبت شوهران به خود را جبران

 حجابى آثار بى

 الف ـ اثرات اجتماعى

هيجـان روانـى  شـود و بدتر از آن، بدحجابى كه نوعى تمسخر به حجاب است، موج  تحريا احساس بينندگان مـىبرهنگى و 

هـاى جسـمى و روحـى  بيمـارى سازد و باعث انـواع كند، همان چيزى كه بنابه گفته روانشناسان، اعصاب را مختل مى ايجاد مى

 گردد. مى

و سقوط ارزش  امنيت، فروپاشى كانون خانواده و زدودن محبّت در آن، ابتذالافزايش فحشاء، باال رفتن آمار طالق، عدم احساس 

 شود. شكل ملموس ديده مى حجاب به حجابى است و البته همه اينها در جوامع بى زن، انحراف اخالقى مرد و... از ديگر اثرات بى
تا مبادا بّزند ديده ناكس نظرت  پرده زنهار ميفكن زرخ همچو قمرت

پوششـى كـه زن بـر  گردد و گويند: حجاب مانع ورود زن به عرصه اجتماع و فعاليت اجتماعى مى توجيه برهنگى مى برخى براى

پيداسـت كـه ايـن توجيهـات  شود كه نتواند برخى كارها را به سادگى انجام دهد و... اما ناگفته اندازد، موج  مى قامت خود مى

اى كـه در مشـاغل اجتمـاعى  محجبه ه شود. زيرا اوالً: چه بسيارند زنان عفيفه وتر از آن است كه به آنها پرداخت تر و سست واهى

 پذيرند. را نمى پوشش مشيول فعاليت هستند و هيچگاه پوشش، مانع كار آنها نشده و اصالً كار بى

فرزنـدان، وظيفـه  ترين نقش وى در محيط خانواده است. همسـردارى و تربيـت ثانياً: زن هر فعاليت اجتماعى را بپذيرد، اساسى

همسردارى، محيط خانواده  شوند، وظايفى كه هيچ كسى قادر به انجام آن نيست، به طورى كه كوتاهى در اصيل زن شمرده مى

قابل قياس با تربيـت كـودك در دامـن  هاى تربيتى، روح نموده و قصور در تربيت فرزندان و سپردن آنها به كانون را خشا و بى

وظيفه اصيل او نشود و طبعاً بهادادن بيش از  پذيرفتن فعاليت اجتماعى از سوى زن بايستى جايگزينمادر نيست. طبيعى است 

 دارد. اش باز مى حد به فعاليت اقتصادى اجتماعى، وى را از وظيفه اساسى

 1.ءٍ خنيْرٌ لِلْمنرْئنةِ مِنْ اننْ ال تنرى رنجُالً ون ال ينراها : ما مِنْ شنىْعليهاالسالمقالت فاطمةُ 
 ب ـ اثرات اخروى

 كنيم. اى بسنده مى حجابى بسيار است و اينجا به بيان نمونه روايات و احاديث در مورد آثار اخروى بى

رِبُونن بِهـا النّـاسن، ون نِسـاءٌ آله و عليه اهلل صلىاهلل  قال رسول عارِيـاتٌ...  كاسـياتٌ: صِنْفان مِنْ انهْلِ النّارِ، قنوْمٌ منعنهُمْ سِياطٌ كنأذْنابِ الْبنقنـرِ ينضـْ

 2مُميالتٌ مائِالتٌ رُؤُسُهُن كأسْنِمنةِ الْبُخْتِ الحائِلنةِ ال يندْخُلننّن الْجننّنةن ون ال ينجِدننّن ريحنها.

الدّينن، داخِالتٌ فِى  ، مُتنبنرِّجاتٌ مِنن: يُظْهنرُ فى آخِرِالزّنمان ون اِقْتِرابِ السّاعنةِ ون هُون شنرُّ االَْنزْمِننةِ، نِسْونةٌ كاشِفاتٌ عارِياتٌالسـالم عليهقال على 

 3الْفِتننِ، مائِالتٌ اِلنى الشّنهنواتِ، مُسْرِعاتٌ اِلنى اللّنذّاتِ، مُسْتنحِالّتٌ لِلْمُحنرّنماتِ فى جنهننّنمِ خالداتٌ.

 در پايان مبحث، به دو آيه ذيل توجه كنيد.

 وَ نِساءِ الْمُؤْمِنينَ يُدْنينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَالبيبِهِنَ ذلِكَ اَدْنى اَّنْ يُعْرَفْنَ فَـال يُـؤْذَيْنَ وَ   يا اَيُهَا النَبِىُ قُلْ الَِزْواجِكَ وَ بَناتِكَ

                                                           
 .132، ص 14الوسائل، ج  ـ چيزى بهتر از اين براى زن نيست كه مردى را نبيند و مردى او را نبيند مستدرك 1
انـد زنـانى كـه لبـاس رقيـق و  وم زنان برهنـهزنند و دسته د اى چون دم گاو همراه دارند و خاليق را با آن مى باشند، گروهى كه تازيانه ـ دو دسته از اهل آتش مى 2

كننـد )صـحيح  روند و بوى آن را احسـاس نمـى اند، آنها داخل بهشت نمى پوشند آنها كه به گناه ميل دارند، موى سر خود را چون كوهان شتر بلند نموده نما مى بدن

 (.1632، ص 3مسلم، ج 
اى داخل و به گناه متمايل و بـه سـوى لـذّات و  شوند، آنها در هر فتنه دين ظاهر مى پوشش و بى ت، زنانى بىـ در آخرالزّمان و قري  به قيامت كه بدترين زمانه اس 3

 .241، ص 3اند، آنان در جهنم جاودان خواهند بود من ال يحضره الفقيه، ج  گير بوده و محرمات را بر خود حالل نموده تجمالت سبقت
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 1غَفُورا رَحيما.   كاّنَ اللّه

 2ما ظَهَرَ مِنْها.... وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصارِهِنَ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ وَ ال يُبْدينَ زينَتَهُنَ اِالّ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هاى بلند بر خود افكنند، اين كار براى تميز دادن آنها و اينكه مورد آزار قرار  همسران و دخترانت و زنان مرمنان بگو، روسرى( اى پيامبر به 52ـ )سوره احزاب، آيه  1

 نگيرند بهتر است، خداوند همواره غفور و رحيم است.
هاى خود را جز آن مقدار كه ظاهر اسـت،  يش را حفظ كنند و زينتو به زنان با ايمان بگو چشمان خود را از نگاه نامحرم باز گيرند و دامن خو 31ـ سوره نور، آيه  2

 آشكار ننمايند.
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 وظائف والدين

اين است كـه  هاى بهشت است گلى است كه خداوند بين بندگانش قسمت نموده است و سعادت مرد در فرزند صالح گلى از گل

 فرزندى شايسته داشته باشد.

 ، درخواست داشتن چنين فرزندى از خداى متعال نموده است.السالم عليهحضرت زكريّا 

 1الِكَ دَعا زَكَرِيّا رَبَهُ قالَ رَبِ هَبْ لى مِنْ لَدُنْكَ ذُرِيَةً طيِبَةً اِنَكَ سَميعُ الدُعاءِ.هُن

قرار خواهد  مستفاد از اخبار اين است كه ايجاد كانونى گرم در خانه همراه با تربيت گفتارى و عملى، فرزندان را در مسير اصالح

مرحله، انسان مراعات  انديشد و طى دستوراتى مرحله به اهميت، قبل از ازدواج به آينده فرزند مىداد. اسالم براى رسيدن به اين 

در همسر، آداب تشكيل مجالس  رساند. شيوه انتخاب همسر، معيارهاى الزم كننده را به همان مهم يعنى داشتن فرزند صالح مى

دستورات زمان والدت، وظايف در مقابل نوزاد، آداب  باردارى، عقد و عروسى، شيوه معاشرت با همسر، آداب آميزش، اعمال زمان

از زمـان طفوليّـت و... دسـتوراتى بـراى نيـل بـه ايـن هـدف  شير دادن، آداب بازى كودكان، وظايف معنوى و مادى والدين بعد

بـه داشـتن اوالدى صـالح  والدين در قبال فرزندان كه منتهى باشند. ما در اين گفتار به بررسى اهميت وجود اوالد و وظايف مى

دهـد و از هـر  ناصالح كه گاهى شرف و انسانيت پدر و مادر را بر بـاد مـى شوند، خواهيم پرداخت. اميد كه عواق  زشت اوالد مى

 براى انجام وظايفشان ايجاد كند. اى قوى در والدين باشد، انگيزه مصيبتى بدتر مى

 2الشّنرنفن ون ينشينُ السّنلنفن. : ونلندُ السُّوءِ ينهْدِمُالسالم عليهقال على 

 وجود اوالد

 فرمايد: مى السالم عليهامام رضا 

 3اِذا اَرادَ بِعَبْدٍ خَيْراً لَمْ يَمُتْهُ حَتّى يُرِيَهُ الْخَلَفَ.   اِّنَ اللّه

كنار خـود  رفه جوانى را درآمدم تا اينكه روزى در ع فرمايد، شخصى گفت من از داشتن فرزند كوتاه مى نيز مى السالم عليهامام صادق 

اين را شنيدم به  گفت: خدايا، اى پروردگارم، پدر و مادرم را پدر و مادر را، )درياب( وقتى گريست و مى كرد و مى ديدم كه دعا مى

 4داشتن فرزند رغبت نمودم.

دانسته و بـه  ا مكروه و ناپسنددر ميان فرزندان، برترى با دختران است. اسالم ضمن بيان اين ارجحيت، اكراه در داشتن دختر ر

 پردازد: ذكر علت ارجحيت دختر مى

 5: انلْبنناتُ حنسنناتٌ ون الْبننُونُ نِعْمنةٌ ون الْحنسنناتُ يًُابُ عنلنيْها ون النِّعْمنةُ يُسْألُ عننْها.السالم عليهقال الصادق 

دختـر بـودن  دادند، از پسـر و ده تولد فرزند به وى مىنقل شده است كه آن حضرت هنگامى كه مژ السـالم عليهدر حاالت امام سجاد 

 فرمود: شنيد مى پرسيد: آيا سالم است؟ و اگر جواب مًبت مى نمود و تنها مى بچه سرال نمى

 6الَذى لَمْ يَخْلُقْ مِنّى خَلْقاً مُشَوَها.   اَلْحَمْدُللّه

                                                           
( )در كنار محراب و هنگام ديدن نعمت بهشتى نزد مريم بود كه( زكريّا خداى خويش را خواند و گفت: خدايا از سـوى خـودت فرزنـدى 33عمران، آيه  ـ )سوره آل 1

 ستى.شايسته به من عطا فرما كه تو شنونده دعا ه
 .215، ص 15الوسائل، ج  دارشدن آبروى گذشتگان است مستدرك ـ فرزند بد، شرف انسان را نابود ساخته و مايه لكه 2
 .26، ص 15الشيعة، ج  ميراند تا فرزندانش را ببيند وسائل اش خيرى برساند وى را نمى ـ وقتى خداوند بخواهد به بنده 3
 .25ـ همان، ص  4
 .123شود همان، ص  ها باز خواست مى شود و از نعمت ران، نعمتند. بر حسنات ثواب داده مىـ دختران، حسنه و پس 5
 
 .143ـ سپاس خداوند كه از من فرزندى معيوب خلق نفرمود همان، ص  6
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 بهشت داده است. رسول خدا در مورد كسى كه دو خواهر يا دو دختر داشته باشد بشارت

 1مَنْ كاّنَ لَهُ اُخْتاّنِ اَوْ بِنْتاّنِ فَاَحْسَنَ اِلَيْهِما كُنْتُ اَنَا وَ هُوَ فى الْجَنَةِ كَهاتَيْنِ.

 و سپس به دو انگشت سبابه و وسط خود اشاره نمود.

 آن حضرت، لطف و رحمت خداوند نسبت به اناث را بيشتر دانسته است.

 2تَعالى عَلَى االُْناثِ اَرَقُ مِنْهُ عَلَى الذُكُورِ.  تَبارَكَ وَ   اِّنَ اللّه

 وظايف والدين

آغاز تولد فرزند  توان به دو بخش تقسيم نمود. قسمى از وظايف امورى هستند كه در همان وظايف والدين در قبال فرزندان را مى

 ستقيم دارند.اى ديگر مواردى هستند كه غالباً نقش تربيتى م بايستى انجام گيرد، و دسته

مترت  بـر هـر  بخش اول عبارتند از: اذان، تحنيا، عقيقه، ختنه، نام نيا، كه بايد در جاى خود مورد بررسى قرار گيرند و آثار

 كدام مطرح شود. و امابخش دوم:
 ـ محبت به فرزنداّن 1

فرمايشـات  ورد تاكيـد قـرآن كـريم ويكى از وظايف مهم والدين، محبت به فرزندان است. عشق و عالقه به فرزندان در اسالم م

 قرار گرفته است. السالم عليهمالبيت  اهل

نمايد، احساس نياز  مى بخشد، روحيه تعاطف بين تمامى اعضاى خانواده را قوى محبت به فرزندان، محيط خانواده را استحكام مى

 گردد. روى آنها مى به مشورت را در فرزندان زنده كرده و مانع كج

زدن بـا  مادر بايستى به صورتى باشد كه فرزندان، آنها را يگانه مشاور صادق و امين براى خـود تصـور كننـد، حـرف رفتار پدر و

منزل تنها محل  كند. پدرى كه هاى اميد را در دل فرزندان ايجاد مى ها، از تجربيات گذشته براى آنها تعريف نمودن و... مايه بچّه

 ندان نداشته باشد، از فرزندان خود آنچه انتظار دارد، نخواهد ديد.طعام و خوابش باشد و ارتباطى با فرز

 3لنينرْحنمن الْعنبْدن لِشِدّنةِ حُبِّهِ لِونلندِهِ.   : اِنّن اللّهآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

وقتـى  ام، اى را نبوسـيده ن هرگز هيچ بچّهرسيد و گفت من تاكنو آله و عليه اهلل صلىفرمايد: شخصى به حضور پيامبر  مى السالم عليهامام صادق 

 وى رفت پيامبر به اصحاب فرمودند:

 4هذا رَجُلٌ عِنْدى اَنَهُ مِنْ اَهْلِ النّارِ.

كدام را  هيچ عرض كرد: من ده پسر )فرزند( دارم و« اقرع بن حابس»بوسيد.  را مى عليهماالسـالمروزى پيامبر امام حسن و امام حسين 

 ر فرمود:ام. پيامب نبوسيده

 5مَنْ ال يَرْحَمْ ال يُرْحَمْ.

 فرمايد: مىآله و عليه اهلل صلىدر ثواب بوسيدن فرزند به نقل از رسول خدا  السالم عليهامام صادق 

 6لَهُ حَسَنَةً.   مَنْ قَبَلَ وَلَدَهُ كَتَبَ اللّه

 ـ تعليم واجبات و فرائض 2

بـه آن، ايجـاد  ادر است. والدين نبايد در ياد دادن قرآن كريم و علوم مربوطتعليم واجبات و فرائض دينى از وظايف مهم پدر و م

 با بيان فرمايشات آنان، تعليم مسائل فقهى الزم و مبتلى به فرزند، كوتاهى كنند.السالم عليهمبيت  محبّت با اهل

                                                           
 .113، ص 15رك الوسائل، ج ـ كسى كه دو خواهر يا دو دختر دارد و به آنها نيكويى كند او و من در بهشت مانند اين دو انگشت كنار هم هستيم مستد 1
 .124، ص 15دهد وسائل الشيعة، ج  ـ خداوند متعال دختران را نسبت به پسران بيشتر مورد رحمت و مالطفتش قرار مى 2
 .221، ص 15الشيعة، ج  كند وسائل اش به خاطر محبّت زياد بنده به فرزندش رحم مى ـ خداوند به بنده 3
 .222اهل آتش است همان، ص  ـ اين مرد كه االن نزد من بود، 4
 .223گيرد همان، ص  ـ كسى كه رحم نكند، مورد رحمت قرار نمى 5
 .222نويسد همان، ص  اى مى ـ كسى كه فرزندش را ببوسد خداوند براى او حسنه 6
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عاً ون فنرّنقُـوا بنيْـننهُمْ: مُرُوا صِبْياننكُمْ بِالصّنالةِ اِذا بنلنيُوا آلـه و عليه اهلل صلىاهلل  قال رسول فِـى  سنبْعن سِنينن و اضْرِبُوهُمْ عنلـى تنرْكِهـا اِذا بنلنيُـوا تِسـْ

 1الْمنضاجِعِ اِذا بنلنيُوا عنشْرا.

بِـاالَْنبنونيْنِ  الْقِيمنةِ، ون مننْ عنلّنمنهُ الْقُرْآنن دنعـى ينوْمن   لنهُ حنسنننةً، ون مننْ فنرّنحنهُ فنرّنحنهُ اللّه   : مننْ قنبّنلن ونلندنهُ كنتن ن اللّهآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 2ءُ مِنْ نُورِهِما وُجُوهُ انهْلِ الْجننّنةِ. فنيُكْسِيانِ حنلِيّنتنيْنِ يُضيى

 3تِهِ ون قِرائنةُ الْقُرْآنِ.ايضا: اندِّبُوا انوْالدنكُمْ عنلى ثنالثِ خِصالٍ، حُ ُّ ننبِيِّكُمْ ون حُ ُّ انهْلِ بنيْ آله و عليه اهلل صلىو عنه 

آبـائِهِمُ  : انه نظر الى بعض االطفال فقال: ونيْلٌ الَِنطْفالِ آخِرِ الزّنمانِ مِنْ آبـائِهِمْ. فقيـل يـا رسـول اهلل مِـنْآله و عليه اهلل صلىروى عن النبى 

بِعِرْضٍ ينسـيرٍ  اً مِنن الْفنرائِضِ ون اِذا تنعنلّنمُوا انوْالدُهُمْ منننعُوهُمْ ون رنضنوُا عننْهُمْالْمُشْرِكينن؟ فقال: ال مِنْ آبائِهِمُ الْمُرْمِنينن، ال يُعنلِّمُوننهُمْ شنيْئ

 4مِنن الدُّنْيا، فناِنّا مِنْهُمْ بنرىءٌ ون هُمْ مِنّى بُرناءٌ.
 ـ تعليم آداب و سنن 3

مردم، شـيوه  برخوردار باشد. شيوه حرف زدن با عالوه بر تعليم واجبات، فرزند بايستى از تربيت صحيح و شيوه آداب و معاشرت

 فرزندان هستند. غذا خوردن در مجالس، نشست و برخاست و... از جمله امورى است كه والدين مكلّف به تعليم آن به

 5ينوْمٍ. : الَنننْ يُرندِّبن انحندُكُمْ ونلندنهُ خنيْرٌ لنهُ مِنْ اننْ ينتنصندّنقن بِنِصْفِ صاعٍ كُلّنالسالم عليهقال على 

 كند. بر همين مطل  داللت مىالسالم عليهحديث ذيل از حضرت امام على 

 6اَكْرِمُوا اَواْلدَكُمْ وَ اَحْسِنُوا آدابَهُمْ يُغْفَرْ لَكُمْ.

 البته نبايد از نظر دور داشت كه مادران در تربيت فرزندان مسرليت بيشترى دارند.

رنعِيّنتِهِ، ون الرّنُجُل  كُلُّكُمْ راعٍ ون كُلُّكُمْ منسْئُولٌ عننْ رنعِيّنتِهِ، ون االَْنميرُ الّنذى عنلنى النّاسِ راعٍ ون هُون منسْئُولٌ عننْ : انالآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 1لندِهِ ون هِىن منسْئُولنةٌ عننْهُمْ....راعٍ عنلى انهْلِ بنيْتِهِ ون هُون منسْئُولٌ عننْهُمْ، ون الْمنرْئنةُ راعِينةٌ عنلى انهْلِ بنيْتِ بنعْلِها ون ون

 ـ تحميل فوق طاقت 4

فرزنـدان خـود را،  تواننـد اند، باالجبار از فرزندان خود بخواهند. آنها تنها مـى پدر و مادر نبايستى آنچه را كه در ذهن خود بافته

بازى، رشته تحصيلى، شـيل  انتخاب نوع مجبور به انجام طاعت و عبادت و ترك معاصى كنند. بنابراين شايسته است والدين در

فرزند به كارى كه از وى ساخته نيست،  همسر و... فرزندان را آزاد بگذارند و صرفاً به مشاروه دلسوزانه با آنان بسنده كنند. اجبار

 بل رفع نيست.گردد كه به سادگى قا اى مى عقده شود، و يا براى جوان يا موج  اختالف و نزاع شده و حرمت والدين شكسته مى

ورنهُ ون ينتنجـاونزُ   : رنحِمن اللّهآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل  عنـنْ  مننْ انعانن ونلندنهُ عنلى بِرِّهِ، قال: قلت: كنيْفن يُعينُهُ عنلى بِـرِّهِ، قـال: ينقْبِـلُ منيْسـُ

                                                           
كنيـد و در ده سـالگى رختخـواب آنهـا را جـدا نماييـد ها را در هفت سالگى دستور به اقامه نماز دهيد و آنها را در نه سالگى اگر ترك نمـاز كردنـد تنبيـه  ـ بچه 1

 .162، ص 15الوسائل، ج  مستدرك
اى در نامه عمل وى بنويسد و كسى كه او را خوشحال كند، خداوند در قيامت او را خوشحال خواهد سـاخت و كسـى  ـ كسى كه فرزندش را ببوسد، خداوند حسنه 2

، ص 6شود فروع كـافى، ج  هاى اهل بهشت روشن مى پوشاند كه از نور آنها صورت خواند و دو حليه بر آنها مى هشت مىكه او را تعليم قرآن دهد، والدين خود را در ب

42. 
 .45422ـ قرائت قرآن كنزالعمال،  3بيت،  ـ محبت اهل 2ـ محبت پيامبرتان،  1ـ بر سه خصلت اوالد خود را تربيت كنيد:  3
به برخى از اطفال نگاهى كرد و فرمود: واى بر اطفال آخر الزمان از شر پدرانشان. اصحاب عرض كردند: از شر پدران  آله و عليه هللا صلىـ روايت شده است كه حضرت رسالت  4

ليلى از دنيا گيرند، آنها را مانع شده و به ق آموزند و وقتى فرزندان چيزى ياد مى پدران مشرك آنها؟ فرمود: خير از شر پدران مرمن آنان! از واجبات چيزى به آنها نمى

 (.164، ص 15شوند. من از آنها و آنها از من بيزارند بر دين من نيستند )مستدرك الوسائل، ج  راضى مى
 .125، ص 15الشيعة، ج  كيلو طعام صدقه دهد وسائل 5/1ـ اينكه يكى از شما فرزندش را ادب كند براى او بهتر است از اينكه هر روز  5
 نيا ادب كنيد تا بخشيده شويد همان.ـ فرزندانتان را احترام و  6
گيرد، مرد، نگهبان خانه و مورد سرال از  ـ بدانيد همه شما نگهبان و مسرل رعيّت و زيردستان خود هستيد. امير، نگهبان مردم و درباره مردم مورد مراخذه قرار مى 1

 .134گيرد ارشادالقلوب، ص  مورد بازخواست قرار مىآنهاست، زن نيز نگهبان اهل و عيال شوهرش و فرزندان وى بوده و در موردآنها 
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 1منعْسُورِهِ ون ال ينرهنقُهُ ون ال يُحْرِقُ بِهِ....

هسـتند،  كنند، پدر يا مـادر يـا هـردوى آنهـا يارى از مشكالتى كه برخى فرزندان براى والدين ايجاد مىآرى متأسفانه عامل بس

موقعيت فرزندان خـود را  سازد، والدين بهتر است بايست باشد جدا مى ها و انتظارات بيجاى آنان، جوان را از آنچه مى كارى ندانم

 خواهند.درك كنند و بيش از آنچه كه هستند از آنان چيزى ن

 فرمايند: مى السالم عليهحضرت امير 

 2ال تَقْسِرُوا اَواْلدَكُمْ عَلى آدابِكُمْ فَاِنَهُمْ مَخْلُوقُوّنَ لِّزَماّنٍ غَيْرِ زَمانِكُمْ.

 ـ نگاه مساوى به فرزنداّن 5

امـا در غيـر  ح او مانعى ندارد.اگر فرزندان بر هم مزايايى دارند، مًال يكى با تقواتر است و يا يكى اهل علم ودانش است و... ترجي

مردى را ديد آله و عليه اهلل صلىخدا  تر بهتر آن است كه به همه فرزندان با يا ديد نگاه نمود. رسول اين صورت مخصوصاً در سنين پايين

 كه از دو پسرش، يكى را بوسيد و ديگرى را اعتنا نكرد. حضرت فرمود:

 3فَهَالّ واسَيْتَ بَيْنَهُما؟

 اند: ر روايت ديگر فرمودهآن حضرت د

 4اِعْدِلُوا بَيْنَ اَواْلدِكُمْ كَما تُحِبُوّنَ اَّنْ يَعدِلُوا بَيْنَكُمْ فى الْبِرِ و اللُّطْفِ.

محبّـت قـرار  كنـد. آنكـه مـورد ترجيح يكى از فرزندان بر ديگرى، روحيه حسادت را در فرزندان و احياناً فخرفروشى را زياد مى

آنچه كه در تاريخ آمده  د و ديگرى در پى كشيدن نقشه براى خاموش كردن موج حسادت خود است. بنابرفروش گيرد فخر مى مى

و حيله نمايند و به قصد قتل،  همه با هم عليه برادرشان اجتماع كنندالسالم عليههايى كه باعث شد فرزندان يعقوب  است، يكى از علت

يعقـوب بـه يوسـف نسـبت بـه سـاير  ندازند و بفروشند، محبت بيشـتر حضـرتوى را از منزل بيرون برند و در نهايت به چاه بي

 برادرانش بوده است.

 اين مسئله در تورات بدين شكل آمده است:

 و امّا اسرائيل فاحَبَ يوسفَ اكثر من ساير بنيه النّه ابن شيخوخته فصنع له قميصاً ملوَناً، فلمّا رأى اخوتـه اّنّ ابـاهم  

 5وته ابغضوه و لم يستّطيعُوه اّن يكلِموه بسالمٍ.اخ احبَه اكثر من جميع

 ـ وفاء به عهد 6

كند، بايد بـه  تواند اجابت دهد و نمى اى مى وفاى به عهد، يكى از محسنات اخالقى است. پدرى و يا مادرى كه به فرزندش وعده

تـر صـادر  سپس بـزرگ اى كوچا و دودهوفايى از بچه نيز، ابتدا در مح شكلى منطقى وى را قانع كند و االّ همين عمل يعنى بى

 شود. مى

 6زِقُوننهُمْ.: انحِبُّوا الصّبيانن ون ارْحنمُوهُمْ ون اِذا ونعندْتُمُوهُمْ شنيْئاً فنفُوا لنهُمْ فناِنّنهُمْ ال ينرُونن اِالّ انّنكُمْ تُرْآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 ـ ازدواج 7

 كه مقدمات ازدواج فرزندشان را فراهم كنند. يكى ديگر از وظايف والدين اين است

                                                           
فرمايد: عمـل انـدكش را بپـذيرد و از  كند: چگونه؟ حضرت مى ـ خداوند رحمت كند كسى را كه فرزندش را بر يارى و نيكى به خودش كما كند، راوى عرض مى 1

 .122، ص 15الشيعة، ج  دهد ايراد نگيرد وسائل تواند انجام آنچه توان ندارد بگذرد و او را به زحمت نيندازد و به آنچه نمى
 (.122، ص 2البالغه ابن ابى الحديد، ج  اند )شرح نهج ـ فرزندان را اجبار به آداب خودتان نكنيد، چرا كه آنها در زمانى غير از زمانه شما متولد شده 2
 .112، ص 15الوسائل، ج  ـ چرا به طور مساوى با آنها رفتار نكردى؟ مستدرك 3
 .22، ص 124؛ بحاراألنوار، ج 5343ـ بين فرزندان به عدالت  رفتار كنيد همان طورى كه دوست داريد به شما در نيكى و مرحمت به عدالت رفتار كنند كنزالعمال،  4
ن رنگين تهيه ديد، وقتى برادران ديدند داشت زيرا وى در كهنسالى نصي  يعقوب شده بود. او براى يوسف پيراه ـ يعقوب، يوسف را بيش از ساير برادران دوست مى 5

بـه  31مند است، بيض وى را در دل گرفتند چنانچه حتى قدرت سالم بر وى را نداشتند تورات، سفر تكـوين، صـحاح  كه پدرشان بيشتر از همه آنها به يوسف عالقه

 .261، ص 11نقل از تفسير الميزان، ج 
 
 .221، ص 15الشيعة، ج  بينند وسائل رسان خود مى اى داديد وفا كنيد، چون آنها شما را روزى اييد و اگر به آنها وعدهها رحم نم ها را دوست بداريد و بدان ـ بچه 6
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 1: مِنْ حنقِّ الْونلندِ عنلى والِدِهِ ثالثةٌ: يُحْسِنُ اِسْمنهُ ون يُعنلِّمُهُ الْكِتابنةن ون يُزنوِّجُهُ اِذا بنلنغن.السالم عليهقال على 

 فرمايد: در مورد حق دختر بر پدر مى آله و عليه اهلل صلىپيامبر مكرم 

 2جَلْ سِراحَها اِلى بَيْتِ زَوْجِها.... وَ يُعَ

گنـاه  فراموش نشود كه اگر فرزند در حد ازدواج باشد، و والدين با اينكـه تـوان ازدواج فرزندشـان را دارنـد كوتـاهى نماينـد، در

 احتمالى فرزند شريا هستند.

 3هُ يننْكِحنهُ فنلنمْ يننْكِحْهُ ثُمّن انحْدنثن حندنثا فاالَِْثْمُ عنلنيْهِ.: مننْ بنلنغن ونلندنهُ النِّكاحن ون عِنْدنآله و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه

 ـ ترك تنبيه 8

و دائمـى  اى را متوجه شود مشكلى نـدارد. ولـى بايسـتى اوالً هميشـگى آزار بدنى اوالد و تنبيه آنها در حدى كه اهميت مسئله

تنبيـه خواهـد  شود و ديگر هيچ اثرى بر وى نخواهد داشت و ابهّـت نباشد، زيرا در اين صورت بچه در مقابل تنبيه واكسينه مى

 4شكست. ثانيا بايستى به حد سرخ و كبود و سياه شدن صورت و بدن نرسد.

توانـد عامـل  مـى شـود، تنبيـه عالوه اينكه تنبيه بدنى در سن خاصى نافذ است، و آن حدى است كه بچه موعظه را متوجه نمى

 اى نيز دارد. منفى گسترده دهد بلكه آثار آن زمان، تنبيه بدنى نه تنها قدرت تربيتى خود را از دست مىتربيتى باشد. ولى بعد از 
 ـ دعا 9

 از جمله دعاهاى مستجاب دعاى والدين براى فرزندان است.

   ينقُولُ اللّه ونلندِهِ، ون الرّنجُلُ يندْعُو الَِنخيهِ بِظهْرِ الْينيْ ِ، ون الْمنظْلُومُ،: انرْبنعنةٌ ال تُرندُّ لنهُمْ دنعْونةٌ، اِمامٌ عادِلٌ، ون والِدٌ لِآلـه و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 5جلّن جناللُهُ ون عِزّنتى ون جناللى لنأننْتنصِرننّن لنان ون لنوْ بنعْدن حينٍ.

مجروح شد، همـه از  رتشاى كه به سنگرش خورد، تمام صو يكى از مجروحين جنگ هشت ساله ايران و عراق به وسيله خمپاره

چشمانش تركش اصابت نموده بود.  شيوه جراحت صورت متعجّ  بودند، چرا كه همه صورت جراحت برداشته و به همه نقاط االّ

كـرد و  نابينايم بودم و او گاهى بـرايم دعـا مـى گفت: من همواره عصاكش پدر كرد خود وى بود، او مى تنها كسى كه تعج  نمى

 دوارم كور نشوى، سالمت چشم من از آن دعاست.گفت: پسرم امي مى
 ـ ترك نفرين 11

شـوى، الهـى  توانند تاثير مهمى در زندگى آتى فرزندان داشته باشند و چه بسا نفرينى چـون الهـى ذليـل هاى والدين مى نفرين

 بميرى، الهى نعش تو را... به زودى اثر نمايد و والدين را در عزا بنشاند.

 6: اِيّاكُمْ ون دنعْونةن الْوالِدِ فناِنّنها انحندُّ مِنن السّنيْفِ.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

نيـز همـين  گيرد، اما بنابر آنچه از گذشته آموختيم، نفرين مادر هر چند اين حديث شريف به ظاهر تنها نفرين پدر  را در بر مى

 حال را دارا است.

                                                           
 .222ـ حق فرزند بر پدرش سه چيز است، اسم نيا بر وى بگذارد، قرآن به وى تعليم دهد و ازدواج او را تدارك ببيند همان، ص  1
 .122وى خانه شوهرش همان، ص ـ و تعجيل كند در ارسال وى بس 2
اندازى نكند و جوان او مرتك  گناهى شود، گناه جوان بـر دوش وى اسـت  ـ كسى كه فرزندش به حد نكاح رسيده و توان ازدواج فرزندش را دارد و ازدواج او را راه 3

 .45331كنزالعمال، 
مًقال شرعى طال ديه دارد؛ و اگر چنين حاالتى در ساير اعضاء بـدن ايجـاد شـود،  6شود  مًقال و اگر سياه 3مًقال و اگر كبود گردد  5/1ـ اگر صورت سرخ شود  4

 شود. مقادير مزبور نصف مى
شود، پيشواى عادل، پدر براى فرزند، برادر دينى براى برادرش در غيبت او، مظلومى كه به وى ستم شده است، خداوند متعـال  ـ چهار عده دعايشان برگردانده نمى 5

 (.12، ص 14ايد: به عزّت و جاللم تو را و لو بعد از زمانى يارى خواهم كرد )بحاراألنوار، ج فرم مى
 .34ـ از نفرين پدر بپرهيز كه آن از شمشير تيزتر است همان، ص  6
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گرچه صد بارت زند چوّن عقرب جراده نيش  هاّن مكن نفرين مادر، در حق فرزند خويش

كاخ كسرى پيش آه او نباشد كاه بيش  آه مادر بر كند سد سكندر را ز جاى

هر كه قلب مهرباّن مادر خود كرده ريش  روى خوبى را نخواهد ديد هرگّز در جهاّن

نّزد مردم گر كه گرگى، نّزد مادر باش ميش  بوسه زّن بر پاى مادر، خاطرش آور به دست

در مبحث  را نقل كرده است. اين داستان را« جريح عابد»در اين باره، داستان  السالم عليهاالنبياء از امام ششم  راوندى در قصص قط 

 ببينيد.« اجابت نفرين»بعدى، ذيل 

، بـراى دارد هر چند محبّت به فرزندان بسيار مورد تاكيد قرار گرفته است، اما با توجه به اينكه هر چيـزى آفتـىآفات محبّت

 محبت نيز دو آفت متصور است.
 ـ دلبستگى به اوالد 1

 قل ، حرم خاص معبود واقعى است و تنها جايگاه اوست.

 1.  غنيْرناللّه   فنال تنسْكُنْ حنرنمن اللّه   : انلْقنلْ ُ حنرنمُ اللّهالسالم عليهقال الصادق 

عُلقـه موضـوعيت  شته و غير از خداى واحد هيچ چيزى براىعشق و عالقه به هرچيزى بايستى در طول اين عشق واقعى قرار دا

نمايد، بدان جهت  محبّت مى گذارد و نداشته باشد. بلكه اگر انسان به برخى همانند والدين، معلم، زن، فرزند و دوستان احترام مى

پرسـتى  يـرد، آن ديگـر يگانـهقـرار گ «اهلل»در كنار عشق به « ماسوى اهلل»است كه او دستور داده است. اگر دوستى ومحبت به 

 پرستى است. نيست نوعى بت

 داند. قرآن كريم چنين عشقى را مانع ياد خدا مى

 2وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُوّنَ.   يا اَيُهَا الَذينَ آمَنُوا ال تُلْهِكُمْ اَمْوالُكُمْ وَ ال اَوْالدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّه

 فرمايد: فايده بودن اوالد در قيامت اشاره مى به بىو در آيه ديگر 

 3بِما تَعْمَلُوّنَ بَصيرٌ.   لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحامُكُمْ وَ ال اَواْلدُكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَ اللّه

 ـ افراط در محبت مشروع 2

ميـرور شـدن  بايستى از حد اعتدال نگذرد تا مبـادا موجـ  گيرد، نيز آن حد از محبت كه به خاطر انجام فرمان خدا صورت مى

نخواهـد توانسـت در  گـاه كند، چنين فرزندى هـيچ فرزند گردد. افراط در محبت حالت سستى و خمودگى براى فرزند ايجاد مى

 جامعه روى پاى خود بايستد و به تنهايى به خود اتكاء كند.

 4فْراطِ وَ شَرُ االَبْناءِ مَنْ دَعاهُ التَقْصيرُ اِلَى الْعُقُوقِ.شَرُ االْباءِ مَنْ دَعاهُ البِرُ اِلَى االِْ

مشـكل  از سويى ديگر، چه بسا جدا شدن  در لحظات آخر عمر از فرزندى كه به وى بيش از حد متعـارف محبـت شـده اسـت،

صـاحبان مقـام و  و عنايـت گردد، و همين حالت در آن لحظات حساس موجبى است براى اغواء شيطان و نگرفتن فيض ربّ مى

 وجيهان نزد حق.
 

 

 

                                                           
 .25، ص 12ـ قل ، حرم خداست، در حرم خدا غير خدا را راه ندهيد بحاراألنوار، ج  1
 ايد اموال و فرزندان، شما را از ياد خداوند غافل نكنند و كسانى كه چنين نمايند، زيانكارند. سانى كه ايمان آورده( اى ك2ـ )سوره منافقون، آيه  2
 كنيد آگاه اندازند و خداوند به آنچه مى ( هرگز بستگان و فرزندانتان در روز قيامت سودى به حال شما نخواهند داشت، ميان شما جدايى مى3ـ )سوره ممتحنه، آيه  3

 است.
نجـر بـه عقـوق شـود تـاريخ ـ بدترين پدران، آنانند كه محبت و نيكويى آنها منجر به افراط گردد و بدترين فرزندان، آنانند كه كوتاهى آنها در احترام به والـدين م 4

 .322، ص2يعقوبى، ج
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 آثار ترك وظايف

 فرزندان، مايه آزمايش والدين هستند.

 1عِنْدَهُ  اَجْرٌ عَظيمٌ.   وَ اعْلَمُوا اَنَما اَمْوالُكُمْ وَ اَواْلدُكُمْ فِتْنَةٌ وَ اَّنَ اللّه

 2هُ اَجْرٌ عَظيمٌ.عِنْدَ   اِنَما اَمْوالُكُمْ وَ اَواْلدُكُمْ فِتْنَةٌ وَ اللّه

ها در محـا  بدان اى مهم دارند و آن اينكه اموال و اوالد، وسيله و ابزار آزمايش هستند و آدمى اين دو آيه شريفه، اشاره به نكته

 گيرد. آزمون قرار مى

اوالد و عالقـه و  بّت بـهموفقيت در اين امتحان، بستگى به نوع ارتباط آدمى با آنها دارد، و بنابراين هرگونه افراط در عشق و مح

 شود. وابستگى به آنها نوعى شكست در اين امتحان محسوب مى

امتحان الهى بـوده و  توجهى به اوالد و انجام ندادن وظايف خود در مقابل فرزندان نيز شكستى بزرگ در عالوه اينكه تفريط و بى

 سرانجام تلخى خواهد داشت.

ندهنـد، عـاق  شود، والدين نيز اگر وظايف خود را انجام ه والدين موج  عاق آنها مىاحترامى فرزندان ب آرى، همان طورى كه بى

 گردند. فرزندان مى

 3: ينلْزنمُ الْوالِدنيْنِ مِنن الْعُقُوقِ لِونلندِهِما ما ينلْزنمُ الْونلندُ لنهُما مِنْ عُقُوقِهِما.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 وند قرار نخواهد گرفت.و عاق فرزند، مورد عنايت خدا

براى اكرام به  فرزندان در دستان پدر و مادر امانتند، امانات را بايستى اكرام و احترام كرد و سالم به مقصد رسانيد. خداوند متعال

 فرمايد كه قابل قياس با هيچ چيزى نيست. امانت خويش ثوابى عطا مى

 4جننّنةِ داراً يُقالُ دارُ الْفنرنحِ ال يندْخُلُها اِالّ مننْ فنرّنحن الصِّبْيانن.: اِنّن فى الْآله و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه

                                                           
 ى كه از عهده امتحان برآيد نزد خداوند است.( بدانيد اموال و اوالد شما وسيله آزمايش است و پاداش عظيم كس23ـ )سوره انفال، آيه  1
 ( اموال و فرزندانتان وسيله آزمايش شما هستند و اجر و پاداش عظيم، نزد خداوند است.15ـ )سوره تيابن، آيه  2
 .122ص ، 15الشيعة، ج  تواند والدين را عاق كند وسائل توانند عاق فرزند نمايند فرزند هم مى ـ همان طورى كه پدر و مادر مى 3
 .6222ها را خوشحال كرده باشد كنزالعمال،  شود مگر كسى كه بچه گويند و وارد آن نمى ـ بهشت را جايگاهى است كه آن را جايگاه فرح مى 4
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 وظايف اوالد

 1دَيْكَ اِلىَ الْمَصيرُ.وَ وَصَيْنَا االِْنْساّنَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فى عامَيْنِ اَّنِ اشْكُرْلى وَ لِوالِ

همه پيامبران  يابيم كه كه لقمان پيامبر بوده است يا نه، بايد گفت كه: با مطالعه تاريخ زندگى و تبليغ پيامبران الهى در مىدر اين

انحرافات اعتقادى چون شرك  خواستند قوم و مردم خود را از ظلمت و جهل رهايى دهند و از در اين وصف شريا بودند كه مى

باشد نـه يـا  مخصوص به فرزندش مى بينيم، صرفاً سفارشاتى كه آنچه در حاالت لقمان مىپرستى نجات بخشند در حالى  و بت

بلكه عالم بزرگ قدر و معلمى مهربان بوده است و  توان گفت كه وى از پيامبران الهى نبوده تبليغ كلى اعتقادى. بر اين اساس مى

ها آنها  موج  شده است خداوند براى پند و اندرز به انسان اهايى زيبا به فرزند نموده كه زيبايى سفارشاتش و اهميت آنه سفارش

 رساند. به اثبات مى آله و عليه اهلل صلىپيامبر مكرم اسالم  را بيان فرمايد. همين مدعى را روايتى منقول از حضرت

 2فَاَحَبَهُ وَ مَنَ عَلَيْهِ بالْحِكْمَةِ.   لْيَقينِ، اَحَبَ اللّهحَقّاً اَقوُلُ لَمْ يَكُنْ لُقْماّنُ نبيّاً وَ لكِنْ كاّنَ عَبْداً كَثيرُ التَفَكُرِ حَسَنُ ا

اين است كه  آيد آنچه از تاريخ زندگى اين بزرگ مرد ميدان امر به معروف و نهى از منكر و نيز عرصه تربيت فرزند، به دست مى

درهاى معرفت بر وى  عال و عبادت و راز و نياز،پوستى آفريقايى بوده و به واسطه عرفان و شناخت نسبت به خداوند مت وى سياه

اجمال بيان كرديم، علـت ذكـر  ها راه يافته است. همان طور كه به اند، وى بدان دانسته شود و آنچه را كه ديگران نمى گشوده مى

 تواند باشد كه عبارتند از: نصايح وى به فرزندش در قرآن، دو چيز مى

حساب سخت  همى چون مذمت شرك، امر به معروف و نهى از منكر، صبر در مقابل شدايد،ـ لقمان در نصايح خود به نكات م 1

اهتمـام او را بـه تزكيـه  ها به خداوند، اشاره نموده است، و اين نكاتى اساسى در تربيت فرزند بوده و شدت قيامت و رجوع انسان

 رساند. فرزندش مى

ريزبين باشد  يرمعصوم تا اين مقدار نسبت به مسائل اعتقادى و اخالقىـ لقمان معصوم نبوده است و از اين نظر كه شخصى غ 2

عصمت آنان است لذا اً  معلول السالم عليهمگويند اعمال نيا و عبادات و طاعات معصومين  موج  اتمام حجت است بر كسانى كه مى

 قابل قياس نيستيم.السالم عليهماساسا ما با معصومين 

احديت واقع  تواند در اوج عزّت و شكوه نزد خداوند قرار گيرد و مورد ستايش حضرت معصوم نيز مىيابند كه غير  اين عده در مى

 شود.

اراده نيـا  اند، عصمت معصوم، معلـول افعـال و عالوه اينكه اصل ادعاى اين گروه باطل است. زيرا به عكس آنچه كه اينان گفته

 اند. را در خود ايجاد نموده معصومين است و آنان با اعمال شايسته خود، ظرفيت عصمت

ضمن برشمردن  آورد و هاى لقمان به فرزندش، خداوند مسئله احترام به والدين را به ميان مى در سوره لقمان در البالى سفارش

 هـاى خـود قـرار نعمـت نمايد كه شكر زحمات آنان را در كنار شكر ها و فيوضات، تا آن حد پدر و مادر را اعزاز و اكرام مى نعمت

 دهد. مى

 اَّنِ اشْكُرْلى وَ لِوالِدَيْكَ.

 اى از وظايف اوالد را در قبال والدين برشماريم. در اين مقوله به حول و عنايت الهى بر آنيم كه گوشه

 

                                                           
شـود و دوران  اى متحمـل مـى ( ما به انسان در مورد پدر و مادرش سـفارش كـرديم. مـادرش در دوران بـاردارى هـر لحظـه زحمـت تـازه14ـ )سوره لقمان، آيه  1

 كشد، )سفارش نموديم كه( شكر من و پدر و مادرت را بجاى آور، كه بازگشت همه به سوى من است. شيرخوارگى دو سال طول مى
، لـذا بـه وى داشـت اى پرتفكر بود، يقينى واال داشت، خداى را دوست مى داشت و خداوند نيز او را دوست مى ـ حقيقت آن است كه لقمان پيامبر نبود، بلكه بنده 2

 .315، ص 4البيان، ج  حكمت عطا فرمود مجمع
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 وظايف اوالد

 وظايف فرزندان در قبال پدر و مادر عبارتند از:
 ـ نيكى به والدين 1

 1ناً....وَ وَصَيْنَا االِْنْساّنَ بِوالِدَيْهِ حُسْ

 بودند: اين بود كه آنها نسبت به والد و والده خود نيكوكارعليهماالسالمهاى اخالقى در زندگى حضرت يحيى و عيسى  يكى از ارزش

 2وَ بَرّاً بِوالِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبّاراً عَصِيّاً.

 3وَ بَرّاً بِوالِدَتى وَ لَمْ يَجْعَلْنى جَبّاراً شَقِيّاً.

بنابراين بِـرّ نيـز  شود )برّ و بحر( اين واژه با بِرّ هم خانواده است، ى صحرا و خشكى وسيع و در مقابل دريا استعمال مىبنرّ به معنا

 رساند. بايستى به معناى خير وسيع باشد. طبعاً واژه خير چنين مفهومى وسيع را نمى

هرگونه عمل  احتياج به قصد ندارد،« خير»دهد، ولى  م مىگويند كه فاعل با قصد و اراده انجا به عمل نيكى مى« برّ»عالوه اينكه 

تر شـد، و البتـه  روشن هاى به كار رفته در آيه، گستره نيكى به والدين خيرى ولو سهواً خير است. با اين بيان يعنى دقت در واژه

به حد خاصى نيسـت و هـر  دها باشد در جان  پدر و مادر نيز محدو همان طورى كه نيكى فرزند بايستى وسيع و در همه زمينه

 شود. نوع پدر و مادرى را شامل مى

الْوالِـدنيْنِ  رُّالَِنحدٍ فيهِنّن رُخْصنةً، انداءُ االَْنماننةِ اِلى البِرِّ ون الْفاجِرِ، ونالْونفاءُ بِالْعنهْدِ لِلْبِرِّ ون الْفاجِرِ، ون بن   : ثالثٌ لنمْ ينجْعنلِ اللّهالسـالم عليهقال الباقر 

 4نِ كانا انوْ فاجِرنيْنِ.بِرّنيْ

 تنها يا مورد از اطاعت پدر و مادر استًناء شده است كه والدين به فرزند دستور انجام گناه يا ترك واج  دهند.

 بِعْ سَبيلَ مَنْ اَنـابَ تَوَ اِّنْ جاهَداكَ عَلى اَّنْ تُشْرِكَ بى ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فاَل تُّطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِى الدُنْيا مَعْرُوفاً وَ ا

 5اِلىَ....

اساسا ارتباط بـا  تر باشد، بلكه كند كه رابطه با پدر و مادر نبايد از ارتباط با خداوند قوى اين آيه شريفه ما را متوجه اين نكته مى

 والدين به خاطر دستور خداوند است و تنها در مواردى است كه او دستور دهد.

 پدر يا مادر؟

شـرايطى  دى كه انسان توانايى دارد بايستى نيكى به پدر و مادر را جمع كند و نسبت به هر دو نيكوكار باشد ولـى درالبته تا ح

و ايـن بـه خـاطر  شود و به هيچ وجه قابل جمع نيست، نيكى به مادر اولويّت دارد. كه نيكى به يكى موج  تعدى به ديگرى مى

 يمان و نيز زمان حضانت است.فرساى مادر در ايام باردارى و زا زحمت طاقت

 6وّنَ شَهْراً....وَ وَصَيْنَا االِْنْساّنَ بِوالِدَيْهِ اِحْساناً حَمَلَتْهُ اُمُهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْها وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلثُ

صورت تعارضش با  اعت وى درهاى مادر پس از آن، مويدى براى ترجيح اط دستور به احسان والدين در ابتداى آيه و بيان زحمت

 اطاعت پدر است.

حضـرت  آمدند و عرض كردند: گناهى نيست كه مرتك  نشده باشم، آيـا توبـه دارم؟ آلـه و عليه اهلل صلىمردى خدمت رسول مكرم اسالم 

                                                           
 ( ما به انسان سفارش كرديم كه به پدر و مادرش نيكى كند.3ـ )سوره عنكبوت، آيه  1
 گر نبود. ( او نسبت به پدر و مادرش نيكوكار بوده و جبار و عصيان14ـ )سروه مريم، آيه  2
 م نيكوكار قرار داده و جبّار و شقى قرار نداده است.( و مرا نسبت به مادر32ـ )سوره مريم، آيه  3
 3ـ وفا به عهد نسبت به نيكوكار و فاسق،  2ـ اداء امانت به نيكوكار و فاسق،  1ـ سه چيزند كه خداوند رخصتى استًنايى در آنها قرار نداده است و عموميّت دارند:  4

 (.226، ص 15شيعة، ج ال ـ نيكى به پدر و مادر، نيكوكار باشند يا فاسق )وسائل
ار ( و هرگاه پدر و مادر تالش كنند كه موجودى را شريا من قرار دهى كه از آن آگاهى ندارى، از آنها پيروى منما ولى با آنها در دنيـا رفتـ15ـ )سوره لقمان، آيه  5

 اند. اى داشته باش و از راه كسانى پيروى بنما كه به سوى من آمده شايسته
كند و دوران حمل و از شيرسـتاندن وى سـى  ( ما به انسان توصيه كرديم كه به پدر و مادرش نيكى كند، مادرش او را با ناراحتى حمل مى15آيه  ـ )سوره احقاف، 6

 انجامد. ماه به طول مى
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محضر حضرت  ازاند؟ جواب داد: پدرم در قيد حيات است، حضرت فرمود: برو به او نيكى كن. وقتى او  فرمود: پدر و مادرت زنده

 خارج شد و رفت، حضرت به اصحابش فرمود: اگر مادرش زنده بود بهتر بود.

 1لو كانَتْ اُمُهُ.

كشم و  دوش مى نويسد: مردى خدمت پيامبر رسيد و گفت مادرم پير شده است، او را بر در كتاب االخالق مى« ابوالقاسم كوفى»

گردانم. آيا اين اعمال  مى ام را به خاطر حيا از وى و اكرام او بر كنم و چهره مىدهم و كًافت را با دست خود از او دور  غذايش مى

پستان وى محل نوشيدن تو بود،  كند؟ حضرت فرمودند: خير چون شكم او ظرف تو بود، و من در احترام گذارى به او كفايت مى

داد و  حفظ تو بود، اينها را براى تو انجام مى كانكرد. و دامنش محل و م و پاهاى وى كفش تو بود، و دست او از تو نگهدارى مى

 2را دارى. دهى و آرزوى مرگش آرزوى زنده ماندن تو را داشت ولى تو اينها را انجام مى

من بـا آنهـا  عرض كرد: من نصرانى بودم و مسلمان شدم، والدينم هنوز نصرانى هستند، السالم عليهبه امام صادق « زكريا بن ابراهيم»

فرمودند: مانعى ندارد بـه  كنند. خورند؟ عرض كرد: خير، لمس هم نمى خورم؟ حضرت پرسيد: گوشت خوك مى ذا مىهستم و غ

اكرام مضاعفى از پسر ديد علـت  مادرت بنگر و به وى نيكى كن و اگر از دنيا رفت امورش را به كسى واگذار مكن. مادرش چون

چنين ديد به حقانيت آن پى بـرد و  آگاه نمود، مادر چون اسالم راالسـالم عليهصادق آن را جويا شد. زكريا مادر خود را از دستور امام 

 3مسلمان گشت.

 يحيى دولت آبادى داستانى را در وصف محبّت واقعى مادر به فرزند به شعر در آورده است.

                                                           
 .132، ص 15الوسائل، ج  ـ مستدرك 1
 ـ همان. 2
 .223، ص 15ـ وسائل الشيعة، ج  3
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عمر او بود فّزوّن از پنجاه  مادرى پير و پريشاّن احوال

اشت شرور و خودخواهيك پسر د  شوهر و از حاصل عمر زّن بى

بى خبر از شرف و عّزت و جاه  روز و شب در پى اوباشى خويش

يك گره بسته زرّگاه بگاه  ديده بود او ببر مادر پير

هاى تباه بكُند صرف عمل  شبى آمد كه ستاند آّن زرّ

گفت رو، كه گناه است گناه  مادر از دادّن زرّ كرد ابا

ماديت انشاءاهللبهر دا  اين ذخيره است مرا اى فرزند

آّن گره بسته زرّخواه مخواه  حمله آورده پسر تا گيرد

بود از چاره چو دستش كوتاه  مادر از جور پسر شيوّن كرد

سخت چندانكه رخش گشت سياه  پسر افشرد گلوى مادر

بر سر دوش و بيفتاد براه  جاّن پيكر مادر بگرفت نيمه

گاهكّز جنايت نشود كس آ  برد در چاه عميقى افكند

تا نمايد به ته چاه نگاه  شد سرازير پس از واقعه او

ناله زار حّزينى ناگاه  از ته چاه به گوشش آمد                        

آه فرزند نيفتى در چاه  آخرين گفته مادر اين بود

نقل نموده  السالم عليهه امام صادق احترام به خاله هم به واسطه مادر، مورد سفارش اولياء دين است، در اين خصوص به اين روايت ك

 است، توجه فرماييد:

با خود  آمد و گفت: من دخترى داشتم، بزرگش كردم تا بالغ شد روزى لباس و زيور بر او پوشاندم و آله و عليه اهلل صلىشخصى نزد پيامبر 

گفـت: خيـر.  ادرت زنـده اسـت؟بر ل  چاهى قديمى بردم و در چاه پرت كردم، كفاره اين گناه من چيست؟ حضرت پرسيد: مـ

 شود. مى فرمود: خاله زنده دارى؟ عرض كرد: بلى. فرمودند: به وى نيكى كن. وى به منزله مادر است و كفاره گناه تو

 1فَاَبْرِرها فَاِنَها بِمَنّْزِلَةِ االُْمِ يُكَفِرُ عَنْكَ ما صَنَعْتَ.

پدر يا مـادر  نيكى منحصر به زمان حيات پدر و مادر نيست، بلكه اگر در خاتمه اين قسمت از بحث، ذكر اين نكته الزم است كه

 در قيد حيات نباشند باز هم نيكى به آنها از طريق انجام اعمال خير و اهداء ثوابش به آنان، الزم است.

 2عْدن منوْتِهِما.: سنيِّدُ االَْنبْرارِ ينوْمن القِيمنةِ رنجُلٌ بنرّن والِدنيْهِ بنآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 ـ احساس فروتنى 2

شوند. ولى  مى گيرند و هر كدام به نوعى نيكى به والدين محسوب اين وظيفه و ساير وظايف ديگر در زير چتر وظيفه اول قرار مى

 كنيم. به واسطه اهميت اين عناوين، هر كدام را جداگانه مطرح مى

 كه پرسيد حق پدر بر فرزند چيست؟ فرمودند: در جواب سرال كسى آله و عليه اهلل صلىرسول خدا 

 3اليُسَمّيهِ بِاسْمِهِ وَ ال يَمْشى بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اليَجْلِسُ قَبْلَهُ وَ ال يَسْتَسِبُ لَهُ.

 ـ خشوع در سخن گفتن 3

 شيوه سخن گفتن با پدر و مادر بايستى مردبانه و همراه با اكرام و احترام باشد.

 4اننّن شنيْئاً انهْوننُ مِنْهُ ننهى عننْهُ.   : اندْننى الْعُقُوقِ افٍّ ون لنوْ عنلِمن اللّهمالسال عليهقال الصادق 

 

                                                           
 .215شود همان، ص  ه منزله مادر است و موج  كفاره عمل تو مىات نيكى كن كه وى ب ـ به خاله 1
 .36، ص 14ـ در روز قيامت آقاى نيكوكاران كسى است، كه به پدر و مادر خويش بعد از مرگشان نيكى كند بحاراألنوار، ج  2
 .122، ص 15را به جهت وى بد بگويند مستدرك الوسائل، ج  ـ با نامش وى را صدا نزند، جلو پايش راه نرود، قبل از او ننشيند و كارى نكند كه مردم پدرش 3
تـر از آن وجـود نـدارد و از  فرمود )لذا چيـزى پـايين ترديد از آن نهى مى دانست، بى تر از آن را مى است و اگر خداوند چيزى پايين« اف»ترين درجه عقوق  ـ پايين 4

 (.121احترامى نهى شده است( )همان، ص  ترين حد بى ضعيف
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 ـ دعا براى والدين 4

 نمايد: آيات شريفه ذيل به سه وظيفه فوق داللت مى

 عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُما اَوْ كاِلهُمـا فَـال تَقُـلْ لَهُمـا اُفٍ وَال     وَ قَضى رَبُكَ اَالّ تَعْبُدُوا اِالّ اِيّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ اِحْساناً اِمّا يَبْلُغَنَ

 1ما رَبَيانى صَغيراً.تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَواْلً كَريماً * وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُلِ مِنَ الرَحْمَةِ وَ قُلْ رَبِ ارْحَمْهُما كَ

حتى اگر پدر و  ت تنها مخصوص زمانى نيست كه والدين، موهبتى به فرزند داشته باشند، بلكهو البته وظايفى كه در اين آيه اس

هـاى آتـى  را به بخش شود. صحبت در اين مورد مادر در حق فرزند خود ظلم و ستم روا داشته باشند باز حقوق آنان كاسته نمى

 كنيم. واگذار مى
 ـ پرداخت نفقه والدين 5

معاش ندارنـد،  ان بر والدين )والد( واج  است و تا زمانى كه فرزندان به حد رشد نرسيده و توان امرارهمان گونه كه نفقه فرزند

 باشد. اين وجوب باقى است، نيز نفقه والدين در زمان ناتوانى آنها از كس  معيشت، بر فرزندان واج  مى

چنـان فقيـر  نمود، اموالش ضايع شـد و ما نمىالبحار آمده است: جوانى صاح  مكنت كه به پدر پير و تهيدستش ك در سفينه

 فرمود: گشت كه به نان شبش محتاج شده و بدنش نيز مريض و بيمار گرديد. رسول خدا درباره وى خطاب به مردم

لَـهُ   والِهِ فَكَذلِكَ جُعِلَ بَدَلُ ما كاّنَ اَعَدَيا اَيُهَا الْعاقُوّنَ لِالْباءِ وَ االُْمَهاتِ اِعْتَبَرُوا وَ اعْلَمُوا اَنَهُ كَما طُمِسَ فى الدُنْيا عَلى اَمْ

 2فِى الْجَنَةِ مِنَ الدَرَجاتِ مُعِدَاً لَهُ فى النّارِ مِنَ الدَرَكاتِ.

مرافعه سرال  كند، قاضى برادرش را احضار كرد و از آن گويند: جوانى نزد قاضى شكايت برد كه برادرم در نفقه پدر مرا يارى نمى

پدرم سهم برادرم و ما  فت: در فالن سال قحطى، ما دو برادر، پدر و مادرمان را تقسيم كرديم، مادرم سهم من شد ونمود. وى گ

اى ندارم چون مرگ مادر  وظيفه مكلف بوديم نفقه سهميه خود را بپردازيم، از اقبال خوب من! مادرم مرد!!! حال هم در نفقه پدر

 شانس خود من بوده است.

پـدر و مـادر  باشد، اف بر دنيايى كه فرزند در مقابل ، همه وجود فرزند از آن پدر است، او وسيله حيات فرزند مىبايد متوجه بود

حضـرت رسـول  خويش چنان كبر و نخوت و حرص و آز داشته باشد كه حاضر نشود نفقه وى را پرداخت كنـد. مـردى خـدمت

 ه است، حضرت در جواب فرمودند:رسيد و گفت: پدرم اموال مرا غص  نمودآله و عليه اهلل صلى

 3اَنْتَ وَ مالُكَ الَِبيكَ.

 آثار احترام به والدين

 ـ رضايت الهى 1

 رضايت خداوند در گرو رضايت والدين است.

 4: رِضنى الرّنبِّ فى رِضنا الْوالِدنيْنِ ون سنخنطُ الرّنبِّ فى سنخنطِ الْوالِدنيْنِ.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 

 

 

                                                           
( پروردگارت فرمان داده كه جز او را نپرستيد و به والدين نيكى كنيد، هرگاه يكى يا هردوى آنان پير شدند، كمترين اهانتى به آنـان 24و  23ـ )سوره اسراء، آيات  1

گونـه  ف در برابر آنان بگستران و بگو: پروردگارا همـانهاى تواضع خود را از روى محبت و لط روا مدار و بر آنها فرياد مزن و گفتار لطيف و بزرگوارانه به آنها بگو و بال

ر زمان نزول آيـه، كه مرا در كوچكى تربيت كردند، مشمول رحمتشان قرار ده )بديهى است خطاب آيه به مرمنين است نه پيامبر، چه اينكه پدر و مادر آن حضرت د

 باشد(. حيات نداشتند. عالوه اينكه مورد، مخصص نمى
ايد، عبرت گيريد. شما بدانيد همان طورى كه اموالش در دنيا نابود شد، به جاى درجاتى كه قرار بود در بهشـت بـه او در  عاق پدران و مادران شده ـ اى كسانى كه 2

 .213، ص 2البحار، ج  گردد سفينه صورت يارى والدين اعطا كنند، دركات جهنم براى او مهيا مى
 .45241لعمال، ـ تو و اموال تو ملا پدرت هستيد كنزا 3
 .115، ص 15الوسائل، ج  ـ رضاى خداوند در رضايت والدين و خشم خداوند در خشم آنهاست مستدرك 4
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 پاداش و ثواب ـ 2

 باشد. بهره نمى اكرام به والدين با اينكه وظيفه شرعى است، از پاداش الهى بى

اِنْ ننظنرن  ون   بِكُلِّ ننظْرنةٍ حِجّنةً منبْرُورنةً. قيلُ يا رنسُولن اللّه   : ما مِنْ رنجُلٍ ننظنرن اِلى والِدنيْهِ ننظنرن رنحْمنةٍ اِالّ كنتن ن اللّهآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 1قال: وَ اِّنْ نَظَرَ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَةٍ.اِلنيْهِ فِى الْينوْمِ مِئنةن منرّنة؟ 

 و نيز آن حضرت فرموده است:

 2اَلنَظَرُ فى ثَالثَةِ اَشْياءٍ عِبادَةٌ، اَلنَظَرُ فى وَجْجِ الْوالِدَيْنِ وَ فِى الْمُصْحَفِ وَ فِى الْبَحْرِ.

 ـ كفاره گناهاّن 3

 يكى از اثرات نيكى به پدر و مادر، آمرزش گناهان و آسان بودن حساب قيامت است.

 3: بِرُّ الْوالِدنيْنِ ون صِلنةُ الرّنحِمِ ينهُونانِ الْحِسابن.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 ـ تقابل 4

فرزنـدان  ه آنان نيكى خواهند كرد و كسى كه عاق والدين شـود،كسى كه به پدر و مادر خود نيكى كند، فرزندان نيز در آينده ب

 احترامى خواهند نمود. خودش نيز به وى بى

 4: بِرُّوا آبائنكُمْ يُبنرُّكُمْ انبْنائُكُمْ.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 نيز فرموده است: السالم عليهو حضرت امير 

 5مَنْ بَرَ والِدَيْهِ بَرَهُ وَلَدَهُ.

 ـ افّزايش روزى و عمر 5

 در پى دارد. رعايت احترام والدين، عالوه بر پاداشهاى معنوى، نعمتهاى دنيوى چون افزايش روزى و نيز طوالنى شدن عمر، را

 6ونلْينصِلْ ذا رنحِمِهِ.: مننْ سنرّنهُ اننْ يُمِدّن لنهُ فى عُمْرِهِ ون ينبْسُطن رِزْقنهُ فنلْينصِلْ انبنونيْهِ آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 1: مننْ انحن ّن اننْ ينكُونن انطْونلُ النّاسِ عُمْراً فنلْينبِرّن والِدنيْهِ ون لْينصِلن رنحِمنهُ ون الْينحْسُنن اِلى جارِهِ.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 اسرائيل گاو بنى

هنگفت داشت و  اسرائيل ثروتى آمده است، يكى از ثروتمندان بنىسوره بقره و آنچه در تفسير آن آيات  13تا  62بر اساس آيات 

بميرد فايده نداشت تا اينكه  اش بود. او هرقدر صبر كرد تا عمويش از نعمت فرزند محروم و تنها وارث ثروت عمده وى برادر زاده

پوشى يا به طمع گرفتن  اى پردهو بر اسرائيل رها كرد نقشه قتل عمويش را كشيد و قصدش را عملى نمود و جسدش را بين بنى

 نامعلوم است. آمد و شكوه نمود كه عمويش كشته شده و قاتل اوالسالم عليهاش نزد حضرت موسى  ديه

 است. البته در برخى تفاسير، رد تقاضاى ازدواج پسر عمو با دخترعمو از سوى عمويش نيز به عنوان علت قتل وارد شده

بزنند تـا  منتظر وحى الهى بود، آنگاه فرمود: گاوى را ذبح كنند و قسمتى از بدن گاو را به ميّت السالم عليهبه هر حال حضرت موسى 

سـرال كردنـد و آن  تراشيدند و آن قـدر هاى گاو بهانه مى اسرائيل دائماً از نشانه حقايق را افشاء نموده و قاتل را معرفى كند. بنى

نمودنـد. صـاح  ايـن گـاو  ن اوصافى با زحمت بسيار و با پول گزافى تهيـهقدر مشخصات گاو زياد شد تا اينكه گاوى را با چني

 اى نمود. روزى معامله داشت او با پدرش تجارت مى نسبت به پدر خويش بسيار احترام روا مى

                                                           
نويسـد، اصـحاب عـرض  اى در نامـه اعمـال او مـى آميز به والدين خود كند، مگر اينكه خداوند به اندازه هر نگاه، حج قبول شده ـ هيچ كسى نيست كه نگاه رحمت 1

 .224ند در روز صدبار نگاه كند؟ حضرت فرمود: هر چند در هر روز صد بار نگاه كند همان، ص كردند: هر چ
 .363، ص 12شود و آن سه عبارتند از: صورت پدر و مادر، قرآن و دريا بحاراألنوار، ج  ـ نگريستن به سه چيز عبادت محسوب مى 2
 .111، ص 15گرداند مستدرك الوسائل، ج  ـ نيكى به پدر و مادر و صله ارحام، حساب قيامت را سبا مى 3
 .115ـ به پدر و مادر خود نيكى كنيد تا فرزندانتان به شما نيكى كنند همان، ص  4
 .113كنند همان، ص  ـ كسى كه به پدر و مادرش نيكى كند، فرزندانش به وى نيكى مى 5
 .222ر و نيز به ارحامش صله كند همان، ص كند، به پدر و ماد ـ كسى كه طوالنى شدن عمر و وسعت رزق، خوشحالش مى 6
 .115ترين عمر را داشته باشد به پدر و مادر نيكى و به ارحام صله و به همسايگان احترام كند همان، ص  خواهد نسبت به ساير افراد، طوالنى ـ كسى كه مى 1
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معاملـه  پر سود به وى روى آورد ولى چون پدرش خوابيده بود حاضر نشد او را بيدار كند و كليد انبار را از وى طل  نمايـد و از

 گذشت.

همـان اسـت  بخشد. و اين گاو وقتى پدر بيدار شد و مطل  بر وى آشكار گرديد، به پاس عمل نيا فرزندش، گاوى را به وى مى

در ايـن بـاره  تـرين بهـاء خريدنـد. پيـامبر مكـرم اسـالم هاى آن را از پيامبرشان گرفته بودند و با سـنگين سرائيل نشانه كه بنى

 فرمايند: مى

 1وا اِلَى الْبِرِ ما بَلَغَ بِاَهْلِهِ.اُنْظُرُ

 عقوق والدين

 باشد. ترين گناهان كبيره كه وعده آتش بر فاعل آن داده شده است، عقوق والدين مى يكى از بزرگ

 2ون عُقُوقُ الْوالِدنيْنِ.   : انكْبنرُ الْكنبائِرن انلشِّرْكُ بِاللّهآله و عليه اهلل صلىاهلل  قال رسول

 3فنهُون منلْعُونٌ.   ون مننْ آذنى اللّه   : مننْ آذى والِدنيْهِ فنقندْ آذانى ون مننْ آذانى فنقندْ آذنى اللّهآله و عليه اهلل صلىه و ايضاَ عن

آنان است. امام  شود و نهايتش زدن بدخلقى كردن، چهره برگرداندن، صدا بلند نمودن، همه از موارد و مصاديق عقوق شمرده مى

 فرمايد: باره مى دراينالمالس عليهصادق 

 4مَلْعُوّنٌ مَلْعُوّنٌ مَنْ ضَرَبَ والِدَهُ او والِدَتَهُ، مَلْعُوّنٌ مَلْعُوّنٌ مَنْ عَقَ والِدَيْهِ.

اسـت؟ يعنـى  اى شـده زد، مردم رسيدند و مانع وى شدند، جوان صدا بلند كرد و گفت: چـه زمانـه گويند: كسى پدر خود را مى

 دارد!!!كسى حق زدن پدر خود را ن

آلـود فرزنـد،  حتى اگر پدر و مادر در حق فرزند خود ستم روا داشته باشند و به فرزند ظلم نموده باشند باز هم يا نگاه خشـم

 شود. عاق محسوب مى

 5لنهُ الصّنلوةن.   : مننْ ننظنرن اِلى انبنونيْهِ ننظنرن ماقِتٍ لنهُما ون هُما ظالِمانِ لنهُ لنمْ ينقْبنلِ اللّهالسالم عليهقال الصادق 

 عقوق بعد از موت

مماتشان آنها را  نيكى به حيات پدر و مادر بستگى ندارد، لذا فرزندى كه در حيات پدر و مادر به آنها احترام گذاشته ولى بعد از

ولى بعـد  عاق شده باشد فراموش نموده باشد، پدر و مادر ممكن است او را عاق نمايند و نيز ممكن است فرزند در حيات والدين

نموده باشد، چه بسا چنين كسـى  از ممات آنان، كردار غلط گذشته خود را اصالح كرده و در عبادات، انفاق و... والدين را شريا

 گان نگردد. نظر والدين را در مورد خود تييير داده باشد و در قيامت جزء عاق شده

ون  عنزّن   بِوالِدنيْهِ فى حنياتِهِما ثمّن ينمُوتانِ فنال ينقْضى عننْهُما دنيْننهُما ون ال ينسْتنيْفِرُ لنهُما فنينكْتُبُهُ اللّه : اِنّن الْعنبْدن لنينكُونُ بارّاًالسـالم عليهقال الباقر 

 6عنزّن ون جنلّن بارّاً.   هُما فنينكْتُبُهُ اللّهجنلّن عاقّا ون اِنّنهُ لنينكُونُ عاقّاً لنهُما فى حنياتِهِما غنيْرن بارٍّ بِهِما فناِذا ماتا قنضى دنيْننهُما ون اسْتنيْفنرن لن

آله و عليه اهلل صلىسلمه وارد شد، و به رسول خدا  گويد: در خدمت پيامبر بوديم كه مردى از بنى مى« ابو سعيد مالا بن ربيعه»

                                                           
 .33، ص 1كند تفسير نورالًقلين، ج  ـ نگاه كنيد كه نيكى با اهل خود چه مى 1
 .123، ص 15الوسائل، ج  ترين كبائر، شرك به خداوند و عقوق والدين است مستدرك ـ بزرگ 2
 ود است همان.ـ كسى پدر و مادرش را بيازارد، مرا آزار داده است و كسى كه مرا بيازارد، خداوند را آزار داده است و آزار دهنده خداوند ملعون و مطر 3
 .124يا مادرش را بزند، مطرود است، مطرود است، كسى كه عاق والدين شود همان، ص  ـ ملعون است، ملعون است، كسى كه پدر 4
، ص 15فرمايد وسائل الشـيعة، ج  اند، به خشم بنگرد، خداوند نمازش را قبول نمى ـ كسى كه به پدر و مادرش در حالى كه آنان به وى ظلم كرده و ستم روا داشته 5

211. 
هاى آنها و ساير واجبات ترك شده آنها را  يات پدر و مادر نسبت به آنها نيكوكار باشد، سپس پدر و مادر از دنيا روند و فرزند قرضـ گاهى ممكن است فرزندى در ح 6

آنهـا نيكـويى  باشـد و بـه جبران ننمايد و براى آنها استيفار نكند و خداوند او را عاق والدين بنويسد. وگاهى ممكن است فرزندى در طول حيات پدر و مادر عاق آنها

 .52، ص 14ج  نكند و وقتى مردند، ديون آنها را پرداخت كرده و براى آنها استيفار نمايد و خداوند او را در نامه عملش نيكوكار بنويسد بحاراألنوار،
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 عرضه داشت، آيا بعد از مرگ والدين، حقّى بر اوالد باقى مانده است كه الزم باشد انجام دهند؟

 حضرت در پاسخ او فرمودند:

 تُوصَـلْ اِالّ بِهِمـا، وَ اِكْـرامُ   نَعَمْ، اَلصَالةُ عَلَيْهِما، وَ االِْسْتِغْفارُ لَهُما، وَ اِنْفاذُ عَهْدِهِما مِنْ بَعْدِهِما، وصِـلَةُ الـرَحِمِ الَتـى ال   

 1صَديقِهِما.

هـاى  يا دايـى ود، احترام فرزند به برادران والدين يعنى عموهاش يكى از مواردى كه موج  خوشحالى پدر و مادر از دنيا رفته مى

 باشد. تنى يا ناتنى خودش مى

 2: مننْ انحن ّن اننْ ينصِلن انباهُ فى قنبْرِهِ، فنلْينصِلْ انخنوانن انبيهِ مِنْ بنعْدِهِ.السالم عليهقال الرضا 

 آثار عقوق

 كنيم. الى مباحث گذشته بيابيم و اينا به چهار نمونه ديگر اشارهتوان از الب برخى از آثار و عواق  عقوق والدين را مى
 ـ تعجيل عقوبت 1

كُفْـرُ  نّـاسِ ون: ثنالثنةٌ مِنن الذُّنُوبِ تُعنجِّلُ عُقُوبنتُها ون ال تُرنخِّرُها اِلى اآلخِرنة، عُقُوقُ الْوالِـدنيْنِ ون الْبنيْـىُ عنلنـى الآلـه و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 3حْسانِ.االَِْ

بعد از چهـل  به مصر، يوسف به استقبال پدر رفت. وقتى يعقوب پسرش را السالم عليهوارد شده است كه، هنگام ورود حضرت يعقوب 

همين باعث شد كه بـه  سال فراغ ديد از اس  پياده شدند ولى اطرافيان يوسف و حشمت وزارت، مانع پياده شدن يوسف شدند.

داشت: خدايا اين چه نـورى بـود؟  از كن، يوسف چنين كرد و نورى از دستانش ساطع شد. عرضهاو خطاب رسد: دست خود را ب

شود. به همين جهـت نسـل  تو نبىّ نمى خطاب رسيد: نور نبوت بود. به واسطه چنين عملى در مقابله با پدرت، كسى از فرزندان

 بلكه در چاه بيندازيد، ادامه يافته است. شيد ورسالت در يكى از برادران ديگر يوسف )الوى( كه گفته بود، يوسف را نك
 ـ اجابت نفرين 2

 داند. از جمله دعاهاى مستجاب را دعا و نفرين پدر براى فرزندش مى السالم عليهامام صادق 

 4دُعاءُ الْوالِدِ لِوَلَدِهِ اِذا بَرَهُ وَ دَعْوَتُهُ عَلَيْهِ اِذا عَقَهُ.

و نياز بود، هر  عبادت در صومعه خود بود، روزى مادرش نزد وى آمد. عابد مشيول دعا و رازدر ميان بنى اسرائيل عابدى مشيول 

آخر مـادر چـون جـواب  نمود. بار كرد، و به اصطالح عشق مناجات را با چيزى معاوضه نمى زد، عابد اعتناء نمى چه مادر صدا مى

 براى تماشاى تو بيايند. عفتها فت: به روزى بيفتى كه بىاعتنائى فرزند ناراحت شد و نفرين كرد و گ فرزند را نشنيد از بى

تمايـل دل  رفت افتاد نگاه چشـم بـه چوپانى در آن حوالى مشيول چراى گوسفندانش بود چشمش به دخترى كه به مزرعه مى

 كشيده شد.

                                                           
ها و عقودشان، صله ارحامى كه تنها سـب   رى به پيمانماند و آنها عبارتند از: نماز براى آنان، استيفار و طل  رحمت آنان از خدا، وفادا ـ آرى، پنج وظيفه باقى مى 1

 .322، ص 3رحم بودنشان والدين هستند، اكرام و احترام دوستانشان الترغي ، ج 
 (.224، ص 15الوسائل، ج  ـ كسى كه دوست دارد به پدرش در قبر صله كند، بعد از مرگ او به عموهايش برادران پدرش كما نمايد )مستدرك 2
 .132افتد، آنها عبارتند از: عقوق والدين، ظلم و ستم به مردم، كفران نعمت احسان همان، ص  ت سه گناه تعجيل شده و تا آخرت به تأخير نمىـ در عقوب 3
 .122باشد همان، ص  ىرسد، دعاى پدر براى فرزند نيكوكار و نفرين براى فرزند عاق م ـ از جمله سه دعاهايى كه نزد خداوند در حجاب قرار نگرفته و به اجابت مى 4
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كه هر چه ديده بيند دل كند ياد  ز دست ديده و دل هر دو فرياد

م بر ديده تا دل گردد آزادزن  بسازم خنجرى نيشش ز فوالد

اش  خـانواده شـد، تر مـى چوپان وى را تهديد كرد و مرتك  گناه شد، مدتى از اين جريان گذشت و شكم دخترك هر روز برآمده

رفتند ديدند  كسـى  فهميدند و باالخره وى را وادار به سخن گفتن كردند، گفتند: از كيست؟ گفت: مردى در فالنجا. وقتى آنجا

پس چه كسى بـوده و او  كند، وى را آوردند و نشان دختر دادند دختر ديد او نيست ولى با خود فكر كرد عابد زندگى نمىغير از 

ريسمان بر گردنش انداختنـد و در  اش را ويران كردند و چه بگويد، لبان را جنباند و گفت: خود اوست. حاكم دستور داد صومعه

مادرش افتاد. چون دل با مادرش صاف نمود،  شكستند، ياد نفرين ماشاى او دست و پا مىعفتها همه براى ت گرداندند، بى شهر مى

شهادت داده است. مادرش به يكباره گفت: از بچّه بپرسيد!  گناه است، گفتند: دختر اقرار كرده و مادر صدا بلند كرد كه پسرم بى

حاجت خويش را به خداى عرضه كرد، بچّه به حرف آمـد و  ته دل گفتند: بچّه كه متوجه نيست، گفت: بپرسيد. مادر خود نيز از

برى است. بار دوم پرسيدند، باز تكرار نمود. رفتند چوپان را آوردند وى به  از من« جريح عابد»گفت: پدر من فالن چوپان است و 

 كنم. ت مادر مىروم خدم اش را بسازند و... گفت: مى كنند، صومعه گناه خويش اقرار نمود، خواستند عابد را اكرام
 ـ سلب توفيق 3

توفيـق معنـوى  تنها داشتن امكانات مادى، براى رسيدن به مقاصد دنيوى و اخروى كافى نيست، بلكه تحقق هر امرى محتاج به

 در انجام آن است.

 1عنزّن ون جنلّن...   قِ لِطاعنةِ اللّهعُقُوقن الْوالِدنيْنِ لِما فيهِ مِنن الْخُرُوجِ مِنن التّنوْفي   : حنرّنمن اللّهالسالم عليهقال الرضا 

 ـ عدم پذيرش اعمال 4

 اعمال عاق پذيرفته نشده و در قيامت نيز قابليت بخشش ندارند.

 2: يُقالُ لِلْعاقِ اِعْمنلْ ما شِئْتن فناِنّى ال انغْفِرُ لنان.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 ـ استشمام ننمودّن بوى بهشت 5

 522فاصـله  رود و بـوى بهشـت از هاى بهشت كنار مى شود، پوششى از پوشش فرمايد: وقتى قيامت بپا مى مى السـالم عليهامام صادق 

يا دسـته كياننـد؟  گويد: از امام پرسيدم آن كنند، مگر يا دسته. راوى مى رسد و همه اين بو را احساس مى سال به مشام مى

 فرمود:السالم عليهامام 

 3.اَلْعاقُ لِوالِدَيْهِ

 عقوق اوالد 

خودشـان در قبـال  همانطوركه  رعايت ننمودن حقوق والدين، عقوق آنها را به دنبال دارد ، نيز عمل ننمودن والدين به وظـايف

 فرزندان نيز عقوق اوالد را در پى خواهد داشت .

 4«دِ ما يَلّْزَمُ الْوَلَدَ لَهُما مِنَ الْعُقُوقِ يَلّْزَمُ الْوالِدَيْنِ مِنْ عُقُوقِ الْوَلَ» :  آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

فرزندانشـان يـا  واسطه رعايـت نكـردن حقـوق بر اين اساس گناه كبيره عقوق، طرفينى است و چه بسيار پدران و مادرانى كه به

يا هم در دنيا و هم در  ا وتوجهى به تربيت و تعليم آنان و يا كس  روزى نامشروع براى آنها و... مورد عاق فرزندان خود در دني بى

 آخرت قرار گيرند.

                                                           
 .15، ص 14شود كه توفيق طاعت و عبادت خداوند سل  گردد بحاراألنوار، ج  ـ خداوند عقوق والدين را حرام ساخت زيرا موج  مى 1
 .32بخشم همان، ص  شود: هر آنچه خواهى عمل كن كه من تو را نمى ـ به عاق گفته مى 2
 .216، ص 15ـ عاق پدر و مادر وسائل الشيعة، ج  3
 .  23ـ صفحه  124گردند .  بحار االنوار ـ جلد  شوند والدين نيز عاق فرزندان مى ـ همانطور كه فرزندان عاق والدين مى 4
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 پدراّن روحانى

زن هم بـه  گردد، بلكه پدر شود، خالصه نمى ذكر اين نكته در خاتمه بحث الزم است كه پدر در كسى كه موج  ايجاد نطفه مى

پـدر علمـى  معلـم هـمشـود، كمـا اينكـه  واسطه اينكه ثمره زندگى خود را در اختيار دامادش قرار داده است، پدر محسوب مى

 باشد. مى

 اَالْباءُ ثَالثَةٌ اَبٌ وَلَدَكَ، وَ اَبٌ زَوَجَكَ، وَ اَبٌ عَلَمَكَ.

اند  حكمت بخشيده اند و نور اند. كسانى كه انسان را از جهل و نادانى به در آورده در صدر پدران جامعه، پدران روحانى قرار گرفته

 شوند. روحانى و علمى انسان شناخته مىاند، آنان پدران  و موج  هدايت او شده

 1عنلنيْهِ.   : يا انبالْحنسننِ انال ون اِنّى ون اننْتن انبنوا هذِهِ االَُْمّنةِ، فنمننْ عنقّننا فنلنعْننةُ اللّهآله و عليه اهلل صلىاهلل  قال رسول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .45، ص 42ـ اى على، آگاه باش كه من و تو، دو پدران اين امت هستيم، پس كسى كه ما را عاق كند از رحمت خداوند به دور است بحاراألنوار، ج  1
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 تشويق و تنبيه

 اند و آن تبشير و انذار است. ان از يا روش بهره گرفتههمه پيامبران الهى در مسير هدايت انس

 1يا اَيُهَا النَبِىُ اِنّا اَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِراً وَ نَذيراً.

 2وَ ما نُرْسِلُ الْمُرْسَلينَ االّ مُبَشِرينَ وَ مُنْذِرينَ....

 يكتاپرستى و معارف دين بهره جسته است. از اين روش در ترويج آيين آله و عليه اهلل صلىپيامبر مكرم اسالم 

 3اِنّا اَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِراً وَ نَذيراً.

 نمايد. آيه آغاز بحث نيز همين معنا را افاده مى

آن را بشـر  باشد، هرگاه حيث ظاهرى انسان مـراد باشـد، است، و اين ليت به معناى پوست بدن انسان مى« بشر»تبشير از ماده 

رى و بشـارت  باشد، خبـر مسـرّت بخـش و خوشـحال كننـده راهـم د زيرا پوست وى پيداست و موجودى پرمو نمىنامن مى بُشـْ

شـود. و بشـير را  پيدا مـى كند و نيز مخاط ، خوشحالى آنها از پوست صورت گويند، چون كسى كه چنين خبرى را نقل مى مى

 گويند. شخص مژده آور مى

دارد. لفظ نذير  گويند كه خاليق را از مقام الهى بترساند و بر حذر باشد و مُنْذِرْ را كسى مى مىنذير، به معناى اعالم عواق  سوء 

 بيان شده است. به عنوان صفت قرآن كريم 56در قرآن كريم تنها در مورد انبيا وارد شده و تنها يا بار در سوره نجم آيه 

قائد و سـائق  شدند، نقش اين دو در ترويج دين، نقش ه كار برده مىتبشير و تنذير دو اسلحه كارى براى پيشرفت دعوت انبياء ب

پشـت سـر، خلـق  برد، ديگـرى از خواند و به جلو مى يافتگان پشت سر خود را به تبعيّت از خود مى است. يكى جلودار است و ره

 دهد. عق  افتاده را به سوى هدف سوق مى

آثـار مخـرّب  د. افزايش تشويق بر تنبيه و يا به عكس و در غير محلّ خود،اين دو جنبه بايستى در كنار هم و هماهنگ بكار رون

ممكـن اسـت حالـت  نمايد، و تشويق صرف تر و مأيوس مى گذارد، به طورى كه تنذير به تنهايى گاه انسان آلوده را آلوده بجا مى

كند كـه همـان حالـت  ايجاد مى جاءجرئت بر معصيت را افزايش دهد ولى هماهنگ بودن اين دو حالتى همانند حالت خوف و ر

 باره توضيح بيشترى خواهيم داد. مطلوب در رفتار دينى انسان دنيوى است. دراين

 نكته مهم: 

يـا كسـى را  خواهد چيـزى را و قبل از اينكه وارد بحث شويم، ذكر اين نكته الزم است كه انذار مترادف دافعه نيست، منذر نمى

انـد  خود ايجاد كـرده اى كه شرايط پذيرش انذار را در شود، هدايت دسته يله هدايت شمرده مىدفع كند، بلكه انذار خود يا وس

فرمايد: كسى كه تو  مىالسالم عليهامير  اند يا اميد آنها به برخى افعال نيا بيشتر از حد الزم است. حضرت يعنى مرتك  معصيت شده

 كنند. هدف را دنبال مى هنده، و بيم دهنده يادهد، بشارت د دهد مانند كسى است كه بشارت مى را بيم مى

 4مَنْ حَذَرَكَ كَمَنْ بَشَرَكَ.

                                                           
 ( اى پيامبر ما تو را فرستاديم كه گواه بوده و بشير و نذير باشى.45)سوره احزاب، آيه ـ  1
 دهنده نفرستاديم. ( ما پيامبران را جز به عنوان بشارت دهنده و بيم43ـ )سوره انعام، آيه  2
 ما تو را گواه اعمال آنها و بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاديم. 3ـ سوره فتح، آيه  3
 .113، ص 14ى كه تو را بيم دهد و بترساند، همانند كسى است كه به تو مژده دهد و تو را خوشحال كند بحاراألنوار، ج ـ كس 4
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انـد و هـم  فرمـوده هاى بهشتى را بيان تبليغ انبياء بر پايه تشويق و تنبيه بوده است، پيامبران هم شوق وصال به بهشت و نعمت

 اند. هول و اضطراب از قيامت را ذكر نموده

 اى كه در ابتداى بحث گذشت، گوياى همين مطل  است. آيه

از بيـان  قرآن كريم كه كتاب موعظه است نيز از دو اصل بشارت و نذارت استفاده نموده است. سراسر آيـات قـرآن مملـو اسـت

 هاى بهشت، از حور و قصور گرفته تا اشربه و اطعمه و البسه و... و تا حد اعالى آن يعنى رضاى حق. نعمت

برزخ تـا آيـاتى  اند، آيات در مورد اذالق روح و ش  اول قبر و هاى جهنمى آورده نيز جمع كًيرى از آيات قرآن سخن از نقمت و

انـد از ايـن  ميان آورده هاى دوزخيان به ها و لباس ها و طعام هاى جهنم چون شراب كه سخن از كيفيت حشر و صراط و يا نقمت

 اند. دسته

دادند  و معاذ دستور رفتن به يمن براى تبليغ دين السالم عليهدر پى نزول آيه شريفه آغاز بحث به حضرت امير  آله و عليه اهلل صلىپيامبر مكرم 

 و به آنها فرمودند:

 1اِنّْطَلِقا فَبَشِرا وَ ال تَنْفِرا، و يَسِرا وَ ال تُعَسِرا.

ال تننْذِرْ، زيـرا  فرمايد: بشِّرْ ون ه و كسى را متنفر نكن و نمىفرمايد، بشارت د نكته دقيق در اين روايت اين است كه آن حضرت مى

انـذار كنـد، ولـى او  بايست در كنار بنشِّرْ قرار گيرد. معاذ هم بايد بشارت دهد و هـم ترديد مى كه تنذير، برنامه هدايت است و بى

 هرگز نبايد كسى را متنفر از دين كند، كسى را به سختى و مشقت اندازد.

 تنبيه تشويق و

نعمت در آينده  ندارند، االّ اينكه، بشارت و انذار متعلق به آينده است بشير، بشارت به« تبشير و تنذير»اين دو واژه تفاوت كلى با 

واسطه رضاى الهـى و يـا  دارد هر چند كه به محض تبشير و تنذير، به دهد و انذار كننده، بيم از نقمت در آينده را اعالم مى مى

اسـت در دنيـا و بالفاصـله صـورت  شود. ولى متعلق تشويق و تنبيه چه بسا ممكن عى تحقق در اين دو مشاهده مىسخط او، نو

 گيرد.

حالـت يـأس  تر است، زيرا كه تنبيه فورى ممكن اسـت البته ناگفته نماند كه اثر تبشير و تنذير به مرات  از تشويق و تنبيه قوى

فـورى ممكـن اسـت  شود، و يا تشـويق اثر آن ظاهر نشده به اين سهولت محقق نمى ايجاد كند. و اين حالت در تنذير كه هنوز

 گردد. مى حالت غرور بيافريند ولى در تبشير به واسطه آنكه هنوز جنبه ظاهرى نيافته است، كمتر محقق
 نقش تشويق و تنبيه در تربيت

است كه گياهـان،  باشد. امروزه از نظر علمى ثابت شدهتواند داشته  تشويق و تنبيه در تربيت اجتماعى و خانوادگى اثر مهمى مى

اثـرات عكـس را بـه دنبـال  دهند وعمر بيشترى دارند. و رفتار خشن با آنهـا ترى مى يابند، ميوه سالم با نوازش رشد بيشترى مى

 خواهد داشت.

و حلقه بگوش  نواى با انسان گشته هماز دير زمان، بشر با رفتار ماليم با حيوان، وى را مطيع خود ساخته است. حيوانات وحشى، 

كارهاى پرمشقت انسان را  ايستند و كنند و با شنيدن صداى ديگر مى اند به طورى كه با يا صدا حركت مى و فرمانبردار او شده

 دهند. به راحتى انجام مى

قـرار گيـرد.  ثير تشويق و تنبيـهتواند تحت تا انسان كه داراى روانى لطيف است، به صورتى غيرقابل قياس با ساير موجودات مى

دنيـائى ازنشـاط را در روان « احسـنت« »اهلل بـارك« »آفرين»لبخند پدر و مادر به فرزند، يا معلم به شاگرد، بيان يا واژه چون 

 ماند. كند. كه گاهى اثر آن تا ساليان متمادى باقى مى فرزند ايجاد مى

 زشتش باز دارد. تواند او را تا ابد از كار كه مرتك  خطايى شده است، مىهمچنين يا اخم، يا بار روى برگرداندن از فرزندى 
 

                                                           
 .226، ص 6گير نباشيد درالمنًور، ج  ـ برويد، بشارت دهيد و ايجاد نفرت نكنيد، آسان گيريد و سخت 1
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كار روند،  بايستى در مورد خود و به اندازه نياز، به« تشويق و تنبيه»در اين قسمت از بحث تذكر اين نكته الزم است كه اين دو 

فرزند پرورش داده و  نمايد. چنين محبّتى غرور و خودخواهى را در ت وافر مىمورد، آثار زيانبارى دارد و حكايت از محبّ تشويق بى

هيچ قدرت مقاوت نداشته و  جان در باغچه تصور كرد كه توان چون گُلى بى گيرد. آينده اين فرزند را مى اتكاء به نفس را از او مى

كنـد و هـر  سال بى آبـى را تحمـل مـى ساليانشود، برخالف درخت تنومند جنگل كه  يا روز كه به وى آب نرسد، پژمرده مى

 شود. لحظه بر مقاومتش افزوده مى

عـدم تـاثير  اى را به دنبال دارد، جداشدن فرزندان از والدين و به طور كلى از تنبيه كننـده، مورد هم آثار منفى عديده تنبيه بى

 مورد است. هاى آينده وى، ايجاد عقده از آثار زيانبار تنبيه بى هدايت

نيسـت.  شود كه به آسانى قابـل بـاز شـدن اى در روان او ايجاد مى كه بدون جهت و يا بيش از اندازه الزم تنبيه شود، گره كسى

به واسطه ابهـت  باشد تا عقده دل خود را بشكافد و چون معموالً چنين كسى دائماً در حال خودخورى است ومنتظر فرصتى مى

گـاهى كـه انسـان را از  ماند تـا ود نيست، به ناچار اين عقده به همان صورت باقى مىتنبيه كننده، قادر به عملى كردن نقشه خ

 آورد. حالت تعادل خارج ساخته و جنون نسبى يا كلّى به وجود مى

عقـده  اى دارنـد و حتـى مـوارد جنـون حـاد عارضـى را معلـول روانشناسان بر اهميت عقده در ايجاد پديده جنون تأكيد عمده

 دانند. مى

باعـث تـرك  ه نماند كه خوددارى از تشويق و تنبيه در جايگاه خود نيز اثرات منفى به همراه دارد. ترك تشويق، به تدريج،ناگفت

تكرار همان عمل را از  هاى شيطانى، توان گردد، كسى كه كارى شايسته نموده و مورد تشويق قرار نگيرد، وسوسه اعمال نيا مى

 كنند. او سل  مى

نيسـت بـه وى  كند. امّا بسادگى حاضر كند و او به شدّت مضروب شده و تقاضاى كما مى مجروحى عبور مى گاه انسان از كنار

 كند قوانين جنائى دامنگير وى شود و نتواند به سهولت خود را نجات دهد. كما كند، زيرا احساس مى

حاضر نيست به  كند، كه صاح  مال دهد و قرض گيرنده از پرداخت وجه چنان تعلل مى الحسنه مى گاهى شخص به كسى قرض

 الحسنه يارى رساند. شخص محتاج ديگرى با اعطاء قرض

پـس از مـدتى  طلبـد، ولـى زند و واسطه مى كند صدها در مى رود و چون با مانع برخورد مى گاه جوانى به خواستگارى دختر مى

حُكم هيچ حنكنمـى را  گذارد و بناى ناسازگارى مىكند، و  وصلت و زندگى مشترك، با اخالق سوء خود، زندگى را بر همه تلخ مى

 شوند. هاى در ازدواج از كرده خود پشيمان مى پذيرد، به طورى كه واسطه نمى

دهنـد،  نشـان مـى العمل ناشايسـت چنين اشخاصى كه بجاى تشويق كارهاى شايسته و تشكر زبانى و عملى از افراد خيّر، عكس

 د.شون ناميده مى« مناع الخير»اصطالحا 

است، منتظـر  البته آنچه كه بيان شد، صورت كلى مسئله است، واالّ هيچ مسلمانى كه عمل نيكى را براى خداى خود انجام داده

بيند، و نيز هـيچ  خود مى تشويق ديگران نيست و حتى تشويق ديگران را موج  كاسته شدن ثواب و بهره اخروى و دنيوى الهى

احصاء واسـطه شـدن در امـور خيـر را  هاى غير قابل يح برخى موارد، حاضر نيست ثوابواسطه خيرى به واسطه تبعات غير صح

 ناديده بگيرد.

تكرار خطا  تواند عامل ترك تنبيه در جايى كه تنبيه الزم است يا تنبيه غير مناس  و كمتر از حد الزم در موارد خاص خود، مى

كردارشان، الزم نيسـت  كنند كه در برابر گردد. آنها احساس مى ىناپذيرى فرزندان م و اشتباه شود، چنين عملى موج  مسرليت

 گيرند. پاسخگو باشند و مورد مراخذ قرار نمى

دهـد و آن  مـى هاى محيط و اجتماع از طرف ديگر، آنها را ناخودآگاه در مسير گمراهى قـرار لطافت روح آنها از سويى و آلودگى

 پذير نيست. به آسانى امكان بينند، بازگشتشان وقت كه خود را در ضاللت مى
 دو اصل مهم

 رعايت دو نكته اساسى در تشويق و تنبيه الزم است.
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نوعى از تشويق و  باشد، توضيح اينكه هر عمل خوب و بد، يكى از آن دو، هماهنگى بين عمل صادره و ميزان تشويق و تنبيه مى

 باشد. مى اثر بار آورده و كمتر از آن حد نيز بىطلبد، بيش از آن حد آثار منفى ب اى از آن را مى تنبيه و مرتبه

و تنبيه خود  بايست به شكلى  صورت پذيرد كه تشويق شده و تنبيه گشته پى به علت تشويق نكته دوم آنكه تشويق و تنبيه مى

 د.گرد نمى ها ببرد و بدان واقف باشد. عدم آگاهى او از علت مدح و ذم، باعث ترغي  او به عمل نيا و ترك زشتى

ادرار  آوردنـد و چـه بسـا طفـل در آغـوش پيـامبر مىالسالم عليهدر صدر اسالم گاهى نوزادى را براى تبرك به حضور حضرت رسالت 

ال »جملـه  پسـنديد و بـا خواستند مانع ادرار طفل خود شوند، اما حضرت عمـل آنهـا را نمـى كرد، والدين ناراحت شده و مى مى

 را قطع نكنيد، جلو ادرارش را نگيريد.فرمود: ادرار او  مى« تُزْرِمُوا

چـه بسـا در  شود و اثر و موج  اضطراب روحى او مى چه اينكه كودك تا وقتى قبح ادرار در آغوش كسى را نفهمد، منع وى بى

 هاى غير ارادى را مختل سازد. مكانيسم داخلى بدن تاثير منفى بگذارد و عمل عادى دستگاه

 تشويق و تنبيه در قرآّن

 ه بحث به چند نمونه قرآنى تشويق و تنبيه توجه كنيد.در خاتم
 الف ـ تشويق

 ـ خداوند، مرمنين در بيعت رضوان را چنين بشارت فرموده است. 1

هِمْ وَ اَثـابَهُمْ فَتْحـاً   عَنِ الْمُؤْمِنينَ اِذْ يُبا يِعُونَكَ تَحْتَ الشَجَرَةِ فَعَلِمَ ما فى قلُوبِهِمْ فَاَنّْزَلَ السَكينَةَ عَلَـيْ    لَقَدْ رَضِىَ اللّه

 1قريباً.

 بيان فرمود. و ثواب انفاقشان السالم عليهمبيت  شأن آل« اتى هل»ـ بعد از اطعام مسكين و يتيم و اسير، خداوند متعال با نزول سوره  2

 2شَرَ ذلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً....   فَوَقاهُمُ اللّه

 فرمايد. اطر اخالق نيا پيامبر، به وى مدال الگوبودن در اخالق مرحمت مىـ خداوند به خ 3

 3كَثيراً.   وَ الْيَوْمَ اْالْخِرَ وَ ذَكَرَ اللّه   اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كاّنَ يَرْجُوا اللّه   لَقَدْ كاّنَ لَكُمْ فى رَسوُلِ اللّه

 هاى قرآنى است. عمل صالح دارند از برترين تشويقهاى بهشتى براى كسانى كه ايمان آورده و  ـ بيان نعمت 4

 4وَ بَشِرِ الَذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ اَّنَ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا االَنْهارُ....

 ب ـ تنبيه

 ـ تنبيه منافقين به اينكه قل  و گوش آنها مختوم و چشمانشان در حجاب است. 1

 5لى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى اَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ.عَ   خَتَمَ اللّه

 ـ تنبيه اهل كتاب غير مرمن به ذليل گشتن و خوارشدن در دنيا قبل از قيامت. 2

 6ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِلَةُ اَيْنَ ماثُقِفُوا....

 .آله و عليه اهلل صلىمنى با دين و طرح نقشه عليه پيامبر مكرم اسالم ـ تنبيه ابوله  و همسر او به واسطه دش 3

 1تَبَتْ يَدا اَبى لَهَبٍ وَ تَبَ... وَ امْرَئَتُهُ حَمّالَةَ الْحَّطَبِ.

 ـ وعده آتش و عذاب قهر الهى براى كفار و مشركين و فسّاق و فجّار. 4

                                                           
دانست  ن درخت، با تو بيعت كردند، راضى و خشنود شد، خداوند آنچه در دلهايشان از ايمان نهفته بود، مىخداوند از مرمنان هنگامى كه زير آ 13ـ سوره فتح، آيه  1

 از اين رو آرامش بر دلهاى آنان نازل كرد و پيروزى نزديكى نصي  آنها فرمود.
 پذيرد. و آنها را در حالى كه غرق شادى و سرور هستند، مى ( به خاطر اين عمل، خداوند آنها را از شرّ آن روز )قيامت( نگه داشته11ـ )سوره انسان، آيه  2
 كنند. ( زندگى رسول خدا براى شما سرمشقى نيكو است، براى آنها كه اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز دارند و خداوند را بسيار ياد مى21ـ )سوره احزاب، آيه  3
 هايى از بهشت كه در زير آنها نهرها جارى است، بشارت ده. اند را به باغ يا انجام داده( كسانى كه ايمان آورده و اعمال ن25ـ )سوره بقره، آيه  4
 هاى آنها پرده افكنده و عذاب بزرگى در انتظار آنان است. هاى آنها مهر نهاده و بر چشم ها و گوش ( خداوند بر دل1ـ )سوره بقره، آيه  5
 مهر ذلّت بر آنها خورده است.( هر كجا يافت شوند، 112عمران، آيه  ـ )سوره آل 6
 كش دوزخ است. ( بريده باد هر دو دست ابوله ... و نيز همسرش در حالى كه هيزم4و  1ـ )سوره تبّت، آيات  1
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 وَ ال يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ   مانِهِمْ ثَمَناً قَليالً اُولئِكَ ال خَالْقَ لَهُمْ فِى االْخِرَةِ وَ ال يُكَلِمُهُمُ اللّهوَ اَيْ   اِّنَ الَذينَ يَشْتَرُوّنَ بِعَهْدِ اللّه

 1الْقِيمَةِ وَ ال يُّزَكّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
گويد و  ا آنها سخن نمىاى در آخرت نخواهند داشت، و خداوند ب فروشند، بهره ( كسانى كه پيمان الهى و سوگندشان را به بهايى ناچيز مى11عمران، آيه  ـ )سوره آل 1

 سازد و عذاب دردناكى دارند. نگرد، و آنها را پاك نمى به آنها در قيامت نمى
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 فرشتگاّن

 فاطِرِ السَمواتِ وَ االَرْضِ جاعِلِ الْمَالئِكَةِ رُساُلً اُولى اَجْنِحَةٍ مَثْنى وَ ثُالثَ وَ رُبـاعَ    للّه الرَحْمنِ الرَحيمِ * اَلْحَمْدُ   بِسْمِ اللّه

 1عَلى كُلِ شَئٍ قَديرٌ.   يَّزيدُ فِى الْخَلْقِ ما يَشاءُ اِّنَ اللّه

اعمال  و افعالشـان،  خاليق و پى بردن بهاند و همين باعث شده تنها راه شناخت اين دسته از  فرشتگان موجوداتى غيرمحسوس

 چنگ زدن به دامن ثقلين يعنى قرآن و عترت باشد.

 السـالم علـيهممـاروت  قرآن كريم بارها از مالئا و افعال آنها سخن به ميان آورده است، ولى جز به اسم جبرائيل، ميكائيل، هـاروت و

الموت، كرام الكاتبين،  الشان آنان را معرفى نموده است؛ همانند ملااشاره نكرده، و در مورد برخى فرشتگان ديگر به وسيله اعم

 رقي ، عتيد و... .

حمـد و سـپاس  اى كه گذشت خويشتن را به خاطر خلقت آسمانها و زمين و خلقت مالئا، سزاوار خداوند متعال در آيه شريفه

است، چه اينكه بال براى  الهاى مختلف آنها اشاره شدهداند، همچنين در اين آيه به قدرت و توان زايدالوصف مالئا با بيان ب مى

امـين  ششصـد بـال بـراى جبرائيـل پرنده همانند دست براى انسان نشانه قوّت و قدرت اوست، در برخى از روايات خبر از وجود

 داده شده است.السالم عليه

 2جنبْرنئيلن ون لنهُ سِتُّ مِئنةن جنناحٍ.   رنأنى رنسُولُ اللّه الْمنالئِكنةن مُخْتنلِفنةً ون قندْ   : خنلنقن اللّهالسالم عليهقال الصادق 

پـردازيم و  مـى اى از معرفى بعضى فرشـتگان در اين مقوله به بررسى برخى از خصوصيات و اعمال و رفتار فرشتگان و نيز گزيده

 .آورده شده است« جن»البته در ادامه آن سخنى از ملكوت و نيز مطلبى كوتاه از خصوصيات 

 ها ويژگى
 نمايند. هاى ذيل در روايات، تا حدودى چهره فرشتگان را براى ما ترسيم مى خصائص و ويژگى

 ـ آفرينش از نور 1

 اش به آنان بستگى دارد. مالئا از نور خلق شده و بقاء آنها هم به دوام نور الهى و افاضه

 3ورٍ ون خُلِقن الجانُّ مِنْ مارجٍ مِنْ نارٍ ون خُلِقن آدنمُ مِمّا وُصِفن لنكُمْ.: خُلِقن المالئِكنةُ مِنْ نُآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 4عنزّن ون جنلّن خنلنقن الْمنالئِكنةن مِنْ نُورٍ.   : اِنّن اللّهالسالم عليهقال الصادق 

 ـ تواّن و قدرت 2

 ى نموده است.اندازه برخى از مالئا را كوچكتر از پشه معرف آله و عليه اهلل صلىرسول خدا 

 5الْماَلئِكَةَ مِنْ نُورٍ وَ اَّنَ مِنْهُمْ لَمَالئِكَةً اَصْغَرُ مِنَ الذُبابِ.   خَلَقَ اللّه

چنـين بيـان  اى از آنها را در خطبه اول نهج البالغه به بررسى افعال و اعمال فرشتگان پرداخته و توان دسته السـالم عليهحضرت امير 

 فرموده است.

                                                           
( بنام خداوند بخشنده مهربان، ستايش خاص خداوندى است كه آفريننده آسمانها و زمين است خداوندى كه فرشتگان را رسوالنى قرار داد كه 1ـ )سوره فاطر، آيه  1

 افزايد و او بر هر چيزى قادر است. اند، او هر چه بخواهد در آفرينش مى گانه و چهارگانه نه و سهصاح  بالهاى دوگا
 .226، ص 2جبرائيل را مشاهده فرمود، در حاليكه ششصد بال داشت تفسير قمى، ج  آله و عليه اهلل صلىـ خداوند مالئا را مختلف و گوناگون آفريده است، رسول خدا  2
 .15156اند كنزالعمال،  هاى آتش و آدم از آنچه براى شما توصيف شده خلق شده ، اجنه از شعلهـ مالئا از نور 3
 .121، ص 52ـ خداى متعال مالئا را از نور آفريد بحاراألنوار، ج  4
 .15114ـ خداوند مالئا را از نور آفريد و برخى از آنها فرشتگانى هستند كه از پشه كوچكترند كنزالعمال،  5
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 االَقّْطـارِ اَرْكَـانُهُمْ و   الثّابِتَةُ فِى االَرَضينِ السُفْلى اَقْدامُهُمْ، وَ الْمارِقَةُ مِنَ السَماءِ الْعُلْيا اَعْناقُهُمْ، وَ الْخارِجَةُ مِـنَ وَ مِنْهُمُ 

 1المناسِبَةُ لِقَوائِمَ االَرْضِ اَكْتافُهُمْ.

 2قدرت آنها وارد شده است. اخبار و روايات زيادى در عظمت و هيبت مالئا و نيز توان و
 ـ تعداد 3

 توجه نماييد:السالم عليهدر بيان جمعيت مالئا و تعداد آنها به اين دو روايت از امام صادق 

 3اَكْثَرُ مِنَ الْمَالئِكَةِ.   ءٍ مِمّا خَلَقَ اللّه ما مِنْ شَى

 رْضِ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ التُرابِ فِى االَرْضِ، وَ ما فِى السَماءِ مَوْضِعَ قَدَمٍ اِالّفِى السَمواتِ وَ االَ   وَ الَذى نَفْسى بِيَدِهِ لَمَالئِكةُ اللّه

 4وَفيها مَلَكٌ يُسَبِحُهُ وِ يُقَدِسُهُ، وَ ال فِى االَرْضِ شَجَرٌ وَ ال مَدَرٌ اِالّ وَ فيها مَلَكٌ مُوَكِلٌ بِها.

 ـ شيوه زندگى 4

 آدميزادگان نيست. حوائج و نيازهاى فرشتگان چون

 5: اِنّن الْمنالئِكنةن ال ينأْكُلُونن ون ال ينشْرنبُونن ون ال يننْكِحُونن ون اِنّنما ينعيشوُنن بِننسيمِ الْعنرْشِ.السالم عليهقال الصادق 

 ـ خواب 5

 برخى از فرشتگان كه حامالن عرش الهى هستند خواب ندارند.

 6يْشاهُمْ ننوْمُ الْعُيُونِ ون ال سنهْوُ الْعُقُولِ ون ال فنتْرنةُ االنبْدانِ ون ال غنفْلنةُ النِّسْيانِ.: مِنْهُمْ... ال ينالسالم عليهقال على 

 به خواب مالئا اشاره فرموده و آن را وجه امتياز خداوند از ملا برشمرده است. السالم عليهامام صادق 

 1هُ عَّزَ وَ جَلَ، و الْماَلئِكةُ يَنامُوّنَ.وَحْدَ   ما مِنْ حَىٍ اِالّ وَ هُوَ يُنامُ خاَلَ اللّه

خـوابى نيسـت  باشند و آنها را اند، برخى حامل عرش الهى مى طبعاً جمع بين اين دو خبر به اين است كه فرشتگان بر دو دسته

آمـده اسـت، « منهم» كه با عبارتالسالم عليهولى بقيه نوعى خواب در مورد آنها متصور است. اين وجه جمع از فرمايش حضرت امير 

 قابل استفاده است.
 ـ به صورت انساّن 6

احتجاجـات پيـامبر  فرمايند: از جملـه مىالسالم عليهتوانند به صورت انسان در آيند، امام عسكرى  از خصائص مالئا اين است كه مى

 عليه مشركين اين بود كه: آله و عليه اهلل صلى

نَهُ مِنْ جِنْسِ هذَا الْهَواءِ، ال عِياّنَ مِنْهُ، وَ لَوْ شاهَدْ تُمُوهُ بِاَّنْ يُّزادُ فـى قُـوى اَبْصـارِكُمْ    وَ الْمَلِكُ ال تُشاهِدُهُ حَواسُكُمْ، الَِ

 3لَيْسَ هذا مَلَكاً بَلْ هذا بَشَرٌ. لَقُلْتُمْ

انسان بر حضرت  لاى به شماي در قرآن كريم بارها از نزول فرشتگان به صورت انسان سخن به ميان آمده است، مًل نزول فرشته

نشناخت و براى آنان  آنها راالسـالم عليهبه طورى كه ابراهيم  السالم عليهو لوط  السالم عليه، و يا نزول آنها به صورت آدمى بر ابراهيم عليهاالسالممريم 

                                                           
ايشان بـراى حفـظ خى از فرشتگان، پاهايشان در طبقات پايين ثابت، و گردنهايشان از آسمان فراتر رفته، و اركان وجودشان از اقطار جهان بيرون شده و كتفهـ بر 1

 .1البالغه، خطبه  هاى عرش خدا آماده است نهج پايه
 رجوع كنيد. 324، ص 4ـ به تفسير نورالًقلين، ج  2
 .226،  2شتر از مالئا خلق نكرده است تفسير قمى، ج ـ خداوند چيزى را بي 3
ت مگر اينكـه آنجـا ـ به خداوندى كه جانم در گرو قدرت اوست، فرشتگان آسمانها و زمين از تعداد خاكهاى در زمين بيشترند. و به قدر جاى پايى در آسمان نيس 4

 .116، ص 52اى مأمور آن است بحاراألنوار، ج  لوخى نيست مگر فرشتهكند، و بر زمين، درخت و ك ملكى است كه خداوند را تسبيح و تقديس مى
 .226، ص 2اند تفسير قمى، ج  كنند، بلكه آنها به نسيم عرش زنده نوشند و ازدواج نمى خورند و نمى ـ فرشتگان نمى 5
گردد، و غفلت و فراموشى بر آنها  شود، بدنهايشان سست نمى نمى پوشاند، و عقولشان گرفتار نسيان و سهو ـ برخى از فرشتگان، هيچ گاه خواب چشمهايشان را نمى 6

 .1البالغه، خطبه  شود نهج عارض نمى
 .135، ص 52خوابند بحاراألنوار، ج  اى نيست مگر اينكه خواب دارد، مگر خداوند متعال كه او را خوابى نيست، مالئا نيز مى ـ زنده 1
شوند، و اگر آنها را با قوى شدن چشمهايتان ببينيـد،  چرا كه آنها از جنس هوا هستند محسوس نيستند و ظاهر نمى ـ حواس شما قادر به مشاهده مالئا نيستند، 3

 (.111گوييد اين ملا نيست اين بشر است )همان، ص  مى
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 غذا پخت و... .

شـده  بـراى آوردن وحـى وارد آلـه و عليه اهلل صلى بر پيامبر« دهيه»در روايات و احاديث نيز خبر از نزول جبرائيل به صورت انسانى به نام 

 است.
 ها ـ وارد نشدّن به برخى خانه 7

ولى از آنجا كـه  باشند. چنانچه در مبحث اعمال و افعال مالئا خواهد آمد، آنان واسطه رحمت و ايصال آن از خالق به خلق مى

انسانها بيزار و هرگـز بـر  عصيت نزديا نشده و از خطاىآنها موجوداتى به دور از هرگونه عصيان و سركشى هستند، به گناه و م

 اى از آنها توجه كنيد: به نمونه شوند. اخبار وارده در اين رابطه بسيارند. اى كه در آن معصيت خداوند صورت گيرد وارد نمى خانه

 1الْبنرنكنةُ. فٌّ اوطننْبُورٌ انوْننرْدٌ و ال تُسْتنجابُ دُعائُهُمْ ون تنرْفنعُ عننْهُمُ: ال تندْخُلُ الْمنالئِكنةُ بنيْتاً فيهِ خنمْرٌ انوْدنآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 ـ مراتب مختلف 8

مالئـا  اى دارنـد، خـداى متعـال از زبـان دهند مراتـ  عديـده فرشتگان در يا مرتبه نيستند و به حس  اعمالى كه انجام مى

 فرمايد: مى

 2عْلُومٌ.وَ ما مِنّا اِالّ لَهُ مَقامٌ مَ

فرشـتگان از  شود. آيـه ذيـل در بيـان اطاعـت باشند، و اوامر آنها به وسيله ديگر مالئا اطاعت مى برخى از آنها فوق ديگران مى

 جبرائيل امين آمده است.

 3مُّطاعٍ ثَمَ اَمينٍ.

 به مالئا مقرّب خداوند چنين اشاره نموده است. السالم عليهحضرت امير 

 الْقُـدُسِ قاً اَيُهَا الْمُكْتَفُ لِوَصْفِ رَبِكَ، فَصِفْ جِبْريلَ وَ ميكائيلَ، وَ جُنُودَ الْمَالئِكَةِ الْمُقَرَبينَ فى حُجُراتِ بَلْ اِّنْ كُنْتَ صادِ

 4مُرْجَحِنينَ مُتُوَلِهَةً عُقُولُهُمْ اَّنْ يَحُدُوا اَحْسَنَ الْخالِقينَ.

 افعال و اعمال

 يات و اخبار چنين آمده است:اى از اعمال فرشتگان در آ نمونه
 ـ حامالّن عرش 1

 5وَ الْمَلَكُ عَلى اَرْجائِها وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ.

 عرش كنايه از احاطه كامل خداوند بر تمام خاليق مادى و غيرمادى است.
 ـ مدبّراّن امور 2

 6فَالْمُدَبِراتِ اَمْراً.

است، مـراد آيـه،  ن بر عهده مالئا است، بنابر تفسيرى از آيه شريفه كه مرحوم طبرسى در مجمع البيان آوردهتدبير تمام جها

باشد، قبض  باران و نباتات مى باشد، جبرئيل موكل بادها و جنود است ميكائيل موكل گردش عالم به وسيله چهار ملا مقرّب مى

                                                           
گردد وسائل  شود و بركت از آن زايل مى مستجاب نمى شوند. دعا اهل آن خانه اى كه در آن شراب يا دايره يا طنبور يا آالت قمار باشد وارد نمى ـ فرشتگان به خانه 1

 .213، ص 13؛ مستدرك الوسائل، ج 235، ص 12الشيعة، ج 
 ( هر يا از ما مقام مشخصى داريم.164ـ )سوره صافات، آيه  2
 ( او فرمانروا و امين است.21ـ )سوره تكوير، آيه  3
هـاى  اگر قادر بر توصيف او هستى، جبرئيل و ميكائيل و لشگر فرشتگان را وصف كن، آنان كـه در غرفـه اندازى، ـ اى آنكه در توصيف خداوند خود را به زحمت مى 4

 132االسالم و  به ترتي  فيض 131البالغه، خطبه  اند و عقلشان حيران است از اينكه آفريدگار را توصيف كنند نهج پاكيزه ساكنند و از عظمت خداوند سربزير انداخته

 الح.به ترتي  صبحى ص
 كند. گيرند و در آن روز عرش پروردگار را هشت فرشته برفراز همه آنها حمل مى ( هنگام قيامت فرشتگان در اطراف آسمان قرار مى11ـ )سوره حاقه، آيه  5
 كنند. ( سوگند به فرشتگانى كه امور را تدبير مى5ـ )سوره نازعات، آيه  6
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 1باشد. مى ارواح عمل عزرائيل و نزول امر الهى كار اسرافيل
 ـ قابضاّن ارواح 3

 2قُلْ يَتَوَفّيكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَذى وُكِلَ بِكُمْ ثُمَ اِلى رَبِكُمْ تُرْجَعُوّنَ.

 3يُفَرِطُوّنَ. هُمْ ال وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتّى اِذا جاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَتْهُ رُسُلُنا وَ

از امام صادق  در آيه اول قبض روح به حضرت عزرائيل نسبت داده شده و در آيه دوم به جمعى از فرشتگان. جمع بين اين دو را

 گيريم. فرا مى السالم عليه

انعْـوانٌ مِـنن  الئِكنةِ ينقْبِضُونن االَْنرْواحن بِمننْزِلنةِ الشُّرْطنةِ لنـهُتنبارنكن ون تنعالى جنعنلن لِمنلِاِ الْمنوْتِ انعْواناً مِنن الْمن   : اِنّن اللّهالسـالم عليهقال الصادق 

زّن ون جنـلّن   ا ينقْبِضُ هُون ون ينتنونفّاهُ اللّهاالَِْنْسِ ينبْعنًُهُمْ فى حنوائِجِهِمْ، فنتنوفّاهُمُ الْمنالئِكنةُ ون ينتنوفّاهُمْ منلناُ الْمنوْتِ مِنن الْمنالئِكنةِ منعن م مِـنْ  عـن

 4منلناِ الْمنوْتِ.
 ـ نويسندگاّن اعمال 4

5وَ اِّنَ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ * كِراماً كاتِبينَ * يَعْلَمُوّنَ ما تَفْعَلُوّنَ.
و  

6 

 ـ خادماّن اهل دانش 5

 1طْلُ ُ.: طالِ ُ الْعِلْمِ تنبْسُطن لنهُ الْمنالئِكنةُ انجْنِحنتِها رِضىً بِما ينآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 ـ مدافعاّن خّطر از انساّن 6

 3اِّنْ كُلُ نَفْسٍ لَمّا عَلَيْها حافِظٌ.

مراد از حفـظ  اى وارد شده است كه برخى از آنها در البالى اين مباحث گذشت به هر حال سخن از حفظ انسان در آيات عديده

مهالكى است كـه از سـوى  از او در مقابل حوادث وآدمى در اين آيه شريفه، توجه مالئا به اعمال انسان و يا حفظ و پاسدارى  

 شود. شياطين جنّى و ديگر موجودات بر انسان تحميل مى
 ـ تسبيح خدا و استغفار براى بشر 7

 2لرَحيمُ.هُوَ الْغَفُورُ ا   ... وَ الْماَلئِكَةُ يُسَبِحُوّنَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُوّنَ لِمَنْ فِى االَرْضِ ااَل اِّنَ اللّه

 ـ مأموراّن امور قيامت 8

 قرآن كريم گروهى از فرشتگان را موكالن و مأموران جهنم معرفى كرده است:

 12ظٌ شِدادٌ...   .يا اَيُهَا الّذينَ آمَنُوا قُوا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْليكُمْ ناراً وَ قُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَيْها مَالئِكَةٌ غِال

 فرمايد: گروهى از آنها دربانان بهشت هستند. در بيان اعمال مالئا مى السالم ليهعحضرت امير 

                                                           
 .432، ص 5ـ تفسير مجمع البيان، ج  1
 گرديد. گيرد سپس به سوى پروردگارتان باز مى ( بگو فرشته مرگ بر شما مأمور شده است، روح شما را مى11ره سجده، آيه ـ )سو 2
ا فرستد تا وقتى كه مرگ يكى از شما فرا رسد فرستادگان مـا جـان او را بگيرنـد و آنهـ ( او بر بندگان خود مسلط است و مراقبانى بر شما مى61ـ )سوره انعام، آيه  3

 كنند. كوتاهى نمى
كنند، همانند پليس عمّال حكومت كـه همكـارانى بـين مـردم  ـ خداوند براى ملا الموت همكارانى از فرشتگان قرار داده است كه در قبض روح به وى كما مى 4

اند، به وسيله ملا الموت قبض شده و  ه از انسانها اخذ كردهدهند، ارواح انسانها به دست فرشتگان و ارواح آنان و نيز ارواحى ك دارند و آنها كارهاى شرطه را انجام مى

 (.144، ص 6شود )بحاراألنوار،  ملا الموت به وسيله خداوند قبض روح مى
 كنيد. ىدانند شما چه م ترديد بر شما نگهبانانى قرار داده كه داراى مقام باال و نويسنده اعمالند آنها مى ( خداوند بى12تا  12ـ )سوره انفطار، آيه  5
 از سوره ق، رجوع كنيد. 13از سوره رعد و  11از سوره يونس،  21ـ به آيات  6
 .23125گسترانند كنزالعمال،  ـ فرشتگان براى طال  دانش به عنوان خشنودى از عملش، بالهايشان را مى 1
 ( هر كس مراق  و نگاهبانى دارد.4ـ )سوره طارق، آيه  3
نماينـد آگـاه باشـيد كـه  آورند براى كسانى كه در زمين هستند استيفار مـى پيوسته تسبيح و تقديس پروردگارشان را به جا مى ( فرشتگان5ـ )سوره شورى، آيه  2

 خداوند آمرزنده و مهربان است.
فرشتگانى خشن بر آنها گمارده شده ( اى مومنين، خود و خانواده خويش را از آتشى كه هيزم آن انسانها و سنگها است نگه داريد، آتشى كه 6ـ )سوره تحريم، آيه  12

 است.

 



 145 

وَحْيِهِ  وَ مِنْهُمْ اُمَناءُ عَلى مِنْهُمْ سُجُودٌ ال يَرْكَعُوّنَ، وَ رُكُوعٌ ال يَنْتَصِبُوّنَ، وَ صافُوّنَ ال يَتَّزايَلُوّنَ.وَ مُسَبِحُوّنَ ال يَسْأَمُوّنَ،...

 1رُسُلِهِ وَ مُخْتَلِفُوّنَ بِقَضائِهِ وَ اَمْرِهِ وَ مِنْهُمْ اَلْحَفَظَةُ لِعِبادِهِ وَ السَدَنَةُ الَِبْوابِ جَنانِهِ.وَ اَلْسِنَةٌ اِلى 

تـوان اسـباب و  مى باشد. آنان را توان گفت چكيده شيل مالئا، واسطه بودن آنها بين خداوند و خاليق مى در يا نگاه كلى مى

 اى را به گروهى از آنها نسبت داد. برشمرد و هر حادثه و واقعهعلل غيرمادى همه حوادث 

مصـاحف و  از خلق وايجاد عالم جماد و نبات و حيوان و انسان و جن گرفته تا مراقبه و محاسبه همه چيز و ارسال انبياء و انزال

 حفظ آنها از گزند شيطان و نيز مرگ و حشر و قيامت و...   .

خـالق و نظـام  خطور كند كه برخى از اعمالى كه براى مالئا برشمرديم با واسطه بودن آنها بـيناى به ذهن برخى  شايد شبهه

 برعهده داشته باشد. تواند اين وساطت را هستى سازگار نيست و مًالً ملكى كه همه كار او تسبيح و تقديس است، چگونه مى

 2يُسَبِحُوّنَ الَيْلَ وَ النَهارَ ال يَفْتُرُوّنَ.

قبض ارواح و...  ين شبهه بايد گفت كه تمام افعال ملا تسبيح است، حتى حمل عرش، نوشتن اعمال، رساندن روزى،در پاسخ ا

 فرمايد: در تفسير آيه شريفه فوق مى السالم عليهباشد. امام صادق  همه و همه تسبيح و تقديس الهى مى

 3اَنْفاسُهُمْ تَسْبيحٌ.

 عصياّن هرگّز

و لـذا مطيـع  ل خود اختيارى ندارند و در واقع آنان داراى نفوس مستقله و اراده استقاللى نيسـتندمالئا در انجام افعال و اعما

 محض خداوند متعال بوده و هرگز عصيان و نافرمانى ندارند.

 مـا    الئِكَةٌ غِالظٌ شِدادٌ ال يَعْصُـوّنَ اللّـه  يا اَيُهَا الَذينَ آمَنُوا قُوا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْليكُمْ ناراً وَ قُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَيْها مَ

 4اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوّنَ ما يُؤْمَرُوّنَ.

 در سوره انبياء در وصف مالئا آمده است:

 5ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُوّنَ.

 باشد. جهت شهود و معرفت آنان مى البته اين اطاعت و انقياد نه از باب سل  اختيار از آنان است، بلكه به

 ترين افترائات زشت

هسـتى را بـا  كرد ايـن بـود كـه وى خـالق ترين افترائات بشر گذشته كه حكايت از قصور افكار و ضعف عقل او مى يكى از زشت

 گفت: مالئا دختران خدايند. نمود و مى مخلوق مقايسه مى

چه شده است  پردازد. به راستى فرمايد و در آيات بسيارى به نكوهش آن مى خداوند متعال با براهين قاطع اين ايده رامذمت مى

بـدتر از خـود تصـور  دهنـد؟ آيـا او را پسندند به او نسـبت مـى دهند؟ چرا آنچه براى خود نمى خدا را به داشتن دختر لق  مى

 اند؟ كرده

 يدند كه آنها دخترند؟ثانياً: آيا آنان هنگامى كه خداوند فرشتگان را خلق نمود حاضر بودند و د

 ثالًاً: آيا خداوند فرزندى زاده است و آنها بر اين مطل  دليلى دارند؟

 اى را بر بنده ديگرش برترى داده است؟ دهد، و بنده رابعاً: آيا خدا دختر را بر پسر ترجيح مى

                                                           
كنند، و در صفوفى كه پراكندگى ندارد قـرار دارنـد، و همـواره تسـبيح  ـ گروهى هميشه در حال سجده بوده و ركوع ندارند، و يا در حال ركوع هستند و قيام نمى 1

باشند، و پيوسته بـراى رسـاندن حكـم و فرمـانش در رفـت و  سوى پيامبران مىشوند، گروهى ديگر امينان وحى خداوند هستند و زبان او به  گويند و خسته نمى مى

 .1البالغه، خطبه  نمايند نهج آمدند. جمعى ديگر حافظان بندگان او هستند، و برخى بهشت را دربانى مى
 دهند. گويند و ضعف و سستى به خود راه نمى ( ش  و روز تسبيح خدا مى22ـ )سوره انبياء، آيه  2
 .411، ص 3اى آنها تسبيح است تفسير نورالًقلين، ج ـ نفسه 3
( اى مرمنين، خود و خانواده خويش را از آتشى كه هيزم آن انسانها و سنگها است نگه داريد، آتشى كه فرشتگانى سـختگير و خشـن بـر آن 6ـ )سوره تحريم، آيه  4

 نمايند. راء مىكنند و دستورات او را دقيقاً اج گمارده شده، كه هرگز مخالفت خدا نمى
 كنند. گيرند و همواره به فرمان  او عمل مى ( هرگز در سخن بر خداوند پيشى نمى21ـ )سوره انبياء، آيه  5
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 خامساً: آيا هيچ دليلى براى اين پندار دروغينشان دارند؟

 قُولُـوّنَ * وَلَـدَ  الْبَناتُ وَ لَهُمُ الْبَنُوّنَ * اَمْ خَلَقْنَا الْمَالئِكَةَ اِناثاً وَ هُمْ شاهِدُوّنَ * اَال اِنَهُمْ مِنْ اِفْكِهِمْ لَيَ فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِكَ

 1تَذَكَرُوّنَ * اَمْ لَكُمْ سُلّْطاّنٌ مُبينٌ.وَ اِنَهُمْ لَكاذِبُوّنَ * اَصّْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنينَ * ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوّنَ * اَفاَل    اللّه

 السالم عليهجبرئيل 

 نامى برده شود.السالم عليهدر ادامه اين مبحث الزم است از بزرگترين ملا مقرّب يعنى حضرت جبرائيل امين 

 است. كر گرديدهو غير آن، بارها ذ 4رسول كريم، 3اوصاف او چون روح االمين، 2نام مبارك او سه بار در قرآن آمده است.

محسـوب  ، چهار ملا مقـرّب خداونـدالسالم عليهمو اسرافيل و عزرائيل  5وى در كنار ميكائيل كه يا بار ذكر آن در قرآن آمده است

 شوند. مى

گان چون بند ، تعليم توبه به وى، هالك قوم لوط، حضور وىالسالم عليهاز جمله اعمال او در آيات و روايات، تعليم حج به حضرت آدم 

 باشد. دارى و... مى در پى اجازه و اذن دخول از آن حضرت، توصيف او به امانت آله و عليه اهلل صلىدر مقابل پيامبر اسالم 

همـه  هايى از نبوت را جويا شـد. وقتـى آمد و نشانهآلـه و عليه اهلل صلىروزى ابن صوريا از علماء يهود با گروهى از يهوديان نزد پيامبر خدا 

ايمان نياوردن گفت:  اى واهى براى هاى كتاب خود و گذشتگان خودشان ديد، به عنوان يافتن بهانه را صادق و طبق وعدهها  نشانه

دشـمن ماسـت. دسـتورات  شود چيست؟ حضرت پاسح داد: جبرئيل است. ابـن صـوريا گفـت: او اى كه بر تو نازل مى نام فرشته

آورديم. آيه شريفه  بود به تو ايمان مى آورد، اگر فرشته وحى تو ميكائيل مى آورد، ولى ميكائيل همواره دستورات آسان مشكل مى

 ذيل بعد از همين واقعه نازل شده است.

 6ينَ.مُصَدِقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُؤْمِن   قُلْ مَنْ كاّنَ عَدُوّاً لِجِبْريلَ فَاِنَهُ نَّزَلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِاِذّْنِ اللّه

 هاروت و ماروت

حضرت سليمان  هستند. بعد از وفات« هاروت و ماروت»دو تن ديگر از فرشتگان كه نام آنها در قرآن آمده است، دو فرشته بابل 

را به مردم بياموزنـد و  ، سحر و جادو به شدت رواج گرفت. خداوند متعال اين دو فرشته را نازل فرمود تا شيوه ابطال سحرالسـالم عليه

بلكه روش مبارزه با سـحر را كـه  اى نبردند اى از مردم نه تنها بهره ردم نيز بدين وسيله امتحان و آزمايش شوند. متأسفانه عدهم

كردنـد. قـرآن  گرفتند و همان را اعمـال مـى مى متضمن يادگيرى سحر بود وسيله فساد بيشتر قرار دادند. آنها شيوه سحر را ياد

كه اشاره به نزول اين دو ملا نمـوده اسـت چنـين  ره به اين موضوع پرداخته است. قسمتى از آيهاز سوره بق 122كريم در آيه 

 است:

 1...وَ ما اُنّْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ...  .

 ملكوت

كسى را در افعالش  و هيچ اراده او صورت نگرفته صفحه وجود و تمام هستى در احاطه علم و قدرت خداوند است و هيچ عملى بى

 استقاللى نيست.

                                                           
ريـديم و ( اى پيامبر از آنها بپرس آيا پروردگار تو دخترانى دارد و پسران از آن آنان است؟ آيا ما فرشتگان را به صورت دختـر آف156ـ  142ـ )سوره صافات، آيات  1

گويند. آيا خدا دختران را بر پسران ترجيح داده است؟  ترديد دروغ مى گويند، خداوند فرزندى زاده ولى آنها بى آنان گواه بودند، بدانيد آنان با اين تهمت بزرگشان مى

 شويد؟ آيا دليل روشنى در اين باره داريد؟ كنيد آيا متذكر نمى شما چگونه حكم مى
 .4؛ سوره تحريم، آيه 23ـ  21ـ سوره بقره آيه  2
 .123ـ سوره شعراء، آيه  3
 .12ـ سوره تكوير، آيه  4
 .23ـ سوره بقره، آيه  5
كند  ( بگو به كسى كه دشمن جبرئيل باشد، او به فرمان خدا قرآن را بر قل  تو نازل كرده است، قرآنى كه كت  آسمانى پيشين را تصديق مى21ـ )سوره بقره، آيه  6

 بشارت براى مرمنان است. و هدايت و
 ( آنها از آنچه كه بر دو فرشته بابل، هاروت و ماروت نازل شد پيروى كردند.122ـ )سوره بقره، آيه  1
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 1ءٍ قَديرٌ. تَبارَكَ الَذى بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلى كُلِ شَى

 در سوره مباركه يس، از همين قدرت اليزال به ملكوت تعبير شده است:

 2ءٍ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوّنَ. فَسُبْحاّنَ الَذى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ شَى

كنـد بـه اوج  قع ملكوت، ارتباط هر چيزى و هر مخلوقى است با خداوند. طبعاً وقتى آدمى بتواند اين ارتبـاط را دركپس در وا

معنـاى حكومـت و  شود. واژه ملكوت نيز از مِلا مشتق شده و به برد و حكومت مطلقه خداوند آشكار مى عظمت خداوند پى مى

 معناست.براى تاكيد همين « وت»باشد و اضافه  مالكيت مى

 3وَ كَذلِكَ نُرى اِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَمواتِ وَ االَرْضِ وَ لِيَكُوّنَ مِنَ الْمُوقِنينَ.

گشـت. امـام  اين ارتباط را درك كرد و او چون به عيان، خداوند را علت العلل همه اشياء يافت از موقنين السـالم عليهحضرت ابراهيم 

 :صادق در تفسير آيه شريفه فرموده است

 4رْضِ وَ ما تَحْتَها.اُعّْطِىَ بَصَرُهُ مِنَ الْقُوَةِ ما يَعْدُو السَمواتِ فَرَأى ما فيها، وَ رَأىَ الْعَرشَ وَ ما فَوْقَهُ وَ رَأى ما فِى االَ

 در ش  معراج به وقوع پيوست. آله و عليه اهلل صلىهمان چيزى كه براى پيامبر اسالم 

  هُـوَ دِهِ لَيْالً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ اِلَى الْمَسْجِدِ االَقْصَا الَذى بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِـنْ آياتِنـا، اِنَـهُ   سُبْحاّنَ الَذى اَسْرى بِعَبْ

 5السَميعُ الْبَصيرُ.

حيـات و  اسـتقالل فرمايد كه به اين ملكوت بنگرند و در آن انديشه كنند و به عـدم خداوند متعال به همه بندگانش خطاب مى

 پايان آن نظاره نمايند، تا از گمراهى نجات يابند.

 6ءٍ...  . مِنْ شَى   اَوَلَمْ يَنْظُرُوا فى مَلَكُوتِ السَمواتِ وَ االَرْضِ وَ ما خَلَقَ اللّه

اين راه براى  يابد و به سعادت خواهد رسيد ولى آيا با اينكه بى ترديد هر كس به ملكوت نظر كند، از ضاللت و تيرگى رهايى مى

 همه هموار است؟

نگريسـتم  آمدم و به آسمان دنيا رسـيدم، پـايين دسـت خـود را فرمايند: در ش  معراج وقتى پايين مى مى آلـه و عليه اهلل صلىپيامبر خدا 

 ابرهايى از غبار و دود و... ديدم. به جبرئيل گفتم اين چيست؟ وى در جواب گفت:

 عَلى اَعْيُنِ بَنى آدمَ اَّنْ ال يَتَفَكَرُوا فى مَلَكُـوتِ السَـمواتِ وَ االَرْضِ، وَ لَـوْ ال ذلِـكَ لَـرَأَتِ     وَ هذِهِ الشَياطينُ يَحُومُوّنَ 

 1الْعَجائِبَ.

 اند: آن حضرت خود نيز فرموده

 3لَوْ ال اَّنَ الشَياطينَ يَحُومُوّنَ عَلى قُلُوبِ بَنى آدَمَ لَنَظَرُوا اِلى مَلَكُوتِ السَماءِ.

 بريم. به پايان مى« جن»ها، يعنى  بحث را با بيان نكاتى كوتاه در  مورد يكى از موجودات مخفى از ديدهاين م

 
 

                                                           
 پر بركت است آنكه حكومت جهان هستى بر عهده او بوده و بر هر چيز توانا است. 1ـ سوره ملا، آيه  1
 گردانند. حاكميت همه چيز به دست اوست و شما را به سوى او باز مى پاك و منزه است خداوندى كه 33ـ سوره يس، آيه  2
 ( و چنين ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم تا اهل يقين گردد.15ـ )سوره انعام، آيه  3
ن را هم مشاهده كرد و زمين و آنچه در زيـر آن بـود هـم ـ چشمش چنان قوتى يافت كه از آسمانها بگذرد، لذا هر چه در آسمانها بود ديد، و نيزعرش و باالتر از آ 4

 .12، ص 12تماشا كرد بحاراألنوار، ج 
ايم، برد تا برخى از آيات خود  اش را در يا ش  از مسجدالحرام به مسجداالقصى كه گرداگردش را پربركت ساخته ( منزه است خدايى كه بنده1ـ )سوره اسراء، آيه  5

 شنوا و بيناست. را به او نشان دهيم كه او
 ( آيا در ملكوت آسمانها و زمين و آنچه خدا آفريده است با دقت نظر نيفكندند؟135ـ )سوره اعراف، آيه  6
 .31361ديدند كنزالعمال،  گردند تا در ملكوت آسمان و زمين  تفكر نكنند، و اگر نبودند آنها عجائ  را مى ـ اينها شياطين هستند كه گرداگرد چشمان بنى آدم مى1
 .125، ص 2نگريستند محجة البيضاء، ج  كردند آنها به ملكوت آسمان مى ـ اگر شياطين بر گرداگرد قلوب بنى آدم احاطه نمى 3
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 جـنّ

اطـالق  رود كه از حواس ظاهرى مخفى باشـد مـًالً مجنـون بـه كسـى و مشتقات آن در مورد چيزهايى به كار مى« جنّ»واژه 

درون قفسـه  يند كه در رحم مادر مخفى شده است، جنان به قلـ  درگو شود كه عقل وى پوشيده باشد، جنين به طفلى مى مى

موجودى در  كنار انسان  سينه اطالق شده است، جنّت نيز به باغ و بوستانى گويند كه به وسيله درختان پوشيده است و جن به

 گردد. ولى مخفى از حواس وى اطالق مى

انـد و قطعـاً  شده مخلوقات خداوند متعال هستند و براى هدفى آفريدهاى از  وجود حقيقى جن قابل ترديد نيست. آنها نيز دسته

دارند كه انسـان بـراى  مى اند، آنها هم به خداوند عرضه كند كه آنان براى چه آفريده شده همان سئوالى كه به ذهن ما خطور مى

 چه خلق شده است!!!

 اند: در سوره جن اين دسته از موجودات چنين تعريف شده

 پذيرند. علم و ادراك هستند و مسئوليت مىـ داراى  1

 اى طالح هستند. ـ برخى از آنها با ايمان و داراى عمل صالح و عده 2

 ـ آنها نيز محشر و قيامت دارند. 3

 ـ توان نفوذ در آسمانها و قدرت استراق سمع از مالئا داشتند. 4

 1سان دارند.توانند با انسان ارتباط برقرار كنند و توان سيطره بر ان ـ مى 5

او از اين ماده  باشد و اين نكته در آيات مختلفى از قرآن كريم آمده است. در آيه ذيل به خلقت خلقت اين موجودات از آتش مى

 و قبل از خلقت انسان اشاره شده است:

 2وَ الْجاّنَ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِالسَمُومِ.

قبـل از ورود  خوانيم وقتى سليمان فرمود چه كسى قادر است تخت بلقيس را لكه سبا، مىو م السالم عليهدر داستان حضرت سليمان 

 خودش بياورد، يكى از جنيان گفت:

 3قالَ عِفْريتٌ مِنَ الجِنِ اَنَا آتيكَ بِهِ قَبْلَ اَّنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَ اِنّى عَلَيْهِ لَقَوِىٌ اَمينٌ.

 نه به واسطه تصرفات آنها در عوالم ديگر دارد.اين نكته اشاره به قوّت و قدرت اج

مكـر و حيلـه  اين طايفه از مخلوقات نيز همانند انسانها يا دست نيستند. برخى فاسقان و فاجرانى هستند كه همـواره در پـى

 باشد. باشند. رأس اين دسته ابليس مى مى

 4مْرِ رَبِهِ... .... فَسَجَدُوا ااِلّ اِبْليسَ كاّنَ مِنَ الجِنِ فَفَسَقَ عَنْ اَ

 هستند.السالم عليهاى از آنها از شيعيان حضرت امير  باشند و حتى عده برخى نيز مرمن مى

بنـى اميّـه  ديدم. وقتى به حضور امام رسيدم، عرض كردم: زمـان السـالم عليهاى ناشناس را نزد امام باقر  گويد: عده ابوحمزه ثمالى مى

 كنايه از اينكه از جان خود محافظت كنيد( امام فرمودند:چكد؟ ) است، خون از شمشيرهايشان مى

 5يا اَبا حَمّْزَةَ هؤاُلءِ وَفْدُ شيعَتِنا مِنَ الجِنِ جائُوا و يَسْأَلُونَنا عَنْ مَعالِمِ دينِهِمْ.

 

 

 

                                                           
 سوره جن رجوع شود. 15تا  1ـ به آيات  1
 و جن را پيش از انسان، از آتش سوزان خلق كرديم. 21ـ سوره حجر، آيه  2
 كنم و من بدان توانا و امين هستم. ن )يكى از گردنكشان جن( گفت: من قبل از برخاستنت از مجلس، آن را نز دتو حاضر مىعفريتى از ج 32ـ سوره نمل، آيه  3
 همه به سجده افتادند جز ابليس، كه او از جنس جن بود و از فرمان پروردگارش خارج گشت. 52ـ سوره كهف، آيه  4
 .433، ص 5جنيان هستند، آمده بودند دانستنيهاى دينى را از ما سرال كنند تفسير نورالًقلين، ج ـ اى ابوحمزه، اينها گروهى از شيعيان ما از  5
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 قضا و قدر

اسـت و  ورد بحـث قـرار گرفتـههمواره در جوامع علمى مـالسالم عليهمهاى مهم كالمى است كه از عصر معصومين  قضا و قدر از بحث

 ارتباط بسيارى نيز با مباحث اخالقى دارد.

به مبحًـى  قبل از بحث در اين موضوع، الزم است اين نكته را متذكر شويم كه در برخى از اخبار و احاديث، از بحث قضا و قدر

روايـت در ايـن  ث نهى شده اسـت، بـه دوپيچيده و راهى ژرف و دشوار تعبير شده و تصريحاً و تلويحا از ورود در كنه اين مباح

 زمينه توجه كنيد:

 1ءٍ مِنن الْقندنرِ  سُئِلن عننْهُ ينوْمن الْقِيمنةِ، ون مننْ لنمْ ينتنكنلّنمْ لنمْ يُسْئنلُ عننْهُ. : مننْ تنكنلّنمن فى شنىآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

انخْبِرْنى عننِ  رمِنين انخْبِرْنى عننِ الْقندنرِ؟ قال: طنريقٌ مُظْلِمٌ ال تنسْلُكْهُ، قال يا اميرالمرمنينفقال: يا انميرنالْم السالم عليهجاءَ رجل الى على 

 2تنفْشِهِ. قندْ اُخْفِىن عنلنيْان فنال   الْقندنرِ؟ قالن: بنحْرٌ عنميقٌ ال تنلُجُّهُ، قال يا اميرالمرمنين انخْبِرْنى عننِ الْقندنرِ؟ قال: سِرُّ اللّه

 در تفسير و تبيين اين دسته از احاديث توجه به دو مطل  زير الزم است.

نتواننـد ايـن  اول آنكه: مراد اين اخبار نهى از ورود كسانى به بحث از قضا و قدر است كه مايه علمى قوى ندارند و ممكن اسـت

 مسئله مهم را دريافته و لذا چه بسا به بيراهه روند.

است كـه ايـن  بار، سرال از علل و اسرار رضاى خداوند است كه چرا چنين كرده و چرا چنان؟ بديهىگونه اخ دوم آنكه: مراد اين

انسان بيفزايد اثـرى  سراالت به واسطه قصور علم بشر و ضعف درك او نسبت به عوالم باال قابل پاسخ نيست و جز اينكه بر تحيّر

 طلبد. ته از اسارت ماده را مىندارد، پاسخ به اين سراالت دلهاى مستعد و عقول رهائى ياف

 مفهوم قضا

 واژه قضا از متشابهات قرآن كريم بوده و ده معنا براى آن متصور است.

 3عننِ الْمُتنشابِهِ فِى الْقنضاءِ، فنقالن: هُون عنشْرنةُ انوْجُهٍ مُخْتنلِفنةِ المنعْنى. السالم عليهسُئِلَ اميرُالمؤمنين 

 بيان فرمودند كه عبارتند از: سپس آن حضرت ده معنا را براى آن

 4....  ـ پاياّن كار،   مانند: فِاِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّه 1

 5ـ انجام عهد،   مانند: وَقَضى رَبُكَ ااَلّ تَعْبُدُوا ااِلّ اِيّاهُ.... 2

 6لَتُفْسِدُّنَ فِى االَرْضِ مَرَتَيْنِ.... ـ اعالم نمودّن،   مانند: وَ قَضَيْنا اِلى بَنى اِسْرائيلَ فِى الْكِتابِ 3

                                                           
 .532اهد گرفت كنزالعمال، ـ آنكه از مسايل قدنر جويا شود، از همان در قيامت مورد مواخذه قرار خواهد گرفت و آنكه از قدّر بحث نكند، مورد سرال از آن قرار نخو 1
آمد و عرض كردند، اى اميرمرمنان مرا از قدر خبر ده، حضرت فرمود: راهى است تاريا و ظلمانى در آن وارد نشو. سپس دوباره  السـالم عليهضرت امير ـ شخصى نزد ح 2

است و بر تو مخفى شده پس پيمايى. باز هم سرال را تكرار كرد و حضرت فرمود: سرّ خداوند  گفت مرا از قدر خبر ده، و حضرت فرمود: دريايى است ژرف و آن را نمى

 .1561آن را آشكار مساز همان، 
 .22تا  13، ص 23در مورد متشابهات قضا سرال شد، حضرت فرمودند آنها ده وجه گوناگونند بحاراألنوار، ج  السالم عليهـ از حضرت امير  3
 ( وقتى مناسا حج را به پايان برديد، ياد خدا كنيد.222ـ )سوره بقره، آيه  4
 ( پروردگارت چنين مقرر كرده كه غير او را نپرستيد.23وره اسراء، آيه ـ )س 5
 ( ما به بنى اسرائيل در كتاب تورات اعالم كرديم كه شما دوباره در زمين فساد خواهيد كرد.4ـ )سوره اسراء، آيه  6
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 1ـ انجام عمل،    مانند:... فَاقْضِ ما اَنْتَ قاضٍ.... 4

 2ـ پاياّن عذاب،    مانند: وَ قالَ الشَيّْطاّنُ لَمّا قُضِىَ االَمْرُ.... 5

 3ـ عمل معين،   مانند: ... وَ كاّنَ اَمْراً مَقْضِيّاً. 6

 4د: ... اَيَمَا االَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَالعُدْواّنَ عَلَىَ....ـ انتهاى موعد،   مانن 7

 5ـ حُكم و قضاوت،   مانند: ...وَ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ.... 8

 6ـ خلقت،   مانند: فَقَضاهُنَ سَبْعَ سَمواتٍ فى يَوْمَيْنِ.... 9

 1بُكَ....ـ مرگ،   مانند: وَ نادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَ 11

 دامنه قضا و قدر

خداونـد و او  گيرد. تمام عالم مخلوق گستره قضا و قدر به وسعت همه عالم است و هر فعلى از افعال و قولى از اقوال را در بر مى

ه تقـدير كننـد در وصف خـداى متعـال او را بـه السـالم عليههمه را به قدنرى معين خلق كرده و حتميّت بخشيده است، حضرت امير 

 ستايد. تمامى علوم مى

 3اَلْمُقّدَرُ لِجَميعِ االُْمُورِ باِل رَويَةٍ وَ ال ضَميرٍ.

جنگ ما و اين  رسيد و عرضه داشت آياالسالم عليهبعد از جنگ صفين، و پايان نتيجه شوم آن در تاريخ، مردى به حضور حضرت امير 

 او فرمودند: مردم )مردم شام( مطابق قضا و قدر الهى بود؟ حضرت در پاسخ

 2فيه قَضاءٌ وَ قَدَرٌ.   ما عَلَوْتُمْ قَلْعَةً وَ ال هَبَّطْتُمْ وادِياً اِالّ وَ اللّه

 حكمت در مقدرات

به طورى كه  اى از زمان است. افكار او نيز محدود به حدّى معين از زمان بوده انسان موجودى زمانى است و منحصر در محدوده

زمان است و بر همـين  طالن عقيده سابقش روشن شود. ولى خداوند متعال خارج از زمان و مافوقبعد از اوان آن حد، چه بسا ب

 اى منظم شده، كه فكر قاصر بشر را بدان راهى نيست. اساس افعال او بر طبق حكمت عاليه

 12ا تنرتنضيهِ.سُبْحاننهُ يُجْرى االَُْمُورن عنلى ما ينقْتنضيهِ ال عنلى م   : اِنّن اللّهالسالم عليهقال على 

ترديد  است، بى او كه انسان را خلق نموده و وى را به عنوان اشرف كائنات برگزيده و همه عالم را براى حركت و سكون او آفريده

 اند:  فرموده باره دراينآله و عليه اهلل صلىخدا  نمايد. رسول جزء به صالح او حكمى ننموده، چيزى را مقدر نكرده و حتمى نمى

 11خِيَرَةٌ لِلْمُؤْمِنِ.   قَضاءِ اللّهفى كلِ 

                                                           
 خواهى انجام ده. هر آنچه مى 12ـ سوره طه، آيه  1
 گويد... زمانى كه عذاب الهى پايان پذيرد مى( و شيطان 22ـ )سوره ابراهيم، آيه  2
 (اين امرى است معين شده كه جاى بحث ندارد.21ـ )سوره مريم، آيه  3
 هر كدام از اين دو مدت را به پايان برى بر من ستمى نشده است. 23ـ سوره قصص، آيه  4
 شود. در قيامت بين فرشتگان به حق حكم مى 15ـ سوره زمر، آيه  5
 ( آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز آفريد.12صلت، آيه ـ )سوره ف 6
 ( دوزخيان فرياد كشند، اى مالا دوزخ، پروردگارت ما را بميراند.11ـ )سوره زخرف، آيه  1
به ترتي  فيض االسالم و  224خطبه گيرى جميع امور به دست اوست بدون اينكه نياز به تفكر و رجوع به ضمير و وجدان داشته باشد نهج البالغه،  ـ تقدير و اندازه 3

 به ترتي  صبحى صالح. 213
 .122ـ از بلندى باال نرفتيد و از پستى فرود نيامديد مگر اين كه به خدا سوگند قضا و قدر الهى بود ارشاد مفيد، ص  2
 .سازد نه بر اساس خواسته دل تو غررالحكم ـ خداوندسبحان امور را بر اساس حكمت خاص خود جارى مى 12
 .132، ص 11ـ در هر چيزى كه از ناحيه خداوند حتميت يابد، خيرى براى مرمن نهفته شده است بحاراألنوار، ج  11
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 در روايت ذيل، اين مطل  را با تفصيل بيشترى بيان فرموده است.

 ّطـاهُ وَ اَكْرَمَـهُ  عَلَيْهِ قَضاءً اِالّ كاّنَ خَيْراً لَهُ، سَرَهُ اَوْ سائَهُ، اِّنِ اِبْتَالهُ كاّنَ كَفّارَةً لِذَنْبِهِ وَ اِّنْ اَعْ   عَجَباً لِلْمُؤْمِنِ ال يَقْضِىَ اللّه

 1كاّنَ قَدْ حِبّاهُ.

 فرمايند: در همين باره مى السالم عليهو امام ششم 

 عَّزَ وَ جَلَ لَهُ قَضاءً اِالّ كاّنَ خَيْراً لَهُ، وَ اِّنْ قَرَضَ بِالْمَقاريضِ كاّنَ خَيْراً لَهُ، وَ اِّنْ مَلَـكَ    عَجِبْتُ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ال يَقْضِىَ اللّه

 2شارِقَ االَرْضِ وَ مَغارِبَها كاّنَ خَيْراً لَه.مَ

 فرمود: گويد: از آن حضرت شنيدم كه مى است، مى السالم عليهكه از اصحاب امام صادق « سدير»

نخواستند  خواستند تا از خداوند بخواهد هر وقت خودشان اعالم كردند باران ببارد و هرگاه السـالم عليهبنى اسرائيل از حضرت موسى 

 چنين خواهد شد. نبارد. حضرت خواسته قوم خود را به خداوند عرضه داشت و ربّ جليل به وى وحى فرمود كه: بعد از اين

از آسـمان  پيامبر، اجابت خواسته قوم بنى اسرائيل را به آنان خبر داد، آنها هر چه تخم داشتند كاشتند، و بـا تقاضايشـان بـاران

وقتى كـار برداشـت  هايشان چون كوه بلند گشت و وقت درو فرا رسيد، گشت. كشت ع مىخواستند قط سرازير شد و هر وقت مى

 پايان پذيرفت ديدند آن همه زراعت هيچ محصولى عايدشان نشده است.

مـا قـرار داد،  آمد ولى خداوند آن را موج  ضرر خواستيم باران مى كنان به حضور پيامبر رسيدند و گفتند: هر وقت مى آنان ناله

را وضع كرده بـوديم  اسرائيل را به خداوند عرضه داشت، خطاب خداوند فرا رسيد كه: ما مقدرات بنى اسرائيل شكوه بنىحضرت 

 3آنچه كه ديديد. ولى آنها راضى نشده و خواستند خودشان به دست بگيرند، و ما قبول خواسته آنها نموديم و شد

 ن نه مطابق حكمت است و نه عدالت.بلى قندنر الهى مطابق با حكمت و عدالت اوست و غير آ

 فرمايد: در وصف خداوند سبحان مىالسالم عليهحضرت امير 

 4اَلَذى عَظُمَ حِلْمُهُ فَعَفا،وَ عَدَلَ فى كُلِ ما قَضى.

 سه گروه اعتقادى

قضـا و »جملـه  از اماميه و دو گروه اهل سنت بنامهاى معتزله و اشاعره، مباحًات و مناقشاتى وسيع در برخى امـور اعتقـادى و

« ابوالحسن اشعرى» دانند. را پسنديده و تمام افعال و حركات انسان را منسوب به خدا مى« جبر»اند. اشاعره عقيده  داشته« قدر

بـه تفـويض را اختيـار  معتزلـه قـول 5خوانند. مى« مرجئه»و يا « مجبره»اند كه آنها را  از سران اين انديشه« جهم بن صفوان»و 

كارى ندارد و لذا تمام افعالش  گويند: اراده الهى در اداره انسان دخيل نيست، خداوند بشر را خلق نموده و با او آنها مى اند، نموده

 6ناميم. مى« مفوّضه»گيرد. اين گروه را  بدون دخالت خداوند صورت مى

 در اين باره توجه كنيد: آله و عليه اهلل صلىبه رواياتى از رسول خدا 

 قَدْ قَدَرَها عَلَيْهِمْ، الرّادُ عَلَيْهِمْ كَالشّاهِرِ سَيْفَهُ فى سَبيلِ   خِرِ الّزَماّنِ قَوْمٌ يَعْمَلُوّنَ الْمَعاصِىَ وَ يَقُولُوّنَ: اِّنَ اللّهيَكُوّنُ فى آ

                                                           
او را مبتال به باليى  ـ عجي  است بر مرمن، خداوند جيزى بر او حتمى نفرمود مگر اينكه در آن براى وى خيرى است. چه او را با آن عمل شاد كند يا ناراحت، اگر 1

 .151، ص 11باشد همان، ج  كفاره گناهش خواهد بود و اگر او را چيزى عطا نموده و اكرام كند، به واسطه دوست داشتن وى مى كند
ر اش كند، خيرى در آن است، و اگ كنم از مسلمان كه خداوند متعال حكمى را بر او حتمى ننمود مگر اينكه خيرى در آن بود، اگر با قيچى قطعه قطعه ـ تعج  مى 2

 .231، ص 12او را مالا مشرق و ميرب عالم نمايد باز هم خيرى در آن است همان، ج 
 .262، ص 5ـ فروع كافى، ج  3
بـه  121بـه ترتيـ  فـيض االسـالم و  232البالغه، خطبه  نمايد نهج كند، و در فرمانش و مقدراتش به عدالت رفتار مى ـ خداوندى كه حلمش بسيار بوده و عفو مى 4

 ى.ترتي  صبح
دانند و معتقدند كه سرنوشت او تا قيامت نامعلوم  و به معناى تأخير انداختن است، اين گروه عذاب مرتك  گناه كبيره را نامشخص مى« ارجاء»ـ مرجئه از واژه  5

 است.
د، دليل اين بگو و مگوى به ظاهر لفظـى، سـخنى از رسـول شناسن ـ اين گروه را برخى قندنرِيّنه خوانند ولى آنها اين مطل  را قبول نداشته و مجبره را بنام قدريه مى 6

 است كه قدريه را آتش پرستان امت اسالم معرفى كرده است. آله و عليه اهلل صلىخدا 
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 1.  اللّه

 2صِنْفاّنِ مِنْ اُمَتى لَيْسَ لَهُمْ مِنَ االِْسْالم نصيبٌ، اَلْمُرجِئَةُ وَ الْقَدَرِيَةُ.

 3 هُمْ مِنّى.لْقَدَرِيَةُ الَذينَ يَقُولُوّنَ اَلْخَيْرُ وَ الشَرُ بِاَيْدينا، ليْسَ لَهُمْ فى شَفاعَتى نَصيبٌ وَ ال اَنَا مِنْهُمْ وَ الاَ

براى خداوند  اند در مقابل اشاعره، وصف عدالت را خواسته فرمايد: آنان مى در بيان علت اين انحراف از معتزله مى السالم عليهامام كاظم 

 اند. اثبات كنند، ولى پا را فراتر  گذاشته و اساس سلطنت و حكومت خدا بر عالم را نفى نموده

 4عَّزَ وَ جَلَ بِعَدْلِهِ فَاَخْرَجُوهُ مِنْ قُدْرَتِهِ وَ سُلّْطانِهِ.   مَساكينُ الْقَدَرِيَةِ، اَرادُوا اَّنْ يَصِفُوا اللّه

خداوند ستم نكرده  دانند، و معتقدند كه هرگز شوند و عدالت را وصف الهى مى خوانده مى« عدليه»معتزله هر چند همانند اماميه 

چون از بركات امامان معصـوم  دهد، ولى و جزاى نيكوكاران را غير نعمت، و جزاى بدكاران بخشوده نشده را غير نقمت قرار نمى

اند كه اعمال  عدل، دچار اين مشكل شده اند. آنان بعد از توصيف خداوند به اى عظيم گرفتار گشته اند در شبهه بهره بوده بىالسالم عليهم

 انسان به خود او منتس  است يا به خداوند؟

عمل خداونـد  بايست نه عمل نيا وى بهره داشته باشد و نه معصيت او، چون اين دو عمل در واقع اگر به خدا منسوب باشد مى

 است نه انسان.

آن هـيچ  اند كه بگويند اعمال انسان بـه خـود او منسـوب اسـت و خداونـد در آنان به اين نتيجه رسيدهدر پى اين نقض و ابرام 

معتزله با اين عقيده  باشد. مدخليتى ندارد. منًنل خدا و خلق چون بننّا و ساختمانى است كه بعد از ساخت، ديگر محتاج به بننّا نمى

آنها از چاله در آمـده بـه «. كرد ست ابرويش را درست كند چشمش را كورخوا مى»اند براى مًل معروف كه  مصداق دقيقى شده

 چاه افتادند.

هستند، اين  مند بوده و همواره بهرهالسـالم عليهمهاى نعمت الهى يعنى ائمه معصومين  امّا اماميه كه از نعمت ارشاد و راهنمايى واسطه

 اند. هشبهه را با وجهى بسيار لطيف و بدون هيچ آثار منفى حل نمود

عرض كرد: آيا  پرسيد: آيا خداوند بندگان را به معصيت مجبور ساخته است، حضرت فرمودند: خير، السـالم عليهشخصى از امام صادق 

كـدام اسـت؟ حضـرت  امورشان را به خودشان افاضه فرموده است؟ حضرت پاسخ داد: خير، پرسيد پس جريان چيسـت؟ چـاره

 ين دو چيز.فرمودند: لطفى است از خداوند بين ا

 5لُّطْفٌ مِنْ رَبِكَ بَيْنَ ذلك.

 نمايد. در روايت ذيل آن را تفسير مى« بين االمرين»لطف در اين روايت معناى وسيعى دارد و عبارت 

 فرمود: گويد كه آن حضرت مى مى السالم عليهاز شاگردان برجسته امام صادق « مفضّل بن عمرو»

 بَيْنَ االَمْرَيْنِ. ال جَبْرَ وَ ال تَفْويضَ بَلْ اَمْرٌ

 مفضل كه گويا اين پاسخ را درك نكرده بود تفسير آن را طلبيد، حضرت با بيان مًالى اين سرّ مهم را تبيين كردند.

 فَلَيْسَ حَيْثُ لَمْ يَقْبَلْ مِنْكَ ةَ،مَثَلُ ذلِكَ، مِثلُ رَجُلٍ رَأيْتَهُ عَلى مَعْصِيَتَةٍ، فَنَهَيْتَهُ فَلَمْ يَنْتَهِ، فَتَرَكْتَهُ، فَفَعَلَ تِلْك الْمَعْصِيَ

 6فَتَرَكْتَهُ كُنْتَ اَنْتَ الَذى اَمَرْتَهُ بِالْمَعْصِيَةِ

                                                           
جـاى خـود نشـاند، گويند: خداوند بر آنها چنين مقدر ساخته است، هر كه آنان را ردّ كند و بـه  ـ در آخرالزمان گروهى خواهند آمد كه معصيت مرتك  شده و مى 1

 .41، ص 5مانند كسى است كه در راه خدا شمشير كشيده است بحاراألنوار، ج 
 .553اى از اسالم ندارند، آنها عبارتند از مرجئه و قدريه كنزالعمال،  ـ دو دسته از امت من بهره 2
 (.651باشند )همان،  ه، من از آنان نيستم و آنان از من نمىاى نداشت گويند خير و شر به دست ماست، از شفاعت من بهره ـ قدريه مفوضه آنان كه مى 3
 .54، ص 5اند بحاراألنوار، ج  اند خداوند عز و جل را به عدالت توصيف نمايند، ولى قدرت و سلطنتش را ناديده گرفته هاى بيچاره خواسته ـ قدريه 4
 (.33ـ )همان، ص  5
بينـى، و او را از عمـل زشـتش نهـى  دو، مًل اين مانند كسى است كه تو او را در حال آغاز انجام گنـاهى مـىـ نه جبرات و نه تفويض، بلكه چيزى است ميان آن  6

بـرد، حـال كـه او حـرف تـو را  كنى و او گناه را به پايـان مـى كند، تو هم بعد از اينكه نهى از منكر را بى اثر ديدى وى را رها مى نمايى، ولى او به تو اعتنايى نمى مى

 .11اى، دليل بر اين نيست كه به گناه امرش نموده باشى همان، ص  و تو تركش كرده نپذيرفته
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دليـل  خداوند بشر عاصى را بعد از نهى او از انجام معصيت و بيان عذاب و عقاب گناه رها كرده و به حال خـود گذاشـته و ايـن

 باشد. ان راضى مىشود كه بگوئيم او به معصيت امر كرده يا بد نمى

 اند: پرسيد فرموده در ادامه سخنش با مرد شامى كه از قضا و قدر جنگ صفين مى السالم عليهحضرت امير 

لْوَعيدُ، اِّنَ ا سَقَط الْوَعْدُ وَوَيْحَكَ لَعَلَكَ ظَنَنْتَ قَضاءً الزِماً، وَ قَدَراً حاتِماً، وَ لَوْ كاّنَ ذلِكَ كذلِكَ لَبَّطَلَ الثَوابُ وَالْعِقابُ، وَ 

يُعْصَ  ليلِ كَثيراً، وَ لَمْسُبْحانَهُ اَمَرَ عِبادَهُ تَخييراً، وَنَهاهُمْ تَحْذيرا، وَ كَلَفَ يَسيراً، وَ لَمْ يُكَلِفُ عَسيراً، وَ اَعّْطى عَنِ الْقَ   اللّه

 1مَغْلوُباً، و لَمْ يُّطَعْ مَكْرُوهاً.

قدر به آنهـا  عبيد و واصل بن عطا و عامرالشعبى نامه نوشت كه هر چه از قضا وبه حسن بصرى و عمر و بن « حجّاج بن يوسف»

 رسيده است، بيان كنند و بفرستند. 

 فرمود: مى است كهالسالم عليهباره به من رسيده است، فرمايش حضرت امير  حسن بصرى نوشت: بهترين چيزى كه دراين

 2بَرىءٌ مِنَ ذلِك.   دَهاكَ اَسْفَلَكَ وَ اَعالكَ وَ اللّه اَتَظُنُ اَّنَ الَذى نَهاكَ دَهاكَ؟ وَ اِنَما

اسـت كـه السـالم عليـهابيطال   ام فرمايش حضرت اميرالمرمنين على بن باره شنيده عمر بن عبيد نوشت: بهترين چيزى كه من دراين

 فرمود:

 3مَظلُوماً. لَوْ كاّنَ الّزُورُ فِى االَصْلِ مَحْتُوماً كاّنَ الْمُّزَوِرُ فِى الْقِصاصِ

 فرمود: باشد كه مى السالم عليهام كالم حضرت على  واصل بن عطا نيز نوشت: بهترين چيزى كه من پيرامون قضا و قدر شنيده

 4اَيَدُلُكَ عَلَى الّطَريقِ وَ يَأْخُذُ عَلَيْكَ الْمَضيقَ؟

 باشد كه فرمودند: مى السالم عليهباره فرمايش حضرت على  و شعبى هم نوشت: بهترين شنيده من دراين

 5عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْهُ.   فَهُوَ مِنْكَ وَ كُلُ ماحَمِدْتَ اللّه   كُلُ ما اسْتَغْفَرْتَ اللّه

 اند. اى صاف و زالل بهره برده ها به حجّاج رسيد و با دقّت در آنها نگريست، گفت آنان از چشمه وقتى نامه

 6لقد اخذوها فى عين صافيه.

                                                           
بـود، خداونـد سـبحان  ـ واى بر تو گويا تو گمان كردى قضا الزم و قدر حتمى و بدون تييير است، اگر چنين بود ثواب و عقاب و نيز وعده و وعيد الهى بيهوده مـى 1

خته و نهى كرده و بر حذر داشته است، تكاليف آسانى بر دوش آنها گذاشته و هرگز تكليف سنگينى ننموده و در برابر كار انـدك بندگان خود را امر كرده و مخيّر سا

م و به ترتي  فـيض االسـال 15البالغه، حكمت  گاه كسى از روى اجبار وى را معصيت نكرده و از روى اكراه اطاعت ننموده است نهج پاداش بسيار قرار داده است. هيچ

 به ترتي  صبحى صالح. 13
دهد، تو را فريفته، در حالى كه آنكه تو را بفريبد، و با تو مكر و حيله كند، تو را پست كرده و باال برده و خداوند از اين  كنى آن كس كه تو را نهى مى ـ آيا گمان مى 2

 به دور است.
 بايد مظلوم شمرده شود. ـ اگر اِعمال قوّت و قدرت  حتمى باشد، كشته شده بر طبق قصاص 3
 دهد؟ دهد و تو را در تنگنا قرار مى ـ آيا خداوند راه را به تو نشان مى 4
 گويى از خداوند است. ـ هر چه از آن استيفار و طل  بخشش از خداى نمايى از توست، و هر آنچه بر آن خداوند را سپاس مى 5
 .52و  53، ص 5ـ بحاراألنوار، ج  6
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 سرنوشت انساّن

تحقـق يافتـه  اش شود كه تمام اسباب و شرايط آن مهيا گشته، و موانع آن برطرف شده، و علّت تامـه هر امرى زمانى محقق مى

در تمامى افعال انسان  باشد. اين قانون كلى در تمامى حوادث خارجى و امور وجودى چون خلقت جماد و نبات و حيوان...، و نيز

است، بطورى كه هيچ مخلوقى  اريات زندگى او چون رفع مخاصمات، وضع قوانين و... جارىو كردار وى و همچنين در همه اعتب

 1شود. بدون وجود علّت تامّه خلق نمى

گرفته و بـدون  از آنجا كه تمامى وقايع به خالق هستى بخش و خداى متعال منتس  است، او در رأس تمامى علل متصوره قرار

 آيد. اى به وجود نمى اذن و امر او حادثه

 2...وَ ماتَسْقُطُ مِنْ وَرِقَةٍ ااِلّ يَعْلَمُها....

 يابد و اين همان  معناى قضا است. و با اذن اوست كه هر چيزى حتميت مى

 3...وَ اِذا قَضى اَمْراً فَاِنَما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُوّنُ.

متعـال هـيچ  ى هم جارى است و لذا بدون حكم خداوندو البته دانستيم كه اين قاعده نه تنها در تكوينيات، بلكه در امور تشريع

 شود. فعلى از انسان نيز صادر نمى

 4وَ قَضى رَبُكَ ااَلّ تَعْبُدُوا ااِلّ اِيّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ اِحْساناً....

 باشد و به او منتس  است. بر اين اساس، قضاء از صفات فعلى خداوند مى

آن، اراده  بايست تحت مشيت الهى قـرار گيـرد، بعـد از يد بپيمايد، نخست آن كه فعل مىهر چيزى براى تحقق پنج مسير را با

سپس امضا شود  يافته و خداوند به آن تعلق گيرد. سپس آن فعل مقدر شود، يعنى اندازه معين بيابد، و در نهايت قضا و حتميت

نقل نمـوده عليهماالسـالمرضا  از امام كاظم و يا امام« قطينيونس مولى على بن ي»اين مراحل در روايت ذيل آمده است. اين روايت را 

 است.

 5اِذا شاءَ شَيئا اَرادَهُ وَ اِذا اَرادَ قَدَرَهُ وَ اِذا قَدَرَهُ قَضاهُ وَ اِذا قَضاهُ اَمْضاهُ.   اِّنَ اللّه

را در چهار  مراحل پنجگانه السالم عليهق البته دو مرحله اول در واقع همان تعلق مشيت الهى به فعل است و به همين خاطر امام صاد

 اند. مرحله ذيل ذكر كرده

 6اِذا انرادن شنيْئا قندّنرنهُ فناِذا قندّنرنهُ قنضاهُ فاذا قنضاهُ انمْضاه.   : اِنّن اللّهالسالم عليهقال الصادق 

باشـد امكـان  ات مطلق نبوده و مشروطهرگونه تييير و دگرگونى در مشيت و اراده خداوند و مقدّرات او، در صورتى كه آن مقدّر

يابد، ولى اگـر  تحقق نمى رسد، و با نبودن شروط دارد، به طورى كه هر مقدّر مشروطى بر حس  تحقق شروط به مرحله بعد مى

آمده اسـت حضـرت « بن نباته اسبغ»دهد. و لذا در روايتى از  فعل به مرحله قضاء و امضاء رسيد، هرگز تيييرى در آن روى نمى

ديگرى ايستادند، به او عرض شد كه آيـا  خواست فرود آيد، آن حضرت از آنجا رفتند و جاى كنار ديوارى بودند كه مىالسالم عليهمير ا

 از قضاى الهى مى گريزى؟ حضرت فرمود:

 1عَّزَ وَ جَلَ.   اِلى قَدَرِ اللّه   اَفِرُ مِنْ قَضاءِ اللّه

مجاورت ديوار بدان  رى قضاء و حتميت يابد، بايد صورت پذيرد لذا حضرت رفتن خود را ازآرى، فرار از قضاء امكان ندارد، اگر ام

                                                           
 ايم دارا هستند. از آن تعبير آورده« علت تامه»تر از آنچه كه ما به  چند به ظاهر علل مادى آنها محقق نشده امّا آنها خود حظى بسيار كامل ـ معجزات نيز هر 1
 افتد مگر اينكه او بدان آگاه است. ( هيچ برگى از درختى نمى52ـ )سوره انعام، آيه  2
 شود. ودى پديد آيد، به محض گفتن موجود باش فوراً محقق مى( هنگامى كه بخواهد موج111ـ )سوره بقره، آيه  3
 ( و پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكى كنيد.23ـ )سوره اسراء، آيه  4
بخشد. و آنگـاه كـه حتمـى كنـد  حتميت مىسازد، و آنگاه مقدر سازد  كند، زمانى كه اراده كند مقدر مى ـ خداوند وقتى بخواهد چيزى محقق شود، آن را اراده مى 5

 .122، ص 5نمايد بحاراألنوار، ج  امضا مى
 .121نمايد همان، ص  ـ خداوند هرگاه اراده چيزى كند مقدر ساخته، و آنگاه كه تقدير كند حتمى نموده، و زمانى كه حتمى كند امضاء مى 6
 .2، ص 41گريزم همان، ج  ـ از قضاى خداوند به سوى قدر او مى 1
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 شد. يافت، رفتن ممكن نمى داند كه سقوط آن قضا نيافته است، كه اگر قضا مى جهت مى

كُتِبنـتْ  الْعنرْشِ ون انننا فيهِمْ ما تنزنوّنجْتن اِالّ الْمنرْئنـةِ الّنتـى : لنوْ دنعا لنان اِسْرافيلُ ون جنبْرائيلُ ون ميكائيلُ ون حنمنلنةُآله و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه

 1لنان.

يُصيبَنا اِالّ ما  قُلْ لَنْاى كه در آغاز بحث گذشت به همين معنا اشاره داشت.  اى قابل تييير نيست. آيه چنين ازدواج امضاء شده

 2فَلْيَتَوَكَلِ الْمُؤْمِنُوّنَ.   لَنا هُوَ مَوْلينا وَ عَلَى اللّه   كَتَبَ اللّه

ايـن شـرايط،  اما در مراحل قبل از قضاء و امضا، هر فعلى مشروط به شرايط و معلق به تعليقات خاص همان فعل است. يكـى از

ر الهـى كنـار تقـدي اراده انسان است. انسان تا با اختيار خود انجام عملى را اراده نكند، محقق نخواهد شد. و لذا افعال انسـان در

انسان و اعمـال و افعـال  گيرد و البته هيچ تقديرى بدون ايجاد شرايطش از سوى شوند و فعلى بدون تقدير انجام نمى محقق مى

رسد به واسـطه  ها مى آنچه بدان ها و پرسيد: آيا محاسبه انسانالسالم عليهشود. شخصى از امام سجاد  وى و سير و حركت او صادر نمى

 شت آنهاست يا عملشان؟ حضرت در پاسخ وى فرمودند:تقدير امور و سرنو

 رُوحٍ صُورةٌ ال حَـراكَ بِهـا، فَـاِذا   اِّنّ الْقَدَرَ وَ الْعَمَلَ بِمَنّْزِلَةِ الرُوحِ وَ الْجَسَدِ، فَالرُوحُ بِغَيْرِ جَسَدٍ ال تُحَسُ، وَ الْجَسَدُ بِغَيْرِ 

دَرُ، فَلَوْلَمْ يَكُنِ الْقَدَرُ واقِعاً عَلَى الْعَمَلِ، لَمْ يُعْرَفِ الْخالِقُ مِنَ الَمخْلُـوقِ وَ كـاّنَ   اِجْتَمَعا قَويا و صَلُحا، كذلكَ الْعَمَلُ و الْقَ

الْعَوّْنُ لِعِبادِه    للّه ها قَوِيا وَشَيْئاً ال يُحَسّ، وَ لَوْ لَمْ يَكنِ الْعَمَلُ بِمُوافَقَهٍ مِنَ الْقَدَرِ لَمْ يَمْضِ وَ لَمْ يَتُمّْ، وَ لكِنْ بِاجْتِماعِ الْقَدَرُ

 3الصّالِحينَ.

 بيند. اراده الهى به پيروزى مسلمين در غزوات را منوط به وجود اخالص در مسلمين مى السالم عليهحضرت امير 

 4صِدْقَنا اَنّْزَلَ بِعَدُوِنا الْكَبْتَ، وَ اَنّْزَلَ علينا النَصْرَ.   فَلَمّا رَأىَ اللّه

فرمايـد بـراى  مـى السـالم عليهداند. و لذا به فرزندش امام مجتبى  را از محدوده توان و قدرت دعا خارج نمىآن حضرت مقدرات الهى 

 ها دعا نمايد. مقدر شدن خوبى

 5دينَكَ وَ دُنْياكَ وَاسْئَلُهُ خَيْرَ الْقَضاءِ لَكَ فِى الْعاجِلَةِ و االْجِلَةِ و الدُنْيا وَ االْخِرَةِ.   اِسْتَوْدِعِ اللّه

بخواهـد  باشـد، و او بـه هـر شـكلى كـه به هر حال، تييير سرنوشت به تصريح اخبارى كه گذشت از حدود اختيارات انسان مـى

بينى اسالم  جهان هاى تواند تييير دهد. خداوند متعال اين مسئله مهم را در آيه شريفه ذيل كه يكى از پايه مقدرات خويش را مى

 شود مطرح فرموده است. شمرده مى

                                                           
 .521كنى كنزالعمال،  ـ اگر اسرافيل و جبرائيل و ميكائيل و من نيز با آنها براى تو دعا كنيم، با غير آن كس كه برايت نوشته شده ازدواج نمى 1
مولى و سرپرست ماست و مرمنـان دهد، مگر آنچه را كه خداوند براى ما نوشته و حتمى فرموده است. او  اى براى ما رخ نمى ( بگو هيچ حادثه51ـ )سوره توبه، آيه  2

 تنها بايد به او توكل كنند.
حركت است، و زمانى كه بـا هـم باشـند  شود و جسم بدون روح صورتى بى ـ قدنر و عمل همانند روح و جسم است، همان طورى كه روح بدون جسم احساس نمى 3

شود سيطره قدر بر عمل وجود  گر قدر بر عمل سايه نيفكند، خالق از مخلوق باز شناخته نمىاند، پس ا قوى شده و كارايى دارند، نيز همان طور عمل و قدنر بدين گونه

پذيرد، لكن اين دو اگر با هم باشند كـارايى داشـته و البتـه خداونـد يـاور  باشد، و نيز اگر عمل مطابق تقدير نباشد، كارى صورت نمى ندارد و قدر قابل احساس نمى

 (.112، ص 5ألنوار، ج بندگان صالح خويش است )بحارا
االسالم  به ترتي  فيض 55البالغه، خطبه  كرد نهج ديد، خارى و ذلت را بر دشمنان، و فتح و پيروزى را بر ما نازل مى ـ هنگامى كه خداوند راستى و اخالص ما را مى 4

 به ترتي  صبحى صالح. 56و 
 .31ن مقدّرات را براى اكنون و فردا و دنيا و آخرت طل  نما همان، نامه ـ دين و دنيايت را نزد خداوند به امانت گذار و از او بهتري 5
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 ال يُغَيِرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِرُوا ما بِانْفُسِهِمْ....   .. اِّنَ اللّه.

 توانند عامل تييير سرنوشت باشند. بنابراين، طالع، شانس، گردش اوضاع فلكى نمى

 البته آنچه در ذيل آيه آمده است:

 1مْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ.بِقَوْمٍ سوءً فَال مَرَدَ لَهُ وَ ما لَهُ   ... وَ اِذا اَرادَ اللّه

ديگـر راه  اشاره به مطلبى است كه قبالً بيان شد و آن اينكه اگر در پى خواست انسان، اراده خداونـد بـه چيـزى تعلـق گرفـت،

 گريزى از آن نيست و قضا امضا شده بايستى محقق گردد.

خـودش اعمـالى  نافات ندارد، چرا كه انسان با اختيـارالبته باز هم الزم به يادآورى است كه تحقق چنين قضايى با اراده آدمى م

 شود. انجام داده و راهى را رفته كه نتيجه آن به همان ختم مى

ما در مبحث  تر شدن رابطه قضاء و قدر الهى و اختيار انسان مرثر باشد، همان چيزى است كه تواند در روشن نكته ديگرى كه مى

 كنيم. آن را اينجا مطرح مىاى از  به آن پرداختيم و چكيده« بداء»

 باشد.  انسان مى كنند، اراده تحقق هر عملى محتاج به ايجاد علت تامّه آن است. و از جمله عناوينى كه عليّت تامّه را تكميل مى

و خداوند است و تـا ا اراده آدمى دو بخش دارد، بخش خواستن و قسم توانستن. توانستن منحصر به فرمان الهى و منوط به اراده

شـود. بـا ايـن توضـيح  محقق نمى شود، ولى خواستن در اختيار آدمى است و تا او نخواهد عملى نخواهد چنين توانى افاضه نمى

 گيرد. كنند قرار مى بينيم اراده انسان در سلسله عللى كه عليّت تامّه را محقق مى مى

اين هماهنگى  ترديد گيرد و بى حقق شده و فعل انجام مىبا اراده الهى هماهنگ شد، علت تامّه م« خواستن»پس اگر اراده انسان 

 پذيرد، چرا كه اراده الهى بر هدايت تعلق گرفته است. در انجام اعمال خير و افعال حسن صورت مى

فعـل حسـن و  آرى اراده الهى همواره بر هدايت و راهيابى انسان قرار گرفته است، اگر اين اراده با خواستن آدمى هماهنگ شـد

 پذيرد. خير صورت مىعمل 

بنـابراين آنچـه  اى جز تباهى نخواهد بود. كند. و نتيجه چنين اراده ولى  اگر بشر ميل به گمراهى يافت، به همان سو حركت مى

معنا اشاره داد چرا كه  كه در برخى اخبار و احاديث مبنى بر نسبت فعل حسن به خدا و فعل قبيح به بشر آمده است، به همين

 باشد. مى ول هماهنگى اراده الهى و خواست انسان است و فعل قبيح معلول خواست بشرفعل حسن معل

لنيْسن الْفنضائِلن فن ون منشِيّنتِهِ ون بِرِضاهُ ون بِعِلْمِهِ، ون انمّا   : انالَْنعْمالُ ثنالثنةٌ، فنرائِضٌ ون فنضائِلٌ ون منعاصِىٌ، فنانمّا الفنرائِضن فنبانمْرِ اللّهالسـالم عليهقال على 

 2ونال بِمنشِيّنتِهِ.   لكِنْ بِمنشيّنتِهِ،... و امّا الْمنعاصِىن فنلنيْسن بِانمْرِاللّه   بِانمْرِ اللّه

خداوند است و او  توان اينجا بيان كرد كه علم، ذاتى تر است، همين نكته را مى البته سخن از علم خداوند مبحًى بسيار گسترده

 گيرد. مى كند و خواست او به چه چيزى تعلق اش چه راهى را انتخاب مى ند بندهدا به همه چيز آگاه بوده و مى

 

 

                                                           
دهد، مگر اينكه آنان خود تييير دهند، و هنگامى كه خداوند اراده سوئى نسبت به قومى داشته باشد،  خداوند سرنوشت هيچ قومى را تييير نمى 11ـ سوره رعد، آيه  1

 داوند سرپرستى نخواهند داشت.هيچ چيز مانع انجام آن نخواهد شد، و جز خ
باشد، فضايل بـه امـر خـدا  اند، فرائض و واجبات، فضايل و محسنات، معاصى و گناهان، واجبات به امر خدا و خواست او و رضايت و علمش مى ـ اعمال بر سه دسته 2

 .146ل، ص گيرد، معاصى نه به امر خداست و نه خواست او تحف العقو نيست ولى بر طبق خواست او صورت مى
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 تـقوى

تفسـير و  فرا گرفـت. آن حضـرت در السالم عليهتوان از بيان امام صادق  دارى است. معناى اصطالحى و تفسير اين واژه را مى خودنگه

 اند: توضيح تقوا فرموده

 1اَمَرَكَ وَ ال يَراكَ حَيْثُ نَهاكَ. حَيْثُ   اَّنْ ال يَفْقِدَكَ اللّه

 پس تقوا به معناى انجام فرائض و واجبات الهى،

 2تنكُنْ انتْقنى النّاسِ.   : اِعْمنلْ بِفنرائِضِ اللّهآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 باشد. و پرهيز از گناهان مى

 3.: مننْ منلنان شنهْونتنهُ كانن تنقِيّاًالسالم عليهقال على 

جاهلى، در پى  عمل نباشى و هر آنچه را كه به آن دانى به آن عمل نمايى و عالم بى و البته در اين وادى، بايستى آنچه را كه مى

 فهم آن باشى و سستى به خود راه ندهى.

 4لِمْتن.: تنمامُ التّنقْوى اننْ تنتنعنلّنمن ما جنهِلْتن ون تنعْمنلُ بِما عنآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 اهميت تقوى

قـرب الهـى  چون هدف غايى از خلقت انسان، هدايت و راهيابى وى به سوى كمال انسانى و سير صعودى براى رسيدن به مقـام

بسـيارى نيـز  كنـد و حـاوى اهميـت است. در اين مسير، تقوى يعنى مصونيّت در مقابل گناه و معاصى، نقـش اوّل را ايفـاء مـى

 باشد.  مى

 از بحث به بيان برخى موارد اهميت تقوا از ديدگاه آيات و روايات توجه كنيد.در اين بخش 
 ـ سفارش خدا 1

 ما فِـى السَـمواتِ وَ مـا فِـى       وَ اِّنْ تَكْفُرُوا فَاِّنَ للّه   ... وَ لَقَدْ وَصَيْنَا الَذينَ اوُتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ اِيّاكُمْ  اَّنِ اتَقُوا اللّه

 5غَنِيّاً حَميداً.   رْضِ وَ كاّنَ اللّهاالَ

 السالم عليهمالبيت  ـ سفارش آل 2

 توجه كنيد. آمده است. به اين دو بيانالسالم عليهالبالغه حضرت امير  در نهج  اوصيكم عباداهلل بتقوى اللّهبيش از دهها بار عبارت 

 6.  ا تَواصى الْعِبادُ بِهِ وَ خَيْرُ عَواقِبِ االُْمُورِ عِنْدَ اللّهفَاِنَها خَيْرُ م   بِتَقْوَى اللّه   اُوصيكُمْ عِبادَاللّه

                                                           
 .235، ص 12ـ خداوند متعال هر جا تو را امر كرده ببيند و هر جا نهى نموده نبيند بحاراألنوار، ج  1
 .126، ص 11باشى همان، ج  ـ به واجبات عمل نما، با تقواترين مردم مى 2
 ـ كسى كه مالا شهوت خويش باشد، متّقى است غررالحكم. 3
 .362الخواطر، ص  دانى، بدان عمل كنى تنبيه دانى بياموزى و آنچه مى ـ همه تقوا اين است كه آنچه نمى 4
كنيم كه از نافرمانى خداوند  ( و ما به كسانى كه پيش از شما به آنان كتاب آسمانى داده شده بود، سفارش كرديم، و نيز به شما سفارش مى131ـ )سوره نساء، آيه  5

 نياز و ستوده است. رسد، براى خداوند است هر آنچه كه در آسمان و زمين است و هم او بى بپرهيزيد، و اگر كافر شويد، ضررى به خدا نمى
كنند و بهترين مرحله پايان كار  كنم، زيرا كه تقوا بهترين چيزى است كه بندگان يكديگر را به آن سفارش مى ـ اى بندگان خدا، شما را به تقواى الهى سفارش مى 6

 صالح. به ترتي  صبحى 113االسالم و  به ترتي  فيض 112لبالغه، خطبه ا در پيشگاه خداوند است نهج
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 1فَاِنَها الّزِمامُ وَ الْقِوامُ، فَتَمَسَكُوا بِوَثائِقِها وَ اعْتَصِمُوا بِحَقائِقِها.   بِتَقْوىَ اللّه   اُوصيكُمْ عِبادَاللّه

 ـ برترين اعمال 3

 كدام عمل برتر است؟ آن حضرت فرمودند: سئوال شد، السالم عليهاز حضرت امير 

 2التَقْوى.

 ـ بهترين لباس 4

و لذا از آن به  بخشد، تقوا نيز زينت روح انسان است دارد و آن را زيور مى لباس موج  زينت بدن است، عيوب بدن را مخفى مى

 لباس و بهترين لباس تعبير شده است.

 3الْمنالبِسِ. : ثنوْبُ التُّقى انشْرنفُالسالم عليهقال على 

 و نيز فرموده است:

 4مَنْ تَسَرْبَلَ اَثْوابَ التُقى لَمْ يَبْلَ سِرْبالُهُ.

 همه اين فرمايشات تفاسيرى براى اين آيه شريفه از قرآن كريم است كه:

 5... و لِباسُ التَقْوى ذلِكَ خَيْرٌ....

 ـ پناهگاه محكم 5

به واسـطه  همين كه انسان گناه را به واسطه عواق  سوء آن ترك نمود و واجبات راهر چند تقوا حاصل پرهيز از گناه است، امّا 

 كشاند. مى دارد و به طاعات برتر تر باز مى شود كه او را  از گناهان قوى عواق  سوء ترك آن، بجا آورد، وارد حرزى مى

 سازد و... تر مى تر نموده و نفس شيطانى او را ضعيف حصول تقوا در آن مرحله، باز انسان را قوى

 6: انلتّنقْوى حِصْنٌ حنصينٌ لِمننْ لنجنأن اِلنيْهِ.السالم عليهقال على 

 ـ كليد كرامت 6

 عزت و كرامت هر كس به تقواى او بستگى دارد و ميزان كرامت نيز به ميزان تقوا وابسته است.

بگويـد: مـن   چون مسيحيت نيست كـه پيـامبرشاسرائيل( باشد، و يا  اى و گروهى )بنى اسالم چون يهود نيست كه خاص دسته

اساس، قـرآن كـريم و  باشد و لذا بايستى به تمام بشريت بنگرد. بر همين ام. بلكه دينى جهانى مى اسرائيل آمده براى هدايت بنى

انـد. تـا مبـادا روزى،  دانسـته بارها فضل تقوا را پيش كشيده و معيار قرب انسان به خداوند را همان آله و عليه اهلل صلىالشأن  پيامبر عظيم

متحمل شـده اسـت، بـار ديگـر بـه  ها عرب  بر عجم فخر ورزد و خود را برتر بداند و نژادپرستى كه اسالم براى هدم آن زحمت

 اى نوين عود كند. شيوه

 1اَتْقيكُمْ.   لِتَعارَفُوا اِّنَ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهيا اَيُهَا النّاسُ اِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ اُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ 

                                                           
هاى مطمئن متمسـا شـويد و بـه تقـواى  كنم، كه زمام عبادات و قوام زندگى پرسعادت به تقوا است، پس به وسيله ـ اى بندگان خدا، شما را به تقوا سفارش مى 1

 صالح. به ترتي  صبحى 125و  االسالم به ترتي  فيض 136حقيقى چنگ زنيد همان، خطبه 
 .233، ص 12ـ بحاراألنوار، ج  2
 ـ لباس تقوا، برترين لباسهاست غررالحكم. 3
 هاى پرهيزكارى را بپوشد، لباسش كهنه شدنى نيست همان. ـ هر كه جامه 4
 ( جامه تقوا بهتر است.26ـ )سوره اعراف، آيه  5
 ناه برد غررالحكم.ـ پرهيزكارى دژ استوارى است براى كسى كه بدان پ 6
تـرين شـما  ( اى مردم، ما شما را از يا مرد و زن آفريديم و شما را تيره تيره و قبيله قبيله قرار داديم تا همديگر رابشناسيد، همانا گرامى13ـ )سوره حجرات، آيه  1

 نزد خداوند باتقواترين شماست.
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 به جزئيات مسئله پرداخته است. آله و عليه اهلل صلىو چه نيا رسول خدا 

 وارد خانه كعبه شد، سپس خارج گشت و حلقه در خانه را گرفت و فرمود: آله و عليه اهلل صلىدر سال فتح مكه، پيامبر خدا 

 اَذْهَبَ نَخْوَةَ الْعَرَبِ وَ تَكَبُرِها بِآبائِها، وَ كُلُكُـمْ    الَذى صَدَقَ عَبْدَهُ وَ اَنْجَّزَ وَعْدَهُ وَ غَلَبَ االَحّْزابَ وَحْدَهُ، اِّنَ اللّه   اَلْحَمْدُللّه

 1اَتْقيكُمْ.   مِنْ آدَمَ وَ آدَمُ مِنْ تُرابٍ وَ اَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللّه

 و نيز فرموده است:

   وَ ال عَجَمِىٍ عَلى عَرَبِىٍ،رَبَكُمْ واحِدٌ، وَ اِّنَ اَباكُمْ واحِدٌ، وَ دينَكُمْ واحِدٌ، وَ نَبِيَكُمْ واحِدٌ، وَ ال فَضْلَ لِعَرَبِىٍ عَلى عَجَمِىٍ اِّنَ

 2وَ ال اَحْمَرَ عَلى اَسْوَدَ، وَ ال اَسْوَدَ عَلى اَحْمَرَ، اِالّ بِالتَقْوى.

 فرمايند: نيز مى السالم عليهامير  موالى بيان حضرت

 قَ نَسَـبِهِمْ،... فَـاِنَهُمْ قَواعِـدُ   اَال فَالْحَذَرَ، اَلْحَذَرَ مِنْ طاعَةِ ساداتِكُمْ وَ كُبَرائِكُمْ، الَذينَ تَكَبَرُوا عَنْ حَسَبِهِمْ وَ تَرَفَعُوا فَوْ

 3وَ سُيُوفُ اعْتِّزاءِ الْجاهِلِيَةِ.اَساسِ الْعَصَبِيَةِ ، وَ دَعائِمُ اَرْكاّنِ الْفِتْنَةِ، 

 ـ تقوا داروى دردهاست. 1

صُدُورِكُمْ، ون طُهُـورُ  دنواءُ داءِ قُلُوبِكُمْ، ون بنصنرُ عنمى انفْئِدنتِكُمْ، ون شِفاءُ منرنضِ انجْسادِكُمْ، ون صنالحُ فنسادِ   : فناِنّن  تنقْونى اللّهالسالم عليهقال على 

 4ون جنالءُ غِشاءِ انبْصارِكُمْ، ون انمْنُ فنزنعِ جنأْشِكُمْ ون ضِياءُ سنوادِ ظُلْمنتِكُمْ. دنننسِ اننْفُسِكُمْ،

 هاى متقى ويژگى

 شمرد. خداوند متعال در آيه ذيل ده صفت از اوصاف متقين را بر مى

 وَ الْيَـوْمِ االْخِـرِ وَ الْمَالئِكَـةِ وَ الْكِتـابِ وَ       لْبِرَ مَنْ آمَنَ بِاللّهلَيْسَ الْبِرَ اَّنْ تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَ ا

الرِقابِ وَ اَقامَ الصَلواةَ  النَبيّينَ وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِهِ ذَوِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينَ وَ ابْنَ السَبيلِ وَ السّائِلينَ وَ فِى

دَقُوا وَ اولئِكَ ةَ وَالْمُوفُوّنَ بِعَهْدِهِمْ اِذا عاهَدُوا وَ الصّابِرينَ فِى الْبَأساءِ و الضَرّاءِ وَ حينَ الْبَأْسِ اُولئِكَ الَذينَ صَالّزَكا وَ آتَى

 5الْمُتَقُوّنَ. هُمُ

عبارتند از: ايمـان  يهاين آيه شريفه به پنج صفت اعتقادى و پنج وصف عملى اشاره كرده است. اوصاف اعتقادى متقين در اين آ

اوصاف عملى نيز عبارتند از:  هاى آسمانى و ايمان به نبيّين و پيامبران و به خدا، ايمان به معاد، اعتقاد به مالئا، اعتقاد به كتاب

 انفاق، اقامه نماز، اعطاء زكات، وفاى به عهد و صبر.

البته تقوا خود، در رأس اخالق حسنه وهاى اخالقى متقين اشاره شده است و  در روايات نيز به برخى ويژگى

                                                           
اش را محقق فرمود و احزاب را در فتح مكه، به تنهايى غال  ساخت. همانا خداونـد، فخـر و كبـر  دهاش را تصديق نمود، و وع ـ ستايش خاص خداوند است كه بنده 1

 (.231، ص 12ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست )بحاراألنوار، ج  باشد و گرامى عرب به پدرانش را زدود، شما همگى از آدم هستيد و او از خاك مى
شما يكى است، دين شما يكى است، پيامبرتان يكى است، و عرب بر عجم و عجم بر عرب، و سرخ بر سياه و سياه بـر سـرخ فضـلى  ـ پروردگار شما يكى است، پدر 2

 .5655ندارد مگر به تقوا كنزالعمال، 
شـمارند، آنهـا  را باالتر از نس  خويش مـىفروشند، و خود  ـ بپرهيزيد، بپرهيزيد از پيروى و اطاعت  بزرگان و رؤسايتان، همانا كه به واسطه موقعيت خود تكبر مى 3

 به ترتي  صبحى صالح. 122االسالم و  به ترتي  فيض 234البالغه، خطبه  گرايى و اركان فتنه و فساد بوده و شمشيرهاى تفاخر جاهليّت هستند. نهج بنيان ملى
هـا،  ها،  پاكيزه كننده آلـودگى ارواح، جـالى نابينـايى چشـم هاى جان م زخمها، شفاى دردهاى جسمانى، مره هاى قلوب،  موج  بينايى دل ـ تقوا، داروى بيمارى 4

 به ترتي  صبحى صالح(. 123االسالم و  به ترتي  فيض 132البالغه، خطبه  شود )نهج هاى شما مى ها، و روشنايى تيرگى ها و اضطراب امنيت در برابر ناآرامى
ام نماز روى به جان  شرق و غرب كنيد، بلكه نيكى و نيكوكار آن است كه به خدا و قيامت و فرشتگان و كتاب ( نيكى آن نيست كه به هنگ111ـ )سوره بقره، آيه  5

كند، و نماز بپا داشته و  اش به آن به خويشان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه و سائالن و بردگان انفاق مى و پيامبران ايمان آورده و مال خود را با همه عالقه

ها استقامت و صـبر نمـوده،  ها و مشكالت و در جنگ كنند و در برابر محروميت پردازد. آنان كسانى هستند كه به عهد خود زمانى كه پيمانى ببندند وفا مى كات مىز

 اينان راستگويان و هم آنان پرهيزكارانند.
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 خالصه آنهاست.

 1: انلتُّقى رنئيسُ االَْنخْالقِ.السالم عليهقال على 

 چند ويژگى اخالقى را نيز براى متقى برشمرده است. السالم عليهامام باقر 

 انَةِ، وَ الْوَفاءُ بِالْعَهْدِ، وَ قِلَـةُ الْفَخْـرِ، وَ الْبُخْـلِ، وَ صِـلَةُ    اِّنَ الَِهْلِ التَقْوى عَالماتٍ يُعْرَفُوّنَ بِها، صِدْقُ الْحَديثِ، وَ اَداءُ االَم

ةُ الْحِلْمِ، وَ اتِبـاعُ الْعِلْـمِ فيمـا    االَرْحامِ، وَ رَحْمةُ الضُعَفاءِ، وَ قِلَةُ اَلْمُؤاتاةِ لِلنِساءِ، وَ بَذْلُ الْمَعْرُوفِ، وَ حُسْنُ الْخُلْقِ، وَ سَعَ

 2عَّزَ وَ جَلَ، طُوبى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ...   اللّه لَىيُقَرِبُ اِ

 باشد. پرهيز از مظاهر دنيوى و دورى از دنياگزينى نيز از اوصاف متقين مى

 3: حنرامٌ عنلى كُلِّ قنلْ ٍ مُتنولِّهٍ بِالدُّنْيا اننْ ينسْكُننهُ التّنقْوى.السالم عليهقال على 

الشـأن اسـالم در  عظـيم بريم، محاسبه نفس است. رسول اين قسمت از مقوله را به پايان مى آخرين ويژگى متقين كه با ذكرش

 فرمايد. مى اهلل رحمهمضمن وصاياى خود به ابوذر 

 نَ مَّطْعَمَهُ؟ وَ مِنْ اَيْنَاَيْال يَكُوّنُ الرَجُلُ مِنَ الْمُتَقينَ حَتّى يُحاسِبَ نَفْسَهُ اَشَدُ مِنْ مُحاسَبَةِ الشَريكِ لِشَريكِهِ، فَيُعْلَمُ مِنْ 

 4مَشْرَبَهُ؟ وَ مِنْ اَيْنَ مَلْبَسَهُ؟ اَمِنْ حِلٍ ذلِكَ اَمْ مِنْ حَرامٍ؟.

دهد، و با  مى نمايد، راه و چاه را به وى نشان كند، او را امر و نهى مى شخص متّقى هر صبح با نفس خويش به آرامى صحبت مى

باشد كه نفس از  مى در مقابل واجبات، سستى به خود راه ندهد، در طول روز هم مراق  كند كه گرد گناه نگردد و وى شرط مى

پردازد كه امروز چـه كـرده  مى شرط بسته و عهد منعقد شده، عدول نكند، شامگاه نيز نفس را به گفتگو كشانده و به محاسبه او

كند و به او تندى  نفس را مراخذه مى صيتى مرتك  شده،ستايد و اگر مع است، اگر فعلى شايسته انجام داده خداوند را بر آن مى

كند، و آنگاه آن را بدين صورت معاقبـه  مى كند و نهايت معصيت را و عذاب سوزان را و خشم و سخط ربّ را به وى يادآورى مى

 پيمايد. ىراهى است كه متقى هر روز م نمايد، اين مراحل )مشارطه، مراقبه، محاسبه، مراخذه، معاتبه، معاقبه( مى

 آثار تقوى

مخصوصاً در آخرت  اهميتى كه براى تقوا بيان كرديم، بيانگر اين نكته است كه بايست اين وصف اخالقى، آثار مهمى را در دنيا و

 به دنبال داشته باشد.

 از جمله آثارى كه براى تقوا در آيات و روايات بيان شده است عبارتنداز:
 ـ همراهى خداوند 1

 خداوند متعال هستند و او همراه دوستان خويش است.متقين دوستان 

 5مَعَ الْمُتَقينَ.   وَ اعْلَمُوا اَّنَ اللّه   ... وَ اتَقُوا اللّه

 اهلل ـ حّزب 2

 متقى حزب الهى واقعى است.

                                                           
 به ترتي  صبحى صالح(. 412و االسالم  به ترتي  فيض 422البالغه، حكمت  ـ تقوا در رأس اخالق است )نهج 1
دارى، وفا به عهد، پرهيز از تفاخر، پرهيز از بخـل، صـله  شوند و آنها عبارتند از: راستگويى، امانت ها، شناخته مى ـ اهل تقوى را عالئمى است كه به وسيله آن نشانه 2

كند، خوشـا بـه حـال آنهـا و  بعيّت از علمى كه انسان را به خداوند بزرگ نزديا مىارحام، مهربانى با ضعيفان، پرهيز از زنبارگى، ايًار، نيكى معاشرت، حلم وسيع، ت

 .433، ص 2سرنوشت نيكى كه دارند خصال، ج 
 ـ بر هر دلى كه شيفته دنياست، حرام است كه تقوا ساكن گردد غررالحكم. 3
اش و لباسش از كجا بـوده  شتن را محاسبه كند و بداند طعامش و نوشيدنىتر از محاسبه شريا با شريا، خوي شود مگر اينكه سخت ـ كسى از متقين شمرده نمى 4

 .3521است؟ از حالل بوده است يا حرام؟ كنزالعمال، 
 ( از خداوند بهراسيد و بدانيد كه خداوند با تقواپيشگان است.124ـ )سوره بقره، آيه  5
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الَذينَ  مَعَ   ، فَاِّنَ اللّه[اَمْرِكَ]حاننهُ انحْسِنْ فى كُلِّ اُمُـورِكن سُبْ   الْيالِبينن؟ اِتّنقِ اللّه   : انينسُرُّكن اننْ تنكُونن مِنْ حِزْبِ اللّهالسالم عليهقال على 

وصـفى  ، اسمى نيست كه هر كس به دلخواه خود آن را بر خويش بپسـندد، بلكـه اللّه البته حزب 1اتَقَوا وَ الَذينَ هُمْ مُحْسِنُوّنَ.

 شود. است كه در پى تقوا حاصل مى
 ىـ نّزول رحمت و بركات اله 3

 هاى الهى، منوط به تقوا و پيراستگى است. ها و بركت نزول رحمت

 2وَ لَوْ اَّنَ اَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَماءِ وَ االَرْضِ....

 ـ تأمين روزى 4

او را تنهـا  ته، خداوند هرگز بـراى امـور معيشـتىمتقى از نظر معاش زندگى مشكلى ندارد، او كه خود را به خداى خويش فروخ

 نخواهد گذاشت.

 3يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ال يَحْتَسِبُ....   ... وَ مَنْ يَتَقِ اللّه

 فرمايد. خداوند به او فكر و اراده تهيه روزى و امرار معاش مرحمت مى
 ـ تميّز حق از باطل 5

در گـرداب  ت و متقى در كوران حوادث و اتّفاقات به يارى خداى خويش راه حق را از باطـل خواهـد شـناخت وتقوا راهگشا اس

 اى كه در آغاز بحث گذشت بار ديگر توجه كنيد. باطل گرفتار نخواهد شد، به آيه

 4ذُوالْفَضْلِ الْعَظيمِ.   عَنْكُمْ سَيِئاتِكُمْ وَ يَغْفِرْلَكُمْ وَ اللّه يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَ يُكَفِرْ   يا اَيُهاَ الَذينَ آمَنُوا اِّنْ تَتَقُوا اللّه

 و نيز فرموده است:

 5يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْراً.   ... وَ مَنْ يَتَقِ اللّه

 ـ كفاره گناهاّن 6

 گردد. تقوا باعث زدوده شدن گناهان گذشته مى

 6رْ عَنْهُ سَيِئاتِهِ وَ يُعْظِمْ لَهُ اَجْراً.يُكَفِ   ... وَ مَنْ يَتَقِ اللّه

 ـ پذيرش اعمال 7

 پذيرد. خداوند سبحان اعمال شخص متقى را مى

 1سُبْحاننهُ االَْنعْمالن اِالّ بِهِما، التُّقى ون االَِْخْالصُ.   : صِفنتانِ ال ينقْبنلُ اللّهالسالم عليهقال على 

 ـ عاقبت خوش 8

هاى  و نعمت نى است بين عبد و معبود، و عبد به وسيله آن خود را به معبود خويش نزديكتر ساختهتقوا ركن ركين و حبل متي

 شود. سرمدى قيامت را اليق مى

 3اِنْ انخنذْتن بِهِ، ون جُنّنةٌ مِنْ عنذابٍ انليمٍ.   : انلتّنقْوى آكندُ سنبن ٍ بنيْننان ون بنيْنن اللّهالسالم عليهقال على 

 فرموده است. هاى قيامت را براى اهل تقوا خلق كرده و آنها را از همه بالهاى قيامت مصون عال همه نعمتچرا كه خداوند مت
                                                           

زيرا خداوند با [ در تمام كارهايت از خداوند بترس]س و هر كار خود را به نيكى انجام ده ـ اگر شاد شوى كه از حزب اهلل غال  باشى، از خداوند سبحان بتر 1

 خداترسان و نيكوكاران است غررالحكم.
 گشوديم. ساختند، بركات آسمان و زمين را بر آنها مى آوردند و تقوا پيشه مى ها، ايمان مى ( و اگر اهل شهرها و آبادى26ـ )سوره اعراف، آيه  2
 دهد. كند و او را از جايى كه گمان ندارد، روزى مى ( و هر كس تقواى الهى پيشه كند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى3و  2سوره طالق، آيات ـ ) 3
پوشـاند و شـما را  گناهانتان را مىدهد، و  ( اى مرمنين، اگر تقوا پيشه كنيد، خداوند توانى كه حق را از باطل تمييز دهيد، براى شما قرار مى22ـ )سوره انفال، آيه  4

 آمرزد و او صاح  بخشش عظيم است. مى
 گرداند. ( و هر كسى تقواى الهى پيشه كند، خداوند كارش را بر او آسان مى4ـ )سوره طالق، آيه  5
 دارد. بخشد و پاداش او را بزرگ مى ( و هر كسى تقواى الهى پيشه كند، خداوند گناهانش را مى5ـ )سوره طالق، آيه  6
 پذيرد، و آنها عبارتند از تقوا و اخالص غررالحكم. ـ دو صفت هستند كه خداوند عملى را بى آنها نمى 1
 ـ اگر به تقوا متمسا شوى، استوارترين  رشته ارتباطى بين تو و خداست و نيز سپرى از آتش دردناك قيامت است همان. 3
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 1... اِّنَ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَقينَ.

آنـان خواهـان  فرمايد: نشانه عاقبت خوش و رسيدن به نعمتهاى قيامت، شايستگى در دنياست. آيه ذيل در توصيف مرمنين مى

 اند. فرزندان شايسته

 2وَ الَذينَ يَقُولُوّنَ رَبَنا هَبْ لَنا مِنْ اَزْواجِنا وَ ذُرِيّاتِنا قُرَةَ اَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَقينَ اِماماً.

 امـام»بـه وصـف السـالم عليـهدر تاريخ دمشـق آورده اسـت. حضـرت اميـر  آله و عليه اهلل صلىبه نقل از رسول خدا « ابن عساكر»در روايتى كه 

 توصيف شده است.« المتقين

 فى عَلِىٍ بِثاَلثِ خِصالٍ، اِنَهُ سَيِدُ الْمُسْلِمينَ وَ اِمامُ المُتَقينَ وَ قائِـدُ الْغُـرِ   [اَمَرَبى]لَمّا اُعْرِجَ بى اِلَى السَماءِ... فَاَوْحى اِلَىَ 

 3الُْمحَجَلينَ.

 تقوا عاقبت بى

 شود. آشكار مى هاى دينى تقوا و الابال نسبت به قداست آن گفتيم، سرنوشت شخص بىاز آنچه در اهميت تقوا و آثار و بركات 

 تقوا برشمرده است. درروايت ذيل، سه سرنوشت شوم را براى شخص بى آله و عليه اهلل صلىخدا  رسول

شـابّاً، اَوْ يُوقِعَـهُ فـى خِدْمَـةِ السُـلّْطاّن، اَوْيَسْـكُنَهُ        بِثاَلثِ خِصالٍ: اِمّا اَّنْ يُميتَهُ   اِبْتَالهُ اللّه   مَنْ لَمْ يَتَوَرَعْ فى دينِ اللّه

 4الرَساتيقَ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 عاقبت از آن متقين است. 42ـ سوره هود، آيه  1
هايمـان، مايـه روشـنى چشـم قـرار ده، و مـا را پيشـواى  گويند: پروردگارا براى ما از همسـرانمان و ذريـه ( مرمنين كسانى هستند  كه مى14ـ )سوره فرقان، آيه  2

 پرهيزكاران بگردان.
قـاى مسـلمانان، و پيشـواى متقيـان و امـام مشـهوران و ، او آ[امر كـرد]ـ وقتى مرا به آسمان بردند، خداوند متعال به من در مورد على به سه خصلت وحى نمود  3

 .253، ص 2معروفان است تاريخ دمشق، ج 
نمايد، يـا او را بـه  كند، يا جوانمرگش مى ـ كسى كه تقوا پيشه نكند و در دين خداوند متورع نباشد، خداوند او را به سه خصلت يا يكى از اين سه خصلت دچار مى 4

سازد  كند، و يا او را در روستاهاى دور دست و به دور از فرهنگ ساكن مى نمايد و حداقل اينكه از مال حرام ارتزاق مى وسيله ستم مى گمارد و بدين خدمت حاكم مى

 .156، ص 16بحاراألنوار، ج 
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 مشورت

متعـال  نياز از همـه چيـز و از جملـه مشـورت اسـت، خداونـد اهميت مشورت بر كسى پوشيده نيست. تنها كسى كه غنى و بى

به مشـاوره بـا  اى بيش نيست، محتاج يند و هستى براى او صفحهب باشد. او كه گذشته و حال و آينده مخلوقان را يا جا مى مى

 باشد. كسى در تشخيص مصلحت آينده نمى

 1هُوَ الْغَنِىُ الْحَميدُ.   وَاللّه   يا اَيُهَا النّاسُ اَنْتُمُ الفُقَراءُ اِلَى اللّه

ها  ديگر انسان نياز شود. و امّا د از ساير خاليق بىتوان و البته هر آن كس كه با آن مبدأ ارتباط داشته باشد، به وسيله فيض او مى

تواند به عيان درك كند،  نمى تواند ببيند و نيازهاى واقعى خود را به مقتضاى اينكه آدمى فقر محض است و يا ثانيه بعد را نمى

اى نرسـيد،  ورتش بـه نتيجـهاگر مش نياز نيست و البته براى رسيدن به راه درست و مسير دلخواه از مشورت با ديگران غنى و بى

 بايست با خالق عقول به مشاوره برخيزيد و از او تبارك و تعالى، خير خود را بطلبد. مى

قْونةِ ابْـنِ آدم تنرْكُـهُ    ون رِضاهُ  بِما قنضنى اللّه   :  مِنْ سنعادنةِ ابْنِ آدنمن اِسْتِخارنتُهُ اللّهآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل  تِخارنةِ اللّـهون مِـنْ شـِ  ون   اِسـْ

 2.  سنخنطُهُ بِما قنضنى اللّه

 پردازيم. با بيان اين مقدمه به بررسى مشورت مصطلح، يعنى شور با مردم و ابعاد مختلف آن مى

 اثرات مشورت

 شود. اى از آنها اشاره مى مشورت از جهات مختلف، منافع متعددى دارد، كه به گوشه
 ـ مانع استبداد 1

را برخاسته از  پسندد و نظر خود است. انسان مستبد در آراء، كه تنها نظر خويش را مى« خودرأيى»ل سقوط اخالقى يكى از عوام

باشد و البته  آلوده مى ها كند، از بسيارى از معاصى چون عج  و كبر و حسد، مصون و محفوظ نيست و بدان عقل كل معرفى مى

 باشد. عمل وى به دور از ليزش نيز نمى

 3: مننِ اسْتنبندّن بِرنأيِهِ زنلّن.السالم عليهى قال عل

 افزايد. مشورت، مانع استبداد در آراء شده و بر حالت خضوع و خشوع انسان در مقابل عقول ديگر مى
 ـ امداد الهى 2

نين را مـرم گر جماعت است و او جماعـت مشورت، امداد الهى را در پى دارد، زيرا هميشه و همه جا، دست قدرت الهى، هدايت

 فرمود: روى منع مى خواند و از تا بارها مردم را به جماعت مىآله و عليه اهلل صلىتنها نخواهد گذاشت. پيامبر خدا 

 4ايّها النّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالْجَماعَةِ وَ اِيّاكُمْ وَ الْفِرْقَةَ.

 و بسيار از وى شنيده شده است كه مى فرمود:

 5مَعَ الْجَماعَةِ.   يَدُ اللّه

 

                                                           
 نياز از همه و قابل ستايش است. ( اى مردم شما نيازمند به خداوند و او به تنهايى، بى15ـ )سوره فاطر، آيه  1
اسـت از سعادت بنى آدم طل   خير وى از خداوند و رضايت او به حكم الهى است، و از شـقاوت وى تـرك طلـ  خيـر از خداونـد و نپسـنديدن حكـم خداونـد  ـ 2

 .152، ص 11بحاراالنوار، ج 
 ـ كسى كه رأى خويش را بپسندد، خواهد ليزيد غررالحكم. 3
 .226گيرى كنزالعمال،  يد از تفرقه و گوشهـ اى مردم بر شما باد همراهى با جماعت و بپرهيز 4
 .22241ـ دست قدرت خداوند با جماعت است همان،  5
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 ـ احترام به غير 3

شود. مرمنى  مى ها ها و جالى دوستى مشورت نوعى احترام به شخصيت ديگران است، همين قدر از احترام موج  افزايش محبّت

نمايد و  خاطر را احساس مى گيرد، اطمينانش به وى زياد شده و نسبت به او نوعى آرامش كه مورد شور برادر دينى خود قرار مى

 باشد. حقوق مرمنين نسبت به هم، مشورت با يكديگر مى البته يكى از
 ـ هدايت به راه صالح 4

 كاهد. مى نمايد و يا حداقل از ضررهاى  ممكن و محتمل كشاند، يا بدان نزديا مى مشورت، انسان را به طرف راه صالح مى

 1دِىن اِلنى الرُّشْدِ.: ما مِنْ رنجُلٍ يُشاوِرُ انحنداً اِالّ هُآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 تر اى مّطلوب ـ نتيجه 5

عـادى  اى بـيش از حاصـل يـا عقـل معلوم است چند عقل اگر با هم جمع شوند و همه در يا موضوع فكر كنند، بـه نتيجـه

 رسند. مى

 2: مننْ شاونرن ذنونىِ الْعُقُولِ اِسْتنضاءن بِاننْوارِ الْعُقُولِ.السالم عليهقال على 

 كند. خود با ديگران، عقول آنها را به عقل خود اضافه كرده و علوم و تجارب آنان را اخذ مىانسان با مشورت 

 3: حنقٌّ عنلنى الْعاقِلِ اننْ يُضيفن اِلى رنأيِهِ رنأْىن الْعُقنالءِ و ينضُمّن اِلى عِلْمِهِ عُلُومن الْحُكنماءِ.السالم عليهقال على 

 ـ پشتوانه محكم 6

توانـد  مشـورتى مـى ها و ترديدهاى حاصله براى انسان، مشورت با ديگران و اِعمال نظـر مهم و در دودلىدر كارهاى زيربنايى و 

 اى محكم باشد. پشتوانه

 4: ال مُظاهنرنةن انوْثنقُ مِنن الْمُشاونرنةِ.السالم عليهقال على 

 و نيز فرموده است:

 5ال ظَهيرَ كَالْمُشاوَرَةِ.

 ـ مصونيت از عوارض ندامت 7

عواقـ  جنبـى  نمايد و اين مالمت و سـرزنش، نسان در كارى كه در پيش گرفته به هدف  دلخواه نرسد، خود را مالمت مىاگر ا

هـاى رواج خودكشـى،  علـت خطرناكى براى روح و روان وى به دنبال دارد. مالمت و سرزنش خود در امور دنيوى يكى از عمـده

 د.باش گيرى مى خودخورى، افسردگى، حالت يأس و گوشه

داند، لذا  نمى حال اگر كسى در كارش مشورت نمايد و به هدف نرسد، چون نرسيدن به هدف را، منحصراً نتيجه اعمال عقل خود

 نمايد. نمى هايش، او را تهديد نمايد، و عاقبت سوء سرزنش كند و يا حداقل كمتر سرزنش مى خود را مالمت نمى

 6لنان ون تنعن ٌ لِينيْرِكن. : انلْمُشاونرنةُ راحنةٌالسالم عليهقال على 

اى عايدنگرديد، موجـ   شود ولى اگر چنين نتيجه بنابراين اگر بعد از مشورت موفّقيّتى حاصل شد، از تمجيد، چيزى كاسته نمى

 شود. آور نمى ندامت و مالمت زيان

 شيوه مشورت

يارى فكرى او را  الزم است از شخصى كه توانايىدر حوادث زمانه، اگر انسان نتواند راه را به درستى و به روشنى تشخيص دهد، 

 دارد كما گيرد.

                                                           
 .534، ص 4ـ كسى نيست كه با ديگرى مشورت كند مگر اينكه به سوى راه صحيح هدايت شود تفسير نورالًقلين، ج  1
 نموده است غررالحكم. هاى آنان روشنايى اخذ ـ كسى كه با عقالء مشورت كند، به وسيله نور عقل 2
 ـ الزم است كه عاقل، آراء عقال را به رأى خود اضافه نمايد و علوم حكماء را به علم خويش بيفزايد همان. 3
 ببه ترتي  صبحى صالح(. 113االسالم و  به ترتي  فيض 122البالغه، حكمت  تر از مشاورت نيست )نهج اى محكم ـ پشتوانه 4
 صالح(. به ترتي  صبحى 54االسالم و  به ترتي  فيض 51ت نيست )همان، حكمت ـ هيچ پشتيبانى چون مشور 5
 ـ مشورت براى تو مايه راحتى و براى غير تو مايه رنج است غررالحكم. 6
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 1: اِذا اننْكنرْتن مِنْ عنقْلِان شنيْئاً فناقْتندِ بِرأْىِ عاقلٍ يُزيلُ ما اننْكنرْتنهُ.السالم عليهقال على 

 فرمايد: در بيان چگونگى مشورت با غير مى السالم عليهامام ششم شيعه 

مَرَةٍ،  مِئَةَ   ال تُشاوِرْ فِيهِ اَحَداً حَتّى تُشاوِرَ رَبَكَ، قال: قُلْتُ لَهُ: وَ كَيْفَ اُشاوِرُ رَبِى، قال: تَقُولُ: اَسْتَخيرُ اللّهاِذا اَرَدْتَ اَمْراً فَ

 2يَجْرى لَكَ الخِيَرَةَ عَلى لِساّنِ مَنْ اَحَبَ.   ثُمَ تُشاوِرُ النّاسَ فَاِّنَ اللّه

 مشاور

 فرمايند. ، حدود و ثيور مشورت را كامالً بيان نموده و اوصاف مشاور را مطرحآله و عليه اهلل صلىشده اهل بيت اهميت مشورت موج  

 اينا به چند نمونه از اوصاف مشاورين توجه كنيد.
 ـ با تقوا باشد 1

 ودن وى است.مشاورى كه از خدا نهراسد، اميدى به بيان راه صحيح از وى نيست، لذا اولين شرط مشاور، با تقوا ب

 3.  : شاوِرْ فى حنديًِان الّنذينن ينخافُونن اللّهالسالم عليهقال على 

 4.  : شاوِرْ فى انمْرِكن الّنذينن ينخْشنوْنن اللّهالسالم عليهقال الصادق 
 ـ مجرّب باشد 2

را چشـيده  مى بيشـترىوصف دوم مشاور، با تجربه بودن وى است. بنابراين هر كس عمر بيشترى را سپرى كرده و سردى و گر

 است، و يا در كار مورد نظر، بيشتر وارد شده است، براى شور ارجحيّت دارد.

 5: خنيْرُ مننْ شاونرْتن ذنوُو النُّهى ون الْعِلْمِ ون اُولُوا التّنجارُبِ ون الْحنزْمِ.السالم عليهقال على 

 ـ عاقل باشد 3

 مشاور بايستى عاقل و خردمند باشد.

 6: شاوِرْ ذنوِى الْعُقُولن تنأمننُ مِنن الزّنلنلِ ون النّندنمِ.السالم عليهقال على 

 مشاور عاقل هر چند هم دشمن باشد از دوست نادان بهتر است.

 1: اِسْتنشِرْ عندوّنكن الْعاقِلن ون احْذنرْ رنأْىن صنديقِان الْجاهِلن.السالم عليهقال على 

 شود كه از مشورت نمودن با چهار كس بپرهيز: فاده مىاست السالم عليهاز كلمات گهربار حضرت امير 

 ـ بخيل؛ 1

 3ال تَدْخُلَنَ فى مَشْوَرَتِكَ بَخيالً فَيَعْدِلَ بِكَ عَنِ الْقَصْدِ وَ يَعِدُكَ الْفَقْرَ.

 ـ ترسو؛ 2

 2بِعَظيمٍ. ال تُشْرِكَنَ فى رَاْيِكَ جَباناً  يُضْعِفُكَ  عَنِ االَمْرِ وَ يُعَظِمُ عَلَيْكِ ما لَيْسَ
 

                                                           
 دانى جدا كند همان. دانى، از نظر خردمندى پيروى  نما تا تو را از آنچه بد مى ـ اگر نزد خود چيزى را ناپسند مى 1
از خداوند «  استخيراللّه»گويى:  پرسد: چگونه با خداوند مشورت كنيم؟ حضرت فرمود: صد بار مى داشتى، با احدى قبل از خداوند مشورت منما، راوى مى ـ اگر كارى 2

 .313االخالق، ص  كنى، خداوند بر زبان آنكه او بخواهد، خير را جارى خواهد ساخت مكارم نمايم، سپس با مردم مشورت مى طل  خير مى
 .23، ص 15ـ با كسانى  مشورت كن كه از خداوند بترسند بحاراألنوار، ج  3
 ـ با كسانى در امورت مشورت كن كه از خداوند بترسند همان. 4
 ـ بهترين مشاور كسى است كه صاح  خرد، علم، تجربه و آگاهى باشد غررالحكم. 5
 نى همان.ـ با صاحبان خرد مشورت نما، تا از ليزش و پشيمانى محفوظ ما 6
 ـ با دشمن عاقل خود مشورت نما و از رأى دوست نادان خود بپرهيز همان. 1

 
 شود )همان(. دهد مانع صدقه و انفاق مى ات مى ـ بخيل را در مشورت خود داخل مكن كه تو را از راه راست باز داشته و به فقر وعده 3

 
 دهد همان. گرداند و كوچا را بزرگ جلوه مى ت مىـ ترسو را در مشورت خود داخل منما، كه تو را در كارت سس 2

 



 166 

 ـ كذّاب؛ 3

 1ال تستَشِرِ الكَذّابَ فَاِنَهُ كَالسَرابِ يُقَرِبُ اِلَيْكَ الْبَعيدَ وَ يُبَعِدُ عَلَيْكَ الْقَريبَ.

 ـ مستبد؛ 4

بگويد و طرف را  بايست نظر خويش را داند، قابل مشورت نيست، بنابراين مشاور مى مشاورى كه تنها رأى خود را رأى صواب مى

 ه پذيرش آن مجبور ننمايد.ب

 اى مشورتى را به امام گفته بودند، فرمود: به ابن عباس كه نظريه السالم عليهحضرت امير 

 2لَكَ اَّنْ تُشيرَ عَلىَ وَ اَرى، فَاِّنْ عَصَيْتُكَ فَاَطِعْنى.

 لّزوم ارشاد

نگويى و جز  شما درميان گذاشت، اوالً جز حق واج  است اگر كسى به شما اعتماد نمود و شما را مشاور خود خواند و امرى را با

 باشد، اداءكنى. مى به مصلحت او نينديشى و حق نعمتى بزرگ و موهبتى عظيم كه خداوند به تو داده و آن عقل و خرد تو

 3: اِرْشادُ الْمُسْتنشيرِ قنضاءٌ لِحنقِّ النِّعْمنةِ.السالم عليهالعابدين  قال على بن الحسين زين

مخفـى مانـدن  گاه براى توانايى حل مشكل او را و ارائه طريق صحيح را ندارى او را به كس ديگر راهنمايى نمايى، هيچ ثانياً، اگر

 عجز خود، موجبات تحيّر و احياناً ضاللت او را فراهم نكنى، كه باز همان امام همام فرموده است:

 4يْهِ وَ اِّنْ لَمْ تَعْلَمْ اَرْشَدْتَهُ اِلى مَنْ يَعْلَمْ.حَقُ الْمُسْتَشيرِ اِّنْ عَلِمْتَ لَهُ رَاياً اَشَرْتَ اِلَ

 تر از خيانت مشاور امين. اى و چه خيانتى بزرگ كه اگر غير اين دو طريق صورت پذيرد، خيانت در مشورت نموده

 5ظنمِ الشُّرُورِ ون مُوجِ ُ عنذابِ السّنعيرِ.: خِياننةُ الْمُسْتنسْلِمِ ون الْمُسْتنشيرِ مِنْ انفْظنعِ االَُْمُورِ ون انعْالسالم عليهقال على 

 كند. چنين كسى را خداوند در دنيا به سل  عقل و خردش مكافات مى

 6لُبّنهُ.   : مننِ اسْتنشارنهُ انخُوهُ الْمُرمِنُ فنلنمْ يُمنحِّضُهُ النّنصيحنةن سنلنبنهُ اللّهآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 تفسير آيه شريفه:

 رْهُمْ فِـى لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِ   ما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهفَبِ

 1يُحِبُ الْمُتَوَكِلينَ.   اِّنَ اللّه   االَمْرِ فَاِذا عَّزَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى اللّه

هولناك بر آنها وارد  اى كست قريش در جنگ بدر كه با كشته شدن هفتاد نفر و اسير شدن همين عده از آنها همراه بود، ضربهش

 ساخت.

تحريم كردند  آنان كه غوغايى جزء فتح در سر نداشتند، وقتى به اين شكست  سخت دچار شدند و به مكه بازگشتند، عزادارى را

به مسـلمين فـروكش  شمردند، همبسترى با زنان را جايز ندانستند، تا مبادا آتش خشمشان نسبتو گريه بر كشتگان را ممنوع 

هـا و  پيـاده بـه همـراه بـت كند و يا صدا فرياد انتقام انتقام سردادند  و حدود يا سال بعد با پنج هزار نيروى رزمى سـواره و

 ند.زنانشان و به فرماندهى ابوسفيان به قصد مدينه از مكه خارج گشت

سـربازان  پيامبر خدا با نامه عمويش عباس از حركت قريش مطلع شد. آن حضرت پس از دريافت اخبـار دقيـق از كـم و كيـف
                                                           

 گرداند همان. ـ با دروغگو مشورت مكن، كه او مانند سراب است، دور را بر تو نزديا و نزديا را دور مى 1
البالغـه،  بايـد اطاعـت كنـى نهـجـ تو حق دارى نظر مشورتى خود را به من بگويى و من روى آن بينديشم و تصميم بگيرم ولى اگر برخالف رأى تو تصميم گرفتم  2

 به ترتي  صبحى صالح. 321االسالم و  به ترتي  فيض 313حكمت 
 .141، ص 13خواهد، بجا آوردن حق نعمت است بحاراألنوار، ج  ـ هدايت آنكه از تو مشورت مى 3
 .3، ص 14اند او را يارى دهد داللت كنى همان، ج ـ حق مشورت كننده آن است كه اگر نظرى دارى به او بگويى، و اگر ندارى وى را به كسى كه بتو 4
 ها و موج  عذاب دوزخ است غررالحكم. ترين امور، و بزرگترين زشتى ـ خيانت به كسى كه تسليم شده، يا با تو مشورت كرده از دردناك 5
 .124، ص 15او بگيرد بحاراألنوار، ج  ـ كسى كه برادر مرمنش با وى مشورت كند و او وى را به درستى نصيحت نكند، خداوند خردش را از 6
شدند. پس آنان را ببخش و براى  دل بودى از اطراف تو پراكنده مى ( به بركت رحمت الهى در برابر مردم نرم شدى، و اگر خشن و سنگ152عمران، آيه  ـ )سوره آل 1

 خداوند توكل نما كه خداوند متوكالن را دوست دارد. آنان آمرزش بطل  و در امور با آنان مشورت كن، امّا هنگامى كه تصميم گرفتى، بر
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 اى با مسلمانان تشكيل داد و مسئله را مطرح نمود و به شور نشست. دشمن، جلسه

هاى تنگ،  كوچه اى سنگرى است، هر خانه گفتند: در داخل شهر با قريش روبرو شويم، بهتر است.« عبداهلل بن ابى»اى چون  عده

 توانند  ما را يارى دهند. كند و حتّى مردان ضعيف و زنان نيز مى ما را يارى مى

بيـرون مدينـه  حماسه سرايى كردند و ماندن در شهر را مطابق شأن خود نپنداشتند و جنگ را در« سعد بن معاذ»برخى چون 

اول را در اقليّت قـرار  طلبى فزونى گرفتند، و گروه ه واسطه روحيه حماسى و شهادتپيشنهاد كردند. طبيعى است كه اين عده ب

 دادند.

عنـوان  با اينكه با گروه اول موافق بود ولى به خاطر احترام به مشورت و رأى اكًريت، نظر گـروه دوم را بـه آلـه و عليه اهلل صلىپيامبر خدا 

 شد و در احد موضع گرفت.نظر نهايى اعالم نمود. سپاه اسالم آماده حركت 

موقعيـت  را با پنجاه تيرانداز مأمور نمود تا شكاف كوه را پاسدارى كنند و به هيچ وجـه« عبداهلل بن جبير» آلـه و عليه اهلل صلىپيامبر خدا 

 خود را رها نسازند، تا مبادا دشمن از پشت سر حمله كند.

اكبـر بلنـد  اهلل هاى آنها وارد كارزار گشتند و مسلمين صداى زنان و وعدهها و هلهله  سپاه قريش فرا رسيدند، آنان  با تشويق بت

 نمودند.

قطعى ديدند،  در همان لحظات آغازين، آثار پيروزى مسلمانان ظاهر شد، و قريش پا به فرار گذاشتند. پاسداران دره چون فتح را

فرمانده كسـى بـاقى  تند، به طورى كه جز ده نفر در  كناربه طمع غنائم از دره پايين آمدند و دستور فرمانده خود را ناديده گرف

 نماند.

ميـرور از   قريش شكست خورده كوه را دورزدند و چون دره را خلوت ديدند عبداهلل و يـارانش را شـهيد و مسـلمانان ديگـر كـه

 پيروزى شده بودند، از هر سو مورد تاخت و تاز قرار دادند.

از  كشته شـده بلنـد گشـت و جـز تعـداد انـدكىآلـه و عليه اهلل صلى، بر خاك غلطيد. فرياد محمد اى شهيد  شدند، حمزه سيدالشهدا عده

 كردند، بقيه پا به فرار نهادند. مسلمين كه از حضرت دفاع مى

آثـار آن  اى شـوم بـر مسـلمين انـداخت كـه هر چند مقدارى از حادثه شكست احد با تعقي  كفار جبران شد، امّا چنـان سـايه

 ال باقى ماند.هاى س سال

پيامبر نظر خـود را  گفتند: اگر هاى مخالفت با مشورت شروع شد، مسلمانان مى به هر حال در پى شكست طرح مشورتى، زمزمه

 دانستند. كرد، بهتر بود و لذا به شدّت از مشورت بيزار گشتند و آن را جايز نمى اعمال مى

مشـورت را  ه شريفه توهّم عدم جواز مشورت بر طرف شده و خداوند، امر بـهآيه آغاز بحث، بعد از اين واقعه نازل شد. در اين آي

 فرمايد. بيان مى

 نمايد. مى داللت بر وجوب مشورت ندارد و بلكه تنها جواز آن را مطرح 1البته امر در اين آيه كه به دنبال چنين توهمى است،

 به خداوند ذكر شده است. در آيه ذيل نيز، مشورت به عنوان يكى از صفات مرمنين و متوكّلين

 2وَ الَذينَ اسْتَجابُوا لِرَبِهِمْ وَ اَقامُوا الصَلوةَ وَ اَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُوّنَ.

جايز  آلـه و عليه اهلل صلىپيامبر  در انتهاى اين مبحث الزم است يادآورى شود كه مشورت در مبانى اعتقادى، مًالً تعيين خلفا و جانشينان

 تابع مطامع اشخاص شود. بايست از سوى خداوند و فرستاده او معين گردد و هدايت جامعه نبايد نبوده، چه اينكه امام جامعه مى

 

 

 

                                                           
 شود و جز به معناى كلى امر كه همان جواز باشد داللت ندارد. ـ چنين امرى در اصول فقه، امر عقي  توهم حذر ناميده مى 1
كنند و آنچه را كـه بـه آنهـا روزى  ا با خودشان مشورت مىدارند و در كاره ( كسانى كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز بپاى مى33ـ )سوره شورى، آيه  2

 نمايند. ايم انفاق مى داده
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 توكل

م دست غير ه انسان براى انجام  امور شخصى و اجتماعى خود توان كافى ندارد و لذا به غير خود محتاج است، و البته گاهى، از

خداوند متعـال در كليـه  بايست به مبدأيى غير متناهى چشم بدوزد و از وى استمداد طلبد. اعتماد به كارى ساخته نيست و مى

 شود. امور جزيى و كلّى و اطمينان به يارى او، اصطالحاً توكّل ناميده مى

است. خوشبختانه  و احاديث برخوردارچنين صفتى همانند هر وصف ديگر كه موج  قرب الهى شود، از اهميت خاصى در اخبار 

بار در قرآن كريم آمده است.  پيرامون توكّل آيات و روايات زيادى وارد شده است، به طورى كه مشتقات اين ماده بيش از شصت

 يكديگرند. و در بسيارى از موارد، ايمان و توكل با هم ذكر شده است، گويى اين دو الزم و ملزوم

 1لْمُؤْمِنُوّنَ.... فَلْيَتَوَكَلِ ا

سوره ابـراهيم،  ؛51؛ سوره توبه، آيه 11؛ سوره مائده، آيه 162اين قسمت از آيه در تتمه هفت آيه شريفه )سوره آل عمران، آيه 

 ( وارد شده است.13؛ سوره تيابن، آيه 12؛ سوره مجادله، آيه 11آيه 

از ايمـان را  اى باالتر رسد كه توكّل، درجه يات چنان به نظر مىاند، در اين آ در برخى آيات ايمان و توكّل با نوعى ترت  ذكر شده

 ايمان شده است. تر از اى ضعيف به خود اختصاص داده است، طبعا در اين قسم از آيات، توكّل توأم با ايمان، مترت  بر مرحله

 2وَكَلُوّنَ.خَيْرٌ وَ اَبْقى لِلَذينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبِهِمْ يَتَ   ... وَ ما عِنْدَ اللّه

 كند. از خداوند متعال در ش  معراج از برترين اعمال سرال مى آله و عليه اهلل صلىدر روايت ذيل، پيامبر مكرم اسالم 

 3ءٌ اَفْضَلُ عِنْدى مِنَ التَوَكُلِ عَلَىَ وَ الرِضا بِما قَسَمْتُ. لَيْسَ شَى   يا رَبِ اَىُ االَعْمالِ اَفْضَلُ؟ فقالَ اللّه

رسد مورد توجه قرار داده شده است. در اين روايت، عالوه بر توكّل، رضا به آنچه كه از ناحيه حقّ مى

                                                           
 ( مرمنين فقط بر خداوند توكّل كنند.122ـ )سوره آل عمران، آيه  1
 كنند، بهتر و پايدارتر است. ( و آنچه نزد خداوند است براى مرمنينى كه به پروردگارشان توكل مى36ـ )سوره شورى، آيه  2
 .222، ص 11الوسائل، ج  ام مستدرك پروردگارا كدام عمل از اعمال برتر است؟ خداوند فرمود: چيزى نزد من برتر نيست از توكل بر من و رضا به آنچه داده ـ 3
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جاّن  در تن من نفس براى تو زند  پيوسته دلم دم از هواى تو زند                             

از هر ورقش بوى رضاى تو زند  گر بر سر خاك من گياهى رويد

كسى كه مًل  د: روزى از درد دل خود به عمويم صعصعه شكايت كردم. وى گفت: اگر ناراحتى خود را بهگوي« اخنف بن قيس»

پناه بر كه بتواند عالج  گردد. به كسى شود و يا دشمن توست كه شاد مى توست بگويى، يا آن كس، دوست توست كه ناراحت مى

 ام.  مطلع نكردهبيند، حتى زنم را  كند. من يكى از چشمهايم چهل سال است نمى
خواهم نى عيش و تنعم جهاّن مى  خواهم نى از تو حيات جاوداّن مى

خواهم هر چيّز رضاى توست آّن مى  خواهم نى كام دل و راحت جاّن مى

تـر  چه پايين تر و هر ميزان ايمان را به قدر توكّل عنوان فرموده است كه هر چه توكّل بيشتر باشد ايمان قوى السالم عليهحضرت امير 

 تر است. باشد ايمان ضعيف

 1.  اَقْوَى النّاسِ ايماناً اَكْثَرُهُمْ تَوَكُالً عَلَى اللّه

اطمينـان  علت اين ارتباط بين ايمان و توكّل روشن است، زيرا كسى كه ايمان به خدا و رستاخيز آورده اسـت، بـه خـالق يكتـا

اعتقـادش بـه وى  شود و ميزان توكّل به او به قدر ا تنها به او متوكّل مىبيند، لذ نموده، و كسى را غير او قادر بر انجام كارى نمى

 است.

 2تنونكّنلن عنلنيْهِ.   : مننْ ونثنقن بِاللّهالسالم عليهقال على 

 و نيز همان حضرت فرموده است:

 3عَلى قَدْرِ ثِقَتِهِ بِهِ.   حُسْنُ توكُلِ الْعَبْدِ عَلَى اللّه

بـراى همـه  يابيم توكل به خداوند متعال در همه شرايط زندگى آنان، به عنوان محـورى ذشته در مىبا نگاهى به قصص انبياء گ

 شود. اند مشاهده مى آنچه كه در آينده حياتشان در پيش داشته

ا كه من زير آيد انجام دهيد آنگاه كه از ايمان مردم مأيوس گشت به مردم فرمود: هر كارى از دست شما بر مى السالم عليهحضرت نوح 

 ام، پس هر چه كه در توان داريد بكار بريد...   . به خداوند توكّل كرده

 4تَوَكَلْتُ فَاَجْمِعُوا  اَمْرَكُمْ وَ شُرَكائَكُمْ....   ... فَعَلَى اللّه

بكشـيد و  نقشـه اند: همه براى مـن ايمان خود فرموده وارد شده است، ايشان نيز به قوم بى السالم عليههمين مضمون از حضرت هود 

 ام. مكر كنيد. من به پروردگار خود و شما توكل كرده

 5رَبّى وَ رَبِكُمْ....   انّى تَوَكَلْتُ عَلَى اللّه

 فرمايد: نيز در محاجه با مردم، براى ايمان آوردن آنان مى السالم عليهحضرت شعي  

 6لَيْهِ اُنيبُ.عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَ اِ   ... وَ ما تَوْفيقى ااِلّ بِاللّه

 توكّل چيست؟

 پرسيد: توكّل به خداوند عزّ و جلّ چيست؟ او در جواب گفتند: السالم عليهاز جبرائيل امين  آله و عليه اهلل صلىپيامبر مكرم اسالم 

 يَأس مِنَ الْخَلْقِ، فَاِذا كاّنَ الْعَبْدُ كَذلِكَ لَمْ يَعْمَلْاَلْعِلْمُ بِاَّنَ الَمخْلُوقَ اليَضُرُ وَ ال يَنْفَعُ وَ ال يُعّْطى وَ ال يَمْنَعُ، وَ اِسْتِعْمالِ الْ

                                                           
 تر است كه توكّل بيشترى به خداوند سبحان داشته باشد غررالحكم. ـ در بين مردم ايمان آن كس  قوى 1
 كند همان. اعتماد به خداوند داشته باشد به وى توكّل مىـ كسى كه اطمينان  و  2
 ـ نيكويى توكّل عبد بر خداوند به اندازه اعتماد وى به اوست همان. 3
 ام، شما و شركايتان فكر خود را جمع كنيد. ( من بر خداوند توكّل نموده11ـ )سوره يونس، آيه  4
 ام. نموده من به خداوند خود و شما توكّل 56ـ سوره هود، آيه  5
 توفيقى جز به خداوند ندارم، بر او توكّل كرده و به سوى او بازگشتم. 33ـ سوره هود، آيه  6
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 1، فَهذا هُوَ التَوَكُلُ.  وَ لَمْ يَّطْمَعْ فى اَحَدٍ سِوَى اللّه   وَ لَمْ يَرْجِ و لم يَخَفْ سِوَى اللّه   الَِحَدٍ سِوَى اللّه

هيچ كارى  را درك كنيم كه احدى غير از خداوند متعال توان معناى توكّل اين است كه با عمق جان، نه به لقلقه زبان، اين مهم

 را ندارد و تنها مصدر و منبعى كه قادر مطلق و هميشگى است، خداوند عزّ و جلّ است و بس.

 گويد: ابوبصير مى

قـال: انالّ  كُلِّ؟ قال: الينقينُ، قلت: فنما حندُّ الينقينِ؟ءٌ اِالّ ون لنهُ حدٌّ، قال: قلت: جُعِلْتُ فِداكن فنما حندُّ التّنوُ : لنيْسن شنىالسالم عليهقال الصادق 

 2شيئاً.   تنخافن منعن اللّه

 مراتب توكل

متفاوت است. و از  هاى مرمن اهلل در انسان اهلل بستگى دارد و سيرالى الى ها متفاوت است چرا كه ايمان به قرب مرات  ايمان انسان

 معرفت حق باشد، مراتبى بسيار مختلف دارد.طرفى عامل اساسى تقرّب به خداوند، كه 

انبُـوذنرُ فِـى  ًّامِننـةِ ون: اِنّن االيمانن عنشْرُ دنرنجاتٍ بِمننْزنلنةِ السُّلنمِ، ينصْعندُ مِنْهُ مِرْقاةٍ بنعْدن مِرْقاة... ون كانن الْمِقْدادُ فـى الالسـالم عليهقال الصادق 

 3التّاسِعنةِ ون سنلْمانُ فى عاشِرنةِ.

اى  فاصـله از اختالف مرات  ده گانه در اين روايت و امًال آن، مرات  كلى است، چرا كه بين هر مرتبه تا مرتبـه ديگـر نيـز مراد

 بسيار وجود دارد.

 درجات محبّين را پرسيد. حضرت در جواب فرمودند: السالم عليهنشينى از حضرت امير  باديه

 وَ اسْتَعْظَمَ ذَنْبَهُ وَ هُوَ يَظُنُ اَّنْ لَيْسَ فِى الدّارَيْنِ مَأخُوذٌ غَيْرُهُ.اَدْنى درجاتِهِمْ مَنْ اِسْتَصْغَرَ طاعَتَهُ 

اى هسـت.  درجـه ترين درجه ح ّ را شنيد بيهوش شد، و وقتى به هوش آمد، گفـت: آيـا بـاالتر از آن اعرابى چون وصف ضعيف

 حضرت پاسخ فرمود:

 4نَعَمْ سَبْعُوّنَ دَرَجَةً.

 دارد توجه كنيد: اى از مرات  توكّل را بيان مى كه مرتبهاينا به روايت ذيل 

 تفسير آيه شريفه: السالم عليهگويد: از امام كاظم  مى« على بن سُونيد»

 فَهُوَ حَسْبُهُ.    وَ مَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللّه

 فرمودند: السالم عليهرا جويا شدم. امام 

 فى اُمُورِكَ كُلِها، فَما فَعَلَ بِكَ كُنْتَ عَنْهُ راضِياً، تَعْلَمُ اَنَـهُ ال يَـأْلُوكَ     اَّنْ تَتَوكَلَ عَلَى اللّهدَرَجاتٌ مِنْها    اَلتَوَكُلُ عَلَى اللّه

 5وَ فى غَيْرِها.بِتَفْويضِ ذلِكَ اِلَيْهِ، وَ ثِقْ بِهِ فيها    خَيْراً وَ فَضْالً، وَ تَعْلَمُ اَّنَ الْحُكْمَ فى ذلِكَ لَهُ، فَتَوَكَلْ عَلَى اللّه
 

                                                           
بخشد و نه توان منع از آن  را داراست. و نيز از آنچه كه نزد مردم است مأيوس باشد. اگر چنين شـد، بنـده بـراى  ـ دانستن اينكه، مخلوق ضرر ونفعى ندارد، نه مى 1

، ص 11دهد، و به غير او اميد نداشته و از غير او هراسى ندارد و به كسى غير از خداوند طمع ندارد و اين همان توكّل اسـت بحـاراألنوار، ج  ملى انجام نمىغير خدا ع

133. 
ت؟ فرمود: از چيزى غير خداونـد ـ چيزى نيست مگر اينكه تعريفى دارد، عرض كردم: حدود و تعريف توكّل چيست؟ فرمود: يقين، عرض كردم، تعريف يقين چيس 2

 .51، ص 2كافى، ج  نهراسى اصول
رود... مقداد در پله هشتم و ابـوذر در پلـه نهـم و سـلمان در پلـه دهـم آن اسـت  باشد كه انسان پله پله از آن باال مى ـ ايمان ده درجه دارد، و به منزله پلكانى مى 3

 .162، ص 66بحاراألنوار، ج 
شود. اعرابـى بعـد از بـه  محبين اين است كه عبادات را اندك و گناهان را بزرگ شمارد و چنان گمان كند كه در دو جهان جز او مراخذه نمىترين درجات  ـ پايين 4

 .133، ص 1الوسائل، ج  اى هست؟ حضرت فرمود: بلى هفتاد درجه مستدرك هوش آمدن پرسيد آيا باالتر از آن درجه
خى از آن درجات اين است كه، در همه امورت بر خداوند توكّل كنى و آنچه براى  تو بپسندد، بدان راضى باشى، و بدانى او از هيچ ـ توكّل بر خدا درجاتى دارد، بر 5

به او، و  دهد، پس بر خداوند توكّل كن به وسيله تفويض امور كند، و نيز بدانى كه حكم از آن اوست و به هر چه بخواهد حكم مى خير و فضلى درباره تو كوتاهى نمى

 .122، ص 11؛ بحاراألنوار، ج 65، ص 2كافى، ج  به او در امور شخصى و غير آن اعتماد بنما اصول
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 زماّن توكّل

كار خود را بـه  اى پيش آيد و آن اينكه توكّل چه بسا موج  سستى و ركود شود، زيرا انسان وقتى شايد براى اهل تحقيق شبهه

چنين حالتى موج   خدا واگذار كند و از او يارى بخواهد، به اميد خداوند خود خواهد نشست و حركتى انجام نخواهد داد. وطبعا

 گذاشت. هاى فردى و اجتماعى خواهد كود و يا حتّى تنزل شده و تاثير نامطلوب خود را در تمام زمينهر

خـود، از  در پاسخ به اين شبهه بايد گفت دايره توكّل چنان يله و رها نيست كه هر كس در هر شرايطى كـه خواسـت بـه ميـل

 حركت باز ايستاده و خود را متوكل جلوه دهد.

كـار انـدازد،  قدرت انديشه و تفكر و عقل و خرد اعطاء فرموده است. او بايد بينديشد، قدرت عاقله خويش را به خداوند به انسان

« استخاره»وسيله  اگر به نتيجه نرسيد به برادران خويش رجوع كند و با آنها مشورت نمايد، يا با خداوند مشورت كرده و از او به

 د، توكّل نمايد. بلى او بايد زانوى شتر را ببندد و توكّل كند.طل  خير كند، آنگاه كه عزم بر عملى نمو

 پرسد: آيا رها كنم و توكّل نمايم؟ حضرت در پاسخ فرمود: از حضرت مى آله و عليه اهلل صلىيكى از اصحاب پيامبر معظم 

 1قَيِدْها وَ تَوَكَلْ.

رها نمايم و  آيا زانوى شتر را ببندم و توكّل كنم يا سنت آورده است  كه كسى به رسول خدا عرض كرد: ترمذى از محدثين اهل

 توكّل كنم؟ حضرت در پاسخ فرمودند:

 2اُعْقُلْها وَتَوَكَلْ.

 مًنوى آورده است

 
 گفت پيمبر به آواز بلند                                         

وى اُشتر ببندبا توكل زان                                                       

                                                           
 .5623ـ آن را ببند و توكّل نما كنزالعمال،  1
 322، ص 2ـ ببند و توكّل كن سنن ترمذى، ج  2

 



 172 

با توكل زانوى اُشتر ببند  گفت پيمبر به آواز بلند

كـرد كـه  اى را مشاهده عدّه آلـه و عليه اهلل صلىعالوه اينكه اسالم با ركود و سستى حتى به بهانه توكّل به شدّت مخالف است، رسول خدا 

هستيم. حضـرت در   هستيد؟ عرض كردند: متوكّل اى نمودند، حضرت فرمود: شما چه دسته كردند و امرار معاش نمى زراعت نمى

 پاسخ فرمود:

 1ال، بَلْ اَنْتُمْ مُتَكِلُوّنَ.

پرسـيدند: شـما  اى با اينكه سالم بودند در گوشه مسجد نشسته بودند، حضرت نيز روزى مشاهده فرمود، عده السالم عليهحضرت امير 

 رمودند:چه كسانى هستيد؟ آنها گفتند: ما متوكّلين هستيم، حضرت ف

 ال بَلْ اَنْتُمُ اَلْمُتَأَكِلَةُ، فَاِّنْ كُنْتُمْ مُتَوَكِلينَ فما بَلَغَ بِكُمْ تَوَكُلُكُمْ؟

 كنيم. حضرت فرمود: خوريم، نبود صبر مى عرض كردند: بود مى

 هكَذا تَفْعَلُ الْكِالبُ عِنْدَنا.

 كنيد؟ حضرت فرمود: عرض كردند: شما چه مى

 2نا، وَ اِذا فَقَدْنا شَكَرْنا.اِذا وَجَدْنا  بَذَلْ

 وقتى آيه شريفه:

 3يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ  ال يَحْتَسِبُ.   وَ مَنْ يَتَقِ اللّه

متوجـه  در منزل نشستند و به اميد رسيدن روزى، مشـيول عبـادت شـدند، پيـامبر آله و عليه اهلل صلىاى از اصحاب پيامبر  نازل شد، عده

 شدند و به كارشان ايراد گرفتند  و فرمودند:

 4اِنّى الََبْغَضُ الرَجُلَ فاغِراً فاهُ اِلى رَبِهِ: اَللّهُمَ ارْزُقْنى، وَ يَتْرُكُ الّطَلَبَ.

طبيعى خود محقق  پس هر چند همه امور در قبضه قدرت حق تعالى است، اما هر امرى در شرايط عادى از طريق علل و عوامل

 شود. ىم

 5اننْ ينجْرِىن االشياءن اِالّ بِانسْبابٍ.   : انبنى اللّهالسالم عليهقال الصادق 

نخـورى سـالم  مريض شدند، طبي  دارو تجويز كرد، حضرت نخورد و به اميد شفا بود، خطـاب رسـيد، تـا السالم عليهحضرت موسى 

 شوى، مگر چه كسى شفا را در دارو ايجاد كرده است. نمى

 ه نفساطميناّن ب

اسـت كـه انسـان  اعتماد به نفس در مقابل اعتماد به غير، صفتى ممدوح و پسنديده است، در اين صورت معناى اين صفت اين

 گيرد. متكى به خود باشد، امورش را به غير واگذار نكند، توان و قدرت خدادادى را در خود ببيند و از آنها بهره

بينـى  خـودبزرگ باشد، معناى اين صفت، عج  و غـرور و اوند متعال، صفت رذيله مىاما اعتماد به نفس در مقابل اعتماد به خد

 است و دقيقاً در مقابل توكّل قرار گرفته و متضاد آن است.

 فرمايند: مى السالم عليهحضرت امير 
 

                                                           
 .211، ص 11ـ خير، شما تكيه كنندگان هستيد مستدرك الوسائل، ج  1
كنيم و اگر نيافتيم شـكر  ما كنل بر ديگرانيد، اگر متوكّل بوديد، بگوييد توكّل شما را به كجا رسانده است؟ سگهاى ما چنينند، ما اگر چيزى بيابيم بذل مىـ خير ش 2

 .222نماييم همان، ص  مى
 رساند. دهد و او را از جايى كه گمان نبرد روزى مى رار مى( كسى كه تقواى الهى پيشه كند خداوند را خروج از مشكالت براى  او ق3و  2ـ )سوره طالق، آيات  3
 .351، ص 5دانم تفسير نورالًقلين، ج  ـ من كسى كه ل  به سوى پروردگارش باز كند و بگويد خدايا مرا روزى بده ولى طل  روزى نكند، مبيوض مى 4
 .6از مصادر بحاراألنوار، ص ـ خداوند ابا دارد از اينكه چيزى را بدون علت جارى سازد بصائرالدرجات  5
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 1اِيّاكَ وَ الثِقَةَ بِنَفْسِكَ، فَاِّنَ ذلِكَ مِنْ اَكْبَرِ مَصائِدِ الشَيّْطاّنِ.

 ترين خاليق معرفى شده است. ه خود متكى باشد، بدترين و ميبوضو كسى كه ب

 اِلى نَفْسِهِ جائِراً عَنْ قَصْدِ السَبيلِ، سائِراً بِغَيْرِ دَليلٍ، اِّنْ دُعِىَ اِلـى    تَعالى لَعَبْداً وَكَلَهُ اللّه   وَ اِّنَ مِنْ اَبْغَضِ الرِجالِ اِلَى اللّه

 2ّنْ دُعِىَ اِلى حَرْثِ االْخِرَةِ كَسِلَ كَاَّنَ ما عَمِلَ لَهُ واجِبٌ عَلَيْهِ وَ كَاَّنَ ماوَنى فيهِ ساقِطٌ عَنْهُ.حَرْثِ الدُنْيا عَمِلَ، وَ اِ

 كند. مى بنابرانى هرگونه اعتمادى به غير خداى تبارك و تعالى ناپسند است. روايت ذيل توكّل به غير خداوند را مذمت

 3اِلنيْهِ.   ون كنلنهُ اللّه   اِنْقنطنعن اِلى غنيْرِ اللّه: مننْ  السالم عليهقال الجواد 

اينجا جاى خنده  به وى گفت:« يهودا»خواستند حضرت را در چاه افكنند، حضرت تبسمى نمود،  گويند برادران يوسف وقتى مى

من دارد، با اينكه بـرادران  باام براى اين بود كه روزى در فكر بودم، چگونه كسى توان اظهار دشمنى  نيست. يوسف فرمود: خنده

 قدرتمندى دارم. اكنون خداوند مرا متوجه ساخت كه نبايد به غير او توكّل كنم.

 فرمايد: در مورد لزوم توكّل به خداوند و نهى از توجه به غير او مىآله و عليه اهلل صلىرسول مكرم اسالم 

 4اِلَيْهِ.   نَةٍ وَ مَنْ اِنْقَّطَعَ اِلَى الدُنْيا وَ كَلَهُ اللّهكُلَ مَؤُ   كَفاهُ اللّه   مَنْ اِنْقَّطَعَ اِلَى اللّه

 آثار توكّل

مهمى داشته  بايست اين خصيصه، آثار روانى و جسمانى اهميت زيادى كه براى توكّل ذكر كرديم بيانگر اين مطل  است كه مى

 نماييم: باشد. اينا برخى از اين آثار را به طور خالصه مطرح مى

 توانه محكمـ پش 1

 سازد. اى محكم بوده و انسان ضعيف را به مبدأ قدرت و توان متصل مى توكّل به خداوند در مشكالت، پشتوانه

گفتنـد،  مى داشتند و روزها به حضرتآلـه و عليه اهلل صلىها جلسات سرّى بر عليه پيامبر  قرآن كريم در مورد آن دسته از منافقين كه ش 

 فرمايد: م، خطاب به پيامبرش مىاي ما به تو ايمان آورده

 5وَكيالً.   وَ كَفى بِاللّه   ... فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَكَلْ عَلَى اللّه

 سازد به اينكه خداوند خود كفيل انجام امور متوكّل است. آيه ذيل كه در آغاز بحث گذشت نيز متوكّل را اميدوار مى

 6ءٍ قَدْراً. لِكُلِ شَى   بالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّه   وَ حَسْبُهُ اِّنَ اللّهفَهُ   ... وَ مَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللّه

 اند: در بيان كفايت خداوند فرموده السالم عليهو امام رضا 

ربُ العـالَمينَ،     ينَ، حَسْبِىَ اللّهحَسْبِىَ الرَبُ مِنَ الْمَربُوبينَ، حَسْبِىَ الْخالِقُ مِنَ الَمخْلُوقينَ، حَسْبِىَ الرّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوق

ال الهَ اِالّ هُـوَ     مَنْ هُوَ حَسْبى، حَسْبى مَنْ لَمْ يَّزَلْ حَسْبى، حَسْبى مَنْ كاّنَ مُذْكُنْتُ لَمْ يَّزَلْ حَسْبى، حَسْبِىَ اللّه حَسْبى

 1رَبُ الْعَرْشِ العَظيمِ. عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَ هُوَ

 باره فرموده است: در همين مالسال عليهحضرت امير 

                                                           
 هاى شيطان است غررالحكم. ـ از اعتماد بر خودت بپرهيز، كه اين از بزرگترين دام 1
دارد. اگر به مطـامع دنيـوى  اى است ك خداوند او را به خودش واگذاشته، از راه راست منحرف شده و بدون راهنما قدم بر مى ترين افراد نزد خداوند بنده ـ مبيوض 2

دهد بر او واج  و آنچه كـه از  نمايد، گويا آنچه را كه انجام مى كوشد، و اگر براى امرى اخروى مورد خطاب قرار گيرد سستى مى نده شود براى رسيدن به آن مىخوا

 ح.صال به ترتي  صبحى 123به ترتي  فيض االسالم و  122البالغه، خطبه  كند از دوش او برداشته شده است نهج آن شانه خالى مى
 .155، ص 11كند بحاراألنوار، ج  ـ كسى كه به غير خداوند اعتماد داشته باشد، خداوند او را به همان واگذار مى 3
د كنـ بـه دنيـا واگـذار مـى ـ كسى كه تنها به خداوند توكّل كند، خداوند او را در تدارك اسباب هر كارى كفايت خواهد كرد و آنكه به دنيا توكّل كند، خداوند او را 4

 .113، ص 11همان، ج 
 ( به آنها اعتنا مكن، و به خداوند توكّل نما، تا او يار و مدافع تو باشد.31ـ )سوره نساء، آيه  5
 ار داده است.اى قر رساند و او براى هر چيزى اندازه كند، خداوند فرمان او را به انجام مى ( و هر كسى بر خدا توكّل كند، او كفايت امرش را مى3ـ )سوره طالق، آيه  6
ها مرا كافى از ديگران است، او مرا كافى است، كافى است مرا آنكه هميشه مرا كافى بود و از  ـ خداى رب العالمين، خداى خالق، خداى رازق، خداى پروردگار جهان 1

 الجنان، تعقيبات صبح. گار عرش با عظمت است مفاتيحكنم و او پرورد زمان وجودم مرا كافى بوده است آن كه واحد بى شريا است مرا كافى است به او توكّل مى
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 1اَلتَوَكُلُ خَيْرُ عِمادٍ.

 ـ تقويت روحيه 2

المتنـاهى او  به دنبال حصول اثر سابق، قل  انسان متوكّل تقويت يافته و سختى پيش آمده را در مقابل عظمت خداوند و تـوان

 نموده است. قوت قل  را توكّل معرفى ريشه السالم عليهشود. حضرت امير  شمارد و آماده دريافت فيض حقّ مى كوچا مى

 2.  اَصْلُ قُوَةِ الْقَلْبِ اَلتَوكُلُ عَلَى اللّه
 ـ تسهيل امور 3

شـخص متوكّـل بـا  شوند، اما ها و مشكالت به واسطه ضعف روحيه، و ايجاد حالت يأس و پريشانى، حاصل مى بسيارى از سختى

شود. زيـرا او  مشكالت بر وى مى پايدارتر بوده و همين امر موج  ساده شدنداشتن روحيه قوى، در مقابل ناماليمات صبورتر و 

 گيرد. مى شمارد و با همين ديد، در مقابل آن قرار مصائ  را در مقابل روح قوى خود، ضعيف مى

 3بابُ ون تنبنوّنءن الْخنفْضُ ون الْكنرامنةُ.هاننتْ لنهُ الصِّعابُ ون تنسنهّنلنتْ عنلنيْهِ االَْنسْ   : مننْ تنوكّنلْ عنلنى اللّهالسالم عليهقال على 

 ـ قوت جسمانى 4

ترين مردم  قوى متوكّل راآله و عليه اهلل صلىتوكل به مبدأ اليتناهى، تقويت جسم را در برابر شدائد و مشكالت، در پى دارد. لذا رسول خدا 

 فرمايد: معرفى مى

 4.  وَكَلْ عَلَى اللّهمَنْ اَحَبَ اَّنْ يَكُوّنَ اَقْوَى النّاسِ، فَلْيَتَ

 ـ پيروزى 5

 اثر پنجم توكّل به دنبال آثار سابق، پيروزى و موفّقيّت متوكّل است.

 5ال يُهْزنمُ.   ال يُيْلن ُ، ون مننْ اِعْتنصنمن بِاللّه   : مننْ تنونكّنلن عنلنى اللّهالسالم عليهقال الباقر 

 ـ محو شبهات 6

يكى از آثار مهم  باشد، براى پيروزى و موفقيت ابليس و شياطين در مقابله آنها با انسان مىهاى فكرى، عاملى  ها و وسوسه شبهه

 توكل، برطرف شدن اين شبهات است.

 6سُبْحاننهُ انضائنتْ لنهُ الشُّبُهاتُ.   : مننْ تنونكّنلن عنلنى اللّهالسالم عليهقال على 

 ـ آخرت 7

 دارد. ناهان، براى افزايش اميدوارى به غفران و بخشش اثرى بسيار مهمتوكّل در مقابل ياس و نااميدى حاصل شده از گ

خافَنى مِـنْ عُقُوبَتِـكَ   اِلّهِى اِّنْ كاّنَ قَلَ زادى فِى الْمَسيرِ اِلَيْكَ فَلَقَدْ حُسْنُ ظَنّى بِالتَوَكُلِ عَلَيْكَ، وَ اِّنْ كاّنَ جُرْمى قَدْ اَ

 1مِنْ نَقِمَتِكَ. رَجائى قَدْ اَشْعَرَنى بِاالَمْنِ فَاِّنَ

 

 

 

 

                                                           
 گاه است غررالحكم. ـ توكّل بهترين تكيه 1
 ـ ريشه قوت قل ، توكّل بر خداوند است همان. 2
 ها در برابرش آسان شوند و راهكارها هموار گردند و در آسايش و كرامت جاى گيرد همان. ـ كسى كه به خدا توكّل كند، سختى 3
 .151، ص 11ترين مردم باشد، بايستى بر خداوند توكّل كند بحاراألنوار، ج  ه دوست دارد قوىـ كسى ك 4
 خورد همان. شود و آنكه به او چنگ زند شكست نمى ـ كسى كه به خداوند توكّل كند ميلوب نمى 5
 شود غررالحكم. ها براى وى روشن مى ـ كسى كه به خداوند توكّل كند، شبهه 6
ترسـاند، ولـى اميـدواريم، اطمينـان و ايمنـى از  ام، و اگر گناهم مرا از عقوبت تـو مـى ام در مسير تو كم بوده ولى گمان نيا با توكّل به تو داشته وشهـ خدايا اگر ت 1

 عشرة، مناجات پنجم. انتقامت به من داده است مناجات خمس
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 امتحاّن

 1ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ االَمْوالِ وَ االَنْفُسِ و الَثمَراتِ وَ بَشِرِ الصّابِرينَ. وَ لَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَى

فرمـود تـا  نى عقـل مرحمـتخداوند متعال بشر را خلق نمود و تمام نيازهاى وى را در اختيارش گذاشت به او رسول باطنى يع

فرستاد، تا برخى عقول  هاى ظاهرى را بتواند راه سعادت از شقاوت را تميز دهد و انبياء و رسوالن و مصاحف آسمانى يعنى حجّت

 پذيرش راه باطل از آنان سل  كند، و هاى احتمالى براى زنگارگرفته را بيدار نمايد و در نهايت حجّت بر بندگان تمام شود و بهانه

اختيار كامل در مقابل حوادث خرد و كالن قرار  اى يعنى عقل و خرد و اهداء طريق هاديان، با نيز بشر را با داشتن چنين سرمايه

العمل او را  برابر او مجسم كرد تا او را بيازمايد و عكس ها را در ها و باطل داد و در هر حال و هر لحظه و در همه آنات زندگى حقّ

 آشكار سازد.

اسـت، بلكـه  ها آگـاه ها و ناكرده ببرد، زيرا او به ناگفته ته اين امتحان و آزمايش نه براى اين است كه خداوند به اسرار بشر پىالب

و آنهـا را نتيجـه  بدان جهت است كه انسان خلع سالح گردد و به آنچه كه به وى از مًوبت و عقوبت خواهد داد، معترض نشود

 افعال و اختيار خود ببيند.

 دهيم. ر پى اين مقدمه، بحث را تحت عناوين ذيل ادامه مىد

 آيد امتحاّن حتماً به عمل مى

آغاز بحث ذكـر  اى كه در پذيرد. آيه اى جدى و حتمى است و استًناء نمى آيد كه امتحان بندگان، قضيه از آيات و احاديث بر مى

 فرمايد. حانى را نيز عنوان مىشد ضمن تأكيد بر حتمى بودن امتحان، چندين راه امتحان و ماده امت

 در آيات ديگرى نيز لزوم امتحان مطرح شده است. به دو نمونه از اين دسته آيات توجه كنيد.

 2اَحَسِبَ النّاسُ اَّنْ يُتْرَكُوا اَّنْ يَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ ال يُفْتَنُوّنَ.

امتحـان  كنـد و سـپس بـه بيـان و به شـدّت آن را رد مـى پندارد ها را خيالى واهى مى در اين آيه، خداوند امتحان نشدن انسان

 پردازد. هاى گذشته مى امّت

 3اَيَحْسَبُ االِْنْساّنُ اَّنْ يُتْرَكَ سُدىً.

در آيات بعد از  ها، داند و ضمن تأكيد بر امتحان انسان در اين آيه، امتحان نشدن انسانها را، معلول عبث و بيهوده بودن خلقت مى

 كند. او اشاره مىآن به كيفيت خلقت 

 چرا امتحاّن؟

جـزء  همان طورى كه در مقدمه بيان كرديم علت امتحان اين نيست كه خداوند بـه چيـزى آگـاه شـود، خداونـد متعـال، جـزء

نقشـى را ايفـاء  پيمايد، و در فالن حادثه چه كند و چه راهى را مى داند چه مسيرى را طى مى هاى بشر را خلق كرده و مى سلول

اى  پيروز شود، مرحله . بلكه علت امتحان اين است كه بشر ترقّى يابد و به مراحل بعد برود، بشر با هر امتحان اگر از آنكند و.. مى

تر را  اى كامل بود و نويد مرحله تر خواهد گردد و طبعا امتحان بعدى از امتحان گذشته قوى گذارد كه بدان برنمى را پشت سر مى

 خواهد داد.

امتحان موفق شويم،  طل ، درخواست امتحان نشدن از خداوند متعال اشتباه است، بلكه بايستى دعا كرد كه دربا توجه به اين م

 فرمايند: باره مى دراين السالم عليهحضرت امير 

 مُشْتَمِلٌ عَلـى فِتْنَـةٍ، وَ لكِـنْ مَـنِ اسْـتَعاذَ      وَ ال يَقُولَنَ اَحَدُكُمْ، اَللّهُمَ اِنّى اَعُوذُبِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ، الَِنَهُ لَيْسَ اَحَدٌ  اِالّ وَ هُوَ

                                                           
 كنيم، اى پيامبر به صابران بشارت ده. ها و نتايج، آزمايش مى اموال و جان ( حتماً شما را به ترس، گرسنگى، از بين رفتن155ـ )سوره بقره، آيه  1
 شوند و امتحان نخواهند شد؟ برند همين كه بگويند ايمان آورديم رها مى ( آيا مردم گمان مى2ـ )سوره عنكبوت، آيه  2
 شود؟ كند بى هدف رها مى ( آيا انسان خيال مى36ـ )سوره قيامت، آيه  3
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 1فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ مُضاِلّتِ الْفِتَنِ.

باره  دراينالسالم عليهامير  شود كار نيا و بد آدمى آشكار شود و حجّت بر وى تمام گردد. حضرت نكته ديگر اينكه، امتحان موج  مى

 فرمايد: مى

 2بِهِمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ لكِنْ لِتَظْهَرَ االَفْعالُ الّتى بِها يُسْتَحَقُ الثَوابُ وَ الْعِقابُ. وَ اِّنْ كاّنَ سُبْحانَهُ اَعْلَمُ

 چنين شخصى با ديدن نامه اعمال خود در محشر، در واقع نفس اعمال خود را ديده است و لذا حق اعتراض ندارد.

 تأخير عذاب

هم معاصـى  نمايد، تا چرا خداوند به محض صدور گناه از شخصى او را عذاب نمىشايد اين سرال به برخى اذهان خطور كند كه 

پاسخ بـه ايـن سـرال،  ديگر چون جرى شدن بر گناه يا نااميدى و... پيش نيايد و هم اينكه گناه كمترى در جامعه محقق شود؟

حد اين نوشتار بايد متذكر شد  ت. اما درطلبد و ما به حول و عنايت خدا در مبحث توبه به آن خواهيم پرداخ بحث مفصلى را مى

 كه:

شـوند. در  نمى اوالً: اگر هر گنهكارى در پى انجام گناه، معذب شود، نه او و نه ديگران به خاطر ترس از عذاب فورى مرتك  گناه

دهد.  محرّمات مى ترك شود و آدمى بدون اختيار و تحت جبر و اكراه تن به انجام واجبات و اين صورت اختيار از انسان سل  مى

توانـد  اختيـار محـض دارد و مـى طبيعى است چنين ترك گناهى پسنديده نيست،ترك گناهى شايسته است كه انسان با اينكه

 معصيت كند، از ارتكاب آن خوددارى ورزد.

وسـيله  بـدين ند و خداونداند و اميد بازگشت ندار كاران اين است كه آنان كار را از حد گذرانده ثانياً: علت تاخير عذاب برخى گنه

 فرمايد: دهد، تا بار خطاهايشان افزون شود. قرآن درباره اين عده مى ترى قرار مى آنان را در معاصى ژرف

 3بٌ مُهينٌ.لَهُمْ عَذاوَ ال يَحْسَبَنَ الَذينَ كَفَرُوا اَنَما نُمْلى لَهُمْ خَيْرٌ الَِنْفُسِهِمْ اِنَما نُمْلى لَهُمْ لِيَّزدادُوا اِثْماً وَ 

 رود. وى مى ثالًاً: چه بسا گناهكارى بعد از گناه خود پشيمان شود و واقعاً توبه كند. اگر او سريعا عذاب شود اين فرصت از دست

متكوّن شوند لذا او  اى رابعا: گاهى علت تأخير عذاب به اين جهت  است كه چه بسا از صل  گناهكار، فرزندان و نوادگان شايسته

 د تا آن نسل پا به حيات گذارند و يا شرايط ايجادشان محقق گردد.بايد بمان
 هاى گذشته امتحاّن امّت

 هاى گذشته دارد. چندين آيه در قرآن اشاره به امتحان امتّ

 4الَذينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَ الْكاذِبينَ.   وَ لَقَدْ فَتَنَا الَذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللّه

 وَالضّـرّاءُ وَ زُلّْزِلُـوا حَتّـى يَقُـولَ    مْ حَسِبْتُمْ اَّنْ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ وَ لَمّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَتْهُمُ الْبَأْساءُ اَ

 5قَريبٌ.   ااَل اِّنَ نَصْرَاللّه   الرَسُولُ وَ الَذينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُاللّه

 هاى گذشته: اى از امتحانات امّت نمونه

 السالم عليهـ امت حضرت موسى  1

 روز شنبه بود. اى امتحان شدند كه از جمله آنها آزمايش به خوددارى از صيد ماهى در امت حضرت موسى به آزمايشات عديده

ننمايند، مدتى  بر  بايست روز شنبه صيد گيران يهودى، نيز مى خداوند دستور داده بود كه يهود روز شنبه را تعطيل كنند، ماهى

                                                           
خواهيد به خدا پناه ببريد، از امتحانـات گمـراه كننـده پنـاه ببريـد  برم از امتحان شدن، زيرا هر كس امتحانى دارد. اگر مى از شما نگويد خدايا پناه مى ـ هيچ كس 1

 صالح. به ترتي  صبحى 23االسالم و  به ترتي  فيض 22البالغه، حكمت  نهج
 شوند، آشكار شوند همان. است، ولى امتحان براى اين است كه، اعمالى كه موج  استحقاق ثواب و عقاب مىتر  ـ هرچند خداوند سبحان از مردم به خودشان آگاه 2
دهـيم فقـط بـراى اينكـه بـه گناهـان خـود بيفزاينـد و عـذاب  كنند كه مهلت به سود آنهاست، ما به آنها مهلـت مـى ( كفار خيال مى113عمران، آيه  ـ )سوره آل 3

 مهياست.اى براى آنها  خواركننده
 اند آزموديم، بايستى علم خداوند در مورد كسانى كه راست مى گويند و نيز دروغگويان تحقق يابد. ( ما كسانى را كه پيش  از آنان بوده3ـ )سوره عنكبوت، آيه  4
شما رسد؟ به آنان بالهـايى رسـيده آنقـدر كـه بـه  اى مًل آنچه برگذشتگان رسيده بر آنكه حادثه شويد بى آيا خيال كرديد وارد بهشت مى 214ـ  سوره بقره، آيه  5

 پيامبر خود گفتند: يارى خداوند چه هنگام فرا خواهد رسيد؟ آگاه باشيد كه يارى خدا نزديا است.
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ماهيان حتى بر صفحه آب ظاهر  اين منوال گذشت، آنها متوجه شدند روزهاى ديگر هفته ماهى دريا بسيار كم است و روز شنبه

عـد آنهـا را نمودند و در روزهـاى ب انحرافى مى شوند. آنان دست به حيله زدند و ماهيان را در روز ممنوعه از دريا وارد كانالى مى

 كردند. خداوند متعال به خاطر اين نافرمانى، آنان را عذاب فرمود. صيد مى

 1وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَذينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئينَ.

و خونريزى با  بود. آنان چون خود را در آستانه جنگاسرائيل به سرزمين مقدس  ديگر از موارد امتحان، دستور الهى به ورود بنى

جنـگ كنيـد، مـا  جسارت نموده و گفتند: تو و پروردگارت برويـد السالم عليهحاكمان قوى شهر ديدند، ترسيدند و به حضرت موسى 

 گرفتار ساخت.« تيه»ادبى، آنان را چهل سال در وادى  ايم. خداوند به واسطه اين بى اينجا نشسته

 2يا مُوسى اِنّا لَنْ نَدْخُلَها اَبَداً ما دامُوا فيها فَاذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُكَ فَقاتاِل اِنّا هيهُنا قاعِدُوّنَ.قالُوا 

ماندن حضـرت  براى گرفتن احكام تورات به كوه طور رفت.السالم عليهيكى ديگر از موارد امتحان، گوساله سامرى بود. حضرت موسى 

اى به  سامرى كه مجسمه اسرائيل چون بعد از سى ش  موسى را نديدند، گرد هل ش  رسيد. بنىدر وادى طور از سى ش  به چ

گرفتند. خداوند در كوه طور قضيه را  فرساى پيامبرشان را ناديده شكل گوساله ساخته بود، جمع شدند و اين همه زحمات طاقت

 به وى رسانيد. تحان رااسرائيل  در اين ام به حضرت موسى وحى فرموده وخبر عدم موفقيت بنى

 3قالَ فَاِنّا قَدْفَتَنّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ اَضَلَهُمُ السّامِرِىُ.

 السالم عليهـ امت صالح  2

پرست گردند و  بت ها خواسته حضرت صالح را اجابت كردند، همه پرستيدند، روزى را مشخص كردند تا اگر بت امت صالح بت مى

مشـخص جمـع شـدند و  را پذيرفت، آيين يكتاپرستى پيشه كنند. روز موعود فرا رسيد و همه در محـلاگر خداوند دعاى آنان 

ثمودى، انابه و تضرع را به حد اعلى  پرستان هاى آنان حرفى بزنند، بت ها را نيز آورده بودند. خواسته صالح تنها اين بود كه بت بت

پرسـتان رسـيد، آنـان از  نوبت درخواسـت بـت اى نداشت. كردند، اما فايده ها تضرع مى رسانيدند، سر برهنه نموده و به درگاه بت

ده ماهه از دل كوه خارج شود. پيامبر خـدا از درگـاه  اى با اوصاف مشخصى از جمله سرخ رنگ، پرپشم و حضرت خواستند، ناقه

ردند كه دعاى صالح اجابت نشود، امـا هاى خود ك انابه نزد بت پرستان بار ديگر شروع به احديّت چنين اعجازى را طل  نمود، بت

اندكى از آنان همگى ايمان آوردند و قرار بر اين شد كه ناقـه را آزار  همه ديدند از دل كوه شترى با همان اوصاف خارج شد. جز

ه مردم ناقه را پى كرد، و چون هم« قدارابن سالف»اينكه شخصى به نام  نرسانند. ساليان متمادى و به نقلى سى سال گذشت. تا

 شكست خورده محسوب شدند. به اين عمل راضى بودند، همگى از امتحان الهى

 4فَعَقَرُوها فَقالَ تَمَتَعُوا فى دارِكُمْ ثَالثَةَ اَيّامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ.

 داد. ا توضيح خواهيممواد امتحانى بسيارند، برخى از آنها را در آيه شريفه آغاز بحث ديديم و در اينجا ما چند نمونه ر

 مواد امتحاّن

 ـ بال 1

آن را جـدا  شود، ولى به واسطه اهميـت مطلـ  عنوانى كلى است و موارد ديگرى كه خواهد آمد را شامل مى« بال»هر چند كه 

مصـيبت، مصـون و  شود و آن كـس كـه از ايم. بال و مصيبت بر هر كسى كه مصلحت خداى در هدايت وى باشد، وارد مى آورده

وقتـى حضـرت وارد منـزل  وظ است، قطعاً در استدراج قرار گرفته و خداوند به او نظر ندارد. روزى پيامبر مهمان كسى بود،محف

اهلل  ميزبان عـرض كـرد: يـا رسـول شد تخم مرغى از روى ديوار افتاد و با ميخى برخورد كرد و سالم ماند، حضرت تعج  كردند.

برگشـتند. ميزبـان علـت را پرسـيدند،  ام. پيامبر بدون اينكه وارد منزل شـود  نديدهكنى؟ به خدا سوگند در عمرم بال تعج  مى
                                                           

 اى درآييد. ه طرد شدهايد؟ ما به آنان گفتيم به صورت بوزين اند، آگاه شده ( از حال كسانى از شما كه در روز شنبه نافرمانى كرده65ـ )سوره بقره، آيه  1
 ( بنى اسرائيل گفتند: اى موسى تا آن مردم در آنجا هستند، ما هرگز وارد آن سرزمين نخواهيم شد، تو و پروردگارت برويد و جهاد كنيد مـا24ـ )سوره مائده، آيه  2

 ايم. اينجا نشسته
 و سامرى آنها را گمراه نمود. خداوند فرمود: ما قوم تو را بعد از تو آزمايش كرديم 35ـ سوره طه، آيه  3
 ناقه را پى كردند، پيامبر به آنها گفت: مهلت شما تمام شده، سه روز در خانه بمانيد وعده الهى دروغ نيست )خواهد رسيد(. 65ـ سوره هود، آيه  4
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 1شوم. اى كه بال نباشد وارد نمى فرمود: در خانه

باليش بيشتر  نمايد و هر آن كس كه چشد و در رسيدن بال به وى و صبر در آن، مقامات باالتر را فتح مى انسان با ايمان، بال مى

 نزديكتر است.است به خداى خويش 

                                                           
 .2362، ح 2ـ اصول كافى، كتاب ايمان و كفر، ج  1
 



 179 

دهند جام بال بيشترش مى  تر است هر كه در اين بّزم مقرب

 فرمايد: مى السالم عليهامام صادق 

 1اِنَما الْمُؤْمِنُ بِمَنّْزِلَةِ كَفَةِ الْميّزاّنِ كُلَما زيدَ فى ايمانِهِ زيدَ فى باَلئِهِ.

سموم و آفـات  وى را برد؛ صاعقه، شترانش را نابود كرد؛حضرت ايوب ده پسر خود را در يا روز از دست داد؛ سيل، گوسفندان 

كردند؛ زنش براى مردم  اثرى از باغات او بر جاى نگذاشت؛ خود بدان حد بيمار شد كه از ترس واگير بودنش او را به بيابان تبعيد

ر شـدند چـون ترسـيدند شـه شد، مـردم مـانع ورود زن بـه ديد و روانه صحرا مى كرد و چيزى براى شوهر تهيه مى شهر كار مى

 ها آورد.  بيمارى همسر را به خانه

نشـده اسـت،  اين زن روزى شيطان را مجسم در برابر چشمان خود ديد، ابليس به او گفت: داروى شوهر تو خوردن گوشت ذبح

ند نمود، به واسـطه خداو گوشتى كه نام خدا بر اونبرند، پيامبر خدا وقتى اين خبر را شنيد متوجه فري  شد و استياثه به درگاه

 اين همه صبر كه منًنلْ شده است، درهاى رحمت بار  ديگر بر وى گشوده شد.

آوردند و درخت  حضرت زكريا هنگام فرار از تعقي  كفار در درختى پنهان شد، به راهنمايى شيطان جاى او را يافتند و تييه اره

 2و حضرت را دو نيم كردند و...   .

                                                           
 .212، ص 61ه بر ايمانش افزوده شود باليش بيشتر است بحاراألنوار، ج هاى ترازو است، هر چ ـ همانا مرمن همانند كفه 1
 مراجعه شود. 131ص  14و ج  352تا  341، ص 12ـ به روايات بحاراألنوار، ج  2
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مات اويم مات اويم مات او  او چشم لذات در بال هم مى

 فرمايند: مى السالم عليهاز اين روست كه امام صادق 

 1عَلَيْهِمْ ثُمَ الَذينَ يَلُونَهُمْ ثُمَ االَمْثَلُ فَاالَمْثَلُ.   اِّنَ اَشَدَ النّاسِ باَلءً اَالَنْبِياءُ صَلَواتُ اللّه

 كه آن حضرت فرمود: كند نقل مى السالم عليهابوبصير از امام صادق 

 2.اِّنَ الْحُرَ حُرٌ عَلى جَميع اَحْوالِهِ، اِّنْ نابَتْهُ نائِبَةٌ صَبَرَلَها وَ اِّنْ تَداكَتْ عليه المصائِبُ لَمْ تَكْسِرْهُ

                                                           
باشد  ها باشد به ترتي  باليش زيادتر مىاند و همين طور هر كسى كه به مًابه آن ها بيشتر است و بعد از انبياء، كسانى كه در پى آنها آمده ـ بالى انبيا از همه انسان 1

 .62، ص 11بحاراألنوار، ج 
، ص 11آورنـد همـان، ج  كند و اگر مشكالت بر وى هجوم آورند، او را از پاى در نمـى ـ آزاد مرد  در همه حال آزادمرد است اگر مصيبتى بر وى وارد شود صبر مى 2

62. 
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خواهى بال را مرحبايى زّن وصال دوست مى  جويى خرد را الوداعى گو بساط قرب مى

 فرمايد: نسوب به وى است مىدر شعرى كه م السالم عليهامام حسين 
و ايتمْتُ العيال لِكى اَراكا  تركتُ الخلقَ طُرا فى هواكا

 فلو قّطعتنى فى الحُبِ اِرْباً

312لَمّا مالَ الفؤادَ الى سِواكا 

                                                           
خويش را به خاطر تو كنار ـ همه چيز را در راه تو رها نمودم، و عيال  312

اى  گذاشتم، پس اگر در مسير ح ّ و عشق خود مرا قطعه قطعه كنى لحظه

 شوم. به سوى غير تو متمايل نمى
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 الْحُسَيْنِ؟ يكِبِاَخ   كَيف رأيْتِ صُنْعَ اللّهآمده است در جواب ابن زياد كه به وى گفت:  عليهاالسالمچنانچه در زيات حضرت زين  

 چگونه ديدى آن چه را كه خدا با برادرت حسين چه كرد؟ آن حضرت شجاعانه فرمودند:

 1ما رَاَيْتُ ااِلّ جَميالً.

 نتيجه صبر بر بال را نزد حضرت احديت، و در روايتى قدسى، چنين بيان كرده است.السالم عليهامام صادق 

 2كَرَ نَعْمائى وَ صَبَرَ عَلى بالئى كَتَبْتُهُ فِى الصِديقينَ عِنْدى.بِقَضائى وَ شَ [اِسْتَسْلَمَ]مَنْ رَضِىَ 

 ام عقيل باديه نشين بعد از با خبر شدن از مرگ فرزندش و در پى شنيدن آيه شريفه:

 3وّنَ.وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُ    ... وَ بَشِرِ الصّابِرينَ * الَذينَ اِذا اَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ قالُوا اِنّا للّه

را محقـق  هايـت رو به قبله كرد و چند ركعتى نماز گذارد و گفت: خدايا هر آنچه كه فرمودى من به انجام رسانيدم، تو نيز وعده

 فرما.

 اَللّهُمَ انى فعلت ما امرتنى فانجّزلى ما وعدتنى.

 4ماند. سپس افزود: اگر قرار بود كسى براى كسى بماند، پيامبر براى امت مى

                                                           
 .عليهاالسالمام زيارتنامه حضرت  ـ ديدى خداوند چه بر سر برادرت حسين آورد؟ حضرت در جواب فرمود: جز خوبى نديده 1
 .224، ص 21شود بحاراألنوار، ج  من شود و نعمت مرا شكر گزارد و بر باليم صبر كند از صديقين نزد من شمرده مى ـ كسى كه راضى و يا تسليم قضاء 2
اى ناگوار دچار شوند صبر پيشه كرده و گويند ما به فرمان خـدائيم و  ( به صابران بر آن سختيها بشارت ده، آنان كه چون به حادثه156و  155ـ )سوره بقره، آيات  3

 ى او رجوع خواهيم كرد.بسو
 .1، ص 2البحار، ج  ـ سفينه 4
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ورم تو زهر دهى به كه ديگراّن ترياك  خم زنى به كه ديگراّن مرهمگرم تو ز

 ـ فقر 2

 فقر را قرين كفر قرار داده است.  آله و عليه اهلل صلىاعظم بالها فقر است بدان حد كه حضرت پيامبر 

 1كادَ الْفَقْرُ اَّنْ يَكُوّنَ كُفْراً.

شِكوه از حق  ده و اظهار عجز ننموده و فقر خود را آشكار نساخته وپيروزى در بالى فقر به اين است كه فقير بر فقر خود صبر كر

مبتاليـت كنـيم چـه  خطاب  رسيد كه: به آتش نمرود مبتاليت كرديم صبر كردى، اگر به فقـرالسـالم عليهننمايد. به حضرت ابراهيم 

خطاب رسيد: به عزت و  ر نمرود؟يا ربّ الفقر اشدّ من ناتر است؟  كنى؟ حضرت عرضه داشت: آيا فقر از آتش نمرود سخت مى

 ام. تر از فقر نيافريده جاللم باليى سخت

آنـان عـذر  فضل صابر در فقر، نزد خداوند بدان حد است كه روز جزا همه بايد از خداوند عذر بخواهند، جزء فقرا كه خداونـد از

هـايى  مربوطـه، غرفـه نيا بود. بر طبق رواياتفرمايد: كه فقر شما به خاطر پستى شما نبود. بلكه به خاطر پستى د طلبد و مى مى

فقراء به فاصله پانصد سال  مخصوص در بهشت وجود دارد كه خاص پيامبر فقير، شهيد فقير و يا مرمن فقير است. و نيز اين كه

 گردند. زودتر از اغنياء وارد بهشت مى

گويد، اگر  مى كه فقير« لحمداهلل و الاله االاهلل و اهلل اكبراهلل و ا سبحان»عمل فقير و غنى نيز با هم قابل قياس نيست مًالً تسبيح 

 غنى آن را گفته و ده هزار درهم صدقه دهد، در ثواب باهم برابر نيست.

                                                           
 .32، ص 12ـ فقر، قري  به كفر است بحاراألنوار، ج  1
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يكى را پاى بشكستى و خواندى  يكى را بال و پر دادى و راندى

حضـرت  هايى را بـه حضـور كليد گنجالسالم عليهاه كه جبرائيل امين ، فقر را بر غنا ترجيح داد. آنگآله و عليه اهلل صلىهمين بود كه پيامبر اكرم 

 رسالت  آورد، آن حضرت به وى فرمود:

 1اَلدُنْيا دارُ مَنْ ال دارَ لَهُ، وَ مالُ مَنْ ال مالَ لَهُ، لَها يَجْمَعُ مَنْ ال عَقْلَ لَهُ.

 داند كه توأم با ذلّت باشد. برتر از غنا و ثروتى مىكند،  ، فقيرى كه با عزّت نفس بر فقرش صبر مىالسالم عليهحضرت امير 

 2: انلصّنبْرُ عنلنى الْفنقْرِ منعن الْعِزِّ انجْمنلُ مِنن الْيِنى منعن الذُّلِّ.السالم عليهقال على 

 ـ معصيت 3

آورد و به  روى مى ندهد، يا به آ يكى از مواد امتحانى، معاصى و گناهان است. نفس انسان در مقابل معصيت دو واكنش انجام مى

سـازد و  خـود چيـره مـى گردد و عقل خويش را بر شهوت و غضـ  كند. و يا از آن دور مى همان قدر راه تكاملى خود را سدّ مى

توجـه  السـالم عليهعلى نبيّنا و آله و  هايى از داستان حضرت يوسف كند. به گوشه مطابق همان، بركات و فيوضات خداوند را كس  مى

 فرماييد:

زليخا عاشـق  زيز مصر چون آثار بزرگى در يوسف ديد به همسرش گفت او را اكرام نمايد، شايد از جالل وى به ما نفعى برسد.ع

علـت را جويـا شـد.  ها را انداخت و نيز پرده بر بتى كه در خانه بود افكند، يوسـف وى گشت و قصد عمل قبيح كرد. روزى پرده

بصير نترسم؟ و خواست  هراسى، من چگونه از خداى سميع و ادراك مى ت: تو از اين بت بىزليخا گفت: تا ما را نبيند، يوسف گف

 پاكدامن را زندانى كردند. از اتاق خارج شود، زليخا پيراهن وى را كشيد و پاره نمود و به شوهر شِكوه كرد و به ناچار يوسف

يوسف پرسيد:  اطراف مصر ديد كه پير و شكسته شده است. هاى دارى يوسف، روزى زليخا را در كوه بعد از سلطنت يا مقام خزانه

فرمـود: اگـر پيـامبر  چه چيز باعث گشت كه چنان مكرى انجام دهى؟ زليخا جواب داد: حسن صورت تـو باعـث شـد. حضـرت

حضرت يوسف خطاب رسـيد  آخرالزمان را ببينى چه خواهى گفت؟ محبت رسول خاتم در دل زليخاى پير و شكسته نشست. به

ـ جوانيم  1پاسخ داد: سه حاجت دارم:  به خاطر محبت حبيبم از تقصير وى گذشتم. يوسف از وى خواست ايمان آورد زليخاكه 

 ـ در بهشت نيز همراه تو شوم. 3ـ با تو باشم،  2برگردد، 

و اكنـون از  شتىاند: كه زليخا در  مقام همسرى يوسف آن رغبت گذشته را نداشت، يوسف به وى گفت: به حرام رغبت دا آورده

 شناختم و اكنون خداى تو را. راه حالل چنين نيستى؟ زليخا جواب داد: قبالً تو را مى

 شود. انسانى كه صبر در معصيت كند، با اينكه اختيار انجام معاصى را دارد، از مالئا هم باالتر مى

داشتيد، معصيت  : شما نيز اگر غض  و شهوتوارد شده است روزى مالئا به خداوند شِكوه از انسان عاصى كردند. خطاب رسيد

« هـاروت و مـاروت»به نام  كرديد؛ پذيرش اين مطل  براى فرشتگان سخت بود، آنها بنا به دستور الهى افضل و اعلم خود را مى

شوند، شراب ننوشند، قتلى مرتك  ن انتخاب كردند تا امتحان شوند، آنان صاح  دو قوه غض  و شهوت شدند و دستور يافتند كه

اى را نـزد يكـى از آنـان  زنى زهره نام، مرافعـه كردند روزى فساد نكنند و مشرك نگردند. آن دو مدّتى در بين مردم قضاوت مى

خود خواند. سپس هم او نزد ديگرى آمـد و همـان  آورد، ملا شيفته جمال دل آراى زن شد، زن او را در ساعتى معين به خانه

زهره حاضر شدند. ابتدا خجل گشتند و سپس مسـئله بـراى  هر دو ملا در محل مذبور و خانه نقشه را اجرا كرد، ساعت موعود

خمر كرد، فقيرى بر در خانه آمد، وى را نيز از ترس رسوايى هـالك  پرستى و نوشيدن آنها عادى شد. ضعيفه آنان را وادار به بت

اند خداوند متعال آنها  ست. فهميدند مورد امتحان قرار گرفتهناپديد شده ا كردند. و آنگاه كه به خود آمدند، متوجه شدند كه زن

 عذاب دنيا را اختيار كردند. را مخير به عذاب دنيا و آخرت نمود، آنان

  السـالم عليهمجتبى  نقل شده است توجه كنيد: مردى به حضور امام السالم عليهدر پايان اين قسمت از بحث، به حديًى كه از امام مجتبى 

                                                           
 .125الخواطر، ص  كند كسى كه عقل ندارد تنبيه ـ دنيا خانه كسى است كه خانه ندارد و مال كسى است كه مال ندارد، آن را جمع مى 1
 از توانگرى با خوارى و ذلّت است غررالحكم. ـ صبر بر فقر در حال عزّت، زيباتر 2
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 كارم و توان صبر بر معصيت را ندارم مرا موعظه فرما. حضرت فرمود: ض كرد: من شخصى گناهرسيد و عر

مـا   وَ اَذْنِبْ   وَ اَذْنِبْ ما شِئْتَ، وَ الثانى: اُخْرُجْ مِنْ وِاليَةِ اللّه   اِفْعَلْ خَمْسَةَ اَشياءَ وَ اَذْنِبْ ما شِئْتَ، فَاالَوَلُ: التَأْكُلْ رِزْقَ اللّه

 وَ اَذْنِبْ ما شِئْتَ، و الرابع: اِذا جاءَ مَلِكُ الْمَوْتِ لِيَقْبِضَ رُوحَكَ فَادْفَعْـهُ عَـن     ، و الثّالِث: اُطْلُبْ مَوْضِعاً ال يَراكَ اللّهشِئْتَ

 1نِبْ ما شِئْتَ.نَفْسِكَ وَ اَذْنِبْ ما شِئْتَ، وَ الخامِسُ: اِذا اَدْخَلَكَ مالِكُ النّارِ فَال تَدْخُلْ فِى النّارِ وَ اَذْ

 ـ دنياپرستى 4

 باشد. ح  دنيا سرچشمه همه خطاهاست و لذا يكى از مواد امتحانى، دنياپرستى مى

 2حُ ُّ الدُّنْيا انصْلُ كُلِّ منعْصِيّنةٍ ون انوّنلُ كُلِّ ذننْ ٍ. آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 3قْلن ون يُصِمُّ الْقنلْ ن عننْ سِماعِ الْحِكْمنةِ و يُوجِ ُ انليمن الْعِقابِ.: حُ ُّ الدُّنْيا يُفْسِدُ الْعنالسالم عليهقال على 

برد  اى نمى بهره اى از تباين را پذيرفته است، مبناى اسالم اين است كه دنياطل  در آخرت و اصوالً اسالم بين دنيا و آخرت گونه

 توجه فرماييد: گردد. به اين دو روايت رت از آن او مىو آنكه براى خدا )البته براى خدا( دست از دنيا شسته باشد، آخ

 4: مِرارنةُ الدُّنْيا حِالونةُ االْخِرنةِ ون حِالونةُ الدُّنْيا مِرارنةُ االْخِرنةِ.السالم عليهقال على 

 5: اِنّن الدُّنْيا و اآلخِرنةن عندُوّانِ مُتنفاوِتانِ، ون سنبيالنِ مُخْتنلِفانِ.السالم عليهقال على 

 ـ عبادت  5

رعايت آداب و  يكى از مواد امتحانى، انجام فرائض و طاعات و كيفيت به جاى آوردن آنهاست. هم اتيان عبادت واج  است و هم

 شرايط آن.

و طبيعتـاً  اى باشد كه در روح و روان تأثير كند و به انسان نيروى مقابله با معاصى را عطـا نمايـد، عبادت انسان بايستى به شيوه

 كند. ى كه با شتاب و بدون طمأنينه آورده شود، چنين اثرى را كه غايت عبادت است محقق نمىعبادت

 در مسجد مدينه بود، مردى وارد و به سرعت نماز گزارد. پيامبر در مورد وى فرمود: آله و عليه اهلل صلىروزى پيامبر اسالم 

 6.آله و عليه اهلل صلىغَيْرِ دينِ مُحَمَدٍ  نَقَرَ كَنَقْرِ الغُرابِ لَوْ مَاتَ هذا عَلى هذا ماتَ عَلى

سختى عبادت را  عالوه اينكه يكى از اركان توبه چشاندن سختى عبادات است، بدنى كه لذّت انجام گناه را چشيده است، بايستى

 فرمايند: توبه مى طدر بيان شرايالسالم عليهتحمل كند، تا آن لذّت به عنوان ملكه روحانى باقى نماند و زايل شود. حضرت امير 

 1وَ السّادِسُ اَّنْ تُذيقَ الْجِسْمَ اَلَمَ الّطّاعَةِ كَما اَذَقْتَهُ حَالوَةَ الْمَعْصِيَةِ.

 فرمايد: خطاب به هشام در مورد صبر در عبادت و معصيت مى السالم عليهامام كاظم 

 3.  هوَ اصْبِرْ على مَعْصِيَةِ اللّ   يا هشامُ اِصْبِرْ عَلى طاعَةِ اللّه
 ـ غيبت 6

اعمـالى كـه قلـ   يكى از انواع امتحانات، امتحان به غيبت امام زمان )عج( است، صبر در غيبت حضرت، انتظار فرج وى و انجام

                                                           
ـ از واليت خداونـد خـارج  3ـ جايى را براى گناه انتخاب كن كه خداوند تو را نبيند،  2ـ روزى خداوند مخور،  1ـ پنج چيز انجام ده و هر آنچه خواستى گناه كن:  1

 .126، ص 13برد، وارد آتش مشو بحاراألنوار، ج  نّم تو را به آن سو مىـ وقتى مالا جه 5الموت را هنگام قبض روح از خود بران،  ـ ملا 4شو، 
 .362ـ دوستى دنيا ريشه هر معصيت و آغاز هر گناه است تنبيه الخواطر، ص  2
 ـ محبت به دنيا عقل را فاسد نموده قل  را از شنيدن حكمت كر ساخته و موج  عذاب دردناك قيامت است غررالحكم. 3
 .131، ص 13ج  شيرينى آخرت و شيرينى دنيا موج  تلخى آخرت است بحاراألنوار، ج ـ تلخى دنيا مو 4
 .122ـ دنيا و آخرت دو دشمن متفاوت و دو راه مختلفند همان، ص  5
؛ 122، ص 35بحـاراألنوار، ج ؛ 24، ص 3زند، اگر اين مرد بميرد و نمازش چنين باشد بر غير دين من مرده است وسائل الشيعة، ج  ـ مانند كالغ منقار به زمين مى 6

 با اختالف اندك. 21، ص 3ج 
االسالم و  به ترتي  فيض 422البالغه، حكمت  ـ ششم از شرايط توبه آنكه به همان اندازه كه شيرينى گناه را به جسم چشاندى، زحمت طاعت را به او بچشانى نهج 1

 به  ترتي  صبحى صالح. 411
 .136، ص 32صبر نما بحاراألنوار، ج ـ اى هشام بر طاعت و معصيت خداى  3
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همـام را هميشـه حاضـر  باشد. اما آيا مـرمنين آن امـام سازد، عالمت موفقيت در اين امتحان بزرگ مى مقدسش را خشنود مى

 نمايند؟ چنين، براى ظهور حضرتش آماده مىبينند و خود را اين  مى

 فرمايد: مى السالم عليهالعابدين  امام زين

 1اَجْرَ اَلْفَ شَهيدٍ مِثْلَ شُهَداءِ بَدْرٍ و اُحُدٍ.   مَنْ ثَبَتَ عَلى وِاليَتِنا فى غَيْبَةِ قائِمنا اَعّْطاهُ اللّه

ديـديم  رسـيديم،السـالم عليـهبه حضور امام صادق « ابان بن تيل » و« ابا بصير»و « مفضل بن عمر»گويد: من با  مى« سدير صيرفى»

 فرمود: مى گريد و آثار حزن بر صورتش و اشا بر محاسن وى جارى بود و امام روى خاك نشسته و مانند زنِ فرزندمرده مى

 2سَيِدى غَيْبَتُكَ نَفَتَ رِقادى وَ ضيعَتْ عَلى مِهادى وَ أسَرَتْ مِنّى راحَةَ فُؤادى.

آمـده اسـت.  اى از حوادث روزگار براى آن حضرت پـيش گويد: از جزع آن حضرت حيران شديم و خيال كرديم حادثه سدير مى

است؟ امام آهى سـوزناك  اى براى شما روى داده عرض كرديم: اى بهترين خلق خدا، خداوند چشمان شما را نگرياند، چه حادثه

آينـده تـا روز قيامـت كـه  ن كتابى است مشتمل بـر باليـا و منايـاى گذشـته وو آ« جفر»كشيد و فرمود: امروز صبح در كتاب 

طول عمر او و امتحـان شـدن  باشد، نگاه كردم و تأمل كردم در طول غيبت قائم خودمان و مخصوص پيامبر و ائمه بعد از او مى

 مرتد شدن بسيارى از دين. و كند از بابت طول كشيدن قيام او هايى كه در دل آنها رخنه مى مرمنان در آن زمان و شا

ماسـت كـه  ترى به سر خواهنـد بـرد. بـر هاى حساس گريند، ما و شيعيان آينده كه در دوران براى زمانه ما مى السالم عليهامام صادق 

فراهم رضايت دل او را  موقعيت خود را دريابيم، امام را هميشه با خود و در كنار خود ببينيم و بر غيبت او صبر كنيم و موجبات

همه شيعيان حضـرت، در همـه  كنيم و يأس و نااميدى كه از عالئم سستى و خمودگى است به خود راه ندهيم. اين وظيفه ما و

 اعصار و تا ظهور اوست.

 3اِنْتِظارُ الْفنرنجِ.   فناِنّن انحن ّن االَْنعْمالِ اِلنى اللّه   اللّه : اِنْتنظِرُوا الْفنرنجن ون ال تنيْأنسُوا مِنْ رنوحِالسالم عليهقال على 

 شمارد. انتظار و صبر بر غيبت را عبادت مى آله و عليه اهلل صلىرسول خدا 

 4اِنْتِظارُ الْفَرَجِ بِالصَبْرِ عِبادَةٌ.

 شمارد. مى آله و عليه اهلل صلىانتظار را همانند جهاد در ركاب پيامبر  السالم عليهامام صادق 

 5بِالسَيْفِ.   الَمْرِ كَمَنْ كاّنَ مَعَ الْقائِمِ فى فُسّْطاطِهِ، البَلْ كاّنَ بِمَنّْزِلَةِ الضّارِبِ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللّهمَنْ ماتَ مُنْتَظِراً لِهذا ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .122، ص 52فرمايد همان، ج  ـ كسى كه در زمان غيبت قائم ما به واليت ما ثابت قدم باشد، خداوند اجر هزار شهيد از شهداى بدر و احد به وى مرحمت مى 1
 .212، ص 51و راحت دل را برده است همان، ج  ـ آقاى من طول غيبت، خواب و خوراك را به شدّت از من گرفته و محل آسايش را تنگ كرده 2
 .123، ص 52ـ منتظر فرج باشيد و ياس را به خود راه ندهيد، همانا برترين اعمال نزد خداوند انتظار فرج است همان، ج  3
 .145ـ انتظار فرج به وسيله صبر، عبادت است همان، ص  4
اش باشد بلكه مًل اين است كه با شمشير در ركاب رسول  تعالى فى فرجه در خيمه اللّه است كه با امام عصرعجلـ كسى كه با انتظار ظهور از دنيا برود، همانند اين  5

 .146جهاد كند همان، ص  آله و عليه اهلل صلىخدا 
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 نيّت

زيـادتر )در  ارزش هر عملى به دو چيز بستگى دارد، يكى از آن دو، نفس عمل از حيث كمّى و كيفى است، طبعاً عمل زيبـاتر و

 واردى كه افزايش كمى و كيفى مورد نظر شارع است( از ارزش و اهميت بيشترى برخوردار است.م

 1: انفْضنلُ االَْنعْمالِ انحْمنزُها.آله و عليه اهلل صلىاهلل  قال رسول

 2غاينةٌ اِالّ الْمنوْتن.لنمْ ينجْعنلْ لِعنمنلِ المُرْمنينن    : انلْمُداونمنةُ، انلْمُداونمنةُ، فناِنّن اللّهالسالم عليهقال على 

واجبـات دارد  افزايش كمّى و كيفى عمل، منوط به توان آدمى و بسيارى علتهاى ديگر است، و هر كسى بنيه و توانى براى انجام

 افراد جامعه نيست. و لذا محبوبيت افزايش عمل نزد آمر، شأنى بوده و شيوه و مقدار عمل در هر فردى قابل تطابق با ديگر

اسـتطاعت  ن مًال آنكه ناتوان از انجام عبادتى چون روزه است، اين عبادت اساساً بر وى واج  نيست و يـا مـًالً آن كـهبه عنوا

كند، بهره اعطاء  مى شود و يا آن كه تمام دارايى خود را كه هزار تومان است در راه خدا انفاق شرعى ندارد، حج بر وى واج  نمى

اش را بهره برده  درصد از سرمايه مان، و آن كه از سرمايه خود مقدارى را انفاق كرده، انفاق همانتمام دارايى دارد نه فقط هزار تو

 است و... .

چون پوششـى  آورد، و مهم ديگرى كه ميزان سنجش عمل است، نيّت است. نيّت رنگى است كه عمل را به شكل خويش در مى

 باشد. بر عمل و چترى بر وى مى

چـه بسـا بـه  اى ارزش ندارد، و از سوى ديگر عمل انـدك باشد، اگر اليق پذيرش خداوند نگردد ذرهعمل هر چند زياد و سخت 

 سهولت پذيرفته شود.

ادِقنةِ و ال تنًْبُـالسالم عليهقال الكاظم  ادِقنةُ االّ  النِّيّنـةُتُ : كنماال ينقُومُ الْجنسندُ اِالّ بِالنّنفْسِ الْحنيّنةِ، فكذلِان ال ينقُومُ الدّينُ اِالّ بِالنِّيّنـةِ الصـّ الصـّ

 3بِالْعنقْلِ.

بـوده و عمـل  توان گفت، عمل فرع بر نيّت است، و لذا عمل با نيّت سالم ارزشمند در قياس اين دو محا يعنى عمل و نيّت مى

 ارزش و بلكه ضدارزش است. بدون نيّت صحيح بى

 4هُوَ اَهْدى سَبيالً. قُلْ كُلٌ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ

 فرمايند: مى السالم عليهحضرت امير 

 5اَلنِيَةُ اَساسُ الْعَمَلِ.

 6قَدْرُ الرَجُلِ عَلى قَدْرِ هِمَتِهِ، وَ عَمَلُهُ عَلى قَدْرِ نِيَتِهِ.

 فرمايند: مى اسراء 34در تفسير آيه السالم عليهعالوه اينكه علت خلود انسان در آخرت، نيّات وى است. امام صادق 

 اَبَداً.   هاِنَما خُلِدَ اَهْلُ النّارِ فِى النّارِ الَِّنَ نِيّاتِهِمْ كانَتْ فى الدُنْيا اَّنْ لَوْ خُلِدُوا فيها اَّنْ يَعْصُوا اللّ

                                                           
 .121، ص 12ترين آنهاست بحاراألنوار، ج  ـ برترين اعمال سخت 1
 .132، ص 1الوسائل، ج  مرمن نهايتى جز مرگ قرار نداده است مستدركـ مداومت بورزيد، مداومت بورزيد، خداوند براى عمل  2
، ص 13شود بحـاراألنوار، ج  ماند، دين نيز بدون نيت صادق، باقى نيست و نيت صادق جز به عقل محقق نمى ـ همان طورى كه جسد بدون نفس زنده و پايدار نمى 3

312. 
 شناسد. كند و پروردگارتان كسانى كه راهشان نيكوتر است، بهتر مى مل مى( هر كس مطابق نيّت خود ع34ـ )سوره اسراء، آيه  4
 ـ نيّت، اساس عمل است غررالحكم. 5
 ـ ارزش انسان به اندازه همّت اوست و عمل وى به اندازه نيّتش ارزش دارد همان. 6
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اَبَـداً فَبِاالنِيّـاتِ خُلِـدَ هـؤالءِ وَ        قَوْا فيها يُّطيعُوا اللّهو اِنَما خُلِدَ اَهْلُ الْجَنَةِ فِى الْجَنَةِ الَِّنَ نِيّاتِهِمْ كانَتْ فِى الدُنْيا اَّنْ لَوْبَ

 1ثُمَ تَال قَوْلَهُ تَعالى: قُلْ كُلٌ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ. يَعْنى على نِيَتِهِ. هؤالءِ

 فرمايند: به كرده است مىخواهد براى نماز بپا خيزد ولى خواب بر او غل در مورد كسى كه مى آله و عليه اهلل صلىپيامبر خدا 

 ى وَ كاّنَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْـهِ مَنْ اَتى فِراشَهُ وَ هُوَ يَنْوى اَّنْ يَقُومَ يُصَلّى مِنَ اللَيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْناهُ حَتّى اَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ ما نَو

 2مِنْ رَبِهِ.

 فرمايند: دهد، مى از ش  دارد ولى ش  خواب امانش نمىدر مورد كسى كه روز را قصد اقامه نم السالم عليهامام ششم 

لَهُ صَالتَهُ وَ يَكْتُبُ نَفَسَهُ تَسْـبيحاً وَ يَجْعَـلُ      اِّنَ الْعَبْدَ لَيَنْوى مِنْ نَهارِهِ اَّنْ يُصَلِىَ بِاللَيْلِ فَتَغْلِبُهُ عَيْنُهُ فَيُنامُ، فَيُثْبِتُ اللّه

 3عَلَيْهِ صَدَقَةً. نَوْمَهُ

 فرمايند: در مورد شهادت در راه خدا مى السالم عليهت امير حضر

 ، وَ  وَقَعَ اَجَـرُهُ عَلَـى اللّـه   مَنْ ماتَ مِنْكُمْ عَلى فِراشِهِ وَ هُوَ عَلى مَعْرِفَةِ حَقِ رَبِهِ وَ حَقِ رَسُولِهِ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ ماتَ شَهيداً وَ 

 4مَلِهِ، و قامَتِ النِيَةُ مَقامَ اِصْالتِهِ لِسَيْفِهِ.اسْتَوْجَبَ ثَوابَ ما نَوى مِنْ صالِحِ عَ

 اند: در خصوص نيّت قضاى حاجت مرمن فرموده السالم عليهو امام باقر 

 5لى بِهَمِهِ الْجَنَةَ.وَ تَعا اِّنَ الْمُؤْمِنَ لَتُرَدَ عَلَيْهِ الْحاجَةَ الَِخيهِ فَال تَكُوّنَ عِنْدَهُ فَيَهْتَمُ بِها قَلْبُهُ فَيَدْخُلُهُ تَبارَكَ

 فرمايد: در مورد فقيرى كه دوست دارد غنى باشد و عمل خير انجام دهد مى السالم عليهو صادق الحجج 

 عَّزَ وَ جَلَ ذلِكَ   عَلِمَ اللّه يْرِ، فَاِذااِّنَ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْفَقيرَ لَيَقُولُ: يا رَبِ اُرْزُقْنى حَتّى اَفْعَلَ كَذا وَ كَذا مِنَ البِرِ وَ وُجُوهِ الْخَ

 6واسِعٌ كريمٌ.   لَهُ مِنَ االَجْرِ مِثْلَ ما يَكْتُبُ لَهُ لَوْ عَمِلَهُ، اِّنَ اللّه   مِنْهُ بِصِدْقِ نِيَةٍ كَتَبَ اللّه

حضرت  است كه آن آله و عليه اهلل ىصلروايت ذيل از محور عالم وجود حضرت رسالت  السالم عليهمها و چكيده بيان معصومين  و خالصه عرايض

 فرمايند: مى سره قدسبه ابوذر 

 1يا اباذر هَمّْ بِالْحَسَنَةِ وَ اِّنْ لَمْ تَعْمَلْها لِكيْال تَكْتُبَ مِنَ الْغافِلينَ.

 اى ديگر براى اصالت نيّت در اعمال است. نيز تائيدى مركد از زاويه« من بلغ»احاديث 

ر آدمى ثواب عملى را بشنود و به قصد رسيدن به همان ثواب عمل را انجام دهد، آنبر طبق مفاد اين روايات، اگ

                                                           
بودند نافرمانى خداوند كنند، و اهـل بهشـت از ايـن رو در بهشـت جـاودان  مىمانند كه نيّت داشتند اگر در دنيا جاودان  ـ اهل آتش به اين علت در آن جاودان مى 1

« كل يعمـل...»يه هستند كه نيّت داشتند اگر در دنيا باقى باشند همواره اطاعت خداوند كنند، پس اين دو دسته به سب  نيّت خود جاودانى شدند. سپس حضرت آ

 .35، ص 2كافى، ج  قرائت فرمود اصول
نويسند و خواب  بستر آيد و قصد برخاستن براى نماز ش  داشته باشد، ولى خواب بر چشمانش تا صبح غلبه كند، آنچه را كه نيّت كرده براى وى مىـ كسى كه به  2

 .62، ص 1باشد الترغي ، ج  وى از ناحيه پروردگارش صدقه براى او مى
هاى  خوابد، خداوند نمازى كه نيّت كرده براى وى حساب نموده و نفس مانش غلبه كرده و مىكند كه ش  نماز ش  بگزارد ولى خواب بر چش اى روز نيّت مى ـ بنده 3

 .226، ص 12آورد بحاراألنوار، ج  نويسد و خوابش را صدقه به حساب مى او را به منزله تسبيح مى
و با خداوند است و ثواب آنچه را از اعمال صـالحه نيّـت كـرده خواهـد بيت پيامبر آگاه بوده باشد، اجر ا ـ كسى كه در بسترش بميرد و به حقّ خدا و رسول او و آل 4

 صالح. به ترتي  صبحى 122االسالم و  به ترتي  فيض 232البالغه، خطبه  باشد نهج داشت و نيّتش چون برهنه كردن شمشير در جهاد مى
بـرد  نمايد، خداوند متعال او را به خاطر نيّتش بـه بهشـت مـى ا نيّت اداء آن را مىطلبد، و او توان انجامش را ندارد و تنه ـ گاهى مرمن از برادر مرمنش حاجتى مى 5

 .562، ص 11وسائل الشيعة، ج 
ا گويد: خدايا مرا روزى برسان تا فالن و بهمان كار خير را انجام دهم و چون خداوند صدق نيّت وى را بداند، براى او همان اجـر و پـاداش ر ـ بنده مرمن فقيرى مى 6

 .35، ص 2كافى، ج  نوشت، همانا خداوند وسعت بخش و كريم است اصول داد مى نويسد كه اگر انجام مى مى
 .33، ص 11ـ اى ابوذر به حسنات همت گمار هر چند قادر به انجام آنها نباشى تا مبادا از غافلين شمرده شوى بحاراألنوار، ج  1
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 نبوده باشد. السالم عليهمثواب به وى داده خواهد شد هر چند دستور انجام آن عمل اساسا از فرامين معصومين 

 1انن لنهُ، ون اِنْ لنمْ ينكُنْ عنلى ما بنلنينهُ.ءٍ فنصنننعنهُ ك : مننْ سنمِعن شيئاً مِنن الًّنوابِ عنلى شنىالسالم عليهقال الصادق 

 المؤمن خير من عمله نيّه

 رسيده است مبنى بر اينكه نيّت مرمن از عمل وى برتر است. السالم عليهمروايات زيادى از معصومين 

 2: نِيّنةُ الْمُرْمِنِ خنيْرٌ مِنْ عنمنلِهِ.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

وجود ندارد، و بـر  رى نيّت بر عمل اين است كه نيّت، قلبى است و تا خالصاً لوجه اهلل نباشد اساساً نيّت صحيحىيكى از علل برت

 گيرد. شود، ولى عمل، مربوط به اركان و جوارح است و چه بسا براى غير صورت مترت  نمى نيّت فاسد چيزى

عمل را هـم  گر با عمل هم نباشد با ارزش است، ولى نيّت فاسد،گرداند و حتى ا به بيان ديگر، نيّت صحيح، عمل را مخلصانه مى

 كند، چون اساساً اخالص و ريا از اوصاف نيّت هستند نه عمل. تباه مى

چنـين  ايد نيّت مرمن از عملش برتر اسـت. چگونـه ام كه فرموده كند: از شما شنيده عرض مى السـالم عليهبه امام صادق « زيد شحام»

 ت فرمود:چيزى ممكن است؟ حضر

 3ى النِيَةِ ماال يُعّْطى عَلَى الْعَمَلِ.الَِّنَ الْعَمَلَ رُبَما كاّنَ رِياءً لِلْمَخْلُوقينَ وَ النِيَةُ خالِصَةٌ لِرَبِ الْعالَمينَ، فَيُعّْطى عَّزَ وَ جَلَ عَل

 اند: همين سرال از امام هشتم نيز پرسيده شده و حضرت فرموده

 4عَمَلِهِ. ؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْهَتْ بِاالِْنْساّنِ حالَةٌ مِنْ مَرَضٍ اَوْخَوْفٍ فَتُفارِقُهُ االِْعْمالُ وَ مَعَهُ نِيَتُهُ فَلِذلِكَ الْوَقْتُ نِيَةُ المُاِنَهُ رُبِما اِنْتَ

 و نيز در بيان ديگر فرموده است:

 5رِقُهُ قَبْلَ مُفارَقَةِ الْعَقْلِ وَ النَفْسِ.اِنَها ال يُفارِقُهُ عَقْلُهُ اَوْ نَفْسُهُ وَ االَعْمالُ قَدْ يُفا

گذرانده باشد و  شود كه مراحل اصالح نفس را فلسفه برترى نيّت بر عمل واضح است. چرا كه نيّت صالحه تنها از كسى صادر مى

نيّـت مخلصـانه داشـته  ىتواند ادعـا از ح ّ دنيا جدا گشته و قل  خود را تنها مملو از عشق الهى كرده باشد، تنها اوست كه مى

كـه از اخـالص و عشـق بـه  اى اسـت باشد. البته بديهى است مراد در اينجا صِرف لقلقه زبان و يا افكار ذهنى نيست، بلكـه اراده

 خداوند سرچشمه گرفته باشد.

 عمل پاداش نيّت بى

دارد، آن كـه  مهـم از ثـواب و پـاداشاى  عمل نيز حظى و بهره اهميت نيّت در ارزش دادن به عمل به اين حد است كه نيّت بى

 آورده باشند. صادقانه نيّتى نمايد و توان انجام آن را نداشته باشد، در زمره كسانى است كه آن عمل را با نيّتى خالص

از  نـد، و نـهفرمودند: گروهى را در مدينه بجاى گذاشتيم كه نه صـحرايى را در نـور ديد آلـه و عليه اهلل صلىدر يكى از غزوات، پيامبر خدا 

چگونـه؟  اى باال رفتند و نه از كوهى پايين آمدند و همه آنها با ما بودند. اصحاب كه همگى متعج  شده بودند عرض كردند: تپه

 پيامبر خدا فرمود: به خاطر نيّاتشان.

 قـالُوا كنيْـفن ينكُوُنُـوا منعننـا ون لنـمْهُبُوطا اِالّ كانُوا مَعَنـا.  تَرَكْنا فِى الْمَدينِةِ اَقْواماً ال نَقّْطَعُ وادِيا وَ ال نَصْعَدُ صُعُوداً وَ ال نَهْبِطُ 

 6: نِيّاتُهُمْ.ينشْهندُوا، قالن

خداوند تو را  ديد كه چگونه در جنگ جمل بعد از فتح عرضه داشت: اى كاش فالنى ما را مى السـالم عليهيكى از اصحاب حضرت امير 

                                                           
 .31، ص 2كافى، ج  رسد، هر چند كه آنچه شنيده و به او رسيده مطابق واقع نباشد اصول ثوابش به وى مى ـ كسى ثواب عملى را بشنود و آن عمل را بجا آورد، 1
 .1236ـ نيّت مرمن از عمل وى برتر است كنزالعمال،  2
دهـد  فرمايد به عمل نمـى مرحمت مىـ چه بسا عمل براى خودنمايى نزد مخلوقين صورت گيرد ولى نيّت تنها براى خداوند است و لذا خداوند پاداشى كه به نيت  3

 .226، ص 12بحاراألنوار، ج 
 .212ل است همان، ص ـ چه بسا آدمى در نهايت، بيمارى يا اضطرابى بيابد و نتواند اعمالى بجا آورد و تنها نيّت اعمال خير كند، در اين جا نيّت برتر از عم 4
 از مرگ يا مرض ممكن است از آدمى جدا شوند همان.شود ولى اعمال قبل  ـ نيّت از عقل و نفس آدمى جدا نمى 5
 .1261ـ كنزالعمال،  6
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 بلى، حضرت فرمود: ا ميل برادرت به ماست و با ما هم عقيده است؟ عرض كرد:بر دشمنانت پيروزى بخشيد، حضرت فرمود: آي

يَقْوى   بِهِمُ الّزِماّنُ وَفَقَدْ شَهِدَنا وَ لَقَدْ شَهِدَنا فى عَسْكَرِنا هذا اَقْوامٌ )قَوْمٌ( فى اَصاْلبِ الرِجالِ وَ اَرْحامِ النِساءِ، سَيَرْعَفُ

 1بِهِمُ االْيماّنُ.

 آثار نيّت خالص

اخـروى نيّـت  در البالى مباحث گذشته به اهميّت نيّت و اصالت آن توجه نموديم، اينا به چند نمونه از آثار و تبعات دنيوى و

 صادقه توجه كنيد:
 ـ رحمت خداوند 1

فنمننْ كانن  ون ال اِلى انمْوالِكُمْ ون لكِنْ يننْظُرُ اِلى قُلُوبِكُمْ، تنعالى ال يننْظُرُ اِلى انجْسامِكُمْ ونال اِلى انحْسابِكُمْ   : اِنّن اللّهآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 2عنلنيْهِ.   لنهُ قنلْ ٌ صالِحٌ تنحننّننن اللّه
 ـ اصالح امور 2

قُلُوبِهِمْ لنـرندّن  بِّهِمْ بِصِدْقٍ مِنْ نِيّاتِهِمْ ون ونلنهٍ مِنْ: ون لنوْ اننّن النّاسن حينن تننْزِلُ بِهِمُ النِّقنمُ ون تنزُولُ عننْهُمُ النِّعنمُ فنزِعُوا اِلى رنالسـالم عليهقال على 

 3عنلنيْهِمْ كُلّن شارِدٍ ون انصْلنحن لنهُمْ كُلّن فاسِدٍ.
 ـ سالمت قلب 3

فى    النِّيّنةِ للّه واجِسِ الَْنمحْذُوراتِ بِتنلْخيصِ: صاحِ ُ النِّيّنةِ الصّادِقنةِ صاحِ ُ الْقنلْ ِ السّنليمِ الَِننّن سنالمنةن الْقنلْ ِ مِنْ هنالسالم عليهقال الصادق 

 4االَُْمُورِ كُلِّها.
 ـ عصمت 4

غيررضـاى  نيّت خالص از سرمايه گران كمال نفس ناشى شده است و نفـس كامـل كـه معبـود خـويش را يافتـه اسـت، هرگـز

 گيرد. دهد و در مسير عصمت قرار مى پروردگارش را انجام نمى

 5حُسْنن نِيّنةٍ مِنْ انحندٍ اِكْتنننفنهُ بِالْعِصْمنةِ.   : اِذا عنلِمن اللّهلسالما عليهقال الباقر 

 ـ روزى 5

 6فِى رِزْقِهِ.   : مننْ حنسُننتْ نِيّنتُهُ زادن اللّهالسالم عليهقال على 

 ـ و در قيامت... 6

برخـوردار بـوده و  وى از درخشش بيشـترىتر است، عمل  حشر و نشر در قيامت بر اساس نيّت آدمى است، هر آنكه نيّتش سالم

 باشد. هاى رستاخيزش مى نورى براى ظلمت

 1: يُبْعنثُ النّاسُ عنلى نِيّاتِهِمْ.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 3ينحْشُرُ النّاسن عنلى نِيّاتِهِمْ ينوْمن القِيمنةِ.   : اِنّن اللّهالسالم عليهو قال الصادق 

                                                           
جنـگ شـريا  ـ پس او هم در جنگ با ماست و بلكه آنها كه در صل  پدران و رحم مادران عقيده هماهنگ با ما دارند و روش آنان روش ماسـت، بـا مـا در ايـن 1

 .12البالغه، خطبه  گيرد نهج له آنان نيرو مىشوند و ايمان به وسي اند؛ آنها به زودى متولد مى بوده
نگرد، او به قلوب شما نظر دارد. آن كه قلبش صالح باشد، خداوند رحمـت و بركـت و رقّـت قلـ  بـر او عطـا  ها و گوهره و اموال شما نمى ـ خداوند متعال به جسم 2

 .1253كند كنزالعمال،  مى
گردد، با صدق نيّت و قل  پر محبت به خداوند در پيشگاه او حاضر شوند و تضرع كنند، خداوند آنچه از  ها سل  مى تشود و نعم ـ اگر مردم آنگاه كه بالها نازل مى 3

 صالح. به ترتي  صبحى 113االسالم و  به ترتي  فيض 111البالغه، خطبه  اى را برايشان اصالح خواهد كرد نهج دستشان رفته به آنها باز خواهد گرداند و هر مفسده
شود بحاراألنوار،  مىآنكه نيّتش صادق باشد، قلبش سالم است، چرا كه سالمت قل  از خطور آنچه پرهيز از آن الزم است، با اخالص نيّت الهى در همه امور محقق ـ  4

 .212، ص 12ج 
 .133، ص 13پوشاند همان، ج  ـ وقتى خداوند صدق نيّت كسى را بداند او را به عصمت مى 5
 افزايد غررالحكم. نيا باشد، خداوند به روزى وى مىـ كسى كه نيّتش  6
 .1242شوند كنزالعمال،  ها با نيّتهايشان مبعوث مى ـ انسان 1
 .222، ص 16گرداند بحاراألنوار، ج  ـ خداوند مردم را در قيامت به سب  نيّتهايشان محشور مى 3
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برخـوردار باشـد،  تـرى در نفـس ميزان پاداش دنيوى و اخروى مرثر است، و هر چه نيّت از پايگـاه محكـمقوّت و قدرت نيّت در 

 پاداش آن بهتر و بيشتر است.

 1الْعنطِيّنةِ.   : عنلى قندْرِ النِّيّنةِ تنكُونُ مِنن اللّهالسالم عليهقال على 

 نيّت در مباحات

شـبانه روز  تكليفى ندارند داراى ثواب و بهره دنيوى و اخـروى نمايـد. در طـولتواند مباحات را كه فى نفسه اثر  نيّت صحيح مى

و... امـور مبـاحى  گيرد، بسيارى از مصاديق رفع حوائج و نيازهـاى شخصـى و اجتمـاعى و خـانواده صدها عمل مباح صورت مى

جهت نيّتى الهـى صـورت  خود گيرند، در گيرد، امّا اگر اين امور رنگ معنوى به هستند كه نه ثواب و نه عذاب بر آنها تعلق نمى

 پذيرفته و مستوج  پاداش هستند.

بيابد، يا غذايش  هاى مًبت و اعمال نيا فردا را به عنوان مًال اگر انسان هنگام خواب به اين نيّت بخوابد كه توان انجام فعّاليّت

دايره مباحات خارج شـده  گونه اعمال آدمى از اين را به اين جهت بخورد كه جسمى استوار براى انجام وظايفش داشته باشد، و...

 شوند. به رواياتى در اين زمينه توجه كنيد. و جزء مستحبات مى

 فرمايد: در سفارش خود به ابوذر مى آله و عليه اهلل صلىحضرت رسالت 

 2ءٍ نِيَةٌ حَتّى فِى النَومِ وَ االَكْلِ. يا اَباذَرْ لَيَكُنْ لَكَ فى كُلِ شَى

 فرمايد: نيز به مالا اشتر مى السالم عليهامير  حضرت

 اَفْضَلَ تِلْكَ الْمَواقيتِ وَ اَجّْزَلَ تِلْكَ   وَ اَمْضِ لِكُلِ يَوْمٍ عَمَلَهُ فَاِّنَ لِكُلِ يَوْمٍ ما فيهِ، وَ اجْعَلْ لِنَفْسِكَ فيما بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللّه

 3اِذا صَلُحتْ فيها النِيَةُ و سَلِمَتْ مِنْها الرَعِيَةُ.   االَقْسامِ، وَ اِّنْ كانَتْ كُلُها للّه

 داند. نيّت در تمام اعمال را نشانه عدم غفلت آدمى مى السالم عليهامام صادق 

 4غافِالً.البُدَ لِلْعَبْدِ مِنْ خالِصِ النِيَةِ فى كُلِ حَرَكَةٍ وَ سُكُوّنٍ الَِنَهُ اِذا لَمْ يَكُنْ هذَا الْمَعْنى يَكُوّنُ 

 اسراء توجه كنيد. 34در پايان اين مقوله به رواياتى در تفسير آيه  

وى  اى به جهاد فرستاد و مسلمين را به حركت بـا را با عده السـالم عليه، حضرت امير آله و عليه اهلل صلىفرمايد: پيامبر خدا  مى السالم عليهامام كاظم 

برسد، اين  ر اين جهاد شركت كن شايد كنيزى يا چهارپايى يا چيزى ديگر به ما همخواند، يكى از انصار به ديگرى گفت: با ما د

 صحبت به پيامبر خدا رسيد و آن حضرت فرمود:

 عَّزَ وَ جَـلَ وَ مَـنْ     ى اللّهعَّزَ وَ جَلَ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَ   اِنَما االَعْمالُ بِالنَيّاتِ وَ لِكُلٍ امْرِءٍ مانَوى، فَمنْ غَّزا اِبْتِغاءَ ما عِنْدَ اللّه

 5غَّزا يُريدُ عَرَضَ الدُنْيا اَوْنَوى عِقاالً لَمْ يَكُنْ لَهُ اِالّ مانَوى.

 فرمايند: همان حضرت در جاى ديگر مى

وَ    وَ رَسُـولِهِ فَهِجْرَتُـهُ اِلَـى اللّـه       اِلَى اللّـه  يا اَيُهَا النّاسُ اِنَما االَعْمالُ بِالنِيّاتِ وَ اِنَما لِكُلِ امْرِءٍ ما نَوى، فَمَنْ كاّنَ هِجْرَتُهُ

 6وَ مَنْ كاّنَ هِجْرَتُهُ اِلى دُنْيا يُصيبُها اَوْ اِمْرَئَةٍ يَتَّزَوَجُها فَهِجْرَتُهُ اِلى ما هاجَرَ اِلَيْهِ. رَسُولِهِ،

                                                           
 ها است غررالحكم. ـ عطاياى الهى به ميزان و توان نيّت 1
 .32، ص 11بايست تو در هر چيزى حتى خواب و خوراك نيّت صحيحى داشته باشى بحاراألنوار، ج  ابوذر مىـ اى  2
ا خداوند قرار دهـى، هـر ـ كار هر روز را در همان روز انجام ده، زيرا هر روز كارى مخصوص به خود دارد، بايد بهترين اوقات و بهترين ساعات خود را براى خلوت ب 3

 .53البالغه، نامه  راه شود همه كارهايت عبادت و براى خداوند است نهج الص داشته باشى و امور رعايا روبهچند اگر نيّت خ
 .212، ص 12شود بحاراألنوار، ج  ـ بنده بايد در هر حركت و سكونى نيّتى خالص داشته باشد، در غير اين صورت غافل شمرده مى 4
با نيّت خود است، پس آن كس براى مًوبتى كه نزد خداوند متعال است به جهاد رود، اجر او با خداست، و آن كه بـراى ها بستگى دارد، و هر كس  ـ اعمال به نيّت 5

رود داشته باشـد تنهـا آنچـه نيّـت كـرده بـراى اوسـت  رسيدن به نعمت دنيا به جهاد برود، و يا قصد رسيدن به مال دنيا عقال در خصوص ديه و يا شتر نيز بكار مى

 (.212، ص 16نوار، ج )بحاراأل
باشـد، و  اند و هر كس با نيّت خود همراه است، پس آنكه بسوى خدا و رسولش مهاجرت كند هجرت او بسوى خدا و رسولش مـى ـ اى مردم اعمال به نيّتها وابسته 6

 .3263آنكه براى امر دنيوى يا ازدواجى حركت كند هجرتش بسوى همان خواهد بود كنزالعمال، 
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پيامبر در غزوه  د و صبح همان روز به سپاهالمالئكه كه ش  زفاف سوداى جهاد در سر دار غسيل« حنظله»در اين رابطه شهادت 

 دادند. غسلش مى فرمايد: مالئا بين آسمان و زمين پيوندد، و به لقاء حق شتافته و حضرت در وصف او مى احد مى

و به كشـته  سپارد رود و خود جان مى كه براى بردن االغ يكى از كفار به جنگ او مى« قتيل الحمار»واز سوى ديگر كشته شدن 

متحمّل گرديده و  شده و به سوداى او هجرت سختى را« ام قيس»شود و يا صحابى معروفى كه عاشق زنى به نام  غ مشهور مىاال

 هاى تلخ و شيرين تاريخ هستند. خواندند، همه ازعبرت مى« قيس مهاجرام»اصحاب او را 
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 عمل

 1هُوَ مُؤْمِنٌ فَلْنُحْيِيَنَهُ حَياةً طَيِبَةً وَ لَنَجّْزِيَنَهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُوّنَ.مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثى وَ 

البيـت  احاديـث آل شوند، اين دو در آيات قرآن كريم و اخبـار و اعتقاد و عمل، دو ركن اساسى براى سعادت انسان محسوب مى

 اند كه گويى توأمان هستند. دهچنان پيوسته ذكر ش السالم عليهم

داده است  باشد كه چيزهايى را در زير سايه خود قرار است. يكى چون چتر مى« ظلّ ظلّ و ذى»نسبت بين اين دو با هم نسبت 

چيز گيرد و نه آن  اش قرار اند تا چيزى در سايه باشد، نه چتر تنها كافى است، چون او را ساخته مند مى و ديگرى از سايه آن بهره

 بهره است. اثرى دارد چون از نعمت سايه بى

تالش كند. و  دارد براى رسيدن به هدفش اعتقاد راسخ بدون عمل محال است، زيرا اعتقاد جزمى به مبدأ و معاد، انسان را وا مى

كه داعيه عرفـان و آنان  گويند هرگونه كوتاهى در اين زمينه نشانگر آنست كه اعتقاد در عمق روانش نفوذ نكرده است. دروغ مى

ترديد  اند. بى ترك مستحبات آلوده پرورانند و به انواع معاصى يا ترك واجبات و حتى انجام مكروهات و شناخت خداوند در سر مى

 هاى نفس است. اولين اثر شناخت خدا، دورى از خواسته

 فرمايند: مى دهند صالحه انجام نمىقرآن كريم به كسانى كه ادعاى اعتقاد به خداوند و محبت او را دارند ولى اعمال 

 2غَفُورٌ رَحيمٌ.   وَ يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللّه   فَاتَبِعُونى يُحْبِبْكُمُ اللّه   قُلْ اِّنْ كُنْتُمْ تُحِبُوّنَ اللّه

 بايست در عمل آشكار شود. تنها محبت قلبى كافى نيست، بلكه اثر محبت و اعتقاد مى

براى دنيا محقق  خالص نيز بدون اعتقاد جزمى محال است و آن كه اعتقاد به مبدأ و معاد ندارد، عمل او تنهااز سوى ديگر عمل 

مقولـه سـخنى كوتـاه  خواهد نفس خود را راضى كند، يا عيبش را بپوشاند و بر غرورش بيفزايـد و بـس. در ايـن شود. او مى مى

 خبار داريم.پيرامون ركن دوم سعادت بشر با استفاده از آيات و ا

 اهميت عمل

وصف آن وارد  عمل صحيح با چيزى قابل قياس نيست، حتى با گرانبهاترين چيزها كه آياتى بسيار و روايات و احاديًى زيادتر در

 شده است، يعنى علم، قابل قياس نيست.

دارد البته هـر  ف دانستن خيلى فاصلهدهد، اما عمل بكارگيرى آن راه است و قطعاً بكارگيرى تا صِر زيرا علم تنها راه را نشان مى

 باشد. چند عمل در گروه فهم است ولى علم صرفا مقدمه انجام عمل مى

 3: انلْعِلْمُ يُرْشِدُكن ون الْعنمنلُ ينبْلُغُ بِان الْياينةن.السالم عليهقال على 

كـه عمـل بـا  ييده علم اوست و وقتىهاى گوينده زا شود، چه اينكه سخن فرزند علم است و گفته عمل با سخن نيز مقايسه نمى

يابد و لذا سخن،  مى شود. عالوه اين كه سخن در كنار عمل ارزش علم قابل قياس نباشد با سخن نيز به طريق اولى مقايسه نمى

 عمل ارزش و بهايى ندارد. زينت عمل است و بى

                                                           
كه هر كس چه مرد و چه زن كار نيكى انجام دهد در حالى كه مرمن باشد او را به حياتى پاك، زنده داشته و پاداش آنها را به بهترين اعمالى  21حل، آيه ـ سوره ن 1

 دادند، خواهيم داد. انجام مى
شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد كه او آمرزنده و مهربـان داريد از من پيروى و اطاعت كنيد تا خدا  ( بگو اگر خدا را دوست مى31عمران، آيه  ـ )سوره آل 2

 است.
 كند و عمل، ايصال الى المطلوب )غررالحكم(. رساند علم، اهداء طريق مى كند و عمل، تو را به مقصود مى ـ علم، تو را راهنمايى مى 3
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 1عْمالِ ال بِحُسْنِ االَْنقْوالِ.سُبْحاننهُ بِحُسْنِ االَْن   : انلشّنرنفُ عِنْدناللّهالسالم عليهقال على 

 پس در واقع فرزند مشروع علم، عمل است نه سخن.

 2: بِحُسْنِ الْعنمنلِ تُجْنى ثنمنرنةُ الْعِلْمِ ال بِحُسْنِ الْقنوْلِ.السالم عليهقال على 

 فرمايد: مى اند را ترك كردهها گفته و عمل  اند، سخن همان حضرت خطاب به كسانى كه به الفاظ چسبيده و معانى را رها نموده

 3اِنَكُمْ اِلى اِعْرابِ االَعْمالِ اَحْوَجُ مِنْكُمْ اِلى اِعْرابِ االَقْوالِ.

اسـت و  اموال و اعمال را چون دنيـا و آخـرت در مقابـل هـم قـرار داده السالم عليهعمل با اموال نيز قابل سنجش نيست. امام هادى 

 فرمايد: مى

 4يا بِاالَموالِ و فِى االْخِرَةِ باالَعْمالِ.اَلنّاسُ فِى الدُنْ

 از آنجا كه هدف از عمل صالح، نيل به قرب الهى است، در اين رابطه، تأملى دوباره خواهيم داشت.

 عمل و قيامت

تمـى خداونـد ح عمل دنيا و بهره قيامت، ارتباط مستقيم دارند. بدون عمل صالح، عذاب الهى قطعى بوده و با عمل صالح پاداش

 باشد. خواهد بود و همين مقتضاى عدالت خداوند سبحان مى

 وَ لِيّاً وَ ال نَصيراً * وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحاتِ مِنْ ذَكَـرٍ او اُنْثـى وَ هُـوَ      ... مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجّْزَبِهِ وَاليَجِدْ لَهُ مِنْ دُوّنِ اللّه

 5وَ ال يُظْلَمُوّنَ نَقيراً. مُؤْمِنٌ فَاولئِكَ يَدْخُلوُّنَ الْجَنَةَ

سوء، عقوبت و  كند، عمل هر نوع عملى ثمره خاص خود را به همراه دارد، كما اين كه هر نوع بذرى محصول مخصوصى توليد مى

 فرمايند: مىالسالم عليهزايد و اين قهرى بوده و مقتضاى سنّت الهى است. حضرت امير  عمل نيا مًوبت را مى

حَلَتْ ثَمَرَتُهُ، كُلِ عَمَلٍ نَباتا و كُلُ نَباتٍ ال غِنى بِهِ عَنِ الْماءِ، وَ الْمِياهُ مُخْتَلِفَةٌ، فَما طابَ سَقْيُهُ طابَ غَرْسُهُ وَ وَ اعْلَمْ اَّنَ لِ

 6خَبُثَ سَقْيُهُ خَبُثَ غَرْسُهُ وَ اَمَرَتْ ثَمَرَتُهُ. وَ ما

 فرمايند: و باز مى

 1ءِ كَاَصْلِهِ. كَاَصْلِهِ ـ ثَمَرَةُ الْعَمَلِ السَيِىثَمَرَةُ الْعَمَلِ الصّالِحِ 

يا جا نخواهند  توانند با هم جمع شوند، خود آنها نيز در قيامت در قيامت گاهِ تجسّم اعمال است و چون اعمال ابرار و فجّار نمى

 بود.

انخنـذْتُمْ  كذلِان ال يننْزِلُ الفُجّارُ منازِلن االَْنبْرارِ، ون هُمـا طنريقـانِ، فنانيُّهُمـا : كماال يُجْتننى مِن الشّنوْكِ انلْعِنن ُ،آلـه و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 3اندْرنكْتُمْ اِلنيْهِ.

                                                           
 ـ عزّت نزد خداوند به نيكى اعمال است نه به نيكى گفتار غررالحكم. 1
 گردد نه به گفتار نيا همان. ـ درخت دانش به كردار نيا بارور مى 2
 ـ شما به اِعراب اعمال و تصحيح افعال نيازمندتريد تا به تصحيح سخنان غررالحكم. 3
 .363، ص 13ـ مردم در دنيا با اموال خويشند و در آخرت با اعمال خود بحاراألنوار، ج  4
شود و آن كس جز خدا ولى و ياورى را نخواهد يافت، و آن كـه چيـزى از اعمـال  كس عمل زشتى انجام دهد، كيفر داده مى ( هر124و  123ـ )سوره نساء، آيات  5

 شوند و اندك ستمى به آنها نخواهد شد. صالحه انجام دهد مرد باشد يا زن، در حالى كه ايمان داشته باشد آنان داخل بهشت مى
اش شيرين است، و آنچه كه  ها گوناگونند، آنچه آبياريش، پاكيزه باشد، نشان آن پاكيزه و ميوه باشد، آب نياز از آب نمى هى بىـ بدان هر عملى رويشى دارد و هر گيا 6

 به ترتي  صبحى صالح. 154االسالم و  به ترتي  فيض 153البالغه، خطبه  آبياريش ناپاك باشد، درخت آن ناپاك و ميوه آن تلخ خواهد بود نهج
 باشد غررالحكم. ل صالح همانند خود عمل، و نتيجه عمل زشت نيز همانند خود عمل مىـ نتيجه عم 1
رسـيد  ها دو راه از هم جدا هستند، هر كـدام را گرفتيـد، بـه همـان مـى گردند، اين شود فجّار وارد منازل نيكوكاران نمى ـ همان طورى كه انگور از خار چيده نمى 3

 .43616كنزالعمال، 
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جـو، هـر  آيـد و جـو از متوجه شديم كه ارتباط عمل و جزا يا ارتباط طبيعى است، و همان طورى كه گندم از گندم پديد مى

 ى مناس  با خود را دارد.عمل به مقتضاى حسن و قبح خود، جزا

كند بـه  مى اى كه انسان را از خداوند دور عالوه اين كه مقدار عمل از نظر كمّيّت هم نسبت طبيعى با جزا دارد، هرگناه به اندازه

ايـن تسـاوى  يابـد، آورد، همان انـدازه پـاداش مًبـت مـى همان اندازه عقاب دارد و هر عمل حسنه به همان اندازه كه قرب مى

پـاداش حسـنه را  كنـد كـه مانند و درياى فضل و كرم الهى اقتضاء مى ها، مقتضاى طبيعت عمل است هر چند رحمت بى تنسب

 مضاعف گرداند، و چيزى بر عذاب طبيعى گناه نيفزايد.

 1هُمْ ال يُظْلَمُوّنَ. مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بالسَيِئَةِ فاَل يُجّْزى ااِلّ مِثْلَها وَ

 دوام عمل

محدود داشته، نفوذ  گذارد، اگر اين عمل مقطعى باشد، تاثيرى عمل حسنه و سيّئه در روح و روان انسان تاثير مًبت و منفى مى

 العملى چه درونى و چه بيرونى قابل زدودن است. در روح ننموده و لذا با كوچكترين عكس

حسن زدودنـى  يره شد و به وسوسه شيطان گناهى را مرتك  گشت، چنين گناهى با اعمالكسى كه يا بار هواى نفس بر او چ

 تواند گناه را از بين برد و نابود گرداند. است و كارى شايسته و متناس  با همان، مى

 2... اِّنَ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَيِئاتِ....

جـايى  كنـد و بـه گيريد و در همه روح نفـوذ مـى ى همه قل  را در بر مىاما اگر اين گناه مداومت پيدا كرد، همانند نقطه سياه

 آيد. رسد كه امكان و شرائط بازگشت به وجود نمى مى

تنيْلِ ن عنلنيْـهِ  بِهِ حنتّىءٍ انفنسندُ لِلْقنلْ ِ مِنْ خنطيئنتِهِ، اِنّن الْقنلْ ن لنيُواقِعُ الْخنطيئنةن فنالتنزالُ  : كانن انبى ينقُولُ: ما مِنْ شنىالسـالم عليهقال الصادق 

 3فنينصيرُ انعْالهُ انسْفنلنهُ.

ولـى كـافى  كند، اگر عمل خير مقطعى صورت گيـرد، خـوب اسـت عمل خير نيز همين نقش را در روح و روان انسان بازى مى

ايجاد كند.عملى كه  در انسانتواند ايمان مستقرّ  تواند باز دارنده انسان از گناه و معاصى باشد و نيز نمى نيست، چنين عملى نمى

مداومت در عمل آن چنان تداومى  تواند با ايجاد ملكه در روان از چنين قدرتى برخوردار شود. البته مراد از دوام داشته باشد مى

 است كه جز مرگ آن را قطع نكند.

 4لِعنمنلِ الْمُرْمِنينن غاينةٌ اِالّن الْمنوْتن.لنمْ ينجْعنلْ    : انلْمُداوِمنةُ انلْمُداوِمنةُ فناِنّن اللّهالسالم عليهقال على 

 بديهى است چنين عملى هر چند كم باشد، از اعمال بزرگ ولى مقطعى بسيار برتر است.

 5تنعالى مادامن عنلنيْهِ الْعنبْدُ ون اِنْ قنلّن.   : انحن ُّ االَْنعْمالِ النى اللّهالسالم عليهقال الباقر 

 6مِنن الْعنمنلِ الْكنًيرِ عنلى غنيْرِ الْينقينِ.   لْعنمنلُ الدّائمُ الْقنليلُ عنلنى الْينقينِ، انفْضنلُ عِنْدن اللّه: انالسالم عليهقال الصادق 

يكسال پى   گويند كه حداقل حداقل يكسال را به عنوان معيار دوام بيان نموده است، يعنى به عملى مداوم مى السالم عليهامام صادق 

 باشد. در پى انجام گرفته

 1اِيّاكَ اَّنْ تَفْرِضَ عَلى نَفْسِكَ فَريضَةً فَتُفارِقُها اِثْنَى عَشَرَ هِالالً.

                                                           
( هر كس كار نيكى انجام دهد، ده برابر پاداش دارد، و هر كس كار بدى انجام دهد، جز به مانند آن كيفر نخواهـد ديـد و سـتمى بـه آنـان 162م، آيه ـ )سوره انعا 1

 نخواهد شد.
 برند. همانا نيكيها، زشتيها را از بين مى 114ـ سوره هود، آيه  2
گيرد، و همواره با اوست، تا اين كه گناه بر قل  چيره شد و آن  تر از گناه نيست، قل  در معرض گناه قرار مى فرمود: چيزى براى قل  فاسد كننده ـ همواره پدرم مى 3

 .312، ص 13گرداند بحاراألنوار، ج  را زير و رو مى
 .132، ص 1الوسائل، ج  ـ مداومت، مداومت، خداوند نهايتى جز مرگ براى عمل مرمن قرار نداده است مستدرك 4
 .216، ص 11ن اعمال نزد خداوند متعال، عملى است كه هميشه بجا آورده شود، هر چند كم باشد بحاراألنوار، ج ـ بهتري 5
 .214ـ عمل هميشگى اندك ولى از روى يقين از عمل بسيار و بدون يقين، برتر است همان، ص  6
 (.33، ص 2اشى مبادا كمتر از اين مدت انجام دهى )اصول كافى، ج ـ بپرهيز از اين كه چيزى را بر خود واج  كنى و دوازده ماه را از آن جدا ب 1
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 در روايت ذيل فلسفه اين معيار را بيان فرموده است. السالم عليههمان امام همام 

 اءَ اِلى غَيْرِهِ وَ ذلِكَ اَّنَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ يَكُوّنُ فيها فى عامِهِاِذا كاّنَ الرَجُلُ عَلى عَمَلٍ فَلْيَدُمْ عَلَيْهِ سَنَةً ثُمَ يَتَحَوَلُ عَنْهُ اِّنْ ش

 1اَّنْ يَكُوّنَ.   ذلِكَ، ما شاءَ اللّه

 فرمايد: آثار عمل مداوم را اين گونه بيان مى آله و عليه اهلل صلىخدا  رسول

 احِشِ، وَ الْبُعْدُ مِنَ الّطّيشِ، وَ التَحَرُجُ، وَ الْيَقينُ، وَ حُبُ النِجاةِ، وَ طاعَـةُ اَمَا الْمُداوِمَةُ عَلَى الْخَيْرِ فَيَتَشَعَبُ مِنْهُ تَرْكُ الْفَو

 2الْعاقِلُ بِمُداوِمَةِ الخَيْرِ. الرَحْمنِ، وَ تَعْظيمُ الْبُرْهاّنِ، وَ اجْتِنابُ الشَيّْطاّنِ، وَ االِْجابَةُ لِلْعَدْلِ، وَ قَوْلُ الْحَقِ، فَهذا ما اَصابَ

 رط ديگرش

معاصـى ديگـر  كند و در كنار آن مرتك  براى پذيرش عمل شروط ديگرى از جمله پرهيز از گناه الزم است، كسى كه انفاق مى

كار نيكى صورت پذيرد،  شود، قطعاً انفاق او پذيرفته شده نيست. زيرا عالمت عمل پذيرفته شده اين است كه بعد از آن عمل، مى

 اى صورت گرفت، چيزى از آن عمل نيا پذيرفته نشده است. هپس اگر بعد از عمل نيا سيئ

حلـم و  انجام كار نيا از روى علم و آگاهى و به دور از جهالت و تقدس خشا و نيز صدور فعل حسن از روى عقـل و تـدبير و

 باشند. بردبارى از شروط مهم پذيرش اعمال مى

 عـزّن ون جنـلّن، ون عِلْـمٌ يُـرندُّ بِـهِ جنهْـلن   كُنْ فيهِ لنمْ ينقُمْ لنهُ عنمنلٌ، ونرنعٌ ينحْجُزُهُ عننْ منعاصِى اللّه: ثنالثٌ مننْ لنمْ ينآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 3السّنفيهِ، ون عنقْلٌ يُدارى بِهِ النّاسُ.

آلوده اسـت و  ا و...ديگر از شروط پذيرش اعمال حفظ زبان از معاصى است، كسى كه زبانى هرز دارد و به غيبت و تهمت و ناسز

 باشد، عملش پذيرفته نيست. تندخو و خشن مى

 4: ما عنمِلن مننْ لنمْ ينحْفنظْ لِساننهُ.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 راستگويى نيز در روايات به عنوان شرط پذيرش عمل ذكر شده است.

 5مِنْان شنيْئاً حنتّى تنقُولن قوْالً عندْالً.   : اِعْلنمْ اننّنهُ ال ينتنقنبّنلُ اللّهالسالم عليهقال الصادق 

شدنشـان  نمايد، معاصى هر چند به ظاهر كوچـا باشـند امـا اصـرار در آنهـا موجـ  كبيـره اصرار بر معصيت، آن را بزرگ مى

 گردد. مى

 6رارِ.: ال كنبيرنةُ منعن االَِْسْتِيْفارِ ون ال صنييرنةن منعن االَِْصْآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 و لذا يكى ديگر از شروط پذيرش اعمال، عدم اصرار در گناه است.

 1ءٍ مِنْ منعاصيهِ. شنيْئاً مِنْ طاعنتِهِ عنلنى االَِْصْرارِ عنلى شنى   ال ينقْبنلُ اللّه   : ال ون اللّهالسالم عليهقال الصادق 

 پذيرش سخت

باشد.  دقيق مى پذيرش اعمال از سوى خداوند متعال، بسيار سخت وآيد، شيوه  بر اساس آنچه كه از اخبار و احاديث به دست مى

 به طورى كه شايد كمتر عملى بتواند از صافى پذيرش رد شود.

                                                           
دهد، يا سال آن را تكرار كند، بعد از آن اگر خواست به عمل ديگر روى آورد، تا كه عملش حتما در ش  قدر انجام شده باشد. و  ـ وقتى انسان عملى را انجام مى 1

 .32شود همان، ص  آنچه خدا بخواهد محقق مى
و دليـل، دورى عمل مداوم عبارتند از: ترك اعمال زشت، دورى از حماقت، خوددارى از گناه، يقين، عالقه به نجات، اطاعت از خداوند رحمان، پذيرش برهان  ـ آثار 2

 .22العقول، ص  رسد تحف گويى، اينها چيزهايى است كه به واسطه مداومت عمل خير به عاقل مى از شيطان، پذيرفتن عدل، حق
ـ عقلى كه بتواند  3ـ علمى كه نادانى بيخردان را برگرداند،  2ـ تقوايى كه مانع گناه او شود،  1ماند،  خصلت است هر كه نداشته باشد هيچ عملى براى او نمىـ سه  3

 .12العقول، ص  در پرتو آن با مردم مدارا كند تحف
 .35، ص 11ج ـ كسى كه زبانش را حفظ نكند، عملى انجام نداده است بحاراألنوار،  4
 .121، ص 3كافى، ج  پذيرد مگر اين كه به عدل سخن بگويى فروع ـ بدان كه خداوند متعال چيزى از تو نمى 5
 .355، ص 13؛ بحاراألنوار، ج 4325شود كنزالعمال،  ماند و گناه صييره با اصرار كبيره مى ـ گناه كبيره با استيفار باقى نمى 6
 .233، ص 2كند چيزى از طاعات كسى كه اصرار بر گناه خويش بورزد اصول كافى، ج  بول نمىـ نه به خدا سوگند، خداوند ق 1
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 1مِنْ انحندٍ عنمالً.   : لنوْ ننظنرن النّاسُ اِلى منرْدُودِ االَْنعْمالِ مِنن السّنماءِ، لنقالُوا: ما ينقْبنلُ اللّهالسالم عليهقال الصادق 

نـدارد و  كند كه اعمال سراسر عمر در مقابـل آن ارزشـى وحشت و اضطراب قيامت را چنان سخت بيان مى آله و عليه اهلل صلىخدا  رسول

 كند، به اين دو روايت توجه كنيد. اعمال هفتاد پيامبر اندك جلوه مى

عَّزَ وَ جَلَ لَحَقَرَ ذلِكَ يَوْمَ القِيمَةِ، وَ لَـوَدَ اَنَـهُ      هَرَماً فى طاعَةِ اللّهلَوْ اَّنَ رَجُالً جَرَ عَلى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ اِلى يَوْمٍ يَمُوتُ 

 2اِلى الدُنْيا كَيْما يَّزْدادُ مِنْ االَجْرِ و الثَوابِ. يُرَدُ

 3.لَوْ كاّنَ لِرَجُلٍ عَمَلُ سَبْعينَ نَبِيّاً الَسْتَقَلَ عَمَلُهُ مِنْ شِدَةِ ما يَرى يومَئِذٍ

 كافى است. فرمايد: اگر يا نماز، يا حسنه، از انسان پذيرفته شود وى را در بيان سختى پذيرش اعمال مى السالم عليهامام صادق 

 4مِنْهُ صاَلةً واحِدَةً لَمْ يُعَذِبْهُ، وَ مَنْ قَبِلَ مِنْهَ حَسَنَةً لَمْ يُعَذِبْهُ.   مَنْ قَبِلَ اللّه

 پذيرش يا حسنه را بيان نموده است. در اين روايت آن حضرت بهره

 5مِنْهُ حَسَنَةً واحِدَةً لَمْ يُعَذِبْهُ اَبَداً، وَ دَخَلَ الْجَنَةَ.   مَنْ قَبِلَ اللّه

درگـاه رحمـت  اى از حقّ عبادت خداى واحد را بجاى آورده باشد. امـا البته به خود ياس راه ندهيد، هر چند كردار ما نتواند ذره

 ل و احسان وى، به مرمنين يارى خواهد رساند.وسيع او و فض

 : اِعْلنمُوا اننّنهُ لننْ يننْجُون انحندٌ مِنْكُمْ بِعنمنلِهِ.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 اهلل؟ اصحاب عرض كردند: حتى شما يا رسول

 حضرت فرمود:

 6فَضْلٍ. بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ   وَ ال اَنَا، ااِلّ اَّنْ يَتَغَمَدَنِىَ اللّه

در قرآن كريم  بلى تنها چشم اميد ما به رحمت واسعه اوست، وصفى كه با تأكيد و به واسطه اهميت آن تنها يكصد و چهارده بار

 مطرح شده است.« الرحيم الرحمن اهلل بسم»در جمله 

                                                           
 .223، ص 1پذيرد بحاراألنوار، ج  ها به اعمال قبول نشده در آسمان بنگرند، حتماً خواهند گفت خداوند عمل احدى را نمى ـ اگر انسان 1
وند عزّ و جلّ را بر خود هموار كند، اين عمل وى در قيامت كوچا خواهـد بـود، و دوسـت دارد بـه دنيـا ـ اگر كسى از روز تولد تا روز مرگش، سختى طاعت خدا 2

 .43122برگردد تا اجر و ثواب بيشترى تحصيل كند كنزالعمال، 
 .34، ص 11، ج داند بحاراألنوار بيند، آن را اندك مى ـ اگر انسان عمل هفتاد پيامبر را داشته باشد از شدّت آنچه كه در قيامت مى 3
، ص 3نمايد فروع كافى، ج  كند، و كسى كه يا حسنه وى قبول شود نيز خداوند او را عذاب نمى ـ كسى كه يا نماز از وى پذيرفته شود، خداوند او را عذاب نمى 4

266. 
 .331يه الخواطر، ص كند تنب گاه او را عذاب نكرده و او را داخل بهشت مى ـ كسى كه خداوند يا حسنه از وى بپذيرد، هيچ 5
 .5326كند ـ و نه من، مگر اين كه رحمت و فضل خداوند شامل حالم شود كنزالعمال،  ـ بدانيد كه احدى از شما به واسطه عملش نجات پيدا نمى 6
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 اخالص

اينكـه بهـره  كند. عـالوه نمايى مىبخشد، و هر كارى را به سوى هدفى خاص راه دهد و ميل و سوى مى نيّت به عمل جهت مى

 نيّت دارد. شود و كم و كيف و جزئيات نتيجه و ثمره عمل، بستگى به قدرت و توان عمل نيز به وسيله نيّت آن معين مى

 1هُ فِى االْخِرَةِ مِنْ نَصيبٍ.مَنْ كاّنَ يُريدُ حَرْثَ االْخِرَةِ نَّزِدْ لَهُ فى حَرْثِهِ وَ مَنْ كاّنَ يُريدُ حَرْثَ الدُنْيا نُؤْتِهِ مِنْها و مالَ

 2رِدائنها، اِنْ خنيْراً فنخنيْرٌ ون اِنْ شنرّاً فنشنرٌّ.   : مننْ انسنرّن سنريرنةً رندّاهُ اللّهآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 ترديد خداوند از باطن امور آگاه است. بى

 3يَعْلَمُ خائِنَةَ االَعْيُنِ وَ ما تُخْفِى الصُدُورُ.

 4عَليمٌ بِذاتِ الصُدُورِ.   يَعْلَمُ ما فِى السَمواتِ وَ االَرْضِ وَ يَعْلَمُ ما تُسِرُوّنَ وَ ما تُعْلِنُوّنَ وَ اللّه

 آدمى نيز به كردار خويش آشناست.

 5بَلِ االِْنْساّنُ عَلى نَفْسِهِ بَصيرَةٌ * وَ لَوْ اَلْقى مَعاذيرَهُ.

ترقـى و تكامـل  دانند، اعمال و كردار تا چه مقدار ارزش دارند، و چه اندازه ايجـاد روشنى مىبنابراين هم خالق و هم مخلوق به 

خـويش را دارد. و  زند با خود و خداى خود خدعه كرده است و در واقـع قصـد فريـ  اند. آنكه خود را به بيراهه مى روحى نموده

 شود. كسى جز خود او متضرر نمى

 6مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ.   تابَ بِالْحَقِ فَاعْبُدِ اللّهاِنّا اَنّْزَلْنا اِلَيْكَ الْكِ

حـق در آن  اين آيه به دو نكته مهم اشاره دارد، نكته اول اينكه، نزول قرآن به حق و براى هدايت خاليق بوده و طبعاً چيزى جز

باشـند و راه آن را  در پـى قـرآنبايست حق جويان خالصانه  نيست. و نكته دوم كه مترت  بر مطل  اول است اين است كه، مى

 اش تبعيت نمايند. دنبال كنند و از نازل كننده

 ارزش عمل

است. اخالص و  شوند، وجودشان براى پذيرش آنها كافى امورى كه جنبه نفسانى دارند و يا از جمله اعتقادات آدمى محسوب مى

گونـه امـور اجبـار و  ايـن هـذا دال بر صحت آنهاست. علـىعدم اخالص در اين گونه موارد معنا ندارد، چه اينكه نفس وجود آنها 

گاه  يا به واسطه اضطرار هيچ توان مجبور كرد كه از اعتقادش برگردد و پذيرند، و هيچ كس را نمى اكراهى يا اضطرار و خوفى نمى

يست. آيه شـريفه ذيـل هـر اعتقاد ن امكان ندارد كسى اعتقاد خود را از دست دهد. و پذيرش سلطه اكراه كننده، به معناى زوال

 اعتقادات، زيباتر است. تواند بپذيرد امّا تفسير آن به عدم امكان جريان اكراه در چند تفاسير متعددى را مى

 1... ال اِكْراهَ فِى الدّينِ....

يـا   مخلصـاًللّه ننـدتوا شوند تابع نيّت خويشند و مى امّا امورى كه جنبه عملى دارند و به وسيله اعضاء و جوارح و زبان محقق مى

 و لييره صورت پذيرند.  يا للّه  لييراللّه

صورت گرفته  فرمايد كه فقط براى او باشد و او تنها به اعمالى ثواب عطا مى مًوبت و عقوبت تحت يد و قدرت خداوند متعال مى

                                                           
شود  بطلبد، چيزى از آن به وى داده مىدهيم و كسى كه زراعت دنيا را  ( كسى كه زراعت آخرت را بخواهد به كشت او بركت و افزايش مى22ـ )سوره شورى، آيه  1

 اى ندارد. و در آخرت بهره
 .43، ص 1؛ وسائل الشيعة، ج 2432، ح 2ـ آنكه نيّتى در دل دارد، خداوند لباس مناس  آن بر وى بپوشاند، اگر خوب باشد خوب و اگر بد باشد بد اصول كافى، ج  2
 داند. هاست، همه را مى سينه هاى خائن و آنچه در ( او چشم12ـ )سوره غافر، آيه  3
 هاست آگاه است. نماييد، و آنچه در دل سينه ها و زمين است، و آنچه پنهان و آشكار مى ( به آنچه را كه در آسمان4ـ )سوره تيابن، آيه  4
 ( انسان به خويشتن آگاه است هر چند براى رهائى خود عذرهايى بتراشد.15و  14ـ )سوره قيامت، آيات  5
 ما اين كتاب را به حق بر تو نازل نموديم، سپس خدا را ستايش و دين خود را براى او خالص گردان. 2ه زمر، آيه ـ سور 6
 .256ـ سوره بقره، آيه  1
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 باشد.

 1مِنَ الْمُتَقينَ.   ... اِنَما يَتَقَبَلُ اللّه

 2خالِصاً الَِننّنهُ ال ينقْبنلُ مِنْ عِبادِهِ االَْنعْمالن اِالّ ما كانن خالِصاً.   : اِذا عنمِلْتن عنمنالً فناعْمنلْ للّهآله و ليهع اهلل صلىقال رسول اهلل 

بـه قيـام و  ارزش عبادت انسان به حركات و سكنات نيست، بهاى عبادت به رنگ آن است، به جالى عبادت است، آن است كـه

 بخشد. قعود ارزش مى

 3.  : لنيْسنتِ الصّنالةُ قِيامنان ون قُعُودنكن اِنّنما الصّنالةُ اِخْالصُان ون اِنْ تنريدُ بِها ونجْهن اللّهآله و عليه اهلل صلىل رسول اهلل قا

بوده و عبادت  اند، بهايى هم ندارند و چه بسا وبال بيافرينند. چنين اعمالى انحراف از مسير طبعاً اعمالى كه اين صبيه را نپذيرفته

 فرمايد: مىالسالم عليهشوند. حضرت امير  به ضاللت و گمراهى منجر مى

 4اَلْعَمَلُ كُلُهُ هَباءٌ اِالّ ما اُخْلِصَ فيهِ.

 5.  ضاعَ مَنْ كاّنَ لَهُ مَقْصَدٌ غَيْرُاللّه

 6بِاالِْخاْلصِ تُرْفَعُ االَفْعالُ.

 اهميت اخالص

 بايست جستجو كرد. يت اخالص را در اهميت عمل مىارزش است و لذا اهم اخالص پوچ و بى عمل بى

 1عنمنلنهُ ون عِلْمنهُ ون حُبّنهُ ون بُيْضنهُ ون انخْذنهُ ون تنرْكنهُ ون كنالمنهُ ون صُمْتنهُ ون فِعْلنهُ ون قنوْلنهُ.   : طُوبى لِمننْ انخْلنصن للّهالسالم عليهقال على 

 فرمايد: امام عسكرى در بيان جزاى مخلص مى

 3خالِصاً لَرَأْيُتُ اَنّى مُقَصِرٌ فى حَقِهِ.   جُعِلَتِ الدُنْيا كُلُها لُقْمَةً واحِدَةً وَ لَقَمْتُها مَنْ يَعْبُدُ اللّه لَوْ

 آمده است: السالم عليهدر داستان حضرت موسى و شعي  

فرمـود: اى  تناول شام بود. شـعي  وقتى موسى بعد از كما به دختران شعي  در حمل آب، بر آن حضرت وارد شد، وى آماده

ام  موسى گفت: گرسـنه برم. شعي  گفت: چرا؟ از چه؟ آيا گرسنه نيستى؟ جوان بنشين و غذا بخور. موسى گفت: پناه به خدا مى

كنـيم.  پر ا ز طـال عـوض نمـى اى هستيم كه آخرت را به دنيايى ترسم اين غذا عوض آب كشيدن من باشد و ما خانواده ولى مى

اطعام دهيم. موسى بـا شـنيدن ايـن  گفت: نه به خدا اى جوان ، عادت من و پدرانم اين بوده كه مهمان را اكرام كنيم وشعي  

 2سخن نشستند و از سفره شعي ، شام تناول نمودند.

سرچشـمه  مقابل اخالص غفلت واقع شده است. غفلت از درك موقعيت خود با خالق هستى از گذشـته و آينـده خـود و همـان

 باشد. يارى از معاصى و رذايل و از جمله ريا مىبس

الْيافِلُونن قنـدْ  غافِالً، ون: ون البُدّن لِلْعنبْدِ مِنْ خالِصِ النّيّنةِ فى كُلِّ حنرنكنةٍ و سُكُونٍ، الَِننّنهُ اِذا لنمْ ينكُنْ هذنا الْمنعْنى ينكُونُ السالم عليهقال الصادق 

                                                           
 پذيرد. ( خداوند اعمال را تنها از پرهيزكاران مى21ـ )سوره مائده، آيه  1
 .123، ص 11پذيرد بحاراألنوار، ج  ه او غير اعمال خالص را از بندگانش نمىـ اگر عملى انجام دادى، تنها براى خداوند به جا آور، چرا ك 2
 .325، ص 1البالغه ابن ابى الحديد، ج  ـ نماز تنها نشست و برخاست تو نيست، بلكه نماز در واقع اخالص تو و قصد قربت به خداوند است شرح نهج 3
 غررالحكم. ارزش است ـ هر عملى جز آنچه مخلصانه باشد خاكستر و بى 4
 ـ هر آنكه مقصدى غير خدا دارد هالك شود همان. 5
 رود همان. ـ اعمال به وسيله اخالص باال مى 6
 .232، ص 11ـ خوشا به حال كسى كه عمل وعلمش، ح ّ و بيضش، دفع و جذبش، سخن و سكوتش، كردار و گفتارش، خالصانه صورت پذيرد بحاراألنوار، ج  1
بيـنم  پـردازد، بگـذارم، خـود را مقصـر در اداى حـق او مـى تبديل شود و آن را به دهان بنده خدايى كه خالصانه به عبادت پروردگـارش مـىاى  ـ اگر دنيا به لقمه 3

 .245، ص 12بحاراألنوار، ج 
 .21، ص 13ـ بحاراألنوار، ج  2
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 1لئِان كناالَْننْعامِ بنلْ هُمْ انضنلُّ.تنعالى فقال: او   ونصنفنهُمُ اللّه

در معـرض  اند، بيشتر از ديگـران هاى ابليس پيروز گشته اند و در برابر وسوسه كسانى كه مراحل عمل را تا نيّت پشت سرگذارده

 كند. گيرند و دشمن سوگند خورده پا فشارى بيشترى براى به اغوا كشيدن آنها مى هاى او قرار مى تحريا

 2ى خنطنرٍ.: انلْعُلنماءُ كُلُّهُمْ هنلْكى اِالّ الْعامِلُونن ون الْعامِلُونن كُلُّهُمْ هنلْكى االّ الَُْمخْلِصُونن ون الَُْمخْلِصُونن عنلآله و عليه اهلل صلىاهلل  قال رسول

 اثرات اخالص

كند، و طبعًا  مى آخرت او را تأمينعملى كه خالصانه براى خداوند انجام گيرد، بنابر مقتضاى حكمت الهى، هم دنياى آدمى و هم 

بحث، عواق  و آثار مفيـد  عمل غير مخلصانه عالوه بر اينكه اثر اخروى نداشته، در دنيا نيز عايدى مفيد ندارد. در اين قسمت از

 نماييم. اخروى و دنيوى اخالص را بحث مى
 ـ محك درجات مؤمن 1

 او در آخرت است.ميزان اخالص، بيانگر رتبه ايمان مرمن و مقدار بهره 

 3: بِاالَِْخْالصِ تنتنفاضنلُ منراتِ ِ الْمُرْمِنينن.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 ـ مايه رهايى انساّن از اسارت نفس 2

 باشد. راه رهايى انسان از عذاب قيامت، اخالص است و تنها برگ برنده آدمى در محشر، نيّت صادقانه مى

 4َِخْالصِ ينكُونُ الْخنالصُ.: فِى االْالسالم عليهقال على 

 داند. دو ركعت نماز مخلصانه را باعث ورود به بهشت مى السالم عليهامام صادق 

 5بِهِما الْجَنَةَ.   عَّزَ وَ جَلَ فَيَدْخُلُهُ اللّه   اِّنَ الْعَبْدَ لَيُصَلّى رَكْعَتَيْنِ يُريدُ بِهِما وَجْهَ اللّه

 ـ خشوع همه چيّز براى انساّن 3

 شوند. مى افتند و تسليم او گر آدمى براى خدا حركت كند، همه چيز و حتى جماد و نبات و حيوان براى او به خضوع مىا

هنـوامِّ  ءٍ حنتّـى لّن شنىمِنْهُ كُ   انخافن اللّه   ءٍ... اِذا كانن مُخْلِصاً للّه ءٍ ون ينَِهابنهُ كُلُّ شى : اِنّن الْمُرْمِنن لنينخْشنعن لنهُ كُلُّ شنىالسالم عليهقال الصادق 

 6االَْنرْضِ و سِباعِها ون طنيْرِ السّنماءِ.

                                                           
انـد  ت نپذيرد، او غافل گشته و غافلين در قرآن كريم چنين توصيف شدهبايست نيّت خود را در هر حركت و سكونى خالص گرداند، چرا كه اگر اين صور ـ بنده مى 1

 (.22، ص 1الوسائل، ج  ترند )مستدرك آنها چون حيوان بلكه پست
كنندگان همه هالكند مگر مخلصين و مخلصين در خطرى بزرگ واقـع شـده و در معـرض هالكـت هسـتند  كنندگان آنها، و عمل ـ عالمان همه هالكند، مگر عمل 2

 .353تنبيه الخواطر، ص 
 .362الخواطر، ص  شود تنبيه ـ به وسيله اخالص مرات  مرمنين و فضل آنها معين مى 3
 .322ـ رهايى و خالص در اخالص نهفته شده است همان، ص  4
 .44، ص 1برد وسائل الشيعة، ج  ت مىكند و خداوند به خاطر همين عمل، او را به بهش خواند و تنها خداوند متعال را قصد مى ـ بنده دو ركعت نماز مى 5
ترسد به شرطى كه اعمالش تنها براى خدا انجام گيرد، در اين صورت خداوند همـه چيـز، حتّـى حشـرات  ـ مرمن همه چيز در مقابلش خاشع و همه چيز از او مى 6

 .243، ص 12ترساند بحاراألنوار، ج  زمين و درندگان آن و پرندگان آسمان را از او مى
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 ـ بصيرت دل 4

 معصيت، حجاب دل است و اگر گناه نباشد، چشم دل، تاب مستورى ندارد.
چو در بندى سر از روزّن بر آرد  پرى رو تاب مستورى ندارد

 1نيرُ الْبنصائِرُ )الضّنمائِرُ(.: عِنْدن تنحنقُّقِ االَِْخْالصِ تنسْتنالسالم عليهقال على 

 اثر چهل روز اخالص را چنين بيان فرموده است: آله و عليه اهلل صلىپيامبر خدا 

 2عَّزَ وَ جَلَ اَرْبَعينَ صَباحاً ااِلّ جَرَتْ يَنابيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلى لِسانِهِ.   ما اَخْلَصَ عَبْدُاللّه

 ـ نيل به ميل 5

را از خود دور  رزوهاى انسان مخلص، برآورده شدنى است. او كه به صف مخلصين راه يافته است، طبعاً آرزوهاى زودگذراميال و آ

 اى ندارد. نموده و با اميال عقالنى فاصله

 3: مننْ انخْلنصن بنلنغن االْمالن.السالم عليهقال على 

 نموده است. آن حضرت در جاى ديگر، عامل برآورده شدن آرزو را اخالص معرفى

 4اَخْلِصْ تَنَلْ.

 هاى اخالص نشانه

اخالص و نه در  توانند حكايت از وجود كلّى صفت شود، امّا برخى آثار و تبعات مى اخالص صفتى نفسانى است و هرگز ظاهر نمى

 خصوص عملى خاص بنمايند.
 ـ اعمال نيك 1

از وجـود  يابند ولى بـه طـور كلـى حـاكى ص اهميت مىاعمال نيا و انجام حسنات و ترك رذائل، هر چند با وجود صفت اخال

 باشند. مى اخالص نوعى و كلى در ريشه جان آدمى هستند، كما اينكه معاصى و رذائل، حاكى از عدم وجود اخالص

وارد  بهشـت فرمايند: كسى كه با اخالص شهادتين را بر زبان جارى كند و آن را با چيـزى نيـاميزد، بـه مى آلـه و عليه اهلل صلىرسول خدا 

پاسـخ فرمـود:  برخاست و گفت: چگونه با اخالص بگويد و چيزى با آن مخلوط نكند؟ پيامبر خدا در السالم عليهشود. حضرت امير  مى

 ها هستند. آميزه ها ها با بدترين اعمال، اين حرص دنيا، جمع آن از راه نامشروع، رضايت از دنيا، بهترين سخن

 ، فَلَهُ الْجنَةُ فَاِّنْ اَخَذَ الدُنْيا وَ تَـرَكَ   ءٌ مِنْ هذِهِ الْخِصالِ وَ هُوَ يَقُولُ ال اِلهَ اِالّ اللّه وَ جَلَ وَ لَيسَ فيهِ شَىعَّزَ    فَمَنْ لَقَى اللّه

 5اآلخِرَةَ فَلَهُ النّارُ.

 اند: و نيز فرموده

 6تَمامُ االِْخْالصِ اِجْتِنابُ الَمحارِمِ.

 نقل شده است. السالم عليهمير و اين روايت نيز از حضرت ا

 1تَمامُ االِْخاْلصِ تَجَنُبُ الْمَعاصى.
 

                                                           
 شود غررالحكم. اخالص كه محقق شد درون انسان تابناك مى ـ 1
 (.242، ص 12شود )بحاراألنوار، ج  هاى حكمت از قل  به زبانش جارى مى ـ هيچ بنده خدايى چهل روز اخالص نورزيده مگر اينكه سرچشمه 2
 ـ آنكه اخالص ورزد، به آرزوها رسيده است غررالحكم. 3
 د برسى همان.ورز تا به خواسته خو ـ اخالص 4
، بهشت براى اوست، و آنكه دنيا را بگيرد و آخـرت را تـرك  االاللّه ها با وى نباشد و بگويد الاله ـ پس كسى كه خداوند متعال  را مالقات كند و چيزى از اين خصلت 5

 .362، ص 16كند. آتش بر او الزم است بحاراألنوار، ج 
 .44322ه است كنزالعمال، ـ همه اخالص در پرهيز از محرمات نهفته شد 6
 .213، ص 11ـ همه اخالص، پرهيز از گناهان است بحاراألنوار، ج  1
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 ـ عدم انتظار ستايش 2

 دهد، پيداست، براى خداوند آن را انجام نداده است. آنكه عمل نيا را به انتظار ستايش ديگران انجام مى

 1.  ءٍ مِنْ عنمنلٍ للّه ا بنلنغن عنبْدٌ حنقيقنةن االَِْخْالصِ حنتّى ال يُحِ ّن اننْ يُحْمندن عنلى شى: اِنّن لِكُلِّ حنقٍّ حنقيقنةً ون مآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 
 ـ هماهنگى ظاهر و باطن 3

 مخلص آن است كه اگر چيزى از او آشكار شد، همان با باطن وى هماهنگ باشد.

 2هُ، ون فِعْلُهُ ون منقالنتُهُ، فنقندْ اندّنى االَْنماننةن ون انخْلنصن الْعِبادنةن.: مننْ لنمْ ينخْتنلِفْ سِرُّهُ ون عنالنِيّنتُالسالم عليهقال على 

هستند. خداوند بـه  باشند و يا هر دو مًل هم ظاهر و باطن از سه حال خارج نيستند، يا ظاهر برتر از باطن است و يا بلعكس مى

 وحى فرمود كه:السالم عليهحضرت موسى 

ـ  يا مُوسى مَنْ كاّنَ ظاهِ  هُرُهُ اَزْيَنُ مِنْ باطِنِهِ فَهُوَ عَدُوّى وَ مَنْ كاّنَ ظاهِرُهُ وَ باطِنُهُ سَواءً فَهُوَ مُؤْمِنٌ حقّاً، وَ مَنْ كـاّنَ باطِنُ

 3اَزْيَنُ مِنْ ظاهِرِهِ فَهُوَ وَلِىّ.

 عامل اخالص

اخـروى  صورت گيرد، هـم ثـواب«  للّه» ريشه و عامل اصلى اخالص، عقل آدمى است، چه اينكه انسان عاقل اگر بداند عملى كه

گـاه سـراغ  هيچ هاى دنيوى او را روا خواهد ساخت، دارد و هم خداوند رحمن بنده خود را در دنيا تنها نخواهد گذاشت و حاجت

 رود. عملى غيرخالصانه كه نهايتا اثر محدود و زايل شدنى دنيوى دارد، نمى

 فرمايد: مى السالم عليهامام باقر 

 الْحَقِ وَ الْباطِلِ اِالّ قِلَةُ الْعَقْلِ. ما بَيْنَ

 فرمود: السالم عليهاصحاب عرض كردند: چگونه؟ امام 

 4كَ.لَجائَهُ الَذى يُريدُ فى اَسْرَعٍ مِنْ ذلِ   ، فَلَوْ اَنَهُ اَخْلَصَ للّه  رِضىً فَيُريدُ غَيْرَ اللّه   اِّنَ الْعَبْدَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ الَذى هُوَ للّه
 

 

 

 

                                                           
رسد مگر اينكه ستوده شدنش را براى عملى كه به خاطر خدا انجام داده است، دوست نداشته باشد همان،  ـ هر حقّى حقيقتى دارد و كسى به حقيقت اخالص نمى 1

 .324، ص 12ج 
 .26البالغه، نامه  آشكارش، و عمل و گفتارش با هم مخالف نباشد، امانت الهى را اداء و عبادت را خالصانه انجام داده است نهج ـ آنكه پنهان و 2
 ش باشد، ولـىّـ اى موسى آنكه ظاهرش زيباتر از باطنش باشد دشمن من است و آنكه ظاهر و باطنش يكى باشد مرمن حقيقى است و آنكه باطنش زيباتر از ظاهر 3

 .135االخبار، ص  من است جامع
كند، و خداوند بدان راضى است، سپس براى رسـيدن بـه چيـزى،  دهد و قصد خداوند مى اى نيست، بنده عملى را انجام مى ـ بين حق و باطل جز قلّت عقل فاصله 4

 .222، ص 12رسيد بحاراألنوار، ج  ه مقصودش مىتر از اين ب داد، سريع دهد. اگر او عملش را خالص براى خدا قرار مى غيرخدا را شريا قرار مى
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 توبه

 1وَ هَوُ الَذى يَقْبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفُوا عَنِ السَيِئاتِ وَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُوّنَ.

قوانين در دنيـا  خداوند متعال كه انسان را خلق كرده است براى رسيدن وى به سعادت قوانينى وضع نموده است. پيروى از اين

مقرّرات ،انسان را در مسير  به آن سعادت مورد نظر ذات اقدس جلّ و جالله برسد و نافرمانى نسبت به اينشود انسان  موج  مى

 ضاللت قرار داده و آينده او را تيره و تار خواهد ساخت.

 2ينٌ.وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فيها وَ لَهُ عَذابٌ مُه   وَ مَنْ يَعْصِ اللّه

الهـى اقتضـاء  اش در نفس درونى است، رحمانيّت و چون هميشه انسان در معرض خطر و اغواى شيطان بيرونى و ايجاد وسوسه

 كند بابى وسيع به نام توبه را بگشايد تا خاليق خطاكار از آن درگاه وارد گشته و تطهير از گناه گردند. مى

 3 ُ مِنن الذّننْ ِ كنمننْ ال ذننْ ن لنهُ.: انلتّائِآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 4: انلتّنوْبنةُ تُطنهِّرُ الْقُلُوبن ون تنيْسِلُ الذُّنُوبن.السالم عليهقال على 

را بـه تـأخير  داريم كه چرا خداوند متعال عذاب گنهكار قبل از بحث در مورد توبه و جزئيات آن، پاسخ به اين سرال را مقدّم مى

 اندازد؟ مى

شـيطان نخواهنـد  خاطى به محض صدور جرم از وى معاق  شود، ديگر گناهى رخ نخواهد داد وخاليق فري  اغواى اگر شخص

 شود؟ مى گردد و چرا خطاهايش ناديده گرفته خورد، با اين وصف چرا عاصى بعد از عصيانش معذب نمى

 در اين باره مجموعاً به شش پاسخ ذيل توجه كنيد:
 ـ اتمام حجّت 1

نمايد، براى  ها را آماده كند و راه گريز را از وى سل  بايست براى هدايت او تمام زمينه ال انسان را آفريده است و مىخداوند متع

انسـان را در مقابـل  گرداننـد و هدايت وى عقل باطنى و رسوالن ظاهرى قرار داده است. اين دو، حجّت را بـر انسـان تمـام مـى

 نمايند. خداوند، خلع سالح مى

را از خـواب  گردد، تأخير عذاب چـه بسـا وى شود، و بدون توجه مرتك  معصيت مى ى انسان، از عوامل هدايت غافل مىاما گاه

معصيت از بنـده،  غفلت بيدار كند و او را به اين انديشه وا دارد كه خداوند متعال معدن صبر و رحمت است و با ديدن اين همه

 حجّت بر بنده تمام نشود. ذا تأخير عذاب خود نوعى هدايت است و بدون آن، چه بساكند، ل دائماً رحمتش را به سوى او نازل مى
 ـ سلب اختيار انساّن 2

امتحـان او را  كند. اختيار انسـان، انسان در انتخاب اعمال خود مختار است. او با اختيار خود راه سعادت يا شقاوت را انتخاب مى

 م صحيح نبود.سازد، چه اگر مختار نبود، آزمايش ه مستدل مى

گشت  سل  مى شد، اختيار از انسان بديهى است اگربا هر عمل نيكى، بالفور ثواب آن آشكار و يا با هر گناهى، عذاب آن هويدا مى

سـازد تـا ايـن كـه  مـى شدند. تاخير عذاب، اين نقيصه را مرتفع رفتند و از گناه جدا مى و خاليق باالجبار سراغ اعمال حسنه مى

 باقى باشد و آزمايش و ابتالى انسان ممكن شود.اختيار هميشه 
 

                                                           
 دهيد، آگاه است. بخشد و به آنچه كه انجام مى ها را مى پذيرد، و بدى ( اوست خدايى كه توبه را از بندگانش مى25ـ )سوره شورى، آيه  1
كنند كه جاودانه در آن خواهد مانـد، و بـراى او  و را در آتشى وارد مى( و كسى كه نافرمانى خدا و رسولش كند و از مرزهاى او تجاوز نمايد، ا14ـ )سوره نساء، آيه  2

 اى است. مجازات خواركننده
 .12114ـ كسى كه از گناه توبه كند، همانند آن است كه اصالً گناه نكرده باشد كنزالعمال،  3
 دهد غررالحكم. ـ توبه قل  را تطهير و گناه را شستشو مى 4
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 گناهاّن ـ وجود برخى بى 3

 باشد. گناه و يا بهائم كه آنها هم مخلوقات الهى هستند، مى هاى بى گاهى علت تأخير در عذاب، وجود برخى انسان

رُتّنـعٌ  ، فنلنـوْال بنهـائِمٌ  عننْ منعاصِى اللّـه   ناديا يُنادى منهْالً منهْالً، عِبادن اللّهعنزّن ون جنلّن فى كُلِّ ينوْمٍ ون لنيْلنةٍ مُ   : اِنّن للّهالسالم عليهقال ابوالحسن 

 1ونصنبِيّنةٌ رُضّنعٌ ون شُيوخٌ رُكّنعٌ لنصن ّن عنلنيْكُمُ العنذابن صنبّنا تُرنضُّونن بِهِ رنضّا.
 ـ عمر معيّن 4

او سـل   تر است از اين كـه حيـات را از و پايان نيابد، خداوند كريمهر شخصى عمرى معين دارد و تا عمر او به سرنرسد و اجل ا

 نمايد.

 سْـتَأْخِرُوّنَ النّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دابَةٍ وَ لكِنْ يُؤَخِرُهُمْ اِلى اَجَلٍ مُسَمّىً، فَاِذاجاءَ اَجَلُهُمْ ال يَ   وَ لَوْ يُواخِذُ اللّه

 2مُوّنَ.ساعَةً وَ ال يَسْتَقْدِ

 ـ افّزايش بار 5

بازگشت به هيچ  گاهى علت تاخير عذاب اين است كه شخص گنهكار بيشتر در گناه واقع شود، خطاهايش زيادتر گردد تا امكان

 وجه نداشته باشد. به اين دو آيه توجه كنيد.

 3نَما نُمْلى لَهُمْ لِيَّزْدادُوا اِثْما وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ.وَ ال يَحْسَبَنَ الَذينَ كَفَرُوا اَنَما نُمْلى لَهُمْ خَيْرٌ الَِنْفُسِهِمْ، اِ

 4غافِالً عَمّا يَعْمَلُ الظّالِمُوّنَ اِنَما يُؤَخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فيهِ االَبْصارُ.   وَ ال تَحْسَبَنَ اللّه

 ـ تولد اوالد صالح 6

صالحى داشته  هاى دور و نزديا، اوالد رزندانى به هم رسد كه آنها در آيندهبسا از شخص فاسق، اوالد صالح به وجود آيند يا ف چه

 باشند. لذا فاسق بايستى آن قدر عمر كند تا آن اوالد يا اسبابشان از وى ايجاد شوند.

 فرند يزيد است، او روزى به منبر رفت و گفت: اين خالفت شايسته من نيست. و كم له نظيرٌ...« معاويه دوم»

 اند ثبت شده است. موارد متعددى از اين گونه افراد كه از پدران و مادران فاسق و فاجر متولد شده در تاريخ

 كند آمده است: مى بيند و بر آن صبر به هر حال حلم خداوند متعال چنان وسيع است كه بزرگترين معاصى را از بندگان خود مى

معصـيت  ، او را نفرين كرد تا هالك شد، دومى و سومى را هم كه در حالكسى را در حال گناه ديد السالم عليهروزى حضرت ابرهيم 

اگر قرار باشد هر  بودند مورد نفرين حضرت قرار گرفتند، در مرتبه چهارم تا خواست نفرين كند خطاب آمد: اى ابراهيم بس كن،

 اى اندك. ماند، جز عده كه گناه كرد هالك كنيم، كسى باقى نمى

                                                           
دهد، صبر كنيد، صبر كنيد، اى بندگان خدا از عصيان الهى كـه اگـر حيوانـات مشـيول چـرا و كودكـان  ئى دارد كه ندا مى و ش  منادىـ خداوند سبحان هر روز  1

 .344، ص 13شد كه نرم و كوبيده شويد بحاراألنوار، ج  شيرخوار و پيرمردان در حال ركوع نبودند، عذابى بر شما نازل مى
انـدازد و  ماند ولى آنها را تا زمان معيّنى به تـاخير مـى اى بر زمين باقى نمى كرد، جنبنده وند مردم را به خاطر ظلمشان مجازات مىو اگر خدا 61ـ سوره نحل، آيه  2

 دارند. كنند و نه پيش مى اى تاخير مى هنگامى كه اجلشان فرا رسد نه لحظه
دهيم براى اين كـه بـه گناهانشـان  دهيم به سودشان است، ما به آنها مهلت مى آنها مهلت مى( آنان كه كافر شدند خيال نكنند اگر به 113عمران، آيه  ـ )سوره آل 3

 اى است. بيفزايند و براى آنها عذاب خواركننده
 ايستند. مى ( گمان مبر كه خداوند از اعمال ظالمان غافل است، آنها را براى روزى تأخير انداخته كه چشمها در آن از وحشت باز42ـ )سوره ابراهيم، آيه  4
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 وجوب توبه

اگر بماند همه  شود و تر زايل مى تر پادزهر داده شود اثرش ساده روان مانند سم براى بدن است، و سم را هر چه سريع گناه براى

 گرداند. بدن را هالك مى

آن نهـى  بلى گناه، ترك اطاعت رحمن و نمايش اطاعت از شيطان است، در هر واجبى، خداوند رحمـن امـرى دارد و ابلـيس از

حرامـى را انجـام  كند. پس اگر كسى واجبى را تـرك و يـا گناهى، خداوند از آن نهى و شيطان به آن امر مىنمايد، و نيز هر  مى

همين اسـاس توبـه از آن  شود و بر دهد، در واقع ترك امر الهى و اطاعت دستور شيطان نموده است. لذا نوعى كفر محسوب مى

 واج  فورى است.

 1ئنةً فنعنجِّلْ منحْونها بِالتّنوْبنةِ.: اِنْ قارنفْتن سنيِّالسالم عليهقال على 

 در برخى روايات ساعات مشخصى بعد از گناه به عنوان وقت توبه معين شده است.

 2هِ.لنمْ تنكْتُ ْ عنلنيْ   : اِنّن الْعنبْدن اِذا انذْنن ن ذننْبا اُجِّلن مِنْ غُدْونةٍ اِلى اللّنيْلِ فناِنِ اسْتنيْفنرناللّهالسالم عليهقال الصادق 

 وقت توبه در روايت ذيل هفت ساعت معين شده است.

اعاتُ ون  ءٌ ون اِنْ منضنتِ لنمْ ينكْتُ ْ عنلنيْهِ شنىْ   سنبْعن ساعاتٍ فناِنِ اسْتنيْفنرناللّه   : انلْعنبْدُ الْمُرْمِنُ اِذا انذْنن ن ذننْبا انجّنلنهُ اللّهالسالم عليهقال الصادق  السـّ

 3تِ ن عنلنيْهِ سنيِّئنةٌ.لنمْ ينسْتنيْفِرْ كُ

 به اين روايت نيز توجه كنيد:

ال  : صاحِ ُ الَْنيمينِ انميرٌ عنلى صاحِ ِ الشِّمالِ، فناِذا عنمِلن الْعنبْدُ سنيِّئنةً قال صاحِ ُ الَْنيمينِ لِصاحِ ِ الشِّمالِآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 4منضنتْ سنبْعُ ساعاتٍ ون لنمْ ينسْتنيْفِرْ، قال: اُكْتُ ْ فنما انقنلّن حنياءُ هذنا الْعنبْدِ.تنعْجنلْ ون انْظُرْهُ سنبْعُ ساعاتٍ فناِنْ 
 توبه مقبول

 توان به چهار صورت ذيل فرض نمود. گناه و توبه را مى

اى را خداوند  وبهت كند، چنين گردد و سپس سريعاً توبه نموده و استيفار مى ـ گاهى انسان نادانسته و جاهالنه مرتك  گناه مى 1

 متعال وعده پذيرش آن داده است.

عَليمـاً     عَلَيْهِمْ وَ كـاّنَ اللّـه     لِلَذينَ يَعْمَلُوّنَ السُوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَ يَتُوبُوّنَ مِنْ قَريبٍ فَاُولئِكَ يَتُوبُ اللّه   اِنَما التَوْبَةُ عَلَى اللّه

 5حَكيماً.

 6سُوءً بِجَهالَةٍ ثُمَ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ اَصْلَحَ فَاَنَهُ غَفُورٌ رَحيمٌ. ... اَنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ

لحظات آخر عمر  ـ گاهى انسان عالمانه مرتك  معصيت شده و اين عصيان را تكرار نموده تا اين كه روح به گلويش برسد و در 2

شود و اثرى  قبول واقع نمى اى قطعاً مورد كند. چنين توبه ىكه توان معاصى از وى گرفته شده است، دست استيفار و انابه بلند م

 نمايد. مًبت در آينده انسان ايجاد نمى

                                                           
 (.223، ص 11ـ اگر به گناه نزديا شدى درآميختى در محو آن به وسيله توبه تعجيل كن )بحاراألنوار، ج  1
 .352، ص 11الشيعة، ج  شود وسائل ـ وقتى بنده مرتك  گناهى شد از صبح تا شام وقت دارد و اگر استيفار نمود بر وى نوشته نمى 2
شود، ولى اگر اين وقت سپرى شد و استيفار ننمـود يـا گنـاه  ى شد، هفت ساعت مهلت دارد، اگر استيفار كرد چيزى نوشته نمىـ وقتى بنده مرمن مرتك  گناه 3

 شود همان. ثبت مى
را گويد: عجله نكن و هفت ساعت او  شود، ملا دست راست به ملا دست چپ مى ـ ملا دست راست بر ملا دست چپ حاكم است، وقتى بنده مرتك  گناه مى 4

 .355گويد: بنويس كه چقدر حياء اين بنده كم است همان، ص  مهلت بده، پس اگر هفت ساعت گذشت و استيفار ننمود، مى
 كنند، خداوند توبه چنين دهند و سپس فوراً توبه مى ( پذيرش توبه از سوى خدا تنها براى گروهى است كه كار زشتى از روى نادانى انجام مى11ـ )سوره نساء، آيه  5

 پذيرد و خداوند دانا و حكيم است. اشخاصى را مى
 ( هر كس از شما كار زشتى از روى نادانى انجام دهد، سپس توبه كرده و خطايش را جبران نمايد، همانا او آمرزنده و مهربان است.54ـ )سوره انعام، آيه  6
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 1. وَ لَيْسَتِ التَوْبَةُ لِلَذينَ يَعْمَلُوّنَ السَيِئاتِ حَتّى اِذا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ اِنّى تُبْتُ االّْنَ...

 عرض كردم: چرا خداوند توبه فرعون را قبول ننمود، حضرت فرمودند: السالم عليهرضا گويد به امام  مى« ابراهيم همدانى»

 2الَِنَهُ آمَنَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَأْسِ، وَ االْيماّنُ عِنْدَ رُؤيَةِ البَأْسِ غَيْرُ مَقْبُولٍ.

چنين كسى نيز  تى به تأخير انداخته است،ـ گاهى آدمى گناهانى را جاهالنه مرتك  شده و بالفور توبه ننموده بلكه توبه را مدّ 3

 اميد آمرزش دارد.

تا قبـل از  زمان توبه را براى جاهلين تا رسيدن جان به حنجره بيان فرموده است. مفهوم اين روايت آن است كه السـالم عليهامام باقر 

باشد واالّ منّتى در  ز ناحيه خداوند متعال آنترديد اجازه توبه بايستى مستلزم قبولى ا توانند توبه كنند و بى اين حد اهل گناه مى

 باشد. آن نيست، چون كه توبه اساساً منّتى از ناحيه خالق بر مخلوق خود مى

 3بَةٌ.اِذا بَلَغَتِ النَفْسُ هذِهِ، )وَ اَهْوى بِيَدِهِ اِلى حَنْجَرَتِهِ( لَمْ يَكُنْ لِلْعالِمِ تَوبَةٌ وَ كانَتْ لِلْجاهِلِ تَوْ

 باشد. ل مبتنى بر حُجيّت مفهوم است و محل بحث آن، علم اصول فقه مىاين استدال

 ـ گاهى گناهانى را عالمانه مرتك  گشته و سپس فورا يا با تراخى توبه و انابه نموده است. 4

م را اعـال اى اى به بخشش اين دو صنف از گناهان نداده است و از سـوئى ديگـر عـدم پـذيرش چنـين توبـه خداوند متعال وعده

 نفرموده است.

مقيد به مشيّت  شوند ولى چون اين عمومات و اطالقات البته عمومات و اطالقات آيات و روايات پذيرش توبه، شامل اين قسم مى

نبخشد و شرايط بخشش مهيا  دهند. خوف از اين كه مبادا خداوند باشند، انسان را هميشه در حال خوف و رجاء قرار مى الهى مى

گرداند و كرم و رحمانيت وى و  بر نمى درگاه رحمت وسيعه خداوند و اين كه هيچ دستى را از درگاه خود خالى نباشد و اميد به

به دو آيه كه عموميت آنها شامل ايـن صـنف از  نمايد. در اين قسمت از بحث منّت او، از بخشش اين معاصى حكايت مى انعام بى

 شود، توجه كنيد: گناهان مى

 4غَفُوراً رَحيما.   يَجِدِ اللّه   وءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَ يَسْتَغْفِرِاللّهوَ مَنْ يَعْمَلْ سُ

 5غَفُورٌ رَحيمٌ.   اَّنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِّنَ اللّه   وَ آخَرُوّنَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَّطُوا عَماَلً صالِحا وَ آخَرَ سَيِئا عَسَى اللّه

رقصيدند و شـراب  مى خواندند و داد و مى گويد: همسايه ما چندين كنيز مطرب داشت، مجلس عيش تشكيل مى مى« ابو بصير»

بگـو تـا  السـالم عليـهبه امام صادق  ام، حال مرا خوردند چند مرتبه نصيحت كردم اثرى نداشت. روزى گفت: من اسير شيطان شده مى

بگو، دست بردار ما بهشت را براى  جريان را به خدمت امام عرض نمودم، امام فرمود: به وىفكرى بنمايد و راهى براى من بيابد. 

بـه همـه مـا اعـالم  السـالم عليـهبشـارت را امـام  سخنى قابل توجه و بشارتى است براى همه اهل گناه، كانّه اين]شويم.  او ضامن مى

فرموده باشد تعج  كـرد و مـرا سـوگند داد.  در اينكه خود حضرت گويد: فرمايش امام را به وى گفتم، او ابوبصير مى[ فرمايد مى

هايم را انفاق  پشت در گفت: همه اموالم و حتى لباس براى او قسم يادكردم، پس از چند روز پى من فرستاد. به منزل او رفتم، از

هوش شده بود، چون به هوش آمد به  احتضار به عيادتش رفتم بى ام. براى او لباس آوردم. مدتى گذشت، بيمار شد، در حال كرده

رفتم هنوز يا پـايم السالم عليهسپس تسليم شد و از دنيا رفت. نزد امام صادق  اش وفا كرد. من لبخندى زد و گفت: صاحبت به وعده

ات وفا كرديم. عـرض كـردم: او هـم در آخـرين لحظـه حيـاتش  نسبت به همسايه بيرون بود كه فرمود: ابوبصير ما به وعده خود

 كرد. تصديق مى

                                                           
 گويد االن توبه كردم، نيست. رسد مى نجام داده و هنگامى كه مرگ آنها فرا مى( توبه براى كسانى كه گناه از روى علم و آگاهى ا13ـ )سوره نساء، آيه  1
 .23، ص 6ـ چون هنگام مشاهده عذاب ايمان آورد و ايمان هنگام مشاهده عذاب مقبول نيست بحاراألنوار، ج  2
اى نيست، ولى براى  ناهى كه از شخص عالم صورت گرفته باشد، توبهـ وقتى نفس به اينجا برسد اشاره به حنجره فرمودند براى گناهى كه عالمانه صورت گيرد يا گ 3

 (.32باشد )همان، ص  گناه جاهالنه )يا گناهى كه از شخص جاهل صورت گرفته باشد( توبه باقى مى
 د را آمرزنده و مهربان خواهد يافت.( و كسى كه عمل زشتى انجام دهد و يا به خود ستم كند، سپس از خداوند طل  آمرزش نمايد خداون112ـ )سوره نساء، آيه  4
اوند ( و گروه ديگر به گناهان خود اعتراف كردند و اعمال نيا و بد را مخلوط نمودند، اميد است كه خداوند توبه آنها را بپذيرد كه همانا خد122ـ )سوره توبه، آيه  5

 آمرزنده و مهربان است.
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گفتـيم:  آوردند، امام براى او استيفار كرد.« سيد حميرى»بوديم كه خبر مرگ  السالم عليهگويد: نزد امام صادق  مى« عباد بن صه »

نامه ضمن اعـالم  اى به ما نشان داد در آن خورد و قائل به رجعت محمد حنفيه بود. حضرت فرمودند: توبه كرده و نامه شراب مى

 درخواست كرده بود كه از خداوند برايش استيفار نمايد.السالم عليهامام توبه، از 

 اى ديگر مژده

جاى دادى،  به خداوند عرضه نمود كه خدايا شيطان را بر من مسلط ساختى و وى را در عروق بدن من السالم عليهروزى حضرت آدم 

چيزى بر وى نوشته  اراده معصيت كند و مرتك  نشود در عوض آن چيزى به من عطا فرما. خطاب رسيد: هر يا از ذريّه تو كه

دهـد ده حسـنه ضـبط  شود ولى اگر قصد طاعت كند يا حسـنه و چـون انجـام شود و اگر مرتك  شود يا گناه ثبت مى نمى

 طلبـد، ببخشـم. عـرض كـرد: شود. عرض كرد: خدايا زيادتر فرما. خداوند فرمود: هر كدام از فرزندانت گناهى كند و آمـرزش مى

عرض كرد: اين قـدر مـرا  السالم عليهآدم  خدايا بر آن بيفزا. خداوند فرمود: تا نفس آنها باقى است، توبه را براى آنها قرار دادم. حضرت

 1كافى است.

 عامل پذيرش توبه

 علت پذيرش توبه از سوى خداوند، رحمت وسيعه اوست.

 2ءٍ.... ... وَ رَحْمَتى وَسِعَتْ كُلَ شَىْ

رفتار خواهد  ا به صفت رحمانيت و رحيميت معرفى نموده است، قطعاً به بندگانش نه به عدل بلكه به لطف و رحمتاو كه خود ر

 نمود.

خـروش و نالـه از  گذشتند، صـداى در غال  مجالس فسق و فجور حاضر بود، روزى با كنيزان خود از جايى مى« شعوانه بصريه»

هم نيامد. شعوانه سومى را  خبرى بياورد او رفت و برنگشت. دومى نيز روان شد اما بازآمد، شعوانه كنيزى فرستاد تا  اى برمى خانه

گريند. شعوانه خود  كند و مردم مى مى بسيار سفارش كرد كه زود برگردد. كنيز رفت و به سرعت برگشت و گفت واعظى موعظه

 كرد. داخل شد، در همان وقت واعظ اين آيات را تالوت مى

 3ثُبُوراً.مِنْ مَكاّنٍ بَعيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُظا وَ زَفيرًا * وَ اِذا اُلْقُوا مِنْها مَكاناً ضَيِقا مُقَرَنينَ دَعَوْا هُنالِكَ اِذا رَأَتْهُمْ 

گفـت: اگـر  شمرد بر شعوانه بدان حد بود كه با صداى بلند شعوانه به شدت دگرگون شد، تاثير آياتى كه وصف اهل جهنم را مى

بخشـد. گفـت:  مى بخشد؟ واعظ گفت: آرى اگر هم به اندازه شعوانه گناه كرده باشى باز هم خداوند ه كنم خداوند مىمن هم توب

شـوى. در  گفتند: كور مى گريست كه به او كنم. وى از زاهدان و تاركان دنيا شد و چنان مى اى شيخ شعوانه منم ديگر گناه نمى

 ت است.گفت: كورى دنيا بهتر از كورى آخر پاسخ مى

كرد: كشـتى  ام سوخته است؟ عرض رسيد كه هنگام جان گرفتن، تا به حال دلت به حال كدام بنده السالم عليهوحى الهى به عزرائيل 

قبض كنم. دلـم  اى كه امر كردى آنها را بگذارم، سپس امر كردى مادر را را بر دريا غرق نمودم همه هالك شدند مگر زن و بچه

پلنگـى را امـر كـردم  دانى به آن بچه چه كردم، موج دريا را امر كردم وى را به سـاحل برسـاند، ود: مىبه حال بچه سوخت. فرم

سـلطان شـود، امـا او ادعـاى  شيرش دهد، محبّتش را در دل ناخدايى قرار دادم تا به شهر ببرد، راه سلطنت به او نشان دادم تـا

نمود، آرى او نمرود است.  پرتاب مى به اوج رسيد به سوى آسمان تيرخدايى كرد و كركس پرورش داد تا به آسمان بيايد، وقتى 

ايم هر چـه باشـد  فرمود: ما به جنگ او نيامده در آن حال جبرائيل به خداوند گفت: نمرود به جنگ تو آمده است، خداوند پاسخ

 بنده ماست.

افتـاد، چـون  اش گريست. مادر به يـاد بچـه مى مادرى براى يارى رزمندگان اسالم از خانه بيرون آمد كودكش روانه كوچه شد و

                                                           
 .442، ص 2ـ اصول كافى، ج  1
 ( رحمت من همه چيز را در بر گرفته است.156ه ـ )سوره اعراف، آي 2
( هنگامى كه آتش آنها را )اهل جهنم را( از مكانى دور ببيند، صداى خشمناك و وحشتناك كه با نفـس زدن شـديد همـراه اسـت، 13و  12ـ )سوره فرقان، آيات  3

 شود. و زنجير هستند، فرياد وا ويالى آنها بلند مىشنود و هنگامى كه در جاى تنگ و محدودى از آن افكنده شود در حالى كه در غل  مى
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گذاشت. رزمندگان  هاى سوزان خوابيد و بچه را بر سينه برگشت و او را بدان حال ديد با شتاب او را بيل نمود و خود روى ريگ

 فرزندش.زن نسبت به  تر است از اين اين شدت عالقه را كه ديدند، گريستند، پيامبر فرمود: خداوند نسبت به شما مهربان

 مقام تائب

مقـامى خـاص  گاه خداوند مرتبـه و باشد در عين حال نوعى عبادت بوده و لذا تائ  در پيش با اين كه توبه يا واج  فورى مى

 دارد.

 1.تنعالى مِنْ مُرمنٍ تائِ ٍ ون مُرْمِننةٍ تائِبنةٍ   ءٌ انحن ُّ اِلنى اللّه : ون لنيْسن شنىآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 آيه ذيل تائبين را از جمله متّقين به حساب آورده است.

ما  وَ لَمْ يُصِرُوا عَلى   ، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُنُوبَ ااِلَ اللّه  وَ الَذينَ اِذا فَعَلُوا فاحِشَةً اَوْظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّه

 2مُوّنَ.فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَ

دو چنـين  اند، مرحوم طبرسى دو شأن نزول نقـل نمـوده كـه يكـى از آن هايى نقل كرده مفسرين در شأن نزول اين آيه داستان

 است:

منزل كشاند  وارد شد و قصد خريد خرما داشت، وى به زن گفت: در منزل خرمايى بهتر دارم او را به« نبهان تمار»روزى زنى بر 

مكن. نبهان متحول  خواست با او بياويزد، زن به وى گفت: از خدا بترس و در برابر او خود را به گناه آلوده و بر او بوسه زد و چون

 3گشت و او را ترك گفت و نزد پيامبر براى استيفار آمد، سپس اين آيه نازل شد.

به سفر رفت،  اشتند يكى از آن دونويسد: دو نفر پيوند برادرى د كند. وى مى فخر رازى در تفسير كبير خود شأن ديگرى نقل مى

گشـت. چـون پيـامبر  ديگرى به خانه او رفت تا زنش را ببوسد ولى پشيمان شد و سر به بيابان گذاشـت و از خداونـد شرمسـار

 4متوجه شد، ساكت شد و گناهش را كوچا نشمرد تا اين آيه نازل گرديد.

بنده ضـعيف  اى مالئا به برد، از عالم اعلى ندا رسد كه بش مىگذارد و در سجده خوا نيمه ش  كه مرمن تائ  سر به سجده مى

ببينيـد چگونـه مـا را  ما بنگريد كه چگونه خواب را بر چشمانش حرام كرده است از بستر بلند شده و به در خانه ما آمده است،

آمرزيـديم، ديگـر چـه؟ عرضـه  ندا آيـددارند: پروردگارا او را بيامرز.  گوييد با او چگونه رفتار كنيم؟ عرضه مى خواند، شما مى مى

اهلل را نشـانش  فرمايـد: وجـه خداوند مى دانيم، كنند: باالتر از آن را نمى دارند: بهشتش ده، ندا آيد داديم ديگر چه؟ عرض مى مى

 دهيم. دهيم، مظهر جمال خود را به او نشان مى مى

 همان وجه الهى كه اولياء خداوند بدان نظر دارند.

 5الَذى اِلَيْهِ يَتَوَجَهُ االَوْلياءُ.   اللّه اَيْنَ وَجْهُ

 6ينفْرنحُ بِتنوْبنةِ عنبْدِهِ اِذا تابن كنما ينفْرنحُ انحندُكُمْ بِضالّنتِهِ اِذا ونجندنها.   : اِنّن اللّهالسالم عليهقال الصادق 

 
 

                                                           
 .362، ص 11الشيعة، ج  تر نزد خداوند از مرد و زن تائ  نيست وسائل ـ چيزى محبوب 1
كننـد و  رزش مـىافتند و براى گناهان خود طل  آم ( و آنان هنگامى كه مرتك  عمل زشتى شوند يا به خود ستم كنند به ياد خدا مى135عمران، آيه  ـ )سوره آل 2

 دانند. كنند با اين كه مى كيست جز خداوند كه گناهان را ببخشد، و اصرار بر گناه نمى
 .526، ص 1ـ تفسير مجمع البيان، ج  3
 .2، ص 2ـ تفسير كبير، ج  4
 
 الجنان. ـ كجاست آن وجه خدا كه اولياء بدان سو نظر دارند دعاى ندبه از مفاتيح 5

 
شويد وسائل الشيعة،  كند، همان طورى كه شما به گمشده خود زمانى كه آن را بيابيد خوشحال مى اش وقتى توبه مى شود به بازگشت بنده ىـ همانا خداوند شاد م 6

 .353، ص 11ج 
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 شرايط توبه

 داريم. كه هر كدام را به اختصار بيان مى 1است براى استيفار و توبه شش شرط بيان فرموده السالم عليهحضرت امير 
 ـ پشيمانى از گذشته 1

حاليكه اولين قدم  كنند، و با سخنان واهى قصد فرار از عذاب وجدان خود دارند، در برخى بعد از گناه، معصيت خود را توجيه مى

 باشد. در راه توبه اعتراف به گناه مى

 2يننْجُوا مِنن الذّننْ ِ اِالّ مننْ انقنرّن بِهِ.ما    : ون اللّهالسالم عليهقال الباقر 

عواقـ  سـوء  الناس بوده اسـت، راه خالصـى از اعتراف نزد خداوند و يا عذرخواهى از خاليق در صورتى كه گناه مشتمل بر حق

 باشد. اخروى گناه مى

 راف است.البته الزم نيست اعتراف به زبان صورت گيرد، بلكه همان پشيمانى از معصيت نوعى اعت

 3: انلنّندنمُ تنوْبنةٌ.آله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل 

 ـ عّزم بر ترك 2

 دومين مرحله توبه اين است كه عاصى قصد تكرار گناه نداشته باشد.

 4: ون الْمُقيمُ عنلنى الذّننْ ِ ون هُون مُسْتنيْفِرٌ مِنْهُ كنالْمُسْتنهْزى.السالم عليهقال الباقر 

 در تفسير آيه شريفه السالم عليهامام كاظم 

 5تَوْبَةً نَصُوحاً....   يا اَيُهَا الَذينَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّه

 فرمايد: مى

 6هُوَ اَّنْ يَتُوبَ الرَجُلُ مِنَ الذَنْبِ وَ يَنْوى اَّنْ ال يَعُودَ اِلَيْهِ اَبَدا.

 الناس ـ رد حق 3

و يا عالوه بـر  ناس را در آنها مدخليتى نيست، چون شرك، افتراء به خدا، ياس.اهلل محض هستند و  گناهان بر دو قسمند يا حق

شود كه حقـوق  متصور مى باشند همانند غص ، تهمت، سرقت و... در قسم دوم از گناهان، زمانى توبه النّاس هم مى ، حق اللّه حق

 مردم به آنها بازگردانده شود.

 فرمايد، شما در صورت توبه تنها مالا سرمايه خود هستيد. )ربا( مىالناس  قرآن كريم در ارتباط با توبه از حق

 1... وَ اِّنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُئُوسُ اَمْوالِكُمْ ال تَظْلِمُوّنَ وَ ال تُظْلَمُوّنَ.

نفرمود.وى سـرال ام آيا توبه دارم! امام چيزى  عرض كرد من از زمان حجاج تا كنون والى بوده السالم عليهپيرمردى نخعى به امام باقر 

 خود را تكرار كرد. امام فرمود:

 3ال حَتّى تُؤَدِىَ اِلى كُلِ ذى حَقٍ حَقَهُ.

 ـ قضاى مافات 4

قضـاء شـوند و  باشند اگر واجبى چون نماز، روزه، خمس، زكات و... فوت شده باشـد، بايسـتى محض مى  اللّه در گناهانى كه حقّ

 كفارات و جرائم آنها پرداخت گردد.

                                                           
 به ترتي  صبحى صالح. 411االسالم و  به ترتي  فيض 422ـ نهج البالغه، حكمت  1
 .341، ص 11كسى كه بدان اقرار نمايد وسائل الشيعة، ج  كند مگر ـ به خدا سوگند از گناه نجات پيدا نمى 2
 .152، ص 11ـ پشيمانى توبه است بحاراألنوار، ج  3
 (.352، ص 11الشيعة، ج  ـ كسى كه توبه كند و بر گناه خويش بماند تكرار كند مًل اين است كه استهزاء كرده باشد )وسائل 4
 اى چون نصوح انجام دهيد. ايد، توبه رده( اى كسانى كه ايمان آو3ـ )سوره تحريم، آيه  5
 .22، ص 6اى است كه شخص از گناه خويش برگردد و در نظر داشته باشد اصالً بدان برنگردد بحاراألنوار، ج  ـ توبه نصوح توبه 6
 شود. روا داشته مى كنيد و نه به شما ستم هاى خود هستيد، نه ستم مى ( اگر توبه كنيد، تنها مالا سرمايه212ـ )سوره بقره، آيه  1
 .322، ص 15ـ خير، مگر اين كه حقوق صاحبانش را به آنها برگرداند بحاراألنوار، ج  3
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مشخص نداشته  كه عمرى اموالش حساب ها را اتيان كند، آن كه عمرى نماز نخوانده و روزه نداشته است، بايستى ترك شده ىكس

 است، بايستى نزد حاكم شرع مصالحه نمايدو...
 ـ تبديل گوشت حرام 5

داشـته  كه اگر گنـاه اثـرى در ارتـزاقآمده است، اين است  السالم عليهيكى ديگر از شرايط توبه كه در بيان موالى بيان حضرت امير 

طول زمـان  است، بايستى توبه از آن به شكلى باشد كه گوشت حاصل شده از روزى حرام آب گردد. حزن و اندوه بعد از گناه در

 تواند چنين اثرى را در جسم تائ  ايجاد كند. مى

 1: انلْهنمُّ يُذي ُ الْجنسندن.السالم عليهقال على 

 بادت بجاى لذّت گناهـ چشاندّن سختى ع 6

اين است كه  دهد. آخرين شرط توبه شكى نيست كه گناه براى تن آدمى لذيذ است و هر گناهى لذات خاص خود را به جسم مى

 از وى زدوده شود. سختى عبادت جاى لذّت گناه را بگيرد. تائ  بايستى آن قدر سختى عبادت را تحمل كند كه لذّت معصيت

 قابل استفاده است.« اصالح بعد از گناه»آيات و روايات در ضمن از  شرط در بسيارى اين

 2ااِلّ الَذينَ تابُوا وَ اَصْلَحُوا وَ بَيَنُوا فَأُولئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ اَنَا التَوّابُ الرَحيمُ.

 آثار توبه

منزجر از خود  گشوده نشود، او را مأيوس و آزارد و اگر دريچه رحمتى بر وى وجدان حين گناه و بعد از آن، انسان گنهكار را مى

اين كه شخص تائ  خود  زدايد. عالوه نمايد. توبه و احتمال قبولى آن موج  ايجاد روحيه اميدوارى شده و حالت يأس را مى مى

ا در حـالتى الهى از طرف ديگر وى ر كند، سوز اثر گناه از سويى و اميد به درياى كرم تر احساس مى را به خداوند خويش نزديا

 سازد. دهد و راه قرب به خداوند و كمال و ترقى را هموار مى بين خوف و رجا قرار مى

 تواند سيّئات را نابود و حتّى تبديل به اعمال حسنه نمايد. افزون بر اين آثار روانى، توبه مى

 3غَفُورا رَحيما.   سَيِئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كاّنَ اللّه   ااِلّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَالً صالِحا فَاُولئِكَ يُبَدِلُ اللّه

 مخفى دارد. تواند، گناهان را بپوشاند و از حافظه فرشتگان محو كند و نيز از ديد انسانها در قيامت، همانند دنيا و نيز توبه مى

ما كانَـتْ   نْ تنسْتُرن عنلنيْهِ ون بِقاعُ االَْنرْضِ اننْ تنكْتُمن عنلنيْهِ ون اُنْسِينتِ الْحنفنظنـةُعنلنيْهِ ون اُمِرنتْ جنوارِحُهُ ان   : مننْ تابن، تابن اللّهالسالم عليهقال على 

 4كَتَبَتْ عَلَيْهِ.

 5.فنسنتنرن عنلنيْهِ فِى الدُّنْيا ون االْخِرنةِ   : اِذا تابن الْعنبْدُ الْمُرْمِنُ تنوْبنةً ننصُوحا انحنبّنهُ اللّهالسالم عليهقال الصادق 
 اثر وضعى

طورى كه  باشد. اين قسم از آثار همان بخشى از آثار گناه، آثار تكليفى است و آن اثر گناه در ارتباط با عذاب و عقاب گنهكار مى

حسنات شده و ثـوابى  گردد و حتى ممكن است گناهان او تبديل به شود و گنهكار معاق  نمى بيان شد بوسيله توبه برداشته مى

 پاداش نخواهد بود. شود، مضافاً اين كه، توبه خود يا عمل واج  است و بىبر آنها مترت  

آثـار گـاهى  تواند ايجاد كند. اين باشد، و آن آثارى است كه طبيعت گناه مى اما بخش ديگرى از آثار گناهان، آثار وضعى آنها مى

 شود و گاهى در روح و روان. در جسم ظاهر مى

 قابل برداشتن هست يا خير؟ اما آيا اين آثار به وسيله توبه

                                                           
 كند غررالحكم. ـ غصه بدن را ذوب مى 1
 ير و رحيم هستم.پذ پذيرم، همانا من بسيار توبه ( مگر آنها كه توبه كردند و اعمال نيا انجام دادند، من توبه آنها را مى162ـ )سوره بقره، آيه  2
نمايـد و خداونـد هميشـه  ( مگر كسانى كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند و خداوند گناهان آنها را تبديل به حسنات مى12ـ )سوره فرقان، آيه  3

 آمرزنده و مهربان بوده است.
شـوند آن را  هايى كه در آنجا معصـيت نمـوده مـأمور مـى گناهانش را بپوشانند و سرزمين شوند كه پذيرد، و اعضاى وى مأمور مى ـ هر كس توبه نمايد، خداوند مى 4

 .352، ص 11الشيعة، ج  مترجم؛ وسائل 321االعمال، ص  كنند ثواب اند فراموش مى كتمان كنند و فرشتگان مراقبش آنچه را كه نوشته
 .23، ص 6نمايد بحاراألنوار، ج  دارد و گناهش را در دنيا و آخرت مخفى مى ا دوست مىاى چون توبه نصوح بنمايد، خداوند او ر ـ وقتى بنده مرمن توبه 5
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باشـد و لـذا  نمـى اى كه شسته شود همانند پيراهن غير آلوده نيست و روح تائـ  هماننـد روان پيراسـته ترديد پيراهن آلوده بى

 فرمايد: مىالسالم عليهحضرت امير 

 1تَرْكُ الذَنْبِ اَهْوَّنُ مِنْ طَلَبِ التَوْبَةِ.

گوشت را در  باشند و از آن جدا نخواهد شد. خوردن گوشت خوك، بالشا، آثار اين مى بر همين اساس آثار وضعيه، الزمه عمل

باشـد در پـى  كند و گريزى در آن نيست، و يا نوشيدن شراب اثر شراب را كه مستى و آثـار مخـرّب آن بـر عقـل بدن ايجاد مى

ايـن توبـه عـذاب  ه انسان توبه مقبول نمايد، امـاسازد، لذا هر چند ك خواهد داشت و به همين اندازه انسان را از خداوند دور مى

 دارد، و اثرات وضعى آن برداشتنى نيست. قيامت را بر مى

مًال سوزاندن در  باشند، و به عنوان به بيان ديگر خداوند براى هر چيزى آثارى خلق كرده است، اين آثار جزء ذات آن اشياء مى

سـازد و... . توبـه  متـأثر مـى حدّ ذاته روان را ت، مال ربوى يا اموال ايتام فىذات آتش نهفته است و آتشى كه نسوزاند، آتش نيس

 دهد. دارد و او را همانند متولد شده از مادر قرار مى مقبول از نظر تكليفى گناه انسان را برمى

 اَلتّائِبُ مِنَ الذَنْبِ كَمَنْ الذَنْبَ لَهُ.

 ود در آن ايجاد كرده بردارد.تواند عوارض ذاتى معصيت را كه خداوند خ ولى نمى

كسى خاص  البته اين اقتضاى طبيعى گناه است، و االّ اگر خداوند متعال بخواهد، خارج از سير طبيعى، اثر وضعى معصيتى را از

را السـالم عليـهاسـماعيل  اثر ننمـود و كـارد گلـوى السالم عليهاى در رفع آن اثر نخواهد بود. كما اين كه آتش بر بدن ابراهيم  بردارد، شبهه

 آسيبى نرساند و... .

 باشد. به هر حال مبحث اعجاز حاكم بر مباحث مطرح شده مى

 بريم. پايان مى در ضمن مناجات تائبين به السالم عليهاى از مناجات حضرت امام سجاد  اين بحث را با جمله

 2مِنْ عِنْدِكَ.اِلهِى اِّنْ كاّنَ قَبُحَ الذَنْبُ مِنْ عَبْدِكَ فَلْيَحْسُنُ الْعَفْوُ 

 

 حيات دنيوى

 كنيم. مى اگر درباره زندگى ملل گوناگون و عقايد مختلف كاوشى داشته باشيم، ديدها و نگرشهاى مختلفى را مشاهده

گيـرى و  گوشـه اند، از جهات مًبت دنيا اعـراض جسـته و گروهى تمام همّ و غمّ خود را براى رسيدن به كمال روانى بكار گرفته

اى  سختيهاى عديـده «يوگا»شوند. اينان بر طبق آئين  اند. مرتاضان هندى از اين دسته شمرده مى يشه خود ساختهرهبانيت را پ

ديگر ارضاء لذّات و غرايز را بر  كنند تا ضمن اشراف بر روان خود، به معبود مورد نظر متصل شوند. گروه بر جسم خود تحميل مى

اصطالح حيات نقدينه را بر زندگى اخـروى  به برند و ها از جهات منفى دنيا بهره مىعكس  تن دهند. اينان به همه چيز ترجيح مى

 دهند، ماترياليستها چنينند. ترجيح مى

كـه كنـار  كننـد. هماننـد كسـى گروه سوم همه چيز را خيال محض ميدانند و جهان و آنچه در آنست را پوچ در پوچ تصور مى

و در حـوض  كند بر اينكه آبى در حوض نيست و آنگاه كـه وى را گرفتـه قامه مىاساس ا ايستد و چندين دليل بى حوض آب مى

 اند. گرايان صاحبان اين عقيده سوفسطائيان و پوچ« ام خيال ميكنم كه خيس شده»گويد:  انداختند، باز مى

باغبـان سـر  دزديدن بود،توجيهات و ادله اينان همانند دزدى است كه وارد باغى شده و مشيول خوردن و احيانا با خود بردن و 

ميخـورد بنـده خـدا!!!  رسيد و وى را دستگير كرد، دزد در اعتراض به باغبان گفت: چرا اذيت ميكنى؟ درخت خدا، ميـوه خـدا،

مخور، درخت خـدا، طنـاب  اش بلند شد، باغبان گفت: غم باغبان وى را بر درختى بست و با گرزى گران به وى ميزد، وقتى ناله

 بنده خدا، ميزند بنده خدا!خدا، گرز خدا، 

                                                           
 .364، ص 13تر است همان، ج  ـ ترك گناه از طل  توبه آسان 1
 الجنان. ات زشت است، پس بگذار گذشت از جان  تو زيبا شود مفاتيح ـ خداى من، اگر گناه از بنده 2
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 نگرند. اما اديان الهى به شكل ديگرى به دنيا مى

نگرد و نـه  مى از نظر همه اديان الهى، دنيا گذرگاهى است براى وصال به خداوند. در اين نگرش، انسان، نه تنها به افق دوردست

است و هم براى تشخيص  به افق، چشم خيره كردهانگارد، بلكه هم  دوزد و نه جهان را پوچ مى فقط به جلو پاى خويش چشم مى

مورد دنيا اين است كه دنيا را ظـاهرى  دوزد. عقيده چنين انسانى در راه از چاه و گريز از آفتهاى مسير به جلوى پايش چشم مى

چـين  خوشـه ظواهرش  وى را فريـ  ندهـد و تنهـا برد كه است غير قابل انكار، و باطنى است واقعى، پس كسى بهره از دنيا مى

 منافع دنيا براى رسيدن به حاقّ آن باشد.

كشان كشـان  بيند و بر اساس اين بينش انسان هر لحظه در حال تكاپو است. او هر لحظه، وصال دوست را در افق دوردست مى

ركـودى در  ضعفى و گيرد و در هر ليزشى خود را بدانجا ميرساند و در هر حركت و جنبشى توان مضاعفى براى ادامه طريق مى

 كند. خود احساس مى

 نگرش اسالم به حيات

تر،  حال استداللى شكل زيباتر و در عين واسطه  اينكه اسالم كاملترين اديان آسمانى است، نگرشى كه از اديان الهى ذكر شد به به

 در دين مقدس اسالم وجود دارد.

اسالم دنيـا را  نمايد و به عبارت ديگر ل  منفعت و دفع مضار مىكند و انسان را تشويق به ج اسالم منافع و مضارّ دنيا را بيان مى

بـه دنيـا نگـاه آلـى  دهد، دنيا به نظر اسالم آلت است و نگاه اسالم داند و به آن بها مى در حد يا وسيله و ابزار بسيار خوب مى

 باشد، نه استقاللى. مى

 به اين مًال توجه فرمائيد:

قطر، شفافيت و  كند به جنس آن، گيرد، زير و رو مى بيند، بدست مى اى را مى شود، آينه ر مىاى وارد بازا شخصى براى خريد آينه

اعتبار دارد و بس، لذا اگـر  انديشد، اين يا نگاه استقاللى است، براى اين شخص آينه مهم است، نفس آينه صاف بودن آينه مى

 اصوالً به آن توجه ندارد. بيند و شد آن را نمىاى با نگرد، بر صورت خودش لكه همان لحظات كه در صفحه آينه مى

خارى از چشم  اى را مرتفع كند، مانعى را بردارد، كند تا آرايش صورت خود را مشاهده كند، لكه امّا گاهى انسان به آينه نگاه مى

ارزش آن دقت ندارد.  و خود خارج كند و... اين نگاه با نگاه اول متفاوت است، نگاه شخص در اينجا آلى است. وى به جنس آينه

در اين حد كه مشكل خودش  توجه باشد. زيرا لذا اگر همان لحظه از وى در مورد  هيأت آينه و جنس آن سرال شود چه بسا بى

 كند، بهاء آينه نزد وى بهاى حل مشكل است. حل شود، آينه را نگاه مى

ترقـى و تكامـل  اى براى بازشدن پيچ سعادت و ندازه ابزار و وسيلهديدگاه اسالم در مورد دنيا، ديدگاه دوم است.اسالم دنيا را به ا

 پسندد و بس. خود و رسيدن به مقام رضايت الهى مى

بـا ايـن  خواسـت به تمسخر پرسيدند: ريش تو بهتر است يا دم سـگ؟ سـائل مـى عنه اهلل رضىنقل است كه: از حضرت سلمان فارسى 

وجـودى كـه  او را با شنيدن فحشى يا ناسزائى از او متالشى كند. امّا سلمان، آن سرال، كرامت واالى سلمان را بشكند، و هيبت

جـواب ايـن  در 1«سلماّن منّـا اهـل البيـت   »او را از خودش خواند  آلـه و عليه اهلل صلىفرسنگها با خاندان نبوت دور بود ولى نبى مكرم 

 «.دم سگ اگر از پل صراط بگذرد ريش من بهتر است و اگر نگذرد»استهزاء گفت: 

است و اگـر نـه  ريش وسيله است. اگر اين شكل از اطاعت الهى، او را نجات دهد چيز خوبى« سلمان»در مقابل چشمان پرفروز 

 اى است، ديگر محاسن نيست بلكه معاي  است. فايده عضو بى

 دنيا در آيات

 رٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِى االَمْوالِ واالَوْالدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفّـارَ نَباتُـهُ  اِعْلَمُوا اَنَمَا الحَيوةُ الدُنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزينَةٌ وَتَفاخُ»

 عُوَرِضْواّنٌ ومَا الْحَيوةُ الـدُنْيا اِالّ مَتـا     ثُمَ يَهيجُ فَتَريهُ مُصْفَرّا ثُمَ يَكُوّنُ حُّطاما وَفِى االْخِرَةِ عَذابٌ شَديدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّه

                                                           
 .313صفحه  -11جلد  -بحاراالنوار ـ سلمان از ما اهل بيت است. 1
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 1«الغُرُورِ

كـودكى و  باشـد. دوره اول دوران اى را براى دنيا بيان ميدارد كه مطـابق بـا دوران عمـر انسـان مـى در اين آيه، مراحل پنجگانه

و در نهايت از آن  كند بازى، خود را سرگرم مى سرگرميهاى كودكانه است )لع (. كودك در اين سن چندين ساعت با يا اسباب

مـادرش وى را بـراى خـوردن  كند ولى بمحض اينكه سازد و خانه بنا مى با مخلوط كردن آب و خاك، گل مى شود، گاه بيزار مى

 كند. طعامى صدا ميزند، هر آنچه را ساخته با يا لگد خراب مى

گونـه آن دوره دوم دوران نوجوانى و بازى جدّى است )لهو(. در اين دوره از زنـدگى، ديگـر آن بـازى كودكانـه معنـا نـدارد بلكـه

وى را، در  كردن با كـودك را نـدارد، زيـرا بـازى سرگرمى، نوعى بچه بازى و چه بسا مضحا تلقى شود، لذا نوجوان تحمل بازى

 زندگى كند. خواهد خوش باشد و شاد بيند. در اين فصل از عمر، انسان مى آور مى سطحى بسيار پائين و چه بسا مالل

هنـر بنـابر  دارد، بـه است)زينت(. در اين مرحله از حيات، انسان زيبائى را دوسـت مـىگرائى  دوره سوم، دوران نوجوانى و تجمل

كنـد، شـيوه  مـى دهد، گاه ساعتها با مـوى خـود بـازى دهد، به آراستن خود بهاء مى استعداد و ظرفيت خودش، عالقه نشان مى

 ت.رفتن، لباس پوشيدن و... مطابق اسلوبى است كه او قبالً آن را پسنديده اس راه

از ديگـران  دوره چهارم، دوران كس  مقام و فخر است، )تفاخر(. در اين فصل از حيات، انسان در پى اين قضيه است كـه سـرى

بـه مقـام و عـزت  شناسد، كند، ش  و روز را براى رسيدن به هدفش نمى اش بسختى تالش مى باالتر باشد، در رشته مورد عالقه

 ورزد. اجتماعى خود فخر مى

سرگرم شـود و  خواست خواست بازى كند، نوجوان مى اى گذشته، لع ، لهو و زينت، فى نفسه مدنظر بودند، كودك مىه در دوره

ندارد بلكه ارزش تفـاخر  خواست زينت داشته باشد. اما در مرحله چهارم، تفاخر فى نفسه ارزش به بازى جدّى بپردازد. جوان مى

كه باب « تفاخر»بورزد، اين معنا از  خواهد از ديگرى باالتر باشد، به ديگرى فخر شود. اينجا انسان مى نسبت به ديگران معين مى

 سازد. مفهوم را بيشتر واضح مى در آيه شريفه، اين« بينكم»مفاعله است قابل استفاده است ولى عالوه بر آن، واژه 

شـود،  تصـور مـى گانه ارد. لع  و لهو، بچهاى است كه ديگر هيچكدام از مراحل پيشين لذّتى ند فصل پنجم از عمر انسان، مرحله

است، مصاديق تفاخر هم  شكل موى سر و چين و چروكهاى دستها و ضعف اندام مختلف بدن، جائى را براى زينت باقى نگذاشته

يند، پـولى ب خود را پول و اوالد مى نگرد. و براى آن وقت، تنها يار و ياور از انسان سل  شده است. در اين حال انسان به آتيه مى

اندوزى تا پايان عمر، با  حالت و مخصوصا مال كه معيشت او را اصالح كند و اوالدى كه به وسيله آنها تقويت يابد و متأسفانه اين

 انسان همراه خواهد بود.

 2«اَلشَيْخُ شابٌ عَلى حُبِ اَنيسٍ وَطُولُ حَياةٍ وَكَثْرَةُ مالٍ» :آله و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه

 آمده است:

احاديًى را بدون  خواست تا را درك كرده باشد، بيابند. او مى آله و عليه اهلل صلىهارون عباسى دستور داد: شخصى كه زمان حضرت پيامبر 

 بشنود. آله و عليه اهلل صلىواسطه از پيامبر 

هـارون  پنبـه گذاشـتند و بـه حضـورزيست، يافتند و چون قدرت حركت نداشت گويا در تابوتى از  چنين فردى كه در يمن مى

 است: آوردند. هارون از او پرسيد: آيا از پيامبر چيزى به ياد داريد؟ جواب داد: تنها يا حديث را به ياد دارم و آن اين

 3«حِرْصُ عَلَى العُمُرِيَهْرَمُ اِبْنُ آدَمَ وَيَشِبُ مَنْهُ اثْنَتاّنِ اَلْحِرصُ عَلَى الْمالِ والْ» :آله و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه

روانه سـاخت.  اى داد و او را گويا هارون از تحمل اين زحمت براى شنيدن يا حديث متأثر شده بود، ولى به ناچار به وى هديه

                                                           
طلبى در اموال و فرزندان است. همانند بارانى كـه محصـولش  پرستى و تفاخر در ميان شما  و افزون بدانيد زندگى دنيا تنها، بازى و سرگرمى و تجمل 22 -ـ حديد 1

شود و در آخرت يا عذاب شـديد مهيـا شـده  ينى، سپس تبديل به كاه مىب اى كه آن را زردرنگ مى شود بگونه برد، سپس خشا مى كشاورزان را در شگفتى فرو مى

 اى براى فري  نيست. است و يا ميفرت و رضاى الهى، و بهر حال زندگى دنيا چيزى جز سرمايه
 .114صفحه  -11جلد  -ـ انسان كهنسال در دوست داشتنِ مونس، انتظارِ طول عمر، و عشق به مال اندوزى جوان است. بحاراالنوار 2
صـفحه  - 2جلد  -و سنن ابن ماجه  53ـ صفحه 12گردد. مستدرك الوسايل ـ جلد شود و حرص وى بر جمع مال و طمعِ افزايش عمرش جوان مى ـ انسان پير مى 3

1415. 
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هـارون بردنـد. او بـا  مرد كهنسال در راه بازگشت و خروج از قصر گفت: مرا برگردانيد كه سرالى دارم. اذن طلبيدنـد و او را نـزد

 ايد، همين يكبار است يا هر ساله ميفرستى؟! ى نحيف خود به هارون گفت: آنچه كه دادهصدا

به گياه نموده  پردازد و حيات انسان را تشبيه آيه شريفه در پى ذكر مراحل پنجگانه از زندگى انسان به بيان مًالى در طبيعت مى

عاقبت حيات انسانى در آيه  شود. مدتى فرسوده و خشا مىكه او هم به واسطه رحمت الهى يعنى باران، حيات گرفته و پس از 

 مذبور، عذاب شديد يا ميفرت و رضوان الهى بيان شده است.

 سوره يونس است. 24آيه ديگر مورد بحث، آيه 

االَرْضُ  يَأكُلُ النّاسُ وَاالَنْعامُ حَتّى اِذا اَخَذَتِاِنَما مَثْلُ الْحَيوةِ الدُنْيا كَماءٍ اَنّْزَلْناهُ مِنَ السَماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ االَرْضِ مِمّا »

كَـذلِكَ   ا كَأَّنْ لَمْ تَغْنَ بِـاالَمْسِ زُخْرُفَها وَازَيَنَتْ وَظَنَ اَهْلُها اَنَهُمْ قادِرُوّنَ عَلَيْها اَتيها اَمْرُنا لَيْالً اَوْ نَهارا فَجَعَلْناها حَصيد

 1«تَفَكَرُوّنَنُفَصِلُ االْياتِ لِقَوْمٍ يَ

جـاى گيـرد.  خداوند متعال در اين آيه همانند ذيل آيه قبل، دنيا را به حيات و مرگ نبات تشبيه فرموده است تا بهتر در اذهان

توانـد بـا  نمـى بيند و بعد از مـرگ خـود را زندگى و مرگ گياه براى انسان چيزى محسوس است، اگر او فقط زندگى خود را مى

تواند خود را  لذا مى كند و مّا همين چشم عادى وى با اندك التفاتى زندگى پس از مرگ نبات را مشاهده مىچشم عادى بنگرد، ا

 به آن قياس نمايد.

البـالى برگهـا،  كسى كه روزى براى تفريح و استراحت به باغى سرسبز و خرّم رفته است و سايه درختان، نسيم وزيـده شـده از

اى آمده و همان باغ را  صاعقه اهان معطر را با حواس خود لمس نموده است، وقتى بشنودطعم و گي رنگ و خوش هاى خوش ميوه

شـود، دوان دوان خـود را بـه همانجـا  مـى سوزانده يا سيل و زلزله و يا تگرگ شديدى باغ را درهم كوبيده است، حالتش متيير

بيند و بوى مرگ  بر جا مانده از باغ ديروز را مى ى وقتى آثاربيند مقايسه كند. و داند با آنچه مى رساند تا آنچه را از آن باغ مى مى

فهمد كه او زحمتى  او نيز چون همان گياه است. مى يابد كه زندگى سنجد و در مى كند، آن را با زندگى خود مى را استشمام مى

انسان را رها نمـوده تحويـل وفا  شود ولى اين دوست بى متحمل مى طاقت فرسا را براى رسيدن به شرايط مطلوب زندگى دنيوى

 بندد. كند و دل به كسى ديگر مى خود وداع مى دهد و هر روز با هزاران نفر عاشق فرشته مرگش مى

                                                           
رويـد، تـا زمانيكـه روى  ز آن ميخورند مـىزندگى دنيا مًل آبى است كه از آسمان نازل كرديم كه بر اثر آن گياهان گوناگون كه مردم و چهارپايان ا 24ـ يونس ـ  1

رسد و آن چنـان آن را نـابود  توانند از آن بهره ببرند ناگهان فرمان عذاب ما فرا مى شوند كه مى شود و مردم مطمئن مى زمين زيبائى خود را از آن گرفته و تزيين مى

 داريم.كنيم كه گوئى نبوده است. اينچنين آيات خود را براى اهل تفكر بيان مي مى
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عروس يك شبه ماتم نيرزد  غم دين خور كه دنيا غم نيرزد

 دنيا در روايات

 ه تقسيم كرد.توان به دو دست نگرش روايات معصومين عليهم افضل صلوات المصلّين را به دنيا مى

دستور به منع و  كنند و گيرى را در دنيا و نسبت به دنيا، سرزنش مى دسته اول، اخبار و احاديًى هستند كه هرگونه انزوا و گوشه

 دهند. ترك آن مى

اى زنـدگى بـر خواهند كه از دنيا استفاده كند و توشـه پذيرند و از انسان مى اين دسته از روايات، دنيا را در حد پل و گذرگاه مى

 ابدى خود فراهم نمايد.

 به چند روايت در اين زمينه توجه فرمائيد:

 1«كُنْ فِى الدُنْيا كَاَنَكَ غَريبٌ اَوْ كَاَنَكَ عابِرُ سَبيلٍ وَعُدْ نَفْسَكَ فى اَصْحابِ الْقُبُورِ»: آله و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه

 2«دارُ مَجازٍ واآلخِرَةُ دارُ قَرارٍ فَخُذُوا مِنْ مَمَرِكُمْ لِمَقَرِكُمْاِنَمَا الدُنْيا » :السالم عليهقال على 

 3«اِعْمَلْ لِدُنْياكَ كَاَنَكَ تَعيشُ اَبَدا وَاِعْمَلْ الِخِرَتِكَ كَأَنَكَ تَمُوتُ غدا»: عليهماالسالمقال الحسن بن على المجتبى 

 4«وْتُ اِالّ قَنّْطَرَةٌ تَعْبُرُ بِكُمُ عَنِ البُؤُسِ والضَرّاءِ اِلَى الْجَناّنِ الواسِعَةِ وَالنَعيمِ الدّائِمَةِفَمَا الْمَ» :السالم عليهالحسين   قال اباعبداللّه

 5«لَيْسَ مِنّا مَنْ تَرَكَ دُنْياهُ الِخِرَتِهِ وَ ال آخِرَتَهُ لِلدُنْيا»: السالم عليهقال الباقر 

 6«ّنُ الدُنْيا عَلَى االْخِرَةِنِعْمَ الْعَوْ» :السالم عليهقال الصادق 

 1«الدُنْيا سُوقٌ رَبِحَ بِها قَوْمٌ وَخَسِرَ االْخَرُوّنَ» :السالم عليهقال الهادى 

 نمايد. تعبيرات اين دسته از احاديث، گاهى چنان شديد است كه حتى كِسِل بودن در طل  دنيا را منع مى

 جُلَ اَوْ اُبْغِضُ لِلرَجُلِ اَّنْ يَكُوّنَ كَسْالنا عَلى اَمْرِ دُنْياهُ وَمَنْ كَسِلَ عَنْ اَمْرِ دُنْياهُ فَهُـوَ عَـنْ  اِنّى الَُبْغِضُ الرَ» :السالم عليهقال الباقر 

 3«اَمْرِ آخِرَتِهِ اَكْسَلُ

 شمارد. سست راه رفتن را در طل  دنيا مذموم مى السالم عليهو در اين روايت حضرت امام صادق 

 2«قال: انللّهُمّن باركْ الَُِمّنتى فى بُكُورِها آله و عليه اهلل صلى  اَرَى الرَجُلَ مُتَحَرِفا فى طَلَبِ الرِزْقِ، اِّنَ رَسُولَ اللّه اِنّى الَُحِبُ اَّنْ»

 كنيم: دهند. اين دسته را در ضمن چهار طايفه بررسى مى دسته دوم از روايات دنيا را بشدّت مورد نكوهش قرار مى

 ت به پستى دنيا اشاره دارند.الف( برخى روايا

 12«ءٍ وَسُمِيَتِ االْخِرَةُ آخِرَةً الَِّنَ فيهَا الْجَّزاءَ وَالثَوابَ اِنَما سُمِيَتِ الدُنْيا دُنيا، الَِنَها اَدْنى مِنْ كُلِ شَى» :السالم عليهقال على 

 ب( گروهى نيز دنيا را منبع شرور و گناهان ميدانند.
                                                           

 .22صفحه  -13جلد  -ـ چنان باش در دنيا كه گوئى غري  يا عابر و مسافر هستى و خود را از اصحاب قبور بشمار. بحاراالنوار 1
 ي  صبحى(.به ترت 223به ترتي  فيض و  124خطبه  -ـ دنيا دار گذر و آخرت دار بقاست. پس از گذرگاه خويش براى سرمنزل خود توشه مهيا كنيد. )نهج البالغه 2
 .53صفحه  -13جلد  -اى و براى آخرت چنان تالش نما كه گوئى فردا خواهى مرد. مستدرك الوسايل ـ براى دنياى خود چنان تالش كن كه گويا هميشه زنده 3
 .214صفحه  -ود، نيست. معانى االخبارش سوى باغهاى وسيع و نعمت دائمى رهنمون مى دهد و به ها عبور مى ـ مرگ جز گذرگاهى كه شما را از سختيها و ناراحتى 4
 .42صفحه  -12جلد  -ـ از ما نيست كسى كه دنيا را براى آخرت يا آخرت را براى دنيا ترك گويد. وسايل الشيعه 5
 11صفحه  -12جلد  -كار خوبى است دنيا براى آخرت. وسايل الشيعه ـ كما 6
 .366صفحه  -13جلد  -بينند. بحاراالنوار ان مىاى زي اى سود و دسته ـ دنيا بازارى است كه در آن عده 1
دانـم ـ و كسـى كـه در امـور  دانم مردى را كه در امور دنيوى كسل باشد، ـ كسالت را براى مردى كه در امور دنيويش كسل باشد، مبيـوض مـى ـ من مبيوض مى 3

 .31صفحه  -12جلد  -دنيايش كسل باشد، در امور آخرتش بدتر است. وسايل الشيعة
فرمود: خدايا آغاز وقت را بر امتم مبـارك گـردان. وسـايل آلـه و عليه اهلل صلىـ من دوست دارم ببينم آدمى به طل  روزى مايل است و در آن جدى است، همانا رسول خدا  2

 .52صفحه  -12جلد  -الشيعه
صـفحه  -51جلـد  -اند چونكه جزاء و ثواب مربوط به آنجاست. بحاراالنوار هتر است و آخرت را آخرت نامگذارى كرد اند چون از همه چيز پست ـ دنيا را دنيا ناميده 12

355. 
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 1«حُبُ الدُنْيا اَصْلُ كُلِ مَعْصِيَةٍ وَاَوَلُ كُلِ ذَنْبٍ» :آله و عليه اهلل ىصل  قال رسول اللّه

 2«الدُنْيا مَعْدِّنُ الشَرِ وَمَحَلُ الغُرُورِ» :السالم عليهقال على 

 دهند. ج( بعضى ديگر از روايات، دنيا را در مقابل آخرت قرار مى

 3«نْ اَحَبَ دُنْياهُ اَضَرَ بِآخِرَتِهِمَ» :آله و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه

 4«ثَرْوَةُ الدُنْيا فَقْرُ االْخِرَةِ» :السالم عليهقال على 

 5«مَنْ طَلَبَ مِنَ الدُنْيا شَيْئا، فاتَهُ مِنَ االْخِرَةِ اَكْثَرُ مِمّا طَلَبَ» :السالم عليهقال على 

 اند. ذمت نمودهد( برخى نيز ركون و تعظيم در مقابل صاح  دنيا را م

 6«عَلَيْهِ   مَنْ عَظَمَ صاحِبَ الدُنْيا واَحَبَهُ لِّطَمَعِ دُنْياهُ سَخَطَ اللّه» :آله و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه

و عنوان آلت  جمع بين اين اخبار به اين است كه بگوئيم دنياى مذموم دنيائى است كه استقالالً مورد نظر باشد. امّا دنيائى كه به

هـدف را محقـق كنـد  اى از آن كه گيرد و به اندازه بردارى قرار مى ابزار و براى رسيدن به هدف غائى و نعمت سرمدى مورد بهره

 باشد. شود، مذموم نيست بلكه ممدوح نيز مى اكتفا مى

وتاريا است  نند شبى ظُلمانىيابيم كه منًنل دنيا هما با توجه به آنچه كه از آيات و روايات و توضيح و تفسير آنها گذشت، درمى

تاريكى و ظلمت همه جا  اى ايجاد شود و خرّمى و سرسبزى مشاهده گردد، و چون آدمى عزم رفتن بدانجا كند كه ناگهان جرقه

خود نموده باشد كه اين سختيها  كه راه را از چاه تشخيص ندهد ولى زيبائى آن منظره چنان دل او را فريفته طورى را فرا گيرد به

خارى بزرگ ببيند و كنار هر بوى خوشى،  ا تحمل نمايد و خود را به همان محل برساند و آنگاه كه نزديا شود، كنار هر گلى،ر

 تعفنى شديد استشمام كند.

روشنائيش در حال  دوام، هايش دلفري  و خطرناك و بى فرمايد: آب دنيا هميشه توأم با گل و الى، منظره مى السـالم عليهحضرت امير 

 اش در حال سقوط، و عاقبت نيز گورى تنگ و وحشتناك است. فول، سايها

 لٌ، وَظِـلٌ زائِـلٌ، وَسِـنادٌ   فَاِّنَ الدُنْيا رَنِقٌ مَشْرَبُها، رَدِغٌ مَشْرَعُها، يُونِقُ مَنْظَرُها، و يُوبِقُ مَخْبَرُها، غُرُورٌ حائلٌ، وَضَوْءٌ آفِ»

 1«مائلٌ

كه از عشق  دل نبسته بلكه تمام قل  خود را ماالمال از عشقى ابدى و ازلى نموده، عشقى خوشا به حال آن كس كه هرگز به آن

 تر باشد. پروانه گرد شمع قوى

                                                           
 ـ دوستى دنيا ريشه همه گناهان و آغاز همه معاصى است. غررالحكم. 1
 ـ دنيا منشأ شر و محل فري  است. )غررالحكم(. 2
 .31صفحه  -13جلد  -رساند . بحاراالنوار ـ كسى كه به دنيايش عشق بورزد به آخرتش زيان مى 3
 ـ غناى دنيا، موج  فقر آخرت است. غررالحكم. 4
 ـ كسى كه چيزى از دنيا طل  كند، بيشتر از آن را در آخرت از دست داده است. غررالحكم. 5
 .362صفحه  -16جلد  -ارـ كسى كه صاح  دنيا را بخاطر دنيايش اكرام كند و او را به همين خاطر دوست داشته باشد، خدا بر وى غض  كرده است. بحاراالنو 6
گاهى است  اى است زائل شدنى، تكيه اى است نابودشدنى، سايه اى دلفري  و سرانجامى خطرناك دارد، فريبنده آلود، منظره ـ آب دنيا هميشه تيره، سرچشمه آن گل 1

 به ترتي  صبحى مرسوم به خطبه غرّاء. 33به ترتي  فيض و  32خطبه  -ساقط شدنى. نهج البالغه
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سوختن بر شمع مرده كار هر پروانه نيست  چوّن زّن هندو كسى در عاشقى مردانه نيست

مقابـل چشـمان  وان وفادارى به شوهرش درسوزانند، همسر وى نيز به عن طبق آئين هندوها، وقتى مردى بميرد جسدش را مى

 خوابد تا با شوهر خود بسوزد. هاى آتش مى خيل مردم داخل آتش ميرود و در ميان شعله

رسم غلط محدود  كردند. البته اكنون تا حدودى اين تراشيدند و جالى وطن مى و برخى كه قدرت اين عمل را نداشتند سر را مى

 شده است.

بدانيم عشق هم  دهد مهر صحت بگذاريم بلكه تنها غرض از بيان مطل  اين است كه زن هندو انجام مى خواهيم آنچه را كه نمى

شـود،  بـه وى بيشـتر مـى بيند، محبّتش مراتبى مختلف دارد، عشق پروانه به شمع چنان است كه پروانه هر چه از شمع آزار مى

هر چه كنـد در قيـاس بـا زن  د، تا جان خود را فدا كند. اما پروانهشو سوزاند و او هر لحظه مجذوبتر مى شمع، بال و پر او را مى

 كند! آتش سوخته همسرش مى آيد زيرا زن هندو چنان عشقى به شوهر خود دارد كه خود را غرق هندو عاشق به حساب نمى

عشق چنـان  شود، آن آنكه از دنيا و متعلقات آن چشم بپوشد و به خداروى آورد، عشق وى به خالقش با هيچ عشقى قياس نمى

اش  و لذا تنها سرمايه شنود، بيند، و صدائى غير از صداى او را نمى است كه عاشق چيزى را جز لذّت مناجات با معشوق خود نمى

 دهد. را يعنى حياتش را براى وصال به دوست مى

خواهـد  مـى ح او آمد، به او فرمود: آيا دوستبراى قبض رو السـالم عليهدرآخرين لحظات حياتش وقتى عزرائيل  السالم عليهحضرت ابراهيم 

 خواهد با دوست مالقات كند؟ جان دوست بگيرد؟ خدا فرمود: آيا دوست نمى
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 عالم ذرّ

كـوچكترين  گويد: ذرّ باشد. المنجد كه ليات عربى را ريشه يابى نموده است مى ذرّ به معناى موجود بسيار ريز منتشر در هوا مى

را به همـين جهـت  رسد، ملكول اتم و اگر ده ميليون ذره صف به صف شوند، طول آنها به يا ميليمتر مى باشد ء ممكن مى شى

 ذره گويند.

 تَقُولُوا يَوْمَ، قالُوا بَلى شَهِدْنا اَّنْ وَ اِذْ اَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِكُمْ

هِمْ اَفَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبّْطِلُـوّنَ  الْقِيمَةِ اِنّا كُنّا عَنْ هذا غافِلينَ * اَوْ تَقُولُوا اِنَما اَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَ كُنّا ذُرِيَةً مِنْ بَعْدِ

 1كَذلِكَ نُفَصِلُ االْياتِ وَ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُوّنَ. * وَ

 فرمايد: خداوند از پشت فرزندان آدم ذرّيه آنها را برگرفت و گواه بر خويش ساخت و فرمود: ن آيه مىدر اي

 اَلَسْتُ بِرَبِكُمْ.

 همه ذرات در آن عالم به خداوند خويش و پروردگار خود پاسخ دادند:

 بَلى شَهِدْنا.

شديد، امـا در  عنى در آن عالم به مشاهده ديديد و تسليمگوييد از اين غافل بوديم. ي سپس خداوند به آنها فرمود: در قيامت مى

افتيـد و  يـاد آن مـى دنيا به واسطه تعلقات فراموش كرديد ولى وقتى بساط دنيا برچيده شد و تعلقات از بين رفت، بار ديگر بـه

 گوييد ما از آن غافل بوديم. مى

اسـت و  هـاى دنيـوى خطاب بـه انسـانيمَةِ اِنّا كُنّا عَنْ هذا غافِلينَ. اَّنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِاند اين قسمت آيه  برخى مفسرين گفته

تر  تر و لطيف صحيح فرمايد، ما از بنى آدم چنين اعتراف گرفتيم تا نگويد، غافل از آن ميًاق بوديم، و البته تفسير اول خداوند مى

 است.

داشتند. )تا  . در حالى كه پدران شما نيز در آن ميًاق شركتگوييد پدران ما مشرك بودند و ما اوالد آنها هستيم.. يا اين كه مى

در نهايت خداونـد  كنى( و اند و ما اوالد آنها هستيم آيا ما را به اعمال باطل آنها مجازات مى نگوئيد پدران ما از قبل مشرك بوده

 شود به سوى حق باز گردند. اند موج  شتهداريم تا شايد نداى توحيد را كه در آن عالم دا فرمايد: ما چنين آيات را بيان مى مى

 عالم ذرّ

آدم قرار داد،  خداوند متعال بعد از خلقت انسان، از نطفه او نسل بشر را خارج ساخت و آن را به تعداد تمام افراد بشر از فرزندان

 د:چرا كه همه خاليق حظّى از آن نطفه اصلى دارند. سپس آنها را حيات و عقل بخشيد و به آنها فرمو

 اَلَسْتُ بِرَبِكُمْ.

 شناختند عرض كردند: ترديد ربّ خويش را مى همه آن ذرات كه بى

 بَلى شَهِدْنا.

 برگرداند.السالم عليهسپس خداوند آنها را بار ديگر جمع ساخت و به نطفه آدم 

كـه علـم  اده را نـدارد. كمـا ايـنالبته اين مطل  با علم تجربى قابل بررسى نيست و اصوالً علم تجربى توان مداخله در ماوراء م

 تواند عالم برزخ و عالم قيامت را تصوير كند. تجربى نمى

اى غير از حيات مادى است. در آن عالم تمام خاليق انسى، ربوبيت به هر حال عالم ذر، عالمى غير عالم دنيا و نشئه

                                                           
 ( ترجمه آن در ضمن توضيح متن آمده است.114تا  112ـ )سوره اعراف، آيات  1
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ملموس گردد و  الل و برهان نبوده است، زيرا وقتى حقيقتاند، آن عالم، عالم استد اند و بدان گواهى داده خداوند را به عيان ديده

 دهد. به وضوح آشكار شود، استدالل كارايى خود را از دست مى

ملكوت، يقين به  ها كنار رفته و ملكوت هويدا گشته، و هويدا شدن در آن عالم به واسطه نبودن عاليق مادّى و لذّات حسّى، پرده

 السـالم عليـهبه حضرت ابراهيم  دنبال داشته است، و اين همان ملكوتى است كه خداوند در دنيا نيز آن را بدون احتياج به استدالل به

 عطا بخشيد.

 1وَ كَذلِكَ نُرِى اِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَمواتِ وَ االَرْضِ وَ لِيَكُوّنَ مِنَ الْمُؤقِنينَ.

 داليل اثبات

 پردازيم. بات عالم ذر مىدر اين قسمت از بحث به بررسى سه دليل از دالئل اث
 ـ امكاّن عقلى 1

حيات در خزائن و  هاى متفاوت محال نيست. كما اين كه قرآن كريم براى انسان غير از دنيا، وجود انسان در عوالم مختلف و نظام

 و حيات اخروى را اثبات فرموده است، توجه كنيد. 2حيات برزخى )مًالى(

 3ّزائِنُهُ وَ ما نُنَّزِلُهُ ااِلّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ.ءٍ ااِلّ عِنْدَنا خَ وَ اِّنْ مِنْ شى

 خزائن او دارد. فرمايد: اصل هر چيزى، نزد خداوند محفوظ است، و انسان نيز وجودى نزد خداوند در در اين آيه خداوند مى

 4... وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلى يَوْمِ يُبْعَثُوّنَ.

 مت به نام عالم برزخ ناميده شده است.در آيه باال نيز بعد از مرگ تا قيا

 5وَ اُتْبِعُوا فى هذِهِ الدُنْيا لَعْنَةً وَ يَوْمَ القِيمَةِ....

 نمايد. تقابل قيامت و دنيا در اين آيه، وجود دو عالم را تبيين مى

ر  ه كه اواز سوى ديگر هيچ چيزى توان تخطّى از امر خداوند را ندارد و جهان همگى در قبضه قدرت اوست و آنچ بخواهد ميسـّ

 گردد. مى

 6اِنَما اَمْرُهُ اِذا اَرادَ شَيْئا اَّنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُوّنُ.

 ـ داللت آيه 2

مطلـ   داللت آيه آغاز بحث بر وجود عالم ذر قبل از عالم دنيا كافى و وافى است و از آنچه كه در تفسير آيه بيان كـرديم، ايـن

 نماييم. مى كنيم و پاسخ شبهات احتمالى را به آخر بحث واگذار ستدالل به آيه را تكرار نمىكامالً واضح شد. لذا شيوه ا
 ـ روايات 3

چنـد اشـاره  هايى روايت در مورد عالم ذر نقل نموده است كه در اينجا نمونه 222بحاراألنوار حدود  53مرحوم مجلسى در جلد 

 شود. مى

 فرمود: پرسيد، آيا قبل از موسى، خداوند با كسى حرف زده است؟ حضرت السالم عليهر گويد ابن كوا از حضرت امي« اصبغ بن نباته»

 1جَميعَ خَلِْقِهِ بِرُهُمْ وَ فاجِرُهُمْ وَ رَدُوَا عَلَيْهِ الْجَوابَ.   قَدْ كَلَمَ اللّه

حضـرت در پاسـخ  ته است؟ وكوا سخت آمد و او نتوانست چنين سخنى را بپذيرد، لذا پرسيد: چگونه سخن گف اين سخن بر ابن

 فرمودند:

                                                           
 ها و زمين را به ابراهيم نشان داديم تا اهل يقين گردد. ( و چنين ملكوت آسمان15ـ )سوره انعام، آيه  1
 ت بدون اينكه عوارض جسم را دارا باشد.ـ حيات مًالى برزخ، نشئه ديگر از حيات مادى است و انسان مًالى همان انسان دنيوى و جسمانى اس 2
 فرستيم. چيزى نيست جز اين كه خزائن آن نزد ماست ولى ما جز به قدر معين فرو نمى 21ـ سوره حجر، آيه  3
 ( و پشت سرشان برزخى است تا روزى كه برانگيخته شوند.122ـ )سوره مرمنون، آيه  4
 در قيامت مطرودند.آنان )قوم عاد( در دنيا و  62ـ سوره هود، آيه  5
 شود. گويد بشو پس مى هر گاه چيزى اراده كند، به او مى 32ـ سوره يس، آيه  6
 اند. ـ خداوند با تمام خاليقش، چه نيكوكار و چه فاجر سخن گفته است و آنها خداوند را جواب داده 1
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   ى قَـوْلِ اللّـه  اِذْ يَقُولُ لِنَبِيِهِ وَ اِذْ اَخَذَ رَبُكَ... فَقَدْ اَسْمَعَهُمْ كاَلمَهُ وَ رَدُوا عَلَيْهِ الْجَوابَ كَما تَسْمَعُ ف   اَوَما تَقْرَءُ كِتابَ اللّه

ال الهَ االّ اَنَا وَ اَنَا الرَحْمنُ الرَحيمِ، فَاَقِرُوا له بِالّطّاعَةِ و الرُبُوبِيَةِ، وَ مَيَّزَ الرُسُـلَ و     للّهالْكُوَا قالو بلى فقالَ لَهُمْ: اِنّى اَنَا ا يابنَ

هِمْ بِذلِكَ شَهِدْنا عَلَيْكُمْ يـا  و االَوْصِياءَ، وَ اَمَرَ الْخَلْقَ بِّطاعَتِهِمْ فَاَقِرُوا بذلِكَ الميثاقِ، فَقالَتِ الْمَالئِكَةُ عِنْدَ اِقْرارِ االَنْبِياءَ

 1تَقُولُوا يَوْمَ القِيمَةِ اِنّا كُنّا عَنْ هذا غافِلينَ. بَنى آدَمَ اَّنْ

مننْ انديـمِ  ، فنانخنذن طيناتنبارنكن ون تنعالى حنيْثُ خنلنقن الْخنلْقن، خنلنقن ماءً عنذْبا ون ماءً مالِحا اُجاجا، فنامْتنزنجن الْماآنن   : اِنّن اللّهالسالم عليهقال الباقر 

مالِ:االَْنرْضِ فنعنرنكنهُ عنرْكا شنديدا، فنقال الَِنصْحابِ الَْنيمينِ ون هُمْ كنالذّنرِ يندِبُّونن اِلنى الْجننّنةِ ونال اُبالى. ونق اِلنـى النّـارِ ون ال  الن الَِنصْحابِ الشـِّ

 2نا اننْ تنقُولُوا ينوْمن القِيمنةِ اِنّا كُنّا عننْ هذا غافِلينن.اُبالى، ثُمّن قالن: انلنسْتُ بِرنبِّكُمْ، قالوا بلى شنهِدْ

 بودند؟ امام در پاسخ فرمودند:« ذر»پرسيدم: چگونه جواب دادند در حالى كه  السالم عليهگويد: از امام صادق  مى« ابى بصير»

 3جَعَلَ فيهِمْ ما اِذا سَأَلَهُمْ اَجابُوهُ.

 سرال نمودم، حضرت فرمودند:« و اذ اخذ...»در مورد آيه  السالم عليه گويد از امام باقر مى« زراره»

  لَوْال ذلِكَ ما عَـرَفَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ ذُرِيَتَهُ اِلى يَوْمِ القِيمَةِ فَخَرَجُوا وَهُمْ كالذَرِ، فَعَرَفَهُمْ نَفْسَهُ وَ اَراهُمْ نَفْسَهُ، وَ   اَخْرَجَ اللّه

 4.  لُهُ: وَ لَئِنْ سَأَلَتْهُمْ مَنْ خَلَقَ السَمواتِ وَ االَرْضَ لَيَقُولُوّنَ اللّهاَحَدٌ رَبَهُ و ذلك قَوْ

 السـالم عليـهكند كـه آن حضـرت بـه حضـرت اميـر  نقل مى آلـه و عليه اهلل صلىو او از پدران و اجدادش و از رسول خدا  السالم عليهجابر از امام باقر 

 فرمودند:

 ،  فى اِبْتِدائِهِ الْخَلْقِ، حَيْثُ اَقامَهُمْ اَشْباحا، فَقالَ لَهُمْ اَلَسْتُ بِرَبِكُمْ، قالُوا بَلى، قال محمدٌ رسولُ اللّه   اللّهاَنْتَ الَذى اِحْتَجَ 

وِاليَتِكَ اِالّ نَفَرٌ قَليلٌ وَ هُمْ اَقَـلُ   قالُوا بَلى، قال وَ عَلِىٌ اَميرُالْمُؤْمِنينَ، فَاَبَى الْخَلْقَ كُلُهُمْ جَميعا، اِالّ اِسْتِكْبارا وَ عُتُوّا عَنْ

 5هم اَصْحابُ اليمينِ. الْقَليلِ و

                                                           
« قـالوا بلـى»شـنوى  خن خداوند را شنيدند و جواب گفتند كما اين كه از بيان خدا مـىخاليق س« و اذا اخذ...»فرمايد  اى وقتى به پيامبرش مى ـ آيا قرآن نخوانده 1

هـاى خـويش و  د رسولخداوند به آنها فرمود: منم خداى، نيست خدايى جز من، رحمن رحيم هستم. خاليق هم اعتراف به اطاعت از او و ربوبيّت او نمودند. و خداون

ها اعتراف كردند. و مالئا در آن وقت گفتند: ما بر شما اى بنـى آدم گـواه  ه اطاعت آنان فرمان داد، و همه در اين پيمان بداناوصياء آنها را معين نمود و خاليق را ب

 .41، ص 2تفسير عياشى، ج « ان تقولوا يوم القيمة...»هستم 
و سپس از خاك روى زمين مقـدارى برداشـت و بـه شـدّت ماليـد،  ـ زمانى كه خداوند، خاليق را خلق نمود آب شيرين و تلخ را نيز آفريد و به هم مخلوط ساخت 2

كردند فرمود: به سوى بهشت رويد و بر من ابايى نيست، و به اصحاب شمال فرمود: به سوى جهنم رويد و ابايى بر من  سپس به اصحاب يمين كه مانند ذر حركت مى

 .323 ، ص3نيست، پس از آن فرمود الست بربكم؟ قالو...تفسيرالميزان، ج 
 .326ـ خداوند در آنها چيزى قرار داده بود كه اگر مورد سرال او قرار گرفتند، جواب دهند همان، ص  3
شـد احـدى خداونـد خـود را  ـ خداوند از پشت آدم ذريّه وى را تا روز قيامت به شكل ذر خارج ساخت، و خود را به آنها شناسانيد و نشان داد، كه اگر چنين نمـى 4

، ص 2ها و زمين را خلق كرده است؟ همگى گويند خداوند تفسـير عياشـى، ج  اين همان آيه شريفه است كه اگر از آنان سرال كنى چه كسى آسمان شناخت. و نمى

42. 
گار شـما نيسـتم؟ همـه ـ تو كسى هستى كه در ابتداى خلقت موجودات، خداوند به تو احتجاج نموده، زمانى كه اشباح را برانگيخت و به آنها فرمود: آيا من پرورد 5

سخ اين سرال ابا كردند گفتند: تو پروردگار ما هستى. سپس فرمود: آيا محمّد رسول خدا نيست؟ گفتند: هست، فرمود: آيا على اميرالمرمنين نيست؟ همه خاليق از پا

 .121، ص 61؛ ج 2، ص 24اى اندك كه بسيار كم بودند و آنان اصحاب يمين هستند بحاراألنوار، ج  و كبر ورزيدند، مگر عده
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 ردّ شبهات

 گوييم. در پايان مبحث به طرح شبهات مطرح شده بر وجود عالم ذر پرداخته و در حد وسع مقال آنها را پاسخ مى

پرسش خداوند  شعور نبوده است توان فهم معارف را ندارد واى كه خداوند از صل  انسان برگرفته است اگر داراى عقل و  ـ ذرّه 1

فرمود: با اين كه شعور  مى كرد و باشد و اگر داراى عقل و ادراك بوده است الزم بود خداوند در اين آيه بدان اشاره مى صحيح نمى

 بَلى شَهِدْنا. داشتند گفتند:

صـادر  كنـد و االّ سـرال ليـو اسـت و ليـو از حكـيم او مـى جواب( صرف مأخوذ شدن ذره و سرال حكيم از آن داللت بر شـعور

 داد. مناس  مى داد يا پاسخ غير داشت پاسخ نمى گردد. پاسخ ذره به خداوند نيز همين اقتضاء را دارد، چه اگر ادراك نمى نمى

كـس  ندارند. هيچ ا بيادها آن ر ـ چگونه ممكن است خداوند از همه خاليق پيمان گرفته باشد، در حالى كه هيچ يا از انسان 2

 است؟ اى صورت پذيرفته به خاطر ندارد چه وقت در مقابل خداوند قرار گرفته است و كجا چنين محادثه

هـا در  انسـان باشد نه جزئيات و كيفيت آن، و البته فطرت خدا جويى تمام جواب( آنچه در آيه شريفه آمده است اصل ميًاق مى

انـدازه عقـل و  هـا بـه ارك و تعالى نبوده و همگى به ربوبيت او واقفند. عالوه اين كـه انسـانهمه اعصار منكر ربوبيت خداوند تب

در اين ميان رسـول  خردشان و به اندازه پرهيزشان از گناه و عدم توجهشان به مظاهر دنيوى، ميًاق ذرّ را فراموش ننموده اند و

 ا به خاطر داشت.به واسطه تكميل عقل، پيمان ذرّ ر آله و عليه اهلل صلىخاتم 

 پاسخ فرمودند: برخى به حضرت رسالت عرض كردند: چرا ديگر پيامبران بر تو پيشى گرفته و تو آخرين آنها هستى، حضرت در

 سِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِكُمْ؟ قـالَ: ميثاقَ النَبيينَ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلى اَنْفُ   اِنّى كُنْتُ اَوَلُ مَنْ اَقَرَ بِرَبّى وَ اَوَلُ مَنْ اَجابَ، حَيْثُ اَخَذَاللّه

 1.  بَلى، فَكُنْتُ اَوَلُ مَنْ قالَ: بَلى، فَسَبَقْتُهُمْ اِلَى االِْقْرارِ بِاللّه

و « مـن آدم» فرمايد و نمى« من بنى آدم»فرمايد:  ـ آيه شريفه، تنها به محادثه خداوند با برخى از بنى آدم اشاره دارد زيرا مى 3

جزئـى از كـل بكـار  گاهى براى تبعيض و بيان« من»رت آدم مورد خطاب قرار نگرفته است با توجه به اينكه لذا همه ذريه حض

و اين بدان معناست كه « اند بوده پرست تا نگوييد پدران ما بت»رود. از سوى ديگر اين آيات در بيان تعليل پيمان آمده است:  مى

اند. بـه هـر حـال  مورد خطاب قرار نگرفته اند اين آنهايى كه پدران مرمن داشتهاند، بنابر مخاطبين خداوند پدرانشان مشرك بوده

 اند، نه همه خاليق. مشرك بوده مورد خطاب خداوند برخى از مردم بوده و آن هم كسانى هستند كه پدرانشان

« آدميـزاد» ترادف واژه فارسـىآدم به منزله  اوالد آدم است و م جواب( داللت آيه بر تمام ذريه حضرت آدم كافى است، زيرا بنى

 باشد. مى

باشند و يا پدران  البته آنچه در ادامه آيه آمده است، نهى از كالم احتمالى بنى آدم و پاسخ آنها است و لذا الزم نيست همه غافل

 همگى مشرك بوده باشند.

ها را مخفـى  واقعيّت لت بيدار شوند وعالوه اين كه بيان اصل پيمان در قرآن به اين جهت است كه مشركين و كفار از خواب غف

مرمنين چون پيمان شـكنى  خواهد بفرمايد مشركين با اين كه پيمان الست بسته بودند، انكار كردند و البته نكنند، لذا قرآن مى

 اند. نكردند مورد اين نكوهش قرار نگرفته

كسـى منعقـد  است به اين صورت هرگاه نطفه« تعدادعالم اس»ـ مراداز عالم ذر، عالمى قبل از خلقت انسان نيست بلكه مراد  4

خداونـد اصـوالً سـرالى  گويد لذا سـرال دهد و با وى سخن مى شود، خداوند به وى استعداد و آمادگى براى قبولى توحيد مى مى

 تكوينى است و پاسخ آنان نيز به اين صورت است.

بر هيچ برهانى  ولى در واقع ردّ عالم ذرّ است، چنين تفسيرى جواب( اين تفسير هرچند به عنوان تفسير عالم ذر گفته شده است

نـازل نمـوده و كـالم  جز استنادهاى ظنّى و خيالى و استحسانى اقامه نشده است و بلكه كالم خدا را در حد كالم خطباى عرب

                                                           
و آنهـا را گـواه خـود ـ من اولين كسى بودم كه اقرار به خداوند آوردم و اولين كسى بودم كه خداوند را پاسخ گفتم، زمانى كه خداونـد از پيـامبران ميًـاق گرفـت  1

، ص 2در اعتراف به حقانيت خدا سبقت جستم تفسير عياشـى، ج ساخت، و فرمود: آيا من پرودگار شما نيستم، من اوّلين كسى بودم كه گفتم آرى، و بر همه انبياء 

32. 
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 خوانده است.« سمبوليا»وحى را به عنوان سخنى كنائى معرفى نموده است و آن را اشاره 

شـمارد،  مـى ى خالف ظاهر آيه، و صريح روايات است و آنچه كه ما در اثبات عالم ذر گفتيم اين تفسـير را مـردودچنين تفسير

نه اين كه با خلق  كند استفاده شده است، و اين داللت بر تحقق اين امر در گذشته مى« اخذ»مضافاً اينكه در آيه از لفظ ماضى 

 هر انسانى ميًاق جديدى صورت پذيرد.

شـود و  اخذ مى ، چنين تفسيرى مستلزم اين است كه گفته شود، انسان دو شخصيت دنيوى دارد ابتدا نطفه وى از كمر پدرثالًاً

در رحـم مـادر قـرار  كند تا بار ديگـر گردد و حالت نخست را پيدا مى يابد سپس بر مى حالت انسانى از عقل و شعور و ادراك مى

و تمـام اشـكاالتى كـه  پيدا كند و اين مطل  يعنى تعدد شخصيت محـال بـودهگرفته و پس از سير طبيعى، شخصيت ديگرى 

 شود. اند دوباره مترت  مى مفسرين از آنها گريخته و تن به چنين تفسيرى داده
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 رجعت

بـراى ديـدن  ااى از مرمنين بعد از ظهور حضرت مهـدى)عج( بـه دنيـ رجعت يعنى بازگشت و در اصطالح يعنى بازگردادن عده

 گيرى از آنان و رويت حقايق در دنيا. اى از دشمنان سرسخت براى انتقام حكومت حقه او و نيز مراجعت عده

چهـل تـن از  بـيش ازعنـه اهلل رضىباشد. مرحوم مجلسى  عقيده به رجعت نزد شيعه از مسلّمات بوده و از خصوصيات مذه  تشيع مى

سليم بـن »توان به  مى اند، كه از ميان آنها ا پذيرفته و اخبار و احاديث آن را نقل نمودهشمارد كه رجعت ر بزرگان شيعه را بر مى

، كـه همگـى از 426متوفـاى  «سيد مرتضى»، 323متوفاى « محمد بن يعقوب كلينى»هجرى،  22متوفاى سال « قيس هاللى

 اجالى علماء شيعه هستند، اشاره نمود.

 ويسد:ن عالمه مجلسى در كتاب بحاراألنوار مى

صريح دارد  تواند در مسئله متواترى كه بيش از دويست روايت را باور كرده است، چگونه مى السالم عليهمكسى كه حقّانيت ائمه اطهار 

مسئله متواتر نباشـد،  اند، شا كند و با ديده ترديد بنگرد، اگر اين و چهل تن از ثقات و عالمان شيعه آن را در كت  خود آورده

 1توان ادعاى تواتر كرد. ام موضوع مىپس درباره كد

 فرمايد: باب دوم مى« االيقاظ»شيخ حرّ عاملى در كتاب 

بـر هفتـاد  اند و تعداد آنها كه بـالغ فزونى نويسندگانى كه روايات مربوط به رجعت را در كت  مستقل و يا غيرمستقل، گردآورده

 كتاب است، دليل بر قطعى بودن آن از ديدگاه تشيع است.

 پردازيم. ى اين مقدمه به بيان دالئل رجعت مىدر پ

 دالئل رجعت

 توان ادله ذيل را اقامه نمود. براى اثبات عالى رجعت و تحقق آن مى
 ـ عقل 1

رجعت نيز باشند،  توانند دليل بر امكان اى كه بر حيات مجدد انسان در قيامت به شكل جسمانى داللت دارند، مى تمام ادله عقليه

اين جا نيـز جـارى اسـت و  ها از ديدگاه عقل، محتاج به دليل مستقلى نيست و ادله عقليه معاد جسمانى، در انو لذا رجعت انس

 باشد. چه قبل از آن مى البته خداوندى كه بشر را از چكيده گل خلق كرد قادر بر زنده نمودن آن بكرّات چه در قيامت و
 ها در اقوام گذشته ـ حيات مجدد انساّن 2

مـورد بسـنده  ها در ميان اقوام گذشته را تشريح فرموده است كه به عنوان نمونه بـه بيـان چنـد زندگى مجدد انسانقرآن بارها 

 شود. مى

 مِـنْ بَعْـدِ   جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّاعِقَةُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوّنَ * ثُمَ بَعَثْناكُمْ   الف: وَ اِذْقُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى اللّه

 2مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُوّنَ.

آوريم،خداوند يكـى  گفتند تا خداوند را به عيان نبينيم ايمان نمى السالم عليههاى خود به حضرت موسى   بنى اسرائيل در پى لجاجت

 رويت نيست. كه او قابل از مخلوقات خود را كه تاب مشاهده آن را نداشتند به آنان نشان داد تا به اين مهم واقف شوند

 3ال تُدْرِكُهُ االَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ االَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطيفُ الْخَبيرُ.

                                                           
 .122، ص 53ـ بحاراالانوار، ج  1
آوريم مگر اين كه خداوند را آشكارا با چشم ببينيم، در همـين حـال صـاعقه  ( هنگامى كه گفتيد: اى موسى ما هرگز به تو ايمان نمى56و  55ـ )سوره بقره، آيات  2

 كرديد، سپس شما را بعد از مرگتان حيات بخشيديم، شايد شكر نعمت او را بجا آوريد. كه تماشا مىشما را گرفت در حالى 

 
 بيند و او با خبر از دقائق و آگاه از همه چيز است. ها را مى ها توان ديدن او را ندارند، ولى او همه چشم ( چشم123ـ )سوره انعام، آيه  3
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گـوش خـورد و  آورى بـه اى درخشيد و صداى ترس اى در پى درخواست آنها فرود آمد و به كوه خورد و برق خيره كننده صاعقه

ناراحت شد زيرا مرگ  السـالم عليهبر زمين افتادند و به تصريح قرآن از دنيا رفتند. موسى  هوش اسرائيل بى زمين به لرزه درآمد، و بنى

شد، لذا از خداوند درخواست  مى اسرائيل اى براى ماجراجويان بنى اسرائيل كه نمايندگان آنان بودند، بهانه هفتاد نفر از بزرگان بنى

گشتند، و بدين صورت دو نشانه مهم ديگر  ابت دعاى حضرت پيامبر، زندهحيات مجدد آنها نموده و آنان به فرمان الهى و در اج

اسـرائيل  ها( براى اثبات صداقت حضرت موسى به بنى انسان )ناتوانى از توجه به مظاهر الهى چه برسد به خداوند، و حيات مجدد

 نشان داده شد.

الْمَـوْتى وَ     رِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُوّنَ * فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذلِكَ يُحْىِ اللّـه مُخْ   ب: وَ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسا فَادَارَأْتُمْ فيها وَ اللّه

 1آياتِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُوّنَ. يُريكُمْ

يل اسـرائ بنـى اى كـه جسـد او را در محلـه اسرائيل آمده است. آنها بر سر قاتل كشـته اين آيات تقريباً در پايان داستان گاو بنى

تا او زنـده شـود و  انداخته بودند به نزاع پرداختند، خطاب الهى رسيد كه گاوى ذبح كنند و قسمتى از گاو را به بدن ميّت بزنند

 خبر داد. اسرائيل با لجاجت تمام اين گاو را ذبح نمودند و ميت زنده شد و از قاتل خود خبر از قاتل خود دهد. بنى

 يل ديگرى است بر امكان زنده شدن مردگان در دنيا.حيات مجدد مقتول اين داستان، دل

 مِأَةَ عامٍ ثُمَ بَعَثَهُ قالَ   بَعْدَ مَوْتِها فَاَماتَهُ اللّه   ج: اَوْكَالَذى مَرَ عَلى قَرْيَةٍ وَ هِىَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها قالَ اَنّى يُحْيى هذِهِ اللّه

 ضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِأَةَ عامٍ فَانْظُرْ اِلى طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَهْ وَ انْظُرْ اِلى حِمارِكَ وكَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْما اَوْبَعْ

ءٍ  عَلـى كُـلِ شَـىْ      ّنَ اللّهعْلَمُ اَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنّاسِ وَ انْظُرْ اِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِّزُها ثُمَ نَكْسُوها لَحْما فَلَمّا تَبَيَنَ لَهُ قالَ اَ

 2قَديرٌ.

يـا آبـادى  دارد، وى ارميا يا خضر و يا عزير نام دارد او در يكى از سفرهاى خود به اين آيه داستان يكى از پيامبران را بيان مى

، پيـامبر خـدا بود ويران شده« بخت النصر»المقدس امروزى است و در پى حمله  رسيد، به گفته برخى مفسرين اين آبادى بيت

خود از روى تعج  و نـه  افكند، با هاى پوسيده آنها مى بيند و چون نظر به اجساد مردگان و استخوان روستا را در هم ريخته مى

 كند؟ گويد، خداوند چگونه اين مردگان را زنده مى انكار، مى

شكل انسان بر  د سال او را زنده نمود، ملكى بهبعد از بيان اين مطل ، خداوند متعال جان او را گرفت و ميراند و پس از مدت ص

يا صد سال درنگ  اى؟ او در پاسخ گفت: يا روز يا كمتر. به او خطاب شد بلكه او گذر كرد و از وى پرسيد: چقدر درنگ كرده

 اشد.ب در دنيا مى اى، اكنون به غذا و آب خود بنگر... اين داستان نيز سند ديگرى بر امكان حيات مجدد انسان كرده

 3....  د: ... وَ اُحْىِ الْمَوْتى بِاِذّْنِ اللّه

پيـامبر خـدا  و قسمى از معجزات حضرت بوده و اشاره به احياء اموات بـه وسـيله السـالم عليهاين بخشى از مأموريت حضرت عيسى  

 نمايد. مى

البته انبياء ايـن  انند، بهبود بخشند و ...، وتوانند در جهان تكوين تصرف كرده و بيافرينند، بمير پيامبران الهى به اذن خداوند مى

مطل  ضماير متكلمى است  اعمال را خودشان به اذن خداوند انجام دهند نه اين كه صِرفا از خداوند متعال بخواهند، دليل بر اين

 شمارد. امرى ممكن مى و لذا آن را كه در آيه بكار رفته است. به هر حال اين آيه هم حيات مجدد انسان در دنيا را بيان فرموده

 لَذُو فَضْلٍ عَلَى   مُوتُوا، ثُمَ اَحْياهُمْ، اِّنَ اللّه   ه : اَلَمْ تَرَ اِلَى الَذينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ اُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللّه
                                                           

سازد، گفتيم  نموديد آشكار مى ى كه فردى را به قتل رسانديد و درباره قاتل او به نزاع پرداختيد، خداوند آنچه را كه مخفى مى( هنگام13و  12ـ )سوره بقره، آيات  1

 دهد، شايد درك كنيد. كند و آيات خود را به شما نشان مى گونه مردگان را زنده مى قسمتى از گاو را به مقتول بزنيد، خداوند اين
ها را پـس  ها فرو ريخته بود. گفت: چگونه خدا اين ( يا همانند كسى كه از كنار يا آبادى عبور كرد در حالى كه ديوارهاى آن به روى سقف252ـ )سوره بقره، آيه  2

د: بلكه يكصد سـال اى؟ گفت: يا روز يا كمتر از يا روز. فرمو كند؟ خدا او را يكصد سال ميراند و سپس زنده كرد و به او گفت: چقدر درنگ كرده از مرگ زنده مى

هـا  اى براى مردم قرار دهيم، نگاه به استخوان گونه تييير نيافته ولى نگاه به االغ خود كن، براى اين كه تو را نشانه درنگ كردى. نگاه كن به غذا و نوشيدنى خود هيچ

 دانم كه خدا بر هر كارى قادر است. براى او آشكار شد گفت: مى پوشانيم. هنگامى كه حقّ دهيم و گوشت بر آن مى كن كه چگونه آنها را برداشته به هم پيوند مى
 نمايم. ( و مردگان را باذن خداوند زنده مى42عمران، آيه  ـ )سوره آل 3
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 1النّاسِ وَ لكِنَ اَكْثَرَ النّاسِ ال يَشْكُرُوّنَ.

سـرعت مبـتال  رهاى شام به واسطه عناد مردم مجازات الهى فرا رسيد و بيمارى طاعون شـيوع يافـت، مـردم بـهدر يكى از شه

رفتند، حكمت الهى بر اين  اى به اميد فرار از مرگ و عذاب الهى گريختند، و ميرورانه به مناطق ديگر مردند، عده شدند و مى مى

 بيمارى از دنيا رفتند. نها را بشكند لذا آنها نيز همگى به همانقرار گرفت كه ناديده گرفتن خواست الهى و غرور آ

و آنهـا بـار  اسرائيل، از خداوند طل  نمود كه آنها را زنده نمايد. خداوند درخواست او را اجابت كرد از پيامبران بنى السالم عليهحزقيل 

ذكـر همـين  ا در دنيا دارد. در بيـان دليـل دوم بـهه ديگر زنده گشتند. اين آيه نيز اشاره مستقيم به امكان حيات مجدد انسان

 سازيم. ها بسنده كرده و دليل سوم را مطرح مى نمونه
 ـ آيات قرآّن كريم 3

 آيات زيادى در قرآن كريم اشاره به رجعت دارند.

 2تُرْجَعُ االُْمُورُ.   قُضِىَ االَمْرُ وَ اِلَى اللّهفى ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ الْماَلئِكَةُ وَ    الف: هَلْ يَنْظُرُوّنَ ااِلّ اَّنْ يَأتِيَهُمُ اللّه

 فرمايد: مى اين آيه در روايات به قيامت، ظهور امام)عج( و رجعت تفسير شده است، عالمه طباطبايى در تفسير الميزان

روز ظهـور امـام  شود و الجمله دون قيامت محسوب مى رجعت از مرات  قيامت است ولى به واسطه وجود شر و فساد در آن، فى

اختالف آنها بـه حسـ   گردد و اتحاد حقيقى اين سه روز و باشد هر چند حق در آن به تمامه ظاهر مى عصر نيز دون رجعت مى

 برخى آيات را گاهى به قيامت يا رجعت يا ظهور، تفسير نمايند. السالم عليهممرات ، باعث شده است ائمه 

 3مْ اَخْرَجْنا لَهُمْ دابَةً مِنَ االَرْضِ تُكَلِمُهُمْ اَّنَ النّاسَ كانُوا بِاياتِنا ال يُوقِنُوّنَ.ب: وَ اِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِ

حادثـه  گويـد. در ايـن كـه ايـن اى به ميان آمده است كه در آستانه قيامت با اهل عذاب سخن مى در اين آيه، سخن از جنبنده

كه آوردن ايمـان  حث از ايمان نياوردن اين عده است و آن زمانى صحيح استمربوط به قيامت نيست شكى وجود ندارد، چون ب

 اى داشته باشد. فايده

 اما آن جنبنده چه كسى است؟

 4سازد. مى نهد و آنها را از هم متمايز كند كه فرمود: وى بر پيشانى مرمن و كافر مهر مى از پيامبر روايتى نقل مى« حذيفه»

پريشان نمـوده  اى در قرآن است كه فكر مرا فرمايد: مردى به عمار ياسر گفت: آيه سير اين آيه شريفه مىدر تف السالم عليهامام صادق 

مـن بـر زمـين  چيسـت؟ عمـار گفـت: بـه خـدا سـوگند« دابة االرض»است، سپس همين آيه را تالوت نمود و گفت: منظور از 

حضـور حضـرت اميـر  به تو نشان دهم. سپس همـراه وى بـه را« االرض دابه»نوشم تا  خورم و آبى نمى نشينم و طعامى نمى نمى

وقتـى عمـار برخاسـت و بـا  آمدند، حضرت مشيول طعام بود و به عمار تعارف كرد، عمار نشست وخورد، مرد حيران شد، السـالم عليه

: اگـر درك دهـى، عمـار پاسـخ داد االرض را به من نشـان حضرت خداحافظى كرد، مرد به وى گفت: تو سوگند خوردى كه دابه

 كردى من او را به تو نشان دادم. مى

 فرمايد كه خالصه آن چنين است. عالمه طباطبايى روايتى را از تفسير قمى در اين باره نقل مى

 آمد و او در مسجد خوابيده بود، حضرت به وى فرمود: السالم عليهنزد حضرت امير  آله و عليه اهلل صلىروزى حضرت رسول خدا 

 5ةَ االَرْضِ.قُمْ يا دابَ

                                                           
و سـپس آنهـا را زنـده  ( آيا نديدى كه جمعيت از ترس مرگ از منازل خود گريختند، و آنها هزاران نفر بودند، خداوند به آنان گفت: بميريد243ـ )سوره بقره، آيه  1

 كند، ولى اكًر مردم شكرگزار نيستند. نمود، خداوند نسبت به بندگان خود احسان مى
اى بياورند در حالى كه همه چيز انجـام شـده و همـه  ( آيا اينان باز منتظرند خداوند و مالئا در سايه ابرها به سويشان بيايند، و برهان تازه212ـ )سوره بقره، آيه  2

 گردد. ه سوى خداوند باز مىكارها ب
گويد مردم به آيـات  كنيم كه با آنها سخن گويد و مى اى از زمين براى آنها خارج مى هنگامى كه فرمان عذاب رسد و در آستانه قيامت جنبنده 32ـ سوره نمل، آيه  3

 آورند. ما ايمان نمى
 .234، ص 4ـ تفسير مجمع البيان، ج  4
 ـ بايست اى جنبنده زمين. 5
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و  1خـاص اوسـت توانيم همديگر را به اين اسم صدا بزنيم، حضرت فرمود: خير اين اسم مردى از اصحاب عرضه داشت: آيا ما مى

 سپس آيه را تالوت كردند و آنگاه فرمود:

 2تَسُمُ بِهِ اَعْدائَكَ. فى اَحْسَنِ صُورَةٍ وَ مَعَكَ مَيْسَمٌ   يا عَلِىُ اِذا كاّنَ آخِرُالّزَماّنِ، اَخْرَجَكَ اللّه

 3ج: وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِ اُمَةٍ فَوْجا مِمَنْ يُكَذِبُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُوّنَ.

فوق كه بـه  شوند، پس آيه ها محشور مى فوج در ليت به معناى گروهى از مردم آمده است و بنا بر اين كه در قيامت همه انسان

 نها اشاره دارد مربوط به رجعت است نه قيامت.اى از انسا حشر دسته

آيه، حشر بعد  گويد، مراد از حشر در اين فخر رازى كه امام المشككين لق  گرفته است از تفسير اين آيه به سرعت گذشته و مى

 4گردند. ها برخى از آنها براى عذاب راهى مى از قيامت است كه بعد از حشر كلى انسان

خـاص در  اى ست زيرا اوّالً: با سياق آيات سازگارى ندارد و آيات قبل از آن، پيرامـون هـدايت نشـدن عـدّهولى اين بيان تمام ني

آيـه فـوق مطلـق  اين سوره است. ثانياً: حشـر در 36دنياست و دو آيه بعد نيز در همين راستا است و آيه قيامت )نفح صور( آيه 

اينجا چنين دليلى براى  زيى بعداز حشر كلى، محتاج دليل است و دراست و مقيد نمودن آن به حشر بعد از حشر يعنى حشر ج

 آن نيست و حتى مريدى وجود ندارد.

قبـل واضـح  اند كه مراد از حشر، حشر اصطالحى در قيامت است، جواب اين عده هم از برخى ديگر از مفسرين اهل سنّت گفته

 گردند. محشور مىها  اى نيست بلكه همه انسان شد زيرا حشر در قيامت خاص عده

 5... وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ اَحَدا.

باشـد،  مـى هـا ها به ميان آمده است، زيرا فوج به معناى جمعى از انسـان اى از انسان ولى در آيه مورد بحث سخن از حشر دسته

 فرمايد. ها را بيان مى به معناى تبعيض است و جزيى از امت« من»عالوه اين كه 

كند:  عرض مى گويند؟ حماد كه از اصحاب آن حضرت است پرسد كه مردم در مورد اين آيه چه مى از حماد مى السالم عليهامام صادق 

 گويند در مورد قيامت است. مردم مى

 فرمايند: مى السالم عليهامام 

ةِ مِنْ كُلِ اُمَةٍ فَوْجا وَ يَدَعُ الباقينَ؟ اِنَما آيَةُ الْقِيمَةِ وَ حَشَرْناهُمْ فِى القِيامَ   لَيْسَ كَما يَقُولُوّنَ اِنَها فِى الرَجْعَةِ، اَيَحْشُرُ اللّه

 6نُغادِرْ مِنْهُمْ اَحَدا. فَلَمْ

 1د: وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ اَهْلَكْناها اَنَهُمْ اليَرْجِعُوّنَ.

كه در دنيـا  گردند: چه كسانى رند و همه در قيامت برمىدر اين آيه مراد از رجوع، رجوع در قيامت نيست زيرا قطعاً همه معاد دا

از مفسرين آن را  اند و چه همه مرمنان. رجوع به دنيا براى انجام اعمال هم كه برخى اند و يا كسانى كه عذابى نديده معذب شده

شايسته و پرهيز از گناه،  تمام اعمالرسد. زيرا محال بودن رجوع به دنيا براى انجام و ا اند از سياق آيه بعيد به نظر مى بيان كرده

هيچ كسى از اهل گناه و يا اهل  اند( نيست و بلكه اين استحاله عموميت دارد و خاص اين دسته )گروهى كه با عذاب هالك شده

                                                           
تواند حمل كنـد، هـر  نهى شده است، بديهى است با توجه به معنا و مفهومى كه اين واژه مى السالم عليهمـ در برخى اخبار و احاديث از نسبت دادن دابة االرض به ائمه  1

 دو دسته روايات، قابل توجيه هستند.
، 15نهى )تفسير الميـزان، ج  دهد كه دشمنان را با آن عالمت مى دست تو چيزى قرار مىكند و به  ـ اى على در آخرالزمان خداوند تو را به بهترين صورت زنده مى 2

 آورده است(. 52، ص 53؛ مجلسى اين روايت را در بحاراألنوار ج 425ص 
 داريم تا به هم ملحق شوند. كنيم و آنها را نگه مى روزى كه ما از هر امتى گروهى از كسانى كه آيات ما را تكذي  كردند محشور مى 33ـ سوره نمل، آيه  3
 .213، ص 24ـ تفسير كبير، ج  4
 انگيزيم و احدى را فروگذار نخواهيم بود. و همه را بر مى 41ـ سوره كهف، آيه  5
و » نا آيه قيامت اين آيه است كند؟ هما انگيزد و بقيه را رها مى اى را برمى گويند، بلكه اين آيه در مورد رجعت است، آيا خداوند در قيامت عده ـ چنان نيست كه مى 6

 .426، ص 15تفسير الميزان، ج « انگيزيم و احدى را فروگذار نخواهيم بود همه را بر مى
 گردند. ( حرام است بر شهرهايى كه بر اثر گناه نابودشان كرديم اين كه باز گردند، آنها هرگز باز نمى25ـ )سوره انبياء، آيه  1
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 ايمان چنين رجوعى را ندارند.

رجعت ندارند بلكه  اند اب هالك شدهبه ناچار مراد از اين رجوع، رجعت اصطالحى است، يعنى اين دسته از كفار كه به وسيله عذ

ببينند، البته چنـين مطلبـى از  اند بايستى بازگردند تا مجازات اعتقاد و عمل فاسد خود را گروه ديگر كه چنين كيفرى را نديده

 1آيد نه صراحت آن. مفهوم آيه به دست مى

نشانى برخـى از  والنى نشدن مبحث تنها به بياناى ديگر به نحوى مسئله رجعت قابل استفاده است، به واسطه ط از آيات عديده

 كنيم. آنها اكتفاء مى

؛ 55نور، آيه  ؛ سوره23؛ سوره نحل، آيه 124؛ سوره طه، آيه 32؛ سوره يونس، آيه 152؛ سوره نساء، آيه 31عمران، آيه  سوره آل

 .12طارق، آيه  ، سوره44ق، آيه ؛ سوره 11و  12؛ سوره دخان، آيات 31و  11؛ سوره مرمن، آيات 111سوره صافات، آيه 
 ـ روايات 4

 توان به چند گروه تقسيم كرد. روايات وارده در رجعت را مى

 دارند و از آن جمله: رواياتى هستند كه اصل رجعت را بيان مى دسته اول(

 2ينوْمُ الْكنرّنةِ، ون ينوْمُ القِيمنةِ. عنزّن ون جنلّن ثنالثنةٌ، ينوْمٌ ينقُومُ الْقائِمُ، ون   : انيّامُ اللّهالسالم عليهقال الباقر 

الّنذى  الْمنوْتى و يُميتُ االَْنحْياءن ون ينرُدُّ الحنقّن اِلى انهْلِهِ ون يُقيمُ ديننهُ   التنذهن ُ االَْنيّامُ و اللّنيالى حنتّى يُحْيِى اللّه   : ون اللّهالسالم عليهقال الصادق 

 3ارْتنضاهُ لِننفْسِهِ.

 فرمودند: السالم عليهر روزى حضرت امي

 اَلْعَجَبُ كُلُ الْعَجَبِ بَيْنَ الْجَمادى وَ الرَجَبِ.

 پاسخ فرمودند: نمايى؟ حضرت در شخصى برخاست و عرض كرد: اى اميرمرمنان اين چه چيزى است كه دائماً از آن تعج  مى

 4وَ لِرَسُولِهِ وَ الَِهْلِ بَيْتِهِ...   كُلَ عَدُوٍ للّه ثَكَلَتْكَ اُمُكَ، وَ اَىُ عَجَبٍ اَعْجَبُ مِنْ اَمْواتٍ يَضْرِبُوّنَ

 اخبارى هستند كه به رجعت كنندگان نظر دارند. دسته دوم(

 5.السالم عليه: انوّنلُ مننْ تننْشنقّن االَْنرْضُ عننْهُ ون ينرْجِعُ اِلنى الدُّنْيا انلْحُسنيْنُ بْنُ علىٍّ السالم عليهقال الصادق 

 6ونةِ.: كناننّى بِحنمْرانِ بنِ انعْيُنٍ و مُيّنسنرِ بنِ عنبْدن العزيرِ، ينخْبِطانِ النّاسن بِانسْيافِهِمْ بنيْنن الصنفاءِ ون الْمنرْالسالم عليه و ايضا عنه

مننْشُورٌ فى  طانى فيهِ مننْزِلنةً اُخْرى، اِنّنهُ ينكُونُ انوّنلُفى اِسْماعيلن اننْ ينبْقِينهُ بنعْدى فنانبى ون لكِنّنهُ قندْ انعْ   :اِنّى سنأنلْتُ اللّهالسـالم عليهو ايضا عنه 

 1بنِ شنرياِ ون هُون صاحِ ُ لِوائِهِ.   عنشْرنةٍ مِنْ انصْحابِهِ ون مِنْهُمْ عنبْدُاللّه

 3.السالم عليهلنى الدُّنْيا ون يننْصُرُ انميرنالْمُرْمنينن نبيّا مِنْ لندُنْ آدنمن، فنهنلُمّن جنرّا، اِالّ ونينرْجِعُ اِ   : ما بنعنثن اللّهالسالم عليهو ايضا عنه 

 اى از اين روايات توجه كنيد. اند. به نمونه اخبار و احاديًى كه عمومى نبودن رجعت را مطرح فرموده دسته سوم(

                                                           
اند، ولى با بيانى كه ما مطرح نموديم نـه تنهـا  را به معناى بازگشت براى اعاده اعمال گرفته« رجوع»كند و لذا  ين آيه، رجعت را نفى مىاند كه ا ـ برخى تصور كرده 1

 باشد. آيه شريفه منافاتى با رجعت ندارد بلكه مريد آن و حتى دليل بر آن مى
 .123، ص 1ت، روز قيامت خصال، ج اهلل، سه روزند و عبارتند از روز ظهور حضرت، روز رجع ـ ايام 2
رسد تا اين كه خداوند اموات را زنده و زندگان را بميراند و حقّ را به اهل آن برگردانده و دينى كه بدان راضى بوده اسـت  ـ به خدا سوگند ش  و روز به پايان نمى 3

 .122، ص 53اقامه بخشد بحاراألنوار، ج 
افتد ـ مادر بچه مرده در عزايت بگريد، چه تعجبى باالتر از اين كـه امـوات، دشـمنان خـدا و  اآلخر و رج  اتّفاق مى ادىـ عج  و همه عج  از امورى كه بين جم 4

 .51زنند همان، ص  بيت او را مى رسول و اهل
 .32است همان، ص  السالم عليهگردد، امام حسين  ـ اول كسى كه زمين براى او شكافته و به دنيا بر مى 5
 .42زنند همان، ص  كه دشمنان را بين صفا و مروه با شمشير مى« ميسّر»و « حمران»بينم  است كه مى ـ مًل اين 6
يـان ده نفـر از ـ از خداوند خواستم، اسماعيل را بعد از من نگه دارد، خداوند نپذيرفت ولى منزلت ديگرى براى او مرحمـت كـرد، او اولـين كسـى اسـت كـه در م 1

 .22باشد همان، ص  است و او پرچمدارش مى« عبداهلل بن شريا»د و يكى از آنها گرد اصحابش به دنيا بر مى
 .25، ص 11نمايد همان، ج  را يارى مى السالم عليهگردد و حضرت امير  ـ خداوند از زمان آدم تا به بعد، پيامبرى را مبعوث نكرده است مگر اين كه به دنيا بر مى 3
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 1 مننْ منحنضّن االَِْيمانن منحْضا او منحنضّن الشِّرْكن منحْضا.: اِنّن الرّنجْعنةن لنيْسنتْ بِعامّنةٍ، ون هِىن خاصّنةٌ ال ينرْجِعُ اِالّالسالم عليهقال الصادق 

 اخبارى كه به لزوم دو مرگ براى مرمنين اشاره دارند. دسته چهارم(

 2: من قُتِلن مِنن الْمُرْمنينن رُدّن حنتّى ينمُوتن ون مننْ ماتن رُدّن حنتّى ينقْتُلن.السالم عليهقال الباقر 

 3ينقْتُلن.  حنتّى: لنيْسن انحندٌ مِنن الْمُرْمِنينن قُتِلن اِالّ سنينرْجِعُ حنتّى ينمُوتن ون ال انحندٌ مِنن الْمُرْمِنينن ماتن اِالّ سنينرْجِعُالسالم عليهقال الصادق 

 اند: نيز در همين باره فرموده السالم عليهامام رضا 

 4ت.مَنْ ماتَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ قُتِلَ وَ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ ما

 هدف از رجعت

نيسـت، زيـرا  با توجه به اينكه تنها مرمنين محض و كفار محض رجعت دارند، طبيعى است كه رجوع آنها براى تكامل يا تنـازل

نسبت به آنان قـرار  اند و غير آنها يعنى كسانى كه در حد توسط آنها در مرحله عالى تكامل و يا در مرحله سافل تنازل واقع شده

 ترند. ول اين دو صفت محتاجدارند براى حص

كند، مرمنانى  خواهد از سويى نعمت دنيوى را بر مرمنين تمام ها اين است كه خداوند مى بلكه علت رجوع اين دو دسته از انسان

د حاصله از كفر خو اند بر گردند و لذت ايمان خود را بچشند و كفار محض نيز بازگردند و ذلّت كه در حد عالى ايمان قرار گرفته

 را احساس نمايند.

مظهـر نيـز در  خواهد مظهرى ديگر از عظمت خود را قبل از قيامت به انسان بنماياند، اعتقاد به ايـن و از طرف ديگر خداوند مى

 اعتقادشان به اين امور ثانياً. ها به ميزان كنار اعتقاد به مبدأ و معاد موجبى است براى درك عظمت الهى اوّالً، و امتحان انسان

 سخ به چند شبههپا

 بريم. اين مبحث را با طرح چند پرسش و بيان پاسخ آنها به پايان مى

هرگـز  آيد كه موجود از حالت قوّه به فعليت رسـيده باشـد، و آنكـه هنـوز در مرحلـه اسـتعداد اسـت ـ مرگ زمانى پيش مى 1

مًوبت و عقوبـت وى  دها همه فعليت يافته وشود كه استعدا ميرد، مرگ انسان در ميان تمام موجودات نيز زمانى حاصل مى نمى

قوّه شود و ايـن محـال ذاتـى  آيد مرحله فعليّت بار ديگر معين گشته باشد. حال اگر اين انسان بار ديگر به دنيا برگردد، الزم مى

 است.

پذيريم، زيرا  نمى شود، اما صيرى را در پاسخ به اين پرسش بايستى گفت: هر چند كبراى شبهه مورد قبول است و فعل قوه نمى

يا بيمـارى و... بـه فعليـت  هايى به واسطه مرگ جبرى چون قتل ها مرحله فعليت آنها نيست و چه انسان مرگ براى همه انسان

 ها بايستى برگردند تا به فعليت برسند. نرسيده باشند و هنوز در مرحله قوه بوده باشند و لذا اين

مرمن و تحقير  تعالى و اكرام تر آنان نيست، بلكه رجعت نوعى نمايش قدرت حقّ افزون ها براى تكامل عالوه اين كه رجعت انسان

 گردد. به قوه نمى كافر است. لذا اگر هم انسان با مرگ خود در تمام جهات فعليت يافته باشد بازگشت وى موج  تبديل آن

 باشد؟ مىتوانند توبه كنند و آيا توبه آنها مقبول  ـ آيا در عالم رجعت، كفار مى 2

باشد، عالوه اين  مى رجعت عالم عمل نيست و جايى براى استيفار و توبه ندارد، آنجا تنها محل عيان شدن قدرت تبارك و تعالى

 برزخ و... باشد چه رسد به توبه بعد از مرگ و درك لحظات جان دادن و عذاب كه توبه دم مرگ نيز مقبول نمى

 باشد و چيزى غير آن نيست. ـ رجعت همان ظهور امام عصر )عج( مى 3

آن اقامه شده  اگر مراد، انكار رجعت در مقابل ظهور است، چنين چيزى بدون دليل و مدرك قابل قبول نيست و برهان بر خالف

باشـد و لـذا ايـن دو، بـا  مى است، عالوه اين كه مراد از رجوع، حيات پس از مرگ است، و ظهور به معناى ظاهر شدن امام زنده

                                                           
 .32، ص 53ى بوده و مخصوص دو گروه است، مرمنين خالص، مشركين محض همان، ج ـ رجعت عموميت ندارد بلكه اختصاص 1
 .14گردد تا كشته شود همان، ص  گردد تا بميرد و هر كدام مرده است، برمى ـ هر كس از مرمنين كشته شده است بر مى 2
 .42گردد تا كشته شود همان، ص  ها نمرده است مگر اين كه بر مىگردد تا بميرد، و احدى از آن ـ هيچ كس از مرمنين كشته نشده است مگر اين كه بر مى 3
 .66ميرد همان، ص  شود و هركدام كشته شده است مى ـ هر كس از مرمنين مرده است كشته مى 4
 



 229 

 باشند. ن تفاوت و تفاوتهاى بسيار ديگر دو مقوله از هم جدا مىوجود اي

ظـاهر  است، او شخصى يهودى و اهل صفا از يمـن اسـت، در زمـان عًمـان بـه« عبداهلل بن سبا»ـ رجعت ساخته و پرداخته  4

حضرت موسى  وصى« يوشع بن نون»مسلمان شد و در پنهان عليه مسلمين در فكر حيله بود. وى در آيين خود قائل به الوهيت 

كـرد علـى وصـى  مـى دانست، او در مجامع عمومى ابـراز را خدا مىالسـالم عليهبوده است. در اسالم نيز قائل به غلو شده و على  السالم عليه

 رسول خدا و امام مسلمين است و عًمان حقّ او را غص  كرده است.

عًمـان فـراهم  د هجمه قرار دهند و بدين وسيله مقدمه براى قتـلفرستاد تا فرمانداران عًمان را مور او كسانى را به شهرها مى

كرد تا آتـش جنـگ  كرد. در جنگ جمل نيز وقتى احتمال صلح را مشاهده كرد، شبانه در ميان هر دو لشكر تيراندازى را شروع

 ور گرديد. از جمله عقايد او اين بود كه پيامبر اسالم مًل عيسى بن مريم، رجعت دارد. شعله

به تفصـيل « سبا عبداهلل بن»طلبد. عالمه مرتضى عسكرى در كتابى مشتمل بر سه جلد بنام  اين شبهه بحًى مفصل مىجواب 

تمام ايـن قصـه سـاخته و  وارد تحقيق مفصلى شده و خالصه تحقيقات ارزشمند وى اين است كه« عبداهلل»در مورد شخصيت 

معرفى شده است، او دو كتـاب بـه  وعات مختلف و بسيار دروغگواست، وى در علم رجال جاعل موض« سيف بن عمر»پرداختته 

وقـايع تـاريخى پـيش از وفـات پيـامبر  داشت و در كتاب اول به طرح« الجمل و مسير على و عايشه»، «الفتوح و الرده»هاى  نام

هـايى بسـيار ماهرانـه و بـا  داسـتان زپردازد. سـيف اخبـار و احـاديًى و نيـ پرداخته و در كتاب دوم به حادثه جمل مى آله و عليه اهلل صلى

اسالم بوده است. داستان عبداهلل بن سـبا  اى، جعل نموده و هدف وى ايجاد تفرقه و تشتت در جوامع نمايانه سازى واقع شخصيت

فى ، حاكم متو323، نسائى متوفى سال 215متوفى سال  نيز از مجهوالت اوست. علماء اهل سنت و رجاليون آنها از جمله ابوداود

، همگى سيف را ضعيف، غيـر قابـل اعتمـاد و مـتهم بـه كفـر 211 ، سيوطى متوفى سال352، ابن حجر متوفى سال 425سال 

 اند. معرفى نموده

اى  مسـئله نظـرى در مورد انكار قرار گرفته چه رسد به اينكـه نقطـه« عبداهلل بن سبا»به هر حال اساس وجود شخصيتى به نام 

 خاص از وى پذيرفته شود.
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 برزخ

عـالمى كـه در  گويند. برزخ در ليت يعنى حائل بين دو چيز، و عالم بعد از مرگ را چون حائلى است بين دنيا و آخرت برزخ مى

موجـودات برزخـى  كنيم داراى هيوال و جسم است، ولى عالم برزخ بدون ماده بوده و تنها صفات ماده را داراست، آن زندگى مى

مالطفت همه وجود دارند  ازه و رنگ هستند اما جسم ندارند در آن عالم خوشحالى و نگرانى، خشم و غض ، ماليمت وداراى اند

بيند اين موجود، موجودى كامل  مى اما تأثّر و تاثير جسمانى نيست. موجود برزخى مانند موجودى است كه انسان او را در خواب

 است اما جسمانى نيست.

بالتبع موجودات  باشد و آن را احاطه كرده است. تر است و در واقع عالم برزخ مشرف به عالم ماده مى اده قوىعالم برزخ از عالم م

كه انسان آن را در خـواب  ترند. براى تشبيه به ذهن همان مًالى كه ذكر كرديم در نظر بگيريد، موجودى برزخى از دنيايى قوى

 است و... . رود و توان بدنى او بسيار ه شهر ديگر مىبيند موجودى قوى است در يا لحظه از شهرى ب مى

تـر باشـد.  آسان خداوند متعال در وجود خود انسان شبهى از اين سه عالم دنيا، برزخ و عقل را خلق كرده است تا معرفت به آنها

 اين سه حالت در انسان عبارتند از بدن، ذهن و نفس.

ذهـن اسـت كـه  تر از آن مرحله پذيرد. مرحله لطيف ود و زمان و مكان مىش بدن مادى است، جرم دارد، دستخوش تيييرات مى

آن هست، رنگ آن در  وزن نداشته و مادى نبوده ولى آثار ماده را داراست، مًالً وقتى به فكر خوردن غذا بيفتد غذا هست، طعم

هـا و... وارد  ها و خيابـان كوچه ، تمامگيرد ذهن وجود دارد اما جرم و جسم آن نيست، و يا به عنوان مًال شهرى در ذهن جا مى

حقيقت نه ماده دارد و نه صورت و آثـار  اند. مرحله سوم نفس و حقيقت انسانى است، اين اند اما جايى را اشيال نكرده ذهن شده

 .پردازيم عالم در آيات و روايات مى وى، لذا مجرد محض است، با بيان اين مقدمه در كيفيت عالم برزخ به بررسى اين

 برزخ در قرآّن

 گذرد. مى اى از آنها از نظر شما اى در قرآن به وجود برزخ و ذكر برخى كيفيات آن اشاره دارد، كه اينا گزيده آيات عديده

 1اَمْواتا بَلْ اَحْياءٌ عِنْدَ رَبِهِمْ يُرْزَقُوّنَ.   ـ وَ ال تَحْسَبَنَ الَذينَ قُتِلُوا فى سَبيلِ اللّه 1

باشد  ممات مى ها بعد از آيه از آن صحبت شده است حيات اخروى نيست، چون در آخرت، حيات مجدد انسانحياتى كه در اين 

اند بلكـه در حيـات  نمرده فرمايد: شهداء بعد از شهادت شوند در حالى كه اين آيه به صراحت مى ها بعد از مرگ زنده مى و انسان

ماند و بعـد از نفخـه صـور دوم،  نمى ميرند، و چيزى باقى همه موجودات مى اند. به بيان ديگر با نفخه صور اول ديگرى واقع شده

اند بلكـه حيـات  فرمايد شهدا اصالً نمرده مى گيرند، لذا حيات در قيامت، حيات بعد از موت است ولى اين آيه ها حيات مى انسان

اى تبيين اين آيه قابل بيان است كه از محل ديگرى بر باشد. البته تفاسير دارند و طبيعى است چنين حياتى منحصر در برزخ مى

 باشد. بحث ما دور مى

 2وّنَ.مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُوّنَ بِالَذينَ لَمْ يَلْحَقُوابِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ااَلّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحّْزَنُ   ـ فَرِحينَ بِما آتاهُمُ اللّه 2

آنان داده است  هايى كه خداوند به فرمايد: مزيّت اول اين است كه شهداء براى نعمت هدا اشاره مىاين آيه به دو مزايا از بركات ش

موقعيـت آنهـا و مقـام  اند شادمانند زيـرا شاد و مسرورند و مزيّت دوم آنان اين است كه شهدا از اين كه برادرانشان شهيد نشده

نيست چون در قيامـت كسـى  چنين حالتى از شهدا در قيامت متصورگردند.  كنند لذا خوشحال مى درخشان آنها را مشاهده مى

خاليق در صحنه قيامت حاضر هسـتند.  حيات دنيوى ندارد تا شهدا براى او خوشحال و يا احيانا نگران شوند. از سوى ديگر همه

بنـابراين شـادمانى دوم چيزى خوشحال شـوند؟  بنابراين كسى نيست كه ملحق به شهداء نشده باشد. با اين وصف آنها براى چه

                                                           
 شوند. خدايشان روزى داده مىاند مردگانند، بلكه آنان زنده هستند و نزد  ( هرگز گمان مبر كسانى كه در راه خدا كشته شده162ـ )سوره آل عمران، آيه  1
هاى زيادى كه خداوند از فضل خويش به آنها داده است خوشحالند و به خاطر كسانى كه هنـوز بـه آنهـا ملحـق  ( آنان به خاطر نعمت112عمران، آيه  ـ )سوره آل 2

 اند، خوشوقتند زيرا نه ترسى بر آنهاست و نه غمى دارند. نشده
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 هستند. اى در قيد حيات شهدا فقط در عالم برزخ متصور است كه هنوز عده

هُـمْ فيهـا زَفيـرٌ وَ شَـهيقٌ *     ـ يَوْمَ يَاْتِ ال تَكَلَمُ نَفْسٌ ااِلّ بِاِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِىٌ وَ سَعيدٌ * فَاَمَا الَذينَ شَقُوا فَفِى النّارِ لَ  3

لْجَنَـةِ  مادامَتِ السَمواتُ وَ االَرْضُ اِالّ ماشاءَ رَبُكَ اِّنَ رَبَكَ فَعّالٌ لِما يُريدُ * وَ اَمَـا الَـذينَ سُـعِدُوا فَفِـى ا     فيها خالِدينَ

 1مادامَتِ السَمواتُ و االَرْضُ اِالّ ماشاءَ رَبُكَ عَّطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. خالِدينَ فيها

 گردند؛ شوند و پاره پاره و متالشى مى ها و زمين دگرگون مى آسمانبا توجه به اين كه در قيامت 

 2اِذا السَماءُ انْفَّطَرَتْ * وَ اِذا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ.

 3يَوْمَ تَكُوّنُ السَماءُ كَالْمُهْلِ * وَ تَكُوّنُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ.

 4الْواحِدِ الْقَهّارِ.   وَ بَرَزُوا للّه يَوْمَ تُبَدَلُ االَرْضُ غَيْرَ االَرْضِ وَ السَمواتُ

برزخ خواهـد  بنابراين وجود عذاب بر اهل شقاوت و ثواب بر اهل سعادت، مشروط به بقاء آسمان و زمين شده است و منحصر در

 بود.

 5ـ ال يَسْمَعُوّنَ فيها لَغْوا ااِلّ ساَلما وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فيها بُكْرَةً وَ عَشِيّا. 4

وجود ندارد تا  عشى به معناى صبح و شام است و بر اين اساس كه بهشت به خلود موصوف است و در قيامت نور خورشيدبكر و 

 ش  و روز مطرح باشد؛

 6مُتَكِئينَ فيها عَلَى االَرائِكِ ال يَرَوّْنَ فيها شَمْسا وَ ال زَمْهَريرا.

 كرد. توان در آيه ذيل نيز بيان شيوه استدالل را مىها مربوط به بهشت برزخى است. همين  لذا بايد گفت اين نعمت

 1ـ اَلنّارُ يُعْرَضُوّنَ عَلَيْها غُدُوّا وَ عَشِيّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوّْنَ اَشَدَ الْعَذابِ. 5

 .دهد كه اين عذاب مربوط به برزخ است فرعون نشان مى ذكر ش  و روز براى عرضه آتش بر آل

 3ـ وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرى فَاِّنَ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ اَعْمى. 6

اقتصـادى،  اند مراد از معيشت ضنا، ضيق زندگى و گرفتار شدن در تنگناها است، تنگنـاى فقـر و مشـكالت برخى گمان كرده

 2خوف و اضطراب اجتماعى و...

انسـان هسـتند و  ها گاهى موج  ترقى و تكامـل ها هميشه نقمت و عذاب نيستند، اين : مشكالت و گرفتارىولى بايد گفت اوالً

پيداست موج  امتحـان  دهد كه تكامل وى را بخواهد چرا كه بال، همان طورى كه از اسم آن خداوند متعال آنها را به كسى مى

 باشد. انسان و صبر بر آن باعث تكامل وى مى

اكًـر خاليـق  دهيم در حالى كه قرآن خود به اعـراض فرمايد: هر كس اعراض كند، معيشت سخت به او مى كريم مى ثانياً: قرآن

 صحه گذاشته است.

                                                           
باشند در  گويد، گروهى بدبخت و گروهى خوشبخت هستند آنان كه اهل شقاوت مى كس جز به اذن او سخن نمى ( روز قيامت هيچ123تا  125ـ )سوره هود، آيات  1

هر چه مانند، مگر آنچه را كه پروردگارت بخواهد كه او  ها و زمين به پاست در آن مى هاى طوالنى است، تا مادامى كه آسمان هاى آتش و ناله آتشند و براى آنها عذاب

ها و زمين بپاست، جاودانه در آن خواهند ماند مگر اين كه پروردگارت بخواهد و اين بخششى  دهد، اما آنها كه سعادتمند شوند تا مادامى كه آسمان بخواهد انجام مى

 شود. است كه قطع نمى
 ه و فرو ريزند.( آن زمان كه آسمان از هم شكافته و ستارگان پراكنده گشت2و  1ـ )سوره انفطار، آيات  2
 ها چون پشم متالشى شود. ( روزى كه آسمان چون فلز گداخته و كوه2و  3ـ )سوره معارج، آيات  3
 ها مبدل شوند و آنها در پيشگاه خداوند قهار حاضر گردند. ( در آن روز كه اين زمين به زمين ديگر و نيز آسمان43ـ )سوره ابراهيم، آيه  4
 شنوند و جز سالم سخنى نيست و هر صبح و شام روزى آنان مقرر است. بهشت، كالم ليوى نمى ( در62ـ )سوره مريم، آيه  5
 بينند و نه سرما را. اند نه آفتاب را در آنجا مى هاى زيبا تكيه كرده ( در بهشت بر تخت13ـ )سوره انسان، آيه  6
 ها وارد كنيد. ترين عذاب يامت آل فرعون را در سختشود و روز ق ( آتش هر صبح و شام بر آنها عرضه مى46ـ )سوره مرمن، آيه  1
 كنيم. گردان شود، زندگى سخت و تنگى خواهد داشت و روز قيامت او را كور و نابينا محشور مى و هر كس از ياد من روى 124ـ سوره طه، آيه  3
 .321، ص 13ـ تفسير نمونه، ج  2
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 1... اَكْثَرُهُمْ ال يُؤْمِنُوّنَ.

 2... اَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُوّنَ.

 3... اَكْثَرُهُمْ ال يَعْقِلُوّنَ.

سادگى است  كنند و... و ها استفاده مى برند از انواع نعمت ر رفاه و آسايش بسر مىولى در عين حال، اكًريت جامعه كفر و الحاد د

ترديد غافالن از  نيست، بى پندارى بيش اگر بگوييم كفار در عين راحتى مادى از نظر روانى ناراحتى دارند زيرا چنين چيزى صرف

منحصر در عذاب روحى دانست، بنابراين  توان خت را نمىاهل عناد چنين نوعى از نگرانى را هم ندارند. عالوه اين كه معيشت س

 رسد. آنچه در تفسير نمونه آمده صحيح به نظر نمى

او در قيامت  بيند تا باز گردد و البته اى از زمان از حقّ غافل شده و اميد بازگشتن وى وجود دارد، بال مى ثالًا: انسانى كه در برهه

زنـدگى سـخت  گـردد، و لـذا او شود و غافل از حقايق مـى ه ندارد، نعمتش افزون مىعاقبت خوشى دارد ولى كسى كه اميد توب

 دهيم تا بيشتر درگناه غوطه ور شود. فرمايد: ما به او مهلت مى دنيوى ندارد. قرآن كريم مى

 4... اِنَما نُمْلى لَهُمْ لِيَّزْدادُوا اِثْما وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ.

برزخـى اسـت.  يه نظرى به حيات دنيوى ندارد،و مراد از معيشت ضـنا، عـالم بـرزخ و جهـنمبر اين اساس، زندگى سخت در آ

عذاب صبح و شام بر او  باشد و معناى آيه با توجه به اين توضيحات اين است كه هر كس از حق اعراض كند در برزخ معذب مى

 شود. وارد گشته و در قيامت نيز كور محشور مى

برزخ و عذاب  در روايتى كه از او نقل شده است، صريحا معيشت ضنا در آيه را به السالم عليهت امير مضافا بر آنچه كه گذشت، حضر

 اند. آن تفسير كرده

 5مِنْها عَدُوَهُ عَذابُ القَبْرِ.   وَ اِّنَ الْمَعيشَةَ الضَنْكِ الَتى حَذَرَ اللّه

الفـداء تعبيـر  لـه روحـى تفسير آيه آغاز بحث رسـيده اسـت، ايشـانتعالى فرجه در  اللّه همچنين در روايتى كه از امام عصر عجل

خاص برزخيـان اسـت، توجـه  را در مورد اهل برزخ بكار برده است، اين نيز مويدى است بر اين كه اين تعبير« معيشت ضنا»

 كنيد.

 اِّنَ الْقَبْـرَ    اِّنَ لَهُمْ فيهِ لَمَعيشَـةً ضَـنْكا، وَ اللّـه   تعالى فرجه: وَ مِنْ وَرَائهِمْ بَرْزَخٌ هُوَ الْقَبْرُ وَ  اللّه قال االمام المهدى عجل

 6لَرَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الْجَنَةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النّارِ.

 1اَنْصارا.   ـ مِمّا خّطيئاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَاُدْخِلُوا نارا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُوّنِ اللّه 7

بعد از قيامت  كنند، بيان عذاب برزخى آنها است، چرا كه دخول در آتش قيامت هاى گذشته داللت مى امّتاخبارى كه بر عذاب 

 شود. محقق مى

آن، كسانى  نمايد، دليل ديگرى است بر وجود برزخ و عذاب اهل در آتش مى السـالم عليهآيه فوق كه حكايت از ورود قوم نافرمان نوح 

 اند. دمى برنداشتهكه در دنيا در طل  اصالح خويش ق

 3ـ ... وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلى يَوْمِ يُبْعَثُوّنَ.... 8

                                                           
 د.آورن ( اكًر آنها ايمان نمى122ـ )سوره بقره، آيه  1
 ( اكًر آنها فاسقند.112ـ )سوره آل عمران، آيه  2
 ورزند. ( اكًر آنها تعقل نمى123ـ )سوره مائده، آيه  3
 دهيم تا بر گناهانشان بيفزايند و براى آنها عذاب دردناكى است. ( ما به آنها مهلت مى113عمران، آيه  ـ )سوره آل 4
 .21، ص 1بر حذر داشته است، عذاب قبر است امالى شيخ طوسى، چاو نجف، ج ـ همانا زندگى سختى كه خداوند دشمنش را از آن  5
هاى آتش است بحاراألنوار، ج  اى از حفره هاى بهشت يا حفره زندگى سختى دارند، به خدا سوگند، قبر باغى از باغ [اهل عصيان]ـ برزخ، قبر است. و در آن اهل برزخ  6

 .143، ص 13
 به واسطه كًرت گناهانشان در دريا غرق شدند و به آتش دوزخ درافتادند و جز خداوند، هيچ يار و ياورى نيافتند. آن قوم 25ـ سوره نوح، آيه  1
 شوند. ( و پشت سر آنها برزخى است تا روزى كه برانگيخته مى122ـ )سوره مرمنون، آيه  3
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 در اين آيه به صراحت به وجود عالم برزخ بعد از مرگ تصريح شده است.

 برزخ در اخبار و احاديث

 پردازيم. بعد از بررسى برخى آيات، اينا به بيان اخبار و احاديًى در اين زمينه مى

 هاى كفار در آن بودند رفتند و خطاب به آنها فرمودند: در روز بدر بر سر چاه بدر كه كشته آله و عليه اهلل صلىبر ـ پيام 1

 حـارنبْتُمُوهُ فنقنـدْ ونجنـدْتُ مـا، انخْرنجْتُمُوهُ مِنْ مننْزِلِهِ، ون طنرندْتُمُوهُ، ثُمّن اجْتنمنعْتُمْ عنلنيْهِ فنآله و عليه اهلل صلى   لَقَدْ كُنْتُمْ جيراّنُ سُوءٍ لِرَسُولِ اللّه

 .[فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَكُمْ رَبُكُمْ حَقا]ونعندننى رنبّى حنقّا 

 روح چه فايده دارد؟ حضرت فرمود: هاى )سرهاى( بى عمر گفت: اى رسول خدا خطاب شما با بدن

ما بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اَّنْ تَأخُذَهُمُ الْمَالئِكَـةُ بِمَقـامِعِ الْحَديـدِ اِالّ اَّنْ اُعْـرِضَ     ما اَنْتَ بِاَسْمَعِ مِنْهُمْ، وَ    مَهْ يابْنَ الخَّطابِ، فَوَاللّه

 1هكَذا عَنْهُمُ. بِوَجْهى

حضـرت  قاضى بصره كه خود و تمام فرزندانش توسط سـپاه« كع  بن سوره»نيز بعد از جنگ جمل، به  السالم عليهـ حضرت امير  2

 كه او هم جز كشتگان بصره بود فرمودند:« بن عبداهلل طلحه»دند و نيز به كشته ش السالم عليهامير 

 2قَدْوَجَدْتُ ما وَعَدَنى رَبّى حَقّا فَهَلْ وَجَدْتَ ما وَعَدَ رَبُكَ حَقّا.

بـدر صـداى  شنوند. حضرت فرمود: به خدا سوگند كالم مرا شنيدند. چنانچه اهل چـاه ها كه نمى يكى از اصحاب عرض كرد: اين

 رسول خدا را شنيدند.

 گويد: مى« عنمْرو بن يزيد»ـ  3

 ، اِنّى سنمِعْتُان ون اننْتن تنقُولُ: كُلُّ شيعنتِنا فِى الْجننّنةِ عنلى ماكانن فيهِم.السالم عليه   قُلْتُ الَِبيعَبْدِاللّه

 فِى الْجننّنةِ.   قال: صندّنقْتُان، كُلُّهُمْ ون اللّه

 اَّنَ الذُنُوبَ كَثيرةٌ كَبائِرٌ.قال: قلت: جُعْلِتُ فِداكَ 

 انتنخنوّنفُ عنلنيْكُمْ فِى الْبنرْزنخِ.   هفقال: انمّا فِى القِيمنةِ فنكُلُّهُمْ فِى الْجننّنةِ بِشنفاعنةِ النّنبِىّن الْمُطاعِ انوْ ونصِىِّ النّنبِىِّ ون لكِنّى وناللّ

 قلت: ون ما الْبنرْزنخُ؟

 3اِلى ينوْمِ القِيمنةِ. قال: القنبْرُ مُنْذُ منوْتِهِ

 آورده است: السالم عليهتفسير نورالًقلين به نقل از امام صادق 

 4اَلْبَرْزَخُ اَلْقَبْرُ، وَ هُوَ الثَوابُ وَ الْعِقابُ بَيْنَ الدُنْيا وَ االْخِرَةِ.

 محل استقرار ارواح

انسـان مصـوّر  شوند. مرمنين به صورت ملكات آنها مى گردند و هر كدام مطابق ارواح مرمنين و كفار به صورت برزخى ممًل مى

طبـق سـيرت او  آيند و على اىّ حال جلوه هر كـس بـه صـورت ملكـوتى و بـر شده و كفار به صورت اوصاف حيوانى آنها در مى

                                                           
د، و طرد نموديد، سپس جمع شديد و عليه او جنگ كرديد، اينا آنچه كه خداوند به هاى بدى بوديد، او را از منزلش بيرون ساختي ـ شما براى رسول خدا همسايه 1

 هاى الهى را حق ديديد؟ من وعده داده است حق ديدم، شما هم وعده

اى نيست مگر اين كه من  ساكت باش اى فرزند خطاب، به خدا سوگند كه تو از آنها شنواتر نيستى و بين آنها و مالئا كه با گرزهاى گران آنها را بگيرند فاصله

 .254، ص 6صورت خود را اين چنين از آنها برگردانم بحاراألنوار، ج 
 .255هاى او را حقّ يافتى؟ همان، ص  هاى پروردگارم را حقّ يافتم، آيا تو هم وعده ـ وعده 2
گويى به خدا  دارى كه دارند در بهشت هستند؟ حضرت فرمودند: راست مىفرموديد همه شيعيان ما با هر كر عرض كردم: من شنيدم شما مى السالم عليهـ به امام صادق  3

 سوگند همه در بهشت هستند. گفتم: فدايت شوم گناهان زياد و بزرگند.

حضرت  چيست؟حضرت فرمودند: در قيامت همه در بهشت هستند به واسطه شفاعت پيامبر مطاع و وصى وى، ولى من از برزخ براى شما نگرانم. عرض كردم: برزخ 

 .242، ص 3فرمود: برزخ از وقت مرگ انسان است تا روز قيامت فروع كافى، ج 
 
 .553، ص 3ـ عالم برزخ، عالم قبر است و آن عبارت است از ثواب و عقاب بين دنيا و آخرت تفسيرنورالًقلين، ج  4
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 باشد. مى

شود، اعمـال او  مى زذوات و ملكات حاصله از اعمال انسان به هر شكل كه در دنيا بوده است، به همان صورت در جهان ديگر بار

باشـد، تصـويرى زشـت و  در دنيا اگر خوب باشد در برزخ تصويرى خوب دارد و اگر خوب نباشد يا اگر اساسا جاى عملى خـالى

روايات جايگاه ارواح مرمنين، در  دهد. جايگاه ارواح نيز مطابق سيرت آنهاست. بر اين اساس و با استفاده از كريه از خود بروز مى

 هشتى و جايگاه ارواح كفار در وادى برهوت و چاه بلهوت آن است.هاى ب غرفه

 فرمايد: در مورد جايگاه ارواح مرمنين مى السالم عليهامام صادق 

لَنا  وّنَ رَبَنا اَقِمْا و يَقُولُاَرْواحُ الْمُؤْمِنينَ فى حُجُراتٍ فِى الْجَنَةِ، يَأكُلُوّنَ مِنْ طَعامِها وَ يَشْرَبُوّنَ مِنْ شَرابِها وَ يَتَّزاوَرُوّنَ فيه

 1السّاعَةَ لِتُنْجِّزَ ما وَعَدْتَنا.

 در مورد محل دنيوى بهشت برزخى، به اين روايت از همان امام همام توجه كنيد:

 رُوحَهُ اِلى وادِى الساَلمِ.   ... اَمّا اِنَهُ ال يَبْقى مُؤْمِنٌ فى شَرْقِ االَرْضِ وَ غَرْبِها ااِلّ حَشَرَهُ اللّه

 پرسد: وادى السالم كجاست؟ اوى مىر

 فرمايد: مى السالم عليهامام 

 2ظَهْرِ الْكُوفَةِ، اَمّا اِنّى كَاَنّى بِهِمْ حِلَقٌ حِلَقٌ قُعُودٌ يَتَحَدَثُوّنَ.

 آيند . هاى جمعه در بيت المقدس گرد مى ارواح مرمنين ش  السالم عليهالبته بنا به فرمايش امام حسن مجتبى 

 3عِنْدَ صَخْرَةِ بَيْتِ الْمُقَدَسِ فى لَيْلَةِ الجُمُعَةِ.تَجْتَمِعُ 

 كيفيت معاشرت ارواح با هم و استقبال از ارواح تازه وارد را بيان فرموده است: السالم عليهششمين امام شيعه 

اِذا قَدِمَتِ الرُوحُ عَلَى االَرْواحِ، تَقُولُ: دَعُوهافَاِنَها اِّنَ االَرْواحَ فِى صِفَةِ االَجْسادِ فى شَجَرَةٍ فِى الْجَنَةِ، تَعارَفُ و تَسائَلُ، فَ

 حَيّـا اِرْتَجُـوهُ، وَ اِّنْ قالَـتْ    قَدْ اَفْلَتَتْ مِنْ هَوْلٍ عَظيمٍ، ثُمَ يَسْئَلُونَها ما فَعَلَ فُالّنٌ وَ ما فَعَلَ فُالّنٌ؟ فَاِذا قالَتْ لَهُمْ، تَرَكْتُهُ

 4: قَدْ هوى هوى.قَدْ هَلَكَ، قالُوا لَهُمْ،

 در مورد جايگاه ارواح كفار و اهل عصيان آمده است:

اعنةن  قُمْ: فى حُجُراتِ النّارِ ينأكُلُونن مِنْ طنعامِها ون ينشْرنبُونن مِنْ شنرابِها ون ينتنزاونرُونن فيها ون ينقُولُونن: رنبّننا ال تنالسـالم عليهقال الصادق  لننـا السـّ

 5دْتننا.لِتُنْجِزن لننا ما ونعن

 اند. نموده در مورد محل دنيوى جهنم برزخى نيز روايات زيادى وارد شده است و همگى وادى برهوت در يمن را عنوان

 6: شنرُّ ماءٍ عنلى ونجْهِ االَْنرْضِ، ماءُ بنرنهُوتٍ ون هُون الّنذى بِحنضْرن منوتٍ ينرِدنهُ هامُّ الْكُفّارِ.السالم عليهقال على 

 در كيفيت اين وادى فرموده است: السالم هعليو امام صادق 

                                                           
گويند: خدايا قيامت را بـراى  روند و مى نوشند، و به ديدار هم مى خورند و مى ىهاى بهشتى م ها و شراب هاى بهشتى ساكن هستند، از طعام ـ ارواح مرمنين در غرفه 1

 .234، ص 6اى وفا نما بحاراألنوار، ج  ما بپادار و بر آنچه كه به ما وعده داده
مًل اين است كه من آنهـا را كـه حلقـه كند، وادى السالم پشت كوفه است،  ـ هيچ ميّت مرمنى نيست مگر اين كه خداوند روح وى را در وادى السالم محشور مى 2

 .243، ص 3؛ فروع كافى، ج 263بينم همان، ص  كنند مى اند و با هم صحبت مى حلقه نشسته
 .236، ص 6كنند بحاراألنوار، ج  هاى جمعه، در بيت المقدس اجتماع مى ـ كنار سنگى در ش  3
كننـد و چـون روحـى تـازه، بـر آنهـا وارد  شناسند و گفتگو مى ها يكديگر را مى ند و به اين صورتـ ارواح مرمنين به وصف اجساد در كنار درختى بهشتى قرار دار 4

پرسند، فالنى چه كرد؟ فالنى چه كرد؟ اگر بگويـد، زنـده اسـت  گويند: او را فعال بحال خود واگذاريد، چون از هول عظيمى رهايى يافته، سپس از او مى گردد، مى مى

گويند به پستى گرائيد و به جهنم سقوط كرده است، به پسـتى گرائيـد و  دارند، و اگر بگويد، مرده است چون در ميان آنها نيست ارواح مى ارواح اميد رحمت براى او

 (.244، ص 3جهنم سقوط كرده است )فروع كافى، ج 
گويند: خدايا قيامت را بر پا نفرما تا مبادا آنچه را كه به  روند و مى مىنوشند و به ديدار هم  خورند و مى هاى آتشى مى ها و شراب هايى از آتشند، از طعام ـ در حجره 5

 .243، ص 6اى وفا كنى بحاراألنوار، ج  ما وعده داده
كافى،  شوند فروع است، و آن چاهى عميق در حضرموت بوده و ارواح و ابدان مًالى كفار بصورت جيد در آن وارد مى« برهوت»ها برگستره زمين، آب  ـ بدترين آب 6

 .246، ص 3ج 
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 بُومُ مِنَ الّطَيْرِ، فـى ذلِـكَ  اِّنَ مِنْ وَراءِ الَيمَنِ وادِيا يُقالُ لَهُ وادى بَرَهُوتٍ، وَ ال يُجاوِرُ ذلِكَ الْوادى اِالَ الْحَيّاتُ السُودُ وَ الْ

 1ا بِاَرْواحِ الْمُشْرِكينَ يُسْقَوّْنَ مِنْ ماءٍ صَديدٍ.الْوادى بِئْرٌ يُقالُ لَها بَلَهُوتٌ، يُغدى وَ يُراحُ اِلَيْه

 ارتباط ارواح با دنيا

عينه بـا خبـر  گذرد به تواند مراجعه به دنيا نموده و از آنچه مى نمايد، و مى روح بعد از جدا شدن از بدن با دنيا قطع ارتباط نمى

 شود.

 توانند به دنيا مراجعت كنند. اح كفار و اهل عصيان نيز مىالبته ارتباط ارواح با دنيا مختص به مرمنين نيست و ارو

يُسْتنرُ عننْهُ ما   فنينرى ما ينكْرنهُ ون: اِنّن الْمُرْمِنن لنينزُورن انهْلنهُ فنينرى ما يُحِ ُّ ون يُسْتنرُ عننْهُ ما ينكْرنهُ، ون اننّن الْكافِرن لنينزُورن انهْلنهُالسالم عليهقال الصادق 

 2يُحِ ُّ.

 اى از عذاب است. ز روايات باال دريافتيم كه رجوع به دنيا براى مرمن نوعى ثواب و براى كافر گونها

 فرمايد: ، مى«اسحاق بن عمار»در پاسخ سرال  السالم عليهدر كيفيت آمدن ارواح، امام كاظم 

 3رَأهُمْ بِخَيْرٍ فَرِحَ وَ اِّنْ رَأهُمْ بِشَرٍ وَ حاجَةٍ وَ حُّزّْنٍ اِغْتَمَ. فى صُورَةِ طائِرٍ لَّطيفٍ يَسْقُطُ عَلى جُدُرِهِمْ وَ يُشْرِفُ عَلَيْهِمْ، فَاِّنْ

 فرمايد: مى السالم عليهنقل كرده است، امام كاظم « اسحاق بن عمار»از « محمد بن سنان»و در روايت ديگرى كه 

 4فى صُورَةِ الْعُصْفورِ اَوْ اَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ.

مستفاد از آنهـا  تواند به دنيا برگشته و به زيارت اقوام خويش برود، باز هم روايات زيادى وارد شده و مىدر اينكه، روح چه مقدار 

 اين است كه ارواح به اندازه مقامشان و فضيلتشان توانايى زيارت اهل خود را دارند.

 5نْ ينزُورُ عنلى قندْرِ عنمنلِهِ.:... ون مِنْهُمْ مننْ ينزُورُ كُلّن جُمْعنةٍ ون مِنْهُمْ منالسالم عليهقال الصادق 

 6: فِى الْجُمْعنةِ ون فِى الشّنهْرِ ون فِى السّنننةِ عنلى قندْرِ مننْزِلنتِهِ.السالم عليهقال الكاظم 

 و باز از همين امام همام وارد شده است:

 ّزُورُ فى كُلِ يَوْمَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَّزُورُ فى كُلِ ثَالثَةِ اَيّامٍ... اَدْناعَلى قَدْرِ فَضائِلِهِمْ مِنْهُمْ مَنْ يَّزُورُ فى كُلِ يَوْمٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَ

 1هُمْ مَنّْزِلَةً يَّزُورُ كُلَ جُمْعَةٍ.

 در ساعت ديدار نيز آمده است.

عنلـى    حنمِدناللّه مْسِ، فناِذا رناى انهْلنهُ ينعْمنلُونن بِالصّالِحاتِ: ما مِنْ مُرْمِنٍ ون ال كافِرٍ اِالّ ون هو ينأْتى انهْلنهُ عِنْدن زنوالِ الشّنالسالم عليهقال الصادق 

 3ذلِان، ون اِذا رناى الْكافِرُ انهْلنهُ ينعْمنلُونن بِالصّالِحاتِ كاننتْ عنلنيْهِ حنسْرنةً.

 

 

                                                           
كند. در آن وادى چـاهى  شود و در آن وادى جز مارهاى سياه و از ميان پرندگان جز جيد، موجودى زندگى نمى گفته مى« برهوت»ـ پشت يمن صحرايى است كه  1

 .221، ص 6خورند بحاراألنوار، ج  آلود مى ه و چركبرند و آنها از آبى گداخت گويند، هر صبحگاه و شامگاه ارواح مشركين را آنجا مى مى« بلهوت»است كه آن را 
شود و كافر نيز بـه ديـدار اهـل  بيند و آنچه موج  ناراحتى اوست از وى مخفى مى شود مى رود و آنچه موج  خوشحالى او مى ـ روح مومن به ديدار اهل خود مى 2

 .232، ص 3گردد فروع كافى، ج  اوست از او مخفى مى بيند و آنچه كه موج  خوشحالى رود و آنچه موج  ناراحتى اوست، مى خود مى
گردد و اگر آنها را در بدى و حاجتمندى و  زند و بر آنها اشراف دارد اگر آنها را در خير و خوبى ببيند، شاد مى هاى لطيف كه خود را به ديوارها مى ـ به صورت پرنده 3

 شود همان. اندوه بنگرد، ناراحت مى
 .231كوچكتر از آن همان، ص  ـ به صورت گنجشا يا 4
 .232ـ برخى هر جمعه و برخى به ميزان اعمالشان همان، ص  5
 ـ در هر جمعه يا در هر ماه و يا در هر سال بنابر منزلت وى همان. 6
ى كم است هر جمعه يا بار همـان، ص آيند، برخى هر روز، بعضى هر دو روز يا هر سه روز، و كسيكه منزلت وى خيل ـ به مقدار فضائلشان به زيارت اهل خود مى 1

231. 
آيد، اگر مرمن اهل خود را در حـال اعمـال صـالح ديـد، خداونـد را بـر آن حمـد  ـ هيچ مرمن و كافرى نيست كه نزد اهل خود هنگام زوال آفتاب ظهر شرعى مى 3

 (.232خورد )همان، ص  نمايد و اگر كافر اهل خود را در چنين حالتى ديد، افسوس مى مى
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 نامه اعمال

خصوصيّت اين  و رؤيت آنست. در موردبايست پس از حشر خود طى كند، اعطاء نامه اعمال به وى  يكى از مراحلى كه انسان مى

است بـه عنـوان مقدمـه  نامه و كيفيت آن در آيات و روايات به نكات مهمى اشاره شده است كه قبل از ورود در آن ابحاث الزم

ه باشـد بـ ظهـور اعمـال مـى ايم نيست، بلكه مراد اى به شكل آنچه ما اكنون در ذهن تصور كرده گفته شود كه مراد از نامه، نامه

 بيند. طورى كه انسان گناه خود را و عمل خير خود را به عيان مى

 1 مِثْقالَ ذَرَةٍ شَرّا يَرَهُ.يَومَئِذٍ يَصْدُرُ النّاسُ اَشْتاتا لِيُرَوْا اَعْمالَهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَةٍ خَيْرا يَرَهُ * وَ مَنْ يَعْمَلْ

 خوانيم: و در آيه ذيل نيز مى

 2دالَهُمْ ما كانُوا يُخْفُوّنَ مِنْ قَبْلُ....بَلْ بَ

 باشد. اى از اعمال دنيوى مى شود، نسخه فرمايد آنچه كه در قيامت آورده مى در اين آيه هم به صراحت مى

 3... انّا كُنّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُوّنَ.

 كرديم. بردارى مى يعنى ما عمل دنيوى شما را نسخه

 به همراهى نامه با انسان اشاره شده است. در اين آيه هم

 بَكَ كفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَوَ كُلَ اِنْساّنٍ اَلّْزَمْناهُ طائِرَهُ فى عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيمَةِ كِتابا يَلْقهُ مَنْشورا * اِقْرَءْ كِتا

 4حَسيبا.

 بيند. مى اند و همان هيبت جسمانى را انسان خير و شر مجسم شدهپس نامه اعمال در واقع نفس اعمال است، اعمال 

كنـد،  مشاهده مـى يعنى انسان تمام اعمال گذشته را يكجا و در يا آن 5شيوه علم به اين كتاب هم به نحو علم حضورى است،

اعمال را چنين بيان فرموده  علم به شيوه السـالم عليهگويى تمام كردار ساليان زندگى دنيوى را همان آن انجام داده است. امام صادق 

 است.

 6كَاَنَهُ عَمِلَهُ تِلْكَ السّاعَةِ.

قيامت مالزم انسان  همين مطل  به وجهى ديگر در دو آيه آغاز بحث آمده است، مطابق آن آيات اعمال انسان در طول حيات در

شده بر گردن در روز قيامت  همان اعمال پيچيدهباشند، سپس  هستند و همانند گردنبند آويخته بر گردن، هميشه با انسان مى

عملت را خودت بخوان، اينجا ديگـر  شود نامه گردند تا قابل رؤيت شوند، و در اين هنگام به او گفته مى شوند و مجسم مى باز مى

 الزم نيست كسى تو را محاسبه كند، بخوان و خود را محاسبه كن.

 پردازيم. به بررسى بيشتر جزئيات موضوع از ديدگاه آيات و روايات مىبا بيان اين مقدمه به حول و عنايت الهى، 

                                                           
اى  وزن ذرّه شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود، پس هر كس هـم هاى پراكنده از قبرها خارج مى ( در آن روز مردم به صورت گروه3تا  6ـ )سوره زلزال، آيات  1

 بيند. اى كار زشت مرتك  شود آن را مى بيند و هر كس ذره كار خير انجام دهد آن را مى

 
 بلكه اعمال و نيّاتى كه قبالً پنهان كرده بودند در برابر آنها آشكار شده است.( 23ـ )سوره انعام، آيه  2

 
 كرديم. بردارى مى داديد نسخه ( ما آنچه را كه انجام مى22ـ )سوره جاثيه، آيه  3

 
گـوييم: بخـوان  آوريم و بـه او مـى ه شده را براى او مىايم، و روز قيامت كتابى گشود ( اعمال هر انسانى را به گردنش آويزان قرار داده14و  13ـ )سوره اسراء، آيات  4

 كتابت را، كافى است كه امروز خود حسابگر خود باشى.

 
آيد؛ و ديگر علم حضورى و آن  ـ علم بر دو گونه كلى قابل تقسيم است. علم حصولى، و آن علمى است كه احتياج به تحصيل دارد و از راه آموزش به دست مى 5

 احتياج به طل  و تحصيل، قابل درك براى آدمى است. علمى است كه بدون

 
 .234، ص 1ـ همانند اينكه همان لحظه انجامش داده است تفسير عياشى، ج  6
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 هاى فردى و اجتماعى نامه

معاصـى و نيـز  اى كه خاص اعمال فردى اسـت و در آن گناهـان و رسد هر فردى دو نوع نامه عمل داشته باشد، نامه به نظر مى

اجتمـاعى دارد  اعمال جمعى و گروهـى و آنچـه كـه حيـثافعال نيا و حسنات فردى تبيين شده است و نامه ديگر كه در آن 

 مطرح شده است.

فردى دارد و  انسان نيز داراى دو دسته از اعمال است، برخى از اعمال جنبه فردى دارند، انجام يا ترك آن تنها مًوبت يا عقوبت

اعمـالى را از دو ديـدگاه  ارند، چنـينشود. ولى برخى از اعمال حيث اجتماعى د اثرات آن هم در دنيا و آخرت به فرد مرتبط مى

فردى آنها محفوظ است ولـى  بايست بررسى كرد. اين دسته از اعمال از آن نظر كه فرد آنها را انجام داده است، حيث متمايز مى

ى كلى ديگرى را اند، بررس ايجاد نموده ها اند و آثار و عواقبى براى ديگر انسان از آن نظر كه در جامعه تاثير مًبت يا منفى گذاشته

 طلبد. مى

 آيه ذيل به نامه اجتماعى انسانها نظر دارد.

 1وَ تَرى كُلَ اُمَةٍ جاثِيَةً كُلُ اُمَةٍ تُدْعى اِلى كِتابِها الْيَوْمَ تُجّْزَوّْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُوّنَ.

 اند ها سه دسته انساّن

يمين، اصحاب  اند، و آنها عبارتنداز: سابقون، اصحاب ها سه دسته سانبر گرفته از برخى آيات قرآن كريم و از جمله سوره واقعه، ان

 شمال.

 مَشْـئَمَةِ * و السّـابِقُوّنَ  وَ كُنْتُمْ اَزْواجا ثَلثَةً * فَاَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما اَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ * وَ اَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما اَصْحابُ الْ

 2السّابِقُوّنَ.

 يابيم كه تنها دو دسته نامه عمل دارند. ايات مربوط به نامه اعمال در مىدر بررسى آيات و رو

 3فَيَقُولُ يا لَيْتَنى لَمْ اُوتَ كِتابِيَهْ. فَاَمَا مَنْ اُوتِىَ كِتابَهُ بِيَمينِهِ فَيَقُولُ هاءُمُ اقُرَئُوا كِتابِيَهْ... وَ اَمَا مَنْ اُوتِىَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ

جـا اسـتًنا  باشند و در همه نامه عملى ندارند، آنها مقدم بر اصحاب يمين مى« سابقون»شويم كه  آيه متوجه مىبا توجه به اين 

 اند. شده

 كما اينكه شيطان قدرت فري  آنها را ندارد.

 4... قالَ فَبِعِّزَتِكَ الَُغْوِيَنَهُمْ اَجْمَعينَ * ااِلّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الُْمخْلَصينَ.

 اى خداوند چيزى ناپسند را قائل نيستند.آنان هرگز بر

 5الُْمخْلَصينَ.   عَمّا يَصِفُوّنَ * ااِلّ عِبادَاللّه   سُبْحاّنَ اللّه

 از وحشت و اضطراب قيامت درامانند.

 6اَتَوْهُ داخِرينَ. وَ كُلٌ   وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُورِ فَفَّزِعَ مَنْ فِى السَمواتِ وَ مَنْ فِى االَرْضِ اِالّ مَنْ شاءَاللّه

                                                           
چـه را كـه شود امروز جزاى آن شود و گفته مى بينى كه به زانو نشسته است، هر امتى به سوى كتابش خوانده مى ( در آن روز هر امتى را مى23ـ )سوره جاثيه، آيه  1

 دهند. داديد، به شما مى انجام مى
 ( و شما سه دسته خواهيد بود، سعادتمندان و چه سعادتمندانى، شقاوتمندان و چه شقاوتمندانى، پيشگامان پيشگام.12تا  1ـ )سوره واقعه، آيات  2
زند: نامه عمل مرا بگيريـد و بخوانيـد. ولـى آنكـه نامـه  ى فرياد مىدهند از خوشحال ( و اما كسى كه نامه عملش به دست راستش مى25و  12ـ )سوره حاقه، آيات  3

 شد. گويد: اى كاش هيچ وقت نامه عملم به من داده نمى عملش به دست چپ داده شده است، مى
 ( شيطان گفت: سوگند به عزّت تو همه را جز بندگان مخلنص تو، فري  خواهم داد.33و  32ـ )سوره ص، آيات  4
انـد، مگـر بنـدگان  پندارند. آنها فرشتگان را دختران خداوند گمـان كـرده ( منزّه است خداوند از آنچه كه مشركين براى خدا مى162و  152، آيات ـ )سوره صافات 5

 كنند. مخلنص خداوند كه هرگز چنين اوصافى براى او ذكر نمى
افتند، جز كسانى كه خداوند خواسته است و همه  ها و زمين هستند به وحشت مى نشود، تمام كسانى كه در آسما روزى كه در صور دميده مى 31ـ سوره نمل، آيه  6

 منقاد و ذليل وارد محشر شوند.
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 شوند. و در صحنه هولناك قيامت نيز حاضر نمى

 1الُْمخْلَصينَ.   ... فَاِنَهُمْ لَُمحْضَرُوّنَ * ااِلّ عِبادَاللّه

باشند و يا منتظر  بر اين اساس اين دسته كردار ناشايستى ندارند تا حضور در صحنه قيامت كه آن خود نوعى عذاب است داشته

خـداى خـويش فروختنـد و  ردند و يا بر پل صراط بليزند. آنان در دنيا از جان و مال خود گذشتند و خود را بهسنجش اعمال گ

 نامه عمل هم ندارند. اى اضطراب نخواهند داشت. و لذا آنى از خالق خويش غافل نشدند و در قيامت نيز لحظه

اى  كار شايسته اند، يا با اعتقاد فاسد از دنيا رفته و ى نياوردهدسته ديگرى نيز نامه عمل ندارند و آنها كسانى هستند كه عمل نيك

 كه تا آن لحظه مانده باشد نيز ندارند.

هُمْ  ةِ وَ أُولئِكَ اَصْحابُ النّارِ... وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِّطَتْ اَعْمالُهُمْ فِى الدُنْيا وَ االْخِرَ

 2فيها خالِدُوّنَ.

 شوند. اى وارد جهنم مى اين دسته بدون هيچگونه محاسبه

اى كـه گنـاه و  دسته هايى هم دارند و اى كه اعمال شايسته داشته و احياناً ليزش بنابراين نامه عمل خاص دو دسته است، دسته

 معاصى آنها سنگين بوده است.

 نويسندگاّن اعمال

 نويسند. بينند و مى تند و اعمال او را مىدو ملا همواره با انسان هس

 3دٌ.اِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِياّنِ عَنِ الَيمينِ وَ عَنِ الشِمالِ قَعيدٌ * ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِالّ لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتي

اين دو فرشته  دارند. وجود باشند، مأموريت نوشتن اعمال را به عهده اين دو فرشته كه هميشه در جان  چپ و راست انسان مى

بيشتر به كردار و گفتار خود  هاى پيراسته اى است بر اينكه انسان موهبتى است از ناحيه خداوند متعال، چه اينكه عامل بازدارنده

 بينديشند، و در منظر مخلوقين خداوند مرتك  معصيت نشوند.

حالى موج   كه اين نفس در چه مكانى و چه زمانى و چهكنند  اين دو ملا تمام حركات انسان حتى نفس كشيدن را ثبت مى

 بقاء حيات شده است، در زمان و مكان انجام گناه و معصيت بوده يا در حال انجام مباهات و يا خيرات.

مخفـى  نويسـند و در آن لحظـات خـود را از وى آيد كه اين دو ملا اعمال خصوصى انسان را نمـى البته از برخى روايات بر مى

 ايند.نم مى

را بـه دو  الطلوعين دو ملـا شـ  جـاى خـود نيز در برخى اخبار وارد شده است كه دو ملا ش  و روز با هم فرق دارند و بين

 دهند. فرشته روز مى

زمـان صـورت  شود، در محضر اعضاء و جوارح و نيز مكان و ناگفته نماند اعمالى كه در لحظات خفاى دو ملا از انسان صادر مى

باشد، هر  مخفى نمى باشند و باالتر از همه شواهد، خداوند متعال است و چيزى از او ها نيز شاهد بر اعمال انسان مىگيرد و آن مى

 چند كه به مقتضاى حكمتش امرى بر فرشتگان يا اعضا و جوارح و... پنهان بماند.

حضـرت اميـر  وارح. اين گواهان در دعائى كـهبنابراين، شاهدان اعمال عبارتند از خداوند، و فرشتگان مالزم، اطراف و اعضاء و ج

 تعليم فرموده است، ذكر گرديده است.« كميل بن زياد»به  السالم عليه

ـ ...اَّنْ تَهَبَ لى فى هذِهِ اللَيْلَةِ و فى هذِهِ السّاعَةِ كُلَ جُرْمِ اَجْرَمْتُهُ، وَ كُلَ سَيِئَةٍ اَمَرْتَ بِاِثْباتِ  ذينَ وَهَا الْكِرامَ الْكاتِبينَ الَ

وَرائِهِمْ وَ الشّاهِدَ لِما خَفِىَ كَلْتَهُمْ بِحِفْظِ ما يَكُوّنُ مِنّى وَ جَعَلْتَهُمْ شُهُوداً عَلَىَ مَعَ جَوارِحى وَ كُنْتَ اَنْتَ الرَقيبَ عَلَىَ مِنْ 

                                                           
 شوند، مگر بندگان مخلنص خداوند. ( همگى در قيامت احضار مى123و  121ـ )سوره صافات، آيات  1
رود و آنان اهـل آتشـند و هميشـه در آن  ، تمام اعمال نيا او در دنيا و آخرت بر باد مى( و هر كس از دينش برگردد، و در حال كفر بميرد211ـ )سوره بقره، آيه  2

 خواهند بود.
آورد مگر اينكه فرشته آن  كنند، انسان سخنى را بر زبان نمى ( دو فرشته راست و چپ همواره مالزم انسان هستند و اعمال او را اخذ مى13و  11ـ )سوره ق، آيات  3

 كند. را ثبت مى
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 1بِرَحْمَتِكَ اَخْفَيْتَهُ وَ بِفَضْلِكَ سَتَرْتَهُ. عَنْهُمْ وَ

 اى كامل نامه

توجه به آنچه كه  شود. با شود و چيزى از آن كاسته نمى هاى بارز نامه اعمال اين است كه تمام اعمال نوشته مى مشخصهيكى از 

دارد، نامه اعمال هم تجسم  ما بيان كرديم نامه اعمال، تجسم عينى اعمال انسان است، از آنجا كه هر عملى، نوعى تجسم خاص

 اشد.ب تمامى كردار و رفتار و گفتار بشر مى

 2فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَةٍ خَيْرا يَرَهُ * وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَةٍ شَرّا يَرَهُ.

سـر « ويلتنـا» خصوصيات بسيار جزئى زندگى انسان چنان در نامه اعمال ثبت شده است كه انسان با وحشت و اضطراب صداى

 اند. ها را فراموش نموده و اينا همه مجسم شدهدهد. اعمالى كه گاه چند لحظه بعد از ارتكاب، آن مى

ـ   غيرَةً وَ ال كَبيـرَةً اِالّ وَ وُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الُْمجْرِمينَ مُشْفِقينَ مِمّا فيهِ وَ يَقُولُوّنَ يا وَيْلَتَنا مالِ هذَا الْكِتابِ ال يُغادِرُ صَ

 3كَ اَحَدا.اَحْصيها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِرا وَ ال يَظْلِمُ رَبُ

هـاى بيشـمار  ليـزش اى از خطاها و ما چه مقدار از خطاهاى خود را به خاطر داريم؟ اكنون آنچه را كه از ياد نرفته و البته قطره

 دارد؟ زندگى است، بياد آوريم، آيا وحشت از عاقبت اين معاصى ما را به اضطراب وا نمى

 آثار اعمال

و نيـز آثـار  گردد، اين اعمال هر چنـد آثـار تكليفـى از پيدايش آنها، آثارشان قطع مى برخى اعمال انسان مقطعى هستند و بعد

 وضعى آنها باقى است اما اين همه آثار، اثرات همان يا عمل است و بس.

 شوند. اما برخى ديگر از اعمال، آثار متعدد به دنبال دارند و موج  پيدايش تبعات مختلف مى

آمـوزد در  مـى خواند كه تنها يا اثر بر آن مترت  است، ولى گاهى نماز خواندن را به ديگـران مى به عنوان مًال گاه انسان نماز

و ثـواب آن مكـرر  اين صورت تا هر وقت آن اشخاص اين عبادت را بجا آورند يا به ديگران ياد دهند و... عمل اوليه تكـرار شـده

دروغگويى را به ديگران  شود ولى گاهى عصيتى واحد مرتك  مىگردد و م شود. و نيز گاهى آدمى دروغى بر زبانش جارى مى مى

روزى كه مخاط  دروغ گويد و يا  شود. عقاب عمل دوم تنها يا عقاب نيست بلكه تا آموزد يا دروغ او باعث تعليم ديگران مى مى

 به ديگران تعليم نمايد، براى شخص اول، وبال به دنبال خواهد داشت.

اُجُـورِهِمْ  نْ: مننْ سننّن سُنّنةً حنسنننةً عُمِلن بِهامِنْ بنعْدِهِ، كانن لنهُ انجْرُهُ ون مًِْلُ اُجُورِهِمْ مِنْ غنيْـرِ اننْ ينـنْقُصن مِـآلـه و ليهع اهلل صلىقال رسول اهلل 

 4مِنْ غنيْرِ اننْ يننْقُصن مِنْ انوْزارِهِمْ شيئا. شنيئا، ون مننْ سننّن سُنّنةً سنيِّئنةً فنعُمِلن بِها بنعْدنهُ كانن عنلنيْهِ وِزْرُهُ ون مًِْلُ انوْزارِهِمْ

ممكن نشد،  فرمايد: شخصى هر چند از راه حالل كوشيد، نتوانست ثروتى جمع كند، به حرام روى آورد باز مى السـالم عليهامام صادق 

كرد و متنبّـه شـد،  ا خود فكراى را فري  داد و ثروتى به هم زد. روزى ب اش كرد كه دين جديد اختراع كند. عده شيطان وسوسه

 گفتند تو پيامبر هستى!!! مى كردند و لذا هوادارانش را جمع نمود و واقعيت مطل  را به آنها گفت، ولى پيروانش قبول نمى

 فرمايد: نمايد، قاطع سبيل معروف، معرفى كرده و مى كسى كه عمل خير ديگران را كفران مى السالم عليهامام صادق 

                                                           
يل در نوشتن اعمال من ـ ببخش مرا در اين ش  و اين لحظه تمام جرمهايم و تمام گناهانم كه به نويسندگان گرامى دستور ثبت آنها را دادى، كسانى كه آنها را وك 1

نها مخفى ماند هستى و بـه رحمـت و فضـل نمودى و آنان را عالوه بر جوارح من بر من شاهد گرفتى، و خودت نيز فوق آنها مراق  من بودى و شاهد بر آنچه كه از آ

 خودت آنها را از آنان پوشانيده بودى مفاتيح الجنان، دعاى كميل.
 بيند. اى عمل زشت مرتك  شود آن را مى بيند و هر كس ذره اى عمل نيا انجام دهد آن را مى ( هر كس ذره3و  1ـ )سوره زلزال، آيات  2
گويند: واى بر ما، اين چه كتابى است  بينى كه از آنچه كه در آنست ترسان هستند و مى شود، گنهكاران را مى نجا گذارده مىو نامه اعمال در آ 42ـ سوره كهف، آيه  3

 كند. بينند و پروردگارت به احدى ظلم نمى كه هيچ عمل بزرگ و كوچكى نيست مگر اينكه آن را آورده است، و همه اعمال خود را حاضر مى
اى را در جامعه اقامه كند كه بعد از وى بدان عمل كنند، اجر خودش و اجر آنها بدون اينكه از مزد آنان كاسته شود داراست، و كسـى كـه  ـ كسى كه سنّت حسنه 4

 .43212مال، اى را در جامعه اقامه كند و بعد از وى بدان عمل كنند، وبال خودش و وبال آنان بدون اينكه از وزر آنها كاسته شود براى اوست كنزالع سنّت سيئه
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 1نَعَ ذلِكَ اِلى غَيْرِهِ.قاطِعى سَبيلَ الْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الرَجُلَ يُصْنَعُ اِلَيْهِ الْمَعْرُوفُ فَيُكَفِرُهُ، فَيَمْنَعُ صاحِبَهُ مِنْ اَّنْ يَصْ   لَعَنَ اللّه

بماننـد، و لـذا  ىها باق ناميم، گاهى ممكن است ساليان سال و حتى قرن چنين آثارى را كه اصطالحاً آنها را آثار طولى اعمال مى

 شود. نامه اعمال كسانى كه كردارى از قبيل قسم دوم دارند، بسته نمى

عالوه بـر آنچـه  شود، همين قسم از اعمال يعنى آثار طولى اعمال است. از جمله حسنات و گناهانى كه در نامه اعمال نوشته مى

گردد، چه  حرمت او مى تهمت ما به شخصى، باعث هتاكه تا كنون گفتيم، گاهى خود عمل و سخن ما، آثار عرضى دارد، مًالً 

از او شود، و يا گـاهى امـر بـه  بسا او به همين علت نتواند برخى اعمال خير را انجام دهد و يا همين مسئله موج  صدور قبايح

عرضـى( در نامـه اين آثار نيز )آثار  اى ممكن است هدايت گردند. شود و با هدايت او، جامعه معروف شخص موج  هدايت او مى

چيزى است كه در آيه شريفه ذيل به اعمـالى  گردند، اين دو قسم از آثار يعنى اثرات طولى و عرضى اعمال همان اعمال ثبت مى

 كه در آينده فرستاده خواهد شد، تعبير شده است.

 2يُنَبَؤُا االْءنْساّنُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَمَ وَ اَخَرَ.

 شود تعدى نمى

گناهـانى كـه  رسيم، تصـور ز از هر نوع از گناهان تعداد محدودى مرتك  شويم در طول عمر، به ارقامى نجومى مىاگر در هر رو

كاسـت در مقابـل  اكنون جز تصوير قليلى از آنها را به خاطر نداريم بسيار دشوار است، چه رسد به اينكه تمام اعمال بدون كم و

گناه آنهم به شكل واقعـى  هاى مهيبى از شود. انسان وقتى با چنين موج لناك مىانگيز و هو ديدگان حاضر شوند كه واقعاً دهشت

 ثبت شده است. كند، شايد تصور كند كه به وى ستم شده و بيش از آنچه كه گناه دارد براى او آنها برخورد مى

محشـر، و در  لـذا در صـحنه از سوى ديگر همانطوريكه در مبحث قبل مطرح شد، آدمى گاهى به آثار و عواق  گناه توجه ندارد

انـد.  اعمال وى بـوده خورد كه آنها را در طول حيات خود مرتك  نشده است و بعداً جز تبعات نامه اعمال خود به گناهانى بر مى

آيات مخصوص نامه اعمـال  لذا چه بسا در مقام انكار برآيد و خيال كند كه به وى تعدى شده است، لذا قرآن كريم بارها در ذيل

 بس. بيند ثمره اعمال خود او بوده است و فرمايد: به كسى ستم نشده است و آنچه آدمى مى مى

 خوانيم: سوره كهف مى 42و در ذيل آيه 

 3... وَ ال يَظْلِمُ رَبُكَ اَحَدا.

 سوره اسراء آمده است: 11و در ذيل آيه 

 4... وَ ال يُظْلَمُوّنَ فَتيالً.

 يمين و يسار

دست راسـت و  فرمايند نامه اعمال خوبان به اند و مى نمايند، گاهى اشاره به يمين و يسار نموده عمال مىآياتى كه بحث از نامه ا

 شود. نامه اعمال اهل گناه به دست چپ و يا از پشت سر به آنها داده مى

 5فَاَمّا مَنْ اُوتِىَ كِتابَهُ بِيَمينِهِ... وَ اَمَا مَنْ اُوتِىَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ.

شـده اسـت. در  است معموالً عالمت افعال خير است. در روايات زيادى به انجام افعال حسن با دست و پاى راست اشـارهدست ر

عـادى و غيـر مركـد بـا  باشد. در اين مورد هم اخبار زيادى داريم مبنى بر اينكه افعال مقابل طرف چپ، عالمت افعال ديگر مى

تجسم يمين رحمـت واسـعه  ر حال يمين و يسار هم در آن جهان تجسمى دارند،دست چپ و يا با پاى چپ آغاز شود. اما به ه

                                                           
شود  كند، و اين باعث مى دهند ولى وى كفران مى كنند، و او كسى است كه نسبت به وى كارى نيا انجام مى ـ خداوند لعنت كند كسانى كه راه معروف را قطع مى 1

 .532، ص 11صاح  آن عمل نيا، آن را براى هيچ كس ديگر انجام ندهد وسائل الشيعة، ج 
 نمايند. ( در آن روز انسان را از تمام كارهايى كه پيش فرستاده و يا خواهد فرستاد، آگاه مى13ـ )سوره قيامت، آيه  2
 كند. ـ و پروردگارت به احدى ظلم نمى 3
 شود. ( و سر سوزنى به آنها ظلم نمى11؛ سوره اسراء، آيه 42ـ )سوره نساء، آيه  4
 ـ ترجمه اين آيات گذشت. 5
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باشند و گـاهى نيـز از  رحمت الهى مى الهى و تجسم يسار، شقاوت حاصله از اطاعت ابليس است. اعمال انسان گاهى منشع  از

جانـ  رحمـت يـا شـقاوت مسـتقرّ خـود يعنـى  اند و لذا تمام اعمال انسان، در قيامت در محل هاى شيطانى بهره گرفته شقاوت

كنند، و اين توان را خداى به آنها ارزانى داشته  مشاهده مى شوند، و اصحاب يمين و اصحاب يسار اعمال خود را در همان جا مى

 است كه اعمال از همان جان  به آنها ابالغ گردد.

صـورت كـه  باشـد. بـه ايـن ز محتويات نامه مىتوان اين نكته را بيان كرد كه دست چپ و پشت سر عالمت نوعى تنفر ا نيز مى

جمله اينكه گفته شود  كند. احتماالت ديگرى هم قابل ذكر است از شخص عاصى از نامه خود متنفر بوده و آن را با اكراه اخذ مى

را از پشـت دنيا و پشت سر، نامه  دست راست اين عده به گردنشان بسته شده است و اينان به واسطه شرمسارى يا توجه آنها به

 گيرند. سر و با دست چپ مى

 العمل انساّن هنگام رؤيت نامه عكس

هـاى ديگـر  العمـل غير از حالت انكارى كه ممكن است اهل گناه هنگام ديدن نامه اعمال خود داشته باشـند، از برخـى عكـس

 نيكوكاران و بدكاران در قرآن كريم سخن به ميان آمده است كه عبارتند از:

 كاران از اعتقاد صحيح خود.ـ رضايت نيكو 1

 1اِنّى ظَنَنْتُ اَنّى مُالقٍ حِسابِيَهْ.

 ـ سادگى حساب اصحاب يمين. 2

 2فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِسابا يَسيرا.

 ـ انتظار رسيدن به بهشت و اوصاف آن. 3

 3هنيئا بِما اَسْلَفْتُمْ فِى االَيّامِ الْخالِيَةِ.فَهُوَ فى عيشَةٍ راضِيَةٍ * فى جَنَةٍ عالِيَةٍ * قُّطُوفُها دانِيَةٌ * كُلُوا وَ اشْرَبُوا 

 ـ آرزوى مرگ بدكاران. 4

 4يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَةَ.

 ـ آگاهى به توجه بى فايده آنها در دنيا به مال و قدرت. 5

 5ما اَغْنى عَنّى مالِيَهْ * هَلَكَ عَنّى سُلّْطانِيَهْ.

 ـ عيان شدن خالف عقايد گذشته. 6

 6ظَنَ اَّنْ لَنْ يَحُورَ. اِنَهُ

 ـ انتظار آتش. 1

 1وَ يَصْلى سَعيراً.

 

 

 

 

                                                           
 رسم. قين داشتم قيامتى وجود دارد و به حساب اعمال و كردار خودم مى( من ي22ـ )سوره حاقه، آيه  1
 شود. ( اعمال وى بزودى و به آسانى محاسبه مى3ـ )سوره انشقاق، آيه  2
شود، بخوريد و  ته مىهايش در دسترس بوده و به آنها گف بخش قرار خواهد داشت، در بهشتى عالى كه ميوه ( او در يا زندگى رضايت24تا  21ـ )سوره حاقه، آيات  3

 ايد. گوارا بياشاميد در برابر اعمالى كه در گذشته انجام داده
 رسيد. ( اى كاش مرگم فرا مى21ـ )سوره حاقه، آيه  4
 نياز نكرد، قدرتم نيز از دست رفت. ( مال و ثروتم مرا بى22و  23ـ )سوره حاقه، آيات  5
 شود. كند و زنده نمى بازگشت نمىكرد هرگز  ( او گمان مى14ـ )سوره انشقاق، آيه  6
 سوزد. هاى آتش به زودى مى ( در شعله12ـ )سوره انشقاق، آيه  1
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 دروغ

 واج  شود. باشند، اگر اين دو  باهم مقايسه شوند، سكوت اولى است مگر اينكه سخن الزم و سكوت و سخن دو واژه متضاد مى

سـخنى  سـتند. در نگـاه اول صـدق بـهشود. اين دو  نسبت به هم متضاد ه سخن خود نيز به دو قسم صدق و كذب تقسيم مى

 شود كه مطابق واقع باشد، وكذب سخنى است كه مطابق واقع نباشد. اطالق مى

اين است كـه:  رسد تر مى اند ولى آنچه بنظر دقيق تر وبرهانى هر چند مشهور دانشمندان،اين معنا را براى صدق و كذب پذيرفته

ولى گاهى سخن مطـابق  شود. د، بى ترديد به چنين سخنى، راست اطالق مىباش گاهى سخن مطابق واقع، مطابق اعتقاد نيز مى

ء در واقع و در محيط خارج  شى گويد زرد است. با اينكه آن واقع بر خالف اعتقاد است، اعتقاد به سبز بودن چيزى دارد، و او مى

 توان متصف به صدق دانست. باشد، چنين سخنى را نمى زرد مى

مطـابق اعتقـاد  باشد، اين سخن كذب است، ولى گاهى سخن مخالف واقـع، قع، مخالف اعتقاد هم مىگاهى نيز سخن مخالف وا

خوانـده اسـت و او  باشد، مًالً اعتقاد حاصل از قطع و يقين دارد و يا اطمينان براى او حاصل شده است كـه فـالن كتـاب را مى

تـوان دروغ  سـخنى را نمـى رى را مطالعه نموده است. چنينام،، در حالى كه امر بروى مشتبه شده و كتاب ديگ گويد خوانده مى

 باشد. دانست. اين تعريف از صدق و كذب بنظر ما بهتر مى

تكـذي   دهنـد، مـىآلـه و عليـه اهلل صلىمريد تعريف مذكور اين است كه: خداى متعال منافقين را كه شهادت به پيامبرى حضرت رسالت  

محسـوب  است، ولى چون اين سخن بـا اعتقـاد فاسدشـان برابـر نيسـت، آنهـا دروغگـو كند، با اينكه سخن آنها مطابق واقع مى

 شوند. مى

 1«يَشْهَدُ اِّنَ الْمُنافِقينَ لَكاذِبُوّنَ   يَعْلَمُ اِنَكَ لَرَسُولُهُ وَاللّه   وَاللّه   اِذا جائَكَ الْمُنافِقُوّنَ قالُوا نَشْهَدُ اِنَكَ لَرَسُولُ اللّه»

اعتقاد بـوده  توان سخنى را كه مطابق باشد، نمى فته شد، از آنجا كه نيّت هر عملى در پاداش و كيفر آن مرثر مىعالوه بر آنچه گ

 ولى مخالف واقع است، كذب دانست و بر آن كيفر مترت  كرد.

 بياّن ديگر

 صدق و كذب بر دو گونه است: صدق و كذب خبرى ، صدق و كذب مخبرى.

و اگر مطابق  شود ،اگر مطابق واقع بود صدق است هر چند مخالف اعتقاد باشد ع سنجيده مىدر صدق و كذب خبرى، خبر با واق

 واقع نبود كذب است هر چند مطابق اعتقاد باشد.

مطابق نباشد و اگر  شود،اگر مطابق اعتقاد بود صدق است هر چند با واقع ولى درصدق كذب مخبرى، خبر با اعتقاد سنجيده مى

 ب است هر چند با واقع مطابق باشد.مطابق اعتقاد نبود كذ

را تقبـيح  بحث ما به عنوان يا بحث اخالقى پيرامون صدق و كذب مخبرى است و طبعا آيـات و روايـات، مـذمت دروغ مخبـر

 كنند. نمايند و جزاء و پاداش او را مطرح مى مى

 به هر حال در پى اين مقدمه بايد گفت:

 ارهاى اصلى و فرعى اين آئين بر پايه صدق بناگذارى شده است.اسالم دين راستى و صداقت است، تمامى معي

 خالق هستى تنها به راستى سخن گفته است.

                                                           
دهد كـه  دهيم كه يقيناً رسول خدائى، خداى ميداند تو رسول او هستى و خدا شهادت مى آيند و گويند ما شهادت مى كه منافقين نزد تو مى هنگامى 1منافقون ـ  -1

 .منافقين دروغگو هستند
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 1«وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبِكَ صِدْقاً وَعَداْلً المُبَدِلَ لِكَلِماتِهِ وَهُوَ السَميعُ الْعَليمُ»

 اند. پيامبران او نيز همه از راستگويان امت خود بوده

 2«بِالْحَقِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلينَ بَلْ جاءَ»

 مرمنين به پيامبران، همگى صادق بوده و هستند.

 اوُلئِـكَ هُـمُ     وَرَسُولِهِ ثُمَ لَمْ يَرْتابُوا وَجاهَدوُا بِـاَمْوالِهِمْ وَاَنْفُسِـهِمْ فـى سَـبيلِ اللّـه        اِنَما الْمُؤْمِنُوّنَ الَذينَ آمَنُوا بِاللّه»

 3«الصّادِقُوّنَ

 وجايگاه آنها نيز مكان صدق  است.

 4«فى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِرٍ»

 و معاندين آنها نيز همگى كاذبند.

 5«قُلْ اِنّى عَلى بَيِنَةٍ مِنْ رَبّى وَكذَبْتُمْ بِهِ...»

 اساس در سخن

 گيرد. است كه آن را در همين مسير قرارخداى متعال زبان را براى راستگوئى  خلق نموده است، و اداى حقّ زبان به اين 

 فرمايند : در رساله حقوق خود پيرامون حق زبان مى السالم عليهامام سجاد  

 فَعَةِ لِلـدّينِ عِ الْحاجَةِ وَالْمَنْوَاَمّا حَقُ اللِساّنِ فَاِكْرامُهُ عَنِ الْخَنى وَتَعْويدُهُ الخَيْرَ وَحَمْلُهُ عَلَى االْدَبِ، وَاِجْمامُهُ االّ لِمَوْضِ»

 6«وَالدُنْيا

 دروغ در واقع، خارج كردن زبان از مسير خود و منحرف نمودن آنست.

 1«: الْكَذِبُ زَوالُ الْمَنّْطِقِ عَنِ الْوَضْعِ االِْلهىالسالم عليهقال علىٌ  

 اوصاف كذب

 اند: كذب را چنين توصيف كرده السالم عليهماخبار و احاديث وارده از معصومين  
 خيانت به امانت است  ـ 1

مخالفت با واقـع  كذب از مقوله كالم است و خيانت در امانت يا خلف وعده چنين نيستند ولى از اين نظر كه منجّز نشدن وعده،

 باشد. شود، كما اينكه انجاز وعد، صدق مى واعتقاد است، كذب شمرده مى

 3«يانَةٌاَلصِدْقُ اَمانَةٌ وَالْكَذِبُ خِ: »السالم عليهقال على  
 ـ خيانت به حقوق برادراّن دينى است 2

 2«كَبُرَتْ خِيانَةٌ اَّنْ تُحَدِثَ اَخاكَ حديثاً هُوَ لَكَ مُصَدِقٌ وَاَنْتَ بِهِ كاذِبٌ:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

                                                           
 تواند سخنان او را تييير دهد و او شنوا و داناست. و سخن پروردگار تو به صدق و عدل كامل شد، كسى نمى 115انعام ـ  -1
 ( بلكه پيامبر خدا حق را آورده است و انبياء گذشته را تصديق نموده است.31)صافات ـ  -2
لش ايمان آورده، سپس هرگز شكى و ترديدى به خود راه نداده و با اموال و جانهاى خود در راه مرمنان واقعى تنها كسانى هستند كه به خدا و رسو 15حجرات ـ  -3

 اند، آنها راستگويانند. خدا جهاد كرده
 در جايگاه صدق نزد خداى مالا و مقتدر جاى دارند. 55قمر ـ  -4
 بگو من دليل روشنى از پروردگارم دارم و شما آن را تكذي  كرديد. 51انعام ـ  -5
نيـا بكـار نينـدازى. حق زبان اين است كه با خوددارى از گفتار زشت حرمتش را نگه دارى، به گفتار نيا عادتش دهى، آن را جز در موارد نياز و منافع  دين و د -6

 .11ـ صفحه  14و بحار االنوار ـ جلد  223تحف العقول مترجم ـ صفحه 
 ن را براى همان خلق نموده است. غرر الحكم.دروغ، زايل نمودن نطق است از حالتى كه خداى آ -1
 .261ـ صفحه  12دارى بوده و دروغگوئى، خيانت است. بحار االنوار ـ جلد  راستگوئى، امانت -3
 
 .526ـ صفحه  3خيانتى بزرگ است كه با برادرت سخن بگوئى و او تو را تصديق كند و تو وى را تكذي  نمائى. الترغي  ـ جلد  -2
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 ـ شرِ سخن است 3

 ن آنها تهافت داشته باشد.بدترين سخنان و متنفرترين گفتارها، سخنان متناقض هستند كه آغاز و پايا

 1«شرُ الْقَوْلِ ما نَقَضَ بَعْضُهُ بَعْضاً:»السالم عليهقال على  
 ـ نفاق و دو روئى است 4

مصـاديق نفـاق  نفاق يعنى مطابق نبودن ظاهر و باطن. سخن چون از ل  خارج شد اگر مطابق درون سخنگو نباشد از بـارزترين

 كشاند. مصطلح مى سوى نفاق ن سخن پيامدهاى بدى بدنبال دارد، سخنگو را بهشود و طبيعتاً چون اي ليوى شمرده مى

 2«اَلْكَذِبُ بابٌ مِنْ اَبْوابِ النِفاقِ:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 شمرد. گوئى او را بعد از اينكه زكات خود را پرداخت ننمود منافق دانست و علت آن را خلف وعده و دروغ« ثعلبه»خداى متعال 

 3«ما وَعَدُوهُ وَبِما كانُوا يَكْذِبُوّنَ   فَاَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فى قُلُوبِهِمْ اِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما اَخْلَفُوا اللّه»
 ـ غده اخالق است 5

ر سراسـ اى چـركين هر چند آدمى در زيبنده نمودن خود به اوصاف نيا اخالقى بكوشـد، امّـا وجـود دروغ در وى، چـون غـده

 برد. نيكيهاى او را از بين مى

 4«اَلْكَذِبُ شَيْنُ االَخْالقِ: »السالم عليهقال على  
 ـ از بّزرگترين كبائر است 6

 «.لْوالِدَينَوَعُقُوقُ ا   قال: اَالشْراكُ بِاللّه،  قُلْنا بلى يا رسول اللّهاَال اُخْبِرُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبائِرِ، :»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 و در آن حال كه تكيه داده بودند نشسته و فرمودند: 

 5«اَال وَقَولُ الّزُورِ )اى الكَذِبِ(»

 گويد: حضرت اينقدر تكرار فرمود كه ما با خود گفتيم: اى كاش سكوت ميفرمودند. راوى مى
 ـ كليد هر گناهى است 7

 نها در خصوص دو معصيت آمده است.اينكه گناهى بتواند كليد تمامى معاصى و گناهان باشد ت

 6«عّزّوجلّ جَعَلَ لِشَرِ اَقْفاالً وَجَعَلَ مَفاتيحُ تِلْكَ األقْفالِ الشَرابُ وَالْكَذِبُ شَرٌ منَ الشَرابِ   اِّنّ اللّه:»السالم عليهقال الباقر  

 شود. له كليد دروغ باز مىوالبته همانطور كه مشاهده شده، دروغ از شراب بدتر است و گوئى قفل شراب به وسي

 1«جُعِلَتِ الْخَبائِثُ كُلُها فى بَيْتٍ وَجُعِلَ مِفتاحُهُ الْكَذِبُ:»السالم عليهقال االمام العسكرى  

گنـاه  عـرض نمـود: مـن بـه چهـار آله و عليه اهلل صلىابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه خود آورده است: روزى شخصى به پيامبر خدا  

 نا، شرب خمر، سرقت و دروغ. شما دوست داريد كدام را ترك كنم؟ كدام براى ترك، اولى است؟دچارم: ز

از من در  گفت: اگر خواست زنا كند، با خود مى وى رفت، هرگاه مى«. دروغ را ترك كن» «دَعِ الْكَذِبَ»آن حضرت پاسخ فرمود: 

نيـز هرگـاه  م كه دروغ نگويم، اگر راست بگويم مرا حـدّ ميزننـد؟ا مورد گناهم سرال كنند، چه بگويم، اگر انكار كنم، وعده داده

نمـود: همـه  برگشـت و عـرضآله و عليه اهلل صلىميخواست شراب بنوشد يا دزدى كند با همين افكار روبرو بود، لذا به سوى رسول خاتم  

                                                           
 نان، سخنى است كه قسمى از آن بخش ديگرش را نقض كند. غررالحكم.بدترين سخ -1
 .3212دروغ درى از درهاى نفاق است. كنز العمال ـ  -2
 گفتند. اين عمل )ترك زكات( نفاق با خدا را تا روز مالقات در دلهايشان برقرار ساخت، اين بدان جهت است كه از پيمان الهى تخلف نمودند و دروغ 11توبه ـ  -3
 دروغ غده اخالق است. غرر الحكم. -4
 آيا شما را خبر دهم به بزرگترين گناهان كبيره، آنها عبارتند از: شرك به -5

 .416ـ صفحه  11خدا، عقوق والدين، سخن دروغ. مستدرك الوسايل ـ جلد 
 .236ـ صفحه  12بدتر از شراب است. بحار االنوار ـ جلد همانا خداى متعال براى بديها قفلهائى قرار داده است و كليد اين قفلها، شرابند، و دروغ  -6
 .263ـ صفحه  12اى قرارداده شده و كليد آن دروغ است. بحار االنوار ـ جلد  همه خبائث در خانه -1
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 1راهها را بر من بستى، من همه را ترك كردم.

 2ستان را آورده است.مرحوم مجلسى در بحار االنوار نيزاين دا
 ـ محو كننده ايماّن است 8

اسـاس يـا بـه  كند، طبيعتاً گناهى كه اصـل و اى سياه در ايمان انسان ايجاد مى زدايد، و نقطه هر گناهى قسمتى از ايمان را مى

 بايست همه ايمان را بزدايد. شود. مى تعبير ديگر كليد همه معاصى شمرده مى

 وا الْكَذِبَ فَإنَهُ مُجانِبٌ لِاليماّنِ، اَلصّادِقُ عَلى شَفا مَنْجاةٍ وَكَرامَةٍ، وَالْكـاذِبُ عَلـى شَـرَفِ مَهْـواةٍ    جانِبُ:»السـالم عليـهقال على  

 3«وَمَهانَةٍ

 اى كه در آغاز بحث گذشت به همين معنا اشاره داشت. آيه

 4«ئِكَ هُمُ الْكاذِبُوّنَوَاُول   اِنّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَذينِ اليُؤمِنُوّنَ بِاياتِ اللّه»

 در شأن نزول اين آيه آمده است:

 داشت. ترى اى نازل گشت و دستور ساده اى نازل ميشد و حاوى دستورى بظاهر سخت بود، چندى بعد آيه گاهى آيه

كند و  مى خود را تمسخراصحاب  آله و عليه اهلل صلىگفتند: محمد   كرد، مى مشركين با ديدن اين سبا نزول آيات كه اهدافى را دنبال مى

 هاى وى از خود اوست نه از سوى خداوند. هر روز به چيزى فرمان ميدهد، پس معلوم است كه گفته

دروغگو را بى ايمان   ها از سوى خداوند و اقامه برهان برآن، در پى اين طرز تفكر غلط، آياتى نازل شد و در ضمن بيان نزول نشانه

 5دروغ را رسم نمود. ترين تصوير معرفى فرمود و زشت

 تبعات دروغ

 گذارد كه از جمله آنها: اى در دنيا باقى مى دروغ چون هر معصيت ديگر آثار وضعى عديده
 ـ مانع حسنات 1

خـوبى، نيكيهـا را  كشاند، كما اينكه هر عمـل سوى زشتيها مى شود، وآدمى را به هر گناهى به فراخور خود مانع انجام نيكيها مى

 كند و از بديها گريزان است. مى سوى خود جذب به

همنـوع خـود و  اين حالت مقتضاى قاعده كلى و جارى در سراسر گيتى يعنى قانون جاذبه و دافعه و جذب هر چيزى به وسيله

 باشد. دفع از غير همنوع مى

 
 نورياّن مر نورياّن را طالبند

 بندنارياّن مر نارياّن را جاذ                                         
 

قادر است همه  كه طورى يابد، به و از آنجا كه دروغ كليد تمامى گناهان است، اين قاعده شكل وسيعترى در خصوص اين گناه مى

 سوى خود بكشاند و از جمله حسنات دور گردد. خطاها را به

 هاى اعمال حسن به وسيله دروغ اشاره شده است. در روايت ذيل به دفع يكى از بهترين چهره

 6«اِّنَ الرَجُلَ لَيَكذِبُ الْكَذِبَةَ فَيُحْرَمُ بِها صَلوةَ اللَيْلِ:»السالم عليهالصادق   قال

                                                           
 (.351ـ صفحه  6)شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد ـ جلد  -1
 (.262ـ صفحه  12)بحاراالنوار ـ جلد  -2
ـ خطبـه باشيد كه از ايمان فاصله دارد، راستگو در مسير نجات و بزرگوارى، و دروغگو بر ل  پرتگاه هالكت و پستى قرار گرفته است. نهج البالغه  از دروغ بر كنار -3

 به ترتي  صبحى. 36به ترتي  فيض و  35
 ايند.گويند كه ايمان به آيات خدا ندارند و دروغگويان واقعى آنه تنها كسانى دروغ مى 125نحل ـ  -4
 به بعد. 121نحل ـ  -5
 .262ـ صفحه  12شود. بحار االنوار ـ جلد گويد و به همان علت از نماز ش  محروم مى انسان دروغى مى -6
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 ـ كاستن روزى 2

 كاهش رزق و روزى در روايات، علتهائى دارد كه از جمله آنها دروغ است.

 1«اَلْكَذِبُ يَنْقُصُ الرِزْقَ:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 انجامد. عادت انسان شود كاهش روزى به فقر مى و اگر دروغ

 2«اِعْتيادُ الْكَذِبِ يُورِثُ الْفَقْرَ:»السالم عليهقال على  
 ـ فراموشى و ضعف حافظه 3

 كند. دروغ حافظه انسان را نسبت به مطالبى كه بايد بخاطر داشته باشد زايل مى

 3«هِ عَلَى الكَذّابينَ النِسْياّنَبِ   اِّنَ مِمّا اَعاّنَ اللّه:»السالم عليهقال الصادق  

او سر ميزند  شود و عملى از اين اثر براى دروغ چنان قوى است كه گاهى دروغگو نسبت به آنچه كه دروغ بسته، فراموش كار مى

 كند. اش را اثبات مى كه خالف گفته

 دريده است. ته كردند و گفتند: گرگ او رابرادران يوسف، چون يوسف را در چاه انداختند، پيراهن وى را به خون گوسفندى آغش

نماند، چرا كـه  بايست پيراهن پاره شود و جز اندكى از آن چيزى باقى در حاليكه متوجه نبودند كه وقتى گرگ بچه را بدرد، مى

 شود كه  لباسى از تن كودكى درآورد و آنگاه وى را ببلعد، مگر گرگان انسى.  گرگى يافت نمى

 اين مطل  را بيان فرموده است.قرآن كريم چه زيبا 

 4«وَجائُوا عَلى قَميصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ...»

نمـوده و  مصدر و براى مباليه آمده است، يعنى برادران پيراهن را به خونى كـه دروغ آن واضـح و آشـكار بـود آغشـته« كنذب»

 حضور پدر آوردند. به

باشد كـه امـام  آيد و از اين گناه دست بردارد، شايد به همين جهت البته اين اثر دروغ براى دروغگو نعمتى است تا بلكه به خود

 كند. فرموده اند: فراموشى چيزى است كه خداوند با آن به دروغگو كما مىالسالم عليهششم  
 ـ رسوائى 4

 شود. يكى از بدترين آثار سوء دروغگوئى رسوائى است، و دروغگو رسوا مى

اضافه توضيحات  فرمايد كه خالصه آن با الميزان در مورد اين اثر از دروغ برهانى عقلى اقامه مىدر تفسير  اهلل رحمهعالمه طباطبائى  

 ما، چنين است:

اسـت،  باشـد كـه دائمـاً در حـال تيييـر و تحـول اى گردان مى اى زنجير و چرخه نظام هستى، كامالً به هم مرتبط و چون رشته

 شود. مى ريزد و اثر گسستگى در ساير حلقه ها آشكار زمان به هم مىكه اگر يا حلقه بگسلد تمام نظم اين سا طورى به

دوگـانگى را در پـى  اى آثار و پيامدهائى دارد، وقتى باشد اثرات وى پى در پى خواهند آمد، ولى اگر حذف شود، نـوعى هر حلقه

ديگر نبود حلقه، نبـود اثـر را  طرف خواهد داشت، زيرا از سوئى براى تكميل چرخه حيات، آثار و تبعات آن حلقه الزم است و از

 طلبد. مى

نـاگزير آثـارى  لذا اگر انسان يا مطل  را كتمان كند ودروغ بگويد چون توان حفظ تمام ملزومات آن را ندارد، در طول مسـير،

 5شود. مى دهد و اين باعث رسوائى بشر دروغگو براى تكميل رشته بروز ميدهد كه از حقيقت حلقه مفقوده خبر مى

                                                           
 .526ـ صفحه  3كاهد. الترغي  ـ جلد  دروغ روزى را مى -1
 .216ـ صفحه  12مداومت در دروغگوئى، مورث فقر و تهيدستى است. بحاراالنوار ـ جلد  -2
 .513ـ صفحه  3از چيزهائى كه به وسيله آن خداوند به دروغگويان كما نموده، فراموشى است. وسايل الشيعه ـ جلد  -3
 و پيراهن او را با خونى دروغين نزد پدر آوردند. 13يوسف ـ  -4

 
 (.123ـ صفحه  11)تفسير الميزان ـ جلد  -5
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 1«اِّنَ الْكَذِبَ يُسَوِدُ الْوَجُهَ:»آله و عليه اهلل صلى   ل رسول اللّهقا

 گويند:

آذربايجـان  سلطان حسين ميرزا حاكم خراسان و زابلستان، هدايائى توسط اميرحسـين ابيـوردى بـراى سـلطان يعقـوب حـاكم

اخذ و ضميمه هدايا  دار تحويل گيرد. وى كتاب رابايست ابيوردى آن را از كتاب بود كه مى« كليات جامى»فرستاد، از جمله هدايا 

 كرد.

داشتم خسته  همراه وقتى او به دربار سلطان يعقوب رسيد، سلطان از خستگى راه جويا شد، ابيوردى گفت: چون كليات جامى به

 نشدم.

فتوحـات » آوردند، ديدند كتابيعقوب كه به اين كتاب عالقه داشت، دستور داد اول آن را از ميان هدايا بياورند. وقتى كتاب را 

 است و كتابدار به اشتباه اين كتاب را تحويل داده است.« مكى

 اين واقعه موج  شرمسارى ابيوردى در دربار آذربايجان و خراسان شد.

 2«الَتَكْذِبْ فَيَذْهَبُ بَهائُكَ:»السالم عليهقال الصادق  
 ـ فسق آور 5

فاسق شمرده شد  اند، اند و قصد حمله به وى داشته مرتد شده« بنى مصطلق»قبيله  بخاطر خبر دروغش براينكه« وليد بن عقبه»

 و فسق او را قرآن كريم بيان نمود.

 3«يا اَيُهَا الَذينَ اَمَنُوا اِّنْ جائَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَنُوا...»
 ـ دورى از بركت 6

حـقّ تبـارك و  هستند، كسانيكه واسطه افاضه رحمت وسيع حضـرت از آثار دروغ، دور شدن مالئا و فرشتگان الهى از دروغگو

 باشند. تعالى مى

 4«اِذا كَذَبَ الْعَبْدُ تَباعَدَ الْمَلِكُ عَنْهُ ميالً مِنْ نَتْنِ ما جاءَ بِهِ:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه
 ـ همسنگ ميّت 1

شامل ديگـران  بر مرده اين است كه مردم از زنده نفع برند و فوايد اوكند، چه اينكه فضل زنده  دروغ انسان را همسنگ ميّت مى

باشد، زنده  اطمينان احدى نمى اى براى خاليق ندارد و مورد اعتماد و شود، و مورد اعتماد خاليق باشد، كسى كه وجودش فايده

يابـد از  سان از چينش كلماتش قطع مىان باشد كه اى بين زندگان است. به اين حديث كه از جمله احاديًى مى نيست بلكه مرده

 زبان كسى جز معصوم صادر نشده است توجه كنيد:

 5«قَدْ بَّطَلَتْ حَياتُهُالْكَذّابُ وَالْمَيِتُ سِواءٌ، الَّنَ فَضِيلَةَ الْحَىِ عَلَى الْمَيِتِ، اَلثِقَةُ بِهِ، فَاِذا لَمْ يُوثَقْ بِكاَلمِهِ فَ:»السالم عليهقال على  

 دروغ موجبات

 تواند به چند علت ذيل انجام گيرد. دروغ مى
 ـ عادت 1

بيابند، دروغهـاى  اند، اينان در هر مجلسى بدون اينكه كوچكترين آثار شرمسارى اند و به آن عادت نموده برخى خوى دروغ يافته

اسـت، دال بـر تصـديق  گويند و تكان دادن سر را از سوى مخاط  كه حاكى از تعج  و عدم پـذيرش وى غير قابل پذيرش مى

 شمارند. ادعاى خود مى

                                                           
 (.526ـ صفحه  3دروغگوئى روى را سياه ميگرداند. )الترغي  ـ جلد  -1
 .122ـ صفحه  12دروغ نگو كه آبروى تو ميرود. بحاراالنوار ـ جلد  -2
 اى مرمنين اگر فاسقى براى شما خبرى بياورد درباره آن تحقيق كنيد. 6حجرات ـ  -3
 .521ـ صفحه  3د گيرد. الترغي  ـ جل گويد فرشته به قدرى كه چشم كار كند از بدى بوى دروغ او فاصله مى وقتى بنده دروغ مى -4
اى مورد اطمينان نباشد، حياتش باطـل و  باشد، لذا اگر سخن زنده دروغگو و ميّت مساوى هستند. زيرا برترى زنده بر مرده به اين است كه زنده مورد اطمينان مى -5

 بى فايده است. غرر الحكم.
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تفسـير  درالسـالم عليـهشوند و كذب براى اينان طبيعت ثانويه شده است. امـام صـادق   ناميده مى« كذّاب»چنين اشخاصى اصطالحاً 

 مايد:فر مى شود كه در مورد چيزى دروغ گفته كند كذاب به كسى اطالق مى كه خيال مى« عبدالرحمن بن حجاج»به « كذّاب»

 1«ال ما مِنْ اَحَدٍ ااِلّ يَكُوّنَ ذاكَ مِنْهُ وَلَكِنَ الْمَّطْبُوعُ عَلَى الْكَذِبِ»
 ـ حسادت 2

نعمـت و يـا  تر نسبت به همان نعمت به حساب آورد و به همـى سـب  زوال آنكه نتواند نعمتى را بر كسى ببيند، و خود را اليق

تـرين آنهـا و  آسـان فى به هر عملى ممكن است دست بزند كـه چـه بسـا دروغرسيدن بال را به او بطلبد، براى تحقق چنين هد

 هموارترينشان نزد او باشد.
 ـ تبرئه خود 3

 كند. گاهى آدمى براى توجيه عمل خالف خود و تبرئه شدن نزد ديگران از حربه دروغ استفاده مى
 ـ غرور 4

شـود. او  مـى د و يا حقارتهاى خود را بپوشاند به دروغ متوسلگاهى انسان براى اينكه خود را بيشتر از آنچه كه هست نشان ده

 نمايد. مى كند و چيزى كه نقشى در آن نداشته به خود منسوب بدون اينكه مطلبى را فهميده باشد، مطرح مى

 2«كَفى بِالْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ اَّنْ يُحَدِثَ بِكُلِ ماسَمِعَ:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه
 ـ طمع در اموال مردم 5

دروغهـا، دروغ در  شـوند، بـدترين انـواع برخى براى زير پاى گذاشتن حقوق مردم و بلعيدن دسترنج آنها متوسل به اين گناه مى

 كس  و كار و تجارت، به طمع رسيدن به سود بيشتر است.

 رسول خدا دروغ در تجارت را باالترين رباها شمرده است.

 3«كَذِبُاَرْبَى الرِبا الْ»
 ـ مّزاح و خنده 6

 دهند. قرار مى بسيارند كسانى كه صرفاً براى خنداندن ديگران به هر اقدامى دست ميزنند و زبان را در اختيار سرور كاذب مردم

 اند: فرمودهاهلل رحمهدر ضمن سفارشها و وصاياى خود به ابوذر   آله و عليه اهلل صلىرسول خدا  

 4«فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُوَيْلٌ لِلَذى يُحَدِثُ »

 دروغ در قيامت

 همانطور كه بيان شد دروغ از گناهان كبيره است و وعده آتش قيامت دارد.

 است: آمده اهلل رحمهبه ابوذر  آله و عليه اهلل صلىد ادامه وصاياى پيامبر 

 5«نَ فَخِذَيْهِ وَما بَيْنَ لَحْيَيْهِ دَخَلَ الجنَةَيا اباذر مَنْ مَلَكَ ما بَيْ»

 اند: فرمودهآله و عليه اهلل صلىدر باب عذاب برزخيان آمده است كه حضرت رسالت  

 گفته است. مى كرده و دروغ در ش  معراج زنى را ديدم كه سرش مانند سر خوك، و بدنش چون االغ بود، وى فتنه جوئى مى

طـرفش  ت خوابانيده و كسى بر باالى سر او ايستاده و چيزى چون عصـاى آهنـى در دسـت دارد و از يـاديدم مردى را به پش

ديگـرى آمـده  كرد و به بينى و چشم او ميزد، و آنگاه از طرف زد و دهان تا قفايش را تكه تكه مى آمد و با آن به صورتش مى مى

شـود و دروغـى  مـى رائيل گفت: كسى كه صبح از خانه خـارجنمود. پرسيدم: اين چه كسى است؟ جب عملش را چنين تكرار مى

                                                           
 .243ـ صفحه  12كه به دروغگوئى عادت كرده است. بحار االنوار ـ جلد  اب يعنى كسىشود  مگر اينكه دروغى از او سر ميزند، بلكه كذّ خير، كسى يافت نمى -1
 .3223براى دروغگوئى انسان كافى است كه هر چه بشنود بگويد. كنز العمال ـ  -2
 .263ـ صفحه  13باالترين رباها، دروغ است. بحار االنوار ـ جلد  -3
و  511ـ صـفحه  3غ ميراند تا مردم را به آن بخنداند، واى بـر او واى بـر او، واى بـر او. وسـايل الشـيعه ـ جلـد گويد و درو واى بر كسى كه براى مردم سخن مى -4

 .3215وكنز العمال ـ  33ـ صفحه  11بحاراالنوار ـ جلد 
 .22ـ صفحه  11شود. بحاراالنوار ـ جلد  كه بين دوران و دول  خود را مالا باشد، وارد بهشت مى اى ابوذر، كسى -5
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 گويد كه زيانش به آفاق ميرسد. مى

 توجه كنيد: آمده و جزاى دروغگو در قيامت را معين نموده است« جاثيه»اى كه در سوره  در پايان اين بخش از بحث به آيه

 1«وَيْلٌ لِكُلِ اَفّاكٍ اَثيمٍ»

 شود كه بسيار دروغ گويد و يا دروغى بزرگ بر زبان آورد. كسى اطالق مىافّاك صييه مباليه افا است و به 

 در اين آيه، ويل كه نوعى عذاب اخروى است، سرانجام هرزه زبانان پر دروغ ذكر شده است.

 مصاديق دروغ

جـواز آن  و مـواردبدنبال بحث گذشته و ذكر كلّياتى پيرامون دروغ، اكنون بعد از بيان مرات  كلى دروغ به ذكر مصـاديق دروغ 

 پردازيم. مى

بخداى متعال  اى است كه از شبه دروغ آغاز و به دروغ بستن دروغ همانند هر معصيت ديگر تشكيا پذير و داراى مرات  عديده

 شود. منتهى مى

 اى از موارد آنها توجه كنيد: به برخى از اين مرات  و گزيده

 مراتب دروغ 

 دروغ به خدا -1

   الْكَذِبَ، اِّنَ الَـذينَ يَفْتَـرُوّنَ عَلَـى اللّـه       ا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَاللٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّهوَال تَقُولُوا لِم»

 2«الْكَذِبَ اليُفْلِحُوّنَ

و يـا مطلـ   بت داداز بدترين انواع دروغ، دروغ بستن به خداوند است، يعنى چيزى را كه حضرت حقّ نفرموده است، به وى نس

 حقىّ را از او سل  نمود.

 قرآن كريم بارها از اينكه خاليق چيزى را از قِبنل خود تحريم كنند و يا حالل نمايند، نهى فرموده است.

سـوره در  همـان 221وآيـه  السالم عليهسوره بقره در شأن على  224هزار درهم اعالم ميدارد آيه  422با گرفتن « سمرة بن جندب»

 ابن ملجم نازل شده است.شأن 

نـازل شـده  السـالم عليهاى در وصف حضرت امير   يابند در جاى جاى قرآن كه آيه كسانى كه با تفاسير اهل سنت آشنائى دارند درمى

بين بـردن شـأن  دانستند از خورد، اينان چون مى است عباراتى چون نزل فى عمر، نزل فى ابوبكر، نزل فى... به كرّات بچشم مى

 اند حداقل تشكيكى در ذهن مسلمين نسلهاى آينده ايجاد كنند. واقعى امكان ندارد، خواسته نزول

 ميروند. كنند و در عمل راه ديگر از جمله موارد دروغ به خدا، دروغ گفتن با خداست، كسانى كه با زبان، ستايش خداى مى

ايـاك   ايـاك نعبـد و  »جـوئيم  پرستيم و تنها از تو يارى مـى گويند: خدايا تنها تو را مى آيا آنانكه شبانه روز حداقل ده بار مى

 شوند، دروغگو نيستند؟ نهند و به هر چيزى متمسا مى و در عمل طوق بندگى هر كسى را بر گردن مى «نستعين

 السالم عليهحسين   امام و مناجات عرفه السالم عليهكنند و هم نوا با دعاى كميل على   و آيا آنانكه، صداى عجز و ناله به درگاه حق بلند مى

اَسئَلُكَ سُـئوالَ   اللّهُمّ انّى»كننـد،  گردند و خود را خاشع و خاضع به درگاه احديت معرفى مى ، مىالسالم عليهو ابوحمزه فرزندش  

 رود، دروغگو نيستند؟ و اين سخنان از زبان آنان فراتر نمى «خاضِعٍ مُتَذَلِلٍ خاشِعٍ...

 آله و عليه اهلل ىصلـ دروغ به رسول خدا  2

 3«آله و عليه اهلل صلى    الََّنْ اَخَرَ مِنَ السَماءِ او تَخّْطَفَنِى الّطَيْرُ اَحَبُ اِلَىَ مِنْ اَّنْ اَكْذِبَ عَلى رَسُولِ اللّه   فَوَاللّه:»السالم عليهقال على  

 

                                                           
 واى بر بسيار دروغگوى گنهكار. 1جاثيه ـ  -1
بندنـد، رسـتگار  شود نگوئيد اين حالل و آن حرام است، تا بر خدا افتراء ببنديد. كسانى كه به خدا دروغ مـى بخاطر دروغى كه بر زبان شما جارى مى 116نحل ـ  -2

 نخواهند شد.
 .122ـ صفحه  11مرا بربايد، برايم بهتر است از اينكه دروغى بر پيامبر خدا ببندم. وسايل الشيعه ـ جلد به خدا سوگند اگر از آسمان سقوط كنم يا درنده آسمانى  -3
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 السالم عليهمـ دروغ به معصومين   3

دندان گوشـت  رسيد و گفت: در خواب ديدم با« مقامع»جليل القدر، نويسنده كتاب  دارالسالم آورده است: شخصى حضور عالم

خوانى ميكنـى، پاسـخ  ميكننم، آقا سر بزير انداخت و قدرى به تفكر فرو رفت و گفت: شايد روضهالسـالم عليهبدن مبارك امام حسين  

 داد: بلى، فرمود: يا ترك كن و يا از كت  معتبره نقل نما.

طلبنـد، و  مى است. بديهى است كسانى كه معصومين را به شفاعت السالم عليهموغ به معصومين دروغ گفتن با معصومين  از اقسام در

زمـين وقطـع اميـد و  كنند، ويا كسانى كه دم از ضـيق دهند و بلكه فرامين آنها را ترك مى حركتى جهت نيل به آن انجام نمى

پويند، نيز از  نفس خود نمى تعالى فرجه را سر ميدهند و راهى براى اصالح  اللّه دهند و دعاى فرج امام عصر عجل عظمت بالء مى

 اهلل عليهم اجمعين هستند. جمله دروغگويان با معصومين سالم
 ـ دروغ به خاليق 4

 آيد. دروغ مصطلح در بحث اخالق، همين قسم از دروغ است كه عموماً در محاورات با همنوعان پيش مى

 سه نمونه ديگر 

از انـواع  ر ضمن مبحث گذشته، منشاء و موج  و نيز آثار و تبعات اين قسم از دروغ را بررسى كرديم.اينا سـه نمونـه ديگـرد

 شود. دروغ به خاليق، مطرح مى
 ـ رؤياى  دروغ 1

 وند. ش مى كنند كه نزد مردم محترم شمرده برخى براى اينكه مورد اعتماد مردم قرار گيرند، خود را به مقدساتى وصل مى

و امـام  كم نيستند كسانى كه صبح تا شام و شام تا صبح از گناهان و قبائح جدا نشده ولى صـبحدم خـود را در محضـر پيـامبر

 اند. كنند، تشرّفى كه مرمنين واقعى سالهاى سال با اشا و آه به آن نرسيده معرفى مىالسالم عليهم

عْظَمِ الْفَرىِ اَّنْ يُدَعَى الرَجُلَ اِلى غَيرَ اَبيهِ، اَوْ يَرى عَيْنَيْهِ فى الْمَنامِ ما لَمْ تَريا اَوْ يَقُولَ اِّنَ مِنْ اَ:»آلـه و عليـه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 1«ما لَمْ اَقُلْ عَلَىَ

س ولى هر كـ ائى نيست بلكه چه بسا روح مرمنين وارسته، در خواب به حضور اولياء خدا برسد،ٔالبته مقصودمان نفى هرگونه رو

 تناسبى داشته باشد. بايست مدعى با مورد ادعا رسد اين است كه مى تواند چنين ادعائى داشته باشد آنچه به نظرمى نمى
 ـ داستاّن دروغ 2

نيست، نيز عامل  اساس عالوه بر اينكه با هدف اساس داستان كه پند و اندرز است هم نوا اى و رمانهاى بى بيان داستانهاى افسانه

 بوده و احساس پوچ گرائى به ارميان آورده وآدمى را از اهداف متعالى باز ميدارد.ركود و سستى 

 2«شَرُ روِايَةٍ الْكَذِبُ:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 3«رندنهُرأى قاصّاً فى المنسْجِدِ فنضنرنبنهُ بِالدِّرّنةِ ونطن السالم عليهاِّنَ اَميرَالْمُؤْمنينَ  :»السالم عليهالصادق  قال
 ـ دروغ شوخى 3

 4«اليَجِدْ عَبْدٌ طَعْمَ االْيماّنِ حتّى يَترُكَ الْكَذِبَ هَّزْلَهُ وَجِدَهُ:»السالم عليهقال على  

 است. كند، چنين نوعى از دروغ شوخى، قطعاً حرام گاهى متكلم قصد دروغ گفتن دارد ولى آن را در ضمن مزاح بيان مى

حـاالت و  اى چـه در ضـمن بيـانش و چـه در و قصد دروغ و تلبيس نداشته باشد والبته قرينـهولى اگر در واقع قصد مزاح كند 

مقصـود، صـدق و  توان آن را دروغ ناميد، چرا كـه در خبـر كيفيت گفتارش )قرينه قولى يا حالى و مقامى( اقامه كرده باشد نمى

 د.كذب مطرح است نه بيان هر چيزى را و هر خبرى را ولو اينكه مقصود نباش

                                                           
 .253ـ صفحه  12جلد از بزرگترين دروغها اين است كه كسى را به غير پدرش منسوب كند يا خوابى كه نديده تعريف نمايد و يا بر من دروغ بندد. بحاراالنوار ـ  -1
 .42ـ صفحه  15استانها، داستان دروغ است. بحار االنوار ـ جلد بدترين د -2
 .513ـ صفحه  13افسانه گوئى را در مسجد ديد، آن حضرت وى را با تازيانه كتا زد و او را بيرون انداخت. وسايل الشيعه ـ جلد  السالم عليهحضرت امير   -3
 .242ـ صفحه  12ى يا جدى ترك گويد. بحار االنوار ـ جلد چشد مگر اينكه دروغ را خواه شوخ بنده مزه ايمان را نمى -4
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فرمايند : بعيـد  مى در مورد دروغ شوخى در صورتى كه آدمى قصد مزاح كند و قرينه نيز آورده باشد، اهلل رحمهمرحوم شيخ انصارى  

عمومـات حرمـت دروغ شـوخى و  نيست چنين دروغى حرام نباشد چون قصد ندارد والبته احتمال ميرود حرام باشد به واسـطه

 1شت.وصيت پيامبر به حضرت ابوذر كه گذ

 تحريص بر دروغ

را بـه دسـت  از جمله محرّمات، ترغي  وتشويق ديگران به دروغگوئى است. بيان دروغ از سوى كسانى كه پرچم هدايت جامعـه

ننمـودن از منكـر، عـدم  اند، دستور به دروغ از طرف رؤسا و بزرگان جامعه، بى توجهى به دروغ ديگران در اجتماع و نهى گرفته

پوشى بر اعمال و رفتارهـاى  پرده وغهاى سطحى و كوچا در محيط خانواده از سوى فرزندان، مخفى كارى وتوجه والدين به در

 معصيت دروغ هستند. بدور از انتظار از سوى پدر و مادر و...همه موجباتى براى ترغي  و تشويق ديگران به

فرزندان  رسيده است، شايد بتوان گفت كه:آله و عليه اهلل صلى  بر اساس بيانى كه از حضرت رسالت السالم عليهدر مورد داستان حضرت يوسف  

و يا اساسـاً ايـن  دانستند، متوجه اين نكته نبودند، دانستند گرگ قادر به دريدن انسان است، ويا اگر اين را مى يعقوب اصوالً نمى

 توجيه به ذهن آنها خطور نكرده بود.

 توان يافتن چنين توجيهى براى عمل خود نداشتند. گشتند به سادگى شايد اگر به دنبال توجيهى  مى

را مطـرح  ترسم گرگ، يوسف را بخورد. اين توجيه در ذهن آنها جرقه زد و در برابر پـدر همـين ولى وقتى پدر به آنها گفت: مى

 اينا به متن بيان آخرين پيامبر خدا توجه كنيد:« فناكنلنهُ الذِّئ ُ»كردند كه 

 انّـى... اَخـافُ اَّن يَأكُلَـهُ   »فَيَكْذِبُوّنَ، فَاِّنَ بَنى يَعْقوبِ لَمْ يَعْلَمُوا اَّنَ الذِئْبَ يَأكُلُ االِْنْساّنَ، فَلَمّا لَقَـنَهُمْ   ال تُلَقِنُوا النّاسَ»

 2«اَكَلَهُ الذِئْبُ»قالوا: « الذَئْبَ

 موارد جواز

حضـرت حـقّ  گيرنـد، ين در مقابل يكديگر قـرار مـىدر بزنگاههاى حساس كه رعايت حرمت اوامر و نواهى الهى با مصالح مسلم

 است. داده تبارك و تعالى بخاطر عزّتى كه به خاليق خويش مرحمت فرموده، دستور به حفظ مصالح مسلمانان

 كند. است، بلكه ثواب بر آنها مترت  مى در اين گونه موارد او نه تنها از عقاب برخى گناهان گذشته

 باشد. ذيل مى شود و تفصيل آنها به شرح نگاه كلى به دو بخش )اصالح ـ ضرورت( تقسيم مى موارد جواز معصيت كذب در يا
 ـ اصالح 1

دروغ مصـلحت » شود، بنابراين آنچه منًنل شده است كه اگر اصالح دو نفر مستلزم دروغ باشد، چنين دروغى جايز وگاه واج  مى

نپذيرد، سخنى صحيح و  زمه اصالح، دروغ باشد و بدون آن اصالح صورتاگر در جائى بكار رود كه ال« انگيز آميز به ز راست فتنه

 مطابق اين حديث شريف است.

 3«عّزَوجَلَ اَحَبَ الْكَذِبَ فى الصَالحِ وَاَبْغَضَ الصِدْقَ فى الْفَسادِ   اِّنَ اللّه:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

نه كـذب  شود، نه صدق است و اصوالً آنچه كه در مسير اصالح دو نفر عنوان مى السالم عليهشم ناگفته نماند بنابر تعبير ذيل از امام ش

 شود. بلكه سخنى غير آندو شمرده مى

بلكه مراد رفع  باشد زيرا بين صدق و كذب چيزى وجود ندارد، البته روشن است مراد از اين بيان حقيقتاً نوع سومى از سخن نمى

 نى  كه دروغ اصالحى اثر تكليفى دروغ را ندارد.اثر تكليفى كالم است، يع

                                                           
 در انتهاى موجبات دروغ از بحث گذشته آمده است. اهلل رحمهبه ابوذر   آله و عليه اهلل صلى(. سفارش پيامبر  52)مكاس  محرمه ـ صفحه  -1
دانستند اين توجيه را بكار برند ولـى وقتـى پـدر  نستند كه گرگ انسان را ميخورد، يا نمىنميداالسالم عليهبه مردم تلقين نكنيد تا دروغ گويند. همانا فرزندان يعقوب   -2

 (.3223ترسم گرگ او را بخورد، گفتند: گرگ او را دريده است. )كنزالعمال ـ  آنها را تلقين كرد و گفت: مى
 .41ـ صفحه  11ر االنوار ـ جلد همانا خداى متعال كذب در اصالح را دوست و راستى فسادآور را مبيوض ميداند. بحا -3
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 1«اَلْكَالمُ ثَالثَةٌ صِدْقٌ وَكَذِبٌ وَاِصالحٌ بَيْنَ النّاسِ»
 ـ دفع ضرر جانى يا مالى معتدٌ به 2

 باشد. اگر دفع ضرر جانى يا دفع ضرر مالى قابل اعتناء به دروغ بستگى داشته باشد، چنين سخنى جايز مى

 2«اَلْكِذْبُ مَذْمُومٌ اِالّ فى اَمْرَيْنِ: دَفْعِ الشَرِ الظَلَمَةِ وَ اِصْالحِ ذاتِ الْبَيْنِ:»السالم عليهقال الصادق  

 گنجد. حيله در جنگها نيز از استًنائات حرمت دروغ بوده و در همين مقوله مى
 ـ وعده به همسر و فرزنداّن 3

بخشـد، نيـز مـانع  مى به همراه دارد، كانون خانواده را صفا و صداقت ها اثرات مًبت زيادى وعده به اهل و عيال چون ساير وعده

 شود. دروغگوئى فرزندان مى

دسـتخوش  ولى از آنجا كه ممكن است گاهى اهداف اقتصادى نان آور منزل تأمين نشـود و خطـرات اقتصـادى، سـرمايه وى را

هماهنـگ نباشـد و... در  است با ساليق اجتماعى و دينىهاى اهل خانه ممكن  تيييرات قرار دهد، و يا از آنجا كه برخى خواسته

مطابق با اعتقاد بر زبان آورد. همچنين  توان از سوئى براى دلگرم نمودن اهل منزل و يا توجيه آنها، كالمى غير چنين مواردى مى

رين است وكانون خانواده را براى همسر خطر آف تواند براى ايجاد محبّت بيشتر در محيط خانه، آنچه را كه شنيدن آن زن نيز مى

 دهد بيان كند. مى گسلد بر زبان نياورد و آنچه كه محبتّهاى مشروع را افزايش از هم مى

حرمت دارند واصل  ناگفته نماند كه مرز ميان حرمت و جواز كذب بسيار دقيق است و ضمن اينكه مصاديق مشكوك، قطعاً حكم

برخورد كرد، زيرا چه بسـا در گـذر  لمقدور نسبت به موارد جوازنيز با احتياطحرمت در موارد شبهه جارى است، بايستى حتى ا

 زمان چنين سخنانى، به دروغهاى بزرگ تبديل شوند.

 عَنْـهُ، اَوْ  كُلُ كَذِبٍ مَسئُولٌ عَنْهُ صاحِبُهُ يَوْماً، االّ كَذِباً فى ثَالثَةٍ، رَجُلٌ كائُدٌ فى حَرْبِهِ فَهُـوَ مَوْضُـوعٌ  :»السالم عليهقال الصادق  

وَعَدَ اَهْلَـهُ شَـيْئاً وَهُـوَ    رَجُلٌ اَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَلْقى هذا بَغَيْرِ ما يَلْقى بِهِ هذا، يُريدُ بِذلكَ االِصْالحَ ما بَيْنَهُما، اَوْ رَجُلٌ 

 3«يُتِمَ لَهُمْ اليُريدُ اَّنْ

 اده است:مورد سوم را چنين تفصيل د« ابن شهاب»صحيح مسلم به نقل از 

 4«وَحديثُ الرَجُلِ اِمْرئَتَهُ وحديثُ المَرْئَةِ زَوْجَها»

جـاى گـذارد،  البته بازهم يادآورى اين نكته الزم است، چنين دروغهائى اگر پيامدهاى بدى داشته باشند و آثار عدم اعتمـاد بـر

 قطعا جايز نيست.

 توريه

اراده كـرده  واقع مورد نظر متكلم باشد، و متكلم همان جهـت را توريه سخنى است چند پهلو كه يا جهت آن مطابق اعتقاد و

 ولى مخاط  چه بسا جهات ديگر به ذهنش تبادر كند.

گوئيداينجا نيست. يا  گيرد كه در خانه شماست و شما پشت در را در نظر گرفته و مى مًالً كسى در ميزند و سراغ شخصى را مى

پرسند شـما مرتكـ  چنـين  مى گوئيد بلى و منظور ناهار روزهاى گذشته است. و ياايد، شما مي كند ناهار خورده كسى سرال مى

 كند و... مگر هيچ عاقلى چنين مى  گوئيد: استيفراللّه ايد و شما مى خطائى شده

 تواند توريه كند، مشروع نيست دروغ بگويد. باشد و تا انسان مى توريه جايز و گاهى واج  مى

                                                           
 .251ـ صفحه  12سخن بر سه قسم است: راست، دروغ، اصالح بين مردم. بحاراالنوار ـ جلد  -1
 .363ـ صفحه  12دروغ جز در دو موضع قبيح است. وآن دو عبارتند از: دفع شر ظالمين واصالح بين مردم. بحاراالنوار ـ جلد  -2
گيرد، مگر در سه جا، مكر و كيد در حرب كه حرمت آن برداشته شده است ـ كسى كه بين دو نفر اصالح برقرار  بازخواست قرار مىصاح  هر دروغى روزى مورد  -3

اى بـه عيـالش  كند كه وى نگفته است وبدين وسيله ميخواهد بين آن دو  را آشتى دهد ـ كسـى كـه وعـده صورتى نقل مى كند و چيزى از كسى براى ديگرى به مى

 .512ـ صفحه  3با اينكه قصد انجام آن را ندارد. وسايل الشيعه ـ جلد  ميدهد
 .243ـ صفحه  12سخن مرد با زن و زن با شوى خود. بحار االنوار ـ جلد  -4
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گويد: بگـو  مى سرال كرد: كسى را ميخواهند، وى به كنيزشالسالم عليهه است: شخصى از امام صادق  در كتاب مستطرفات سرائر آمد

 اينجا نيست. )موضعى كه وى در آن محل نبوده است( چه حكمى دارد؟ حضرت فرمودند:

 1«ال بَأسَ لَيْسَ بِكَذِبٍ»

حضـرت  كه در قرآن كريم آمده است، قابل تأمل اسـت، سـالمال عليهو حضرت يوسف   السالم عليهبرخى كلمات و سخنان حضرت ابراهيم  

 در جواب قوم خود كه پرسيدند: چه كسى بتها را شكسته است؟ فرمود: السالم عليهابراهيم  

 2«قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هذا...»

 در حاليكه بت بزرگ چنين عملى از او صادر نشده بود.

 به تفريح و جشن برويم، گفت: و يا در جواب كسانى كه به وى گفتند:

 3«فَقالَ اِنّى سَقيمٌ»

 اند. در حاليكه وى برحس  آنچه كه از واقعه رسيده است، ناراحتى مزاجى نداشته

 به برادران خود گفت: السالم عليهو يا حضرت يوسف  

 4«اَيَتُهَا الْعيرُ اِنَكُمْ لَسارِقُوّنَ»... 

 در حاليكه آنها دزدى نكرده بودند.

ـ  2اسـت.  صورت جمله شرطيه بيان شـده خبر نبوده و به السـالم عليهـ كالم ابراهيم   1سخنان محتمالت فراوانى دارد از جمله:  اين

حضرت روحاً به  ـ 3كنم.  حضرت به آسمان نگريست و گفت: من مريضم، يعنى مرض خود را از حركت سيارگان پيش بينى مى

ــ 5نـه خـود حضـرت.  ، از دهان خدمه حضرت يوسف درآمدنـد«اِنَكُمْ لَسارِقُوّنَ»مله ـ ج 4خاطر بت پرستى مردم بيمار بود. 

 طرف سخن بنيامين بود و وى از اين نسبت كه موج  ماندنش در مصر ميشد راضى بود و... .

توانند  ا مىاينه توان گفت كه: اين عبارات هيچكدام دروغ نيستند، گذشته از اين محتمالت كه در كت  تفسيرى آمده است، مى

ريشه بت پرستى را بردارد و  مصاديقى براى توريه باشند، و توريه مطلقاً جايز است چه رسد به اينكه در مسير اصالح قرار گيرد يا

 5يا حقيقت مهمى كه چهل سال مبهم مانده است آشكار كند.

دروغ بـه  ايـم، اگـر رد كه از دروغ پذيرفتـهدر اينكه توريه چه نوع سخنى است، بايد گفت جواب اين سرال بستگى به تعريفى دا

دروغ اسـتًناء  معناى سخن مخالف واقع باشد توريه دروغى است كه از حرمت كذب تخصيصاً استًناء شده است ولـذا توريـه از

بـه  مـا ايـن عقيـده را گشته است. ولى اگر تعريف دوم را پذيرفتيم و دروغ را به معناى سخن مخالف اعتقاد دانستيم كما اينكه

باشـد و بنـابراين توريـه اساسـا  مى عنوان عقيده صحيح مطرح كرديم وبراى آن مريد اقامه نموديم، توريه تخصصاً از دروغ خارج

 دروغ نيست تا استًناء شده باشد.

 استماع كذب

دكسانى كه به حرف گوش دادن به دروغ اگر بدتر از دروغگوئى نباشد از آن كمتر نيست، زيرا چه بسا دروغگو تنها به واسطه وجو

 باشد. گويد و صرف توجه به سخن وى موجبى براى تشويق او مى وى توجه دارند، دروغ مى

 گو جايز است؟ حضرت در پاسخ فرمودند: سرال شد: آيا گوش دادن به سخن افسانه السالم عليهاز امام صادق  

وَاِّنْ كاّنَ النّـاطِقُ عَـنْ ابْلـيسَ فَقَـدْ عَبَـدَ         فَقَدْ عَبَدَ اللّه   عَنِ اللّه ال، مَنْ اَصْغى اِلى ناطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فاّنِْ كاّنَ النّاطِقُ»

                                                           
 .532ـ صفحه  3باشد. وسايل الشيعه ـ جلد  باكى نيست، اين دروغ نمى -1
 ه است.ابراهيم گفت: بلكه اين كار را بزرگشان كرد 63انبياء ـ  -2
 ابراهيم گفت من بيمارم. 32صافات ـ  -3
 اى كاروانيان شما دزد هستيد. 12يوسف ـ  -4
 .341ـ صفحه 2از امام ششم عليه آالف التّحيّة والًّناء رجوع كنيد. اصول كافى ـ جلد « حسن صيقل»به روايت  -5
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 1«اِبْليسَ

 است: قرآن كريم يكى از ويژگيهاى بهشت و نعمتهاى آن را، نبودن دروغ بيان كرده

 2«ال يَسْمَعُوّنَ فيها لَغْواً وَال كِذّاباً»

 ت:در سوره واقعه از كذب تعبير به اثم شده اس

 3«اليَسْمَعُوّنَ فيها لَغْواً وَال تَأثيماً»

 همچنين آيه شريفه:

 4«سَمّاعُوّنَ للْكِذْبِ اَكّالُوّنَ لِلسُحْتِ...»

ديگرى بيابند و  دادند تا بلكه تناقض و يا هر دستاويز دو گونه تفسير شده است: اول آن كه: يهود به كالم پيامبر بسيار گوش مى

 تكذي  كنند.به همان وسيله پيامبر را 

آيـه اسـتماع   دادند و حاضر به پذيرش حق نبودند. مطابق اين تفسير، ايـن هاى بزرگان خود گوش مى دوم آن كه: يهود به دروغ

 كذب را نهى فرموده است.

 توبه

 دروغ، نافرمانى حضرت ربّ جليل است وتوبه از آن به استيفار و انابه و عزم بر ترك هميشگى گناه ميسّر است.

 فمـا توبـة  »توبه كسى كه عمداً دروغ گفته به چيست؟   عرض كردم: يا رسول اللّه آله و عليه اهلل صلىگويد: به رسول خدا   مى اهلل رحمهر  ابوذ

 «الرّجل الّذى يكذب متعمداً؟

 حضرت در پاسخ فرمودند:

 5«اَالِسْتِغْفارُ وَالصَلَواتُ الْخَمْسِ تَغْسِلُ ذلِكَ»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ده از خدا بگويد بنده خدا و اگر از شيطان بگويد بنده شيطان شده است. بحار االنوار ـ اى گوش بسپارد بنده وى شده است، پس اگر گوين خير، كسى كه به گوينده -1

 .264ـ صفحه  12جلد 
 شنوند و نه دروغى. اى مى در بهشت نه سخن بيهوده 35نباء ـ  -2
 شنوند و نه سخن آلوده به گناهى. اى مى در بهشت نه سخن بيهوده 25واقعه ـ  -3
 ن تو بسيار گوش ميدهند تا تو را تكذي  كنند، آنها به دروغ گوش ميدهند ومال حرام را به وفور ميخورند.آنها به سخ 42مائده ـ  -4
 .221طل  غفران و نمازهاى پنجگانه آن را شستشو ميدهند. اعالم الدين از مصادر بحاراالنوار ـ صفحه  -5
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 غسوگند درو
 1«سَميعٌ عَليمٌ   عُرْضَةً لِأيـْمانِكُمْ اَّنْ تَبَرُوا وتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النّاسِ واللّه   وال تَجْعَلُوا اللّه»

محتـرم و  آدمى براى بيان حقيقتى و يا الزام عملى بر خويش ويا تبرئه خود از ميـان تمـام چيزهـائى كـه نـزد او و جامعـه وى

رعايـت مـورد  كند و بدين وسيله خـود را ملـزم بـه و عظيم ترين آنها را انتخاب نموده و به او سوگند ياد مىمقدسند، باالترين 

 نمايد. سوگند ويا اعطاء اطمينان به مخاط  مى

مخاطـ  را وا  كند كه از سوگند خود تخطّـى نكنـد و شود، وجدان وى را مجبور مى مقبوليت عامه نامى كه بدان سوگند ياد مى

 تا به مقتضاى قسم مطمئن باشد. ميدارد

از قداسـت  باشد نزد همه اديان الهى و مسـلمين سوگند به لفظ جالله كه علل العلل همه اشياء و هستى بخش همه خاليق مى

 اى برخوردار است. ويژه

 قبل از طرح مبحث و در پايان اين مقدمه به سه نكته مهم توجه كنيد.

 نكته اول 

باشند  خداى مى باشد و البته اسمائى كه منحصراً وصف مى«  اللّه»حاث تنها قسم يادكردن به لفظ جالله مراد از سوگند در اين اب

 شوند. در همين دايره واقع مى

انسانها، از جمله  لذا سوگند به ساير اسماء مقدس و محترم از اسماء انبياء و اوصياء و اوليا ء، يا مصاحف الهى و يا سوگند به جان

 باشند و بهر حال هيچ اثر تكليفى ندارند. و بى اعتبار بوده و گاهى مشروع نيز نمىقسمهاى ليو 

 اند: در حديث طويل مناهى از سوگند به غير  خدا نهى فرموده وآورده آله و عليه اهلل صلىپيامبر خدا  

 2«ءٍ فى شَى   فَلَيْسَ مِنَ اللّه   مَنْ حَلَفَ بغيرِ اللّه»

 در تبيين آيه شريفه: السالم عليهامام باقر  

 3«ال تَتَبِعُوا خُّطُواتِ الشَيّْطاّنِ...»...

 اند: گامهاى شيطانى را به قسم به نام غير خدا تفسير كرده و فرموده

 4«فَهِىَ مِنْ خُّطُواتِ الشَيّْطاّنِ   كُلُ يَمينٍ بغير اللّه»

 در تفسير آيه شريفه ذيل:

 5«ئَكُمْ اَوْ اَشَدَ ذِكراً...كَذِكْرِكُمْ آبا   فَاذْكُرُوا اللّه»... 

  كه مى فرمايد: باالتر و بيشتر از آنچه كه عرب جاهليـت يـاد پـدران مـى كرد،شـما خـدا را بـه يـاد داشـته باشـيد؛ امـام بـاقر

 فرمايند : مىالسالم عليه

 6«  وَبلى واللّه   وا اَّنْ يَقُولُوا: الواللّهاِّنَ اَهْلَ الجاهِلِيَةِ كاّنَ مَِنْ قَولِهِمْ كَالّ وَاَبيكَ وَ بَال وَاَبيكَ، فَاُمِرُ»

                                                           
نيكى كنيد و تقوا پيشه سازيد و در ميان مردم اصالح كنيد به سـوگند روى نياوريـد. و خـدا  خداى را در معرض قسم خود قرار ندهيد، و براى اينكه 224بقره ـ  -1

 شنوا و داناست.
 .121ـ صفحه  16گذارد. وسايل الشيعه ـ جلد  كسى كه به غير نام خدا سوگند ياد كند، خدا او را به حال خويش مى -2
 ى شيطان پيروى نكنيد.( از گامها21، نور 142، انعام ـ 223، و 163)بقره ـ  -3
 .111ـ صفحه  16هر سوگندى به غير نام خدا از قدمهاى شيطانى است. وسايل الشيعه ـ جلد  -4
 خداى را ياد كنيد همانطور كه در جاهليت پدرانتان را ياد ميكرديد و بلكه بيشتر. 222بقره ـ  -5
ـ  16بود لذا دستور داده شد بگويند: نه به خدا و بلى بـه خـدا. وسـايل الشـيعه ـ جلـد « رتنه به جان پدرت و بلى به جان پد»همانا عرب جاهلى تكيه كالمش  -6

 .112صفحه 
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 فرمايند : در خصوص عدم اعتبار و بى اثر بودن سوگند به غير  خدا مى السالم عليهحضرت امير  

 1«  اَو حَلَفتُ باللّه   ءٍ حَتّى يَقُولَ: اَقْسَمْتُ باللّه اِذا قال الرّجُلُ: اَقْسَمْتُ اَوْ حَلَفْتُ فليْسَ بِشَى»

 فرموده است: السالم عليهمام صادق  وا

 2«ونَحُوُذلِكَ   الَيمينُ الَتى تُكَفَرُ اَّنْ يَقُولَ الرَجُلُ: الوَاللّه»

عصر، ليل، صـبح  اكنون جاى پاسخ به اين سرال است كه با توجه به قسمهاى خداوند به اشياء مختلف چون فجر، شفق، ضحى،

 حيح نيست.و...، چگونه قسم خاليق به غير خداوند ص

« المعبود سـواه» در پاسخ اين سرال بايد گفت: خاليق خداوند تنها جايز است به معبود خويش قسم ياد كنند، امّا ربّ جليل كه

 اند: فرموده در پاسخ همين سرال السالم عليههايش سوگند داشته باشد، امام باقر   تواند بخود و يا هر كدام از آفريده مى

 3«جَلَ اَّنْ يُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِما شاءَ ولَيْسَ لِخَلْقِهِ اَّنْ يُقْسِمُوا االّ بِهِعّزَوَ   اِّنَ للّه»

 نكته دوم 

 باشد. سوگند در واقع نوعى پيمان با خدا مى

 وَال يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَـوْمَ    يُكَلِمُهُمُ اللّه واَيْمانِهِم ثَمَناً قليالً اُولئكَ الخَالقَ لَهُمْ فى اآلخِرَةِ وال   اِّنَ الَذينَ يَشْتَرُوّنَ بِعَهْدِ اللّه»

 4«القيمَةِ واَل يُّزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ

 يابيم كه عهد و سوگند در آيه به يا معنا آمده است. اگر به شأن نزول اين آيه توجه كنيم درمى

توراتهـاى  را ازآلـه و عليـه اهلل صلىماتى زدند تا اسم خاتم االنبياء  از سران يهود دست به اقدا« ابى رافع وحىّ بن اخط  وكع  بن اشرف»

 دست نويس خود حذف كنند و سوگند ياد كنند كه تورات همين است كه هست و تحريف نشده است.

 نزول آيه فوق دنائت آنان را آشكار ساخت.

نمـود،  مـى يكرد و به دروغ ادعاى مالكيت آن رازمينى را از كسى طل  م« اشعث بن قيس»اند: كه  برخى ديگر از مفسران آورده

 صاحبش بازگرداند. وقتى آماده سوگند شد آيه فوق نازل گرديد و اشعث از ترس رسوائى بيشتر به حق گردن نهاد و زمين را به

بسـتن اسـت  با توجه به شأن نزول آيه، آشكار است كه سوگند در واقع خداى را به شهادت گرفتن و نوعى عهد و پيمان با خدا

عذاب براى آن اشـاره  باشد و به همين جهت در اين آيه به پنج گونه ولذا اهميت سوگند از عهد و پيمان با خاليق بسى برتر مى

تطهير و تزكيه نشدن، وجـوب  است كه عبارتند از: بى بهرگى در آخرت، عدم تكلم خداى با آنها، عدم توجه خداوند به آنها، شده

 عذاب دردناك.

 وم نكته س

 سوگند به دو بخش كلى قابل تقسيم است.

ممكـن اسـت  گاهى سوگند به زمان حال يا گذشته و صدور و عدم صدور فعلى يا قولى در آن زمان تعلق دارد. چنين سوگندى

دس نهـى شـارع مقـ تواند مكروه و يا حرام باشد، نوع حرام آن مشتمل بر خبر دروغ آميز است و قابـل جايز والزم بوده و نيز مى

 باشد. مى

ياد كننـده  كند، در اين نوع از قسم اگر گاهى سوگند به زمان آينده نظر دارد و بر لزوم انجام عمل يا سخنى در آينده تاكيد مى

ولى اگر قصد انجـام  باشد سوگند، نيّت انجام متعلق سوگند خود را داشته باشد و به انجام برساند، سوگند وى جايز و مشروع مى

                                                           
 .111ـ صفحه  16اينكه كسى بگويد قسم خوردم كافى نيست، بلكه بايد بگويد به خدا قسم خوردم. وسايل الشيعه ـ جلد  -1
 .125ـ صفحه  16وسايل الشيعه ـ جلد  قسمى كفاره دارد كه انسان بگويد، نه به خدا و نحو اين. -2
ـ صـفحه  16توانند به غير  از خالق خود به كسى سوگند بخورند. وسـايل الشـيعه ـ جلـد  تواند به هركدام از مخلوقينش سوگند ياد كند ولى خاليق نمى خدا مى -3

121. 
گويد،  اى در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آنان سخن نمى كنند بهره عامله مىكسانى كه پيمانهاى الهى و سوگندهاى خود را با بهائى اندك م 11آل عمران ـ  -4

 نمايد، وعذاب دردناكى دارند. نگرد، وآنها را از گناه پاك نمى و در قيامت به آنها نمى
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 انجام ندهد، سوگند وى جايز نبوده و مستلزم پرداخت كفاره است.نداشته و يا 

 توان سوگند را به دو بخش كلى تقسيم كرد. از نظر ديگر نيز مى

 گاهى متعلق سوگند راست است، چنين سوگندى به فراخور خود ممكن است واج  يا جايز و مكروه باشد.

صـورت حـرام  هم ممكن است واج  و يا جايز باشد و در غيـر ايـن دوباشد، اين نوع از سوگند  و گاهى متعلق سوگند دروغ مى

 است.

 گيرى خواهيم كرد. پى هاى سوگند و اختالط حكم برخى از آنها، اين مبحث را تحت عناوين ديگرى البته به واسطه كًرت شاخه

 مشروعيت سوگند

خـداى    نيـز هسـت. قـرآن كـريم بارهـا سـوگندباشد و گاهى براى اثبات مطلبى مهم، واج اساساً قسم ياد، نمودن مشروع مى

 متعادل را بيان فرموده است.

بلـد، صـبح،  سوگند به مواقع نجوم، سوگند به ديدنيها و ناديدنيها، رب مشرقها و ميربها، يوم القيمه، نفس لوامه، خُنّنس، شـفق،

 اند. هم و با اهميّت ياد شدهاى م باشند كه هر كدام براى بيان نكته ظهر، عصر و.. از جمله قسمهاى خداوند مى

سـوگند  خورد كه همه داللـت بـر مشـروعيت هاى زيادى از سوگند به چشم مى نمونه السـالم عليهمدر كلمات نبى خاتم و معصومين  

ه نيست والبته بـ الزمالسـالم عليهمنمايند. بيان شاهد در اين زمينه بخاطر كًرت چنين سوگندهائى در ميان فرمايشات معصومين   مى

 عنوان نمونه به خبر ذيل توجه كنيد:

كـاظم   شـود. وى وكيـل امـام و از دوستان مورد اعتماد آن حضرت شمرده مى السالم عليهاز اصحاب امام صادق  « يونس بن يعقوب»

بعهـده  ه و تجهيـز او رادر مدينه از دنيا رفته است، گويند: امام شخصا وى را كفـن نمـود السالم عليهبوده و در زمان امام رضا   السالم عليه

گويـد:  مـى خوانند ولى با اين وصف او را از اجلّه فقهـا و علمـاء ميداننـد. وى مى« فطحى»داشته است. اهل رجال هر چند او را 

 1«. واللّه»گفتند  بسيار مىالسالم عليهحضرت صادق  

 سوگند واجب

باشد، بر همـين  مى ام وى اطمينان بخش بوده و مسكّن آالماز آنجا كه توجه به خداى متعال، عالى ترين نياز فطرى بشراست، ن

شدن خونى جلوگيرى شود و يا  اساس اگر اثبات حقّ و بيان مطلبى مهم به سوگند بستگى داشته باشد، مًالً با سوگند از پايمال

 شود. عرضى محفوظ گردد، در اين صورت سوگند الزم و واج  مى

 ور بايستى از توريه استفاده كرد.البته الزم به ذكر است كه حتى المقد

 فرمايد : داند و مى در بيان تقسيم انواع قسم، سوگند دروغ را در مورد ذيل مشمول ثواب مى السالم عليهامام صادق  

خاَلصِ  جُلُ فى خَالصِ اِمْرَءٍ مُسْلِمٍ اَوْفَامَا الَذِى يُوجَرُ عَلَيها الرَجُلُ اِذا حَلَفَ كاذباً وَلَمْ تَلّْزَمْهُ الكَفّارَةُ فَهُوَ اَّنْ يَحْلِفَ الرَ»

 2«مالِهِ مِنْ مُتَعَدٍ يَتَعَدّى عَلَيْهِ مِنْ لِصٍ اَوْ غَيْرِهِ

                                                           
 اند.   پيرو عبداهلل افطح،فرزند ديگر آن حضرت شده،السالم عليهشود كه بعد از امام صادق   (.فطحيه به گروهى اطالق مى142ـ صفحه  16)وسايل الشيعه ـ جلد  -1
گرى خواه دزد يا غيـر وامّا آن سوگند دروغى كه اجر و پاداش دارد و كفاره نيز ندارد، سوگندى است كه انسان براى خالصى مسلمانى يا رهائى اموال وى از تجاوز -2

 .163ـ صفحه  16آن، ياد كند. وسايل الشيعه ـ جلد 
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 سوگند مكروه

 سوگندى كه متعلق آن امرى صادق باشد و بيان آن به حد لزوم نرسد، مكروه است.

همين بخش از  شود و مورد بحث در مباحث اخالقى نيز مى اى از قسمهاى متعارف بين مردم را شامل سوگند مكروه درصد عمده

 باشد. سوگند مى

بـراى هـر  اى برخوردار است و صحيح نيست اين لفظ ورد زبان شود و گاه و بيگـاه از قداست ويژه«  اللّه»بايد دانست لفظ جالله 

 چيز و ناچيزى لقلقه زبان گردد.

پاى سـوگند  فرمايد: حتى در كارهاى نيا و اصالح بين مردم دارد. اين آيه مىاى كه در آغاز بحث آمد به همين نكته اشاره  آيه

 را به ميان نكشيد و خداى را در معرض سوگند قرار ندهيد.

 اينا به بخشى از روايات در اين زمينه توجه كنيد:

 1«خنيْراً مِمّا ذنهن ن مِنْهُ   اللّه اننْ ينحْلِفن بِهِ، انعْطاهُ   مننْ انجنلّن اللّه:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 در اين روايت عالوه بر نهى از مطلق سوگند، از قسم براى به دست آوردن مال و هر چيز ديگر نهى شده است.

 سوگند در معامالت براى فروش متاع اگر راست باشد از قسم سوگند مكروه است.

 اند: در اين باره فرموده السالم عليهامام صادق  

 2«عَّزَوَجَلَ لَيُبْغِضُ الْمُنْفِقَ سِلْعَتَهُ بِاأليْماّنِ   ّنَ اللّهاِ»

 سوگند حرام

و معصـيت  سوگند خالف اعتقاد و واقع در امور گذشته و نيز سوگند به چيزى در آينده كه نيّت انجام آن را نداشته باشد، حرام

 باشد. است و مستوج  كفاره مى

 هم پرداخته است.قرآن كريم در دو موضع به اين م

 3«غَفُورٌ حَليمٌ   بِاللَغْوِفى اَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّه   ال يُؤاخِذُكُمُ اللّه»

 در آيه ديگر كه خواهد آمد به كفاره شكستن قسم نيز اشاره شده است.

 ه است، به برخى از اين روايات توجه كنيد:در اخبار و احاديث به اثرات منفى سوگند دروغ اشاره شد
 ـ نابودى ديار 1

 4«اِيّاكُمْ والْيـَمِينَ الْفاجِرَةَ فَانَها تَدَعُ الدِيارَ بَالقِعَ مِنْ اَهْلِها:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه
 ـ قّطع نسل 2

 5«الْفَقْرَ الْعُقْرَ اَلْيـَمِينُ الكاذِبَةُ تُورِثُ العَقِبَ:»السالم عليهقال الصادق  
 ـ نازائى 3

 «اِّنَ الَيمينَ الفاجِرَةَ لَتَنْغُلُ الرَحِمَ:»السالم عليهقال الصادق  

 فرمايند : چيست؟ و حضرت مى« تنيل الرحم»كه راوى حديث است عرضه ميدارد: معناى « طلحة بن زيد»

 6«تَعْقَمُ»

                                                           
كنـد. وسـايل  اى را بزرگتر از آن بشمارد كه به وى سوگند ياد كند، خداوند بهتر از آنچه كه به واسطه ترك قسم از دست داده است بـه او عطـا مـىكه خد كسى -1

 .142ـ صفحه  11الشيعه ـ جلد 
 .151ـ صفحه  16د خداى متعال خشمگين است از كسى كه كاالى خود را با قسم رواج دهد و به فروش رساند. وسايل الشيعه ـ جل -2
كند و خدا آمرزنده و بردبار  كند، امّا به آنچه دلهاى شما كس  كرده مواخذه مى كنيد مراخذه نمى خدا شما را بخاطر سوگندهائى كه بى توجه ياد مى 225بقره ـ  -3

 است.
 .511شوند. عقاب االعمال مترجم ـ صفحه شود شهرها بدون ساكنين گردند و اهل آنها نابود  از سوگند دروغ بپرهيزيد، زيرا موج  مى -4
 .511شود. عقاب االعمال مترجم ـ صفحه  سوگند دروغ موج  قطع نسل آدمى مى -5
 .512نمايد. عقاب االعمال مترجم ـ صفحه  سازد ـ عقيم و نازا مى قسم دروغ رحِم را دگرگون مى -6
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 ـ محاربه با خداوند 4

 1«عّزّوجلّ   نْ حَلَفَ عَلى يَمينٍ وَهُوَ يَعْلُمَ اَنَهُ كاذِبٌ فَقَدْ بارَزَ اللّهمَ:»السالم عليهقال الصادق  
 ـ فقر و تهيدستى 5

 2«اَلْيـَمينُ الْكاذِبَةُ مُنْفِقَةٌ لِلسِلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْكَسْبِ:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 مصاديق

 از:برخى از مصاديق سوگند حرام عبارتند 
 داند ـ خدا مى 1

كسـانى كـه در  حرمت قسم دروغى كه توأم با بيان حضور خدا و شهادت او و علم او باشد از تاكيد بيشترى برخوردار است ولـذا

مورد نهى شديد قـرار  كنند، عمل آنها سوگند خود از الفاظى چون خدا ميداند، خدا شاهد است، خدا غض  كند و... استفاده مى

 گرفته است.

 3«يَعْلَمُ فيما اليَعْلَمُ اِهْتَّزَ لِذلكَ عَرْشُهُ اِعظاماً لَهُ   مَنْ قالَ اللّه:»السالم عليهل الصادق  قا

 اند. ( كمتر و كوچكتر از خداوند نيافته گوئى برخى براى اثبات مطل  كاذب خود كسى را )نعوذ باللّه

 4«عَّزَوَجَلَ: اَمّا وَجَدْتَ اَحَداً تَكْذِبُ عَلَيْهِ غَيْرِى   وَكاّنَ كاذِباً قالَ اللّه   اذا قالُ العَبْدُ عَلِمَ اللّه:»السالم عليهقال الصادق  
 السالم عليهمو ائمه  آله و عليه اهلل صلىـ برائت از خدا و پيامبر  2

چنين و چنان  باشم اگر برىجويند و ميگويند: از خدايا دين او ويا...  شود برخى براى اثبات ادعاى خود برائت از خدا مى ديده مى

 نباشد. چنين سوگندى مشروع نبوده و حرام است.

 فرمودند:« من برى از دين محمد باشم كه...»گفت  به كسى كه مى آله و عليه اهلل صلىپيامبر خدا  

 5«وَيْلَكَ اِذا بَرِئْتَ مِنْ دينَ مُحَمَدٍ فَعَلى دينِ مَنْ تَكُوّن؟»

 با او سخن نگفت تا از دنيا رفت. گويد: رسول خدا ديگر راوى مى

 به من فرمودند: السالم عليهگويد: امام صادق   مى« يونس بن ظبيان»

 6«يا يُونُسُ ال تَحْلِفْ بِالْبَرائَةِ مِنّا، فاِنَهُ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرائَةِ مِنّا صادِقاً اَوْ كاذِباً فَقَدْ بَرِءَ مِنّا»
 ـ يمين غموس 3

غموس به قنسنمى  است، غموس يعنى امرى سخت و شديد. سوگند« يمين غموس»روغ، سوگند معروف به از جمله سوگندهاى د

 گويند كه شخصى براى تصرف و توقيف مال مسلمانى ياد كند.

 فرمايند: مىالسالم عليهاين سوگند مستوج  عذاب اخروى و دنيوى است.امام صادق 

 1«، الرَجُلُ يَحْلِفُ عَلى حَقِ اِمْرَءٍ مُسْلِمٍ عَلى حَبْسِ مالِهِاَلْيـَمينُ الغَمُوسُ الَتى تُوجِبُ النّارَ»

 فرمايد: نيز آن حضرت در بيان رسيدن سريع وزر و وبال اين سوگند به صاحبش مى

 3«اَلْيـَمِينُ الْغَمُوسُ يُنْتَظَرُ بِها اَرْبَعينَ يَوْماً»

                                                           
 .512رزه با خداى برخاسته است. عقاب االعمال مترجم ـ صفحه گويد، گوئى به مبا كسى كه سوگند ياد كند و بداند دروغ مى -1
 .46331كند. كنزالعمال ـ  بركت مى دهد، ولى كس  را بى سوگند دروغ كاال را رواج مى -2
 .152ـ صفحه  16لشيعه ـ جلد داند، با اينكه او به غير آن آگاه است، بخاطر عظمت خداوند عرش الهى را به لرزه درآورده است. وسايل ا كسى كه بگويد خدا مى -3
ـ  16فرمايد: آيا كسى غير من نيافتى كه بر او دروغ ببندى؟ وسـايل الشـيعه ـ جلـد  گويد، خداى متعال مى كسى كه بگويد خدا ميداند در آنجا كه وى دروغ مى -4

 .152صفحه 
 .433ـ صفحه  1ى. فروع كافى ـ جلد برى شوى بر دين چه كسى هست آله و عليه اهلل صلىواى بر تو اگر از دين محمد   -5
 (.433ـ صفحه  1اى يونس سوگند به برائت از ما مخور، كه هر كه بر برائت ما قسم بخورد چه راستگو يا دروغگو باشد از ما برى است. )فروع كافى ـ جلد  -6
 .154ـ صفحه  16ياد كند. وسايل الشيعه ـ جلد  سوگند غموس كه موج  دخول در آتش است، آنست كه آدمى براى تصرف مال و حق مسلمانى قسم -1
 .511كشد كه وبالش به صاحبش ميرسد. عقاب االعمال مترجم ـ صفحه  سوگند غموس، چهل روز طول نمى -3
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 كفاره سوگند

كفاره حنث  باشد، آينده است اگر حنث شود و شكسته گردد مستوج  كفاره مىسوگندى كه متعلق به تحقق يا ترك عملى در 

است و در صورت عدم  قسم اطعام ده نفر يا پوشاندن همين تعداد بوده و حنث كننده در انتخاب هر كدام از اين دو كفاره مخيّر

 امكان اين دو ، بايد سه روز روزه بگيرد.

 فى اَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَدْتُمُ االَيْماّنَ فَكَفّارَتُهُ اِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكينَ مِنْ اَوْسَـطِ مـا   بِاللَغْوِ   ال يُؤاخِذُكُمُ اللّه»

ـ  اِذا حَلَفْـتُمْ وَاحْفَظُـوا    انِكُمْتُّطْعِمُوّنَ اَهْليكُمْ اوكِسْوَتُهُمْ او تَحْريرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثالثَةِ اَيّامٍ، ذلِكَ كَفّارَةُ اَيْم

 1«لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَكُمْ تَشْكُروُّنَ   كذلِك يُبَيِنُ اللّه اَيْمانَكُمْ

 دو نكته

كسـى كـه  شود تا آدمى خود را فاعل ما يشـاء ندانـد والبتـه«  ان شاء اللّه»چه نيا است سوگند، مقيد به خواست خداوند  ـ  1

 كند و آن را بشكند، كفاره ندارد. سوگند خود را مقيد به مشيت الهى

 2«مَنِ اسْتَثْنى فِى الْيـَمِينِ فَالحِنْثَ واَل كَفّارَةَ:»السالم عليهقال على  

سپس متوجـه  چنانچه خواهيم گفت متعلق سوگند بايستى امرى مرجوح نباشد، لذا اگر شخص سوگند به امرى ياد نمود و ـ  2

 قسمى مستوج  كفاره نيست. شد كه آن مسئله مرجوح است، شكستن چنان

تـرك  يابد كـه پرسيدم: كسى سوگند ياد كرده تا عملى را انجام دهد و اينا در مى السالم عليهگويد:از امام صادق   مى« سعيد اعرج»

 فرمودند: آن عمل بهتر است و حتى اگر ترك نكند ممكن است گنهكار قلمداد شود، تكليف وى چيست؟ حضرت در پاسخ

 3«: اِذا رنانيْتن خنيْراً مِنْ ينمينِان فندنعْهاآله و عليه اهلل صلى    تَ قَوْلَ رَسُولِ اللّهاَمّا سَمِعْ»

 و نيز همان حضرت فرموده است:

 4«مَنْ حَلَفَ عَلى يَمينٍ فَرَأى ما هُوَ خَيْرٌ مِنْها فَلْيَأْتِ الَذى هُوَ خَيْرٌ مِنْها وَلَهُ حَسَنَةٌ»

دانسـته  باقى ماندن بر قسم مرجوح و ترك عمل راجح را به خاطر آن قسم، فري  شـيطانى السـالم عليه  در روايت ديگرى امام ششم

 5است.

 متعلق سوگند

طاقت بشر است و  متعلق قسم بايستى امرى ممكن و جايز باشد، پس اقامه قسم بر چيزى كه عقالً امكان تحقق ندارد و خارج از

مشروع نيست، از مصاديق  او نيست، همچنين اقامه قسم بر چيزى كه شرعا تحقق آن نيز سوگند وسواسى كه حنث آن به اراده

 شوند و اثر تكليفى بر آنها مترت  نيست . سوگند ليو محسوب مى

تكليـف وى  پرسيدم: كسى سوگند ياد كرده كه فرزندش را نحـر كنـد،السالم عليهگويد: از امام ششم   مى«  عبداللّه ابى بن عبدالرحمن»

 حضرت فرمودند: چيست؟

 6«ذلِكَ مِنْ خُّطُواتِ الشَيّْطاّنِ»

                                                           
كفّاره اين گونه قسمها اطعـام كند،  ايد، مواخذه مى كند، ولى در مقابل قسمهائى كه محكم كرده خداوند شما را بخاطر سوگندهاى بيهوده مراخذه نمى 32مائده ـ  -1

باشد، و كسى كه قادر بر انجام اينها نباشد سـه روز روزه  دهيد. و يا پوشاندن لباس برده نفر و يا آزاد كردن يا برده مى ده فقير، از غذاهائى است كه به اهل خود مى

حفظ كنيد، اين چنين خداوند آيات خود را براى شما بيان ميدارد تا شكر او  كنيد، سوگندهاى خود را بگيرد، اين كفّاره سوگندهاى شماست وقتى كه سوگند ياد مى

 بجا آوريد.
 .133ـ صفحه  16كسى كه مشيت الهى را قيد قسم خود قرار دهد، شكستن قسم و يا كفاره ندارد. وسايل الشيعه ـ جلد  -2
 .115ـ صفحه  16د: اگر بهتر از قسم خود چيزى ديدى، قسم را رها نما. وسايل الشيعه ـ جلد اى كه فرمودن را نشنيده آله و عليه اهلل صلىآيا فرمايش پيامبر خدا   -3
 .116ـ صفحه  16 كسى كه بر چيزى سوگند ياد كند و سپس بهتر از آن را ببيند، آن را انجام دهد و براى او بخاطر اين عمل ثوابى است. وسايل الشيعه ـ جلد -4
 (.443 ـ صفحه 1)فروع كافى ـ جلد  -5
 .212ـ صفحه  16اين از قدمهاى شيطان براى فري  انسانهاست. وسايل الشيعه ـ جلد  -6
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 فرمودند: آيه شريفه: السالم عليهعلى بن ابراهيم در تفسير خود آورده است:امام صادق  

 1«لَكُمْ...   يا اَيُهَا الَذينَ آمَنُوا التُحَرِمُوا طَيِباتِ ما اَحَلَ اللّه»

شبها اصـالً  سوگند ياد كرده بودند كهالسـالم عليهمان بن مظعون نازل شده است.حضرت امير  وبالل وعً السالم عليهدر مورد حضرت امير  

 همبستر نشود. نخوابند،بالل قسم ياد نموده بود كه روزها افطار نكند،ابوذر نيز قسم خورده بود كه هيچ وقت با همسرش

وثنـاى  فت و نداى نماز داد، سپس به منبر رفت و بعـد از حمـدسوى مسجد ر در پى شنيدن اين ماجرا به آلـه و عليه اهلل صلىرسول خدا  

شـوم.  همبستر مى خوابم، اند، شما بدانيد كه من ش  مى الهى فرمود: چه شده است كه مردم حاللهاى خدا را بر خود حرام كرده

 كنم. و هركه از سنّت من اعراض كند از من نيست. روز افطار مى

 ايم. آنگاه اين آيه شريفه نازل شد كه: م خوردهآن سه گفتند:اى رسول خدا، ما قس

 2«بِاللَغْوِفى اَيْمانِكُمْ...   اليُؤاخِذُكُمُ اللّه»

 اى كه در آغاز بحث گذشت: در توضيح آيه

 «عُرْضَةً الَِيْمانِكُمْ...   وال تَجْعَلُوا اللّه»

شده اسـت و از  چنين رواياتى كه در تفسير آيه وارداى از تفسير آن را گفتيم، برخى مفسرين به مقتضاى سياق آيات و هم شيوه

ايـد آن را  يـاد كـرده به معناى مانع آمده است. لذا معناى آيه اين است كه اگر سوگندى« عُرْضنة»جمله روايت سابق، ميگويند: 

ر سوگندى ياد كرديد و اگ مانع عمل خير خود نبينيد و به واسطه آن سوگند، كار خير و اعمال نيا را ترك نكنيد. به بيان ديگر

 كند. خذه نمىٔمتعال مو بعد متوجه شديد كه آن قسم با برخى اعمال نيا منافات دارد، سوگند را رها كنيد كه خداى

قسمهاى ليوى  باشد كه در مورد عدم مواخذه تر است و شاهد آن سياق آيات وآيه بعد مى به نظر ما اين تفسير براى آيه مناس 

 كنيد: كند، به يكى از اين احاديث توجه انچه گفتيم رواياتى هم بر اين تفسير داللت مىآمده است والبته چن

 اند: در تفسير آيه شريفه فوق فرموده السالم عليهامام صادق  

 3«هُوَ اِذا دُعيتَ لِصُلحِ بَيْنَ اثْنَيْنِ التَقُلْ عَلَىَ يَمينٌ اَّنْ الاَفْعَلَ»
 

 

 شهادت كذب

 نِيّـاً اَوْ فَقيـراً  آمَنُوا كُونُوا قَوّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوالِدَينَ واالَقْرَبينَ اِّنْ يَكُنْ غَ يا اَيُهَا الَذينَ»

 4«كاّنَ بِما تَعْمَلُوّنَ خَبيراً   لّهاَوْلى بِهِما، فاَل تَتَبِعُوا الْهَوى اَّنْ تَعْدِلُوا وَاِّنْ تَلْوُوا اَوْ تُعْرِضُوا فَاِّنَ ال   فَااللّه

هر چيـزى در  يكى از ارزشهائى كه اسالم در پى ريزى آن در جامعه بسيار كوشيده است، عدالت است، عدل به معناى قراردادن

ر يعنى عدالتى كه آشكا باشد، قسط و عدل فرق چندانى ندارند، االّ اينكه قسط جاى خود و اعطاء نصي  هر كسى به خودش مى

قابل احساس عينى نباشد. طبعـا  و واضح باشد همانند مكيل و موزون در ترازو كه بعينه قابل مشاهده است. ولى چه بسا عدالت

ها، موج  انحراف جامعـه از  شبهات و وسوسه اصطكاك زياد زندگى اجتماعى از سوئى و قانع نبودن هركس به حقِّ خود يا بروز

 يابد. احتياج به محكمه قضاوت مىشود و  مى« صداقت»فطرت الهى خود 

حـدود و چهـار  دين مبين اسالم كه در پى اجراى عدالت در جامعه است، ابواب مختلفى در اين خصوص مطرح نموده و با بيان

                                                           
 اى كه خداوند بر شما حالل كرده، بر خود حرام ننمائيد. اى مرمنين چيزهاى پاكيزه 31مائده ـ  -1
 (.113ـ صفحه  16)وسايل الشيعه ـ جلد  -2
 .212ـ صفحه  16ام وارد نشوم. وسايل الشيعه ـ جلد  ردند، نگو من قسم خوردهاگر تو را براى آشتى ميان دو نفر دعوت ك -3
خداونـد  اى مرمنين به عدالت قيام كنيد، براى خدا گواهى دهيد هر چند به زيان شما يا والدين و نزديكان شما باشد، اگر آنها غنى يـا فقيـر باشـند 135نساء ـ  -4

شويد، و اگر حق را برگردانيد يا از اظهار آن اعراض كنيد، خداوند به كردار شما  و هوس پيروى نكنيد كه از حقّ منحرف مى سزاوارتر است كه حامى آنها باشد، از هوا

 آگاه است.
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قضاء، حدود، ديات، قصاص،  باشد. ابوابى چون هاى مشخص درصدد بازگشت شخص ويا جامعه منحرف از مسير عدالت مى چوبه

زيـادى پيرامـون اوصـاف شـخص قاضـى،  اند، در قانون قضائى اسـالم، دسـتورات ادت، براى همين مهم طرح شدهو نيز باب شه

 وضعيت محكمه، حدّ و تعزير هر مسئله و... وارد شده است.

دسـتورات صـريحى  بايست بر طبق شهود و بيّنه حكم كند، به خاطر اقامه قسط و عدل در دادرسى، از آنجا كه قاضى گاهى مى

مقوله به بحًى كوتاه در همين  شود. در اين امون لزوم شهادت، وضعيت شهود و اوصاف آنها در ميان آيات و روايات ديده مىپير

 پردازيم. خصوص مى

 وجوب اجابت

ايـن وسـيله  شهادت شهود طبعا به ضرر يكى از طرفين دعواست، و چه بسا شاهد نوعى وابستگى با آن طرف داشته باشـد وبـه

 داء شهادت خوددارى كند.بخواهد از ا

پيامبر خـدا   شود، بدان حد كه ولى از آنجا كه هدف اسالم احقاق حقّ در جامعه است و در اين مورد هيچ خط قرمزى ديده نمى

صـ  كـرده ن در كنار يهودى در محكمه قاضى كه خود او، وى را السالم عليهسينه خود را باال ميزنند تا قصاص شوند و على  آله و عليه اهلل صلى

 نشيند. است مى

توجه نشـود،  بر اين اساس نخستين دستور اسالم اين است كه عاليق شخصى و بيضهاى فردى كنار رود و به غير حقّ به چيزى

شما باشد، اينها همه  فرمايد: حق الهى را اقامه كنيد حتى اگر احقاق اين حقّ به ضرر شما يا والدين وبستگان ولذا با صراحت مى

 باشد. خواهشهاى نفسانى است و ترجيح حقّ خداى متعال بر آنها الزم مىهواها و 

 شهادت نمايد. بايست براى اداء شهادت حاضر شوى والزم نشود ذى حقّ از تو طل  فرمايد: خودت مى بنابراين در قدم اوّل مى

 1«ها قنبْلن اننْ ينسْأنلنهاخنيْرُ الشّنهادنةِ ما ينشْهندُ بِها صاحِبُ:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 وآنكه شهادت ندهد معصيت كار بوده

 2«بِما تَعْمَلُوّنَ عَليمٌ   واَلتَكْتُمُوا الشَهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَاِنَهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّه»... 

 است كه به دروغ شهادت دهد. وگناه او برابر كسى

 3«نْ كَتَمَ شَهادَةً اِذا دُعِىَ اِلَيْها كاّنَ كَمَنْ شَهِدَ بِالّزُورِمَ:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 فرمايند : اى كه گذشت در ضمن حديث مناهى مى در تفسير آيه آله و عليه اهلل صلىپيامبر خدا  

 4«لَحْمَهُ عَلى رُئُوسِ  الْخَاليِقِ   مَنْ كَتَمَها اَطْمَعَهُ اللّه»

 ثواب گواهى دادّن

روايـات  اى را در براى ترغي  و تشويق شهود به حضور در مجلـس قضـاوت و اداء شـهادت، ثوابهـاى عديـده السـالم عليهممعصومين  

 اى از آنهاست. اند كه مًوبت ذيل نمونه مختلف بيان فرموده

 سْلِمٍ اَتى يَوْمَ القِيمَةِ وَ لِوَجْهِهِ نورٌ مَدَ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُوَمَنْ شَهِدَ شَهْادَةَ حَقٍ لِيُحْيى بِها حَقَ اِمْرِءٍ مُ:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 5«الْخَالئقُ باِسْمِهِ وَنَسَبِهِ

 
 

                                                           
 .11131بهترين گواهى، اداء شهادت شاهد است قبل از اينكه ذى نفع طل  شهادت كند. كنز العمال ـ  -1
 دهيد آگاه است. هر كس آن را كتمان كند قلبش گنهكار است و خداوند به آنچه انجام مىو شهادت را كتمان نكنيد پس  233بقره ـ  -2
 .11143طلبند و او كتمان شهادت كند، همانند كسى است كه به دروغ گواهى داده است. كنز العمال ـ  كسى كه او را براى اداء شهادت مى -3
 (.223ـ صفحه  13ور خاليق گوشتش را بخوردش دهد. )وسايل الشيعه ـ جلد كسى كه شهادت را كتمان كند، خداوند در قيامت و درحض -4
شود و خاليق او  اى پر فروغ كه تا چشم كار كند نورش همه جا را روشن كند، وارد محشر مى و هر كس شهادتى به حقّ دهد تا حقّ مسلمانى را زنده كند، با چهره -5

 .221ـ صفحه  13جلد را به نام و خاندان بشناسند. وسايل الشيعه ـ 
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 رجوع از شهادت

يا تهديدات از  شود حقّى پايمال گردد و چه بسا آدمى را مجبور به بيان شهادت نمايد، ولى تطميعات و وجدان بيدار، حاضر نمى

 نمايند. ست بر نفس او مسلط شده و وى را به پس گرفتن شهادت با ذكر توجيهات واهى وادارسوى باطل ممكن ا

 فرمايد:  عذاب و جايگاه چنين انسانى را كه از شهادت حق خود برگشته است،اين گونه بيان مى آله و عليه اهلل صلىپيامبر خدا 

 لَحْمَهُ على رُئُوسِ الخَالئِقِ وَ يَدْخُلُ النّارَ وَهُوَ يَلُوكُ   هادَةٍ اَوْ كَتَمَها اَطْعَمَهُ اللّهوَمَنْ رَجَعَ عَنْ شَ:»آلـه و عليـه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 1«لِسانَهُ

 شهادت زور

آيات، پرهيز از  بيان شده است، يكى از اوصاف بندگان شايسته خداوند در اين« عباد الرحمن»در پايان سوره فرقان خصوصيات 

 ست.شهادت به دروغ ا

 2«وَالَذينَ اليَشْهَدُوّنَ الّزُورَ...»

باشـد. ايـن  مـى ، معاونت در گناه، غصـ  حقـوق غيـر، و... شهادت كاذب مشتمل بر چندين گناه از جمله: دروغ، سد سبيل اللّه

 معصيت در اخبار و احاديث به شدّت تقبيح شده و مكافات و مجازاتهائى براى آن بيان شده است.

ـ    :»السـالم عليـهقال الصادق    الشُهُودُ الّزُوُرِ يُجْلَدُوّنَ جَلْداً)حَدًا( لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ وَذلِكَ اِلَى االِْمامِ، وَيُّطافُ بِهِـمْ حَتّـى يُعْرَفُـوا فَ

 3«يَعُودُوا

 اند. چنين بيان فرموده السالم عليهشيوه جان دادن برخى رابراى حضرت امير  آله و عليه اهلل صلىپيامبر 

 «صيحُ جَهَنَمَاِّنَ مَلِكَ الْمَوْتِ اِذا نَّزَلَ فَقَبَضَ لِقَبْضِ رُوحَ الكافِرِ نَّزَلَ مَعَهُ بِسَفُودٍ مِنْ نارٍ فَيَنّْزِعُ رُوحَهُ فَيَ يا عَلِىّ»

 گفتند: آيا كسى از امت شما بدين صورت جان ميدهد؟ السالم عليهحضرت امير  

 4«ظُلْماً وَشاهِدُ زُورٍ نَعَمْ، حاكِمٌ جائِرٌ وَآكِلُ مالِ الْيَتيمِ»

 و در قيامت:

 5«يُبْعَثُ شاهِدُ الّزُورِ يَوْمَ القِيمَةِ يَدْلَعُ لِسانَهُ فى النّارِ كَما يَدْلَعُ الكَلْبُ لِسانَهُ فى االِْناءِ:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 شاهِدُ الّزُورِ التَّزُولُ قَـدَماهُ حَتّـى تَجِـبَ لَـهُ    »ن فرموده است: نيز جايگاه شاهد دروغگو را در قيامت معي السـالم عليهامام صادق  

 6«النّارُ

 شاهد كاذبى كه عليه غير مسلمان شهادت دروغ ميدهد نيز با همين عذاب شديد مواجه است.

 اَوْ مَنْ كاّنَ مِنَ النّاسِ عُلِقَ بِلِسانِهِ يَوْمَ القيمَـةِ  وَمَنْ شَهِدَ شَهادَةَ زُورٍ عَلى رَجُلٍ مُسلِمٍ اَوْ ذِمِىٍ:»آلـه و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 1«وَهُوَ مَعَ المُنافِقينَ فى الدَرْكِ االَسْفَلِ مِنَ النّارِ

 شهادتى جايز نيست. حرمت شهادت دروغ به حدى است كه حتّى اگر احقاق حقّى به شهادت دروغ بستگى داشته باشد، چنين

                                                           
جـود وگـاز  ىكسى كه از شهادت حقّى برگردد يا شهادتى را كتمان كند، خداوند گوشت او را در قيامت و در حضور خاليق بخوردش دهد در حاليكـه زبـان را مـ -1

 .233ـ صفحه  13گيرد، وارد جهنم شود. وسايل الشيعه ـ جلد  مى
 نميدهند.و كسانى كه به دروغ گواهى  12فرقان ـ  -2
شوند و مقدار آن به دست حاكم است و نيز آنها را در محل ميگردانند تا مردم آنها را بشناسند و ديگر به دروغ شهادت  كسانى كه به دروغ شهادت دهند تعزير مى -3

 .522و عقاب االعمال مترجم ـ صفحه  244ـ صفحه  13ندهند. وسايل الشيعه ـ جلد 
كه جهنم از سختى  طورى كند به آيد، سيخهائى از آتش با خود دارد و به وسيله آنها روح را از بدن كافر جدا مى راى قبض روح كافر مىاى على وقتى ملا الموت ب -4

 .231ـ صفحه  13آن ناله عظيم سر ميدهد ـ بلى حاكم ستمگر و خورنده مال يتيم به ستم و شاهد دروغگو. وسايل الشيعه ـ جلد 
 .263چرخاند. تنبيه الخواطر ـ صفحه  گرداند، زبانش را در آتش مى شود در حاليكه چون سگ كه زبان را در ظرف مى مت برانگيخته مىشاهد دروغگو در قيا -5
 .236ـ صفحه  13شود. وسايل الشيعه ـ جلد  جنباند، مگر اينكه آتش بر او واج  مى شاهد كاذب از محل شهادت قدم نمى -6
ترين درجه آتـش بـا منـافقين خواهـد بـود.  شود و او در پائين ر يا هر كس ديگر به دروغ گواهى دهد، روز قيامت بزبانش آويزان مىكسى كه عليه مسلمان يا كاف -1

 .231ـ صفحه  13وسايل الشيعه ـ جلد 
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نيـز يـاد  كند و سـوگند از آن حضرت پرسيدند: كسى بر عهده ديگرى حقّى دارد و او انكار مى السالم عليهم  يكى از اصحاب امام شش

خود را بازگيرد؟  توان به شهادت دروغ متوسل شود و حقّ نمايد و صاح  حقّ، شاهدى ندارد تا حقّ خود را باز ستاند، آيا مى مى

 امام فرمودند:

 1«دْنيسُ التدليسُال يَجُوزُ ذلك لِعِلَةِ التَ»

اين است كـه  شود، بلكه تنها راه توبه وى به بديهى است توبه شاهد دروغگو، با صرف حركت زبان و اظهار پشيمانى پذيرفته نمى

آن موجـود نيسـت،  اثرات شهادت را بزدايد، اگر شهادت به ابطال حقّى داده است حقّ را به صاح  واقعى آن برساند و اگر عين

اگـر صـاح  حـقّ در قيـد  عطا كند، اگر مورد شهادت وى ابطال دم بوده است، حقيقت را بيان كند و در همه مواردمًل آن را 

 حيات نيست ورثه وى را راضى نمايد و براى آنچه مرتك  شده حالليت بطلبد.

اسـت،  كـه اداء آن بـر وى الزمدر بيان توبه شاهد زور كه به ابطال حقّ مـادى شـهادت داده اسـت، و آنچـه  السـالم عليهامام صادق  

 فرمايند : مى

 2«ءُ قائِماً بِعَيْنِهِ رُدَ عَلى صاحِبِهِ واِّنْ لَمْ يَكُنْ قائماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا اُتْلِفَ مِنْ مالِ الرَجُلِ اِّنّ كاّنَ الشَى»

 شرايط شهود

 اينا به چند مورد از شرايط نافذ بودن شهادت شهود توجه كنيد:
 لمى ونه ظنّىـ شهادت ع 1

تلقـى  شاهد بايد علم قطعى به چيزى داشته باشد و شهادت به صرف ظن و گمان چه رسد بـه شـا و وهـم، شـهادت بـه زور

 شود. مى

 عرض كردند: چگونه شهادت دهيم؟ حضرت فرمود: آله و عليه اهلل صلىبه رسول خدا  

 3«هَلْ تَرىَ الشَمْسَ؟ عَلى مِثْلِها فاشْهَدْ اَوْدَعْ»

 اند: از فرمودهو ب

 4«ءُ لَكَ كَضِياءِ الشَمْسِ ال تَشْهَدْ اِالّ عَلى ما يُضى»

 فرمايند : مى السالم عليهو امام صادق  

 5«التَشْهَدَّنَ بِشَهادَةٍ حَتّى تَعْرِفَها كَما تَعْرِفُ كَفَكَ»
 ـ عدالت  2

مشـهور، قابـل  ش نيست چون عاصى معروف و فاسقبايست ملكه عدالت داشته باشد و شهادت كسى غير او قابل پذير شاهد مى

كه خدا را براى غير به  كند و خداى را در مورد خود به خشم آورده است، سهل است براى او اعتماد نيستند. آنكه بخود رحم نمى

 خشم آورد. چه اينكه بى گمان از شهادت براى غير عوايدى نيز كس  خواهد نمود.

 6«قْبِلُ شَهادَةَ فاسِقٍ اِالّ عَلى نَفْسِهِالاَ:»السالم عليهقال الصادق  

كرد، گوئى  مى گويند:شاهدى در محكمه، عليه صاح  حقى به اداى شهادت پرداخت و صورت شهادت خود را با آب و تاب بيان

 با چشم خود ديده و با گوشش شنيده است.

دليـل فسـق  شهادت او قبـول نيسـت. حـاكمصاح  حق كه سخت متحيّر شده بود به حاكم رو كرد و گفت: وى فاسق است و 

                                                           
 .241ـ صفحه  13اين كار جايز نيست چون قبيح است، خدعه است. وسايل الشيعه ـ جلد  -1
ه شهادت دروغ او در دست كسى ديگر قرار گرفته موجود است، بايد همان را به صاحبش برگردانـد، و اگـر موجـود نيسـت بـه همـان اگر همان چيز كه به وسيل -2

 .232ـ صفحه  13باشد. وسايل الشيعه ـ جلد  اى كه تلف كرده ضامن مى اندازه
 .251ـ صفحه  13بينى؟ مًل همان شهادت ده و يا رد كن. وسايل الشيعه ـ جلد  آيا خورشيد را مى -3
 .11152گواهى مده مگر به آنچه كه همانند روشنائى آفتاب براى تو آشكار باشد. كنزالعمال ـ  -4
 .252ـ صفحه  13هيچگاه شهادت نده مگر اينكه همانطور كه از كف دست خود با خبرى بدان آگاه باشى. وسايل الشيعه ـ جلد  -5
 .215ـ صفحه  13. وسايل الشيعه ـ جلد پذيرم گواهى شخص فاسق جز عليه خودش نمى -6
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تمكن مالى به حج  خواست. صاح  حق از شاهد اعتراف گرفت كه مكنت مالى دارد و سپس گفت: جناب قاضى، شاهد با وجود

 نرفته و اين واج  بزرگ را ترك كرده است.

نشـاندن  دادن به قضـيه و بـه كرسـىاى؟ شاهد كه به دروغ گفتن عادت كرده بود براى فيصله  حاكم از شاهد پرسيد: حجّ رفته

 شهادت خود گفت: آرى.

  كجاى بيت اللّه هاى راستگوئى را در شاهد نديد، پاسخ او را در محا اين پرسش قرار داد كه: چاه زمزم در حاكم زيرك كه نشانه

 الحرام واقع شده بود؟

 بودند!!!. تم هنوز زمزم را حفر نكردهشاهد كه سخت خود را در بن بست ضاللت و رذالت ديد گفت: سالى كه من حج رف

 براى فهم عيار مورد نياز در عدالت شهود، به اين خبر ارزشمند توجه كنيد:

 گردد؟ شود و از چه كسى قبول نمى پرسيدم: شهادت چه كسى پذيرفته مى السالم عليهعلقمه گويد: از امام صادق 

 1«سْالمِ جازَتْ شَهادَتُهُيا عَلْقَمَةُ كُلُ ما كاّنَ عَلى فِّطْرَةِ االِْ»فقال:

 شود؟ عرض كردم: آيا شهادت كسى كه به گناه آلوده است پذيرفته مى

ومُونن، لِـأننّنهُمْ المنالسـالم عليهمءِ  يا عَلْقَمَةُ لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهادَةُ اَلْمُقْتَرِفينَ لِلذُنُوبِ لَما قُبِلَتْ ااِلّ شَهادَةَ االَنْبياءِ وَاالَوْصِيا» فِقال:  عْصـُ

 دُونن سائِر الخنلْقِ.

هِ  ونالسِّتْرِ، ونشنهادنتُهُ منقْبُولنةٌ وناِنْفنمننْ لنمْ تنرنهُ بِعنيْنِان ينرْتنكِ ُ ذننْباً انوْ لنمْ ينشْهندْ عنلنيْهِ بِذلِان شاهِدانِ فنهُون مِنْ انهْلِ الْعندالنةِ  كانن فى نفسـِ

 2«، داخِلٌ فى ونالينةِ الشّنيْطانِ  فنهُون خارِجٌ مِنْ ونالينةِ اللّه مُذْنِباً، ون مننِ اغْتابنهُ بِما فيهِ
 ـ بى نياز  3

و شـهادتش  كند، ظنين محسوب شـده نمايد و تكدى مى كسى كه به واسطه احتياج شديد مادى، دست به سوى مردم دراز مى

 نمايد. شود. چون ممكن است شدّت احتياج وى را وادار به شهادت دروغ  پذيرفته نمى

 3«شَهادَةُ السّائِلِ الَذى يَسْأَلُ فى كَفِهِ التُقْبَلُ:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه
 ـ بلوغ 4

آنچه كه فقهـاء  شود.البته چه بسا بلوغ در اينجا با بلوغ، شرط شهادت است و تا شاهد به اين حدّ نرسد شهادت وى پذيرفته نمى

 اند، فرق داشته باشد. ردهدر ابواب فقهى عبادات مطرح ك

اى  اهميـت ويـژه قاعده كلى فوق در يا مورد استًناء خورده است و آن شهادت بر قاتل بودن كسى است. از اين نظر كـه دم از

اينكه بعد بازگشت از صحنه  شود، مشروط بر برخوردار است و هيچ خونى نبايد پايمال شود، شهادت كودك در قتل پذيرفته مى

 تييير سخن دهد. خود نرفته باشد، زيرا چه بسا ممكن است با ديدن والدين و بستگان، و انكار آنها نزد خانواده

 فرمودند: شود؟حضرت گويد:به حضرتعرض كردم: شهادت كودكان پذيرفته مى مى السالم عليهاز اصحاب امام صادق  « جميل»

 4«خَذُ بِالثّانى مِنْهُنَعَمْ فِى الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِاَوَلِ كَالمِهِ وَال يُؤْ»
 اكرام شهود

اقامـه نشـدن  ممكن است شاهد از سوى كسى كه حق بااو نيست مورد تعرض قرار گيرد و اين موج  رجوع وى از شهادت و يا

 شهادت در مخاصمات ديگر شود.

                                                           
 اى علقمه، هر كسى بر فطرت اسالم باقى باشد شهادتش نافذ است. -1
، شهادت كسـى پذيرفتـه نشـود چـرا كـه آنهـا السالم عليهمبايست جز شهادت انبياء و جانشينان آنها   گان به گناه پذيرفته نشود، مى اى علقمه اگر شهادت آلوده شده -2

 ه ساير خاليق.معصومند ن

باشد، هر چند فى نفسه  اند، عادل است و شهادت او مقبول مى اى، يا دو نفر شاهد به گناه وى گواهى نداده پس هركسى كه با چشم خود او را در حال گناه نديده

 .222ـ صفحه  13ه است. وسايل الشيعه ـ جلد گنهكار باشد. لذا اگر كسى به آنچه در وى است او را غيبت كند از واليت خداى خارج وبه واليت شيطان پيوست
 .231ـ صفحه  13كند نافذ نيست. وسايل الشيعه ـ جلد  نمايد و دست دراز مى گواهى فقيرى كه تكدى مى -3
 .252ـ صفحه  13شود. وسايل الشيعه ـ جلد  بلى، در مورد قتل به اولين سخن وى و نه به گفته بعدى او، ترتي  اثر داده مى -4
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 دانسته است. به ذى حقّ الزم اسالم اين مهم را بى پاسخ نگذاشته و اكرام و احترام شهود را براى بقاء سنت شهادت و اعطاء حقّ

 1«تَعالى سَيَخْرُجُ بِهِمُ الْحُقُوقَ وَ يَدْفَعُ بِهِمُ الظُلْمَ   اَكْرِمُوا الشُهُودَ فَاِّنَ اللّه:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

                                                           
 .11133نمايد. كنز العمال ـ گرداند و ظلم را دفع مى هود را احترام گذاريد كه خداى متعال به وسيله آنها حقوق را به صاحبانش برمىش -1
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 ظلم

گيـرد ولـذا بـه  مى الف عدل قرارو مشتقات آن در قرآن كريم وارد شده است، ظلم در جهت مخ« ظلم»قري  به سيصدبار واژه 

عـدل را بـه قـراردادن هـر  طوركه باشد. به بيان ديگر همان معناى انحراف مسير اعتدالى هر چيزى به جان  افراط يا تفريط مى

 كنند، ظلم به معناى قرار گرفتن آن در غير محل خود است. چيزى در جايگاه خودش تعريف مى

فـردى و يـا  و تمام آنچه كه در غير مسير اعتدالى قرار گيرد چـه در حـقّ خـود يـا غيـر، بنابراين ظلم عرضى بسيار وسيع دارد

 گيرد. مى شود، و نيز از ترك اولى گرفته تا گناهان كبيره و شرك را دربر اجتماعى، موثر در دنيا يا غير موثر، را شامل مى

او دنيـا را بـر  پردازد. ان عدالت خود در دنيا و آخرت مىكند و به بي اى اين صفت را از خود نفى مى خداى متعال در آيات عديده

سـعه وجـودى هـر  اساس عدل خلق نموده و به هر موجودى از مخلوقاتش به قدر  سعه وجوديش افاضاتى نموده و حدود معين

 اى منظم و دقيق در عالم اعطاء فرموده است. چيزى را براى ايجاد چرخه

 1«الّ هُوَ وَالْماَلئِكَةُ وَاوُلُوا الْعِلْمِ قائماً بِالْقِسْطِ ال اِلهَ ااِلّ هُوَ العَّزيّزُ الْحَكيمُاَنَه ال اِلهَ اِ   شَهِدَ اللّه»

 فرمايد: در وصف حضرت حقّ مى السالم عليهحضرت امير  

 2«اَشْهَدُ اَنَهُ عَدْلٌ عَدَلَ وَحَكَمٌ فَصَلَ»

گـردد. هـر  مـى يابد وعيان هر آنچه كه انجام گرفته، ال محاله بروز مى نمايد و در قيامت نيز خداوند، اعمال عبادش را مجسم مى

 آنچه انسان بيند كردار خود اوست وآنچه نبيند يا انجام نگرفته و يا تباه شده است.

 3«اليَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَةٍ...   اِّنّ اللّه»

 است. بيند، تجسم ستم خود را يافته ستمى مىدارد و اگر آدمى در قيامت  خدوند تبارك و تعالى، به احدى ستم روا نمى

 4«اليَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً وَلكِنَ النّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوّنَ   اِّنَ اللّه»

 5«وَلكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوّنَ   وَما ظَلَمَهُمُ اللّه».. 

 نهى از ظلم

ظلـم نمـوده  رارى پرچم عدالت در جامعه، امر بـه عـدل و نهـى ازجداى از عدل الهى و سل  ظلم از او، خداوند متعال براى برق

 است.

 6«لَكُمْ تَذَكَرُوّنَيَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاالِْحْساّنِ وَايتاءِ ذىِ الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَ   اِّنَ اللّه»

متمايل به چپ و  وست دارد بندگانش هم از آن دور باشند و به عدل و قسط قيام نمايند واو كه خود از صفت ظلم بدور است. د

 راست نگردند.

 1«يا اَيُهَا الَذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامينَ بِالْقِسْطِ...»

اسـت، نيـز  التدر اين آيه شريفه، نه تنها امر به عدالت شده است، بلكه وجود عزمى راسخ و تصميمى قوى كه الزمه اجراى عـد

بلكـه اقامـه آن در  كه تنها به قرائت نماز امر نشـده اسـت، طورى طل  شده است. اين تعبير در مورد نماز هم وارد شده است، به

                                                           
ز او و او خداى گواهى ميدهد كه جز او معبودى نيست و فرشتگان و دانشمندان بدان گواهى ميدهند. او به عدالت قيام دارد و نيست معبودى جـ 13آل عمران ـ  -1

 توانا و حكيم است.
 به ترتي  صبحى. 214به ترتي  فيض و  225گواهى ميدهم او عادل دادگر و حاكم جدا كننده حقّ از باطل است. نهج البالغه ـ خطبه  -2
 اى ستم نميكند. خداوند به اندازه سنگينى ذره 42نساء ـ  -3
 مردمند كه به خود ظلم روا ميدارند.كند، اين  خداوند هيچگاه به مردم ستم نمى 44يونس ـ  -4
 كنند. خدا به آنها ستم ننموده بلكه آنان خودشان به خود ستم مى 111آل عمران ـ  -5
 دهد، شايد متذكر شويد. نمايد، خدا به شما اندرز مى كند، و از فحشاء و منكر و ستم نهى مى خداوند به عدل و احسان وبخشش به نزديكان امر مى 22نحل ـ  -6
 اى مرمنين به عدالت قيام كنيد. 135نساء ـ  -1
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 باشد. جامعه خواسته خداوند مى

اين معنا از آيه  ايمان كه تنها كانال خالصى از عذاب قهر الهى است، در صورتى اهميّت خود را داراست كه با ظلم مخلوط نشود.

 آغاز بحث قابل استفاده است.

 1«اَلَذينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمانَهُمْ بِظُلْمٍ اُوْلئِكَ لَهُمُ االَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدوُّنَ»

در  همچنـين امنيّـت فرمايد: امنيّت انسان همانند امنيّت جانى، مالى، عرضى، وامنيت روانى انسـان و قرآن كريم به صراحت مى

ستم موجود باشند و بدون  شود كه دو ركن مهم يعنى ايمان و پرهيز از قيامت و نيز هدايت او به راه خدا، تنها زمانى محقق مى

 هر كدام از اين دو ركن امنيّت و هدايتى نيست.

 انواع ظلم

شود. لذا اگر  نمى آخرت، صادرطوركه بيان شد، خداى متعال عدل محض است و از او هيچگونه ظلمى چه در دنيا و چه در  همان

به اثبات عدالت خداونـد  عقل قاصر بشر موردى را در عالم خلقت نپسنديد، دقت در كنه همان مورد، عامل رهنمون شدن آدمى

 باشد. مى

ب و نوزادان معيو هائى چون سيل، زلزله، صاعقه، بالهاى ديگر سماوى، و نيز وجود حيوانات درنده آبى و خشكى، تأمل در پديده

رنگهـاى گونـاگون آنهـا، و  ناقص الخلقه، اختالف در طبيعت و سرشت آدميان، تفاوتهاى مرد و زن، هيبتهاى مختلف و اشكال و

است، شرّ نيست و از خيـر محـض،  كند كه آنچه مربوط به فعل خداوند تمام مميزات موجودات از هم، ما را متوجه اين مهم مى

بلكه حاصـل آزادى انسـان در محقـق كـردن  باشد شود مربوط به افعال خداوند نمى رده مىشود. و آنچه شرّ شم شرّى صادر نمى

 شود. كند كه باعث دگرگونى در نظام اعتدال مى مى هاى خود است. اوست كه با قواى انتخابگرش، شرايطى را خلق خواسته

 و امّا ظلم بندگان به سه دسته كلى قابل تقسيم است. اين سه دسته عبارتند از:
 ـ ظلم به خداوند 1

از آيات قرآن  خداى را آنگونه بايد شناخت كه هست، نه آنگونه كه نيست، علماء علم كالم براى حضرت ربّ جليل، با بهره گيرى

اوصافى چـون جسـمانيت،  اند. اوصافى چون علم، قدرت، حكمت، خلق، رزق، سمع وبصر... را اثبات و نيز كريم او صافى برشمرده

خداوند نفى گـردد ويـا وصـفى سـلبى،  اند، بنابراين اگر صفتى از صفات ثبوتى ا، اوالد و... را نفى و سل  نمودهمحدوديت، شري

 شود. مى گردد و اين ظلم به او شمرده اثبات شود درك بشر از خداى ناقص شده و محدود مى

 اين معصيت بزرگ است.هاى  هايش از زير مجموعه افتراء به خدا بستن وتكذي  او به تكذي  آيات و نشانه

 2«كَذِباً...   مَنْ اَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرى عَلَى اللّه»... 

 3اين عبارت نُه بار در قرآن كريم تكرار شده است.

 اند. بوده نسبت فرزند به خدا از معاصى غير قابل توصيفى است كه متأسفانه گروهى از جمعيت كره زمين بدان آلوده

 4«وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ لَهُ مافِى السَمواتِ وَاالْرْضِ كُلٌ لَهُ قانِتُوّنَ   هوَقالُوا اتَخَذَ اللّ»

 نيست. ترين توصيف است و اگر از اين سخن آسمانها متالشى و زمين شكافته و كوهها فرو ريزد، زياد و براستى اين پست

 5«دّاً، تَكادُ السَمواتُ يَتَفَّطَرّْنَ مِنْهُ وتَنْشَقُ االَرْضُ وَتَخِرُ الجِبالُ هَدّاًوَقالُوا اتَخَذَ الرَحْمنُ  وَلَداً، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً اِ»

خدا محسوب  نمايد از مصاديق ظلم به نسبت شرك كه صدها بار، قرآن به آن پرداخته است و حدود دويست بار بدان تصريح مى

                                                           
 آنانكه ايمان آوردند و ايمان خود را با شرك آلوده نكردند، امنيت و هدايت خاص آنهاست. 32انعام ـ  -1
 تر است از آنكه بر خدا افتراء بندد؟ چه كسى ظالم 21انعام ـ  -2
 (.1، صف ـ 63، عنكبوت ـ 15، كهف 13 ، هود ـ11، يونس ـ 31، اعراف ـ 144و  23و  21)انعام ـ  -3
قابـل او يهود و نصارا گفتند: خدا براى خود فرزندى برگزيده است، منزه است او، بلكه هر آنچه در آسمانها و زمـين اسـت از آن او بـوده و همـه در م 116بقره ـ  -4

 خاضعند.
راستى چيزى زننده گفتيد، نزديا است بخاطر ايـن سـخن آسـمانها متالشـى، زمـين گفتند: خداى رحمن فرزندى براى خود برگزيده است، ب 22تا  33مريم ـ  -5

 شكافته و كوهها به شدت فرو ريزد.
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 شود. مى

 1«يُخْلَقُوّنَاَيُشْرِكُوّنَ ماال يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ »

 و براستى شرك و دو گانه پرستى ظلمى عظيم و افترائى بزرگ است.

 2«اِّنَ الشِرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ   وَاِذْ قالَ لُقْماّنُ الِِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يا بُنَىَ التُشْرِكْ بِاللّه»

 3«فَقَدِافْتَرى اِثْماً عَظيماً   كَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِك بِاللّهاليَغْفِرُ اَّنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ  ما دُوّنَ ذلِ   اِّنَ اللّه»
 ـ ظلم به عباد 2

ظلم و ستم  هر انسانى حقّى در حيات دارد كه اين حقوق را خالق او معين فرموده است. و طبيعى است كه تعدّى به حقوق وى

 شود. شمرده مى

از ايـن سـه  دهند. ولذا تعدّى به هر كدام ، حريمهاى سه گانه وى را تشكيل مىجان هر انسانى، مال و ثروت او، عرض وآبرويش

 شود. حقّ، گناه كبيره شمرده شده و پايمال شدن حقّ الناس و بالمآل حقّ خدا محسوب مى

 هر نوع آزار جسمانى، قتل و ضرب و جرح انسان ممنوع است.

 4«عِظامَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ   مَ خَدَ مُسْلِمٍ لَّطْمَةً بَدَدَ اللّهوَمَنْ لَّطَ:»... آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 سرقت اموال، دزديدن حقوق، غص  اموال، حبس حقوق و سل  امنيّت اقتصادى وى حرام است.

 تعالى فى فرجه نقل شده است، توجه كنيد:  به اين روايت كه از امام عصر عجّل اللّه

 5«تَصَرَفَ فى مالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِاليَحِلُ الَِحَدٍ اَّنْ يَ»

غيبت، تهمـت،  عِرض انسان نيز حريمى بس مهم دارد و هرگونه تعدّى به اين حريم و به هر شكل، معصيت است. در اين رابطه،

ى، شـماتت، گفتن، عيبجـوئ فتنه گرى، حقد و كينه، مكر و حيله، فساد جنسى، قذف، چشم چرانى، تجسّس، تحقير، آزار، دروغ

 اند. افشاء اسرار، غض  و... تحريم شده

 6«عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ   مَنْ كَفَ عَنْ اِعْراضِ المُسْلِمينَ اَقالَ اللّه:»عليهماالسالمقال زين العابدين على بن الحسين  

مـًالً جـان  باشـند. عال خود انسان مـىناگفته پيداست كه هر كدام از حقوق سه گانه مستًنياتى دارد كه آثار و عواق  برخى اف

مرتكـ  جنايـت  شود و يا كسى كه است، محترم نيست و حكم قصاص بر او جارى مى كسى كه به حريم جان انسان تجاوز كرده

بدعتى نهاده است، شهادت  مالى شده است، اموالش محترم نبوده و بايستى به پرداخت ديه و ارش جنايت مجبور شود. و يا آنكه

حد و تعزير جانى را تحمل كند و يا در  داده است، مرتك  تجاوز به عِرض كسى گشته است، عرض او محترم نبوده و بايد دروغى

 شهر گردانده شود و تبعيد يا حبس شود.

 است. اينها قوانينى است كه براى حفظ حرمتهاى سه گانه و منع تجاوزهاى ديگر و تنبيه متجاوز، وضع شده
 ـ ظلم به خود 3

 ن آدمى و اعضاء و جوارح وى بر او حقوقى دارند، رعايت اين حقوق عدل و تجاوز به آن ظلم است. روا

 1«ربَنا ظَلَمْنا اَنْفُسَنا وَاِّنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَ مِنَ الخاسِرينَ»... 

اندام گوارشى  يعه است، حقوق زبان، گوش، چشم، پا، دست،هاى اخالقى ش در رساله حقوق خود كه از گنجينه السالم عليهامام سجاد  

                                                           
 آفرينند و خودشان مخلوق هستند. آيا چيزهائى شريا او قرار ميدهيد كه چيزى نمى 121اعراف ـ  -1
 : فرزندم براى خدا شريا قرار مده كه شرك گناهى عظيم است.بخاطر آور زمانيكه لقمان فرزندش را موعظه ميكرد و گفت 13لقمان ـ  -2
بخشد، و آنكه براى خدا شريا قرار دهد، گنـاه بزرگـى مرتكـ  شـده  بخشد و كمتر از آن را براى كسى كه شايسته بداند مى خدا هرگز شرك را نمى 43نساء ـ  -3

 است.
 .212ـ صفحه  12گسلد. وسايل الشيعه ـ جلد  مت استخوانهايش را از هم مىصورت مسلمان بنوازد، خداوند در روز قيا آنكه يا سيلى به -4
 .322ـ صفحه  11جايز نيست كسى  در اموال ديگر بدون اذن او تصرف كند. وسايل الشيعه ـ جلد  -5
 .256ـ صفحه  15نوار ـ جلد گيرد. بحار اال كسى كه از دست درازى به عرض مردم خوددارى كند، خداوند ليزشهاى او را در قيامت ناديده مى -6
 پروردگار ما، ما به خود ستم كرديم و اگر ما را نبخشى و بر ما رحم ننمائى از زيانكاران خواهيم بود. 23اعراف  -1

 



 270 

 1و تناسلى را بيان فرموده است.

استفاده از هر كـدام  شود. هر كدام از اينها جهت اعتدالى دارند. خروج از اين جهت، اسراف واقتار و يا افراط و تفريط شمرده مى

گناهان زبانى، گـوش در اسـتماع  و است. استفاده از زبان دردر مسيرى كه خداى عضو را براى آن مسير خلق نكرده ظلم به عض

مأكوالت و مشروبات حرام، اندام تناسلى  سوى عمل غير جايز، شكم در حرام، چشم در لذّتهاى نامشروع، دست و پا در حركت به

باشد و همانگونه  مىجان و خودكشى از محارم بزرگ  طوركه سل  شود و حرام است. همان در فحشاء و... عضو كُشى محسوب مى

 شوند. حسرة، غصّه، غض ، عج ، كبر و...خطاء محسوب مى كه ذلّت نفس با تحقير خود يا چاپلوسى و تملّق و يا حسد، حقد،

 2«وَامّا حَقُ فَرَجِكَ فحِفْظُهُ مِمّا اليَحِلُ لَكَ وَاالِْسْتِعانَةُ عَلَيْهِ بِغَضِ الْبَصَرِ»

 بود. السالم عليهن كرديم، برگرفته از فرمايش موالى بيان و اميرمرمنان آنچه را كه از تقسيم ظلم بيا

 ، قـالَ   الَذى اليُغْفَرُ فَالشِرْكُ بِاللّـه اَال واِّنَ الظُلْمَ ثَالثَةٌ، فَظُلْمٌ اليُغْفَرُ، وَظَلْمٌ  اليُتْرَكُ، وَظُلْمٌ مَغْفُورٌ اليُّطْلَبُ، فَاَمَا الظُلْمُ »

وامّا الظُلْمُ الَذى يُغْفَرُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ عِنْدَ بَعْـضِ الْهَنَـاتِ، وَامَـا    « اليَغْفِرُ اَّنْ يُشْرَكَ بِهِ   اِّنّ اللّه» [سُبْحانَهُ]تَعالى    اللّه

 3«الَذى اليُتْرَكُ فَظُلْمُ العِبادِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً الظُلْمُ

 عمال بندگان را، سه نامه و بر اساس تعدّى به حقوق سه گانه بر شمرده است.نامه ا آله و عليه اهلل صلىپيامبر خدا  

 4« مِنْهُ شيئاً، وَ ديواّنٌ اليَغْفِرُهُ اللّه   بِهِ شَيْئاً، وَ ديواّنٌ اليَتْرُكُ اللّه   ثَالثَةٌ، ديواّنٌ اليَعْبَاءُ اللّه   الدَواوينُ عِنْدَاللّه»

                                                           
 (.131ـ صفحه  11)وسايل الشيعه ـ جلد  -1
 .224م از محرمات كما گيرى. تحف العقول مترجم ـ صفحه حقّ اندام تناسلى اين است كه آن را از حرام بازدارى و براى اين كار  از پوشاندن چش -2
شـود. سـتمى كـه بخشـوده  شود، و ستمى كه بدون مجازات نخواهد بود و ظلمى كه از آن صـرف نظـر مـى ستم بر سه گونه است: ستمى كه هرگز بخشوده نمى -3

شود، ظلمى است كه انسان به خود نموده ايـن  ستمى كه بخشوده مى«. خشدب خداوند هيچگاه شرك بخود را نمى»فرمايد:  شود شرك است كه خداى متعال مى نمى

به  116به ترتي  فيض و  115شود، ظلم بنده به ديگران است )حقوق غير(. )نهج البالغه ـ خطبه  گناهان قابليت بخشش را با شرايط خود دارند، ستمى كه رها نمى

 ترتي  صبحى(.
گذرد، ديوانى كه خداوند چيزى از آن را فرو گذار نخواهد بود، ديوانى  گيرد واز آن مى سمند: ديوانى كه خداوند به آن سخت نمىكتابها و ديوانها نزد خداوند سه ق -4

 .56ـ صفحه  2بخشد. نهاية البدايه ـ جلد  كه هرگز خدا او را نمى
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 شمرد. برمى ه به غير و ظلم بنده به خدا را به عنوان مصداق هر سه ديوانسپس حضرت ظلم بنده بخودش، ظلم بند

فـوق عصـيان  كند نسبت به ما والبته تكبر، مايه اصلى تعدّى به حقوق سه گانه و انجام سه قسم ظلم است كه انسان را وادار مى

 هى نمايد.ورزد، و بر مادون غال  شود و نفس خود را براى يارى ظالم و يا ظلم به خود همرا

 1«الظَلَمَةَ اَلْقَوْمَ(للِظّالِمِ مِنَ الرِجالِ ثاَلثُ عَالماتٍ، يَظْلِمُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِيَةِ، وَمَنْ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ، وَيُظاهِرُ ):»السالم عليهقال على  

 1«الظَلَمَةَ

بنـدگانش مقـرر  است كه خداونـد متعـال بـراىناگفته نماند كه ظلم به بندگان و ظلم به خود، چون در واقع تعدّى از قوانينى 

 شوند، هرچند كه اصطالحا اين سه، قسيم يكديگرند. فرموده است، ظلم به خداوند نيز محسوب مى

 هالكت اقوام گذشته

اجمـالى داشـته  اگر در مورد هالكت و عذاب ويرانگر اقوام گذشته چون قوم نوح، صالح، شعي ، هود و لوط، تحقيقى هـر چنـد

 است. يابيم كه علت مهم ارسال عذابهاى قهر الهى از آسمان و زمين بر آنها، تنها و تنها ظلم بوده در مىباشيم، 

 به خود ستم نمودند و به سب  گناهانى چون لواط، هالك گشتند. السالم عليهاقوامى چون قوم لوط  

 شدند. نيز به سب  گناهانى مًل كم فروشى نابود السالم عليهاقوامى چون قوم شعي   

پرستى غـرق  به خدا ستم روا داشتند و با بت پرستى و انسان عليهماالسالمواقوامى چون قوم نوح و نيز فرعونيان زمان حضرت موسى 

 شدند.

 كند. سه آيه ذيل برداشت كلى ما را از علت هالكت اقوام گذشته اثبات مى

 2«الُمجْرِمينَ مُوا وَجائَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِناتِ وَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذِلِكَ  نَجّْزِى الْقَوْمَوَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوّنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمّا ظَلَ»

 3«فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا اِّنَ فى ذلكَ الَيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُوّنَ»

 4«مُوّنَوَما كُنّا مُهْلِكِى القُرى ااِلّ وَاَهْلُها ظالِ»... 

ايـن نكتـه  نگاهى گذرا به علل وجود عذاب و يا ثواب در قيامت، و جمع بندى علل و عوامل شقاوت و سعادت انسـان مـا را بـه

واسطه ظلم او و  سازد كه عامل شقاوت، ظلم و عامل سعادت، عدل است و هر كه هر گونه عذابى در جهنم ببيند به رهنمون مى

 است. د به واسطه عدل وى بوده است. اين مدعى از آيات ذيل قابل استفادهاى در بهشت بياب نيز آنكه بهره

 5«يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فى رَحْمَتِهِ وَالظّالِمينَ اَعَدَلَهُمْ عَذاباً اَليماً»

 6«ثُمَ نُنَجِى الَذينَ اتِقَوا وَنَذَرُ الظّالِمينَ فيها جِثِيّاً»
 

 

 

 

 

 

                                                           
 352به ترتي  فيض و حكمت  342و پشتيبان ستمكارانند. نهج البالغه ـ حكمت تر از خود قلدر،  مردان ظالم سه نشانه دارند: نسبت به مافوق نافرمان، به ضعيف -1

 به ترتي  صبحى.
كه ظلم كردند هالك نموديم، در حاليكه پيامبرانشان داليل روشنى براى آنها آوردند، ولى آنها ايمـان نياوردنـد، ايـن  ما امتهاى پيش از شما را هنگامى 13يونس  -2

 هيم.گونه مجرمين را كيفر ميد
 هاى آنهاست )قوم ثمود( كه بخاطر ظلمشان خالى مانده است و در اين نشانه روشنى براى آگاهان وجود دارد. اين خانه 52نمل ـ  -3
 ما هرگز آباديها را هالك نكرديم مگر براى اينكه اهل آن ظالم بودند. 52قصص ـ  -4
 دهد و براى ظالمين عذابى دردناك آماده ساخته است. قرار مىخداوند هر كسى را شايسته بداند در رحمت خود  31انسان ـ  -5
 كنيم. اند در آن رها مى گان را از جهنم رهائى بخشيم وظالمين را در حاليكه از ذلّت به زانو درآمده سپس تقوا پيشه 12مريم ـ  -6
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 توبه

 دارند. اى خاص خود متناس  با همان گناه باشد، ولذا هر گونه از ستمهاى سه گانه، توبه بايست توبه از هر گناهى مى

 شود. توبه از ستم به خدا و به خود با استيفار و انابه و انجام واجبات ترك شده وجبران مافات محقق مى

چنـين ظـالمى  طلبد. ايت آنان را نيز مىولى توبه از ستم به بندگان خدا مخصوصاً ستمهاى مالى و جانى، عالوه بر استيفار، رض

 بايستى خود را در معرض قصاص قرار دهد و يا ديه پرداخت نمايد و اموال غير را باز گرداند و...

پاسـخ  ام. آيـا توبـه دارم؟ حضـرت عرض كرد: من از زمان حجاج تا اآلن والى حكومت بـوده السالم عليهپير مردى نخعى به امام باقر  

 ال را تكرار نمود، و حضرت چون اصرار او را ديد، فرمودند:نفرمود، وى سر

 1«ال حَتّى تُؤدِى اِلى كُلِ ذِى حَقِ حَقَهُ»

 عواقب ظلم

 ئُوسِـهِمْ اليَرْتَـدُ  غافِالً عَمّا يَعْمَلُ الظّالِمُوّنَ اِنَما يُؤَخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فيهِ االَبْصارُ، مُهّْطِعينَ مُقْنِعى رُ   وَال تَحْسَبَنَ اللّه»

 2«اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَاَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ

اسـتدراج، از بـين  توان به عللـى ماننـد طلبد و در اينجا مى اى خاص خود را مى سخن در علت تاخير مجازات اهل عصيان مقوله

وغيره اشاره نمود.امّا آنچه كه  ز صل  آنانرفتن حسنات احتمالى، امتحان خاليق ديگر، امكان رجوع، احتمال وجود اوالد صالح ا

 اين بحث در پى آنست، بررسى پيامدهاى ظلم براى ظالم در دنيا وآخرت است.

به هفت موضوع  آيه شريفه به صراحت، عذاب جهنم را براى ستمكاران معين فرموده است و براى بيان كيفيت عذاب و شدت آن

 اشاره كرده است.

تـرى بـه  سخت دنيا براى ظالمين، چرا كه خدا از كردار آنان غافل نيست و عذاب آنها را براى زمان ايجاد ترس و وحشت در ـ  1

 تاخير انداخته است.

 تمام اعمال ظالم در پيشگاه حقّ ثبت است. ـ 2

 ماند. چشم، قدرت ديدن عذاب جهنم را ندارد و از حركت باز مى ـ 3

 چشمها به يا سو خيره مى شوند. ـ 4

 كنند. اند گردنهايشان را بلند مى يدن آنچه كه تاكنون نديدهبراى د ـ 5

 خورد. تحيّر به قدرى است كه اصالً پلكها به هم نمى  ـ 6

 بينند. ريزد، چون آنچه كه قبالً به باد تمسخر گرفته بودند اكنون مى قلبها فرو مى ـ 7

 داريم. و قبل از آن نگاهى به تاثير بسزاى آه مظلومدهيم  مادر اين بحث آثار وضعى و تكليفى ظلم را مورد بررسى قرار مى

 آه مظلوم

ياراى كمـا  يكى از مهمترين عواق  ظلم، آه مظلوم است، مظلومى كه به وى ستمى جانى يا مالى و يا عرضى شود، و كسى را

اينكه دست به اقـدامى  به خود نبيند و يا نتواند مظلوميت خود را افشاء كند، آنگاه قطرات اشا از چشمش جارى شود و بدون

 چشم و سوز دل بگويد: خدا!!! زند، گاه غروب شعاع شمس به آسمان كه نمود قدرت اليتناهى خداوند است، بنگرد و با اشا

 ظلمانى گرداند. همين كافى است تا بنيان ظالم را برچيند و چنان عبرتى به وى نمايان كند كه ظلمت ظلمش دنيا را در برابر او

دانيد و  خود مى كنيد، كسانى كه مال غير را چون اموال اى گنهكاران، اى كسانى كه دست ظلم بر مظلوم بلند مى اى عاصيان و

شكنيد و اى بـى عفتـان  مى داريد، كسانى كه حرمت مرمنين و والدين و ارحام و بزرگان را به اموال صيير و يتيم ترحم روا نمى

 هراسيد!!! نمى بريد، آيا از آه بنيان كن مظلوم به ييما مى هرز و شوخ چشمان رذل كه نواميس انسانها را
                                                           

 .342ـ صفحه  11لشيعه ـ جلد توبه ندارى مگر اينكه حقوق  پايمال شده هر صاح  حقّى را به وى برسانى. وسايل ا -1
ه، خيال نكن، خداوند غافل از اعمال ظالمين است، بلكه كيفر آنها را براى روزى قرار داده كه چشمها در آن از حركت بازمانده، گردنهـا كشـيد 43و  42ابراهيم ـ  -2

 ى گردد.سرها به آسمان بلند كرده و حتّى پلا چشمها از حركت باز ايستد ودلهايشان از اميد خال
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بازتاب ستمها واثر  كنيد اين همه بالهاى اجتماعى و فردى، دردهاى بى درمان، امراض بى پاسخ، مرگهاى ناگهانى، آيا تصور نمى

 آه ستم كشيدگان باشد؟

ايـد تـا  آموخته يازيدن به حقوق ديگران را به اوالد خودواى پدران و مادران! آيا شما درس اكتفاء هر كس به حقّ خود و دست ن

 آتش ستم آنها دامن شما را نيز  طعمه خويش قرار ندهد؟

فرزنـدم،  اش چسبانيد، سپس گفت: در حال احتضار بود، مرا به سينه السـالم عليهفرمايند : وقتى پدرم امام سجاد   مى السالم عليهامام باقر  

آنگاه فرمـود: از  كنم و آموخت و آنچه پدران ما حين ارتحال به فرزندانشان وصيت كردند، سفارش مى تو را به آنچه پدرم به من

 ظلم به كسى كه جز خدا كسى را ندارد بپرهيز.

 1«  يا بُنَىَ اِيّاكَ وَظُلمَ مَنْ ال يَجِدُ عَلَيْكَ ناصِراً ااِلّ اللّه»

را مكتـوب  هـاى خـود ايد؟ آيا تجارب زندگى و آموختـه را به چه انباشتههاى خود  اگر از مرمنين سرال شودكه شما وصيت نامه

با تقسيم او گفته  ايد كه شارع مقدس وجه تقسيم را بيان فرموده و آنچه كه شما در تعارض ايد يا سراغ تقسيم اموالى رفته كرده

 باشيد پشيزى ارزش ندارد؟

 فرمايند : رموده است: خدا مىدر همين باره ف آله و عليه اهلل صلىرسول مكرم اسالم  

 2«اِشْتَدَ غَضَبى عَلى مَنْ ظَلَمَ مَنْ اليَجِدُ ناصِراً غَيْرى»

 سوزاند وجلو ميرود تا به وسيله غض  تارو پود ظالم را به هم پيچد. اى از آتش مى نفرين مظلوم چون پاره

 3«ومِ فَاِنِها تَصْعَدُ اِلى السَماءِ كَانَها شَرارَةٌاِتَقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُ:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 پرسيدند: فاصله بين آسمان و زمين چقدر است؟ فرمود: گشودن چشم و نفرين مظلوم. السالم عليهاز حضرت امير  

 4«بَينَ السَماءِ وَاالَرْضِ مَدُ الْبَصَرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ»

 دن اين نفرين به خداوند جلوگيرى كند، حتى اگر نفرين كننده كافر باشد.تواند از رسي وهيچ مانعى نمى

 5«اِتَقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلومِ وَاِّنْ كاّنَ كافِراً فَاِنَهُ لَيْسَ دُوَنَهُ حِجابٌ:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 ها، تيرى است كه از دل مظلوم برآيد. ولذا نافذترين گلوله

 6«اَنْفَذُ السِهامِ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ:»السالم ليهعقال على  

                                                           
 .332ـ صفحه  11و وسايل الشيعه ـ جلد  323ـ صفحه  15فرزندم، بپرهيز از ظلم به كسى كه ياورى جز خدا ندارد. بحار االنوار ـ جلد  -1
 .341ـ صفحه  11خشم من شديد است بر آنكه ستم نمايد بر كسى كه جز من فريادرسى ندارد. وسايل الشيعه ـ جلد  -2
 1621اى آتش به سوى آسمان ميرود. كنز العمال ـ  رس كه آن همانند پارهاز نفرين مظلوم بت -3
 (.33ـ صفحه  12بين آسمان و زمين، تنها گشودن چشمى و نفرين مظلومى فاصله است. )بحاراالنوار ـ جلد  -4
 .1622از نفرين مظلوم هر چند كافر باشد بترس زيرا كه براى استجابت آن حجابى نيست. كنز العمال ـ  -5
 نافذترين تيرها، نفرين مظلوم است. غرر الحكم. -6
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 از ناله مرغ بسته انديشه نما

 وز سوز دل خسته انديشه نما 
 بيداد مكن دل كسى را مشكن

 از آه دل شكسته انديشه نما 
 

اوصـاف دهشـت  همهكند و جهنمى با اين  خداوند متعال خود دستور عدل داده است و خاليق را بخاطر ظلم به خود عذاب مى

 نستاند؟ كنالّ. انگيز براى ظالمان به حقّ خود خلق كرده است، حال آيا گفتنى است كه حقّ مظلوم را از بندگانش

 1«اً االّ اَجابَاَكْرَمُ مِنْ اَّنْ يُسْئَلَ حَقّ   حَقَهُ وَاللّه   دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَاِنَهُ يَسْئَلُ اللّه   اِتَقُوا اللّه:»السالم عليهقال على  

دارى اسـت و  آيا محتمل است مظلوم، ظالم به حقّ خود را به خدا بسپرد و او جزاى مناسبش را ندهد؟ هرگـز، او نيـا امانـت

 كند. اماناتش را خوب حفظ مى

ريخـت كـه: مي كرد و اشا در مسير خود به وادى طور به كسى رسيد كه داد و فيان مى السالم عليهآمده است: روزى حضرت موسى 

مند بـود،  روزى زياد گله شوم. دومى را ديد كه از شدت فراغ بال و اى خدا روزى مرا برسان، به هر كوى و برزن ميزنم نااميد مى

فرمـود: چـرا پييـام بنـدگانم را  هر دو از حضرت خواستند واسطه شفاعت شود، حضرت به طور رفت و مناجـات نمـود، خـداى

فقـر اسـت و دومـى را بگـو، هـر چـه  ايا تو خود آگاهى. خداى فرمود: به اولى بگو تقدير تونرساندى؟ حضرت عرضه داشت: خد

جليل فرمودند: اولى را پـدرى بـود ثروتمنـد،  دهيم. حضرت خواستند سرّ مطل  برايش آشكار شود. ربّ استياثه كند بيشتر مى

شما را كافى است و دومى پـدرى فقيـر داشـت،  وتسپارى، گفت: اين همه ثر وقت مرگ فرزندان به وى گفتند: ما را به كه مى

 سپارم. فرزندان همان سرال را مطرح نمودند و او گفت: شما را به خدا مى

خداونـد او را بـه  مظلوم اگر خود اقدام عليه ظالم كند، و قدرت خداى را ناديده گيرد، و تنها خود را كافى در دفع ظلم بشمارد،

دادرسى اسـت خـداى  ر ظالم را به خدا تحويل دهد و انتقام از او را به خدا بسپرد، قطعاً نياحال خود رها خواهد ساخت.امّا اگ

 متعال.

كـه از دور  گويند: سواره اى در بيابان از كنار بچه اى گذشت و بى هيچ دليلى لگدى بر طفل بى گناه كوفت و گريخت، پدر بچه

چيزى نگفتى؟ فرزند  اش آسوده گشت، گفت:به وى و چون از سالمت بچه گر بود به فرزند خود رسيد و حال او را جويا شد، نظاره

كرده و خـود و اسـبش هـالك  اى سقوط گفتى. هر دو در پى سوار روان شدند، و ديدند از گردنه گفت: خير، پدر گفت: كاش مى

 اند. شده

بـه واسـطه  بود، به پايان نرسيده بـود كـهكه از غص  زمينهاى مردم احداث كرده   و نيز گويند:هنوز ساختمان كاخ مكتفى باللّه

 نفرين مردم ناراضى، اجل وى فرا رسيد.

 ترسم. نمى هراسم، از سلطان محمود غزنوى نقل است كه ميگفت: من از نيزه شير مردان، آنقدر كه از دوك پير زنان مى

جـزاى  ايت ظـالم را بطلبـد، وناگفته نماند كه، شايسته است مظلوم در ستمهاى جزئى و محـدود و حتـى در هـر سـتمى، هـد

نمايد و امكـان  مى مظلوميت خود را در آخرت بخواهد، و فورى زبان به نفرين نگشايد، چه اينكه عقوبت سريع الهى، ظالم را تباه

چـه بسـا بـه وسـيله  توبه و اخذ رحمت را از او سل  خواهد كرد. والبته الزم است مظلوم بيش از حد ستم، نفـرين نكنـد، زيـرا

 نهاى پى درپى و رسيدن عواق  آنها بر ظالم، خود نيز ظالم و بلكه ظالم تر شود.نفري

 2«اِّنَ الْعَبْدَ لَيَكُوّنُ مَظْلُوماً فاَل يَّزالُ يَدْعُو حَتّى يَكُوّنَ ظالِماً:»السالم عليهقال الصادق  

                                                           
 تر است كه كسى از وى حقّى را بخواهد مگر اينكه اجابت كند. غرر الحكم. طلبد و خداى كريم از نفرين مظلوم هراس داشته باش، او از خدا حقّ خود را مى -1
تر از آن مشروع نيسـت. عقـاب االعمـال ـ  ميگردد. يعنى نفرين غير متناس  با ظلم و قوى ورزد كه خود نيز ظالم شخصى مظلوم، گاهى آنقدر در نفرين افراط مى -2

 .624صفحه 
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 آثار وضعى ظلم

 برشمرد. توان به عنوان آثار وضعى و غير قابل برداشت ظلم اثرات ذيل را مى
 ـ برگشت ظلم به خودش 1

 سيره الهى و سنّت خداوند بر اين اقامه شده است كه هر ستمى را به همان صورت جزا دهد.

 1«فيهِ   مَنْ حَفَرَ الَخيهِ بِئراً اَوْ قَعَهُ اللّه:»السالم عليهقال على  

 والبته اين پژواك وانعكاس هر عملى است.

 2«كَما تَدينُ تُداّنُ»

 شود. ه شمشير ستم بر كسى كشد، با همان شمشير كشته مىولذا آنك

 3«مَنْ سَلَ سَيْفَ الْبَغىِ قُتِلَ بِهِ:»السالم عليهقال على  

 باشد ناگفته نماند اين سنّت خداوندى خاص انسان نيست بلكه بر تمام چرخه طبيعت حاكم مى

 
 بچشم خويش ديدم در گذرگاه

 كه زد بر جاّن مورى مرغكى را 
ز صيد منقارش نپرداختهنوز ا  

 كه مرغ ديگر آمد و كار او ساخت 
 

 ـ عقوبت سريع 2

 فرمايند : در اين باره مى السالم عليهحضرت امير  

 4«اِيّاكَ وَالْبَغْىَ فَاِنِهُ يُعَجِلُ الصَرْعَةَ وَيَحُلُ بِالْعامِلِ بِهِ الْعَبَرَ)الغير(»

 فرموده است. آله و عليه اهلل صلى  به نقل از رسول خدا السالم عليهامام صادق  

 5«اِّنَ اَعْجَلَ الشَرِ عُقُوبةً اَلْبَغْىُ»
 ـ انتقام حتمى 3

 پذيرد. انتقام مظلوم از ظالم حتماً در دنيا صورت مى

 6«الباغى مِنْهُما دَكّاً   لَوْبَغى جَبَلٌ عَلى جَبَلٍ لَجَعَلَ اللّه:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

سـفيدان و...  ى اگر ظالم به واسطه برخى مصالح چون احسان زياد، صله رحم، اكرام والـدين، تكـريم علمـاء، سـادات و ريـشول

هالك شود، بـاالخره  موجبات راحتى دنيوى را براى خود فراهم كرده باشد و يا اينكه قبل از انتقام مظلوم از وى به علت ديگرى

 انتقام از ذريّه او گرفته خواهد شد.

 1«مَنْ ظَلَمَ مَظْلِمَةً اُخِذَ بِها فى نَفْسِهِ اَوْ فِى مالِهِ اَوْ فِى وَلَدِهِ:»السالم عليهقال الصادق  

خـوردن  رسد؟ به آيه حرمـت در پاسخ اينكه چرا ستم به اوالد و ذريّه مى السالم عليهدر روايت ذيل عالوه بر بيان همين مطل ، امام  

 در آن آيه براى ترغي  ديگران به ترك اخذ اموال ايتام به ناحقّ، خداوندمال يتيم اشاره نموده است. 

                                                           
 كسى كه براى برادرش چاهى حفر كند، خداى او را در همان خواهد انداخت. غررالحكم. -1
 ه ترتي  صبحى.ب 153به ترتي  فيض و  152همان گونه كه جزا دهى، به تو خواهند داد. نهج البالغه ـ خطبه  -2
 .211ـ صفحه  11شود. بحار االنوار ـ جلد  كسى كه شمشير ستم كشد، خود به آن كشته مى -3
 بر تو باد دورى از ستم كه افتادن را نزديا و اندوه آور است. غرر الحكم. -4
 .321ـ صفحه 2گناهى كه كيفرش از همه زودتر ميرسد، ستم است. اصول كافى ـ جلد  -5
 .334ـ صفحه  11كوبد. وسايل الشيعه ـ جلد  به كوهى ستم كند، خداوند،كوهى كه ستم كرده است در هم  مىاگر كوهى  -6
 .333ـ صفحه  11كسى كه ستمى به كسى روا دارد خود يا اموالش و يا اوالدش به همان ستم گرفتار ميشوند. وسايل الشيعه ـ جلد  -1
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 ترسد در مورد ايتام او نيز همين رفتار را داشته باشند. فرمايد: آيا خورنده مال يتيم نمى مى

 1«عَلَى عَقِبِ عَقِبِهِ عَلَيْهِ مَنْ يَظْلِمُهُ اَوْ عَلى عَقِبِهِ او   مَنْ ظَلَمَ سَلَطَ اللّه:»السالم عليهقال الصادق  

سـازد؟  مسلط مى اش ستمكارى را گويد: عرض كردم او ستم كرده و خداوند به فرزند يا نوه كه راوى روايت است مى« عبدالعلى»

 حضرت فرمودند:

 وَلْيَقُولُـوا قَـوْالً     وا عَلَـيْهِمْ فَلْيَتَقُـوا اللّـه   وَلْيَخْشَ الَذينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَةً ضِعافاً خافُ»عَّزَوَجَلّ يقول   اِّنَ اللّه»

 2«سَديداً

در اوالد او  بهرحال اثر طبيعى ظلم اين است كه همان ظلم به ستمكار برسد، و اگر او شرايط اخذ ظلم را نداشته باشد، اين اثـر

اثـر كنـد و آن را  تواند داشت بر چوب مى ظاهر شود، همانند اثر آتش كه سوزندگى است، حال اگر بر قطعه آهنى اثرى محدود

 بسوازند.
 ـ سلب نعمت 4

 3«بِالظُلْمِ تَّزُولُ النِعَمَ:»السالم عليهقال على  

 فرمايد: ونيز مى

 4«اَلْبَغْىُ يَسْلُبُ النِعْمَةَ»
 ـ كاسته شدّن عمر 5

 5«مَنْ جارَ قُصِمَ عُمْرُهُ:»السالم عليهقال على  
 ـ مّطرود درگاه حقّ 6

: قل لِلظّالِمينن الينذْكُروُنننى، فاِنّنهُ حنقٌّ عنلنىّن اننْ انذْكُـرن منـنْ ذنكنرننـى، السـالم عليهعَّزَوَجَلَ الى داوُدَ     اَوحَى اللّه:»آله و عليه اهلل صلى   رسول اللّه قال

 6«ذِكْرى اِيّاهُمْ اننْ انلْعنننهُمْ وناِنّن

 آثار زيانبار ظلم در قيامت

 در محشرـ پشيمانى  1

بپوشـد،از بهتـرين  خواست در جاى خوب بنشيند، خوب بخورد، خوش تمام ظلم ظالم براى رسيدن به مطامع دنيوى بود، او مى

 مطيع خود ببيند و... امكانات تفريحى استفاده كند، زيبا ترين همسران را داشته باشد، از هيچكس فرمان نبرد و همه را

قدمى جدا شدن از  بيند و اكنون خود را در يا اى خالصه شده مى يد تمام گذشته را در لحظهآ امّا وقتى ملا الموت سراغ او مى

كنـد،  دادخواهى مشـاهده مـى دارد، و مظلومين را در مقام كند، بدتر از اين لحظه، وقتى است كه سر از قبر بر مى آنها تصور مى

 گزد. انگشت حسرت به دندان مى

 1«لى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنىِ اتَخَذْتُ مَعَ الرَسُولِ سبيالًوَيَوْمَ يَعَضُ الظّالِمُ عَ»
 ـ كاسته شدّن حسنات 2

اعمـال روح  دهد، مشروط به اين است كه اعمال او امكان بقاء داشته باشند. شرط بقـاء ايـن بقاء افعال نيكى كه انسان انجام مى

 بندد. الم نباشد، فعل حسن به چيزى نقش نمىسالمى است كه بتواند بع عمل نيا متزيّن شود و تا روح س

                                                           
 .332ـ صفحه 2د تا به او يا فرزندان و نوادگانش ستم كند، اصول كافى ـ جلد كن هر كه ستم كند، خداوند كسى را مسلط مى -1
 ترسند، بايد از ستم نسبت به يتيمان بهراسند و تقوا پيشه كنند و سخن راست و درست بگويند. كسانى كه از آينده فرزندان ضعيف خود مى 2نساء ـ  -2
 كند. غرر الحكم. ظلم، نعمت را زايل مى -3
 كند. غررالحكم. مت را سل  مىستم، نع -4
 شود. غرر الحكم. آنكه ستم كند عمرش كم مى -5
وحى كرد كه: به ظالمين بگو: كسى از آنها مرا ياد نكند، چرا كه بر من الزم است هر كه مرا ياد كند، او را ياد نمايم، و ياد ظـالمين  السالم عليهخداى به حضرت داود   -6

 .312ـ صفحه  15گاه خود طرد كنم. بحار االنوار ـ جلد به اين است كه آنها را از در
 گزيدم. گويد: اى كاش با رسول خدا راهى برمى گيرد و مى بخاطر آور زمانى را كه ظالم از شدّت حسرت دست به دندان مى 21فرقان ـ  -1
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 كند. سالمت روح نيز به پرهيز از گناه وابسته است و هر گناهى به اندازه خودش از روح را كِدِر مى

حاصـله از  گـردد و بـا كـدورت روح بر اين اساس وبا توجه به صيرا و كبراى اين قياس منطقى، معصيت موج  كدورت روح مى

 ماند. ى نمىاى باق گناه، حسنه

فرمود  مى را بيان« اكبر  ـ اللّه  ـ الاله االّ اللّه  ـ الحمدللّه  سبحان اللّه»، ثواب گفتن برخى از اذكار چون آله و عليه اهلل صلىروزى رسول خدا  

س وعـرض كـرد: پـ كند و... مردى از قريش برخاسـت كه هركس هر كدام را بگويد خداوند درختى در بهشت براى او غرس مى

 درختان ما در بهشت زيادند. حضرت در پاسخ فرمود:

 1نَعَمْ وَلكِنَ ايّاكُمْ اَّنْ تُرْسُِلوا عَلَيْها نيراناً فتُحْرِقُوها»

 بلى ظلم نيز به عنوان يكى از معاصى بزرگ، همان آتشى است كه در از بين رفتن حسنات انسان نقش مهم دارد.

آيد  كسى مى آيد در حاليكه حسناتش وى را خوشحال نموده است، ناگهان يند: روز قيامت بنده مىفرما مى آلـه و عليه اهلل صلىرسول خدا  

ظلم و ستمى كه او  اى نماند و آنگاه به قدر گيرد تا اينكه حسنه گويد: خدايا اين به من ستم كرده است، و از حسنات او مى و مى

 شود. كه وارد آتش مىدهد، تا جائى  به وى روا داشته از گناهان خود به او مى

 2«فال يَّزالُ يَسْتَوْفى مِنْهُ حَتّى يَدْخُلَ النّارَ»

بـا تلخيهـائى  لذّت دنيوى هرگز با نعمت اخروى قابل قياس نيست، چه اينكه اصالً در دنيا لذّت محض وجود نداشته، و هر لذّتى

 همراه است ولى نعمت  عقبى از هر گونه سختى و مشقتى مصون است.

يـا حسـناتى  صف ظلم ظالم و تعدّى به حقوق غير و ارضاء نفس حيوانى خود و خوشحالى احتمالى بعد از آن بهتر استبا اين و

شـد؟  در بهشت مى كه شايد هر كدام از آنها موج  تكميل نعمت بر او و دخول وى طورى كه به واسطه ظلمش از دست داده به

 كداميا؟

 3«مَظْلُومُ مِنْ دينِ الظّالِمِ اَكْثَرُمِمّا يَأْخُذُ الظالِمُ مِنْ دُنْيا الْمَظْلومِما يَأخُذُ الْ:»السالم عليهقال الباقر  
 ـ سختى حساب 3

 4«يَوْمُ المَظْلُومِ عَلَى الظّالِمِ اَشَدُ  مِنْ يَوْمِ الظّالِمِ عَلَى المَظْلُومِ:» السالم عليهقال على  

 بر ظالم را چنين بيان فرموده است: شدّت وحدّت حساب قيامت السالم عليهحضرت امير  

 وَرَسُـولَهُ يَـوْمَ     لّـه الََّنْ اَبيتَ عَلى حَسَكِ السَعْداّنِ مُسَهَداً، اَوْ اُجَرَ فى االَغْاللِ مُصَفَداً، اَحَبُ اِلَىَ مِنْ اَّنْ اَلْقَـى ال    وَاللّه»

الْحُّطامِ، وَكَيْفَ اَظْلِمُ اَحَداً لِنَفْسٍ يُسْرِعُ اِلَى الْبِلى قُفُولُهـا وَيَّطُـولُ فِـى    ءٍ مِنَ  القِيمَةِ ظالِماً لِبَعْضِ الْعِبادِ، وَغاصِباً لِشى

 5«حُلُولُها الثَرى

                                                           
 (.32بلى، ولى بترسيد از آن كه آتشى بفرستيد و آنها را بسوزانيد. )ثواب االعمال ـ صفحه  -1
 (.55ـ صفحه  2)نهاية البداية ـ جلد  -2
 .311ـ صفحه  15گيرد، بيش از آنست كه ظالم در دنيا از مظلوم گرفته است. بحار االنوار ـ جلد  آنچه كه مظلوم از دين ستمكار مى -3
به ترتي  فيض  233تم روا داشته است. نهج البالغه ـ خطبه شود شديدتر است از روزى كه ظالم در حقّ مظلوم س روزى كه براى مظلوم از ظالم انتقام گرفته مى -4

 به ترتي  صبحى. 241و 
لش را روز قيامـت در اگر ش  را بر روى خارهاى سعدان بيدار بسر برم و يا در غلها و زنجيرها بسته شده و كشيده شوم، برايم محبوبتر است از اينكه خدا و رسـو -5

ان ستم كرده و چيزى از اموال دنيا را غص  نموده باشم، چگونه به كسى ستم روا دارم، آنهم براى جسمى كه تار و پودش بـا حالى مالقات كنم كه به بعضى از بندگ

 به ترتي  صبحى. 224به ترتي  فيض و  215سرعت به سوى كهنگى ميرود و مدتها در ميان خاكها ميماند. نهج البالغه ـ خطبه 
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 در تفسير آيه شريفه: السالم عليهامام صادق 

 «اِّنَ رَبَكَ لَبِالْمِرْصاد»

 فرمايد: كه بر كمين خداوند براى اجراى عدالت در قيامت نظر دارد، مى

 1«ّطَرَةٌ عَلَى الصِراطِ اليَجُوزُها عَبْدٌ بِمظْلَمَةٍقَنْ»
 ـ تاريكى قيامت 4

 باشد. قيامت براى اهل معصيت، تاريا و ظلمانى است و در واقع اين سياهى به خاطر ظلمت تجسم گناه آنها مى

 2«القِيَمَةِاِتَقُوا الظُلْمَ فَاِنَهُ ظُلُماتُ يَوْمِ :»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

سرال وى  رسيد و عرض كرد: دوست دارم در قيامت در نور محشور شوم. حضرت در پاسخ آله و عليه اهلل صلىمردى به حضور پيامبر خدا  

 فرمود:

 3«ال تَظْلِمْ اَحَداً تُحْشَرُ يَوْمَ القِيمَةِ فِى النُورِ»
 ـ آتش 5

 ت:قرآن كريم عذاب ظالمان را چنين به تصوير كشيده اس

وَسائَتْ  هَ، بِئْسَ الشَرابُاِنّا اَعْتَدْنا للِظّالِمينَ ناراً اَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَاِّنْ يَسْتَغيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُو».... 

 4«مُرْتَفَقاً

و مـال و  دادند، و خرم از ييمـاى جـانستمكارانى كه خون  خاليق را مكيدند، و براى خود زيور نمودند، و زندگى مرفه ترتي  

افتخاراتشان به صـورتهاى  عرض مردم زيستند، بدانند روزى در آتش ظلم خود قرار خواهند گرفت ولذّتهايشان به آب گداخته و

 شود. بريان شده تبديل مى

 فرمايند: شود، مى در معرفى نخستين كسى كه وارد آتش مى آله و عليه اهلل صلىرسول خدا  

 5«لُ مَنْ يَدخُلُ النّارَ اَميرٌ مُتَسَلِطُ لَمْ يَعْدِلْ وَذو ثَرْوَةٍ منَ الْمالِ لم يُعْطِ الْمالَ حَقَهُ وَ فَقيرٌ فَخُورٌاَوَ»
 ـ محروميت از بهشت 6

 ظالمى كه وحدانيت خدا را انكار نموده و براى او شريا قائل شده است، در آتش جاودان است.

 6«علَيْهِ الْجَنَةَ وَمَأْواهُ النّارُ...   فَقَدْ حَرَمَ اللّه   للّهمَنْ يُشْرِكْ بِا»... 

مگر اينكه جزاى  كنند بايست عذاب ببينند، آنها بوى بهشت را استشمام نمى و اما ظالمين در بقيه انواع ظلم، به قدر ظلمشان مى

 خود را ديده باشند.

 1«الجائِرَ اليُريحُ رائِحَةَ الْجَنَةِ ايّاكَ وَالْجَوْرَ فَاِّنَ» السالم عليهقال على  
 

 

 

                                                           
 .332ـ صفحه  11گذرد. وسايل الشيعه ـ جلد  اى كه حقوق ديگران را بر عهده دارد از آن نمى كمينگاه، پلى است بر صراط، بنده -1
 .332ـ صفحه 2از ظلم بپرهيز كه آن تاريكى قيامت است. اصول كافى ـ جلد  -2
 .44154به هيچ كس ستم روامدار تا در قيامت در نور محشور شوى. كنز العمال ـ  -3
اش آنها را از هر سو احاطه كرده است و اگر آب بخواهند، آبى برايشان آورند كه چون فلز گداختـه،  ايم كه سراپرده ن آتش آماده كردهما براى ستمگرا 22كهف ـ  -4

 صورتها را بريان كند، چه بد نوشيدنى و چه بد جايگاهى است.
شد، ثروتمندى كه حقّ مال را اداء ننموده باشد، فقيرى كه تكبر ننمـوده باشـد. شوند عبارتند: از اميرى كه به عدل رفتار نكرده با اولين كسانى كه وارد جهنم مى -5

 .341ـ صفحه  15بحاراالنوار ـ جلد 
 هر كه براى خدا شريا قرار دهد، خداوند بهشت را بر او حرام كرده و جايگاهش جهنم است. 12مائده ـ  -6
 رالحكم.كند. غر از ظلم بپرهيز كه ظالم بوى بهشت را استشمام نمى -1
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 ركوّن به ظالم

 1«مِنْ اَوْلياءَ ثُمَ التُنْصَروّنَ   واَل تَرْكَنُوا اِلىَ الَذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُوّنِ اللّه»

عبادت نيز  اره آن چيز بر آن قوام گيرد. اركانء است كه ديو مشتق شده است، ركن به معناى جان  شى« ركن»از ماده « ركون»

 آنها نماز باطل است. شود، همانند اركان نماز كه بدون باشد و بدون آن عبادت صحيح واقع نمى يعنى آنچه كه مبناى عبادت مى

پايه ثابت فرض  بنابراين ركون به ظالم به اين معناست كه ظالم به عنوان مستمسا محكم و قابل اعتماد دانسته شود و اساس و

 شود.

نداشـته  البته آنچه كه در آيه شريفه تحريم شده است، همين نوع از اتكاء و اعتماد است و ارتباط روبنـائى اگـر تـوالى ركـون را

اساس، مشركين بـه  شود كه به يكى از ظلمهاى سه گانه آلوده باشد، بر اين شود.   ظالم نيز به كسى اطالق مى باشد، شامل نمى

به خود، همه در مقولـه ظلـم  المان به خداوند، قدرتمندان ستمگر به عنوان ظالمان به عباد و فاسقان به عنوان ظالمانعنوان ظ

 گنجند، واتكاء به هر كدام از آنها حرام است. مى

 اى دارد كه هر كدام از آنها براى تحريم اين عمل كافى است. ركون به ظالم توالى فاسده عديده

 لمتوالى ركوّن به ظا

 ـ تائيد ظالم 1

خاليـق را وادار  اعتماد به ظالم موج  تائيد ظالم است، چنين عملى مخصوصاً اگر از معتمدين نزد مردم، صورت پـذيرد، سـاير

 كند كه ظالم را، قدرتمند و توانمند ببينند و در نهايت جامعه تسليم ظلم شود. مى
 ـ ترويج ظلم 2

سازد و منكر را  مى دارد بلكه براى آن حُسن ظاهرى آن نه تنها قبح معصيت را بر مى هر معصيتى شرعا وعقالً قبيح است و رواج

 گردد. كند. ركون به ظالم نيز موج  رواج ظلم در جامعه مى به معروف و حتى واج  تبديل مى
 ـ تعدّد مراتب ظلم 3

تـر  هـاى پـائين رده را مجبور كند تا ظالمى براىهائى كه مظلوم  هاى ظالمانه اوست. برنامه اتكاء به ظالم به معناى پذيرش برنامه

 باشد.
 ـ سفاهت وابلهى 4

كند. در اين  مى اش را در مسير خويش نبيند، ارتباط خود را قطع ظالم مستمسا قابل اعتمادى  نيست، وى هرگاه اتكاء كننده

يكبـاره چـون بنـائى كـه  بـرده بـهصورت چه بسا ظالم متضرر نشود و تنها مظلوم خوش خيال كه مدتها در عيش اعتماد بسـر 

ظالم بپيونـدد و يـا هالكـت را  تر به آغوش هايش سست شده باشد، متزلزل گردد. وى يا بايستى با پذيرفتن طرحى ظالمانه پايه

 بپذيرد وبدين وسيله بهاى سفاهت خود را بپردازد.
 ـ تعّطيل شدّن نهى از منكر 5

از منكر را از  كند، قطعاً نخواهد توانست وى را از ظلمش بازدارد و توان نهىكسى كه به ظالم متوسل شود و در مقابل وى ركون 

 دهد. دست مى

 هرحال، تحريم ركون، عقلى و فطرى است وسرشت انسان درّاك با ركون به ظالم همساز نيست. به

 تعاوّن

نيكيها و پرهيـز از  زوم همكارى دركند، ل هاى مسلمان را در ارتباط با غير خود معين مى يكى از اصول كلى كه خط مشى برنامه

 باشد. يارى دادن به زشتيها مى

                                                           
شـويد.  شود آتش شما را در برگيرد و در آن حال جز خدا هيچ ولى و ياورى نخواهيـد داشـت و يـارى نمـى و تكيه بر ستمگران نكنيد كه موج  مى 113هود ـ  -1

 )ظالمان توان يارى شما را ندارند(.

 



 280 

 1«وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَقْوَى واَل تَعاوَنُوا عَلَى االِْثْمِ وَالْعُدْواّنِ...»... 

شود  ميده مىنا بنابراين هر نوع عملى كه به نحوى موج  صدور كارى نيا شود ولو وسائط زيادى هم داشته باشد، سنّت حسنه

 كند. و اسالم تقويت هر كدام از مراحل آن را سفارش مى

تعاون در آن  و نيز هر گونه كارى و يا سخنى كه آثار فاسده ولو بعد از چندين واسطه، داشته باشد، سنت سيئه محسوب شده و

 باشد. حرام مى

حمـل و نقـل،  اى چـون م هر گونـه عمـل واسـطهبه عنوان مًال خريد و فروش آالت قمار، موسيقى، شراب، تجسس، و نيز انجا

 داللى، حسابدارى و...براى انجام هر معصيتى حرام بوده و حاصل آن سحت و باطل است.

 يارى مظلوم

وارد  السـالم علـيهمائمه  اى از شنوند الزم است ولذا در روايات عديده يارى رساندن به مظلومين بر كسانى كه صداى استياثه آنها را مى

 را بشنويد. ت كه: اگر قصد يارى نداريد در جائى قرار نگيريد كه مظلوميت را ببينيد و يا صداى استياثه مظلومشده اس

 2«مَنْ شَهِدَ رَجاُلً يُنادى يا مُسْلِمينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 فرمايد: امام حسن و حسين عليهما افضل التّنحيّنة والًّناء مى در وصيت خود به السالم عليهحضرت امير  

 3«كُونا لِلْظّالمِ خَصْماً وَلِلْمَظْلُومِ عَوْناً»

 آن حضرت بهترين نوع عدل را يارى مظلوم معرفى نموده است.

 4«اَحْسَنُ الْعَدْلِ اِعانَةُ)نُصْرَةُ(الْمَظْلُومِ»

پـيش بينـى  ن اشخاص با اينكه ميدانند يكطرف مظلوم واقع شده است، مصـالحه رااين روايت براى كسانى كه در مخاصمات بي

بندند، و حقّ مظلوم را  مى نمايندو به اين وسيله دستان مظلوم را براى دفاع از حقّ خود كنند و طرفين را راضى به چيزى مى مى

بايد دانست مصالحه در مـواردى  رتى بزرگ است.گذارند، درس عب كنند و نام اين عمل را كار خير مى دو دستى تقديم ظالم مى

از طـرفين بـه نحـوى خـود را ذى حـقّ  است كه صاح  حقّ كامالً مشخص نباشد يا مقدار مورد نزاع اختالفى باشد و هر كدام

 بدانند و يا ادعاى مقدار معينى نمايند.

 اكنون به بهره دنيوى ياور مظلوم بنگريد:

 نْ مُؤمِنٍ يُعينُ مُؤْمِناً مَظْلُوماً ااِلّ كاّنَ اَفْضَلَ مِنْ صِيامِ شَهْرٍ واعْتِكافِهِ فى المَسْجِدِ الْحَـرامِ، وَمـا  ما مِ:»السـالم عليهقال الصادق  

 5«فِى الدُنْيا وَاآلخِرَةِ   مِنْ مُؤمِنٍ يَنْصُرُ اخاهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلى نُصرَتِهِ ااِلّ نَصَرَهُ اللّه

سـرلوحه  اى ارزشمند براى كسانى است كه در طول حيات خـود، فريـاد رسـى مظلـومين را هديهدو روايت قدسى و نبوى ذيل 

 اند. كارهاى خويش قرار داده

 وحى نمود:  السالم عليهخداوند به حضرت داود نبى  

 6«قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَّزِلُ االَقْدامَ يا داوُدُ اِنَهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُعينُ مَظْلوماً اَوْيَمْشى مَعَهُ  فى مَظْلَمَتِهِ اِالّ ثَبَتَ»

 داند. مى آله و عليه اهلل صلىروايت دوم، يار مظلوم را هم جليس با پيامبر خدا  

 1«مَنْ اَخَذَ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظّالِمِ كاّنَ مَعى في الجَنَةِ مُصاحَباً»
                                                           

 د.در كارهاى نيا باهم همكارى كنيد و در معاصى يكديگر را يارى ندهي 2مائده ـ  -1
 .323ـ صفحه  1كسى كه شاهد دادخواهى مسلمانى باشد و به وى پاسخ ندهد، مسلمان نيست. سفينة البحار ـ جلد  -2
 .41دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد. نهج البالغه ـ نامه  -3
 باشد. غرر الحكم. ترين تصوير عدالت، يارى رساندن به مظلوم مى بهترين عدالت و نيا -4
تر است. و هيچ مرمنى نيست كه بـه  كه به مرمن مظلومى يارى رساند، مگر اينكه عمل وى از روزه يا ماه و اعتكاف آن در مسجد الحرام بافضيلتمرمنى نيست  -5

 .22ـ صفحه  15كند. بحاراالنوار ـ جلد  يارى مرمنى بشتابد، مگر اينكه خدا در دنيا وآخرت او را يارى مى
ـ صفحه  2ومى را يارى رساند يا با وى بدادخواهى برود، مگر اينكه روز تزلزل قدمها، پاهاى وى استوار خواهد بود. درالمنًور ـ جلد اى نيست كه مظل اى داود بنده -6

255. 
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 يارى ظالم

يارى ظـالم  ظالم با يارى ديگران ستم روا ميدارد و اگر ياران دست از يارى رساندن به ظالم چه بسا از خود ظلم بدتر باشد. زيرا

انـد كـه  پرداختـه شود. اخبار و احاديث نيز همانند آيات قرآن كريم به طور گسترده به اين مهـم بردارند، بساط ستم برچيده مى

 اى از آنها در اين مقوله آورده شده است. گزيده
 ـ پرهيّز از يارى 1

 2«اِيّاكُمْ وَصُحْبَةَ الْعاصينَ وَمَعُونَةَ الظّالِمينَ:»السالم عليه عن زين العباد 

 گويند:

محـل توسـل  كه قبر او در قبرستان شيخان قم 1231فتحعلى شاه، ارادت زيادى به مرجع عاليقدر تقليد ميرزاى قمى، متوفى 

دستى كشيد و گفت:  ميرزا بر ريش بلند شاه رسيد. روزى آمد، خدمت ميرزا مى حاجتمندان است، داشت. شاه هر وقت به قم مى

ترسم كه تماس مـن  نما. مى كارى نكن كه اين ريش در قيامت با آتش جهنم بسوزد، روزى ديگر به وى فرمود: عدالت را رعايت

باشد با دنيا سنگى را دوست داشته  ام كه اگر كسى در شوم. شاه گفت: روايتى شنيده« وال تركنوا»با تو موج  شود مشمول آيه 

 شود از اين رو  با تو دوستى دارم تا در آخرت با تو در بهشت باشم. آن محشور مى

پسر من اسـت.  روزى شاه در خدمت ميرزا بود، جوانى چاى آورد و پذيرائى كرد، شاه گفت: چه نسبتى با شما دارد؟ ميرزا گفت:

شبى مهلـت خواسـت.  ابا كرد فايده نداشت و در نهايت شاه گفت: دخترى دارم، دوست دارم همسر فرزند تو شود. ميرزا هر چه

شود، مرگ  محبّت من به تو مى ميرزا در نماز ش  به درگاه خدا استياثه نمود و عرضه داشت: اگر اين وصلت موج  كاسته شدن

د از دنيا رفته است. ميرزا بود كه گفتن جوانم را برسان. در اثناء نماز خبر آوردندكه: پسر دل درد گرفته است، و ميرزا در نماز وتر

 به سجده افتاد و خداى را براى خروجش از بن بست شكر گفت.
 ـ تحريم واليت ظالم 2

بـارز كمـا در  پذيرش امور ظالمين مانند قضاوت، امور اجرائى، و نيز امور نظامى و هر منس  ديگر مشروع نيست و از مصاديق

 شود. گناه محسوب مى

انطْلنقنـهُ  عنزّوجلّ   همننْ تنونلّى عِرافنةن قنوْمٍ اُتِىن بِهِ ينوْمن الْقِيمنةِ وينداهُ منيْلُولنتانن الى عُنُقِهِ فاِنْ قامن فِيهِمْ بِانمْرِ اللّ:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 3«، وِانن كانن ظالِماً هُوِىن بِهِ فى نار جنهننّنمن ونبِئْسن الْمنصيرُ  اللّه

 رت مقدار عذاب چنين معاونى در جهنم نقل شده است:ونيز از همان حض

 4«وَمَنْ تَوَلّى عرافَةَ قَوْمٍ وَلَمْ يُحْسِنْ فيهِمْ حُبِسَ عَلى شَفير جَهَنَمَ بِكُلِ يَوْمٍ اَلْفَ سَنَةٍ»

 كردند. يافتند، حقّ ما را غص  نمى فرمايد: اگر بنى اميه يارانى نمى مى السالم عليهامام صادق  

 5«ءَ وَيُقاتِلُ عَنْهُمْ وَيَشْهَدُ جماعَتَهُمْ لَمّا سَلَبونا حَقَنا ال اَّنَ بَنى اُمَيَةَ وَجَدُوا مَنْ يَكْتُبُ لَهُمْ وَيَجْبِى لَهُمُ الْفَىْ لَوْ»

براى آنها كار  د،ان اى از شيعيان در امور حاكمين وارد شده پرسيد: عدهالسالم عليهگويد: شخصى از امام صادق   مى« مسعدة بن صدقه»

 فرمودند: السالم عليهكنند و.... امام   مى

 1«لَيْسَ هُمْ مِنَ  الشّيعَةِ وَلكنِهُمْ مِنْ اُولئِكَ»

                                                                                                                                                                                                             
 .352ـ صفحه  15كسى كه داد مظلوم را از ظالم بستاند، در بهشت رفيق من خواهد بود. بحاراالنوار ـ جلد  -1
 .123ـ صفحه  12ن و يارى ستمكاران. وسايل الشيعه ـ جلد بپرهيزيد از مصاحبت گنهكارا -2
شود، حال اگر مطابق حكـم خـدا اقـدام كـرده باشـد  كسى كه واليت ظالمين را بر عهده گيرد، روز قيامت در حاليكه دو دستش به گردنش بسته شده، آورده مى -3

 .136ـ صفحه  12م  خواهد انداخت، و آن بد جايگاهى است. وسايل الشيعه ـ جلد كند ولى اگر ستم روا داشته، او را در آتش جهن خداوند او را آزاد مى
 12شود. وسايل الشيعه ـ جلد  كسى كه متولى فرماندارى بر مردمى شود وبه آنها احسان نكند به قدر هر روز از رياستش، هزار سال در ل  پرتگاه جهنم حبس مى -4

 .131ـ صفحه 
كسانى كه كاتبشان باشند و خراج براى آنها آورند و براى آنها قتال كنند و در اجتماعاتشان حاضر باشـند، حـقّ مـا را سـل  نميكردنـد.  يافتند )اگر بنى اميه نمى -5

 (.315ـ صفحه  16)بحاراالنوار ـ جلد 
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نگردد و دسـت  البته اگر والى از قبل ظالم، بتواند حقّ مظلوم را اداء كند، به شيعيان يارى رساند، وهيچگاه به ظلم و ستم آلوده

 يت او مشروع است.به بيت المال نيازد، وال

است، نزد  رفت وآمد داشتهالسالم عليهدهقان بود و حاكم اهواز و فارس گشت، يكى از كارگزاران او كه ظاهرا با امام صادق  « نجاشى»

م  او بنويسيد. امـا اى به امام آمدند و عرض كردند: نجاشى بر من خراجى دارد او خود را پيرو شما ميداند، اگر صالح ميدانيد نامه

و بخشايشگر،برادرت  يعنى به نام خداوند بسيار بخشنده«  الرحمن الرحيم سِرّ انخاك ينسنرّنكن اللّه  بسم اللّه»براى او نوشتند: السـالم عليه

به وى داد و گفت: نامه امام  را شاد كن خدا تو را شاد گرداند. وى نامه را به حضور نجاشى آورد. وقتى مجلس خلوت شد. نامه را

خراجـى بـر عهـده مـن اسـت.  است. نجاشى نامه را بوسيد و بر چشم گذاشت. سپس گفت: چه ميخواهى؟ گفت: السـالم عليه  صادق

از مال خودش پرداخت كنند و براى  پرسيد: چقدر است؟ گفت: ده هزار درهم، سپس نجاشى كات  خويش را خواند و دستور داد

درهم ديگر، يا مرك ، كنيز و غالم، تخت،  ر كردم؟ گفت: بلى. سپس ده هزارسال آتى نيز بپردازند. سپس گفت: آيا تو را مسرو

گفت: آيا تو را راضى  عطا كرد و در پى هر كدام مى لباس، فرشى كه نامه امام بر آن فرش به دست نجاشى رسيد، همه را به وى

وماجرا را به تفصيل شـرح داد. امـام بـا شـنيدن آن رسيد،  السالم عليهكردم؟ وى اموال خويش را آورد و بعد از مدتها به حضور امام  

بخاطر رفتارى كه با من شد، شادمان شدى. حضرت فرمودنـد:  خوشحال شد، آن شخص گفت: اى فرزند رسول خدا، مًل اينكه

 2«وَرَسُولَهُ   ، لَقَدْ سَرَ اللّه  اى واللّه»

شـدم.  فرموده بود: از اينكـه حـاكم اهـواز شـدى خوشـحال و ناراحـت اى نوشته و به او چنين به نجاشى نامه السالم عليهامام صادق  

ناراحتى  من  كما رساند، وامّا آنچه كه موج آله و عليه اهلل صلىخوشحال شدم كه شايد خداوند به وسيله تو به يكى از اولياء آل محمد  

وبه اين سـب  وارد  دوستان ما سخت گيرىترسم اين است كه بر يكى از  شد اين بود كه كمترين چيزى كه بخاطر آن بر تو مى

 3بهشت نشوى.

 كه در دستگاه هارون مسئول خزانه دارى بود فرمودند:« على بن يقطين»به  السالم عليهامام كاظم  

 4«تَعالى اَوْلياءٌ مَعَ اَوْلِياءِ الظَلَمَةِ لِيَدْفَعَ بِهِمْ عَنْ اَوليائِهِ وَاَنْتَ مِنْهُمْ ياعَلىُ   اِّنَ للّه»

 5تضمين كرده بود كه اگر اولياء خدا را اكرام كند، گرمى آتش، حبس و تنگدستى به وىنرسد.« على»آن حضرت براى 

 والبته حفظ اين رويّه و تداوم آن بسى سخت و كارى دشوار است.

به واليت  م: كارى كن كه حكومت مرارسيدم و عرض نمودالسالم عليهگويد: به حضور امام صادق   مى السالم عليهيكى از غالمان امام سجاد  

برميگردم و بـا امـام  كنم، جائى بگمارد، امام قبول نفرمود، برگشتم و در بين راه با خود گفتم: شايد امام تصور كرده من ظلم مى

ود: چـه كنم. حضرت فرمـ بندم، برگشتم وبه امام عرضه داشتم: زنهايم مطلقه، كنيزهايم آزاد اگر به كسى ظلم و ستم پيمان مى

تر است كه چنـين پيمـانى  ساده گفتى؟ دوباره تكرار كردم، امام سر به آسمان برداشت و فرمود: كرات آسمانى را در كف بگيرى

 ببندى.

 گويد: زياد بن ابى سلمه مى

مـروّتم،  دى صـاح وارد شدم. به من فرمود: در دستگاه كار ميكنى؟ گفتم: بله، فرمود: چرا؟ گفتم: من مـر السـالم عليهبر امام كاظم  

 عيالمندم، چيزى هم پشت سر ندارم، امام فرمود:

 «طَأَ بَساطَ رَجُلٍ مِنْهُمْ ااِلّ لِماذاالَِّنْ اُسْقِطَ مِنْ حالِقٍ فَاَتَقَّطَعَ قِّطْعَةً قِّطْعَةً اَحَبُ اِلَىَ مِنْ اَّنْ اَتَولّى الَِحَدٍ منْهُمْ عمالً اَوْ اَ»

 را نفهميدم(،حضرت فرمودند:دانم )استًناء  عرض كردم: نمى

                                                                                                                                                                                                             
 (.366صفحه  - 12 -جلد  -و بحار االنوار 133ـ صفحه  12آنان شيعه نيستند، از خود آنها هستند. )وسايل الشيعه ـ جلد  -1
 .142ـ صفحه  12آرى به خدا سوگند، خدا و پيامبرش را خوشحال كرد. وسايل الشيعه ـ جلد  -2
 (.361ـ صفحه  15)بحاراالنوار ـ جلد  -3
 .342ـ صفحه  15االنوار ـ جلد خداى متعال با اولياء ظلمه، اوليائى دارد تا به وسيله آنها بليّات را از  دوستانش بردارد و تو اى على، از آنها هستى. بحار -4
 (.352ـ صفحه  15)بحاراالنوار ـ جلد  -5
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 1«اِالّ لِتَفْريجِ كُرْبَةٍ عَنْ مُؤمِنٍ اوفَكِ اَسْرِهِ اَوْ قَضاءِ دَيْنِهِ»
 ـ حرمت مدح 3

 فرمود: كرد و مى از مدح ظالم نهى مى آله و عليه اهلل صلىستايش ظالم طبعاً با چاپلوسى همراه است، پيامبر خدا  

 2«نَ التُرابَاُحْثُوا فى وُجوُهِ الْمَدّاحي»

 و نيز از همان حضرت است:

 3«اِذا مُدِحَ الْفاجِرُ اِهْتَّزَ الْعَرْشَ وَغَضَبَ الرَبَ»

 اند. در اين روايت حضرت قبح شديد مداحى و ستايش ظالمان را تبيين فرموده
 ـ محبت بقاء 4

 ارد.بقاء ظالم موج  ظلم است وآنكه بقاء آنان را دوست داشته باشد، ظلم را دوست د

 4«  وَمَنْ احَبَ بَقاءَ الظّالِمينَ فَقَدْ اَحَبَ اَّنْ يُعْصَى اللّه:»السالم عليهقال الصادق  

اسـت مگـر  رسيدم، امام به من فرمود: اى صفوان همه كارهايت نيا السالم عليهگويد، به خدمت امام كاظم   مى« صفوان بن مهران»

گفـتم: بـه خـدا  ود: شترهايت را به اين مرد كرايه دادى؟ و منظورش هارون بـود.يكى، عرض كردم: قربانت گردم كدام كار؟ فرم

روم، و فقـط غالمـانم را  نمـى ام، خود هم ام، براى حجّ كرايه داده سوگند بخاطر ستم و خوشگذرانى و شكار و بازى او كرايه نداده

ات را بدهـد؟  ميخواهى زنده باشد تا كرايـه رى. فرمود:ات را بدهد؟ عرض كردم: آ فرستم. امام به من فرمود: توقع دارى كرايه مى

 فرمود:السالم عليهگفتم: بلى، امام  

 «مَنْ اَحَبَ بَقائُهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ وَمَنْ كاّنَ مِنْهُمْ كاّنَ وَرَدَ النّارَ»

اى، گفـتم: بلـه،  فروخته راام شترانت  من خارج شدم و همه شترانم را فروختم، خبر به هارون رسيد، مرا خواست و گفت: شنيده

ميدانم چه كسى تو را به ايـن كـار  ام و غالمان هم درست كار نميكنند، هارون گفت: اصالً اصالً، من گفت: چرا؟ گفتم: پير شده

گفت اين حرفها را بگذار كنـار، بـه خـدا  راهنمائى كرده است، موسى بن جعفر تو را به اين كار خوانده، گفتم من كجا و او كجا،

 5كشتم. وگند اگر براى رفاقتمان نبود تو را مىس

 آثار

 پردازد. مى عواق  كما به ظالم همان آثار و عواق  ظلم وبلكه شديدتر از آن است چرا كه ظالم به كما معاونينش به ظلم
 ـ شريك ظالم است 1

 6«شُرَكاءُ ثَالثَةٌ  اَلْعامِلُ بِالظُلْمِ والرّاضِى بِهِ وَالْمُعينُ عَلَيْهِ:»السالم عليهقال على  
 ـ از اسالم خارج است 2

 1«مَنْ مَشى مَعَ ظالِمٍ لِيُعينَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَهُ ظالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ االِسْالمِ:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 تعاون بر اثم را عديل كفر معرفى فرموده است: السالم عليهامام رضا  

 كَبائِرِ الَتى يُسْتَحَقُفى اَعَمالِهِمْ وَالْعَوّْنُ لَهُمْ والسَعْىُ فى حَوائِجِهِمْ عَديلُ الْكُفْرِ وَالنَظَرُ اِلَيْهِمْ عَلَى الْعَمْدِ مِنَ الْاَلدُخُولُ »

                                                           
تر دارم از اينكه براى اين ستمكاران به كارى مشيول باشم يا متولى امرى از امورشان گـردم يـا بـر  اگر مرا از قله كوهى بلند بيندازند كه قطعه قطعه شوم، دوست -1

 .142ـ صفحه  12فتارى واندوهى از مرمنى يا آزاد ساختن او يا پرداخت بدهى وى. وسايل الشيعه ـ جلد فرش آنها پا نهم.مگر براى برطرف كردن گر
 .132ـ صفحه  12صورت مدح كنندگان ظالمين بپاشيد. وسايل الشيعه ـ جلد  خاك به -2
 .111ـ صفحه  1حار ـ جلد گيرد. سفينة الب آيد و پروردگار خشم مى شود عرش الهى به لرزه در مى وقتى ستمكارى مدح مى -3
 .134ـ صفحه  12كسى كه حيات ظالمين را بخواهد، دوست دارد عصيان خدا شود. وسايل الشيعه ـ جلد  -4
 .131ـ صفحه  12شود. وسايل الشيعه ـ جلد  كسى كه بقاء آنها را بخواهد از آنانست و هركه از آنها باشد داخل آتش مى -5
 .123ـ صفحه  12و وسايل الشيعه ـ جلد  312ـ صفحه  15به عمل او هر سه در ظلم شريكند. بحار االنوار ـ جلد ظالم، همكار او و نيز راضى  -6
 .1526كسى كه با ظالم به قصد يارى وى، در حاليكه بداند او ظالم است راه رود از اسالم خارج شده است. كنز العمال ـ  -1
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 1«بِهِ النّارَ
 ـ مأيوس از رحمت است 3

 2«  لْمِهِ جاءَ يَوْمَ القيمَةِ وَعَلى جِبْهَتِهِ مَكْتُوبٌ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّهمَنْ اَعاّنَ ظالِماً عَلى ظُ:»آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه
 ـ آتش در انتظار اوست 4

آيـه شـريفه  بنابر آنچه كه از ايـن«. والتركتوا.. فتمسّكم النّار»آيه آغاز بحث يارى ظالم را عامل و باعث دخول آتش بيان نمود: 

تجسـم اعمـال  هاى آتـش اسـت. وطبعـاً همـين ركون در مقابل او، به مًابه افروخته كردن گدازهشود، يارى ظالم و  استفاده مى

 اوست.

معاونت است معاون  شود، همان آتش كه تجسّم هاى آتش ظلم، موج  مى يعنى يارى ظالم و ركون در برابر او به افروختن گدازه

 را با ظالم در كام آتش فرو برد.

 مَدَ اِذا كاّنَ يَوْمُ القيِمَةِ نادى مُنادٍ اَيْنَ الظَلَمَةُ وَاعوانُهُمْ، مَنْ القَ لَهُمْ دَواةً، اَوْ رَبَطَ لَهُمْ كيساً، او:»آلـه و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 3«لَهُمْ مَدَةَ قَلَمٍ، فَاحْشُروُهُمْ مَعَهُمْ

خاصى نيست و همـه اقسـام سـه گانـه آنـرا در بـر همانطور كه در آغاز بحث عنوان شد، حرمت كما به ظلم منحصر در ظلم 

 فرمايند: در مورد معاونت و همكارى با بى نماز مى آله و عليه اهلل صلىگيرد. بر همين اساس است كه پيامبر مكرم  مى

 4«ءِمَنْ اَعاّنَ تارِكَ الصَلوةِ بِشِربَةٍ مِنْ ماءٍ فَكَانَما حارَبَ وَجادَلَ مَعى وَمَعَ جَميعِ االَنْبِيا»

 اند: و نيز فرموده

 5«مَنْ تَبَسَمَ فى وَجْهِ تارِكِ الصَلوةِ فَكَأنَما هَدَمَ الْكَعْبَةَ سَبْعينَ مَرَةً»

 توبه

همكارى بوده  توبه از كما نمودن به ظالمين همانند توبه از ظلم به اين است كه حقوق پايمال شده انسانها كه معلول معاونت و

 ن حقوق برگردانده شود.است به صاحبان و وارثا

حضـرت  حضـور اجازه بگيرم تـا بـه السالم عليهگويد: رفيقى از كاتبان بنى اميه داشتم، تقاضا كرد از امام صادق   مى« على بن حمزه»

لم، مشـيو اميّـه اجازه گرفتم و باهم به حضور امام رسيديم، رفيقم عرض كرد: مـن مـدّتى در دربـار بنـىالسالم عليهرسد، من از امام  

هسـت؟( امـام  ام، واهميتى به حالل و حرام بودن آن نميدادم. )اآلن چه كنم، آيـا راهـى بـراى نجـات مـن وثروتى به هم بسته

كردند  حقّ ما را سل  نمى يافتند، فرمودند: اگر بنى اميه كاتبان وعامالن و جنگ جويان و جماعات مردم در اجتماعاتشان را نمى

 رفيقم گفت: راه نجات من چيست؟ گذاشتند نيروئى نداشتند كه حقِّ مردم را به ستم بگيرند. وا مى و اگر مردم آنها را بخودشان

صـاحبانش را  اى چشـم بپـوش، آن مقـدار كـه امام فرمود: انجام ميدهى؟ جواب داد: بلى، امام فرمود: از هر چه به دسـت آورده

را بـراى تـو ضـمانت  اگر چنين كنى، من از طرف خداوند بهشت شناسى بخودشان بازگردان، بقيه را از طرف آنها صدقه بده، مى

ميـدهم. بـاهم بـه كوفـه  كنم. وى مدتى سربزير انداخت و بدون جواب سكوت كرد، سپس سر بلند نمود و عرض كرد: انجام مى

سـتادم، مـدتى پول براى او فر برگشتيم، وى حتى لباسهاى تن خود را مشمول دستور امام دانست، من مقدارى لباس و مقدارى

اش وفـا  اى على دوست تو به وعـده گذشت و مريض شد، روزى به عيادت او رفتم در حال احتضار بود، همين كه مرا ديد گفت:

وعده خود در مورد رفيقت وفا كرديم، عرض  رسيدم، تا اينكه مرا ديد فرمود: اى على بهالسالم عليهكرد. وقتى به خدمت حضرت امام  

                                                           
باشـد. بحـاراالنوار ـ  ع نيازهاى آنان، همسنگ كفر است و توجه عمدى به آنها از كبائرى است كه مستحق آتش مىداخل شدن در كارهاى ظالمين، يارى آنها، رف -1

 .314ـ صفحه  15جلد 
 .14252كسى كه ظالم را در ظلمش يارى رساند، روز قيامت در حالى ميآيد كه بر پيشانيش نوشته شده از رحمت خدا مأيوس است. كنز العمال ـ  -2
اند يا قلمـى  اى را برايشان بسته اند يا سركيسه كاران آنها، و آنانكه براى آنها دواتى ليقه كرده دهد، كجايند ستمكاران و كما يامت شود، منادى حقّ ندا مىچون ق -3

 .523ال ـ صفحه و عقاب االعم 312ـ صفحه  15اند، همه آنها را با ظالمان يكجا محشور كنيد. بحاراالنوار ـ جلد  را براى آنها نوك كرده
 .325ـ صفحه  3اى آب يارى دهد، همانند اين است كه با من و همه انبياء محاربه و مجادله كرده باشد. لئالى االخبار ـ باب  كسى كه بى نماز را به جرعه -4
 .325ـ صفحه  3ر ـ باب كسى كه به صورت بى نماز بخندد، مًل اينست كه هفتاد بار خانه كعبه را ويران كرده باشد. لئالى االخبا -5
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 شرك

 باشد و توحيد بر اقسامى است . شرك در مقابل توحيد است و فهم آن مستلزم داشتن آگاهى اجمالى از توحيد مى
 ـ توحيد در ذات 1

دى و فرزنـ بخش فقط اوست و همه دلها تنها ميل به او دارند ، از پدرى آفريـده نشـده يعنى ذات الهى يكى است ، خالق هستى

 ندارد و همتائى براى وى نيست .

 الصَمَدُ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لْمَ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدٌ .   اَحَدٌ اللّه   الرحمن الرحيم ، قُلْ هُوَ اَللّه  بسم اللّه

 هر چه هست مخلوق اوست و هر چه نيست، او خلق نكرده است .

عالم هسـت ،  )يزدان و اهريمن( خداى خوبيها و بديها ، باطل است ، چون اصوالً هر چه دربنابراين اعتقاد مجوسيان به دو خدا 

يهود و نصارى به اينكه  خير محض يا خير نسبى و يا شرّ نسبى است  و شر محض وجود ندارد تا خالق داشته باشد. و نيز اعتقاد

حاليكه او از پـدرى زاده نشـده  باشد در م وجود پدر مىعزير و مسيح فرزندان خدا هستند باطل است ، چون وجود فرزند مستلز

 است.

 ، ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُّنَ قَوْلَ الَذينَ كَفَروا مِنْ   وَ قالَتِ النَصارى الْمَسيحُ ابْنُ اللّه   وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُّزَيْرٌ ابْنُ اللّه» 

 1«كُوّنَ اَنّى يُؤْفَ   قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللّه

 باشد . مى و همچنين اعتقاد مسيحيان به تًليث بى اساس است، چون حلول خداوند در آنچه خود خلق كرده است محال

 2«ثالِثُ ثَالثَةٍ . . .    لَقَدْ كَفَرَ الَذينَ قالُوا اِّنَ اللّه» 
 ـ توحيد در صفات 2

چيزى و انسان  عين ذات خداوند است نه همانند انسان كه علم او صفات خداوند عين ذات او هستند و زائد بر ذات نيستند ، علم

باشـد و احتيـاج وصـف  بايست خدا به داشـتن اوصـاف محتـاج چيز ديگريست . چرا كه اگر صفات خارج از ذات خدا باشند مى

 ممكنات است نه واج  الوجود بالذّات .

 ت حقّ است و خاليق خود چيزى ندارند .صفات ساير مخلوقات چون علم و توان و . . . مترشح از صفات ذا

 3«هُوَ الْغَنِىُ الْحَميدُ    وَ اللّه   يا اَيُهاَ النّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَراءُ اِلَى اللّه» 

 من است. قارون به همين نوع از توحيد، كافر شد و ميرور گشت و سپس هالك گرديد ، زمانيكه گفت : ثروت من حاصل علم

 4«تيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدى... قالَ اِنَما اوُ» 
 ـ توحيد در افعال 3

درك امـور  مدّبر تمام عالم خداوند است ، گرداننده افالك در آسمانها كه هيچ كس به عظمت آنها پى نبرده است چه رسـد بـه

... و كشد تا به زمين برسد سال نورى طول مى 222/222/222/12ديگر از آنها ، ستارگانى كه نور برخى از آنها 

                                                           
گويند و همانند گفتار كفار گذشته  گويند: مسيح پسر خداست ، اين سخنى است كه با زبان خود مى گويند: عُزير پسر خداست و نصارى مى يهود مى  32ـ  توبه ـ  1

 شوند . است . خدا آنها را بكشد ، چگونه از حقّ منحرف مى
 اوند يكى از سه خداست، نيز كافر شدند .آنها كه گفتند: خد  13ـ  مائده ـ  2
 اى مردم شما همه به خدا نيازمند هستيد و تنها او بى نياز و شايسته حمد و ستايش است .  15ـ  فاطر ـ  3
 ام . واسطه  دانشى كه من دارم ، بدست آورده قارون گفت: اين ثروت را به  13ـ  قصص ـ  4
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آنهـا ،  هائى است كه چشم بشر قدرت كاوش آنها را داشته است . پيدايش مخلوقات انسى و جنّى و رفـع حـوائج اين البته نمونه

گويـاى  نظم و انضباط كامل در هستى ، رفع احتياجات متقابل مخلوقين بـه وسـيله هـم و ارتـزاق حيـوان و نبـات و . . . همـه

 وحدانيّت خداست كه :

 1«لَفَسَدَتا . . .    ّنَ فيهِما آلِهَةٌ ااِلَ اللّهلَوْ كا» 

 ريزد. پس تا او نخواهد برگى از درخت فرو نمى

 2«وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ ااِلّ يَعلَمُها...»... 

مسـيح  اىبريدند ، حيـات گرفتنـد ، عيسـ در آن شرايط بحرانى كه پسران را سر مى عليهماالسـالمو چون او خواست ابراهيم و موسى 

آتش بـر  از سوء قصدهاى پى در پى قريش و يهود سالم ماند ، و چون او نخواست ،آلـه و عليه اهلل صلىبدون پدر متولد شد ، پيامبر اسالم  

 ابراهيم اثر نكرد و كارد گلوى اسماعيل را نبريد و... .
 ـ توحيد در اطاعت 4

 انبرى هم بايد منحصر به خدا باشد و غير او اطاعت نشود .به مقتضاى توحيد ذاتى ، صفاتى ، افعالى ، اطاعت و فرم

و با توحيـد  باشد البته تبعيّت از كسانى كه در طول اطاعت خداوند قرار گيرند و نه در عرض آن ، نوعى اطاعت خداى متعال مى

 منافات نداشته و عين توحيد در اطاعت است .

 3«وَ اَطيعُوا الرَسُولَ وَ اُولِى االَمْرِ مِنْكُمْ . . .    يا اَيُهَا الَذينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّه» 

ولـى اولـى  شناسـم گويد: وقتى اين آيه نازل شد عرض كردم: اى رسول خدا ، خدا و رسول را مـى مى« انصارى  جابربن عبداللّه»

على بـن ابيطالـ   هستند ، نخستين آنهاشناسم ، آنها كيانند؟ حضرت فرمود : آنان جانشينان من و ائمه بعد از من  االمر را نمى

 4سپس حسن و . . .

اطاعـت از  تبعيّت از علماء و دانشمندان دين، آنان كه تنها به خواست خداوند و نه تمايالت نفسانى توجـه دارنـد، نيـز در طـول

 خداوند است.

 هِ حافِظا لِدينِهِ مُخالِفا عَلى هُواهُ ، مُّطيعا الَِمْرِ مَواْلهُ فَلِلْعَوامِفَاَمّا مَنْ كاّنَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِنا لِنَفْسِ»  : السـالم عليهقال العسكرى  

 5«اَّنْ يُقَلِدوُهُ 

 خداست. تبعيت از والدين، تابع هر مرام و كيشى كه باشند در همه موارد بجز نقض واجبات و انحام محرمات، نيز تبعيّت از

 6«رَحْمَةِ . . . وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُلِ مِنَ ال» 

اخـروى الزم  تبعيت از شوهر براى همسرى كه زندگى خود را با او گره زده است جهت نيـل بـه خوشـبختى دنيـوى و سـعادت

 باشد. مى

 1«وْجِها لَوْ اَمَرْتُ اَحَدا اَّنْ يَسْجُدَ الَِحَدٍ الََمَرْتُ الْمَرئَةَ اَّنْ تَسْجُدَ لِّزَ»  : آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 اين تبعيّتها همه در طول اطاعت خدا بوده و منافات با توحيد در اطاعت ندارند .
 ـ توحيد در عبادت 5

 شود . هر عبادتى شروطى خاص خود دارد و در صورت تحقق شروط خود صحيح شمرده مى

                                                           
 ريخت . بود ، نظام جهان به هم مى معبودى مى  ن جز اللّهاگر در آسمان و زمي  22ـ  انبياء ـ  1
 ريزد . هيچ برگى از درخت بدون اجازه او فرو نمى  52ـ  انعام ـ  2
 اى مرمنين از خدا و رسول و اولى االمر تبعيّت كنيد .  52ـ  نساء ـ  3
 ( . 422ـ صفحه  1ـ ) تفسير نور الًقلين ـ جلد  4
از نفس كند ، حافظ دين باشد ، از هواى خود تبعيّت ننمايد ، امر امام معصوم را رعايت كند ، بر مردم اسـت كـه از وى تقليـد كننـد .   ـ كسى از فقهاء كه صيانت 5

 .  25ـ صفحه  13وسايل الشيعه ـ جلد 
 و بالهاى تواضع خود را از محبّت در برابر والدين بگستران .  24ـ  اسراء ـ  6
 .  115ـ صفحه  14دادم در مقابل شوهر سجده نمايد .  وسايل الشيعه ـ جلد  به سجده در مقابل كسى امر كنم ، به زن دستور مىـ اگر جايز بود كسى را  1
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كه در كتـ   نع و خلل خاص خود دارندنماز ، روزه ، خمس ، زكات ، حج ، جهاد ، امر، نهى، تولى و تبرى،  همگى شرايط و موا

 فقهى مبسوطا ذكر شده است .

 خداوند است . ولى تمامى اين عبادات و نيز عبادتهاى استحبابى در يا شرط شريكند و آن اخالص و انجام عمل تنها براى

 1«مُخْلِصا لَهُ الدّينَ    قُلْ اِنّى اُمِرْتُ اَّنْ اَعْبُدَ اللّه» 

است ، هر  فرمايند : هر كه خدا را به صرف توهم پرستش كند كافر است ، هر كه او را بى معنا بستايد كافر مى مالسال عليهامام صادق  

بسـتايد مـرمن  كه نام و صاح  نام را با هم بستايد مشرك است ، و آنكه معنى را با تطبيق اسماء و صفات و يكـى بـودن آنهـا

 حقيقى است .

 شرك در آيات و روايات 

 شود . اند در خصوص هيچ معصيتى ديده نمى ه قرآن كريم و اخبار و احاديث از بزرگى گناه شرك نمودهتعابيرى ك

 لقمان حكيم در موعظه خود به فرزندش ، شرك را ظلم عظيم خوانده است :

 2«لَظُلْمٌ عَظيمٌ اِّنَ الشِرْكَ    وَ اِذْ قالَ لُقْماّنُ الِبْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يا بُنَىَ ال تُشْرِكْ بِاللّه» 

 شود . نيز در ميان آيات ديده مى« ضاللت بعيد»و « اثم عظيم»تعبير از شرك به 

 3«فَقَدِ افْتَرى اِثْما عَظيما    وَ مَن يُشْرِكْ بِاللّه»  . . . 

 4«فَقَدْ ضَلَ ضَالالً بَعيدا    وَ مَن يُشْرِكْ بِاللّه»  . . . 

بروز آثارشان  واسطه ه اعتقاد است و لذا به هيچ وجه قابل تقيّه نيست بر خالف اعمال كه بهپيداست كه شرك و ايمان ، مربوط ب

اينكه بايسـتى حتمـا  باشند . زيرا كه هيچ كس از اعتقاد كسى با خبر نيست ، پس اگر كسى را مجبور ساختند به قابل تقيّه مى

حرف نداشته باشد و ايمانش را  من مشركم ولى اعتقادى به اينتواند بگويد  مشرك شود ، و اين اجبار به حد اضطرار رسيد ، مى

رسيد و عرض كرد: مشـركين مـرا  آلـه و عليه اهلل صلىهراسان به خدمت رسول خدا  « عمار ياسر»قلبا حفظ نموده باشد . كمااينكه روزى 

وبت آنچه كه بر زبان آورده بـود و بـدان عق ام )تا به سرنوشت پدر و مادرم دچار نشوم(. وى از اند و چيزهائى گفته مجبور ساخته

مجبور كردند همان را بگو . پس آنچه حرام و ممنـوع  اعتقاد نداشت سخت مضطرب شده بود . حضرت باو فرمود: هر وقت تو را

 شرك شد . است تييير اعتقاد است و اينكه در هيچ شرايطى نبايد معتقد به

 فرمايد : د مىبه ابن مسعو آله و عليه اهلل صلىپيامبر خدا  

 5«طَرْفَةَ عَيْنٍ وَ اِّنْ نَشَرْتَ بِالْمِنشارِ ، اَوْ قَّطَعْتَ ، اَوْ صَلَبْتَ ، اَوْ اَحْرَقْتَ بِالنّارِ    يا بن مسعود : اِيّاكَ اَّنْ تُشْرِكَ بِاللّه» 

 داند . در تقسيم بندى گناهان ، شرك را ذن  ال ييفر مى السالم عليهحضرت امير  

 6«ال يَغْفِرُ اَّنْ يُشْرَكَ بِهِ    تَعالى : اِّنَ اللّه   ، قالَ اللّه   الظُلْمُ الَذى ال يُغْفَرُ ، فَالشِرْكُ بِاللّهفَاَمّا » 

 تحريم بهشت بر مشرك در قرآن نيز وارده شده است .

 1...«وَ مَأواهُ النّارُ عَلَيْهِ الْجَنَةَ    فَقَدْ حَرَمَ اللّه   اِنَهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّه»  . . . 

شـوند ، چـرا كـه  مـى علت چنين حكمى اين است كه به محض آمدن شرك در دايره اعتقادى انسان ، تمام اعمال حبط و نابود

                                                           
 بگو من مأمورم خدارا بستايم و دينم را براى او خالص گردانم .  11ـ  زمر ـ  1
 چيزى را شريا خدا قرار نده كه شرك ظلم بزرگى است . كه لقمان به فرزندش در حال موعظه گفت : پسرم هنگامى  13ـ  لقمان ـ  2
 آنكه شريكى براى خدا قرار دهد ، گناه بزرگى مرتك  شده است .  43ـ  نساء ـ  3
 هر كس براى خدا همتائى قرار دهد ، در گمراهى دورى واقع شده است .  116ـ  نساء ـ  4
مشرك شوى ، حتى اگر اره شوى يا بريده گردى يا به دار آويخته شوى و يا سوزانده شوى .  بحار االنوار ـ ـ اى ابن مسعود ، بپرهيز از اينكه يا چشم به هم زدن  5

 .  121ـ صفحه  11جلد 
طبـه بـه ترتيـ  فـيض و خ 115آمرزد ،  نهج البالغه ـ خطبه  فرمايد : همانا خداوند مشرك بخودش را نمى ـ و اما گناه نابخشودنى، شرك به خداست . كه خدامى 6

 اند.  از سوره نساء استناد فرموده 116و  43به آيه  السالم عليهبه ترتي  صبحى  . امام   116
 همانا كسى كه به خداشرك ورزد ، بهشت بر او حرام و جايگاه او آتش است .  12ـ  مائده ـ  1
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 يابند . اعمال در سايه اعتقاد صحيح، ارزش مى

 1«وَ لَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانوا يَعْمَلُوّنَ »  . . . 

 ابتداى بحث گذشت بر همين نكته داللت داشت . اى كه در آيه

 2«اسِرينَ وَ لَقَدْ اُوحِىَ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَذينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَّطَنَ عَمَلُكَ وَ لَتَكوُنَنَ مِنَ الْخ» 

 شود . مى است ، اهميت گناه شرك بيشتر بر ما معلوم آله و عليه اهلل صلىاگر توجه كنيم كه خطاب آيه به پيامبران و پيامبر مكرم اسالم  

 مراتب شرك 

نورند . در مقابل ،  نور و ظلمت داراى مرات  وسيعى است ، نور يا شمع تا المپهاى هزاران شمعى و تا نور خورشيد ، و . . . همه

بهمراه دارد و تنها ظلمت  ظلمت را هم با خودظلمت هم به همان اندازه مرات  مختلف دارد. بنابراين هر مقدار از نور ، حظى از 

 باشند . مطلق و نور مطلق، خالص محض مى

پى به معبود  باشند ، اعتقاد پيرزنى كه از راه حركت چرخ نخ ريسى ايمان و شرك همانند نور و ظلمت داراى مرات  وسيعى مى

همـه ايماننـد ، و  قّ را بعينه در معراج رؤيت نمـوده اسـتبرده است تا اعتقاد معصومى كه دانش او به كائنات راه يافته و آثار ح

 اختالف آنها تنها در درجات گسترده آنهاست .

 تواند داشته باشد . تاريكى و ظلمت شرك نيز چون ايمان مرات  مختلفى مى

يابد  ادامه مى پرستى پذير است و از يا اعتقاد فاسد و محدود آغاز و تا به دوگانه بر اين اساس شرك از معاصى اعتقادى تشكيا

. 

بريـد از  اش، شـرك اسـت، فرمايد : تبعيّت از هواى نفس در كوچكترين مرتبه مى« بريد عجلى»در روايتى به  السالم عليهامام صادق  

 حضرت پرسيد :

 «اَدْنى ما يَكُوّنُ الْعَبْدُ بِهِ مُشْرِكا ؟ » 

 و آن حضرت فرمودند:

 3«ةٌ وَ لِلْحَصاةِ اِنَها نَواةٌ ثُمَ داّنَ بِهِمَنْ قالَ لِلنَواةِ اِنَها حَصا» 

اَبْغَضَ عَلَيْهِ  مَنْ اِبْتَدَعَ رَأيا فَاَحَبَ عَلَيْهِ اَوْ» كه همين سرال را مطرح كردند، فرمودند : « ابو العباس»همان حضرت در جواب 

»4 

فرمان به انجـام  امرى شيطانى را بهمراه دارد . خداوندهر امرى از ناحيه خدا توأم با نهى از سوى ابليس است ، و هر نهى الهى ، 

 نمايد . كند و او بدان امر مى كند ، خدااز منكر نهى مى دهد و شيطان از آن نهى مى معروف مى

بـه شـرك در  اى از شرك است كه از آن شود و لذا هر معصيتى مرتبه بنابراين هر نوع معصيتى اطاعت امر شيطان محسوب مى

 شود . مى اطاعت تعبير

 در تفسير آيه شريفه:

 5«اِالّ وَ هُمْ مُشْرِكُوّنَ    وَ ما يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّه» 

 فرمايند : مى السالم عليهامام صادق  

 1«يُّطيعُ الشَيّْطاّنَ مِنْ حَيْثُ ال يَعْلَمُ فَيُشْرِكُ » 

                                                           
 شود . اگر آنان مشرك شوند اعمال نيكشان نابود مى  33ـ  انعام ـ  1
 به تو و همه انبياء گذشته وحى شده كه اگر مشرك شوى تمام اعمالت تباه و از زيانكاران خواهى بود .  65ـ  زمر ـ  2
شود چيست ؟ كسى كه به هسته بگويد سنگريزه و به سنگريزه بگويد هسته ، و به آن معتقد شود .  اصول كافى ـ جلد  ـ كمترين چيزى كه بنده به آن مشرك مى 3

 .  321ـ صفحه 2
 ـ همان مصدر  . 2ى كه بدعتى بگذارد چه بر آن مورد محبت واقع شود يا مبيوض گردد .  اصول كافى ـ جلد ـ كس 4
 بيشتر آنها به خدا ايمان نياورده و مشركند .  126ـ  يوسف ـ  5
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 و همان حضرت مصاديق اين مرتبه از شرك را چنين بيان فرموده است :

جَعَلَ  لى ، اَال تَرى اَنَهُ قَدْهُوَ الرَجُلُ يَقُولُ : لَوْ ال فُالّنٌ لَهَلَكْتُ ، وَ لَوْ ال فُالّنٌ الَُصِبْتُ كَذا وَ كَذا ، وَ لَو ال فُالّنٌ لَضاعَ عِيا» 

 شريكا فى مُلْكِهِ يَرْزُقُهُ وَ يَدْفَعُ عَنْهُ ،   للّه

 على بفالّن لهلكتُ ؟  لوال اّن منّ اللّهيد : عرض كردم: اگر كسى بگويد : گو كه راوى حديث است مى« مالا بن عطيه»

 2«نَعَمْ ال بَأسَ بِهذا » امام پاسخ فرمودند :

بـه وى  حضـرتو شـئتَ(    )ما شاءاللّهدر روايتى ديگر نيز آمده است: مردى در حضور پيامبر گفت: هر چه خدا و تو بخواهد . 

 )اَجَعَلْتنى لِلّهِ نِدّا؟(.دهى؟  ر مىفرمودند : آيا مرا شريا خدا قرا

 اظهار ناراحتى در مصائ  مالى و غير آن و در مصيبت از دست رفتن عزيزان ، بشدّت مورد نهى قرار گرفته است .

سرائى نهى شده  در روايات وارده از معصومين از پاره نمودن پيراهن ، زدن بر سر و صورت ، صيحه كشيدن و اقامه مجالس نوحه

 اند : نقل نموده است كه ايشان فرموده آله و عليه اهلل صلىاز رسول خدا  « من ال يحضره الفقيه»در « صدوق»،  است

 3«النِياحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجاهِلِيَةِ » 

 اند : همان حضرت صداى نوحه سرائى و غناء را دو صداى مطرود از رحمت حق معرفى كرده

 4«: اِعْوالٌ عِنْدَ الْمُصيبَةِ ، وَ صَوْتٌ عِنْدَ النِعْمَةِ ، يَعْنِى النَوحَ وَ الْغِناءَ    هُما اللّهصَوْتاّنِ مَلْعُوناّنِ يُبْغِضُ» 

 اند:  آن حضرت نيز در خبر ديگرى كه از او نقل شده است فرموده

 5«نْدَ مُصيبَةٍصَوْتاّنِ مَلْعُوناّنِ فى الدُنْيا وَ االْخِرَةِ، مِّزْمارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَ رَنَةٌ عِ»

 اى هر چند ضعيف نهى در نوحه سرائى و بلند كردن صدا به آه و افيان براى گذشتگان به اين جهت است كه مرتبه

                                                                                                                                                                                                             
 .  415ـ صفحه  2ـ جاهالنه و يا نادانسته تبعيّت از شيطان كند و شرك بورزد .  تفسير نور الًقلين ـ جلد  1
شـدم و اگـر فالنـى  شدم ، اگر فالنى نبود به فالن و فالن مصيبت گرفتار مـى گويد : اگر فالنى نبود هالك مى ـ مصداق اين قسم از شرك سخن كسى است كه مى 2

رسد: اگر بگويد ، اگر خداونـد بـه وسـيله پ داند چيزى را در سلطنت و ارتزاق و دفع بال، شريا خداقرار داده است ؟ راوى مى گشتند . آيا نمى نبود اهل بيتم تباه مى

 .  416ـ صفحه  2شدم . امام فرمود: اين مانعى ندارد .  تفسير نور الًقلين ـ جلد  گذاشت هالك مى فالنى بر من منّت نمى
 .  215ـ صفحه  2ـ نوحه از اعمال جاهليّت است .  وسايل الشيعه ـ جلد  3
 122ـ صفحه  32ايند ، اضطراب و اشا و آه هنگام مصيبت ، صداى هنگام نعمت ، نوحه و ترانه. ) بحار االنوار ـ جلد ـ دو صدا از رحمت حق دور و مورد خشم خد 4

. ) 
 (.42612و  42661ـ دو صدا در دنيا و آخرت مطرودند، و آن دو عبارتند از: نوازندگى در هنگام آسايش و آه و ناله هنگام مصيبت. )كنز العمال ـ  5
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خداونـد  از شرك را در خود مخفى نموده است. نوحه سرائى نوعى اعتراض به درگاه حق و نقطه مقابل رضا و خشنودى از افعال

سرائى در مصـيبت  حد اعتراض نرسد ، قابليت استًناء از اخبار نهى را دارد ولى به هرحال نوحه است . البته اگر نوحه سرائى به

قطعـا از نوحـه سـرائى  گيـرد به جهت اينكه براى ايجاد الفت و محبّت به آن خاندان صورت مـىالسـالم عليهممعصومين و ائمه هدى  

 1مذموم جداست .

 شود . اى از شرك خفى محسوب مى ر او ، مرتبهوارد شدن محبّت غير خدا در دل و عشق به غي

 2«   غَيْرَ اللّه   فاَل تَسْكُنْ حَرَمَ اللّه   اَلْقَلْبُ حَرَمُ اللّه»  : السالم عليهقال الصّادق  

يد، د خود نمى اى كه جفت خود را تنها عاشق دانست. آن حضرت از شكوه گنجشا ماده زبان حيوانات را مى السـالم عليهسليمان نبى 

 3خواست محبّت غير را از دلش بردارد. چهل روز گريست و از خدامى

گزينى از خداوند  گويند بسيار حساس و دقيق است و هر گونه دورى مى« شرك خفى»بهرحال مرتبه پائين شرك كه اصطالحا 

 شود . و اوصاف او را شامل مى

 مودند :در خطبه خود به اصحاب فر آله و عليه اهلل صلىروزى رسول خدا  

 «يا اَيُهَا النّاسِ اِتَقُوا الشِرْكَ فَاِنَهُ اَخْفى مِنْ دَبيبِ النـَمْلِ » 

 تر است چگونه از آن پرهيز كنيم؟ راه پرهيز از آن چيست؟ كسى عرض كرد: وقتى از حركت مورچه مخفى

 حضرت فرمود : 

 4«حْنُ نَعْلَمُهُ ، وَ نَسْتَغْفِرُكَ لِما ال نَعْلَمُهُ قُولوا اللّهُمَ اِنّا نَعُوذُ بِكَ اَّنْ نُشْرِكَ بِكَ وَ نَ» 

 طلب يارى از مشركين 

 دست دراز كردن بطرف مشركين در هيچ امرى حتى براى دفاع از اسالم و اساس آن جايز نيست .

 اند : در همين باره فرموده آله و عليه اهلل صلىرسول خدا  

 5«عَلَى الْمُشرِكينَ اِنّا ال نَسْتَعينُ بِالْمُشْرِكينَ » 

مباركشـان بـه  براى جهاد بدر عازم بود ، در بين راه چشمان آله و عليه اهلل صلىواقدى از مورخين مشهور آورده است : وقتيكه رسول خدا 

 از مشركين افتاد كه همراه رزمندگان لباس رزم پوشيده بودند .« قيس بن محرّث»و « خُبني  بن يساف»

بـريم .  غنيمـت مـى جنگيم و ايم ، مى : چه باعث آمدن شما شد ؟ خبي  عرض كرد: ما براى غنيمت آمده حضرت به آنها فرمود

 حضرت قبول نكردند و همراهى آنها را مشروط نمودند به اينكه اسالم بياورند .

ولى وقتى  ت و به مدينه برگشترا نپذيرفآلـه و عليه اهلل صلىخبي  مسلمان شد و در بدر و غزوات ديگر حاضر بود ولى قيس شرط پيامبر 

 6بدر تمام شد و پيامبر به مدينه بازگشت، اسالم آورد و جزء شهداى احد شد .

آنان محسوب  مجالست و نشست و برخاست با مشركين نيز نهى شده است چه اينكه ، اين خود نوعى معاونت و همكارى و تأييد

 شود . مى

 1«بَرِئْتُ الذِمَةَ مِمَنْ اَقامَ مَعَ الْمُشْرِكينَ فى دِيارِهِمْ  » : آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

                                                           
باشد. آنچه در اين روايات نهى  نماند اقامه مجلس عزاى از دست رفتگان مشروع و بلكه شايسته بوده و شركت در آن از جمله حقوق مرمنين بر يكديگر مىـ ناگفته  1

 شده است صدا به آه و فيان بلند كردن است.
 .  25صفحه ـ  12ـ قل  حرم خداست ، در حرم خدا كسى غير او را راه مده .  بحار االنوار ـ جلد  2
 (.222ـ صفحه  2ـ )سفينة البحار ـ جلد  3
بـريم . و از اينكـه  توآگاهانه شرك ورزيم ، بـه خـودت پنـاه مـى تر است  ـ بگويد: خدايا ما از اينكه به ـ اى مردم از شرك بپرهيزيد كه آن از حركت مورچه مخفى 4

 .  3342كنيم .  كنز العمال ـ  جاهالنه به تو مشرك شويم ، استيفار مى
 .  12331طلبيم .  كنز العمال ـ  ـ ما براى جهاد با مشركين ، از مشركين يارى نمى 5
 ( . 111ـ صفحه  14ـ ) شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد ـ جلد  6
 .  11232ـ ذمه خود را برى كردم از كسى كه با مشركين و در بالد آنها سكنى گزيند .  كنز العمال ـ  1
 



 292 

 

 

 ريا

 1«فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِينَ الَذينَ هُمْ عَنْ صَالتِهِمْ ساهُوّنَ الَذينَ هُمْ يُرائُوّنَ » 

ريائى و غيـر  ه اينكه عملباشد و متعلق به نيّت عمل است و اتصاف آن به خود عمل، تسامحى است چ ريا از عناوين قصديه مى

 ريائى هيچ فرقى در كم و كيف عمل ندارند ، اختالف اين دو  تنها در نيّت آنهاست . 

سـازد،ريا كـرده  اى خاص عيان عالوه اينكه جلوه آدمى نيز ارتباطى به ريا ندارد ، و چنين نيست كه هر كه عمل خود را با جلوه

 ريا باشد . ، مخلص و بى باشد  و يا آنكه عمل را مخفيانه صورت دهد

بـه عنـوان  بنابراين عملى كه براى خدا صورت گرفته باشد، چه مخفى و يا آشكارا صورت پذيرد و حتى به قصد اعالم بـه مـردم

 اشاعه حسنات ، امر به معروف ، پرهيز از موضع تهمت و . . . صورت پذيرد ، عملى مخلصانه و بدور از ريا است .

دهد و يا به  مى صورت گيرد چه علنى شود و يا مخفيانه باشد براى اينكه بگويند او اعمالش را در خفاء انجام  و اگر عملى لييراللّه

 هر قصد ديگر ، ريائى است .

عملـى  تـوان گفـت دهد . در مورد وجه انفـاق شـده ، نـه مـى به عنوان مًال كسى پولى را در مشت گره كرده خود به فقير مى

گفت ريا نموده  توان است به اين قصد چنين كرده باشد كه كسى از كم بودن آن مطلع نشود و نه مىمخلصانه است چون ممكن 

دهـد ، بـاز نـه  فقيـر مـى است ، چون وجه را مخفى نموده تا كسى متوجه نشود . شخص ديگرى گوشه اسكناسى را گرفته و به

مخلصانه بـوده چـون عملـش را  توان گفت ق باشد و نه مىتوان گفت ريا كرده چون احتمال دارد براى ترغي  ديگران به انفا مى

 آشكار نموده است .

واقعا ريا كرده  نفسى كند و يا اينكه گويد من در فالن عملم ريا كردم ، چه بسا او با بيان اين جمله، شكست يا مًالً كسى كه مى

نكرده و براى برائت خود  غ گفته باشد ، يا واقعا رياباشد . همچنين اگر گفت من ريا نكردم باز ممكن است در واقع ريا بوده و درو

 و تبرئه خويش و پرهيز از موضع تهمت چنين گفته است .

به چه قصـدى  داند عمل وى به هر حال احدى از رياوخلوص كسى آگاه نيست و جز خداى متعال و شخص عامل هيچكس نمى

 صورت گرفته است .

 شده است كه رياكار باطن و ظاهرش مختلف است . توجه كنيد .اخبار و احاديث زيادى در اين خصوص وارد 

 2«اَلْمُرائى ظاهِرُهُ جَميلٌ وَ باطِنُهُ عَليلٌ »  : السالم عليهقال على  

 فرمايند : و نيز همان حضرت مى

 3«ما اَقْبَحَ بِاالِْنْساّنِ باطِنا عَليالً وَ ظاهِرا جَميالً » 

زيـر سـايه آن  ت و سكنات يا پندار و اقوال آدمى است . مراد از باطن چترى است كه عملمنظور از ظاهر در اين روايات ، حركا

غير آن ؟ و لذا مراد  صورت گرفته و رنگى است كه تمام عمل بدان رنگ ملوّ ن شده است ، آيا چتر الهى و صبيه خدائيست و يا

باشـد ، قطعـا ريـا محسـوب  ميل هم اگر به قصد ريـا، تنها ظاهر پيراسته و نماى نيا عمل نيست . چه اينكه عمل به ظاهر ج

 شود . مى

 

 
 

                                                           
 نمايند . كنند ، آنها كه ريا مى واى بر نماز گزاران ، آنهاكه در نماز خود سهل انگارى مى  6تا  4ـ  ماعون ـ  1
 ـ ريا كار ظاهرش زيبا و باطن وى بيمار است .  غرر الحكم  . 2
 ـ چه زشت است براى انسان كه درونى بيمار و برونى زيبا داشته باشد .  غرر الحكم  . 3
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 با اين بيان كه از حقيقت ريا گذشت، دو نكته مهم قابل توجه است .

 مسأله اول

تـوفيقى بـه او  دهـد و از اينكـه خداونـد چنـين اى انجام مـى خوش آمدن از عمل نيا ريا نيست ، چه بسا آدمى عمل شايسته

 ن است .مرحمت فرموده است شادما

پرسيدم : كسى  گويد: از امام باقر العلوم عليه افضل التّحيّات ، مى عليهماالسالماز كبار اصحاب امام باقر و امام صادق  « زرارة بن اعين»

حكـم ايـن مسـئله  گـردد ، اند شـاد مـى بيند و اين از آن جهت كه عملش را ديده دهد و ديگرى آن را مى عمل نيكى انجام مى

 فرمود : چيست؟ حضرت

 1« ال بأسَ ما مِنْ اَحَدٍ اِالّ وَ هُوَ يُحِبُ اَّنْ يَظْهَرَ لَهُ فِى النّاسِ الْخَيْرَ ، اِذا لَمْ يَكُنْ صَنَعَ ذلِكَ لِذلِكَ» 

 مسأله دوم 

لكه به  زعـم ب اى و او مجبور به تكرار مى شود تا كند كه فالن عمل را به قصد ريا انجام داده گاهى ابليس مرمنين را وسوسه مى

خضـوع الزم وجـود  كنند كه كنند و هر بار شا مى اى انجام دهد . برخى دهها بار نماز خود را تكرار مى خودش ، عمل خالصانه

بسـا بسـيارى از اعمـال  انگارد ، و چه بيند ، عمل خود را باطل شده مى نداشته و شائبه ريا دارد ، به محض اينكه كسى او را مى

ابليس براى همين جهـت بـود  داند اساس چنين حركتى از كند او نمى بخاطر اينكه مبادا ريا باشد ترك مى نيا و مستحبات را

 كه او را از كارهاى خير باز دارد و دل او را به دست تشكيا بسپرد .

 فرمايد : در وصف مرمنين مى آله و عليه اهلل صلىحضرت رسالت  

 2«ءً وَ ال يَتْرُكُهُ حَياءً ال يَعْمَلُ شَيْئا مِنَ الْخَيْرِ رِيا» 

اطاعـت از  بنابراين اطاعت شيطان در به هم زدن عبادت و يا هر عمل ديگرى در اين مـوارد ، خـود گنـاه و معصـيت و بمنزلـه

 شيطان است .

                                                           
ـ  12ست مگر اينكه دوست دارد خوبيهايش آشكار شود ، البته در صورتيكه عملش را براى اين انجام نـداده باشـد .  بحـار االنـوار ـ جلـد ـ باكى نيست ، كسى ني 1

 .  224صفحه 
 .  26ـ صفحه  13ـ عمل خير را ريائى انجام ندهد و آن را بخاطر حياء ترك ننمايد .  بحار االنوار ـ جلد  2
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كنم گويدم من پاسبانى مى  آيد نهاّن در مسكنم دزد مى

مخيّلـه آدمـى  و اخالص محض است . به عبارت ديگر همين كه در با تعريفى كه از ريا گذرانديم چنين حالتى اساسا ريا نيست

 باشد . اخالص مى ترين مراحل وارد شود كه مبادا ريا باشد ، بزرگترين نشانه بر اخالص نيّت عمل است و قطعا يكى از عالى

 فرمايد : به رسول خدا عرض كرديم :  مى السالم عليهحضرت امير  

 لُ مِنّا يَصُومُ وَ يُصَلّى فَيَأْتيهِ الشَيّْطاّنُ فَيَقولُ : اِنَكَ مُراءٌ ،اَلرَجُ   يا رَسُولَ اللّه» 

 1«لنمُ : فنلْينقُلْ انحندُكُمْ عِنْدن ذلِان ، انعُوذُ بِان اننْ اُشْرِكن بِا شنيْئا ون انننا انعْلنمُ ون انسْتنيْفِرُكن لِما ال انعْ  فنقالن رنسُولن اللّه

 عالئم ريا

 آيد . است كه از مجموع آنها شش نشانه زير به دست مى احاديث براى ريا كار عالئمى ذكر شدهدر اخبار و 

 شود . ـ نشاط در اعمال ، وقتى كه در مرآى و منظر و مسمع واقع مى 1

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

 دهد كه امكان ستايشيير داشته باشد . شود از ستايشش و طبعا اعمالى انجام مى باطنا خوشحال مى ـ ح ّ مدح خود و اينكه 3

 دهد . ـ تكميل و تزئين اعمالى كه براى آنها ستوده شود ، او چنين اعمالى با بهترين شكل ممكن انجام مى 4

 آنها . و ديدن آن اعمال و ياپرهيزازستايش رغبتى به شنيدن توجهى و بى ـ ابراز نقص و ايراد به اعمال ديگران و بى 5

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

 نِـىَ لِلْمُرائى اَرْبَعُ عَالماتٍ ، يَكْسَلُ اِذا كاّنَ وَحْدُهُ وَ يَنْشَطُ اِذا كاّنَ فِى النّاسِ وَ يَّزيدُ فِى الْعَمَلِ اِذا اُثْ»  : السـالم عليـهقال على  

 2«يْهِ وَ يَنْقُصُ مِنْهُ اِذا لَمْ يُثْنِ عَلَيْهِ عَلَ

باطنى اسـت و  گردند و لذا عالئم ريا چون خود ريا، اين عالئم، نيز همگى به نيّت آدمى مربوط هستند و به هيچ وجه آشكار نمى

 كسى جز خداوند و رياكار از آن آگاه نيست .

صـبحدم روز  دى را بنا نهادند ، و امام جماعتى براى اقامه نماز برگزيدنـد ،گويند :سه نفر بنامهاى ابراهيم ، موسى و غالم مسج

غالم فرو ريخت ،  رسيد ، دل« صُحُفِ ابراهيمَ و مُوسى»اول امام جماعت در نماز، سوره اعلى قرائت نمود ، و چون به آيه آخر 

سختى به پايان رسـانيد و  اند . نماز را به كرده او تصور كرد رفقايش امام جماعت را تطميع نموده و مسجد را بنام خودشان ثبت

را بنا نهاديم و . . . امـام تشـكرى  بعد از نماز خدمت امام جماعت رسيد و عرض كرد : ابراهيم و موسى و چاكر شما غالم مسجد

اى  دعوت كرد ، و سفره به صرف شام كرد و موضوع را متوجه نشد و روز بعد در نماز همان سوره قرائت گرديد . اين بار غالم او را

شد و اسمى از او نبود ، بار سوم به خدمت  ام . اما روز بعد همان سوره قرائت مجلل آراست و با خود گفت: ديگر كار خود را كرده

متوجه نشدى ، احتـرام كـردم هـالى نشـدى ،  امام جماعت رسيد و او را مورد هتاكى خود قرار داد و گفت: با زبان خوش گفتم

من كوتاه آمده باشم؟چراهرروزصبح نام آن دو رابـه  اند كه چوب و چماق است، مگر ابراهيم و موسى براى شما چه كرده چاره تو

دريافت وصبح روزبعدبه مزاح چيزى گفت وغـالم رابـه آن  برى ؟تازه امام جماعت موضوع را كنى واسمى ازمن نمى اكرام ياد مى

 دلشادنمود .

 
 

                                                           
گويد: تو ريا كارى  فالن عمل را ريـائى انجـام دادى  ؟ حضـرت پاسـخ  آيد و مى گيرد ، شيطان بسراغش مى خواند و روزه مى سى از ما نماز مىـ اى پيامبر خدا ، ك 1

ها از تـو طلـ  غفـران  تهام و براى نادانس دانم كه كسى را شريا نگرفته برم از اينكه كسى را شريا تو گردانم و من مى فرمود : او در آن حال به خدا بگويد : پناه مى

 ( . 323ـ صفحه  12نمايم . ) بحار االنوار ـ جلد  مى
افزايد و اگر  بر عملش مى ـ ريا كار چهار حالت دارد : در انجام طاعتش اگر تنها باشد كسل و اگر در جمع باشد با نشاط است ، چون تقدير و تشكر از او بعمل آيد ، 2

 .  132ـ صفحه  2كند .  شرح نهج البالغه حديدى ـ جلد  يز از عمل نيكش كم مىمرات  تشكر از او كاسته گردد او ن
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 خفاء در اعمال  

آناننـد كـه  توانند در معرض ريا قرار گيرند و لـذا برتـرين انسـانها يا مربوط به عمل نيست امّا اعمال ظاهرى بيشتر مىبا اينكه ر

 ترين آنهاست . اعمال نيا آنها مخفيانه صورت گيرد و بهترين اعمال، مخفى

 1«اَعْظَمُ الْعِبادَةِ اَجْرا اَخْفاها »  : آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 فرمايد : در بيان مقدار اجر عمل مخفى مى السالم عليهامام رضا  

 2«اَلْمُسْتَتِرُ بِالْحَسَنَةِ تَعْدِلُ سَبْعينَ حَسَنَةً » 

مخفيانـه وارد  فرمايد : كسانى كه حسنات مخفيانه داشـته باشـند ، خداونـد آنـان را امام ششم عليه افضل صلوات المصلّين مى

 كند . بهشت مى

اَيْنَ دَخَلْتُمْ ؟ قال : يَقُولُوّنَ  اّنَ يَوْمُ الْقِيمَةِ نَظَرَ رِضْواّنُ خازِّنُ الْجَنَةِ اِلى قَوْمٍ لَمْ يَمُرُوا بِهِ ، فَيَقُولُ : مَنْ اَنْتُمْ ؟ وَ مِنْاِذا ك» 

 3«الْجَنَةَ سِرّا    سِرّا فَاَدْخَلَنا اللّه   اِيّاكَ عَنّا فَاِنّا قَوْمٌ عَبَدَنَا اللّه ،

اعمالى چون نمـاز  معيار كلى در اخفاء و اظهار عمل اين است كه اعمال واج ، علنى و اعمال مستحبى، در خفاء صورت گيرد ،

مردم صورت پذيرد و اعمـالى  واج  ، خمس و زكات و ساير انفاقهاى واج  و . . . براى تشويق ديگران علنى و در مرآى و منظر

 المقدور مخفيانه باشد . احسان و مستحبات ديگر حتى مانند نوافل ، انفاقهاى مستح  ،

مِنْ  كاّنَ ما كاّنَ مِنَ الصَدَقَةِ وَ الصَالةِ وَ الصَوْمِ وَ اَعْمالِ البِرِ كُلِها تَّطَوُعا ، فَاَفْضَلُها ما كاّنَ سِرّا ، وَ ما»  : السالم عليهقال الصادق  

 4«عَنَ بِهِ ذلِكَ واجِبا مَفْروضا فَاَفْضَلُهُ اَّنْ يُلْ

 تبعات ريا 

 آثار و عواق  دنيوى و اخروى ريا براى شخص رياكار در آيات و احاديث چنين عنوان شده است . 
 شود به عمل خودش سپرده مى - 1

 5«لَ لَهُ اِلى مَنْ عَمِ   وَكَلَهُ اللّه   اِيّاكَ وَ الرِيا فَاِنَهُ مَنْ عَمِلَ لِغَيْرِ اللّه»  : السالم عليهقال الصادق  
 ـ اجرش رابايد از غير خدا طلب كند 2

 دهد ، طبعا بايد هم از او مزدش را طل  كند . آنكه براى غير خدا عملى را انجام مى

بَّطَـلَ اَجْـرُكَ فَخُـذْ     اِّنَ الْمُرائى يُنادى يَوْمَ الْقِيمَةِ يا فاجِرُ يا غادِرُ يا مُرائى ، ضَلَ عَمَلُـكَ وَ »  : آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 6«كُنْتَ تَعْمَلُ لَهُ  اَجْرَكَ مِمَنْ

به واسطه ريا  نمايد ولى كند و راه طاعتى را هموار مى اندازد و مشقتى را بر خود تحميل مى چه بسا آدمى خود را به زحمتى مى

 خون در آن بچكد . اى لحظات قطرهدهد ، چون ظرف شيرى كه عطشانى آن را بزحمت بدوشد و در آخرين  همه را به باد مى

                                                           
 .  251ـ صفحه  12ترين آنهاست .  بحار االنوار ـ جلد  ـ باالترين عبادات از نظر مزد مخفى 1
 .  251ـ صفحه  12دارد معادل هفتاد حسنه پاداش دارد .  بحار االنوار ـ جلد  اى را مخفى مى ـ آنكه حسنه 2
گويد: شـما كيسـتيد ؟ و از كجـا داخـل  اند ، مى اند و وارد بهشت شده كند كه از وى نگذشته ـ چون قيامت فرا رسد ، خازن بهشت  رضوان  به گروهى برخورد مى 3

يم ، و او مـا را مخفيانـه بـه اينجـا آورد . ) گويند: ما را به حال خود بگذار ـ با ما كارى نداشته باش ـ ما مردمى هستيم كه خداى را مخفيانه عبادت كرد شديد ؟ مى

 ( . 411ـ صفحه  15بحار االنوار ـ جلد 
ن گردد .  بحار االنوار ـ صدقه ، نماز ، روزه و همه اعمال نيا مستحبى بهتر است مخفيانه آورده شود و هر كدام از اينها واج  باشد ، بهتر اين است كه علنى اتيا  4

 .  24ـ صفحه  26جلد 
 .  266ـ صفحه  12كند .  بحار االنوار ـ جلد  از ريا بپرهيز كه هر كه عملى را براى غير خدا انجام دهد ، خداوند او را به همان واگذار مىـ  5
اى طلـ  نمـا .   او كـار كـرده شود : اى فاجر ، اى مكّار ، اى ريا كار ، عملت ضايع و مزد تو تباه شد ، اجر خويش را از كسى كه براى ـ ريا كار در قيامت خوانده مى 6

 .  323ـ صفحه  12بحار االنوار ـ جلد 
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 1«رُبَ صائِمٍ حَظُهُ مِنْ صِيامِهِ الْجُوعُ وَ الْعَّطَشُ وَ رُبَ قائِمٍ حَظُهُ مِنْ قِيامِهِ السَهَرُ »  : آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 نيز در همين رابطه فرموده است : السالم عليهحضرت امير  

 ، حَبَـذا صَـومُ  سَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ اِالّ الظَمَأُ وَ الْجُوعُ وَ كَمْ مِنْ قائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيامِهِ ااِلّ السَهَرُ وَ الْعَنـاءُ  كَمْ مِنْ صائِمٍ لَيْ» 

 2«االَكْياسِ وَ اِفّْطارُهُمْ 

شراكتى محقق  د كه اگر عملىپذيرد و شريكى ندارد كه عمل شراكتى را پذيرا باش خداى متعال خالص است و جز خالص را نمى

 كند . شود او شريكى خوب است چرا كه تمام عمل را به شريكش واگذار مى

 عّزَ وَ جَلَ اَنَا خَيْرُ شَريكٍ فَمَنْ عَمِلَ لى وَ لِغَيْرى ، فَهُوَ لِمَنْ عَمِلَهُ غيرى جفَهُوَ لَمِنْ عَمِلَ   يَقُول اللّه»  : السالم عليهقال الصادق  

 3«ج  لَهُ

كرد و در صف  نويسد: يكى از بزرگان سى سال در صف اول نماز بود ، روزى مقدارى تأخير ميرزا جواد آقا ملكى در المراقبات مى

فهميد كـه عمـرى ريـا  بينند ، با همين خيال دوم جاى گرفت و در خودش احساس خجلت كرد كه مردم او را در صف دوم مى

 د .كرده و لذا همه نمازهايش را قضاء كر
 ـ مشرك است  3

مشرك شده  يكى از اقسام توحيد ، توحيد در عبادت و اطاعت است و آنكه عملى براى غير انجام دهد ، به همين قسم از توحيد

 است .

لْيَعْمَـلْ عَمَـالً صـالِحا وَ ال يُشْـرِكْ     قُلْ اِنَما اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى اِلَىَ اَنَما اِلهُكُمْ اِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كاّنَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِهِ فَ» 

 4«رَبِهِ اَحَدا  بِعِبادَةِ

 سرال شد ، حضرت فرمود : آله و عليه اهلل صلىتفسير اين آيه شريفه از رسول خدا  

 5«بِهِ مُراءةَ النّاسِ فَهُوَ مُشْرِكٌ    مَنْ عَمِلَ عَمَالً مِمّا اَمَرَ اللّه» 

 ريا را شرك اصير معرفى فرموده است . نيز السالم عليهحضرت امير  

 6«قالَ : اَلرِيا  قالُوا ون ما الشِّرْكُ االَْنصْينر ؟اِّنَ اَخْوَفَ ما اَخافُ عَلَيْكُمْ اَلشِركُ االَصْغَرُ ، » 
 ـ منافق است  4

 1«بِ فَهُوَ خُشُوعُ النِفاقِ مَنْ زادَ خُشُوعَ الْجَسَدِ عَلى ما فِى الْقَلْ»  : آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

باچنـد زشـتى  باشد و هـر عمـل ظـاهرى نـيكش تنها تالش او حفظ ظواهر خويش است و در خفاء به كارهاى خود مشيول مى

 مخفيانه همراه است .

                                                           
ـ صـفحه  1اش از آن بى خوابى باشد .  وسايل الشيعه ـ جلـد  اش از روزه فقط گرسنگى و تشنگى باشد و چه بسا نماز گزارى كه بهره ـ چه بسا روزه دارى كه بهره 1

53  . 
برد ، خوشا بـه روزه هوشـمندان و  اى جز سختى و زحمت نمى اى جز تشنگى ندارد و چه بسا نمازگزارى كه از نمازش بهره اش بهره ـ چه بسا روزه دارى كه از روزه 2

 .  53ـ صفحه  1افطار آنان  .  وسايل الشيعه ـ جلد 
ـ  1ى غيـر منباشـد .  وسـايل الشـيعه ـ جلـد اش بـرا فرمايد:من بهترين شريا هستم ، پس هر كه عملى براى من و غير من انجام داده ، همه ـ خداى متعال مى 3

 .  223ـ صفحه  12و تتمه روايت در بحار االنوار ـ جلد  53صفحه 
لقـاء  رسد ، همانا پروردگار شما خداى يكتا است ، هر كس به اى پيامبر ، بگو من بشرى هستم مًل شما تنها امتيازم اين است كه به من وحى مى  112ـ  كهف ـ  4

 بايست عمل نيا انجام دهد و كسى را در عبادت خداوند شريا نكند . يدوار است ، مىپروردگارش ام
 .  321ـ صفحه  12ـ كسى كه يكى از دستورات خداوند را به خاطر مردم انجام دهد ، مشرك است .  بحار االنوار ـ جلد  5
ـ  2د: شرك اصير چيست ؟ فرمود: ريا .  شرح نهـج البالغـه حديـدى ـ جلـد ـ بيشترين چيزى كه براى شما از آن ترسان هستم ، شرك اصير است . عرض كردن 6

 .  112صفحه 
 .  126ـ صفحه  1ـ كسى كه خضوع ظاهرش از درونش بيشتر باشد ، منافق است .  مستدرك الوسايل ـ جلد  1
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هم به حرم صيد كبوتر كند  گربه گرچه حج اكبر كند

 قرآن كريم به رياى منافقين چنين اشاره فرموده است :

 اِالّ   وَ هُوَ خادِعُهُمْ وَ اِذا قامُوا اِلَى الصَلوةِ قامُوا كُسالى يُرائُوّنَ النّـاسَ وَ ال يَـذْكُرُوّنَ اللّـه      الْمُنافِقينَ يُخادِعُوّنَ اللّه اِّنَ» 

 1«قَليالً 
 شود  ـ اعمالش مورد قبول واقع نمى 5

 عّزَ وَ جَلَ اِجْعَلُوها فى   يَصْعَدُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مُبْتَهِجا بِهِ فَاِذا صَعِدَ بِحَسَناتِهِ يَقُولُ اللّهاِّنَ الْمَلِكَ لَ»  : آلـه و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 2«سِجّينٍ اِنَهُ لَيْسَ اِيّاىَ اَرادَ بِهِ 

 شكافد برند و آن عمل آسمانهاى هفتگانه را مى آن حضرت نيز فرموده است : حافظين عمل ، عمل بنده را باال مى

                                                           
ايستند و در برابـر مـردم ريـا  ايستند با كسالت مى . آنها چون به نماز مى دهد خواهند خدا را فري  دهند در حاليكه او آنها را فري  مى منافقين مى  142ـ  نساء ـ  1

 كنند . كنند ، و خدا را جز به قدر محدودى ياد نمى مى
كاران است قرار برد و از آن مسرور است ولى چون آن حسنات را باال برد ، خداى متعال فرمايد: آن را در سجّين كه ديوان عمل گنه اى را باال مى ـ فرشته عمل بنده 2

 .  231ـ صفحه 12دهند زيرا آن بنده عمل را براى من بجا نياورده است .  بحار االنوار ـ جلد 
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و مـانع  هسـتم« حجاب»گويد:بايست و اين عمل را به صورت صاحبش بزن ، من منلِا  اى مى تا اينكه در آسمان هفتم ، فرشته

 1باشم كه براى غير خداوند صورت پذيرفته باشد . هر عملى مى

مالئـا  ، لعنـت مـن بـر او بـاد و فرمايد: او مرا در اين عمل قصد نكرده است و در روايت ديگر آمده است:خداوند به مالئا مى

 گويند : مى

 2«عَلَيْهِ لَعْنَتُكَ وَ لَعْنَتُنا » 

 و همچنين فرموده است :

 3«تَعالى ال يَقْبَلُ عَمَالً فيهِ مِثْقالُ ذَرَةٍ مِنْ رِياءٍ    اِّنَ اللّه» 

درخواب بـه عـالم  شد يشان او محسوب مىگويند : شخصى يكى ازعلماءزمانه خود راكه ازدنيارفته بود درخواب ديد،وى كه ازخو

 گفت :

چـه گذشـت  توانستم چون گرفتاريم زياد بود .پرسيد:بر شـما چرا زودتر به خوابم نيامدى ؟آن دانشمند در پاسخش فرمود :نمى

دى ، گفتم خوشحال بو اى ؟ گفتم : تأليفات ، گفتند : به مدح و ستايش سلطان و مردم ؟پاسخ داد : ندا به  من  رسيد چه آورده

شـنيدم ،  گفتم جـوابى مـى مى گشتى . هر چه شدند خوشحال مى ام ، گفتند : هر وقت مرمنين زياد مى : نماز جمعه اقامه كرده

گذشت و طفلى همراه وى بـود ، تـو  خطاب رسيد: يا عمل مقبول نزد ما دارى ، روزى يا گالبى در دست داشتى ، زنى بر تو

 گفت: خداوند به همين عمل از من گذشت ! ن عمل رافقط براى رضاى خداانجام دادى،سپسگالبى را به دست او دادى ،واي

است ، طبعا  قرآن كريم انفاق ريائى را به پاشيدن بذر بر قطعه سنگى كه قشرى نازك از خاك آن را فرا گرفته است، تشبيه كرده

 شود . اين اليه خاك با اولين باران شسته مى

 وَ الْيَـوْمِ االْخِـرِ ،     آمَنُوا ال تُبّْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِ وَ االَذى كَالَذى يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النّاسِ وَ ال يُؤْمِنُ بِاللّهيا اَيُها الَذينَ » 

ال يَهْـدِى الْقَـوْمَ      مّـا كَسَـبُوا وَ اللّـه   ءٍ مِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْواّنِ عَلَيْهِ تُرابٌ فَاَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ال يَقْدِرُوّنَ عَلى شَى

 4«الْكافِرينَ 
 ـ مبغوض خداوند است  6

تَعالى مَنْ كاّنَ ثَوْباهُ خَيْرا مِنْ عَمِلَه : اَّنْ تَكُوّنَ ثِيابُـهُ ثِيـابَ االَنْبِيـاءِ وَ       اَبْغَضُ الْعِبادِ اِلَى اللّه»  : آلـه و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 5«عَمَلَ الْجَبّارينَ  هُعَمَلُ
 ـ ميّزاّن او سبك است  7

 6«مَنْ كاّنَ ظاهِرُهُ اَرْجَحَ مِنْ باطِنِهِ خَفَ ميّزانُهُ »  : السالم عليهقال الباقر  
 باشد  ـ حسابش سخت مى 8

 1«فيهِ خَيْرا وَ ال خَيْرَ فيه  اَشَدُ النّاسِ عَذابا يَوْمَ الْقِيمَةِ مَنْ يَرَى النّاسُ اَّنَ» :  السالم عليه   قال رسول اللّه

                                                           
 ( . 112ـ صفحه  1ـ ) مستدرك الوسايل ـ جلد  1
 .  112ـ صفحه  1ـ لعنت تو و لعنت ما بر او باد .  مستدرك الوسايل ـ جلد  2
 .  324ـ صفحه  12پذيرد .  بحار االنوار ـ جلد  اشد ، نمىاى در آن ريا ب ـ خداوند عملى كه ذره 3
كند و بـه خـدا و روز رسـتاخيز  اى مرمنين ، بخششهاى خود را با منّت گذارى و آزار باطل نكنيد ، همانند كسى كه مال خود را براى ريا انفاق مى  264ـ  بقره ـ  4

رى نازك از خاك باشد و بذرهائى در آن افشانده شود و رگبار باران به آن برسد و همه خاكها را بشويد ، آورد . كار او چون قطعه سنگى است كه بر آن قش ايمان نمى

 كند . آورند و خداوند كفار را هدايت نمى و آن را صاف و خالى از خاك و بذر رها نمايد ، آنها از كارشان چيزى به دست نمى
 .  1433ظاهرشاز كردارش بهتر باشد . لباس او لباس انبياء و عمل او ، عمل ستمگران باشد .  كنز العمال ـ ـ بدترين بندگان نزد خداوند كسى است كه لباسش  5
 .  365ـ صفحه  11ـ آنكه ظاهرش بر باطن او رجحان داشته باشد ، اعمال نيكش سبا است .  بحار االنوار ـ جلد  6
 .  1435ا اهل خير بدانند و در او خيرى نباشد .  كنز العمال ـ ترين انسانها در قيامت ، كسى است كه مردم او ر ـ معذّب 1
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 و نيز فرموده است :

 1«قال : مِنْ حَرِ النّارِ الّتى يُعَذِبُوّنَ بِها  كنيْفن تنعِجُّ النّارُ ؟   فقيلن يا رنسُولن اللّهاِّنَ النّارَ وَ اَهْلَها يَعِجُوّنَ مِنْ اَهْلِ الرِيا ، » 

 فرمايند : نمائى مىآن حضرت در مورد قرائت قرآن به نيّت خود

عَّزَ وَ جَلَ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَ وَجْهُهُ عَظْـمٌ لَـيْسَ فيـهِ لَحْـمٌ وَ زَجَ        ءٍ لَقِىَ اللّه مَنْ قَرَءَ الْقُرآّنَ يُريدُ بِهِ السُمْعَةَ وَ اِلِْتماسَ شَى» 

 2«وى فى قَفاهُ حَتّى يُدْخِلَهُ النّارَ وَ يَهْوى فيها مَعَ مَنْ يَهْ الْقُرآّنُ
 ـ و بهشت بر او حرام است  9

 3«حَرَمَ الْجَنَةَ عَلى كُلِ مُراءٍ وَ مُرائِيَةٍ    اِّنَ اللّه» :  آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه
 ـ و در نهايت جهنم جايگاه اوست 11

روايتـى در  كنـد . عـالوه بـر آن بـه ىرا براى اهل ريا و رياكاران در عبادت بيان م« ويل»اى كه در آغاز بحث گذشت عذاب  آيه

 همين زمينه توجه كنيد .

 مـا  يُجاءُ بِعَبْدٍ يَوم الْقِيمَةِ قَدْ صَلّى فَيَقُول : يارَبِ صَلَيْتُ ابتِغاءَ وَجْهِكَ فَيقال لَهُ : بل صَلَيْتَ لِيُقالَ»  : السالم عليهقال الصادق  

 4«لَى النّارِ اَحْسَنَ صاَلةَ فُالّنٍ ، اِذْهَبُوا بِهِ اِ

 نگهدارى عمل 

حتّى در پى  تأثير ريا تنها منحصر به گاه شروع عمل نيست بلكه اگر در آغاز عملى مخلصانه صورت پذيرد و بعد از انجام عمل و

صورت  حدى كه گاه به شود تا گذشت چندين سال قصد آن عمل تييير كند و خلوص  آن از بين رود ثواب عمل كم و كمتر مى

 گردد . ر نامه عمل ثبت مىرذيله د

 باشد . اى منوط است به اينكه تا صاحبش در قيد حيات است اخالص آن را حفظ كرده بنابراين  قبولى هر عمل مخلصانه

 5«تَصْفِيَةُ الْعَمَلِ اَشَدُ مِنَ الْعَمَلِ »  : السالم عليهقال على  

 اند :  فرموده السالم عليهو امام باقر  

 «لَى الْعَمَلِ اَشَدُ مِنَ الْعَمَلِ اَالِْبْقاء عَ» 

 فرمود : السالم عليهراوى پرسيد:ابقاء در عمل چيست ؟ ون ما االَِْبقاءُ عنلنى الْعنمِلن؟ امام  

 مْحى فَتُكْتَبُ لَهُ عاَل نيَـةً ثُـمَ  وَحدَهُ ال شَريكَ لَهُ ، فَتُكْتَبُ لَه سِرًا ، ثُمَ يَذْكُرُها فَتُ   يَصِلُ الرَجُلُ بِصِلَةٍ وَ يُنْفِقُ نَفَقَةً للّه» 

 6«يَذْكُرُها فَتُمْحى وَ تُكْتَبُ لَهُ رِياءً 

 است . نقل شدهالسالم عليههمين مطل  نيزاز امام صادق  

                                                           
زند؟ فرمود : از حرارت آتشى كه ريا كاران بدان معذّبند .  مسـتدرك الوسـايل ـ  زنند ، عرض كردند: آتش چگونه صيحه مى ـ آتش و اهل آن از رياكاران صيحه مى 1

 .  121ـ صفحه  1جلد 
يا و شهرت تالوت كند ، و يا به وسيله آن به غير از خداوند تقرّب جويد و در برابر قرائتش چيزى را انتظار داشته باشـد ، پروردگـار ـ هر كسى كه قرآن را بخاطر ر 2

دگان در كند كه صورتش استخوانى بى گوشت باشد و همواره قرآن بر قفاى او زند تا داخل آتشش نمايـد و او بـا سـقوط كننـ عالم را در قيامت در حالى مالقات مى

 .  652آتش ، در آن سقوط نمايد .  عقاب االعمال ـ صفحه 
 .  126ـ صفحه  1ـ خداوند بهشت را بر هر مرد و زن ريا كار حرام فرموده است .  مستدرك الوسايل ـ جلد  3
شود: بلكه نماز خواندى تا بگويند نماز فالنى چه زيباست ،  فته مىام . به وى گ گويد: خدايا براى تو نماز خوانده آورند كه نماز گذارده و مى اى را در قيامت مى ـ بنده 4

 .  321ـ صفحه  12به وسيله همان و با همان نماز وارد آتش شو .  بحار االنوار ـ جلد 
 تر است .  غرر الحكم  . ـ سالم سازى عمل از خود عمل شديدتر و سخت 5
كنـد و بـراى او عمـل  د : نگهدارى عمل چيست ؟ حضرت فرمودند : كسى براى خداى متعال بخششى مىـ نگهدارى عمل از خود عمل شديدتر است ، راوى پرسي 6

آورد ، تا آن را  نويسند . وى باز هم عمل خود را به زبان مى آورد ، و آن عمل را به عنوان عمل آشكارى مى شود ، سپس عمل نيا خود را به زبان مى نهان نوشته مى

 .  222ـ صفحه  12نويسند .  بحار االنوار ـ جلد  محو كرده برايش ريا مى
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 1«انيا مُحِيَتْ وَ كُتِبَتْ رِياءً مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً سِرّا كُتِبَتْ لَهُ سِرّا فَاِذا اَقَرَبِها مُحِيَتْ وَ كُتِبَتْ جَهْرا فَاِذا اَقَرَ بِها ث» 

منزل بازگشت  گويند : شخصى مهمان حاكم شد ، نمازى بسيار نيكو گذارد و جز به اندك ، دست به طعام دراز ننمود ، چون به

زت را پسر گفـت : نمـا ام تا بكار آيد ، اى؟ گفت آرى ولكن كم خورده ، غذا طلبيد ، پسرش گفت : مگر در دربار غذا ميل ننموده

 نيز دوباره بخوان چون بى ثمر بوده و بيفايده بكار نايد .

                                                           
شود . كه اگر  شود ، ولى اگر عملش را به زبان آورد ، ثواب عمل مخفيانه ، محو مى ـ كسى كه عمل نيكى را مخفيانه انجام دهد ، كار نيا مخفى براى او نوشته مى 1

 .  324ـ صفحه  12.  بحار االنوار ـ جلد شود  باز هم آن را به زبان آورد عملش تباه گشته و ريا نوشته مى
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روى به تركستاّن است كين ره كه تو مى  ترسم نرسى به كعبه اى اعرابى
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 نفاق

 1«وَ بِالْيَوْمِ اآلخِرِ وَما هُمْ بِمُؤمِنينَ  وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللّه»

نمايـد تـا  مـى از ريشه )نفق( به معناى كانالهاى زير زمينى براى مخفى شدن است ، ومنافق نيز خود رادر حجـابى مخفـى نفاق

 شناخته نشود .

 تاسيزده سال پس از بعًت پيامبر اكرم، مسلمانان در نهايت ضعف بودند ،

دور دسـتى  و يا مجبور به هجرت بـه نقـاطشدند،  رسيدند ، در شع  ابى طال  محاصره مى گشتند ، به شهادت مى شكنجه مى

 گشتند، و آنان در نهايت به مدينه مهاجرت كردند . چون حبشه وجالى وطن مى

حكومت بـر  كه قصد« اُبنىّْ  عبداللّه»اى مانند  از همان لحظات آغازين ورود پيامبر اسالم به مدينه كه ابهت اسالم آشكار شد عده

برخيزند ، در خفاء  آلـه و عليه اهلل صلىتزلزل ديدند وچون نتوانستند مستقيما به مقابله با پيامبر اسالم  مدينه را داشتند موقعيت خود را م

 به مخالفت پرداختند .

نداشتند وآن را  اى كه تمايلى به اسالم بعد از جنگ بدر در سال دوم هجرت حكومت محدود اسالمى در مدينه شكل گرفت. عده

ديدند ، بـه ظـاهر مسـلمان  نمى واز سوئى توان مقاومت در برابر اعتقاد راسخ مسلمانان را در خودديدند  مخالف مطامع خود مى

 تاختند . آوردند بر اسالم مى مى اى كه فرصتى بدست شدند و در صفوف مسلمين قرار گرفتند. آنان در هر لحظه

هرگونه دو روئى  دانست نفاق معنائى وسيع داشته و البته ناگفته نماند كه آنچه كه بيان شد معناى نفاق اصطالحى است . و بايد

هاى  نابرابرى، داراى ريشه شود . بنابراين هر كه ظاهر و باطن او در هر امرى برابر نباشد به اندازه همان مقدار از عملى راشامل مى

 شوند. مختلف نفاق محسوب مى انواع نفاق است . بر همين مبنا بسيارى از معاصى و گناهان چون ريا، شرك خفى، خيانت و... از

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

 ـ نفاق اعتقادى 1

باشـد .  كاذب مى مراد از اين نوع نفاق همان نفاق اصطالحى است ، چنين منافقى اصوالً ايمان نياورده است و در ادعاى ايمانش

 نفاق اشاره دارند .  كه نفاق رابرادر شرك و يا آن را با كفر دوقلو شمرده است، به اين نوع ازالسالم عليه دو خبر ذيل از حضرت امير 

 2«النِفاقُ اَخُو الشِرْكِ»

 3«النِفاقُ تَوْأَمُ الْكُفْرِ»

 ـ نفاق عملى 2

وشخصـى و  گناهـان ومعاصـى فـردى شـود. بنـابراين بسـيارى از اين نوع از نفاق ، هر گونه دوگانگى ظاهر و باطن را شامل مى

عملـى محسـوب  اجتماعى چون تمسخر و تحقير ديگران ، وعده كذب ، خيانت در امانت ، دو زبانى ، مال اندوزى  و ريـا  نفـاق

 شوند . مى

 روايات ذيل به اين نوع از نفاق نظر دارند:

 4«لى ما فِى الْقَلْبِ فَهُوَ عِنْدَنا نِفاِقٌما زادَ خُشُوعُ الْجَسَدِ عَ» : آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 1«اَشَدُ النّاسِ نِفاقا مَنْ اَمَرَ بِالّطّاعَةِ وَ لَمْ يَعْمَلْ بِها وَ نَهى عَنْ الْمَعْصِيَةِ وَ لَمْ يَنْتَهِ عَنْها» : السالم عليهقال على  

                                                           
 اند. ايم و حال آنكه ايمان نياورده گويند:به خدا و روز قيامت ايمان آورده گروهى از مردم مى 3ـ بقره ـ  1
 ـ  نفاق برادر شرك است . غرر الحكم . 2
 ـ نفاق و كفر دوقلو هستند . غرر الحكم . 3
 . 326ـ صفحه 2شود . اصول كافى ـ جلد ر باشد ، نزد ما نفاق محسوب مىـ اگر خشوع ظاهرى بر خشوع قل  زيادت 4
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 شود . غرر الحكم . ترين مردم كسى است كه امر به معروف كند و خود بدان عمل ننمايد و نهى از منكر نمايد و خود مرتك  مى ـ منافق 1
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ستاى من به فداى آنكه دلش با زباّن يكي  دو صد گفته رانيم كردار نيست

 تشبيه منافقين

هسـتند كـه  فرمايد : منافقين همانند كسـانى كند. در تشبيه اول مى قرآن كريم در سوره بقره، منافقين را به دو چيز تشبيه مى

خاموش ساخته و در  آتش بيفروزند تا در ش  ظلمانى راه را از بيراهه تشخيص دهند وبه مقصد برسند . ولى خداوند آن شعله را

 ايشان سازد .تاريكيها ره

 1«بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فى ظُلُماتٍ ال يُبْصِرُوّنَ   مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَذى اسْتَوْقَدَ نارا فَلمّا اَضائَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّه»

اك تابنـ نمودنـد بـه وسـيله ايـن دو سـالح، خورشـيدى كردند و عقيده خـويش را خـالص مـى آنها اگر عمل خود را اصالح مى

 يافتند. ساختند و در راه هدايت هيچ تزلزلى نمى مى

مهي  رعـد فـرا  جهد وصداى در تشبيه ديگر زندگى منافقين به شبى تاريا و بارانى در بيابان تشبيه شده كه ناگهان برقى مى

 نيست . انپناه و هراسان هم از يافتن راه نااميد است وهم از رعد آسمان و باران پرپشت در ام رسد وانسان بى مى

 مُحـيطٌ    الْمَوْتِ وَ اللّـه  اَوْ كَصَيِبٍ مِنَ السَماءِ فيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ يَجْعَلُوّنَ اَصابِعَهُمْ فى آذانِهِمْ مِنَ الصَواعِقِ حَذَرَ»

 2«بِالْكافِرينَ

بارع  و وحشت  وم محيط هراس آور او كهاين دو تشبيه بى ارتباط باهم نيستند چرا كه در مًال اول شخص منافق و در مًال د

 همراه است تشبيه شده است .

 اوصاف منافقين در قرآّن

 نفاق الزم است .  در دو سوره بقره و منافقون اوصافى براى اهل نفاق ذكر شده است. بيان اين اوصاف براى شناسائى ماهيّت اهل
 ـ دروغ 1

خواننـد  مـى شود. آنها نزد مـرمنين  ، خـود را مـرمن نفاقى محقق نمى كه بدون آن طورى دروغگوئى وصف ذاتى منافق است، به

 كنند . نشينند به ايمان مرمنين تمسخر مى وهنگامى كه بادوستان خود مى

 3«ئُوّنَّزِوَ اِذا لَقُوا الَذينَ آمَنُوا قالوُا آمَنّا وَ اِذا خَلَوْا اِلى شَياطينِهِمْ قالُوا اِنّا مَعَكُمْ اِنَما نَحْنُ مُسْتَهْ»

 قرآن كريم به اين وصف منافقين تصريح نموده ومى فرمايد :

 4«يَشْهَدُ اِّنَ الْمُنافِقينَ لَكاذِبُوّنَ   يَعْلَمُ اِنَكَ لَرَسُولُهُ وَ اللّه   وَ اللّه   اِذا جاءَكَ الْمُنافِقُوّنَ قالُوا نَشْهَدُ اِنَكَ لَرَسُولُ اللّه»
 ـ ظاهر آراسته 2

سـابقه عمـل  بايست ظاهر دينى خود را حفظ كند او با اهل ديـن چـون دينـداران پـر ى ماندن بر نفاق خود مىمنافق براى باق

 نمايد . كند و باطن خود را در لواى ايمانى قوى مخفى مى مى

 5«اِنَهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُوّنَ   اِتَخَذُوا اَيْمانَهُم جُنَةً فَصَدُوا عَنْ سَبيلِ اللّه»

 نمايند . مى گيرى شوند وبا دقت مطال  آنها را پى كه مرمنين فريفته ظاهر آراسته و سخنان جذاب آنها مى ورىط به

                                                           
بيابان تاريا مسير خود را بيابند ، ولى آن هنگام كه آتش اطراف خود را روشن كرد خداوند اند تا در  منافقين همانند كسانى هستند كه آتش افروخته 11ـ بقره ـ  1

 طوفانى فرستد و آن را خاموش كند و در تاريكى وحشتناك آنها را رها سازد .
وش خود گذارند تا صداى صـاعقه را نشـنوند و البتـه يا چون بارانى كه در ش  تاريا توأم با رعد و برق بر آنان ببارد و آنها از ترس مرگ انگشت بر گ 12ـ بقره ـ  2

 خداوند بر كفار احاطه دارد .
گويند: ما با شمائيم و به آنهـا تمسـخر  نشينند مى ايم ، و آنگاه كه با رؤساى خود مى گويند: ما ايمان آورده كنند مى كه با مرمنين برخورد مى و هنگامى 14ـ بقره ـ  3

 ايم . كرده
داند تو حتما رسول او هسـتى و نيـز شـهادت  دهيم ، البته خداوند مى گويند: ما شهادت به رسالت الهى تو مى آيند مى كه منافين نزد تو مى هنگامى 1ـ منافقون ـ  4

 گويند . دهد كه منافقين دروغ مى مى
 شوند . تى مرتك  مىمنافقين سوگندهاى خود را سپر قرار داده تا مانع راه خدا شوند ، آنها اعمال زش 2ـ منافقون ـ  5
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 1.«وَ اِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسامُهُمْ وَ اِّنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ . . »

 ـ سوء ظن 3

خائف( آنها هميشه  گويد: خيانتكار همواره مضطرب است )الخائن بى كه مىديگر از صفات منافقين بدبينى آنهاست. بنابر منًنل عر

 هراس دارند . آورند و گاه از سايه خويش هم نگران هستند و كوچكترين حركتى را بر عليه خود به حساب مى

 2.«كَاَنَهُمْ خُشُبٌ مُسَنَدَةٌ يَحْسَبُوّنَ كُلَ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ . . ». . . 

 ـ تكبر 4

عقـل كامـل  پسندند و لذا هميشه خـود را بر از اوصاف بارز منافقين است . آنها راه ديگران را نادرست و تنها مسير خود را مىك

 پندارند .  دانسته وبر همه خاليق برتر مى

 قرآن كريم اين وصف منافقين را چنين بيان فرموده است:

 3«لَوَوْا رُؤُسَهُم وَ رَأيْتَهُمْ يَصُدُوُّنَ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُوّن   رَسُولُ اللّهوَ اِذا قيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ »

 4«وَ اِذا قيلَ لَهُمْ ال تُفْسِدُوا فِى االَرْضِ قالُوا اِنَما نَحْنُ مُصْلِحُوّنَ»

 5.«اءُ  . . وَ اِذا قيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النّاسُ قالُوا اَنُؤمِنُ كَما آمَنَ السُفَه»

 ـ توطئه براى تضعيف دين 5

مختلـف متفـرق  هـاى هاى مختلف سعى داشتند اطراف پيامبر را خالى كنند و ياران او را به بهانه منافقين صدر اسالم، به شيوه

 گردند . گفتند: به كسانى كه با پيامبر ارتباط نزديا دارند يارى نرسانيد تا پراكنده نمايند ، آنها به صراحت مى

 حَتّى يَنْفَضُوا وَ لِلّهِ خَّزائِنُ السَمواتِ وَ االَرْضِ وَ لكِنَ الْمُنافِقينَ ال   هُمُ الَذينَ يَقُولُوّنَ ال تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّه»

 6«يَفْقَهُوّنَ
 ـ نيرنگ و خدعه 6

 . فريبكارى ونيرنگ آنها نيز در قرآن كريم مورد نكوهش قرار گرفته است

 1«وَ الَذينَ آمَنُوا وَ ما يَخْدَعُوّنَ ااِلّ اَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُروُّنَ   يُخادِعُوّنَ اللّه»
 ـ جلسات سرّى 7

ودورى از  هاى مهم از اوصاف ديگر منافقين است .ايـن جلسـات هـم موجـ  همـاهنگى آنهـا گيرى جلسات شبانه براى تصميم

 داد .  اى جديدشان و شيوه اجراى آنها يارى مىشد وهم آنها را در تصوي  طره روى مى تا

 3«وَ اِذا خَلَوْا اِلى شَياطينِهِمْ قالوُا اِنّا مَعَكُمْ اِنَما نَحْنُ مُسْتَهّْزِئُوّنَ». . . 
 ـ طرح كودتا 8

اه درگيـر از چ در سال ششم هجرى در مراجعت از غزوه بنى مصطلق ، دونفر از مسلمين از مهاجر وانصار به هنگام برداشتن آب

اى از  شتافت او رو به عده سركرده منافقين به يارى شخص انصارى« عبداهلل ابى.»شدند . آنها اطرافيان خود را به يارى طلبيدند 

                                                           
 دهى . گويند كه به حرفهايشان گوش فرا مى سازد و اگر سخن گويند ، چنان جذاب مى بينى ، قيافه آنها تو را متعج  مى كه آنها را مى هنگامى 4ـ منافقون ـ  1
اجسامى بى روان و هيكلهاى تو خالى بوده ، هر فريادى كه بلنـد اند ، آنان  گوئى آنها )منافقين( چوبهاى خشكى هستند كه بر ديوار تكيه داده شده 4ـ منافقون ـ  2

 پندارند . شود ، از آن هراس داشته و بر ضد خود مى
شود : بيائيد تا رسول خدا براى شما استيفار كند. سرهاى خود را به مسخره و تكبـر تكـان دهنـد و از سـخنان تـو  كه به منافقين گفته مى هنگامى 5ـ منافقون ـ  3

 ورزند . كرده و تكبر مى اعراض
 ايم . گويند: تنها ما اصالح كننده شود: در زمين فساد نكنيد ، مى كه به آنها گفته مى و هنگامى 11ـ بقره ـ  4
 گويند : آيا چون سفيهان ايمان آوريم ؟! شود: مانند ساير مردم ، ايمان آوريد . مى كه به آنها گفته مى و هنگامى 13ـ بقره ـ  5
گويند: به افرادى كه نزد رسول خدا هستند يارى نرسـانيد و انفـاق نكنيـد ، تـا از اطـراف وى پراكنـده شـوند ، آنهـا  منافقين كسانى هستند كه مى 1ون ـ منافقـ 6

 فهمند خزائن آسمانها و زمين نزد خداوند است . نمى
 فهمند . دهند و البته نمى ري  نمىخواهند خدا و مرمنين را فري  دهند ولى جز خود را ف منافقين مى 2ـ بقره ـ  1
 كنيم . گويند: ما با شمائيم ، ما تنها مرمنين را مسخره مى كنند مى كه با رؤساى خود خلوت مى آنها هنگامى 14ـ بقره ـ  3
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است كه سگ خود را چاق كن تـا  اند واين همان مًل معروف انصار كرده وگفت : مابه مهاجرين پناه داديم حال به جان ماافتاده

خبر توطئه منافق بزرگ را به « بن ارقم زيد»خدا سوگند اگر به مدينه برگرديم مهاجرين را بيرون خواهيم كرد.  تو را بخورد ، به

انكار كند و جان سالم بدر برد ، وقتى سپاه اسـالم  پيامبر رسانيد وپيامبر عبداهلل را طلبيد ، اما خوى منافقانه او را وادار نمود كه

دهم وارد مدينه شوى تا بفهمى عزيز كيست و ذليل  نمى جلوى راه پدر را گرفت و گفت: اجازه  للّهبه مدينه رسيدند ، فرزند عبد ا

 كدام است مگر اينكه پيامبر خدا اجازه دهد .

شـدّت  را تصـديق و بـه« زيـد»دستور مدارا فرمودند . اين واقعه موج  خوارى بيشتر منافقين شد . اين سوره  آله و عليه اهلل صلىپيامبر  

 را كه بعد از اين واقعه عمر زيادى نكرد ، مورد نكوهش قرار داد و آنچه را كه گفته بود برمال ساخت .«  عبد اللّه»

 الْمُنـافِقينَ ال   لِلْمُـؤمِنينَ وَ لكِـنَ  يَقُولُوّنَ لَئِنْ رَجَعْنا اِلَى الْمَدينَةِ لَيُخْرِجَنَ االَعَّزُ مِنْها االَذَلَ وَ لِلّهِ الْعِّزَةُ وَ لِرَسُـولِهِ وَ »

 1«يَعْلَمُوّنَ

هـاى  برنامـه گيرى حكومت مدينه بعد از خروج پيامبر و سپاه اسالم براى غزوه تبوك نيز يكى ديگر از توطئه منافقين در بدست

 را در مدينه باقى گذاشتند . السالم عليهبراندازى منافقين است . پيامبر خدا براى مقابله با اين توطئه، حضرت امير  

 2«اَمّا تَرْضى اَّنْ تَكُوّنَ مِنّى بِمَنّْزَلَةِ هارُوّنَ مِنْ مُوسى ااِلّ اَنَهُ ال نَبِىَ بَعْدى»

مكرهـاى  توطئه مسجد ضرار و ساختن دينى ساختگى در مقابل دين الهى با ايجاد پايگـاهى بـراى اجتمـاع آنـان از بزرگتـرين

 منافقين بود .

 3.«وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ . .    رارا وَ كُفْرا وَ تَفْريقا بَيْنَ الْمُؤمِنينَ وَاِرْصادا لِمَنْ حارَبَ اللّهوَ الَذينَ اتَخَذُوا مَسْجِدا ضِ»

                                                           
ت خاص خداوند و رسول او و مـرمنين بـه آنهاسـت نمايند ، در حاليكه عزّ گويند: اگر به مدينه برگشتيم ، عزيزان مدينه ذليالن را بيرون مى آنها مى 3ـ منافقون ـ  1

 دانند . ولى منافقون نمى
 (.36433ـ آيا راضى نيستى تو براى من همانند هارون براى موسى باشى مگر اينكه بعد از من پيامبرى نخواهد آمد . )كنز العمال ـ  2
ن و تفرقه افكنى بين آنها و كمينگاه براى كسانى كه مجاهده و مبارزه با خدا و رسول كسانى كه  مسجدى ساختند ، براى زيان وارد نمودن به مسلمي 121ـ توبه ـ  3

 او از قبل نمودند .
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 منافقين در اخبار

بسـنده السـالم عليـه  روايات بسيارى در وصف منافقين وارد شده است و ما به جهت اختصار به بيان سخن موالى كالم، حضرت اميـر

 اند . حضرت در يكى از خطبه خود به چندين صفت از اوصاف آنها اشاره فرموده كنيم . آن مى

 وَوَ اُحَذِرُكُمْ اَهْلَ النِفاقِ فَانَهُمُ الضّالُوّنَ الْمُضِلُوّنَ وَ الّزّالُـوّنَ الْمُّزِلُـوّنَ، يَتَلَوَنُـوّنَ اَلْوانـا        بِتَقْوَى اللّه   اُوصيكُمْ عِبادَ اللّه»

 ةٌ يَمْشُوّنَ الْخَفاءَ وَ يَدِبُوّنَاَفْتِنانا وَ يَعْمِدُونَكُمْ بِكُلِ عِمادٍ وَ يَرْصُدُونَكُمْ بِكُلِ مِرْصادٍ، قُلُوبُهُمْ دَوِيَةٌ وَ صِفاحُهُمْ نَقِيَيَفْتَنُوّنَ 

 اءُ، حَسَدَةُ الرَخاءِ وَ مُؤَكِدُوا الْباَلءِ وَ مُقَنِّطُوا الرَجاءِ لَهُـمْ الضَرَاءَ، وَصْفُهُمْ دَواءٌ وَ قَوْلُهُمْ )ذِكْرُهُمْ( شِفاءٌ وَ فِعْلُهُمُ الدَاءُ الْعَي

 ءَ، اِّنْ سَأَلُوا اَلْحَفُـوا وَ اِّنْ بِكُلِ طَريقٍ صَريعٌ وَ اِلى كُلِ قَلْبٍ شَفيعٌ وَ لِكُلِ شَجْوٍ دُموُعٌ، يَتَقارَضُوّنَ الثَناءَ وَ يَتَراقَبُوّنَ الْجَّزا

 كُلِ بابٍ مِفْتاحا وَ لِكُـلِ فُوا وَ اِّنْ حَكَمُوا اَسْرَفُوا، قَدْ اَعَدُو لِكُلِ حَقٍ باطاِلً وَ لِكُلِ قائِمٍ مائاِلً وَ لِكُلِ حَىٍ قاتِالً و لِعَذَلُوا كَشَ

 بِـهِ اَعاْلقَهُـمْ، يَقُولُـوّنَ فَيُشَـبِهُوّنَ وَ يَصِـفُوّنَ      لَيْلٍ مِصْباحا، يَتَوَصَلُوّنَ اِلَى الّطَمَعِ بِالْيَأسِ لِيُقيمُوا بِهِ اَسْواقَهُمْ و يُنْفِقُوا

 ّزْبُ الشَيّْطاّنِ . اَالّ اِّنَ حِّزْبَفَيُمَوِهُوّنَ، قَدْ هَوِنُوا الّطّريِقَ وَ اضْلَعُوا الْمَضيقَ، فَهُمْ لُمَةُ الشَيّْطاّنِ وَ حُمَةُ النِيراّنِ، اَولئِكَ حِ

 1«الشّيّْطاّنِ هُمْ الْخاسِرُوّن

 م نفاقعالئ

خشـكى چشـم ،  هاى نفاق عبارتند از: دروغ ، خلف وعده ، خيانت در امانت ، تعدّى در خصومت ، قساوت قلـ  ، از جمله نشانه

 اصرار بر معاصى ، حرص وطمع .

 مِنْهُنَ كانَتْ فيهِ خَصْلَةً مِنَ النِفاقِ حَتّـى  اَرْبَعٌ مَنْ كُنَ فيهِ فَهُوَ مُنافِقٌ ، وَ اِّنْ كانَتْ فيهِ واحِدَةٌ» : آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 2«يَدَعَها . مَنْ اِذا حَدَثَ كَذَبَ ، وَ اِذا وَعَدَ اَخْلَف وَ اِذا عاهَدَ غَدَرَ ، وَ اِذا خاصَمَ فَجَرَ

 3«الدُّنْيا لْعنيْنِ ون االَِْصْرارُ عنلنى الذّننْ ِ ون الْحِرْصُ عنلنىانرْبنعٌ مِنْ عنالماتِ النِّفاقِ : قِساونةُ الْقنل ِ ، ون جُمُودُ ا: » السالم عليهقال الصادق  

 فرمايند : مى در اين روايت السالم عليهمرحوم كلينى در كافى با نقل روايتى نماز منافق را به تصوير كشانده است . امام سجاد  

 4.«رَبَضَ وَ اِذا سَجَدَ نَقَرَ وَ اِذا جَلَسَ شَغَرَ . . وَ اِذا قامَ الى الصاَلةِ اِعْتَرَضَ . . . وَ اِذا رَكَعَ ». . . 

 

 

                                                           
ـ  4ـ خطـا كـار بـوده  3باشند.  ـ گمراه كننده مى 2ـ گمراه هستند.  1دارم، آنها:  كنم و از منافقان برحذر مى ـ اى بندگان خدا شما را به پرهيز كارى سفارش مى 1

ـ بد  1كنند .  اى استفاده مى ـ در كمين شما نشسته و براى نابودى شما از هر وسيله 6كنند .  ها و زبانهاى مختلف خودنمائى مى ـ به رنگها و قيافه 5اند.  ازندهخطا اند

ها شفابخش و عملشان درد بى درمان است ـ ظاهر سخن آن 12كنند .  ـ از بيراهه حركت مى 2كنند .  ـ در خفاء نقشه فري  مردم طرح مى 3باطن و خوش ظاهرند . 

اى و در هر دلى راهى  اى و به خاك افتاده ـ در هر راهى كشته 13كنند .  ـ حالت يأس ايجاد مى 12ـ بر حال خوش مردم حسود و از ناراحتى آنها خوشحالند .  11. 

هاشـان  ـ در خواسته 16ـ براى عمل منافقانه انتظار پاداش دارند .  15كنند.  ثنا مى ـ يكديگر را مدح و 14اى دارند راههاى مختلف براى تباهى مردم دارند.  و وسيله

ـ در برابـر هـر حقّـى ،  12كنند .  ـ اگر مسئوليت جائى بر عهده گيرند تعدّى مى 13كنند .  درند و افشاگرى مى هاى عصمت مردم را مى ـ پرده 11ورزند .  اصرار مى

آورند .  اند و كم نمى اى، قاتلى ؛ و در برابر هر درى، كليدى؛ و در برابر هر شبى، چراغى تهيه و تدارك ديده اى ؛ و در برابر هر زنده شبههباطلى ؛ و در برابر هر يقينى، 

را شـبيه حـق جلـوه ـ در گـويش ، باطـل  21خواهند به مطاع خود برسند و بازار خويش را رونق و كاالى خويش را به فروش برسـانند .  ـ با ايجاد بى ميلى مى 22

دهند تا موج  رغبت مردم شود و راه خروج از آن  ـ راه باطل را آسان جلوه مى 23گيرند.  ـ در توصيف چيزى ، ظاهر رامى آرايند و راه فري  پيش مى 22دهند .  مى

)نهـج البالغـه ـ « . حزب شيطان زيانكاران هسـتند»فرمايد:  هاى آتشند ، آنان حزب شيطانند و خدا مى ـ آنها دار و دسته شيطان و شراره 24نمايانند .  را سخت مى

 به ترتي  صبحى( . 124به ترتي  فيض و  135خطبه 
ارتند از : دروغ در سـخن ـ چهار چيز در هر كه باشد منافق است ، اگر يكى از آنها هم در وى باشد خصلتى از نفاق را داراست مگر اينكه آن را ترك گويد . آنها عب 2

 . 24ـ صفحه  15خلف وعده هنگام ملتزم شدن ، شكستن عهد بعد از بستن آن ، فجور و فسق در خصومت . بحار االنوار ـ جلد گفتن ، 
 . 116ـ صفحه  12ـ چهار چيز از عالئم نفاقند : قساوت دل ، خشكى چشم ، اصرار بر گناه ، حرص بر دنيا . بحار االنوار ـ جلد  3
 
رود بدون اينكه بايستد همانند گوسفند خود را بر زمين افكند و در سجده چون كالغى كه دانـه  گرداند ، وقتى بركوع مى از قبله برمىـ چون به نماز ايستد صورت  4

 . 326ـ صفحه 2زند ، و هنگام نشستن چون سگ بر سر دم نشيند و كامل قرار نگيرد . اصول كافى ـ جلد  برچيند نوك بر زمين مى
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 دو زبانى

 باشد . و . .مى از مصاديق بارز نفاق دوزبانى است. اين گناه منشأ بسيارى از معاصى چون ريا، نمّامى، تهمت ، غيبت ،

 1«هِ وَ اغْتابَهُ مِنْ وَرائِهِ فَقَدِ انْقَّطَعَ ما بَيْنَهُما مِنَ الْعِصْمَةِمَنْ مَدَحَ اَخاهُ الْمُؤمِنُ فى وَجْهِ» : آله و عليه اهلل صلى   قال رسو اللّه

 هُ وَبِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَكُوّنَ ذا وَجْهَيْنِ وَ ذا لِسانَيْنِ ، يُّطْرى اَخاهُ شاهِدا وَ يَأْكُلُهُ غائِبا اِّنْ اُعّطِىَ حَسَـدَ » : السالم عليهقال الباقر  

 2«ذَلَهُاِّنِ ابْتُلِىَ خَ

 ءُ يَوْمَ الْقِيمَةِ ذُوالْوَجْهَيْنِ دالِعا لِسانَهُ فى قَفاهُ وَ آخَرُ مِنْ قُدّامِهِ يَلْتَهِباّنِ نارا حَتّى يَلْهَبـا  يَجى» : آلـه و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 3«يْنِ يُعْرَفُ بذلِكَ يَوْمَ الْقِيمَةِجَسَدَهُ ، ثُمَ يُقالُ : هذَا الَذى كاّنَ فِى الدُنْيا ذا وَجْهَيْنِ وَ لِسانَ

 4«مَنْ لَقِىَ الْمُسْلِمينَ بِوَجْهَيْنِ وَ لِسانَيْنِ جاءَ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَ لَهُ لِساناّنِ مِنْ نارٍ» : السالم عليهقال الصادق  

 مبارزه منفى

 دارد . كند حكم يكى از مسلمانان اهنگ مىمنافق تا زمانى كه نفاق خود را آشكار ننموده و با قوانين اسالمى خود را هم

دفـن شـده و  شود، در قبرسـتان مسـلمين گردد، برآن نماز گذارده مى همانند هر مسلمان ديگر، بدنش هنگام مرگ ، تشيع مى

 نمايند . مرمنين براى وى دعا مى

ايمـان  واسـطه دّم نبـوده و قتـل او بـهاما اگر نفاق او آشكار شد ودست به اعمالى علنى د رضديت با اسالم زد هر چند مهدورالـ

 گردد . اى با جنازه او رفتار شود كه موج  عبرت ساير منافقين زبانيش جايز نيست اما در وقت مرگ ، بايستى به شيوه

قبر آنهـا  خواند و بر مىبر آنها نماز  آله و عليه اهلل صلىرفت پيامبر خدا   آيد ، هر وقت منافقى از دنيا مى بنابر آنچه كه از تاريخ اسالم بر مى

 ايستاد . مى

 اما با نزول آيه ذيل وضعيت دگرگون شد .

 5«وَ رَسُولِهِ وَ ما تُوا وَهُمْ فاسِقُوّنَ   وَ ال تُصَلِ عَلى اَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ اَبَدا وَ ال تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ اِنَهُمْ كَفَرُوا بِاللّه»

خـارج  ه خويش را دريده وكفر باطنى خـود را آشـكار سـاختند عمـالً از دايـره مسـلمينبعد از نزول اين آيه، منافقينى كه پرد

 بنابر اين آيه شريفه احدى از مسلمانان حقّ نماز بر مرده آنها و دعا و استيفار برايشان را ندارد.شدند.

فسق ظـاهرى  ر به احكام دين واين دستور العمل مهم اينا نيز بايستى رعايت شود و مرمنين نبايد بر بدن كسانى كه با تمسخ

 و علنى شدن نفاق درونى ازدنيا رفته اند،نماز بخوانند و يا مجالس آنها را پر رونق نمايند.

خويش وا خواهد  براستى رعايت اين مهم چه تحولى در جامعه ايجاد خواهد كرد وچگونه اهل عناد وعصيان را به تفكر در اعمال

 داشت  .

 منافق در دنيا

نكـرده و لـذا  واسطه  اندك ارتباطى كه با مرمنين دارد شقاوت محض را كس  ترين امراض روانى است ، روح منافق بهنفاق ازبد

خـودش در آن عـرض  نگرد و جائى بـراى باشد ، وى مرمنين را در نعمت سرمدى آخرت مى هميشه در آزار و عذاب وجدان مى

                                                           
 . 536ـ صفحه  3در حضور وى ستايش كند و در خفاء غيبتش نمايد ، عهد بين آنها قطع شده است . وسايل الشيعه ـ جلد  ـ كسى كه برادرش را 1
 سادت ورزداى است دو رو و دو زبان ، برادرش را در حضور وى بستايد و در غيابش از او بدگوئى كند . اگر برادرش ثروت يا مقامى بدست آورد بر او ح ـ چه بد بنده 2

 . 532ـ صفحه  3و چنانچه گرفتار شود او را تنها گذارد . وسايل الشيعه ـ جلد 
آيد در حاليكه يا زبانش از پس سر آويخته و زبانى از پيش روى او ، و هر دو زبان چون آتش افروختـه ،  ـ شخص دو رو و دو زبان روز قيامت به صحنه محشر مى 3

ش را در كام خود گيرد ، آنگاه درباره وى ندا شود : اين همان كسى است كه در دنيا دو رو و دو زبان بود ، و بدين صفت در ور باشند ، تا اين دو آتش همه پيكر شعله

 . 533ـ صفحه  3قيامت شناخته خواهد شد . وسايل الشيعه ـ جلد 
ـ  3آيد . وسايل الشـيعه ـ جلـد  از آتش خواهد داشت به محشر مىـ هر كس از مسلمين به شخصى دو رو و دو زبان برخورد كند ، روز قيامت در حاليكه دو زبان  4

 . 531صفحه 
شـدند و در  بر هيچكدام از منافقين بعد از مرگشان نماز مخوان و بر كنار قبر آنها براى دعا و طل  آمرزش نايست ، چرا كه آنهابه خدا و رسولش كـافر 34ـ توبه ـ  5

 حال فسق از دنيا رفتند .
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 نفاق توجه كنيد .نمايد . اينا به برخى تبعات دنيوى  وسيع مشاهده نمى
 ـ دل مريض  1

 دهد . مى سوى اعمال منافقانه ديگر سوق نفاق مرضى روانى است و لذا روان منافق بيمار بوده و همان بيمارى وى را به

 1.«مَرَضا . .    فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَّزادَهُمُ اللّه»

 ـ كور و كر  2

مختـل  ر عقل انسان سايه انداختـه و حجـاب دل شـده و قـدرت درك راشود و ب گيرد و مانع شنيدن مى نفاق جلو چشم را مى

 سازد . مى

 2«صُمٌ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ ال يَرْجِعُوّنَ»
 ـ قلب ممهور  3

 شود . اش گذشت قابليّت بازگشت را از دست داده و قل  وى ممهور مى منافق پس از مدتى كه از اعمال منافقانه

 3«مَ كَفَرُوا فَّطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ ال يَفْقَهُوّنَذلِكَ بِاَنَهُمْ آمَنُوا ثُ»
 ـ قلب سياه  4

 واسطه  سياه شدن قلبش در پى تداوم نفاق است . مهر شدن قل  منافق به

 لِكَ السَوادُ ، فَاِذا اِسْتَكْمَلَ النِفاقُ اَسْوَدَاِّنَ النِفاقَ يَبْدُو لُمْظَةٌ سَوْداءٌ فُكَلَمَا اَزْدادَ النِفاقُ عَظْما اَزْدادَ ذ» : السـالم عليهقال على  

 4«الْقَلْبُ
 ـ عدم مشموليت دعا و استغفار 5

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

 5«ال يَهْدِى الْقَوْمَ الْفاسِقينَ   لَهُمْ اِّنَ اللّه   رَ اللّهسَواءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِ»

 اى نخواهند برد . فرمايند: حتى اگر هفتاد بار هم براى آنها استيفار كنى بهره در سوره توبه نيز خداى متعال مى

 6«لَهُمْ...   رَةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهاِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَواْل تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِّنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعينَ مَ»

 منافق در قيامت

است . بـه دو  عالوه بر اخبارى كه در جايگاه اخروى منافق بيان شد،آياتى نيز در مورد معذّب بودن منافقين در قيامت وارد شده

 نمونه ذيل توجه كنيد.

 1«وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقيمٌ   نارَ جَهَنَمَ خالِدينَ فيها هِىَ حَسْبُهُمْ وَ لَعَنَهُمُ اللّهالْمُنافِقينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْكُفّارَ    وَعَدَ اللّه»

 3«اِّنَ الْمُنافِقينَ فِى الدَرْكِ االَسْفَلِ مِنَ النّارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصيرا»
 

                                                           
 افزايد . دل منافقين نوعى بيمارى دارد ، خداوند بر بيمارى آنها مى 12ـ بقره ـ  1
 شوند . آنها كر ، گنگ و كور بوده و لذا اصالح نمى 13ـ بقره ـ  2
 فهمند . قت را نمىاعمال نارواى منافقين بدين جهت است كه آنها ايمان آورده و سپس كافر شدند ، لذا بر دلهاى آنها مهر زده شده و آنان حقي 3ـ منافقون ـ  3
 .1134نمايد . كنز العمال ـ  اى سياه است كه هر چه بر آن افزوده شود سياهى زياد شده و اگر نفاق كامل گردد تمام قل  را سياه مى ـ نفاق در آغاز نقطه 4
 نمايد . خشد و خداوند قوم فاسق را هدايت نمىب به حال آنها فرقى ندارد كه برايشان استيفار كنى يا نه ، خداوند هرگز آنها را نمى 6ـ منافقون ـ  5
 آمرزد. اى پيامبر چه آمرزش براى منافقين بخواهى و يا نخواهى، اگر هفتاد بار براى آنها آمرزش بخواهى، خداوند آنها را نمى 32ـ توبه ـ  6
ا در آن جاودانه خواهند ماند ، همان برايشان كافى است . خداوند آنها را از خداوند به مردان و زنان منافق و همچنين كفار ، وعده آتش دوزخ داده ، آنه 63ـ توبه ـ  1

 رحمت خود دور ساخته و عذاب دائمى براى آنهاست .
 ترين دركات جهنم قرار دارند ، و هرگز ياورى نخواهند داشت . منافقين در پائين 145ـ نساء ـ  3

 


