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 دمه مق

  
 اخالق علم هوراناندیش و متکلّمان فیلسوفان، که است مسائلى از اخالق و دین ارتباط ى مسئله

 بشرى، حیات تاریخى هاى سنّت به گذرا نگاهى با. است ساخته مشغول خود به دیرباز از را

 رد دینى دستورهاى با اخالقى هنجارهاى و الزامات و معیارها اتحاد و همسانى و همسازى

 ها، ممالك مشهود است. تعابیر اخالق اسالمى، یهودى، مسیحى، هندویى و مانند این از یارىبس

 تفکّر فکیكت از را محققان پدیده، دو این میان عمیق پیوستگى گاه. است مطلب این بر گواه

 .است ساخته غافل دینى حیات ابعاد دیگر از اخالقى

 و افالطون، مبنى بر مستقل بودن آن دو مباحث متفکران یونان و روم باستان، چون سقراط

 عدم بر دادن فتوا و فروید و مارکس ى پدیده و تکامل آن نظریه در دوران معاصر، به وسیله

 از ها، این ندمان و افعال شرعى و عقلى قُبح و حُسن باب در عدلیّه گفتمان نیز و آنها تناسب

 ى دیرین این مسئله حکایت دارد.  سابقه

 انسان هک است راسخه هیأت یا نفسانى صفت معناى به لغت در( خلق جمع) اخالق ى کلمه

 فضایل ى،لغو معناى این. دهد مى انجام را افعالى کردن، فکر بدون نفسانى، حالت آن اثر در

 طالح،اص در ولى ;دکن مى تقسیم رذیله و فاضله به را اخالق و گیرد مى بر در را رذایل و

 .سازد مى آشکار دیگرى ى گونه به را حاضر مبحث آنها به جهتو که دارد گوناگونى معانى

 میان،آد ما ى گوید. همه ترین ابعاد زندگى آدمى سخن مى دانشى است که از مهم [1]اخالق

 حقیقت به ایدب دادگاه، در آیا. بکنیم نباید چه و بکنیم باید چه که ممواجهی ها پرسش این با

 دروغ سخن نباید آیا است؟ ناپسند زندان از فرار آیا است؟ بد رساندن آزار آیا داد؟ شهادت

یدایش باط دارد، منشأ پارت ها انسان عملکرد و رفتار به که ها پرسش این کرد؟ جارى زبان بر

 هاى گزاره آیا چیست؟ بدى و خوبى مالك که این جمله از ;تاس شده جدیدى هاى پرسش

 اطارتب... و دین تربیت، هنر،: چون دیگرى علوم با اخالق آیا دارند؟ صدق ارزش اخالقى،

باحث م هب مربوط مسائل تر، دقیق بیانى به شوند؟ مى استنتاج ها هست از بایدها آیا دارد؟

 :از اند عبارت که. دشون اخالقى، به هفت محور اساسى تقسیم مى

 یك. وصف از باورهاى اخالقى

 فعالیتى رود، این دسته از قضایا که نوعى تحقیق تجربى، وصفى، تاریخى یا علمى به شمار مى

 این در .دهند مى انجام شناسان جامعه و شناسان روان دانان، تاریخ شناسان، انسان که است

 یا فردى اخالقى هاى نظام اخالقى، هاى گزاره اخالق، ى جا هدف این است که پدیده

ى سرشت  زمینه در اى نظریّه به دستیابى آن، رهگذر از و شوند تبیین یا وصف اجتماعى،

 [3]نامند. مى [2]اخالقى انسان ممکن شود. این دسته از مسائل را اخالق وصفى

  
 

 اخالق علم یا اخالقى هاى دو. گزاره

ها از حُسن و قُبح، باید و نباید اعمال و رفتار آدمى، و صفات خوب و بد و رذیله  این گزاره

و  [4]گویند. این دسته از مسائل اخالقى، به اخالق هنجارى یا دستورى خن مىو فاضله س

 .شوند شناخته مى [5]اول ى اخالق درجه

 حقایق اخالقى دو گونه است:
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 ;شوند الف( قضایایى که محمول آنها از مفاهیمى مانند خوب و بد تشکیل مى

 و باید الفاظ تهالب ;یابند ب( قضایایى که محمول آنها از مفاهیمى مانند باید و نباید تحقق مى

 .شوند مى ظاهر ربط تصور به جمله در گاه نباید،

 اخالقى هاى سه. دفاع فلسفى از گزاره

توجیه قواعد و احکام اخالقى و بیان فواید عمومى اخالقیّات و به عبارت دیگر، وجوب و 

. ستا بوده اخالق فیلسوفان ى اخالقى، مرکز توجه همه قواعد از ها لزوم متابعت انسان

 رفتار یا غیراخالقى افعال ى نتیجه که اعى،اجتم و روانى هاى زیان به فیلسوفان از گروهى

 .دهند مى توجه است، منافقانه

 دلیل وعن هیچ نباید انسان، بودن اخالقى براى که اند گروه دیگرى از فیلسوفان، مدّعى

ى ارائه شود. تصمیم انسان براى اخالقى بودن، باید بر احترام به تفکر شخص نفع بر مبتنى

نکه نیازى به توجیهات فراتر باشد. از نظر این متفکران، نداى اخالقى استوار شود، بدون آ

 وظیفه، قطعى و مطلق است.

گروه سوم از فیلسوفان، بر این نکته اصرار مىورزند که آراى متافیزیکى و دینى گوناگون، 

در تعلیل، تبیین و توجیه تعهّدات به زندگى اخالقى، نقش بسزایى دارند. این صاحبان فکر، 

اى مبانى متافیزیکى یا دینى، کوشش اخالقى  کنند که حدّاقل، بدون پاره ىاستدالل م

 [6]معناست. بى

 فتارهاىگ از فلسفى دفاع و توجیه و افعال هاى قُبح و حُسن جهت عام، ارزیابى مالك ى ارائه

 الكم» شود مى گفته وقتى. است اخالق اساسى محورهاى از دیگرى محور بشر، اخالقى

 یا آدمى کمال با داشتن سازگارى بودن، وجدانى و بردن سود بردن، لذّت بدى، و خوبى

، از مالكِ باید و نباید سخن رفته است.از این گونه مباحث، هم در «علوى انسان است بُعد

 اخالق، لمع ى تصدیقیّه مبادى صورت به اخالق ى شده است و هم در فلسفه علم اخالق بحث

 .اند شده بیان

هاى مربوط به مالك اخالق دستورى و هنجارى، به طور کلّى به دو دسته تقسیم  نظریه

  [8]گرایانه. هاى وظیفه و نظریه [7]گرایانه هاى غایت شوند: نظریه مى

 بر و دسازن مى مترتّب عمل نتایج و آثار بر کمال طور به را اخالقى احکام گرایان، غایت

 دىِسودمن نتایج، آن حال، ;رانند مى حکم اعمال نباید و باید یا بد و خوب به آن، اساس

 ستوارتا جان بنتام، هیوم، که دیگرى امور یا گرایى، لذّت یا باشد، عامل شخص براى عمل

 .اند اه نمایندگان این تفکّر( مطرح ساختهجایگ در) میل

 بار آن آثار و ایاتغ و نتایج بر را لعم نبایستى و بایستى یا نادرسى و درستى گرایان، وظیفه

 نباید و ایدب و بد و خوب که دارد هایى ویژگى عمل نفس که باورند آن بر بلکه ;کنند نمى

 شمار هب مکتب این ى یندگان برجستهنما از پریچارد، و کانت. دهد مى نشان را عمل بودن

 .روند مى

 چهار. تبیین مفاهیم و تصورات ارزشى و تکلیفى

 حقیقت و ازندپرد که به تعریف و تبیین مفاهیمى چون خوب و بد و باید و نباید مى مسائلى

 .اند معروف اخالقى مفاهیم معناشناختى مسائل به کنند، مى آشکار را مفاهیم آن

 اخالقى هاى گزاره نمایى پنج. ارزش صدق و کذب و واقع

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/moghadame.htm#_ftn6
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 دارند ایتحک االمر نفس و واقع زا آیا و اخبارى، یا اند انشایى اخالقى، گفتارهاى آیا که این

 سائلم شناختى معرفت در چیست؟ اخالقى گفتارهاى محکى و االمر نفس اصالً و خیر، یا

 .گیرند مى جاى اخالقى

 شش. مباحث مربوط به استنتاج

 آیا که نای و بالعکس، و شود مى استنتاج غیراخالقى هاى آیا گفتارهاى اخالقى از گزاره

 به مربوط حثمبا بستر باشند، اخالقى گفتارهاى ى زاییده توانند ىم غیراخالقى قضایایى

 محور این رد نباید، و باید به نیست و هست از عبور نیز و نیست و هست از نباید و باید گذار

 .اند . این دسته از مباحث، به مسائل منطقى اخالق مربوطدارد قرار

 هفت. ارتباط اخالق با دیگر علوم و معارف

 حقوق، ت،تربی هنر، جمله از) دیگر حقایق با اخالق ى رابطه به اخالق، مسائل از خرآ ى دسته

ثر ؤم سازى تمدّن و فرهنگ در اجتماعى یا فردى اخالق آیا که این ;پردازند مى...( و دین

است، آیا بایدها و نبایدهاى اخالقى با بایدها و نبایدهاى دینى ارتباط دارند، آیا دین 

 .ها این مانند و شود مى استنتاج دین از اخالق یا است اخالق ى زاییده

تمام محورهاى چهارم تا هفتم، اخالق تحلیلى، انتقادى، فرااخالق، مبانى اخالق و اخالق 

 هاى اخالقى و احکام هنجارى وند. اخالق تحلیلى، به پرسشش شناخته مى [9]ى دوم درجه

 هاى منطقى، گویى به پرسش بلکه تمام کوشش آن پاسخ ;دهد و ارزشى پاسخ نمى

 شناختى و معناشناختى اخالق است. معرفت

 ألیفت در که( غفور آل) جزایرى على محمد سید اهلل در پایان از مؤلف محترم، حضرت آیة

 زحمت اثر این سازى آماده در که کسانى ى همه از نیز و اند، نموده رىبسیا تالش اثر این

 .کنم مى تشکر و تقدیر اند، کشیده

  
  

                                                                                                                             

                لحسین خسروپناهعبدا                          

 هاى پژوهش و مطالعات مرکز جانشین                 

                  فرهنگى حوزه علمیه                                 

                          1386بهار                                         
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. discriptive ethics.[2]   
 . 65ص ، اخالق ى . ویلیام فرانکنا،فلسفه [3]

     [4]. normative ethics. 
. first order ethics.[5] 

 .14ـ  13. میرچاالیادِه، فرهنگ و دین، ص  [6]

. teleological theories.[7] 
. theories deontological.[8] 

     [9]. second order ethics. 
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 گفتار پیش

 

 سند غریب و خبر عجیب

الخصال عن احمد بن عمران البغدادى، قال: حدّثنا ابوالحسن قال حدثنا ابوالحسن قال 

لحَسَن م(انّ اَحسَنَ احدثنا ابوالحسن قال حدثنا الحسن عن الحسن عن الحسن)علیه السال

 الخُلق الحسَن.

بیان، ابوالحسن االوّل محمد بن عبدالرحیم التسترى و الثانى على بن احمد البصرى التمّار و 

ـ و الحسن االوّل حسن بن عرفة العبدى و الحسن الثانى الحسن  الثالث على بن محمد الواقدى 

 الم(ن ابى طالب)علیهم السبن ابى الحسن البصرى و الحسن الثالث الحسن بن على ب

 [1]ها خُلق نیکو است. ـ حقاً نیکوترین نیکویى

و  مودهن شگرف هاى تردیدى نیست که جهان کنونى از نظر مادیات و اختراعات پیشرفت

 و معنویات آن موازات به بدبختانه ولى ;گردد سایل آسایش مادى افزون مىروز به روز و

 یك در بینید مى کنید، نگاه که دنیا کنار و گوشه به. است خاموشى و افول درحال انسانیت

 از داد همه و! هیچ آفریقا، مثالً دیگر، جاى در و دارد وجود مادى امکانات ى همه جا

 !دهند الت سر مىعد و دموکراسى

به همین کشورهاى اسالمى و حتى ایران خودمان )مهد تشیّع( نگاه کنید، با آن همه وسایل 

 آرزوى همه و است گرفتار نوعى به کس هر دارد وجود ها خوشى و رفاه که براى خیلى

 .دارند را پیش، سال چهل سى حتى ى، ساده زندگى

صفات  و تواضع و سایر یعنى آن صمیمیت، راستى و درستى، انصاف و دیگردوستىّ محبّت

 تکبر و نفاق فروشى، گران بازى، دغل دروغ، دوگانگى، با را خود جاى اسالمى ى برجسته

 .است نموده عوض

راستى چرا؟ چون اخالق اسالمى انسانى خیلى کم رنگ و بى فروغ شده است و هر کس به 

 فکر خویش است و بس.

 شب انن نیازمند دیگرى و کند، رفمص کجا داند یکى آن قدر پول سرگردان دارد که نمى

 ىنیک و مساوات و عدالت از دم همه ولى است، بربسته رخت محبت و کارگشایى. است

 .المشتکى اهلل الى و. زنیم مى

هاى انت در چهارشنبه روزهاى علمیه ى کتاب حاضر دروس اخالق اسالمى است که در حوزه

ك لعلوم)علیه السالم()و هم چنین حدود یدرس مکاسب و نیز در دانشگاه قم و دانشگاه باقر ا

 حسین محمد سید( قرآن ى سال، در روزهاى پنجشنبه( براى نورچشمان عزیز )معجزه

 فتهگ است کریم قرآن تمام حافظ نیز او که مادرشاهى محمد آقا وى درس هم و طباطبایى

 حاتى در آن صورت گرفته است. اصال بار هر و شده
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 ولى ;ود، آن چنان که باید و شاید متخلّق به اخالق اسالمى نیستنگارنده اعتراف دارد که خ

 رد قال، من الى تنظر ال و قیل ما الى انظر مصداق به خواهم مى بزرگوار خوانندگان از

عى آنان الگو اصحاب واق و( السالم علیهم)معصومین گفتار و رفتار از که نوشتار این ى مطالعه

 نداشته کار ى،عاص ناچیز ى آن عمل نمایند، و به این گویندهگرفته است دقت و انشاء اهلل به 

 اند دهنمو یارى اثر این انتشار در را بنده که بزرگوارى برادران تمام از پایان در. باشند

 .نمایم مى تشکر و قدردانى

 

 و آخر دعوانا ان الحمدهلل ربّ العالمین و السالم علیکم و رحمة اهلل. 

 

 د على جزایرى )آل غفور( قم سید محم           

 ش  1386اردیبهشت                          

 

 

 

 

 

 

 

 .272، ص 6سفینة البحار، ج .[1]
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 فصل اول

  

 کلیات بحث اخالق

  اخالق معل ى مقدّمه 

. روح و نفس ناطقه که جوهر مجرّدى 6 ;. بدن ظاهر خاکى1انسان مرکّب از دو جزء است: 

 از عالم ملکوت است، و شرافت و برترى او بر سایر حیوانات به سبب این جزء است. 

 یىها بیمارى دچار بدن همانند نیز روح. کند انسان با این دو جزء درد و لذّت را درك مى

 راه و بیان و شرح که پست و رذیله اخالقِ: از اند وح عبارتر هاى ارىبیم. شود مى

 .شود مى بیان اخالق علم در آنها ى معالجه و گیرى پیش

دارو و  خوردن و پرهیز، و دکتر به بدن هاى و همان گونه که در معالجه و درمان بیمارى

و استفاده از داروهاى غیره... احتیاج دارد، در امراض روحى نیز مراجعه به طبیب اخالق 

 خالقا علماى به رجوع با جز رسد، نمى کمال و سعادت به انسان چون ;معنوى ضرورى است

 سندیدهپ ى قدسیه کمال صفات به اتصاف و رذیله اخالق از اجتناب و نمودن طرف بر جهت

 عقل و شرع. راهنمایى با

 ;مرد بحث و بررسى قرار دهیپیش از ورود به بیان مسائل اخالقى، الزم است سه مطلب را مو

 .بود نخواهد کامل و اى ریشه اخالقى، مسائل از بحث آنها شناخت بدون زیرا

 ;. مفهوم اخالق )صورت درونى و چهره باطنى(1

 ;. موضوع علم اخالق6

 ;. فایده و ارزش علم اخالق3

 مفهوم اخالق 

کة فرمایند: الخُلْقُ مل ى مىاخالق جمع خُلْق است. علماى اخالق مانند مرحوم مالّ مهدى نراق

خلق )که در فارسى  [1];للنفس مقتضیة لصدور االفعال بسهولة من دون احتیاج الى فکر و رویّة

با  شود کارهاى مناسب ىشود( یك حالت نفسانى ثابت است که موجب م خوى نامیده مى

 آن حالت، بدون نیاز به فکر و دقت، به آسانى از انسان سر بزند. 

 هر اىبر و گذارد مثال شخص متواضع و فروتن، بدون دقّت و فکر، به دیگران احترام مى

 ست،ا سخاوت خُلْق داراى که کسى یا ;کند تنى مىفرو و کوچکى او خورشأن در کسى

 همانند ،است عادى او براى کار این و نماید مى بخشش و بذل تدبّر، و اندیشه به نیاز بدون

 خود مکان و زمان در را کارى هر تفکّر، و تدبّر بدون رانندگى، هنگام که ماهرى ى راننده

 بمناس را دنده دهد، سرعت را افزایش مى موقع به گیرد، مى ترمز موقع به دهد، مى انجام

 رانى خنس تازه که کسى با مقایسه در اى حرفه ران نسخ مثل یا و کند مى عوض سرعت با

 شعور دونب را کارها شخص که نیست این تدبّر و فکر نداشتن از مقصود. است کرده شروع را
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 اخالقى، ارهاىک انجام پس ;اردند تفصیلى تفکّر و تدبّر بلکه دهد، انجام آگاه ناخود و توجّه و

 .لىتفصی فکر نه است، آسان و متمرکز رطو به و اجمالى ى اندیشه و فکر به مسبوق

 «بضم» قخُلْ: گویند مى شناس، مرحوم حاج شیخ عباس قمى و راغب اصفهانى، دانشمند لغت

ها و  صورت در را خَلْق استعمال، حسب به لیکن ;دارند معنا یك اصل در «بفتح» خَلق و

ى  دیده اب که باطنى سجایاى و صفات در را خُلْق و شوند اشکال ظاهرى که با چشم دیده مى

 [2]کنند. شوند، استعمال مى بصیرت و معنوى درك مى

 نتیجه در تعریف اخالق 

 ناانس اخالق اگر. انسان باطنى ى بنابراین، اخالق عبارت است از صورت دورنى و چهره

 مذموم، گرا و خدایى و زیبا او انسانى ى چهره باشد حسنه صفات به متّصف و پسند خدا خوب،

 روى. بود خواهد حیوانى و زشت او درونى ى چهره باشد، رذیله صفات به متصف و ناپسند

 حیوان ولد،ت حین در انسان: فرمود اسالمى، ى زى، از فالسفهشیرا صدرالمتألهین جهت همین

 و عقل از ىپیرو به اگر لذا و زند، مى رقم را سرنوشتش خودش و است بالقوّه سانان و بالفعل

 تصور نماید، استفاده آنها از عقل و خدا دستور طبق و کنترل، را غضب و شهوت شرع،

 او اطنىب ى ود را به شهوت و غضب بسپارد، چهرهخ اختیار اگر ولى شود، مى انسان او باطنى

  [3]ند.ک ى واهمه شد، روح شیطانى پیدا مى قوّه پیرو چنانچه و بود، خواهد درنده یا و چهارپا

 اند، انسان اهرظ به بعضى و ;بلکه انسان واقعى کم است نامید، انسان توان پس هر کس را نمى

 خود هک هستیم ما خود پس ;مکّارند شیطانى یا و درنده یا و چرنده یا ان،حیو باطن در ولى

 باالتر حتى ای شیطان، حیوان، انسان، صورت به ;کنیم مى ترسیم را خود سرشت و سازیم مى را

 .انسان از

 سعدى چه زیبا سروده است:

  آدمیت نشان زیباست لباس همین نه***   تن آدمى شریف است به جان آدمیت

  آدمیت میان و دیوار نقش میان چه***   آدمى به چشم است و دهان و گوش و بینى اگر

  آدمیت زبان به بگوید سخن همان که***   به حقیقت آدمى باش و گرنه مرغ باشد

 اگر این درنده خویى زطبیعتت بمیرد *** همه عمر زنده باشى به روان آدمیت 

  آدمیت مکان است حد چه تا که بنگر ***  رسد آدمى به جایى که به جز خدا نبیند

 تأیید گفتار فوق از روایات 

 حضرت آن که کند مى نقل ،(السالم علیه)العابدین زین شیخ حر عاملى)ره( در معجزات امام

 کى از اصحاب آن حضرت، فرمود:ی زهرى به حج، موسم در عرفات، مقدّس سرزمین در

رسد چند صد  عرض کرد به نظر مى ها چه مقدار است؟ زهرى به نظر تو جمعیت حاجى

اند. فرمود: نزدیك بیا، پس دست به صورتش کشید و فرمود: چه  هزار باشند و همه حاجى

بینى، زهرى گفت: تمام آن مردم را به شکل میمون دیدم، فقط بین هر ده هزار نفر یك  مى

بینى؟  مى چه بار دوّم حضرت دستى به چشمانش کشید، فرمود: ;نفر را به صورت انسان دیدم
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ن اند، غیر از همان چند نفر کم، براى سوّمی گفت: دیدم تمام آن جمعیت انبوه به شکل خوك

م، به جز بین بینى؟ گفت: همه را به شکل خرس مى بار دست کشید، فرمود: اکنون چه مى

همان نفراتِ به خصوص که انسان بودند. عرض کردم: قربانت گردم شما مرا از این مناظر به 

شت و تعجب انداختید. فرمود زهرى از تمام این جمعیت کثیر، فقط همان چند نفر انسان وح

اند، حاال خود دست به صورتت بکش. کشیدم، پس تمام آن مردم به چشمم  واقعى و حاجى

 [4]انسان شده، به شکل اوّل برگشتند.

 )علیه السالم( باقر امام ى معجزه

)علیه السالم( در ضمن روایت باقر نظیر این روایت را در معجزات امام [5]ابن شهر آشوب )ره(

 بعد ندبی مى اى معجزه حضرت از روایت ابتداى در که کند مفصلى از ابوبصیر نقل مى

 حضرت سپس ;شود مى بینا او و کند مى دعا حضرت و شود بینا چشمش که کند مى خواهش

 رسى همانند سایر مردم در روز قیامت حساب و بمانى بینا که دارى دوست آیا: فرماید مى

. بشوم وّلا مثل: کند مى عرض یرابوبص. بروى بهشت به سره یك و شوى اوّل مثل یا شوى،

 ابى بنا به را جریان این گوید مى او. شد اوّل مثل و کشید چشمانش به دست حضرت پس

ن ه که روز، روشگون همان است، حق موضوع این که دهم مى شهادت: گفت او: گفتم عمیر

: کند مى عرض آمده شگفت به حجاج جمعیت کثرت از ابوبصیر عرفات در گویا سپس ;است

 حضرت .فراوانى ى ضجّه و ناله چه زیادند، ها حاجى چقدر الضجیج؟ اعظم و الحجیج اکثر ما

 میل یر،ابوبص. است کم حاجى و زیاد، صدا و سر چقدر ;الحجیج واقلّ الضجیج اکثر ما: فرمود

دارى صدق گفتارم را به چشم خود ببینى؟ پس دست مبارك بر چشمان او کشید و دعایى 

  بینى؟ شد )ابوبصیر نابینا بوده است( فرمود: حاال نگاه کن ببین چه مى خواند پس بینا

فقال: انظر یا ابابصیر الى الحجیج قال فاذاً اکثر الناس قردة و خنازیر و المؤمن بینهم 

 کالکوکب الالمع فى الظلمآء.

 آنها بین در مؤمن و اند خوك و میمون شکل به مردم از خیلى دیدم: گوید ابا بصیر مى

 بش در درخشان ى ستاره همانند( امامى دوازده ى شیعه یعنى روایات، اصطالح در مؤمن)

 حاجى و است زیاد صدا و سر چقدر من، موالى فرمودى درست آرى: کردم عرض بود، تار

 . کم واقعى

 که فرادىا اکثر که شود در این مقوله روایات دیگرى نیز وجود دارد، که از آنها استفاده مى

 نیز، عرفات سرزمین و بودند موذى و درّنده حیوانات واقع، و باطن در بودند، انسان قالب در

 هاى انسان و اند شده جمع هم دور تزویر، و زور و زر پیروان آن در که است وحشى باغ

 .نفرند چند همان(السالم علیها) اطهار ى پیروان حقیقى ائمه یعنى واقعى،

 کشف راد،اف بعضى براى گاهى. است شده نقل معنى اهل زا نیز هایى و در این زمینه داستان

 باطن و سیرت به باید حقیقى انسان پس ;اند دیده حیوانات شکل به را ها انسان و شده حقیقت

 . ظاهر و صورت به نه باشد، انسان
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 به چشم و گوش دهان آدمى نباشد شخص *** که هست صورت دیوار را همین تمثال

 باید چگونه و شد باید چگونه دهد ق علمى است که به انسان یاد مىخالصه این که، علم اخال

 .یرونىب ى چهره همانند درونى، ى چهره به شود واقعى آدم و حقیقى انسان انسان، تا زیست

 موضوع علم اخالق 

موضوع هر علمى عبارت است از چیزى که در آن علم، بحث از عوارض ذاتى آن چیز شود 

 علم در چون و.( است ابرام و نقض محل و جنجالى هاى کى از بحث)البته، این تعریف، ی

 و یباز را آن ملکاتى و صفات چه که شود مى انسان، ماهو بما به جان و روان از بحث اخالق

 هک گونه همان ;وع این علم، روان و جان انسان استموض پس کند، مى زشت صفاتى چه

 فهمیده علم آن موضوع از علمى هر شرافت و است جسم و بدن پزشکى، علم موضوع

 که ،دبّاغى علم مثال و اخالق علم بین است فرق چقدر: فرماید مى نراقى مرحوم. شود مى

 .است حیوانات جلد و پوست آن، موضوع و آدمى، روان این، موضوع

 فایده و ارزش علم اخالق 

 رسیدن ونهچگ ى ئهفایده و ارزش علم اخالق، شناخت ملکات و صفات پسندیده و فاضله، و ارا

 صورت در آنها، درمان و گیرى پیش راه و ناپسند و رذیله صفات شناخت چنین هم ;آنها به

 .آنهاست به اتصاف و گرفتارى و ابتال

چون روح انسان صالحیت رسیدن به اعلى درجات تقرّب به ذات مقدّس حق تعالى را دارد 

 علم پس ،شود مخلوقات اشرف اسالمى، انسانى ى فاضله اخالق بستن کار به با تواند و مى

 .است معلو برترین و افضل و ترین ارزش با( معاد و مبدء شناخت) کالم علم از بعد اخالق

 ارزش اخالق حسنه در اسالم 

بحث در این موضوع بسیار مفصّل، و آیات و روایات در اهمیت اخالق حسنة و نکوهش اخالق 

 :کنیم مى اشاره آنها از ایىه رذیله بسیار وارد شده است. به نمونه

یهِمْ وَ .)لَقَدْ مَنَّ اهلل عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُوالً مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَک1ِّ

به طور قطع خدا بر مؤمنین  [6];یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَالل مُبِین(

زیرا از خود آنان پیامبرى فرستاد تا آیات الهى را بر آنها بخواند و ایشان را پاکیزه  ;منّت نهاد

ب و حکمت را به آنها بیاموزد، گر ها نزدیك کند( و کتا ها دور و به خوبى گرداند )از بدى

 چه پیش از آن در گمراهى آشکار بودند.

پس هدف اصلى و علّت غایى آمدن پیامبر اکرم)صلى اهلل علیه وآله(، پاکیزگى معنوى انسان 

 وبىرب اقدس ذات به تقرّب و انسانیت ى و جدا شدن او از حیوان و رسیدن به مدارج عالیه

 . است

ثْ فِیهِمْ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِكَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ یُزَکِّیهِمْ إِنَّكَ . )رَبَّنا وَ ابْع6َ

 آن ى )علیه السالم(گفت:( پروردگارا فرزندان ما را شایسته)ابراهیم [7];أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ

 کتاب علم را آنان و کند تو آیات تالوت مردم بر که برانگیزى رسولى آنان میان از که گردان
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تویى که هر کار  ;و حکمت بیاموزد و روانشان را از هر نادانى و زشتى پاك و منزه سازد

 خواهى بر آن قدرت و علم کامل دارى. 

 چنانکه رسول گرامى خود را فرستادم.... ;[8]. )کَما أَرْسَلْنا فِیکُمْ رَسُوالً مِنْکُمْ...(3

اوست خدایى که میان مردم درس نخوانده  ;[9]. )هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُوالً...(4

 پیامبرى از خود آنها برانگیخت.

 تزکیه مقدم بر تعلیم 

 قرار علم ى رتبه از پیش تزکیه، ى رتبه آیات، از مورد سه در که این توجه جالب ى نکته

 زیرا ;(عدآموزشب پرورش اوّل) بیاموزد علم بعد شود، تزکیه انسان باید اول عنىی ;است گرفته

زش شىء کم ار سواد بى دزد که چنان. است سوء آثار موجب و خطرناك تزکیه، بدون علم

 ;شدک مى تباهى به را مردم دین یا و فروشد مى را وطن و مملکت سواد با دزد ولى دزد، مى

 بلکه ست،ا زنگى دست به تیغ تزکیه بى علم. عبدالوهاب دبنمحم و باب محمد على مانند

 .بدتر

  دست به ناکس را علم آید که به***   تیغ دادن در کف زنگى مست

 آرى دانش بدون دین، همانند چراغى است همراه دزد در شب تاریك.

 رت گزیده آید چراغ با دزدى چو***   چو علم آموختى، از حرص آنگه ترس کاندر شب

یش رفت زیرا تکنولوژى و علم بسیار پ ;دنیاى امروز گرفتار این بالى جهان سوز است کاال برد

کرده، ولى معنویت و دیانت بسیار تنزل نموده است، که این موجب گرفتارى، جنگ و 

 مالّ یا) شدن اناد. است علم تحصیل از تر بدبختى مردم جامعه شده است. تزکیه خیلى مشکل

 . مشکل چه دنش آدم آسان، چه( شدن

 ;[10])وَ نَفْس وَ ما سَوّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسّاها(

شد  ، که خیر و شر او را به او فهمانید. به تحقیق رستگارسوگند به نفس انسانى و آفریدگار او

خود  هر کس نمود زیان و( رسید حسنة اوصاف به و) کرد پاك ها کسى که خود را از پلیدى

 . کرد تباه ها را در زشتى

 بدبختى و پسندیده، اخالق به اتصاف گرو در سعادت و رستگارى مبارکه، ى پس در این آیه

 . است شده معرفى رذیله خالقا با همراه شقاوت و

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

 را اخالق مکارم تا شدم مبعوث من: فرماید مى خدا رسول ;[11]بعثت لِاُتمم مکارم االخالق

 .آورم در اجرا ى مرحله به ها انسان در

 :فرماید هم چنین مى

ترین مؤمنین از جهت تحصیل درجات  همانا کامل [12];انّ اکمل المؤمنین ایماناً احسنهم خلقاً

 باشد. ایمان، کسى است که اخالقش از همه بهتر
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 :فرماید مى( السالم علیه)صادق امام

انّ النبى)صلى اهلل علیه وآله( بَعث سرّیة فلمّا رجعوا قال مرحباً بقوم قَضَوا الجهاد االصغر و بقى 

علیهم الجهاد االکبر، فقیل یا رسول اهلل، ما الجهاد االکبر، قال)صلى اهلل علیه وآله( جهادُ 

رستاد. شکرى را به جنگى فل( وآله علیه اهلل صلى) اکرم پیامبر: فرمود صادق امام ;[13]النفس

چون برگشتند، فرمود: آفرین بر گروهى که جهاد کوچك را انجام دادند و اکنون جهاد 

رسول اهلل جهاد بزرگ چیست؟ فرمود: جهاد با نفس امّاره  بزرگ بر آنها باقى است. گفتند: یا

 است.

 شناخت مسائل اخالقى 

 .پردازیم رذایل اخالقى مى و فضایل رؤوس بررسى و یابى در این قسمت، به ریشه

 خداوند تبارك و تعالى در نهاد افراد بشر، چهار قوّه به ودیعت نهاده است:

 شر و یرخ بین تمییز و شود مى درك اشیا حقایق متما آن ى وسیله به که عاقله ى . قوّه1

 .نماید مى بد کار از نهى و خوب کار به امر و دهد، مى

 .نماید مى منافع جلب به وادار را انسان که نیرویى شهویّه، ى . قوّه6

 .کند مى ضررها از دورى و فرار به وادار را او که نیرویى غضبیّه، ى . قوّه3

 به وادار و تحریك را انسان و نموده درك را جزئیه امور که یىنیرو وهمیّه، ى . قوّه4

 . کند مى گیرى تصمیم

حیوانات نیز وجود دارد. بشر وظیفه دارد با راهنمایى عقل و دین، این سه  در اخیر ى سه قوّه

قوّه را مهار و تعدیل نماید تا در دنیا و آخرت سعادتمند گردد. و داراى تمام فضایل و کماالت 

 چه و ،روى نى شود، وگرنه اگر تعدیل و کنترل نشدند چه طرف افراط بروند و زیادهانسا

 کماالت مبدل به رذایل شده، انسان بدبخت و هالك خواهد شد. کارى، کم و تفریط طرف

  چهارگانه قواى تعدیل عدم و تعدیل ى نتیجه

 شهویّه، ى قوّه تعدیل زا و حکمت، عاقله، ى قوّه تعدیل از که اند دانشمندان علم اخالق قایل

عدالت، حاصل  وهمیّه، ى قوّه تعدیل از و شجاعت، غضبیّه، ى قوّه تعدیل از و عفّت،

 . گردد مى

 و نیز بازگشت تمام فضایل و محسنات اخالقى، به این صفات است.

 اقله،ع ى قوه در روى زیاده و افراط از نشود، تعدیل چهارگانه قواى اگر اند هم چنین قایل

( ىبندوبار بى و عیّاشى) شَرَه شهویّه، ى قوّه در افراط از و جهل، آن، در تفریط از و ه،جربز

( اکىب بى) تهوّر غضبیّه، ى تفریط در آن، خمودى )سرکوبى شهوت(، و از افراط در قوّه از و

 آن، رد تفریط از و( ستمکارى) ظلم وهمیّه، قوّه در افراط از و( ترس) جبن آن در تفریط از و

 . شود مى حاصل( پذیرى ستم) ظالمان

نتیجه این که ریشه و رؤوس فضایل اخالقى به چهار صفت حکمت، عفت، شجاعت و عدالت 

 .گردد باز مى
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و ریشه و اساس تمام رذایل و صفات نکوهیده، در هشت صفت جُربزه، جهل، شره، خمودى، 

 .باشد مى( پذیرى تهوّر، جبن، ظلم، انظالم )ستم

دتمند کسى است که در اثر تعدیل و کنترل قواى مذکور، چهار صفت پس خوشبخت و سعا

 حسنه را تحصیل، و هشت صفت رذیله را از خود دور نماید.

  
 آید پدید مى

 حکمت                                                      عاقله

 عفّت                                                    شهویّه

 

 ضایل و کماالتف تمام                                                          از تعدیل قوه انسانی

 شجاعت                                                    غضبیّه

 عدالت                                                      وهمیّه

  
  

 تفریطجانب                                                                           جانب افراط

 جهل                            عاقله ى قوّه                    بزهجر

 خمودى                         شهویّه ى قوّه                       شَرَه

 جبن                        غضبیّه ى قوّه                       تهوّر

 انظالم                         وهمیّه ى قوّه                       ظلم

  
 

 نصیحت و پند 

 :فرماید مرحوم نراقى در بیان این صفات، به عنوان موعظه و نصیحت مى

. کنى ىم اى معامله چه خود نفس با و سازى اى عزیز، اکنون توجّه کن که خود را چگونه مى

 و خوردن از حیوانیه، شهوات صرف را خود همّت تمام و شد غالب تو شهوت اگر چون

 لبهغ اگر و اى، شده چهارپایان از یکى که بدان نمودى، گذرانى خوش و جماع و آشامیدن

 به نرسید و بینى بزرگ خود و طلبى تمام همّت خود را در تفوّق و شد، تو غضب ى قوّه با

 گماردى شکستن، دل و دادن دشنام و اهانت و زدن از دیگران، آزار و اذیّت و مقام و پست

 دعهخ و حیله و مکر در صرف را خود درك و فکر تمام گرا و بود، خواهى درندگان از یکى

 هب هستى شیطان حزب جزء شد، غالب تو ى هوهمیّ ى قوّه یعنى کردى، بردارى کاله و

ى عقل و درك تو بر این سه قوّه غالب شد و تمام همّت و فعّالیت  قوّه اگر ولى انسان، صورت

یل اخالقى گردید، بدان که به تو صرف رسیدن به معارف الهى، و به دست آوردن فضا

 [14]اى. اى، بلکه به افق مالئکه عروج نموده، و یا باالتر رفته درجات کمال انسانیت رسیده
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  آدمیت مکان است حد چه تا که بنگر  رسد آدمى به جایى که به جز خدا نبیند ***

شأ من  *** که فرشته ره ندارد به جهان آدمیت  مگر آدمى نبودى که اسیر دیو ماندى

 دستورات اخالقى چیست؟

شود  هاى مهم، شناخت منشأ و معیار اخالق خوب و بد است. چه چیزى باعث مى یکى از بحث

وند بدانیم؟ آیا خدا که بعضى از صفات را فضیلت و ارزش و بعضى را رذیلت و ضد ارزش

متعال آنها را مشخص فرموده و دستورات دینى منشأ شناخت گردیده است، و یا باطن انسان 

یا عاطفه و نوع دوستى انسان، یا عقل به کمك تجربه، یا تحوالت و شرایط اقتصادى و یا آن 

ب و منشأ جنگرى )راسل فیلسوف انگلیسى( و یا وجدان اخالقىِ انسان را مو را ناشى از آتیه

 اتبمک بعضى و اسالمى دانشمندان ى آنچه موافق با قرآن، روایات و نظریه [15]دانند. مى

له یهمان وجدان اخالقى است که منشأ شناخت صفات خیریه و زیبا و صفات رذ است، دیگر

 .باشد و زشت مى

 عقل عملى و عقل نظرى 

 کاتمدر دیگر، عبارت به و ;دانند بشر را داراى دو نوع درك مى عقل اسالمى، ى فالسفه

 خارجى عمل به مربوط و دارد وجود که جهان در موجود حقایق یکى: است نوع دو عقل

 باید که ها ىزیبای یعنى خارجى، افعال و ملکات دیگرى و گویند نظرى عقلِ آن به و نیست،

عقل عملى گویند که همان وجدان اخالقى  آن، به که شود، ترك باید که ها زشتى و انجام

 است.

 حسن و قبح ذاتى 

دانشمندان علم کالم )مبدا و معاد( و علم اصول عقیده دارند که بعضى کارها و اوصاف، ذاتاً 

 رستى،د راستى، امانت، عدالت، لمث اند، و با صرف نظر از دستورات دینى، زیبا و پسندیده

غ، بعضى افعال و صفات نیز ذاتاً قبیح و ناپسندند، مانند، درو و ،...غیر به احسان و دیگردوستى

 زیبا ها، دیدنى و خارج عالم موجودات در که گونه همان اند خیانت، ظلم و بهتان.... و قایل

 و ل،بلب ترنم و گل جارى، هرن زیبا، صورت سرسبز، درختان مثل زیبا دارد، وجود زشت و

 ;طاوس و آهو ى قیافه

نتر، زشت، مانند میمون، ع الحسن الوجه و الخضراء و المآء***   ثالثة یذهبن عن قلب الحزن

 مناظر یزن شود نمى دیده چشم به که افعالى و صفات در چنین هم ;جغد، ساختمان مخروبه و...

 اهرىظ زشت و زیبا مناظر دیدن ى وسیله انانس چشم اول قسم در و دارد وجود زیبا و زشت

. هاى معنوى است ها و زیبایى ى دیدن زشتى القى وسیله و آینهاخ وجدان دوم، قسم در و

آنچه به نظر وجدان اخالقى زیباست، حسن است و ارزش دارد و آنچه به نظر او زشت باشد، 

 [16]قبیح و ضد ارزش است، و این معناى حسن و قبح ذاتى اشیاست.
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 وجدان اخالقى در آیات و روایات 

 از جمله:  ;در بعضى از آیات قرآن و روایات به وجدان اخالقى توجّه شده است

قسم به نفس انسان و آفریدگار او که خیر  [17];ا(فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواه l)وَ نَفْس وَ ما سَوّیها 

 و شر او را به او آموخت و الهام کرد.

 ار کارها شر و خیر کند، توجه خود ملکوتى جهات به بشر اگر که شود از این آیه استفاده مى

 ا چشم بصیرت و وجدان اخالقى درك خواهد کرد. ب

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

به اتمام  را یعنى من به رسالت برانگیخته شدم تا مکارم اخالق [18];بعثت لِاُتمّم مکارم االخالق

 رسانم.

 تنبیه و رتذک به احتیاج که است، موجود بالقوّه اخالقى، فضایل ى پس در نهاد بشر، ریشه

 رساندن فعلیت به و نمودن کامل و شکوفایى جهت( وآله علیه اهلل صلى)اکرم رسول. دارد

 .است گردیده مبعوث آنها

 :فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم( مى

خداى متعال پیامبران  [19];مْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَیْهِمْ أَنْبِیَاءَهُ... وَ یُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ()فَبَعَثَ فِیهِ

ها( تا را فرستاد )به چند غرض که یکى از آنرا در بین افراد بشر برانگیخت، و پى در پى آنان 

 .اندازند کار به و آورده بیرون را ها انسان ى هاى پنهان شده عقل

گویا عقل انسان در البالى کفر و ضاللت و شهوت و غضب دفن شده است و پیغمبران 

 یره بیرون آورده و به کار گیرند. ت ابرهاى این پشت از را آن تا اند آمده

 اخالق  نقش دین در

 این د،کن با پذیرش وجدان اخالق، و این که او زشتى و زیبایى کارها و ملکات را درك مى

 انسان آیا دین، از جداى اساساً و چیست؟ اخالق در دین نقش که آید مى پیش سؤال

القى انسان را به سعادت و کمال اخ وجدان خیر؟ یا باشد عیار تمام اخالقى یك تواند مى

 عظام یاىانب رهبرى و دین بدون انسان بگوییم، باید پاسخ در خیر؟ یا است کرده نمون ره

 و است ناقص دین، منهاى اخالق. بنماید را استفاده کمال اخالقى وجدان از تواند نمى

ندارد، و  اجرا ضامن جزا و قیامت رسول، خدا، به ى عقیده و دین بدون اخالقى وجدان

از چند جهت در رساندن بشر به سعادت کم رنگ و مانند قانونى است که مجرى ندارد و 

 ناقص خواهد بود: 

 رضا، خدا، هب توکل مانند. اند الف( بسیارى از مفاهیم اخالقى، بدون دین و ایمان غیر معقول

تعال است به خداى م عقیده بر متفرع که ها این امثال و اهلل، ذکر رجاء، و خوف تسلیم، شکر،

 .اند ایمان و دین مولود اخالقى، هاى ارزش گونه این حقیقت در ;گیرد و از دین ریشه مى

ب( وجدان اخالقى بدون ایمان، حریف نفس سرکش انسانى نیست و انسان به خاطر حب 

ذات، در هر جا که منافعش به خطر افتد، و یا در ضرر سنگین جانى و مالى قرار گیرد، وجدان 
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 ظلم مثال داند مى که حالى در انسان و شود مى سپرده فراموشى به و سرکوب اش اخالقى

 آدم هب حاضر حتى دهد، مى انجام را آن شخصى منافع به رسیدن جهت به ولى است، قبیح

 . دارد برمى دست خوب شعارهاى تمام از و شده کشى

 هاى آرى فقط دین است که انسان را تا سر حد از دست دادن جان و مال و تمام خواسته

 ى همه ىسخت اندك با دین بى افراد. دارد مى نگاه پایدار و ابتث شخصى امیال و نفسانى

 ;دارندن باك گناهى هیچ ارتکاب از گذاشته، پا زیر را اخالقى وجدان و فراموش، را ها خوبى

حاضر به  و برجایند، پا کوه مثل دهر، کشاکش و ها سختى تمام در که متدین افراد برخالف

  :فرماید مى(السالم علیه)امیرالمؤمنین الذ ;نیستند خالفى ترین انجام کوچك

ى این  به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم عالم را به من بدهند که نافرمانى خدا کنم، به اندازه

 .[20]اى بگیرم، چنین نخواهم کرد که پوست جوى را به ناحق از دهان مورچه

 بن حسین کشتن دانم مى چه گر: گوید مى اشعارش آن در سعد عمر مقابل ى و در نقطه

 شانس، و گردد مى روشن رى حکومت به من چشم ولى است، بد بسیار پیغمبر، دختر پسر على،

 رّةق الرى فى وَلِى جُمّة الحوادث و عمّى بن حسین ;زند مى را انسان ى خانه در مرتبه یك

 . عینى

 آن اگر ،است گرفته قرار آن برابر در بینا انسان که است اى ج( وجدان اخالقى همانند آینه

 اگر ىول کرد، مشاهده آن در توان مى را ها بدى و ها خوبى باشد، نگرفته غبار و زنگ آینه

 تنها و دهد، غضب و خودخواهى باشد، چیزى را نشان نمى و شهوت و معصیت غبار به آلوده

 .کند مى طرف بر را آن غبار و زنگ که است شرعى مقررات و دینى دستورات

 و وندگرگ را ها زشتى و ها بسیارى از افراد وقتى به ثروت و شهوت و مقام برسند خوبى

قى منهاى دین، اخال وجدان و دارد، هدایت و رهبرى نقش دین، پس. بینند مى وارونه

 کاربرد و بازدهى ندارد.

  اخالقى هاى ر ارزشنیت د

نیت دو معنى داد: یکى قصد و اراده و دیگرى انگیزه و هدف. بنابر معناى اول، امور اخالقى 

 را نهاآ باید انسان یعنى اند، خارج اختیار از که طبیعى و قهرى امور نه اند جزء امور ارادى

 هن دانند ى مىین، دانشمندان و علما، اخالق را جزء حکمت عملبنابرا ;کند اراده و قصد

 انجام ای دهد انجام قصد و انتخاب با باید انسان که است امورى جزء یعنى نظرى، حکمت

 .ندهد

 که معنى این به ;است انگیزه تابع بشر کارهاى ى اما بنابر معناى دوم )هدف و انگیزه( همه

 ذال ;است عمل جهت و چهره ى هر کار و مشخص کننده انجام باعث غرض و هدف و انگیزه

 تربیت صدق به اگر معلم مثال ;کند پیدا چهره دو نیت، دو با واحد عمل و کار یك است ممکن

 و ستم صدق به اگر ولى زیباست، ى چهره داراى و خوب کار عمل این بزند، یتیمى به سیلى

 ستگىب اخالقى هاى ابراین، تمام ارزشبن ;داشت خواهد ناپسند و زشت ى چهره باشد، انتقام
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 چنان هم ;است عمل جان و روح نیت حقیقت، در ;دارند نیت و قصد با تنگاتنگى ارتباط و

( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول. است شده بیان خوبى به واقعیت این اسالمى، روایات در که

 : فرماید مى

انّما االعمال بالنیات ولکل امرء مانوى، فمن غزى، ابتغآء ما عنداهلل، فقد وقع اجره على اهلل 

همانا کارها تابع  [21];زّوجلّ، و من غزى یرید عَرَض الدنیا، اونوى عقاال، لم یکن الّا مانوى ع

جلب ر پس کسى که بخاط ;قصد و انگیزه است و براى هر کسى، آنچه قصد کرده، خواهد بود

رضاى خدا بجنگد، مسلماً به اجر و پاداش الهى خواهد رسید، و هر کس به خاطر مال ناپایدار 

دنیا یا به قصد رسیدن به غنایم جنگى بجنگد، چیزى براى او نخواهد بود جز آنچه قصد نموده 

 است.

 ید: فرما مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

شخصیت انسان فقط به فروتنى  [22];قوى وال عمل الّا بالنیةال حسب الّا بالتواضع وال کرم الّا بالت

 است، و بزرگى در گرو تقوى است و هیچ عملى نیست جز آن که بستگى به نیت دارد.

 :فرماید هم چنین مى

، لى صُوَرکم و اموالکم، و انّما ینظر الى قلوبکم و اعمالکم و انّما یَنظر الى القلوبانّ اهلل الینظر ا

ا شم هاى هاى شما توجهى ندارد، بلکه به دل ها و مال خداوند به صورت [23];النّها مظنة النیة

 ها به خاطر آن است که دل، ظرف و جایگاه نیت است. کند، و توجهش به دل نگاه مى

 ى نتیجه این که ارزش تمام کارها و از جمله امور اخالقى بستگى کامل به قصد و انگیزه

 ;رددگ یى که در این زمینه وجود دارد روشن مىها سؤال از بعضى پاسخ لذا و دارد، انسان

 خدمات هک ها این امثال و میکروب، کاشف پاستور، یا و برق، مخترع دیسن،ا آقاى آیا مثالً

 خیر؟ یا ددارن الهى پاداش و ثواب آیا بهشت؟ یا روند مى جهنم به اند نموده بشر به اى ارزنده

از این کارها چه بوده است؟ اگر هدفشان  ایشان غرض و هدف دید باید گوییم مى پاسخ در

ضاى خدا باشد، قطعاً پاداش و ثواب خواهند برد، ولى اگر براى خدمت به خلق و در جهت ر

 دنیا و شهرت و پول بوده باشد، نه.

 لیهع)حسین امام ى روضه مجلس به کشیدن قلیان براى شخصى قدیم در گویند مى

 کسانى( مالسال علیه)حسین ت بر پا شده و امامقیام صحراى که دید خواب شب. رفت(السالم

 برائت ودندب رفته او ى روضه مجلس به گریه و روضه و دینى احکام شنیدن و خدا براى که را

 تنباکو تپاک یك( السالم علیه)حضرت رسید، او به نوبت وقتى ولى دهد، مى آتش از آزادى

لس : تو براى قلیان کشیدن به مجفرمود ندادید؟ برائت من به چرا کرد عرض. داد دستش به

 من آمده بودى.

 توصلى کارهاى تعبدى و 

 قصد به هک است این آنها صحت شرط یعنى ;در دین مبین اسالم، بعضى از کارها عبادى است

 حج، زکات، روزه، نماز، مانند ;خداست هدف. دهد انجام( اهلل الى قربة) خدا به نزدیکى

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/1.htm#_ftn21
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/1.htm#_ftn22
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/1.htm#_ftn23


21 

 

ر هدف از انجام آنها خدا نباشد، بلکه ریا و... باشد، آن عمل اگ که ها، این امثال و وضو غسل،

 مرژی چون بگیرد روزه یا است، ورزش نوع یك چون بخواند نماز مثالً ;اطل خواهد بودب

 بعضى حتص شرط ولى ;شود خنك که بگیرد وضو شود، پاکیزه که کند غسل است، غذایى

به آنها  به جا آورده شود صحیح است، که که اى انگیزه هر به بلکه نیست، قربت قصد کارها از

 وظیفه انجام زبا نیاورد، جا به قربت قصد به و باشند واجب آنها اگر حتى ;امور توصلى گویند

 اشند،ب مستحب اگر یا و فرزند، و زن به دادن نفقه و دین و قرض پرداخت مثل ;است شده

رید و فروش و خوردن و خ مثل باشند، مباح یا رحم، ى صله و دیگران به احسان مثل

 خود به ىعباد ى قصد قربت انجام گیرد، چهره آشامیدن. این گونه کارهاى توصلى، اگر به

 و رهچه انگیزه، و هدف معناى به نیت زیرا ;شوند مى اخروى پاداش و ثواب داراى گرفته،

 .دهد مى تغییر را عمل روح

 نقش نیّت در اخالق اسالمى

ردى و اجتماعى، و ملکات اخالقى خود، مثل خوردن، ف کارهاى ى همه توان پس مى

 ى هچهر تا آورد، جا به الهى ى و کار، درس، بحث و... را با قصد و انگیزهخوابیدن، کسب 

 مانند نیز ندی بزرگان از بعضى که چنان هم ;شود مترتب آن بر ثواب و بگیرد خود به عبادى

 هم ;اند  شوشترى و دیگران به آن قایل شدهعبداهلل مال میرداماد، ثانى، شهید اردبیلى، مقدس

 قصد به گرا نیز فاضله ملکات و اخالقى کارهاى که گردد مى روشن دهش ذکر آنچه از چنین

 دانش، و علم تحصیل مثال ;داشت نخواهد اخروى اجر و ثواب استحقاق نگیرد، صورت قربت

ب گذشته از آن که ثوا باشد، دیگران کردن گمراه یا و مجادله و خودنمایى قصد به اگر

 لکهب گناه، نه دارد ثواب نه باشد، نامى و خوشندارد، نامشروع است، و اگر به قصد شهرت 

 تا یمباش داشته نظر در را خدا کارها، تمام در که است خوب چه پس ;دارد دنیایى اثر فقط

 .برسیم پاداش و اجر و ثواب به

 از عالم همه که عالم همه بر عاشقم***   به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست

 فعلى حسن فاعلى و حسن   اوست

ناگفته نماند که قصد قربت فقط در کارهاى مشروع )کارهاى واجب و مستحب و مباح( ممکن 

 قصد مانه یعنى فاعلى، حسن ى است. این کارها عالوه بر حسن فعلى که دارند، به واسطه

 شروعم غیر کارهاى در ولى گیرند، الهى نیز به خود مى ى چهره است، فاعل در که قربت

 امانج در توان نمى متعال، خداى نزد آنها بودن مبغوض علت به( مکروه و حرام کارهاى)

 جاهل ىکس اگر چون شود، نمى برطرف عمل قبح قصد، این با یعنى نمود، قربت قصد آنها

باب آن را انجام دهد، در چنین استح و وجوب خیال به و باشد، کارى کراهت یا حرمت به

 فعلى حسن کنول ;گیرد مى تعلق ثواب قربت قصد این به و کند، فرضى حسن فاعلى پیدا مى

 .شود نمى عوض عمل واقعى ى چهره یعنى ندارد،

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول
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نیت مؤمن  [24];نیّة المؤمن خیر من عمله و نیّة الکافر شرّ من عمله و کل عامل یعمل على نیته

 خود ى از عملش بهتر است و نیت کافر از عملش بدتر است و هر کسى بر طبق نیت و انگیزه

 .شود مى عمل وارد

 در عباس شیخ حاج مرحوم ;در تفسیر این حدیث، وجوه گوناگونى آورده شده است

 :کند مى بیان را وجه شش البحار سفینة

  ;اول. منظور از نیّت مؤمن، همان اعتقاد حق مؤمن است که از هر عملى بهتر استوجه 

  ;وجه دوم. نیت بدون عمل بهتر از عمل بدون نیت و هدف است

وجه سوم. طبیعت نیت از طبیعت عمل خارجى بهتر است، زیرا بر نیت کار خیر، ثواب مترتب 

  ;شود نمى مترتب عقاب بد کار نیت بر ولى شود، مى

وجه چهارم. نیت از کارهاى قلب، و عمل از کارهاى جوارح است، و چون قلب از جوارح 

  ;خارجى بهتر است، پس نیت هم از عمل بهتر است

وجه پنجم. نیت بعضى از اعمال سخت، مثل حج بهتر از عمل سبك و آسان، مثل تالوت یك 

  ;است قرآن ى آیه

بلکه به معنى  یل نیست تا به معناى بهتر باشد،وجه ششم. سید مرتضى فرموده که خیر، افعل تفض

 ى نیز براى تبعیض است، یعنى نیت مؤمن عمل خوبى است و از جمله« مِنْ»خوب است، و 

  ;شود مى حساب او اعمال

 خیر ارک که این آن و اند ا قایل شدهر هفتمى وجه( ره)خمینى بعضى نیز مانند مرحوم امام

 گیرد مرکب از قصد قربت و و به قصد قربت انجام مى ى الهى انگیزه و هدف با که مؤمن

ت تر از جزء دوم اس جزء اول این مرکب )قصد قربت( افضل و ثوابش بیش ;نفس عمل است

على اش بهتر از حسن ف یعنى همان حسن فاعلى در مؤمن، نتیجه ;که عنصر مادى کار است

 دهد، به خاطر قصد م مىخود کار است. کافر نیز، وقتى عمل زشتى را با سوء نیت انجا

تر خواهد بود، چون سرکشى و قلدرى در برابر خالق  مخالفتش با خدا، عذابش بیش

 [25]است.

 اخالق فردى و اجتماعى 

 و ردىف اخالق: شود ماع به دو بخش تقسیم مىمسائل اخالقى، از جهت رابطه با فرد و اجت

 . اجتماعى اخالق

 گردد، مى مطرح خدا با و خود با انسان ى اخالق فردى ملکات و صفاتى است که در رابطه

خضوع، خشوع، بندگى و  قناعت، رجا، خوف، شکر، توکل، رضا، صبر، خدا، به توجه مثل

 رحمت از یأس ناسپاسى، غفلت، تابى، بى و ;اند فردى ى عبودیت و اخالص که اخالق حسنه

 اتملک اوصاف، این. است فردى پست و رذیله اخالق از ى نمونه که ریا و عجب غرور، خدا،

 صمشخ اجتماع از نظر قطع فرد، باطنى ى چهره آنها ى واسطه به که هستند صفاتى و
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 تحقیق زبا ،کند زندگى اجتماع از خارج و تنها محیطى در فرضاً اگر حتى یعنى گردد، مى

 . پذیرند مى

 به د،گرد مى مطرح اجتماع و بشر ى اخالق اجتماعى، صفات و ملکاتى است که در رابطه

 حققت و نداشته مفهومى صفات آن نباشد کار در اجتماعى و جامعه فرضاً اگر که طورى

 تنى،فرو و تواضع عهد، به وفاى سخاوت، اجتماعى ى نند صفات پسندیدهما ;پذیرد نمى

 و عاطفه گذشت، و ایثار دارى، امانت راستى، و صداقت انصاف، بردبارى، و حلم لت،عدا

 ،حسادت مانند اجتماعى، ناپسند صفات و ;خیرخواهى و عفت ادب، اغماض، و عفو محبت،

 مهرى، خیانت، غضب، خدعه و مکر، قساوت، بى بغض، و کینه جویى، فتنه ظلم، تکبر، بخل،

 ... .و خوف و ترس

 وده و اخالق رذیله اخالق محم

قبال توضیح داده شد که از تعدیل قواى عاقله، شهویه، غضبیّه، و وهمیّه، به ترتیب، حکمت، 

 چهار این هب اخالق، کماالت و فضایل تمام که گفتیم و آید عفت، شجاعت و عدالت پدید مى

 گردند،ن یلتعد قوّه چهار این اگر. گویند مى محموده اخالق ها این به. گردند ز مىبا صفت

 افراط از گفتیم و شود، مى کشیده اخالقى رذایل و تباهى به و رفته بدبختى و نکبت به رو بشر

 هورت خمودى، و شره جهل، و جربزه آید، مى وجود به صفت هشت چهارگانه، قواى تفریط و

 به که دد،گر نظالم. تمام صفات رذیله و ناپسند به این هشت خصلت بازمىا و ظلم جُبن، و

 از یرىگ پیش بخش دو به پزشکى و طب علم که گونه همان. گویند رذیله اخالق ها این

 است قیقىح طب بلکه است، طب شبیه که ـ نیز اخالق علم شود، مى تقسیم درمان و بیمارى

ى از ضایل و تحصیل صفات پسندیده و جلوگیرف کسب یکى: شود مى تقسیم بخش دو به ـ

 [26]ى رذایل. همعالج و رفع دیگرى و ها، بدى

  نفسانى امراض ى معالجه و گیرى راه پیش

 اى و رذایل ناشى از آنها، ابتدا هر رذیله اخالقى ى هشتگانه رذایل از یك هر ى براى معالجه

 بازگو را آن مخالف صفت فضیلت سپس کنیم، مى بیان نیز را آن درمان راه و معرفى، را

 فضایل به یبترغ و تشویق و رذایل، کیفر و عاقبت از بیم و هشدار وسیله، بدین تا کنیم مى

 .باشیم نموده

 

 

 

 

 

 .42، ص 1ج  السعادات، جامع.[1]

 .159راغب اصفهانى، مفردات، ص  ;272، ص 6ج  البحار، شیخ عباس قمى، سفینة. [2]
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 راجع به این سه قوّه که در نهاد بشر است به تفصیل بحث خواهد شد.. [3]

 .66، ص 3حرّ عاملى، اثبات الهداة، ج . [4]

 .184، ص 4ابن شهر آشوب، مناقب، ج . [5]

 .158 ى آیه عمران، آل ى سوره.[6]

 .169 ى آیه بقره، ى سوره. [7]

 .151 ى آیه بقره، ى سوره. [8]

 .6 ى آیه جمعه، ى سوره. [9]

 .8 ـ 7 ى آیه شمس، ى سوره. [10]

 .272، ص 6، ج البحار سفینة. [11]

 همان.. [12]

 .58، ص 15وسائل الشیعه، ج . [13]

 .25، ص 1ج  السعادات، نراقى، جامع. [14]

 تعلیم ;سیسممارک بر نقدى ;اخالق ى فلسفه مطهرى، مرتضى: ك.ر بیشتر ى براى مطالعه. [15]

 .تربیت و

 المى و یا اصولى. جهت تفصیل این بحث ر.ك: کتب ک. [16]

 .7 ى آیه شمس، ى سوره. [17]

 . 272، ص 6 ، جالبحار سفینة. [18]

 .اول ى ، خطبهالبالغه نهج. [19]

ب قالیم السبعة بما تحت افالکها على ان اعصى اهلل فى نملة اسلبها جلواهلل لو اعطیت اال. [20]

 ;715ص 6سالم، جاال فیض البالغه، شعیرة ما فعلت ما لِعلىّ و لنعیم یفنى و لذّة التبقى: نهج

 .453، ص1محمد عبده، ج البالغه، نهج

 .35، ص 1ج  الشیعه، وسایل. [21]

 .34همان، ص . [22]

 .89، ص 3ج  السعادات، جامع. [23]

 .267، ص 6ج  البحار، سفینة. [24]

 .336امام خمینى)ره(، چهل حدیث، ص . [25]

 معراج و السعادات : محجة البیضاء، جامعاخالقى هاى کتاب: ك.ر تر براى اطالع بیش. [26]

 السعادة
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 فصل دوم

  

  عاقله ى صفات نشئت گرفته از قوه

 جربزه و جهل 

ست از: اجربزه در لغت به معناى شهامت و زیرکى است، ولى در اصطالح علم اخالق عبارت 

افراط در فکر و تعقل، و خروج از حد اعتدال، به طورى که ذهن انسان در یك جا تمرکز 

پیدا نکند و همیشه ابداع شبهه نموده و در امور دقیقه برخالف واقع، بسیار دقت و تأمل کند. 

 تمام نکرم گاهى و رسد مبتالى به جربزه در امور عقلیه، چه بسا به فساد عقیده و الحاد مى

 :گویند مى که سوفسطاییه مثل شود، حقایق موجودات مى

 هیچ چیز در عالم، حقیقت و واقعیت ندارد و هر چه هست، خیال ما است و بس.

 .شود و در امور شرعیه، منجر به وسواس و دودلى مى

براى درمان آن، باید با رجوع به اعتقاد و استدالل علما و دانشمندان که درك و فکر آنها از 

 آنها روش و طریقت بر وادار را خود نفس است، برتر و تر کامل ایشان ى تر و سلیقهما به

 .شود حاصل اطمینان و ثبات کم کم تا نماید،

 این بستنن کار به از است عبارت است، عاقله ى اما جهل و کودنى که ناشى از تفریط در قوّه

سیط هل است )که این جهل، جهل بجا داند مى که این به توجه با نکردن، تفکر و تدبر و قوّه،

 یاد ونچ آید، نمى حساب به رذیله و نیست بد کار ابتداى در جهل این و( شود نامیده مى

 مهلکه لرذای از یابد، دوام و ثبات ناکرده خداى اگر ولى است، آن بر متوقف علم، و گرفتن

 .شود مى

هل، توجه نماید که انسان جا راه عالج آن، این است که، انسان متذکّر نقص و قبح آن شود و

فقط به صورتْ انسان و در واقع حیوان است. شرافت و فضیلت انسان بر سایر حیوانات به 

زیرا حیوانات نیز، شهوت و غضب و صدا و سایر قواى  ;سبب همین ادراك کلیات و علم است

 جسمى را دارند. 

خبر ندارد زجهان  خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت *** حیوان

 آدمیت 

 علیه)امیرالمؤمنین که چنان ;هم چنین در روایاتى که در مذمت جاهل وارد شده دقت نماید

 :فرماید مى( السالم

انّ اهلل عزّوجلّ یعذب ستّة بستّة العرب بالعصبیه و الدهاقین بالکبر و االمراء بالجور و الفقهاء 

خداوند شش گروه را به جهت شش صفت  [1];اهل الرستاق بالجهلبالحسد و التجار بالخیانة و 

 به را قهاف و ستم به را حاکمان و تکبّر به را ها خان و نژادپرستى به را عرب: دهد کیفر مى

 انت و اهل روستا را به جهل و نادانى.خی به را بازرگانان و حسد
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 شرافت حکمت و علم 

حکمت و علم ضد جربزه و جهل است و فضیلت و شرافت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. 

 و عادتس و عزّت موجب برد، علم انسان را به افق فرشتگان، بلکه به جوار قرب ربوبى مى

و حیوانات و به سلطه در آوردن  جنّ تمام تسخیر موجب دشمن، و دوست نزد در او سرفرازى

فضا و دریا و موجودات فضایى و دریایى براى انسان است. پس تمجید و تعریف علم، مستغنى 

از بیان است، و دلیل عقل، نقل و اجماع تمام مذاهب و ملل جهان، بر آن اتفاق دارند. براى 

 :کنیم نمونه به بعضى از آیات و روایات اشاره مى

هر کسى که حکمت و دانش به او داده شد،  [2];(الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثِیراً وَ مَنْ یُؤْتَ)

 .است شده داده او به بسیار هاى پس به درستى که خوبى

 .ترسند همانا فقط دانشمندان از خدا مى [3];(إِنَّما یَخْشَى اهلل مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ)

آیا کسانى که دانا [4];(تَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِهَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ ال یَعْلَمُونَ إِنَّما یَ)

هستند مثل کسانى هستند که نادانند؟ فقط و فقط صاحبان عقل و اهل دل متوجه این موضوع 

 هستند.

 : فرماید له(، مىوآ علیه اهلل صلى)اکرم رسول

من سلك طریقاً یطلب فیه علماً سلك اهلل به طریقاً الى الجنة و انّ المالئکة لتضع اجنحتها 

 النجوم سایر لىع القمر کفضل العابد على العالم فضل و:( فرماید لطالب العلم )تا آن جا که مى

 [5];االنبیآء ورثة العلمآء ان و البدر لیلة

 : فرماید و در حدیثى دیگر مى

اللهم ارحم خلفائى قیل یا رسول اهلل، من خلفائك، قال الذین یأتون من بعدى ویروون 

خدایا جانشینان مرا بیامرز. گفته شد: یا رسول اهلل جانشینان شما چه کسانى  [6];حدیثى و سنتى

 . دکنن مى بازگو مرا سنت و احادیث و آیند هستند؟ فرمود: کسانى که بعد از من مى

 : فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم( به کمیل مى

 لْمَالِ الْعِلْمُ یَحْرُسُكَ وَ أَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ وَ الْمَالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ وَ الْعِلْمُیَا کُمَیْلُ الْعِلْمُ خَیْرٌ مِنَ ا)

بِهِ بِهِ  یَزْکُوا عَلَى الْإِنْفَاقِ وَ صَنِیعُ الْمَالِ یَزُولُ بِزَوَالِهِ یَا کُمَیْل بْنَ زِیَاد مَعْرِفَةُ الْعِلْمِ دِینٌ یُدَانُ

نْسَانُ الطَّاعَةَ فِی حَیَاتِهِ وَ جَمِیلَ الْأُحْدُوثَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَ الْعِلْمُ حَاکِمٌ وَ الْمَالُ مَحْکُومٌ یَکْسِبُ الْإِ

ةٌ وَ  مَفْقُودَمْعَلَیْهِ یَا کُمَیْلُ هَلَكَ خُزَّانُ الْأَمْوَالِ وَ هُمْ أَحْیَاءٌ وَ الْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِیَ الدَّهْرُ أَعْیَانُهُ

اى کمیل، علم از مال بهتر است، زیرا علم نگهبان توست  [7];(أَمْثَالُهُمْ فِی الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ...

 تر لى علم را هر چه بیشو شود، مى کم کردن خرج با مال ;کنى ولى مال را تو نگهبانى مى

 رفتن بین از با مالى و مادى دوستان ;شود مى تر افتاده جا و تر پاکیزه بیاموزى، دیگران به

 (.اند باقى همیشه علم خاطر به عالم دوستان ولى) ;روند مى نیز آنان مال

دا خ اطاعت است، زنده تا علم ى وسیله به انسان. است دارى اى کمیل علم موجب دین

 ست،ا انسان راهنماى و حاکم علم، ;گرفت خواهد را پاداش بهترین مردن، از بعد و کند مى
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 عین رد بسا چه اندوزان مال کمیل، اى ;توست محکوم و بگیرى اختیار در باید را مال ولى

 باقى دنیا ات علما و دانشمندان ولى باشند، رسیده هالکت به حقیقت، در اند، زنده که حالى

 مردم هاى دل در آنان ولى رود، مى میان از آنان جسم ;نها با نام نیك خواهند ماندآ است،

 .جاویدند همیشه براى

  شیرینى دور مگسانند***   بینى این دغل دوستان که مى

 :فرماید مى ،(السالم علیه)العابدین زین امام

اگر مردم  [8];جلو یعلم الناس ما فى طلب العلم، لطلبوه ولوبسفك المُهَج، و خوض اللج

 گر تند،پرداخ مى آن جستوجوى به آینه هر است، فایده پر چقدر علم طلب که دانستند مى

 .باشد دریا امواج در رفتن فرو و خونریزى مستلزم چه

 :فرمود( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول که فرماید هم السالم(، نقل مىعلی)پدرانش از رضا امام

طلب العلم فریضة على کلّ مسلم، فاطلبو العلم فى مظانّه، و اقتبسوه من اهله، فانّ تعلمه هلل 

تعالى حسنة و طلبه عبادة، و المذاکرة به تسبیح، و العمل به جهاد، و تعلیمه من الیعلمه صدقة، 

طلب دانش بر هر مسلمانى الزم است، پس به جست وجوى  [9];ربةٌ الى اهلل...و بذله الهله ق

آن بگردید، و از اهلش اقتباس کنید، به درستى که یاد گرفتن علم براى خدا، حسنه و ثواب 

 آن هب عمل و دارد، گفتن تسبیح حکم آن ى خود، عبادت است، و مذاکرهاست، و طلب آن 

 هک کسانى به آن بخشش و است، صدقه دیگران به آن دادن یاد و شود، مى محسوب جهاد

 . شد خواهد متعال خداى به تقرّب ى وسیله باشند، اهل

 چه خوش سروده سعدى 

 اهل طریق را  صحبت عهد بشکست***   صاحبدلى به مدرسه آمد زخانقاه

  را فریق این آن از کردى اختیار تا***   گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود

 غریق بگیرد که کند مى سعى وین***  زموج برد گفت او گلیم خویش به در مى

  اخالق جایگاه و علوم بندى درجه  را

 استاد ى هوظیف تعلّم، و تعلیم آداب حکمت، و علم شرافت بیان از بعد اخالق، هاى در کتاب

. کنیم ىم نظر صرف آنها از اختصار خاطر به ما ولى است، شده داده شرح مفصّال نیز شاگرد و

 آنها بین اًمسلّم ولى شود، مى محسوب فضیلت و سعادت کمال، انسان براى علوم تمام چه گر

ن حال یع در ولى دارد، شرافت دیگر علوم از خیلى بر طبّ علم مثال ;است اختالف و تفاوت

اکثر فواید آن دنیوى است مگر این که پزشك در کار خود قصد قربت و خدمت به خلق، 

 هک موسیقى، و عروض و ریاضیات علم چنین هم ;پاداش معنوى و اخروى نیز داشته باشد

 قربت قصد که این مگر دارند، نتیجه و بهره تر کم آخرت براى و هستند دنیا به مربوط تر بیش

 رتبه اساس رب مؤثرند، انسان براى دنیا در نیز و آخرت در تر ما علومى که بیشا ;باشد کار در

 و بشر سعادت موجب که اخالق، علم. 6 ;(معاد و مبدء شناخت) کالم علم. 1: از اند عبارت

 و است، معامالت و عبادات مسائل شناخت موجب که فقه، علم. 3 ;است مهالك از او نجات
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 مقدمه که علومى چنین هم ;بشر به سعادت دنیا و آخرت است رسیدن سبب علم این تحصیل

 و نطقم لغت، صرف، نحو، شناخت مثل است، الزم تحصیلشان اند، علوم این درآمد پیش و

 ...غیره

 قصد قربت در تحصیل علم 

ناگفته نماند، این علومى که تحصیل آنها واجب و الزم است و در آیات و روایات به آنها 

 ى در صورتى است که به قصد قربت و با خلوص نیت به هدف و انگیزهتوجه شده است، 

 بسا هچ صورت، این غیر در باشد، اخرویه مقامات و ابدیه سعادت به دیگران و خود رسیدن

 :فرماید مى بهاء شیخ ;شود شقاوت و بدبختى موجب علم همین است ممکن

  شقى ابلیس تلبیس مابقى***   علم نبود غیر علم عاشقى

  طرب روى از دوش ونى دف با***   عرب مرد آن گفت چه خوش مى وه

 ایّها القوم الذى فى المدرسة *** کلّ ما حصّلتموه وسوسه 

  نصیب االخرى النشأة فى مالکم***   فکرکم ان کان فى غیر الحبیب

  المرض بئس انّه درساً لیس***   درس اگر قربت نباشد ذو غرض

 *** هر که خود را زین مرض آزاد ساخت   اسب دولت برفراز عرش تاخت

  الرسن و الیه الجلّ قرّب***   کل من لم یعشق الوجه الحسن

 یعنى هر کس که نباشد فکر یار *** بهر او پاالن و افسارى بیار 

  عاقله ى سایر رذایل مربوط به افراط و تفریط در قوه

 شود، ىم ناشى بسیط جهل و جربزه از یعنى عاقله، ى رذائلى که از افراط و تفریط در قوّه

 :اند صفت پنج

 اهلى،ج انسان چنین. داند . جهل مرکب، انسان چیزى را نداند و در عین حال نداند که نمى1

. شدبا آن عالج فکر در تا است جاهل که داند نمى و است جاهل چون ;است مشکل کارش

عالجش این است که، انسان عقیده و مطالب ذهنى خود را بر بعضى از بزرگان که معروف  راه

به استقامت در فکرند، عرضه کند، اگر تصویب نمودند، بداند از این مرض مبرى است و اگر 

 تخطئه کردند برگردد. ابن یمین گوید:

 ساند بر منزل به خویش خرك لنگان***   آن کس که نداند و بداند که نداند

  نماند خفته بس که نمایید بیدارش***   آن کس که بداند و نداند که بداند

  بماند الدهر ابد مرکب جهل در***   آن کس که نداند و نداند که نداند

 برهاند گردون گنبد از طرب اسب***   و آن کس که بداند و بداند که بداند

ه ردّ باطل عاجز باشد و نسبت ب یعنى نفس انسان از تحقیق حق و ;. صفت دوم شك است6

عقاید حقّه و دین خود، در تردید باشد. راه عالج آن، مصاحبت و مذاکره با صلحا و اهل 

ایمان، و مواظبت بر عبادات و طاعات و قرائت قرآن و توسل و تضرع به درگاه الهى است، 



29 

 

ین فضیلت رباالت که است یقین ى و در برابر این دو صفت )جهل مرکب و شك( صفت حسنه

 : فرماید مى( السالم علیه)صادق براى انسان است. امام

 در نزد خداوند، عمل کم با یقین افضل است از عمل بسیار بدون یقین. 

. لیقینا حق الیقین، عین الیقین، علم مثل دارد، وجود هایى براى یقین، مراتب و عالمت

 :فرماید مى متقین صفات در( السالم علیه)امیرالمؤمنین

 فهم و الجنة کمن رآها فهم فیما منعّمون و هم و النار کمن رآها فهم فیها معذبون.

 و ندک عبادت را او اگر. بداند اثر منشأ را خدا غیر انسان یعنى ;. صفت سوم شرك است3

 خدا اىرض که چیزى در را او اگر و شود، مى نامیده عبادت در شرك یا جلى شرك بپرستد،

 قسم هس داراى که است توحید شرك، ضد. شود خفى نامیده مى شرك کند، اطاعت نیست

 و وجود در توحید( ب ;بداند ذاتش عین را خدا صفات که ذات در توحید( الف: است

 در دتوحی( ج ;ندارد شریك صفت این در و است تعالى اهلل در منحصر خدا یعنى وجوب،

 .نداند اثر منشأ را احدى خدا از غیر که ایجاد و تأثیر

وسواس شیطانى. با وسواس شیطانى فکر و خیال انسان همیشه گرفتار است و باید به خدا  .4

 پناه برد، با ذکر خدا و با افکار خوب، شیطان را دور کند.

 داراى و شود، . مکر و حیله. که انسان براى رسیدن به شهوت و غضب به آن گرفتار مى5

 اقبتع بدى به تذکّر آن، ى و راه معالجه است، حصر و حد بى و گوناگون هاى راه و خیاالت

 . باشد مى روایات و قرآن به رجوع کار، این سرانجام و

 :فرماید مى(وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

 یست کسى که با مسلمانى مکر کند.از ما ن [10];لیس منّا من ماکر مسلماً

 : فرماید هم چنین امیرالمؤمنین)علیه السالم( مى

 سبب بردارى همانا اگر مکر و کاله [11];لوال انّ المکر و الخدیعة فى النّار لکنت امکر الناس

 رفتن به آتش نبود من مکارترین مردم بودم.

 از رفتنگ سرمشق و عاقبتى بد و مکاران کار عاقبت به رجوع آن، ى معالجه هاى یکى از راه

 .است آنان

   خویش براى از نکنند دیگران چاه تا***   با دیگران بگوى که ظالم به چه فتاد

 

 

 

 

 

 . 661مترجم، ص  العقول تحف. [1]

 .629 ى آیه بقره، ى سوره. [2]
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 .68 ى آیه فاطر، ى سوره. [3]

 .9 ى آیه زمر، ى سوره. [4]

 .344، ص 2ج  البحار، سفینة .[5]

 .111، ص 1ج  السعادات، جامع .[6]

 .1145 ص ،6 ج االسالم، فیض ،البالغه نهج، و 358، ص 2ج  البحار، سفینة. [7]

 .116، ص 1ج  السعادات، جامع .[8]

 .113، ص 1ج  السعادات، جامع .[9]

 . 191، ص 1، ج جامع السعادات. [10]

 .191همان، ص . [11]
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 فصل سوم

  

 شهویه ى صفات نشئت گرفته از قوّه

 و اشد،ب مى کمال صفات از بسیارى منشأ که است عفت صفت شهویه، ى حدّ اعتدال قوّه 

خمودى است. بسیارى از صفات رذیله و  آن تفریط طرف و عیاشى و شره آن افراط طرف

پست، از قبیل حبّ دنیا، حرص، طمع، خوردن مال حرام و غیره ناشى از این دو صفت است. 

 از که پردازیم مى صفاتى به سپس و عفت، توصیف و تمجید نیز و ها ت اینابتدا به بیان مذمّ

 .گیرد مى سرچشمه ها این

 شره یا عیاشى

از شکم و فرج، وافراط در خوردن و جماع نمودن، بیش از حدّ  شره عبارت است از: پیروى

 موجب و مهالك از صفت این که نیست تردیدى و کنند متعارفى که عقل و شرع حکم مى

 . است آخرت و دنیا بدبختى

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

 داخل موجب که چیزى ترین بیش [1];اکثر ما یلج به امتّى النار أالجوفان البطن و الفرج

 .است فرج و شکم شود، مى آتش در من امّت شدن

 :فرماید و در جایى دیگر مى

هر کس از شرّ شکم و فرج و زبان خود را حفظ  ;من وقى شرّ قبقبه و ذبدبه و لقلقه فقد وقى

 .است نموده حفظ را خود ها بدى ى کند، از همه

 شکم پرستى

شکى نیست که پرخورى و افراط در غذا، موجب بسیارى از بیماریهاى بدنى و ذلّت و حقارت 

 .گردد معنوى مى

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)اکرم رسول

به سبب  ;طعام و الشراب فانّ القلب کالزرع یموت اذ اکثر علیه المآءال تَمیتوا القلوب بکثرة ال

 .رود ىم بین از خوردن آب زیاد با که است زراعت مثل قلب، زیرا ;پرخورى قلب را نمیرانید

 تنور شکم دم به دم تافتن *** مصیبت بُوَد روز نایافتن

 کشد مرد پرخواره بار شکم *** دگر بر نیاید کشد بار غم

 پاسخ فىظری. خورد مى شکم و کنیم ر مجلسى گفت، بیچاره شدیم از بس کار مىکسى د

 رخورى،پ از روایات، در لذا و ;(بخور تو و کند کار شکم) کن عکس به مدّتى برادر حاال: داد

 [2]بحار در مجلسى مرحوم. است شده تمجید و تعریف گرسنگى و خوردن کم از و مذمت

از جمله:  ;یك باب در مذمت پرخورى و یك باب در ستایش از کم خوردن آورده است

 :فرماید )علیه السالم( مىحضرت موسى بن جعفر
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 ى خانه معده و ها درمان ى سرآمد همهپرهیز  ;الحِمْیة رأس کل دآءِ و المعدة بیت الدآء

 .دردهاست

 :فرماید مى( السالم علیه)رضا امام

 ینهآ هر خوردند، اگر مردم کم غذا مى ;لو انّ الناس قصّروا فى الطعام الستقامت ابدانهم

 .ماند مى سالم آنها هاى بدن

با خدا، و  اتمناج و عبادت حال تر بیش باشد، خالى اش به اضافه این که وقتى انسان معده

 روز آن ىتشنگ و گرسنگى و قیامت روز یاد به و کند توجّه به فقرا و درماندگان پیدا مى

 و بحث و درس درك و بارتر سبك و بازتر فکرش تر، روشن ذهنش گرسنه انسان. افتد مى

 .شود مى تر بیش اش علمى نکات به التفات

 ینى اندرون از طعام خالى دار *** تا در او نور معرفت ب

 بینى تا طعام از پُرى که***   علّت تُهى از حکمتى به آن

 سابق، در .است کم فعّالیت و پرخورى علت به ها شاید در زمان ما شیوع بسیارى از بیمارى

 و ذاهاغ است، موجود سال تمام در میوه االن ولى بود، تر بیش مردم فعّالیت و تر کم غذاها

 مرض موجب و شود یر و به عکس، به وفور مصرف مىس گرم نقاط در سردسیر هاى خوراکى

 آن ذال رسد، مى چیز همه به دستشان چون پرخور افراد که این دیگر ى نکته. گردد مى

 آنها یاراخت در همیشه چون ;برند نمى آنها برند مى غذا از درآمد کم قشر و فقرا که را لذتى

رخالف فقرا و بیچارگان که همان ب ;خورند مى سیرى حال در تر بیش و اند خورده و بوده

 :سعدى ى گفته به. خورند نان و پیاز را در حال گرسنگى، با لذت و کیف مى

 مرغ بریان به چشم مردم سیر *** کمتر از برگ تره بر خوان است

 وانکه را دستگاه و قدرت نیست *** شلغم پخته مرغ بریان است

 آمده بود: توفیق  فکاهى ى در روزنامه

 قارون گنج من رسد مى خیالش***  خواهد شب عید است و یار از من چغندر پخته مى

 دارم سر زیر

 افراط در شهوت جنسى

 و دین تهالک موجب نشود، کنترل عقل و دین با جنسى ى تردیدى نیست که اگر غریزه

ست ا ورد سلیم عقل از که کارها از بعضى انجام با بسا چه ;شد خواهد انسان دنیاى تباهى

انند ى جنسى نیز، هم غریزه از پیروى در انسان ;سالمتى جسم و آبروى شخص از بین برود

 چه هر چون شود، مى حیوانات از بدتر حتى و شناسد، حبّ جاه، مال و مقام، حدّ و مرز نمى

 خلفاى از ىمطالب زمینه این در. کند مى استفاده آن از خود رسوایى یا نابودى مرز تا ببیند،

 است، سخت عادى افراد براى آنها کردن باور که کنند شاهان و حاکمان ستم نقل مى و جور

 دارىخود آنها ذکر از لذا داریم، اختصار بنابر چون. دارد شرم آنها بیان از گفتار و قلم و

. روى همین جهات دین مقدّس اسالم از همان ابتدا جلوى افراط در شهوت [3]کنیم مى
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جنسى را گرفته است، حتى نگاه مرد به زن نامحرم و زن به مرد و حرف زدن با یکدیگر را 

 جز در موارد احتیاج و ضرورت منع نموده است.

 :فرماید خداوند خطاب به پیامبر اکرم)صلى اهلل علیه وآله( مى

 لْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْکى لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِما یَصْنَعُونَقُلْ لِ)

ها وَ نْمِوَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ ال یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِالّ ما ظَهَرَ 

عُولَتِهِنَّ أَوْ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُیُوبِهِنَّ وَ ال یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِالّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُ

کَتْ هِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَأَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَواتِ

 النِّساءِ تِأَیْمانُهُنَّ أَوِ التّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلى عَوْرا

ونَ لَعَلَّکُمْ تُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُوَ ال یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَ 

 مندا عفت و بندند فرو( نامحرم به نگاه از) را خود هاى بگو به مؤمنان، چشم [4];(تُفْلِحُونَ

 هآگا دهند مى انجام آنچه از خداوند. است تر دارند، این براى آنان پاکیزه نگه را خود

 و نندک حفظ را خویش دامان و بندند فرو را خود هاى چشم بگو نیز ایمان با زنان به و ;است

 ... .و نکنند آشکار است نمایان آنچه جز را خود زینت

 خمودى

 و ارفمتع و ضرورى خوراك به توجهى انسان یعنى ;است خمودى شهویه، ى تفریط در قوّه

 نای و گردد، مى او نسل قطع و قوّت و قدرت دادن دست از به منجر که ندارد، ازدواج نیز

 خواهد محروم ها نعمت و مواهب بسیارى از را انسان و است مذموم عقال و شارع نزد در

قوّه را بر انسان مسلّط فرمود تا با خوردن و آشامیدن، بر عبادت نیرو  این خداوند چون ;نمود

 :فرماید مى (وآله علیه اهلل صلى)اکرم یابد و با ازدواج نیز نسل بشر باقى بماند. پیامبر

ازدواج سنت من است و هر کس از  [5];من سنّتى التزویج فمن رغب عن سنّتى فلیس منى

 سنت من رو بگرداند از من نیست.

 و در جاى دیگر فرموده:

هر کس ازدواج کند، پس  [6];(من تزوّج فقد احرز نصف دینه فلیتق اهلل فى النصف االخر)

 همانا نصف دینش را به دست آورده است، پس باید در فکر تقوا نسبت به نصف دیگر باشد.

 که نانچ هم ;تا وقتى که انسان ازدواج نکند و تشکیل خانواده ندهد، فکرش راحت نیست

 : فرماید مى خداوند

 .یدهست آنها عفت لباس نیز شما و شما، عفاف ى آنها جامه [7];(هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ)

 عفّت یا حدّ اعتدال در شهوت

 به هک عقل، توسط آن نمودن مهار و شهویه ى عفت و پارسائى عبارت است از اعتدال قوّه

شرع و عقل ممدوح است. بسیارى از فضایل انسانى، از قبیل تقوا، ورع، زهد، سخاوت،  حکم

 رذایل زا بسیارى ى سرچشمه که گونه همان ;گردد ایثار، احسان، خموشى، به عفت باز مى

 رهش یعنى آن، مقابل ى نقطه در... و خیانت و طمع و حرص و بخل و دنیا حبّ مثل اخالقى
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امل سه بخش است: عفت شکم، عفت دامن و عفت کالم. عفت، ش عفت. است خمودى یا و

 در آیات و روایات، بسیار مورد توجه قرار گرفته است: 

و امّا آن که  [8];(وَ أَمّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوى)

 فسانى،ن هاى بترسد از ایستادن در پیشگاه عدل خدا و باز دارد نفس سرکش خود را از هوس

 .بود خواهد بهشت در او جایگاه که درستى به پس

کسانى که توانایى مالى بر  ;[9](یَجِدُونَ نِکاحاً حَتّى یُغْنِیَهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِوَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ ال )

نیاز سازد  ازدواج ندارند، باید عفاف و پارسایى پیشه کنند تا خداوند آنان را از فضل خود بى

 )و ازدواج نمایند(.

 از ابى عبداهلل)علیه السالم( روایت شده است که: 

همیشه )رحمه اهلل(امیرالمؤمنین [10]یقول افضل العبادة العفاف )علیه السالم(کان امیرالمؤمنین

 .است عفاف عبادات برترین: فرمود مى

 :فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم( مى

ما المجاهد الشهید فى سبیل اهلل بِاعظم اجراً ممّن قَدَرَ فَعفَّ. لکاد العفیف ان یکون مَلَکاً من 

مجاهدى که در راه خدا به شهادت رسیده است بهتر نیست از کسى که به گناه  [11];المالئکة

 هر آینه انسان عفیف و پاکدامن نزدیك است فرشته باشد. ;قدرت یابد و صرف نظر کند

  
 :فرماید مى( السالم علیه)باقر امام

خداوند به هیچ عبادتى افضل و برتر از عفت  [12];ما عُبداهلل بشىء افضل من عفّة بطن و فرج

 شکم و دامن عبادت نشده است.

 :فرماید نیز آن حضرت مى

 بهترین عبادت، عفت شکم و دامن است. ;[13]افضل العبادة عفة البطن و الفرج

 (ص)اکرم پیامبر زوجات تعدّد ى درباره اى نکته

دستاویزى  را (وآله علیه اهلل صلى)پیامبر هاى زوجه تعدّد ى بعضى از دشمنان اسالم مسئله

 حیانمسی و یهودیان مجالّت بعضى در حتى اند، داده قرار خود گوناگون هاى براى جسارت

 :اند دهکر تمسك روایت این به نیز افراد از بعضى. اند برده کار به اى زننده تعبیرات

سه چیز از این دنیاى  [14];النسآء و الطیب و قرّة عینى فى الصلوه: حبب الىّ من الدنیا ثالث

 شما نزد من محبوب شده است: زنان، بوى خوش و نور چشمم در نماز است.

را نام  (لهوآ علیه اهلل صلى)اکرم به تفصیل زنان رسولبحاراالنوار  مرحوم مجلسى)ره( در

( وآله لیهع اهلل صلى)پیامبر ;اند بوده بیوه آنان ى و فرموده است: به جز عایشه، همه [15]برده

ى عقد جارى نمودند، و حتى با آنها هم بستر نشدند و با زنانى از  خطبه فقط آنها از بعضى با

 [16]ى مختلف، به خاطر مصالح اجتماعى و سیاسى ازدواج نمودند. در تفسیر نمونهها طایفه

 :اییمنم مى اشاره آنها از بعضى به مختصر طور به که است، شده نقل جهات آن از اى شمه
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 اى ساله چهل ى سالگى( با زن بیوه 65تى آن حضرت در سن عنفوان جوانى )واضح است وق

 یشانا مجدد ازدواج کنند، مى زندگى ایشان با فقط سالگى 53 تا و ازدواج( خدیجه حضرت)

 در صوصاًخ و عرب میان در که این با. است نبوده جنسى ى انگیزه به قطعاً کهولت، سنّ در

و یا مالى براى تعدّد همسر وجود نداشت، پس  اجتماعى محدودیت هیچ زمان، آن

 ;است ودهب اسالم مبین دین رفت پیش براى( وآله علیه اهلل صلى)حضرت متعدّد هاى ازدواج

 مدینه، هب هجرت از بعد جاهلى مختلف قبایل با ازدواج و داشتند زیادى دشمنان ایشان زیرا

 دفاع او زا و دانستند اد را از خود مىدام آنها چون ;بود خویشاوندى ارتباط در وسیله بهترین

 ها، ام امّ،(لهوآ علیه اهلل صلى)حضرت هاى زن اکثر لذا ;گذاشتند نمى تنها را او و کردند مى

 شکستن جهت به( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر چنین هم ;بود ذلك امثال و حبیبه امّ سلمه، امّ

ق ند، با زینب بنت جحش، بعد از طالکرد نمى ازدواج پسرخوانده زن با که جاهلى سنت این

 شوهرش )زید بن حارثه( عقد بستند که:

 لِکَیْ ال یَکُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزْواجِ أَدْعِیائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ کانَ أَمْرُ اللّهِ)

 دندش کامیاب آنها از که خود ى تا بعد از این مؤمنان در نکاح زنان پسرخوانده ;[17](مَفْعُوالً

 .رسید انجام به خدا فرمان و نپندارند گناهى و حرج خویش بر( دادند طالق و)

ه و پیوند آنان گرفت از زنى پیامبر که کردند مى افتخار مقدار همین به ها بعضى از قبیله

ال ) ى فهشری ى آیه وقتى است، آمده تواریخ بعضى در. اند اجتماعى با ایشان برقرار کرده

نازل شد حضرت نفس راحتى کشید  [18](یَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ ال أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواج

نَّبِیُّ قُلْ یا أَیُّهَا ال) ى آیه مقتضاى به بلکه شد، آسوده مردم و ها قبیله هاى و از شرّ درخواست

 [19](الدُّنْیا وَ زِینَتَها فَتَعالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ سَراحاً جَمِیالًلِأَزْواجِكَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ 

ى سحضرت به آنان آزادگى مطلق داد که بروند ولى به جز یك نفر )فاطمه بنت شریح( ک

 .کردم نیاد اختیار و شدم بدبخت من: گفت مى بعدها و شد پشیمان نیز او چند هر ;حاضر نشد

 نتیجه

 در و اجتماعى و سیاسى ى انگیزه به( وآله علیه اهلل صلى)اکرم پیامبر متعدد هاى پس ازدواج

 اهلل ىصل)خدا رسول چون ;جنسى ى غریزه نه است، بوده اسالم مقدّس دین برد پیش جهت

یه وآله( به جز از حضرت خدیجه، از هیچ کدام از این زنان فرزند نداشت، مگر ابراهیم از عل

  [20]ى قبطیه، که در سنّ یك سال و ده ماهگى از دنیا رفت. ماریه

ر ابوبکر، در سنّ هفت یا شش سالگى، که حدّاقل چهار سال دیگر آیا ازدواج عایشه، دخت

ه بیش از پنجاه سال ک (وآله علیه اهلل صلى) پیامبر براى کند، قابلیت هم بستر شدن را پیدا مى

 بن خنیس حفصه، قبلى شوهر) عمر ى واج حفصه دختر شوهر مردهو یا ازد [21]داشت،

عد از آن هم ب (وآله علیه اهلل صلى)حضرت آن براى( است بوده سهمى حذاقة بن عبداهلل

 شهوت بوده است؟ براى [22]جنگ بدر و پیروزى اسالم
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از نظر سند  (، همحُبّب الّى من الدنیا ثالث النسآء و الطیب و قرّة عینى فى الصلوةامّا حدیث )

امّا از نظر سند، به دو سند نقل شده که در هر دو افراد مجهول  ;و هم داللت اشکال دارد

، که [23]دو سند به انس بن مالك، خادم پیامبر)صلى اهلل علیه وآله(الحال وجود دارند. هر 

 عازب نب براء و او از امیرالمؤمنین که هنگامى. رسد در کتب رجال توثیق نشده است مى

خم شهادت بدهند، کتمان کردند. هر یك از آنها گفتند: من پیر  غدیر ى واقعه به خواست

 رفتارگ بال به را آنها کنند مى کتمان اگر خدایا: فرمود حضرت. است رفته یادم و ام شده

ر تمام سر و صورتش پیس شد و براء نیز کو (السالم علیه)حضرت نفرین به انس پس. فرما

  [24]شد.

 ى امّا از جهت داللت، مقصود حضرت)علیه السالم( بیان چیز دیگرى، غیر از غریزه

 زنان اب جاهلى زمان در چون ;است زنان به نسبت عطوفت و مهر منظور بلکه است، جنسى

 و یرانا در حتى) دانستند رفتار بدى داشتند و زن را بَرده و پست و در ردیف حیوانات مى

 : کردند مى گور به زنده را دخترها قرآن ى آیه نصّ به و( بودند متمدن که روم

رَ بِهِ أَ سُوءِ ما بُشِّ وْمِ مِنْوَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظِیمٌ یَتَوارى مِنَ الْقَ)

هنگامى که به یکى از آنان  ;[25](یُمْسِکُهُ عَلى هُون أَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرابِ أَال ساءَ ما یَحْکُمُونَ

 از و گردید مى خشمگین شدّت به و شد دند، صورتش سیاه مىدا مى دختر فرزند ى مژده

 قبول اب را او آیا. بودند داده او به که بشارتى خاطر به شد، مى پنهان خود ى قبیله و قوم

 . کردند مى حکم بد چقدر. کند خاك زیر یا دارد، نگه ننگ

یان این ه( در مقام بوآل علیه اهلل صلى)حضرت و رفت باال ها با آمدن اسالم شأن و منزلت زن

 که دهش سفارش من به یعنى مجهول، ى ، به صیغهحُبّب الىّ فرماید مى لذا ;موضوع است

 جمع هک است نسآء لفظ معنا، این بر دلیل. باشند محبوب و باشم داشته دوست را ها زن

 اهلل ىصل)حضرت مقصود اگر. است جنس اسم و مفرد لفظ که طیب لفظ خالف بر آورده،

. است جنس اسم و مفرد که «المرئة» فرمود آله(دوست داشتن از نظر جنسى بود، مىو علیه

 .کنند مى درك کامال را فرق این عربى زبان به آشنایان

 عفت شکم

منظور از عفت شکم و اعتدال در خوراك این است که انسان کم بخورد، به طورى که نه 

 ذابع ها این دوى هر چون ;ا رنج دهدسنگینى غذا او را ناراحت کند و نه درد گرسنگى او ر

 فرهس سر از دارد اشتها هنوز که وقتى و نخورد غذا نشود گرسنه خوب انسان تا پس ;است

 .برخیزد

 نه چندان بخور کز دهانت در آید *** نه چندان که از ضعف جانت برآید

 چون ;دخور مى و کرد مى وزن را خود غذاى علما از یکى که کرد یکى از بزرگان نقل مى

 علیه)امیرالمؤمنین. خوردن براى زیستن نه است، زیستن سالم براى خوردن

 :فرماید مى(السالم
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 یزى، ازناپره یا و زیادى ى یعنى چه بسیار که یك لقمه [26];(کم مِن اکلة منعت اکالت)

 .بکند جلوگیرى ها خوردن

اما این که در بعضى از روایات از گرسنگى تعریف شده است، منظور این نیست که به سبب 

گرسنگى، بدن انسان، ضعیف و نحیف و فاقد قدرت و نیرو شود تا منجر به بیمارى گردد. بلکه 

جسم  ولى تقویت است، زشت و مذموم پرورى مراد این است که در اسالم، شکم پرستى و تن

لذا در روایات و دعاها هم دستورهاى  ;و حفظ سالمتى بسیار ممدوح، بلکه الزم و واجب است

ارنا و اللهم متعّنا بابصغذایى براى تقویت قُوا، مثل چشم و گوش و معده و... داده شده است.)

 این که:  ه(. خالصاسماعنا و قوّنا ما احییتنا، واجعل النور فى بصرى و البصیرة فى دینى

 بخورید و بیاشامید، ولى اسراف نکنید. [27];(کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا)

 عفت دامن

اعتدال در شهوت جنسى، انسان با حفظ پاکدامنى به آن چه عقل و شرع حکم نموده عمل 

کند و از راه ازدواج صحیح و تشکیل خانواده، بهترین بهره بردارى را از این نیروى 

خدادادى بنماید تا هم لذت ببرد، هم نسل او باقى بماند و هم از خطرات و خمودى و ضعف 

اسالم زنا، لواط و استمناء را حرام و به ازدواج تأکید فراوان نموده لذا  ;بدن جلوگیرى نماید

 :تعالى اهلل است. قال

ضْلِهِ فَ وَ أَنْکِحُوا الْأَیامى مِنْکُمْ وَ الصّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ)

افراد عزب و بندگان و کنیزان صالح خود را به ازدواج در آورید، اگر  [28];(وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ

 .است آگاه و دهنده روزى خداوند ;کند مى نیاز فقیر باشند خداوند آنها را از فضل خود بى

 : گوید مى سعدى که چنان ;شود زیادى روزى و رزق مىهم چنین، ازدواج سبب 

 بود برده فرو فکرت به سر پدر***   یکى طفل دندان برآورده بود

 :که است( وآله علیه اهلل صلى)خدا و از رسول

ازدواج کنید و  ;[29](تناکحوا تناسلوا تکثروا فانّى اُباهى بکم االمم یوم القیمة و لو بالسقط)

 کنم، مى افتخار دیگر هاى نسل خود را زیاد سازید، پس به درستى که من به شما بر امت

 .شده سقط ى بچه به حتى

 :فرماید مى نیز( السالم علیه)صادق و امام

ثواب دو رکعت نماز  ;[30](رکعةً یصلّیها العَزبرکعتان یصلّیهما المتزوج افضل من سبعین )

 .تاس مجرّد انسان نماز رکعت هفتاد از تر انسان متأهل و همسردار )چه مرد و چه زن( بیش

ودى و رهبانیت روایات زیادى نقل شده خم و رانى در این زمینه و در مذمت شهوت

 [31]است.

 ایران اسالمى و جهان کنونى

 عوامل و رانى در دنیاى کنونى، مخصوصاً در اروپا و آمریکا، به اسم آزادى، شهوت

 او و نموده دار لکه را انسان شرافت رسیده، خود اوج به بارى و بند بى و فساد و انگیز شهوت
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 و یك ساله هر آمریکا در جراید آمار طبق. است داده قرار بدتر یا و حیوانات ردیف در را

 اسالمى، ورهاىکش از بعضى در چنین هم ;گیرد مى انجام قانونى غیر جنین سقط میلیون نیم

 یمهن هاى زن وجود ;تظاهر به فحشا و منکرات علنى شده است و رفته بین از اسالم ظواهر

... و انهشب هاى کلوپ و ها باشگاه و شده آلوده مبتذل هاى فیلم و فساد به جوانان برهنه،

 تنها. است ساخته نابود را انسانى بلکه اسالمى، کرامت و برده فرو فساد منجالب در را جامعه

به برکت انقالب به رهبرى بزرگ مرجع شیعیان جهان  و اهلل بحمد ایران، اسالمى کشور در

 اسالم، قانون حکم به و داده اسالمى ظواهر به را خود جاى فساد، مظاهر( ره) خمینى امام

 و فمعرو به امر براى راه نیز و است ممنوع خوارى مى و عفتى بى بازى، هوس حجابى، بى

 عضىب چه اگر ;گردد قضایى اجرا مى محاکم در حدّى تا الهى حدود و شده باز منکر از نهى

 به حاضر ،اند گرفته خو پهلوى زمان بارى و بند بى و حجابى بى غلط فرهنگ به که افراد

 آزادى خالف را اسالمى جمهورى قوانین و نیستند آن شریف احکام و اسالم پذیرش

 .پندارند مى

 عفت زبان

 وردم که راهى در را خود گویش و نطق ى منظور از اعتدال گفتار این است که آدمى قوّه

 نکر،م از نهى و معروف به امر قرآن، قرائت خدا، ذکر به مثالً ;گیرد کار به خداست رضاى

 غضب و خشم موجب که کارهایى از چنین هم ;گردد مشغول... و دیگران به اندرز و نصیحت

 غیبت، بهتان، گفتن، دروغ مثل ;ین اسالمى است دورى جویندد نهى مورد و خدا،

 ...و بدزبانى چینى، سخن

  
 شهویه ى صفات ناشى از افراط و تفریط در قوه

 حبّ دنیا

 از ;اند خمودى و شره هاى شاخه از و گیرند مى سرچشمه شهویه ى صفات بسیارى از قوّه

ده و ات است. لفظ دنیا از دُنُوّ گرفته شجنای و ها بدى از بسیارى منشأ سر که دنیا حبّ جمله

 خاکىِ ى کره این از است عبارت دنیا و ;به معناى نزدیك است، در برابر آخرت که دور است

 تلذّذ و استفاده براى انسان که جمادات، و نباتات و حیوانات از است آن در آنچه هر و زمین

 : فرماید مى قرآن که چنان هم ;برد مى سود آنها از خود،

 الْخَیْلِ وَزُیِّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِینَ وَ الْقَناطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ )

براى مردم  [32];(الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ اللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

 و سیم و زر هاى همیان و فرزندان و ها آرایش داده شده است حبّ شهوات نفسانى از زن

 . کشت مزارع و چهارپایان و دار نشانه هاى اسب
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زندگانى دنیاست و سرانجام نیك نزد خداست و منظور از  ى سرمایه و متاع ها این ى همه

 کند، دنیا نسبت به بندگان خدا تمام چیزهایى است که انسان پیش از مُردن از آنها استفاده مى

 .رسد مى انسان به مردن از بعد اثرش و فایده که است چیزى هر آخرتى امور از منظور و

 دنیاى مذموم و دنیاى ممدوح

 ;ستا شده وارد دنیا اعتبارى و سخنانى از بزرگان و شعرا، در مذمّت و بىآیات و احادیث 

 یخش حاج مرحوم. است شده نیز تمجید و تعریف روایات و آیات از بعضى در دنیا چند هر

 نآ حاصل و اند ى دنیاى ممدوح و دنیاى مذموم نموده درباره کاملى تحقیق قمى عباس

  [33]:که است این

 و مال آورى دنیاى مذموم و زشت عبارت است از غرق شدن در لذات حرام و جمع

 راموشف را آخرت و مردن پیامبر، خدا، که طورى به ;گناهان به شدن آلوده و پرستى شهوت

 ناهانگ ى همه منشأ که رود، گ بخواهد به دنبال آن مىتن دل و بیند دیده چه هر و کند مى

 .شد خواهد

 :فرماید مى( السالم علیه)صادق امام

 سرمنشأ همه گناهان دوستى دنیا است. ;رأس کل خطیئة حبّ الدنیا

مقدارى  به حالل هاى دنیاى ممدوح یعنى به دست آوردن روزى حالل و صرف آن در راه

 ;باشدن جامعه سربار و کند اداره باوقار و آبرومندانه را اش که با آن زندگى خود و خانواده

 : فرماید مى قرآن در که چنان هم

 به خدا آنچه ى به وسیله ;[34](وَابْتَغِ فِیما آتاكَ اللّهُ الدّارَ الْآخِرَةَ وَ ال تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیا)

 را آن لذّات و دنیا از استفاده و بهرهورى نیز و بیاور، دست به را آخرت ثواب نموده، عطا تو

 . است کلى حکم ولى است، قارون نصیحت به مربوط آیه گرچه ;نکن فراموش

 :فرماید رسول اهلل)صلى اهلل علیه وآله( مى

عبادت هفتاد جزء است، باالترین جزء آنها  ;[35]العبادة سبعون جزء افضلها جزءاً طلب الحالل

 به دست آوردن مال حالل است.

 : فرماید مى چنین هم

هر کس که زحمت زندگى خود را به دوش دیگران  ;[36]ملعون من القى کلّه على الناس

 قرار دهد، ملعون است.

 :فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم( مى

یَا عَامِلَانِ عَامِلٌ عَمِلَ فِی الدُّنْیَا لِلدُّنْیَا قَدْ شَغَلَتْهُ دُنْیَاهُ عَنْ آخِرَتِهِ یَخْشَى عَلَى مَنْ النَّاسُ فِی الدُّنْ)

ا مَا بَعْدَهَلِ یَخْلُفُهُ الْفَقْرَ وَ یَأْمَنُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَیُفْنِی عُمُرَهُ فِی مَنْفَعَةِ غَیْرِهِ وَ عَامِلٌ عَمِلَ فِی الدُّنْیَا

وَجِیهاً  فَجَاءَهُ الَّذِی لَهُ مِنَ الدُّنْیَا بِغَیْرِ عَمَل فَأَحْرَزَ الْحَظَّیْنِ مَعاً وَ مَلَكَ الدَّارَیْنِ جَمِیعاً فَأَصْبَحَ

 نآ کنند، مى کار دنیا براى دنیا در اوّل ى دسته: اند در دنیا دو دسته مردم [37];(عِنْدَ اللَّهِ

 فقیر اآنه ى ورثه که ترسند مى اند، نموده فراموش را آخرت که هستند دنیا مشغول چنان
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 پایان به دیگران سود در را عمرشان و کنند مى جان پس امان، در خودشان و باشند

 .رسانند مى

 نیز را ادنی گروه این به خداوند کنند، به آخرت در دنیا کار مى رسیدن براى دوّم ى دسته

 هب هم و اند رسیده دنیا به هم: اند برده را بهره دو هر پس ;بخواهند که آن بدون دهد مى

 . آبرومندند خدا نزد نتیجه در ;آخرت

 :فرماید مى( السالم علیه)باقر امام

 یوم اهله و تَعَطُفاً على جاره، لَقَى اهلل عزّوجلّمن طلب الدنیا استعفافاً عن الناس وسیعاً على 

هر کس به خاطر رو نزدن و دست نیاز دراز نکردن  ;[38]القیمة و وجهه مثل القمر لیلة البدر

 طلب را دنیا اش همسایه به رساندن خیر و اش گى خانوادهزند ى به سوى مردم و براى اداره

 مالقات را خدا درخشد مى چهارده شب ماه مثل صورتش که حالى در قیامت، روز در کند،

 .کند مى

 :فرماید مى( السالم علیه)صادق امام

از ما نیست کسى که دنیا را به خاطر  ;[39]لیس منّا من ترك دنیاه لِآخرته و ال آخرته لدنیاه

 آخرت و یا آخرت را به خاطر دنیا، ترك کند.

 :فرماید هم چنین مى

 کشد، زحمت اش هر کس براى زندگى خانواده ;[40]الکادّ على عیاله کالمجاهد فى سبیل اهلل

 .کند مى پیکار خدا راه در که است اى رزمنده مثل

. در دعاى دبرس آخرت به هم و دنیا به هم باید انسان که شود پس، از این روایات استفاده مى

 :خوانیم معروف قنوت نیز مى

خدایا هم در دنیا به ما  [41];(رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ)

 ى مرحمت کن و هم در آخرت، و ما را از عذاب آتش نگهدار.خوبى و خوش

 دنیاى مذموم و نکوهیده

 و نفسانى هاى خواهش پس در و مادّى ى دنیاى مذموم آن است که انسان فقط از جنبه

 صفات و ىروح امراض از بسیارى که کند، مى توجه دنیا به شیطانى هاى انگیزه به رسیدن

رذیله، مثل ریا، حسد، بخل، کینه، دشمنى خلق، تکبّر، حرص، طمع و غیره از این دنیاپرستى 

 از عضىب به. است شده نکوهش نهایت بى روایات و آیات در دنیایى چنین. شود ناشى مى

 :تعالى اهلل قال. کنیم مى اشاره آنها

 کَمَثَلِ الْأَوْالدِ وَ الْأَمْوالِ زِینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِیاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ )

 وَ شَدِیدٌ ذابٌعَ اآلخِرَةِ فِی وَ حُطاماً یَکُونُ ثُمَّ مُصْفَرًّا فَتَراهُ یَهِیجُ ثُمَّ نَباتُهُ الْکُفّارَ أَعْجَبَ غَیْث

بدانید که زندگانى دنیا عبارت  [42];(یاةُ الدُّنْیا إِالّ مَتاعُ الْغُرُورِالْحَ مَا وَ رِضْوانٌ وَ اللّهِ مِنَ مَغْفِرَةٌ

است از: بازیچه و کار بیهوده، آرایش و خود ستایى، تفاخر با یکدیگر و حرص افزودن مال و 

اورزان به طورى که کش ;، همانند بارانى که به موقع ببارد و گیاهان از زمین برویدفرزندان
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)یا کفّار( را به شگفتى وادارد، سپس خشك شود و به زردى گراید و بپوسد، و در عالم آخرت 

عذاب دردناك است )براى کفّار و دنیا طلبان( و آمرزش و خشنودى حقّ )براى مؤمنان( و 

 .نیست چیزى غرور ى اع فریب و سرمایهبدانید دنیا جز مت

 ده لهمرح هر مدت شاید که است شده بیان دنیا ى پنجگانه مراحل مبارکه ى در این آیه

 بیست ات سالگى ده از که گذرانى وقت و بیهودگى دوّم، ;بازى و کودکى اوّل، ;باشد سال

 چهارم، ;گىى سالس تا بیست از رسیدن، ظاهرى شکل به و آرایش و زینت سوم، ;است سالگى

 چهل از هک اوالد و مال طلبى افزون پنجم، ;سالگى چهل تا سى از خودپسندى، و فخرفروشى

 مِن هَلْ و است کم گوید مى باز باشد داشته هرچه جهنم مثل انسان که بعد و سالگى پنجاه تا

 .است سروده جالب را مراحل این نظامى. ندارد سیرى و گوید مى مَزید

  
  

 کى و خود پرستى حدیث کود

 حدیثِ کودکىِ و خود پرستى *** رها کن کان خمارى بود و مستى

 زیست غافالن چون دگر شاید چو عمر از سى گذشت و یا که از بیست *** نمى

 بهار عمر باشد تا چهل سال *** چهل رفته فرو ریزد پر و بال

 پس از پنجه نباشد تندرستى *** بصرکندى پذیرد پاى سستى

 چو شصت آید شکست آید پدیدار *** چو هفتاد آید اعضا افتد از کار

 به هشتاد و نود گر در رسیدى *** بسى سختى که از گیتى کشیدى

 و از آنجا گر به صد منزل رسانى *** بُوَد مرگى به صورت زندگانى

 اگر صد سال مانى ور یکى روز *** بباید رفت زین کاخ دل افروز

 نکوهش دنیا

 :فرماید )صلى اهلل علیه وآله( مىاهلل رسول

اگر دنیا در نزد  ;[43]لو کانت الدنیا تعدل عنداهلل جناح بعوضة ما سُقى کافراً منها شربة مآء

 .شد به کافر از آن داده نمى خدا ارزش بال مگسى داشت، حتى یك لیوان آب هم

ست دنیا نفرین شده و ملعون است و ملعون ا ;الدنیا ملعونة، ملعون ما فیها االّ ما کان للّه منها

 هر چه در آن است، مگر چیزى که از آن براى خدا باشد.

ى و تعجب بسیار جاى شگفت ;یا عجبا کلّ العجب للمصدّق بدار الخلود و هو یسعى لدار الغرور

 نیاد غرور ى خانه براى کوشش ولى دارد، آخرت ابدى ى از کسى که عقیده به خانه است

 .کند مى

 .شود دوستى دنیا سرآمد تمام گناهان مى ;حبّ الدنیا رأس کل خطیئة
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هرکس  ;من احبّ دنیا اضرّ بآخرته و من احبّ آخرته اضرّ بدنیاه فآثروا ما یبقى على ما یفنى

 به ضرر بدارد دوست را آخرت کس هر رساند، خرتش مىدنیا را دوست دارد ضرر به آ

 .رود ىم بین از که چیزى بر ماند مى که را چیزى کنید اختیار پس ;رساند مى دنیایش

 فواهلل ما الفقر اخشى علیکم ولکنّى اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت على من ان

 ترسم بر شما نمى به خدا سوگند از فقر ;تهلککم کما اهلکتهمقبلکم فتنافسوها کما تنافسوها و 

 پیشینیان بر طمسلّ که گونه همان شود، گیرتان گریبان دنیا که ترسم مى شما بر من لیکن و

 ند،ک هالك و تباه را شما پس ;بستند دل آنها که گونه همان بندید، دل آن به و ;گردید

 .کرد هالك را آنها که گونه همان

 )علیه السالم(ز دیدگاه امیرالمؤمنیندنیا ا

 سخن داد شدعاهای و سخنان دیگر و البالغه امیرالمؤمنین)علیه السالم( در مذمّت دنیا در نهج

 حضرت آن مثل معصومش فرزندان جز احدى هیچ آن به اعتنائى بى نظر از و است داده

قض ك گروه و نی ى وسیله به خالفت غصب بیان از پس حضرت آن. بود نخواهد و نبوده

 :فرماید مى شقشقیه ى خطبه در دیگر، گروه ى بیعت به وسیله

کانّهم لم یسمعوا کالم اهلل حیث یقول تلك الدار االخرة نجعلها للذین ال یریدون علّواً فى 

 ما فرماید ىم که اند گویا اینان کالم خدا را نشنیده ;االرض وال فسادا و العاقبة للمتقین...

براى کسانى قرار دادیم که قصد بزرگى و فساد در روى زمین نداشته باشند  را آخرت ى خانه

 دارند رخاط به خوب و اند و سرانجام خیر از آنِ پرهیزگاران است. چرا سوگند به خدا شنیده

 .است داده فریب را آنان برقش و زرق و کرده جلوه آنها نظر در دنیا ولیکن

 :فرماید و در آخر خطبه مى

 ضورح اگر ;فرماید مى خلق را بشر و شکافد دایى که دانه را در دل خاك مىسوگند به خ

 تعالى خداى که پیمانى نبود و نمود، تمام را حجّت که نبود ام خانه در بر انبوه جمعیت آن

 آینه هر ذارند،نگ صحه باید مظلوم بودن گرسنه و ظالم سیرى و پرخورى بر که گرفته علما از

 آب اوّلش ى کاسه همان به را آخرش و برود، هرجا کردم ا مىره را خالفت شتر مهار

 ظرن در شما دنیاى که فهماندم مى شما به و( دادم مى ادامه را نشینى خانه همان) دادم مى

 .است ماده بُز ى عطسه از تر ارزش بى ،(عَلى) من

صداى  کند ىم عطسه که هنگامى بُز که است جهت آن از حضرت تشبیه این اند بعضى گفته

 . کند دیگرى هم مى

 اوصاف امیرالمؤمنین)ع( از زبان ضرار در حضور معاویه

ضرار بن ضمره یکى از اصحاب حضرت)علیه السالم( پس از شهادت آن حضرت بر معاویه وارد 

معاویه گفت: ضرار اوصاف على)علیه السالم( را براى ما بیان کن. ضرار گفت: مرا معاف  ;شد

 د بگویى. ضرار شروع به بیان اوصاف نمود: بدار. معاویه گفت: بای
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کان واهلل بعید المدى شدید القوى یقول فصال و یحکم عدال یتفجّر العلم من جوانبه و تنطق 

به خدا سوگند  [44];الحکمة على لسانه یستوحش من الدنیا و زهرتها و یأنس باللیل و ظلمته

 گفتار او حق و حکم او ;بسیار قوى و شجاع بود ;على شخص نامتناهى و فوق وصف است

علم و دانش از هر سو از آن حضرت سرازیر بود و حکمت بر زبان مبارکش جارى  ;عدل بود

 شاهد ار خدا. گرفت مى انس آن تاریکى و شب با ;وحشت داشتاز دنیا و زرق و برقش  ;بود

 اسنمح ایستاده، عبادت محراب در دیدم شدم، وارد حضرت آن بر ظلمانى شب در گیرم مى

 و دهکشی درد شخص مثل و پیچد مى خود به گزیده مار مثل گرفته، دست به را مبارك

 : گوید که مى شنوم مى را صدایش االن گویا کند، مى گریه دیده، مصیبت

یا دنیا دنیّه اَبى تَعّرضتِ، ام الىّ تشوقتِ، هیهات هیهات غُرى غیرى ال حاجة لى فیكِ قد تبتّك 

ثالثاً الرجعه لى فیها فعمرك قَصیر و خطرك یسیر و اَمَلك حقیر آه آه من قلّة الزاد و بُعد 

 على توانى اى دنیاى پست از من دور شو، آیا تو مى[45];السفر و وحشة الطریق و عظم المورد

 .هرگز هرگز دهى، قرار تأثیر تحت و بزنى گول را

 آشیانه است بلند را عنقا که  برو این دام بر مرغ دگر نه ***»

 دنیا اى ;ندارد امکان تو به رجوع ام، سه طالقه( دادهمن نیازى به تو ندارم، تو را طالق بائن )

 ورىد و توشه کمى از آه آه ;است ارزش بى و حقیر آرزویت و آسان تو خطر کوتاه، تو عمر

  [46]«.موضوع عظمت و نیاز فراوانى و( قیامت و برزخ و احتضار حال) راه وحشت و سفر

 و از کلمات آن حضرت است:

ایّها الناس انّما الدنیا دار مجاز و االخرة دار قرار فخذوا من ممرّکم لمقرکم و ال تهتکوا استارکم 

عند من یعلم اسرارکم و اخرجوا من الدنیا قلوبهم من قبل ان تخرج منها ابدانکُم ففیها اختُبرتُم 

دنیا فقط گذرگاهى بیش نیست و آخرت جاى همیشگى است،  ;[47]لغیرها خلقتم الى آخر و

پس از این گذرگاه براى قرارگاه خود توشه بردارید و نزد آن خدایى که رازهاى شما را 

 که نآ از پیش بفرستید بیرون دنیا این از را هایتان بروى خود را نبرید و دلآ داند مى

 براى تحقیق در و بوده امتحان براى دنیا این در شما آمدن پس برند، بیرون را هایتان بدن

 .اید شده خلق دیگر جاى

 :است حضرت آن هاى و از خطبه

وفَةٌ لَا تَدُومُ أَحْوَالُهَا وَ لَا یَسْلَمُ نُزَّالُهَا أَحْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ تَارَاتٌ دَارٌ بِالْبَلَاءِ مَحْفُوفَةٌ وَ بِالْغَدْرِ مَعْرُ)

رْمِیهِمْ بِسِهَامِهَا  تَمُتَصَرِّفَةٌ الْعَیْشُ فِیهَا مَذْمُومٌ وَ الْأَمَانُ مِنْهَا مَعْدُومٌ وَ إِنَّمَا أَهْلُهَا فِیهَا أَغْرَاضٌ مُسْتَهْدَفَةٌ

مَضَى  یهِمْ بِحِمَامِهَا وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّکُمْ وَ مَا أَنْتُمْ فِیهِ مِنْ هَذِهِ الدُّنْیَا عَلَى سَبِیلِ مَنْ قَدْوَ تُفْنِ

 رِیَاحُهُمْ مِدَةً وَقَبْلَکُمْ مِمَّنْ کَانَ أَطْوَلَ مِنْکُمْ أَعْمَاراً وَ أَعْمَرَ دِیَاراً وَ أَبْعَدَ آثَاراً أَصْبَحَتْ أَصْوَاتُهُمْ هَا

ةِ وَ النَّمَارِقِ رَاکِدَةً وَ أَجْسَادُهُمْ بَالِیَةً وَ دِیَارُهُمْ خَالِیَةً وَ آثَارُهُمْ عَافِیَةً فَاسْتَبْدَلُوا بِالْقُصُورِ الْمشَیَّدَ

دنیا سرایى  [48];(لْحَدَةَ )الى آخر(الْمُمَهَّدَةِ الصُّخُورَ وَ الْأَحْجَارَ الْمُسَنَّدَةَ وَ الْقُبُورَ اللَّاطِئَةَ الْمُ

است که غم و اندوه آن را فرا گرفته و به مکر و خدعه شهرت یافته، همواره بر یك حال باقى 
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روند، حاالتش دگرگون و هر روزش به شکلى  نمى در به سالم سرا این در واردین و ماند نمى

 یرت هدف همیشه اهلش و نایاب آن در آسودگى و نکوهیده آن در گذرانى است که خوش

 به بدانید اخد بندگان اى. سازد مى نابودشان مرگ به و کند مى پرت آنها به که هستند بال

از  که پیشینیان قبل رفت خواهید راهى همان دارید اختیار در آنچه و شما خود که درستى

 از انآثارش و آبادتر شما از هایشان خانه و درازتر شما از عمرشان که هایى شما رفتند، همان

 اندامشان. نیست آنها از خبرى هیچ و است خاموش آنها صداى اکنون ;بود تر مهم شما

و  هبرافراشت قصرهاى جاى به. است شده ناپدید آثارشان و خالى هایشان خانه پوسیده،

 خراب هک قبرهایى همان اند، سرنهاده سنگ و خاك بر لحد ى گوشه در گسترده، هاى بالش

 .است رفته فرو خود در و شده

 آشکار دنیا ارزشى با دقّت و تأمل در گفتار و رفتار امیرالمؤمنین)علیه السالم( پستى و بى

شنودى خداوند خ و رضا موجب آنچه جز و شویم بیدار غفلت خواب از باید لذا ;گردد مى

 است، خود را مشغول نسازیم. 

 

 العاقل یکفیه االشاره 

 سعدى نیز چه خوش سروده است: 

 دنیا آن قدر ندارد که بر او رشك برند *** یا وجود و عدمش را غم بیهوده خورند

 نظر آنان که نکردند بر این مشتى خاك *** الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند

 عارفان هرچه ثباتى و بقایى نکند *** گرهمه ملك جهان است به هیچش نخرند

 ندبصر دوستى با که شنیدى که به سر برد جهان *** حق عیانست ولى طایفه بى

 اى که بر پشت زمینى همه وقت زآن تو نیست *** دیگران در شکم مادر و پشت پدرند

 نگرند ان دگر خیره براو مىگوسفندى بَرَد این گرگ مزور همه روز *** گوسفند

 این سرایى است که البته خلل خواهد یافت *** خنك آن قوم که در بند سراى دگرند

 گذرند آن که پا از سر نخوت ننهادى بر خاك *** عاقبت خاك شده خلق بر او مى

 کاشکى قیمت انفاس بدانندى خلق *** تا دمى چند که باقى است غنیمت شمرند

 سیرند نیکو مردم جهان خار شود در بستان *** گل بىن میسّر خار گل بى

 مرد نکو نام نمیرد هرگز *** مرده آن است که نامش به نکویى ببرند [49]سعدیا

 اند زده دنیا براى که هایى مثل

 :فرماید لیه السالم( مىامیرالمؤمنین)ع

لُ وَ یَحْذَرُهَا هِمَثَلُ الدُّنْیَا کَمَثَلِ الْحَیَّةِ لَیِّنٌ مَسُّهَا وَ السَّمُّ النَّاقِعُ فِی جَوْفِهَا یَهْوِی إِلَیْهَا الْغِرُّ الْجَا)

دنیا مثل مار خوش خط و خالى است که دست به آن بکشى نرم است،  [50];(ذُو اللُّبِّ الْعَاقِلُ

 که ىکس و بندد مى دل آن به خورده فریب و نادان انسان ;ولى اندرونش زهر کشنده است

 .کند مى فرار آن از باشد دوراندیش عاقل
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به خدا سوگند این  [51];(یْنِی مِنْ عِرَاقِ خِنْزِیر فِی یَدِ مَجْذُوموَ اللَّهِ لَدُنْیَاکُمْ هَذِهِ أَهْوَنُ فِی عَ)

 در هک خوکى گوشت بى استخوان از است خوارتر و تر ارزش دنیاى شما به نظر من بى

 (. هاست جزام و مرض خوره باشد )این مرض بدترین بیمارى به مبتال بیمار دست

دَائِهِ وَ إِنَّ أَهْلَ الدُّنْیَا الدُّنْیَا تَغُرُّ وَ تَضُرُّ وَ تَمُرُّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ یَرْضَهَا ثَوَاباً لِأَوْلِیَائِهِ وَ لَا عِقَاباً لِأَعْ)

 زیان و کند به راستى دنیا مغرور مى [52];(هِمْ سَائِقُهُمْ فَارْتَحَلُواکَرَکْب بَیْنَا هُمْ حَلُّوا إِذْ صَاحَ بِ

 قرار شدوستان پاداش را آن نشد راضى که تعالى خداى راستى به ;است زودگذر و رساند مى

ستى آن( و یا کیفر دشمنانش قرار دهد )زیرا کیفر بعض گناهان در دنیا ممکن پ نظر از) دهد

 نیست(.

به درستى که مردم دنیا مانند کاروانى هستند که در محلّى پیاده شدند و اتراق کردند و هنوز 

 .نندک مى کوچ پس( حرکت) زند مى صدا را آنان کاروان راهنماى که اند، منزل نگرفته

 :فرماید امام باقر)علیه السالم( مى

مثل الحریص على الدنیا کمثل دودة القزّ کلّما ازدادت من القزّ على نفسها لفاً کان ابعد لها من 

دنیا داشته باشد، همانند کرم ابریشم است،  کسى که حرص بر ;[53]الخروج حتى تموت غماً

 ندت مى برخود تر بیش چه هر و کند سدّ را خود نجات راه تا تند آن چنان بر دور خود مى

 و غم از و شود مى مسدود راهش اصال باالخره تا شود، مى تر مشکل اش آزادى و خالصى

 .شود مى هالك اندوه

 على ما ال یزال یناسجه حریص***  حیاته طول المرء انّ تر اَلَم

 کدودٌ کدودِ القزّ ینسج دائماً *** فیهلك غمّاً وسط ما هو ناسجه

از بعضى حکما نقل شده که مثال انسان در دنیا، مثل  الدین اکمال از شیخ صدوق در کتاب

کسى است که در چاهى عمیق به ریسمانى آویزان شده است، چون به وسط چاه برسد به 

 دهایى بیند که دهن باز نموده که وقتى بیفتد او را ببلعد و نگاهى به باالپایین نگاه کند، اژ

کند دو موش سیاه و سفید ببیند که مشغول جویدن بندى هستند که او به آن آویزان است و 

در عین حال به دیوار چاه زنبور عسل النه کرده، و مقدارى عسل آمیخته با خاك از آن 

 عسل خوردن به ریسمان، شدن پاره و ها ه اژدها و موشب توجّه با شخص آن و ریزد، مى

 هچا از منظور آرى ;زنند مى نیش و گرفته را او دور هم زنبورها و شود مشغول آلود خاك

 مرتب که ـ روز و شب ها موش از و مرگ اژدها از و عمر ى رشته ریسمان، از و دنیا، همین

ك آلود، لذات دنیاست که با هزار گونه خا عسل از و ـ کنند مى پاره را انسان عمر ى رشته

درد و مصیبت و بیمارى و گرفتارى آمیخته است و زنبورها نیز اهل دنیا و حسودان و 

 بدخواهانند.

  
  
 

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/3.htm#_ftn51
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/3.htm#_ftn52
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/3.htm#_ftn53


46 

 

 حبّ مال و ثروت

 یستن شکى و دنیاست حبّ آثار از که است مال حبّ شهویّه، ى قوّه هاى صفت دوّم از شاخه

 : اند فرموده هک چنان هم ;ر مال تحصیل نشد انسان فقیر استاگ دارد، نیاز آن به انسانى هر که

دهد، و  کفر ى چه بسا فقر نتیجه ;[54]کاد الفقر ان یکون کفراً و کاد الحسد ان یغلب القدر

 حسد بر قضا و قدر چیره شود.

 هم ثروت و مال پس ;اگر انسان ثروتمند گردد، چه بسا سرکشى و طغیان کند و کافر گردد

 دست تهى انسان اگر. شود مى امتحان آن با انسان و دارد زیان و ضرر هم و سود و فایده

اگر  ناپسند است، و دوّمى و پسندیده اوّلى که مىورزد حرص یا و کند مى قناعت یا باشد،

 کند مى بخشش و بذل یا وـ  است ارزش ضد کهـ  تنگ دست و شود ثروتمند شد یا بخیل مى

 یصتشخ. است ممدوح و خوب باشد متعارف چه چنان و قبیح برسد اسراف حدّ به اگر که

 :است سروده چنین حافظ. نیست آسان خیلى هم از آنها مواد و صفات این

 ارزانى دار *** کین کرامت سبب حشمت و تمکین من استدولت فقر خدایا به من 

 مذمت مال

 :تعالى اهلل قال

كَ هُمُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تُلْهِکُمْ أَمْوالُکُمْ وَ ال أَوْالدُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِ)

 داخ که شود موجب شما اوالد و اموال نکند اید، اى کسانى که ایمان آورده [55];(الْخاسِرُونَ

 .زیانکارند باشند چنین این که کسانى و ببرید یاد از را

یعنى جز این نیست که اموال و اوالد شما براى  [56];(وَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْالدُکُمْ فِتْنَةٌ)

 شما فتنه و موجب امتحان است.

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

ل المال و الجاه فى دین الرجما ذئبان ضاریان اُرسال فى زریبة غنم باکثر فساداً من حبّ 

 حبّ از تاس تر کم ضررش کند، حمله گوسفندى ى دو گرگ گرسنه که به گلّه ;[57]المسلم

 .مسلمان مردِ دین به نسبت ثروت و ریاست

همانا دینار طال و درهم نقره  ;[58]لکا من کان قبلکم، و هما مُهلکاکمان الدنیا و الدرهم اه

 هالك کردند کسانى را که پیش از شما بودند و شما را نیز هالك و نابود خواهند کرد.

 من دست از تو تا: فرمود مى او به و گرفته مبارك دست در را اى رهامیرالمؤمنین درهم نق

 از ابن عباس روایت شده است که:  [59].ندارى من براى سودى نروى بیرون

آنها را برداشت و به چشمان و سینه چسبانید، سپس وقتى دینار و درهم سکّه زده شد شیطان 

ى من خواهد بود و همین  بوسید و گفت هرکس شما را دوست داشته باشد، به حق، بنده

 .[60]باشد موحد و نباشد پرست دوستى شما براى من بس است، حتى اگر بت

 مرحوم نسیم شمال گوید:

 حواس و هوش زن و مرد از اى اسکناس اى اسکناس اى اسکناس *** برده
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 تو همان بودى که با صد عزّ و ناز *** گاه منصب دادى و گاه امتیاز

 تو همان بودى که دزدان شرور *** جمع کردند از تو ملیان و کرور

 تا که مشتى اسکناس اندوختند خائنین خاك وطن بفروختند ***

و انصافاً پول از جمله چیزهایى است که سرفراز بیرون آمدن از امتحان آن خیلى سخت 

 است.

 یك داستان آموزنده

 داشتم مستحبات و واجبات به مقیّد و متدین دوستى اشرف نجف در: گفت یکى از اقوام مى

 اطاق در رده،ک تغییر وضعش دیدم ;مرفت او دیدن به مدّتى از پس. شد کویت ساکن بعداً که

: گفتم. کرد مى تماشا چنانى آن مبتذل هاى برنامه و بود رنگى تلویزیون خوابش و پذیرایى

 یادآورى وا به نخواند نماز شب آخر تا چون. دارم پول فالنى: گفت. نبودى گونه این که تو

رمضان هم  معلوم شد ماه. دارم پول فالنى: گفت! چه یعنى: گفتم. نیست حالش: گفت. کردم

 روزه نگرفته، چون پول داشته است. 

داستان مرحوم استاد شهید مطهرى در کتاب  [61]ى انصارى نیز معروف است. داستان ثعلبه

مود )صلى اهلل علیه وآله( درخواست نخدا ثعلبه از رسول: نویسند در توضیح آن مىراستان 

. کرد دعا( وآله علیه اهلل صلى)پیغمبر. کند تا پول دار شود و قسم یاد کرد حقش را ادا مى

 اطراف هاتد به سپس و مدینه خارج به که این تا شدند، زیاد و خرید گوسفند رأس چند پس

 علبهث نزد را کسى خدا کرد. پس رسول نمى شرکت جماعت و جمعه نماز در دیگر و رفت

 که است اى جزیه مثل که این ;دهم نمى: گفت او. بگیرد را گوسفندانش زکوة که فرستاد

 : شد نازل آیه این سپس ;ثعلبه بر واى: فرمود پیغمبر. گیرند مى کفّار از

نْ فَضْلِهِ وَ لَنَکُونَنَّ مِنَ الصّالِحِینَ فَلَمّا آتاهُمْ مِوَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ )

 هک بندد پیمان مىاز مسلمانان کسى است که با خدا  [62];(بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ

 فضل از خداوند وقتى پس شد، خواهد خوبان از و دهد مى صدقه حتماً شد ثروتمند اگر

 (. مینماید اعراض) گرداند مى رو و ورزیده بخل داد او به وکرمش

 گر به دولت برسى مست نگردى مردى. شیخ بها فرموده است:

 لکعب منه وضعهال تَغُرنْك من المرء لباس رقعه *** و قمیص فوق ساق ا

 و جبین الح منه اثر قد قلعه *** اره الدرهم تعرف غیّه او ورعه

یعنى به ظاهر انسان گول نخور و تحت تأثیر قرار نگیر، اگر لباس پینه دار و وصله زده یا 

 ها این چون ;پیراهن بلند تا زیر زانو دربر کرده باشد، و حتى در پیشانى او آثار سجده باشد

 ل را به او نشان بده تا بدى یا ورع و خداترسى او را بشناسى.پو نیست، مالك

 زهد چیست و زاهد کیست؟ 

 که دارىمق ترین زهد یعنى ضدّ محبّت دنیا و مال، و دل کندن از آنها و اکتفا نمودن به کم

زاهد و  ،بنابراین ;بماند محفوظ انسان اجتماعى شخصیت و آبرو و شود بدن سالمتى حفظ
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 و یادن از بهشت هاى پارسا کسى است که به جهت رسیدن به قرب معنوى الهى و نعمت

 تفااک زندگى حدّاقل به و بگذرد منصب و مقام مال، از، است آن در چه آن و گذرانى خوش

 مقدّس اتذ به تقرب و خدا به عشق خاطر به فقط که است این زهد، ى درجه باالترین. نماید

ز دنیا صرف نظر کند، نه به طمع بهشت و نه به جهت ترس از جهنم. پس زاهد ا تعالى، بارى

حقیقى کسى است که توانایى رسیدن به دنیا و مال و منال آن را داشته باشد، ولى به خاطر 

 دل هاآن از متعال، خداى به تقرّب یا و آخرت، هاى نعمت برابر در آنها ارزشى پستى و بى

یز فکرش راحت و آسوده است و هیچ غصّه و اندوهى نخواهد ن دنیا در حتى زاهد. بکند

 :فرماید داشت. بدین جهت امیرالمؤمنین)علیه السالم(مى

رَحُوا بِما الزُّهْدُ کُلُّهُ بَیْنَ کَلِمَتَیْنِ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِکَیْال تَأْسَوْا عَلى ما فاتَکُمْ وَ ال تَفْ)

تمام زهد  [63];(لَمْ یَأْسَ عَلَى الْمَاضِی وَ لَمْ یَفْرَحْ بِاآلتِی فَقَدْ أَخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَیْهِ آتاکُمْ وَ مَنْ

 اندوه اید، دست دادهبین دو کلمه از قرآن است. خداوند فرموده هرگز بر آن چه از 

 به و وردنخ افسوس گذشته بر که کسى و نشوید، شاد شده، داده شما به آنچه از و نخورید،

 (.یندهآ و گذشته به اعتنایى بى) است گرفته سمت دو از را زهد پس نگردد، شاد آینده

 یکى از دانشمندان خارجى گفته است در قرآن مسلمانان یك آیه وجود دارد که اگر مردم

 دنیا به آن عمل کنند، هرگز پیر نخواهند شد و آن این است که: 

 .[64](لِکَیْال تَأْسَوْا عَلى ما فاتَکُمْ وَ ال تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْ وَ اللّهُ ال یُحِبُّ کُلَّ مُخْتال فَخُور)

 :فرماید حضرت على)علیه السالم( مى

را تو در دنیا زهد  [65];(ازْهَدْ فِی الدُّنْیَا یُبَصِّرْكَ اللَّهُ عَوْرَاتِهَا وَ لَا تَغْفُلْ فَلَسْتَ بِمَغْفُول عَنْه)

 کنى، لتغف نباید و دهد نشان تو به را دنیا هاى زشتى و ها بدى خداوند تا کن خود ى پیشه

 .دارد رسى حساب تو کارهاى ى همه چون

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

هرکس بخواهد  ;[66]من اراد ان یؤتیه اهلل علماً بغیر تعلّمُ و هدى بغیر هدایه فلیزهد فى الدنیا

که خداوند به او دانش و علم دهد، بدون درس خواندن و هدایت کند بدون راهنما، پس 

 در دنیا زهد ورزد و از آن دل بکند.

یعنى از دنیا دل  ;[67]ما فى ایدى الناس یحبّك الناسازهد فى الدنیا یحبّك اهلل، و ازهد فی

 ات بردار، دل است مردم نزد در آنچه از و بدارد دوست را تو خدا تا باش، عالقه بردار و بى

 .باشند داشته دوست را تو مردم

 عباس ابن به( ع)امیرالمؤمنین جالب ى نامه

 عبداهلل به اى هنام پارسایى، و زهد و دنیا، به اعتنایى ى بى امیرالمؤمنین)علیه السالم( درباره

 نوشته الط آب با است سزاوار قمى عباس شیخ حاج مرحوم قول به که است نوشته عباس ابن

 : گوید هم چنان که خود ابن عباس مى [68];شود
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فانّ : بردمن سود کالم، این مثل سخنى هیچ از( وآله علیه اهلل صلى)خدا پس از سخن رسول

المرءَ قد یسرّه درك مالم یکن لِیفوته، و یسوئه فوت مالم یکن لیدرکه، فلیکن سرورك بما 

من آخرتك، ولیکن اسفك على مافاتك منها، و ما نلتَ من دنیاك فال تکثر به فرحاً، و  نلت

پس از حمد و ستایش خدا  [69];مافاتك منها فال تأس علیه جزعاً، ولیکن همّك فیما بعد الموت

 تخواس که چیزى به رسیدن از شود مى خوشحال و شاد انسان، همانا خدا، و درود بر رسول

 هک چیزى دادن دست از سبب به گردد مى ناراحت و نرود، او دست از حتماً که بوده خدا

 از ىنعمت رسیدن خاطر به تو شادى باید عباس، ابن اى پس ;نرسد او به حتماً بوده مقدّر

 از آنچه به ولى باشد، آن دادن دست از خاطر به تو ى ندوه و غصّها و آخرت، هاى نعمت

 آنچه نچو) نخور افسوس رفته، دستت از آنچه به و نباش، خوشحال خیلى اى، رسیده دنیا

 . دباش مرگ از بعد براى تو کوشش و همّت باید و( رود مى بین از باالخره هست، دنیا در

 شده نقل (السالم علیه)العابدین زین بى از امامدر شب بیست و هفتم ماه رمضان دعاى جال

 : خواندند مى آخر تا شب اوّل از مکرّر حضرت که است

اللهم ارزقنى التجافَى عن دار الغرور، و االنابة الى دارالخلود، و االستعداد للموت قبل حلول 

 جاوید ى هخان به و بکنم دل دنیا غرور ى پروردگارا به من روزى بفرما که از خانه ;الفوت

 .آن زمان رسیدن از پیش مرگ، براى شوم مهیّا و بازگردم، آخرت

و در فضیلت و شرافت زهد همین بس که از صفات بارز انبیا و اولیاى خدا بوده است.اکثر 

خوراك حضرت موسى و عیسى)علیهما السالم(نباتات و برگ درختان بود. لباس حضرت 

 اگر ودب کجا هر در. نداشت هم اى و خانه و کاشانه بود مو از اى عیسى)علیه السالم( بافته

. گرفتن دنیا به انس اصال ;نکرد اختیار هم فرزند و زن خوابید، مى جا همان رسید، مى شب

 فاطمه و(مالسال علیه)امیرالمؤمنین و(وآله علیه اهلل صلى)اکرم رسول اعتنایى بى و زهد

 از نمونه چند هب;نیست و مستغنى از بیان است درك قابل ما براى دنیا، به( السالم علیها)زهرا

 : کنیم مى اشاره آنها

 : گوید . عایشه مى1

 گذشت مى ها شب و بود خرما ما خوراك تر بیش( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول ى در خانه

 لىص)حضرت که زمانى تا و شد نمى روشن روشنایى جهت چراغى و خوراك براى آتشى و

ود، دنیا بر ما سخت گذشت و وقتى آن جناب رحلت کرد، دنیا به ما رو زنده ب(وآله علیه اهلل

 . [70]آورد

. اوّلین روزى که امیرالمؤمنین به خالفت رسید و با او بیعت کردند، دستور داد فقرا جمع 6

تمام موجودى بیت المال را تقسیم کرد، سپس بیل و زنبیل خود را برداشت و در  شدند و

 .[71]بیرون مدینه، نزدیك مسجد قبا مشغول کار خود شد

ربذه توقف نمودند و داخل خیمه شدند. . در بین راه بصره براى جنگ صفین، حضرت در 3

جمعى از اصحاب و حجّاج منتظر بودند آن حضرت بیرون بیایند، ولى طول کشید و نیامدند. 
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 وصله و پینه را خود نعلین جناب آن دیدم. شدم وارد و گرفتم اجازه: گوید ابن عباس مى

ضرت یست. حن دوختن کفش وقت که حاال شماست، منتظر جمعیت: کردم عرض زنند، مى

 فتج را نعلین بعد ;جواب مرا نداده به کار خود ادامه دادند، تا این که کارشان تمام شد

 با فرمود. ندارند قیمتى: گفتم. دارند ارزش مقدار چه ها این عباس، ابن: فرمودند کرده،

 :فرمود. درهم یك از تر کم: گفتم. حال همین

به خدا سوگند این جفت  [72];(مْرَتِکُمْ إِلَّا أَنْ أُقِیمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِالًوَ اللَّهِ لَهِیَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ إِ)

اطلى ى حقى کنم و یا ب اقامه که آن مگر شما، بر حکومت از است تر نعلین نزد من محبوب

 : گوید . سوید بن غفله مى4[73]را از میان بردارم.

دم روى دی ;شدم وارد جناب پس از آن که مردم با حضرت )علیه السالم(بیعت کردند بر آن

 یا کردم عرض. نیست اسباب و زندگانى ى حصیر کوچکى نشسته و در خانه هیچ وسیله

 است یاجاحت مورد که وسایلى چرا شماست، اختیار در المال بیت که اکنون امیرالمؤمنین،

 : فرمود حضرت کنید؟ نمى تهیّه

لیل الیها متاعنا و انّا عن ق انّ البیت الُیتأثث فى دار النقلة و لنا دار امن قد نقلنا الیها خیر

 اریمد دیگرى امن ى خانه ما نیست، الزم اثاث موقتى ى اى پسر غفله، در خانه ;صائرون

 .رفت خواهیم جا آن زودى به و ایم، فرستاده جا آن را وسایل بهترین که( بهشت)

ه هایى از ننمو و نماید، . امیرالمؤمنین)علیه السالم( تمجید فراوانى از زهد و پارسایى مى5

 آخرش رد که آن تا فرماید، مى بیان( وآله علیه اهلل صلى)اکرم زهد انبیاى عظام و رسول

 :فرماید مى

هَا عَنْكَ وَ اللَّهِ لَقَدْ رَقَّعْتُ مِدْرَعَتِی هَذِهِ حَتَّى اسْتَحْیَیْتُ مِنْ رَاقِعِهَا وَ لَقَدْ قَالَ لِی قَائِلٌ أَلَا تَنْبِذُ)

 قدر آن را ام به خدا سوگند این جُبّه [74];(عَنِّی فَعِنْدَ الصَّبَاحِ یَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَى فَقُلْتُ اغْرُبْ

ن، آن را از ؤمنیامیرالم یا: گفت من به کسى و کشیدم، خجالت خیاط از دیگر که زدم وصله

 مه دیگرى درد به یعنى خورد، خود دورکن، )مناسب شما نیست( به درد پرت کردن مى

 گزارى سپاس رُو شب مردم از بامداد، هنگام برم، از شو گم دادم، جوابش ;خورد نمى

 .شود مى

 لمثلىا ضرب فارسى در که چنان هم;گردد مى معلوم آینده در انسان زحمت ى پس نتیجه

 .«است خوش آخرش شاهنامه» یا «.شمارند مى پاییز وقت را ها جوجه»د: زنن مى

 نزلم در افطار خوردنش، ضربت شب در( السالم علیه)على حضرت که اید . همه شنیده2

 کرد عتراضا است، نمك و شیر و نان سفره بر که کرد مشاهده وقتى و بود، کلثوم ام دخترش

 خواست چون و باشد؟ غذا نوع دو پدرت ى سفره بر که اى دیده وقت چه ;دخترم: فرمود و

 .بردار را شیر نه،: فرمود بردارد، را نمك

 

 

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/3.htm#_ftn72
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/3.htm#_ftn73
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/3.htm#_ftn74


51 

 

 (ره)خمینى زهد امام

 با اشته،ند دنیا به توجهى علما و مراجع دین، بزرگان اصحاب، ،(السالم علیهم)اطهار ى ائمه

ر زندگى د خودم آنچه به. اند نموده سپرى را خود عمر آن، به اعتنایى بى و زهد کمال

 در( عنه اهلل رضی)خمینى بزرگ مرجع تقلید، رهبر کبیر انقالب اسالمى ایران، مرحوم امام

 محقرى ى خانه اشرف، نجف به ایشان تشرف از پس: کنم مى اشاره کردم مشاهده اشرف نجف

 بود متر 161 حدود آن اندرونى و بیرونى مساحت تمام که نمودند اجاره حویش ى محلّه در

 نفر 41 الى 31 گنجایش و بود متر پانزده حدود که بود باال ى ذیرایى آن در طبقهپ اطاق و

 بروجردى  العظمى اهلل آیة مرحوم ى مدرسه در ـ جماعت نماز و تدریس براى و ;داشت را

 و لباس در و کردند، مى آمد و رفت پیاده ـ مطهّر حرم و انصارى، شیخ مرحوم مسجد و

 اى انهخ که کردند اصرار ایشان به چه هر و نمودند، اکتفا مى مقدار ترین ساده به خوراك

 خانه یزن مصطفى آقا حاج مرحوم براى که نشدند حاضر حتى ;نفرمودند قبول کنند تهیه

 شب ای زیارتى، ایّام براى. بود نموده اجاره محقّرى ى خانه هم ایشان بلکه شود، خریدارى

 پیروزى از سپ که چنان هم ;رفتند یل کرایه مىاتومب با شدند، مى مشرف کربال به که جمعه

 جعیت،مر شخصیت، ثروت، مقام، پُست، و نمود، زندگى صورت همان به نیز اسالمى انقالب

حرکه کالجبل ال ت نگذاشت، بزرگوار آن ى روحیه در تغییرى گونه هیچ غیره و رهبریت،

 باسل جماران، ى سینیهح اش پذیرایى جماران، وقفى محقّر ى منزلش همان خانهالعواصف. 

 یدس حاج االسالم حجة رسماً نمود، رحلت دنیا از هم وقتى وجه، ترین ساده به خوراکش و

 قحقو است موجود بانك در( ره) امام مرحوم نام به که هایى پول که نمود اعالم( ره) احمد

آرى این است معناىِ والیت  [75].گردید ها ى حوزه شهریّه صرف ها مدّت تا اند،که شرعیه

 .کند درك تواند فقیه که دنیاى متمدّن مادى نمى

 یك حقیقت تلخ

در دنیاى مادّى کنونى، مردم جهان، حتى در ایران اسالمى، آن چنان گرفتار مادّیات و 

 و انبیا هاى سرگذشت و دنیا به اعتنایى ند که زهد و بىا تشریفات زندگى شده

 که چنان ;ستا افسانه به شبیه آنها براى علما و صلحا و امامان و( السالم علیهم)امیرالمؤمنین

 شاید الاص و دارد، فاصله ها فرسنگ آنان با ما زندگى وسایل منزل، پوشاك، خوراك، رفتار

. کند دگىزن محقّر ى لباس کهنه بپوشد و در خانه و باشد، ساده کسى که باشد ممکن غیر

 تعیّش و مادّى نیاىد دنیا، اصال و شده تر بیش زندگى تشریفات تحمیلى، جنگ از بعد متأسفانه

 انخودش خیال به و دارند توجه چیزها این به ایران از بیش شرق و غرب دنیاى ;است شده

 سالم وابج فرصت که کنند نقل مى بعضى که آن حال و ;کنند مى زندگى مطلق آزادى در

 بیش هاى هخان روحانیون، یا مؤمنین از بعضى که شود مى شنیده گاهى و ندارند را یکدیگر

 مخارج و مجالس و تشریفاتى هاى مسافرت یا و چنانى آن ماشین یا و تومانى میلیون صد از
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 اند، بذیر و نامناسبت و اسراف آنها از بسیارى که دارند ها جشن و ها عروسى در آور سرسام

 .نیستند سازگار سلیم عقل با وجه هیچ به و ندارند، درستى و صحیح محمل هیچ و

  نیازى صفت غنا و بى

 عبارت که است نیازى بى و غنا گیرد، مى سرچشمه شهویه ى صفت سوّم از صفاتى که از قوّه

 آورد. غنا مراتب و دست به بتواند است انسان نیاز و احتیاج مورد چه هر که این از است

 اقسام زیادى دارد که بعضى از آنها مذموم و ناپسند و بعضى ممدوح و پسندیده است.

بعضى از افراد در جمع کردن مال و ثروت کوشش فراوانى دارند و خود را به زحمت و 

 تمندانثرو ها این ;شوند مى متأثر و ناراحت شود تلف آن از اندکى اگر و دارند، مشقّت وامى

 .اند یصحر

 ستد از را آن اگر و شادند آن داشتن به و رسند بعضى بدون زحمت و مشقّت به ثروت مى

 . نیستند حرص از خالى هم افراد این خورند، مى غصّه بدهند

 اگر و هستند خوشحال داشتنش از و آورند گروهى دیگر ثروت را بدون زحمت به دست مى

 .یندگو قانع ثروتمند ها این به ;شوند نمى اندوهناك زیاد و اند خیال بى شود تلف هم

 و هم چنین ثروت و مال یا تمامش حالل ;پس انسان غنى و ثروتمند، یا حریص است و یا قانع

 پرداخت اش مستحبهثروت و مال حالل هم یا حقوق واجبه و  ;است و یا حرام و یا مخلوط

 دارد ىمراتب و درجات که بخشش و بذل و انفاق یعنى حقوق، پرداخت ;شود نمى یا شود مى

 سانان اگر بنابراین، ;است غیره و زکوة و خمس از واجبه، حقوق پرداخت آنها ترین کم و

 صهغ آن براى شد تلف اگر و برساند نیز حالل مصرف به و آورد دست به را حاللى مال

د، این ثروت ارزشمند و ممدوح است و غیر آن ضد ارزش و مذموم است. روى این نخور

 : تعالى اهلل جهت آیات و روایاتى در مذمت آن وارد شده است. قال

 غنى و ثروتمند که ببیند اگر شود انسان سرکش مى [76];(إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى)

 .است شده

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

یدخل فقراء امّتى الجنة قبل اغنیائهم بخمسمأة عام، و قال اطلعت على الجنة، فرأیت اکثر 

فقراى امّت من پانصد سال [77];فرأیت اکثر اهلها االغنیآءِاهلها الفقراء، و اطلعت على النار، 

 اهل تر یشب دیدم بهشت، بر شدم آگاه: فرمود و شوند، پیش از اغنیاى ایشان وارد بهشت مى

 .ندباش مى ثروتمندان آن ساکنان تر آتش، دیدم بیشبر شدم آگاه و هستند فقرا آن

 فقر و تنگدستى

 فقر، ضد غنا است و عبارت است از: نداشتن آنچه به آن نیاز است، و آن بر دو قسم است: 

 واجب ذات جز به دارند، مال غیر و مال به مطلق نیاز موجودات ى . فقر حقیقى که همه1

ناى مطلق است که هیچ گونه نیازى ندارد، و آن غ آن مقابل و ;شأنه جلّ احدیت الوجود

 : ستا شده اشاره معنا این به شریفه ى آیه در که چنان هم ;هم مختص به ذات مقدّس اوست
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 شما ى اى گروه مردم، همه [78];(یا أَیُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللّهِ وَ اللّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ)

 .است محض نیاز بى و مطلق غنى خدا فقط و نیازمندید تعالى خداى به

. فقر اضافى که به معناى احتیاج به مال و بعض لوازم زندگى است. چنین فقرى مورد بحث 6

آن که انسان مال را خیلى دوست بدارد و با زحمت از  ماست و آن بر چهار قسم است: اوّل

هر راهى )حتى حرام( آن را به دست آورد که در علم اخالق به چنین شخصى حریص 

دوّم آن که مال را دوست بدارد، ولى از هر راهى و با زحمت زیاد به دست نیاورد،  ;گویند

 رغبتى اصال هک آن سوّم ;انع گویندبلکه اگر با مشقّت کم به دست آورد، شاد گردد، که به او ق

 رجیحت وجودش بر را عدمش یعنى آید، مى بدش آن از بیاید، دستش به اگر و ندارد مال به

 ،است بیزار آن از نه و دارد مال به محبت نه که آن چهارم ;گویند زاهد او به که دهد، مى

 شا ى است و به وظیفهراض خود خداى از حال دو هر در و مساوى او نزد عدمش و وجود بلکه

 و ممدوح قیرف اخیر، قسم سه. گویند عارف فقیر یا راضى، و مستغنى او به که کند، مى عمل

 ;است ربهت حریص، ثروتمند و غنىّ از که است، حریص فقیر نیز اوّل قسم و است، ارزشمند

م ه و است حریص هم که ثروتمند برخالف دارد، نیّت سوء فقط و است، دست تهى او چون

 افضل و برتر غنا، صفت از خود خودى به فقر صفت پس. کند نمى عمل خود ى به وظیفه

 .است

 فقر افضل است یا غنا

در بعضى روایات، از فقر تعریف شده است. از پیامبر اکرم)صلى اهلل علیه وآله( روایت شده 

 است که:

امتنى مسکیناً و  مسکیناً و اللهم احینى)صلى اهلل علیه وآله(قال الفقر فخرى و به افتخر و قوله

 رب مرا خدایا: فرمود و بالم، فقر افتخار من است و به آن مى ;[79]احشرنى فى زمرة المساکین

 قرا محشور دار.ف گروه با مرا قیامت روز در و بمیران و بدار زنده فقر

 :فرماید مى( السالم علیه)صادق امام

کلّما ازداد العبد ایماناً، ازداد ضیقاً فى معیشته، و قال لوال الحاح المؤمنین على اهلل فى طلب 

 تر هر اندازه ایمان بنده بیش [80];الرزق لنقلهم من الحال التّى هم فیها الى حال اضیق منها

 ىروز درخواست خدا از که نبود مؤمنین اصرار اگر و گردد، تر سخت او بر زندگى شود،

 .گرفتند مى قرار بدترى حالت در دارند که زندگى فشار آن از آینه هر کنند، مى

 از ابى جعفر)علیه السالم( نقل شده است:

اذا کان یوم القیمه امراهلل تعالى منادیاً ینادى بین یدیه این الفقرآءِ فیقوم عنق من الناس کثیر، 

فیقول عبادى، فیقولون لبیك ربّنا فیقول انّى لم افقرتکم لهوان بکم علىّ، ولکن انّما اخترتکم 

فکافوه عنّى  ،لمثل هذا الیوم، تصفحوا وجوه الناس، فمن صنع الیکم معروفاً لم یصنعه االّ فىّ

 داص منادى او حضور در که دهد هنگامى که روز قیامت شود، خداوند دستور مى [81];بالجنةّ

را صدا  د ایشانخداون. ایستند مى پا سر مردم از زیادى جماعت پس فقرا؟ هستند کجا: بزند
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 رامىاحت بى سبب به دنیا در را شما من: فرماید مى. گویند مى لبیك همه پس ;زند مى

 کنید، گاهن مردم صورت به ;ام نموده انتخاب را شما روزى چنین براى بلکه نکردم، تنگدست

ید و نمای انجبر را او امروز بود، اهلل الى قربة فقط کارش و نمود نیکى دنیا در شما به هرکس

 به بهشت ببرید.

 حافظ گوید:

 دولت فقر خدایا به من ارزانى دار *** کین کرامت سبب حشمت و تمکین من است

 :فرماید مى( السالم علیه)رضا امام

من لقى فقیراً مسلماً و سلّم علیه خالف سالمه على الغنى لقى اهلل یوم القیمة و هو علیه 

دى با اگر ثروتمن [83];و قال الفقر شین عند الناس و زین عنداهلل، یوم القیمه [82]غضبان،

فقیرى مالقات کند و همانند ثروتمند به او سالم نکند )مثال صبر کند تا فقیر بر او سالم کند 

 خشمگین او از خدا که حالى در کند واو جواب دهد(، روز قیامت خداوند را مالقات مى

 نزد متقیا روز ولى نیست، پسندیده مردم نزد در دستى تهى و فقر گرچه: فرمود و باشد،

 الى زینت است.تع خداى

 روایاتى در مذمت فقر و جمع آنها با روایات مدح آن

 :فرماید مى(السالم علیه)صادق و در عین حال در بعض روایات از فقر نکوهش شده است: امام

نزدیك است که فقر و تنگدستى  ;[84]کاد الفقر ان یکون کفراً و کاد الحسد ان یغلب القدر

 کفر باشد و نزدیك است حسد بر قضا و قدر چیره شود.

و شاید مراد از این خبر این باشد که چه بسا شخص فقیر نتواند صبر کند و کالمى بگوید یا 

ر ولى اگر فقی ;رفتارى کند که موجب خشم خدا شود، و خداى ناکرده از دین خارج گردد

 شکر خدا را به جا آورد و شکیبا باشد و تحمّل کند، فضیلت و شرافت دارد.

 روایات بین جمع و کالم ى نتیجه

هم چنین  ;مسلماً فقرِ با صبر و قناعت، افضل و برتر است از غناى با حرص و بُخل و خسیسى

 ولى ;لهرص و آه و ناشکى نیست که ثروتِ با انفاق و بذل و بخشش، بهتر است از فقر با ح

 ستحبهم و واجبة حقوق پرداخت و انفاق با ثروتِ و غنا آیا که است این در تردید و اختالف

 از بعضى. خدا زا بودن راضى و شکیبایى و قناعت با فقر یا است، بهتر خدا بندگان به کمك و

: فرماید ىعادات مالس جامع صاحب. را فقر دیگر، برخى و اند دانسته افضل را غنا اخالق علماى

 انجام از را او و شود متعال خداى با بنده ارتباط باعث تر بیش که کدام هر که است آن حق

 .است افضل همان نکند، دور عبودیت و وظیفه

 کلمش و دارند مختلفى حاالت و مراتب غنا، و فقر از کدام هر: فرماید مى [85]البحار در سفینة

 تر سالم و ربهت دو، هر از کفاف و متوسط حدّ ظاهراً ولى بدانیم، افضل و برتر را یکى که است

 بهاء خشی است، شده عفاف و کفاف تقاضاى دعاها، از بسیارى در لذا ;است تر کم خطرش و

 :فرماید مى
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 ار که اندازه نکوست *** هم الیق دشمن است و هم الیق دوستاندازه نگه د

 گر نبود اسب مطال لگام *** زد بتوان با قدم خویش گام

 ور نبُوَد مشربه از زرناب *** با دو کف دست توان خورد آب

 ور نبود بر سر خوان آن و این *** هم بتوان ساخت به نان جوین

 ساتر تن بس تو را کهن دلق***  را تو اطلس ى ور نبود جامه

 خویش انگشت به کرد توان شانه***  ریش بهر نبود ار عاج ى شانه

 جمله که بینى همه دارد عوض *** وز عوضش گشته میسّر غرض

 [86]آنچه ندارد عوض اى هوشیار *** عمر عزیز است غنیمت شمار

 ى وظیفه انجام و متعال خداى خشنودى و رضا تحصیل رسد، آرى آن چه مهم به نظر مى

 و تثرو با خواه و باشد، تنگدستى و فقر با همراه خواه است، عبادت و اطاعت و عبودیت

 .مال

 یکى درد و یکى درمان پسندد *** یکى وصل و یکى هجران پسندد

 و درد و درمان *** پسندم آنچه را جانان پسنددمن از هجران و وصل 

 سزاوار است که فقیر این صفات را داشته باشد

 فقیر باید داراى صفاتى باشد: 

، است. از این که فقیر است ناراحت نباشد و آن را نقص نداند، چون خواست خدا بوده 1

  ;است او امتحان از تر سخت ثروتمند امتحان زیرا ;پس باید راضى و خوشحال باشد

. توکلش بر خدا باشد و اطمینان داشته باشد که رزق به قدر ضرورى به او خواهد رسید و 6

  ;چشم طمع از مال مردم ببرد

)علیه . صابر و شکیبا باشد و شکر خدا را در همه حال به جا آورد. امیرالمؤمنین3

 :فرماید السالم(مى

انّ لِلّه عقوبات بالفقر، و مثوبات بالفقر، فمن عالمات الفقر اذا کان مثوبةً، ان یُحسن علیه خلقه، 

و یطیع به ربَّه، و ال یشکو حاله و یشکر اهلل تعالى على فقره، و من عالماته اذا کان عقوبة، ان 

فقر از جانب  [87]ر الشکایة، و یتسخّط بالقضآءیسوء علیه خُلقه، و یعصى ربّه بترك طاعته، و یکث

 فقرى ى خدا براى بعضى کیفر و عقوبت و براى بعضى موجب ثواب و کرامت است. نشانه

 ماید،ن وده، و مطیع پروردگار مىنم خلق خوش را خود صاحب که این است ثواب سبب که

 ولى .آورد مى جا به را خدا شکر فقر، حال همان بر بلکه ندارد، شِکْوه حالش از گاه هیچ و

 خدا افرمانىن و نموده اخالق بد را صاحبش که، است این است کیفر سبب که فقرى ى نشانه

 اى الهى راضى نیست.قض به و دارد ناله و آه و شِکْوه زیاد و نماید، مى عبادت ترك به

 . نیست فضیلت و ثواب موجب فقرى هر که شود پس، از این حدیث استفاده مى
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 نیازى . سزاوار است که فقیر منیع الطبع باشد، نادارى خود را پنهان کند، اظهار استغنا و بى4

، کندن تواضع مال، خاطر به آنها، مقابل در و کند، کم ثروتمندان با را آمدش و رفت نماید،

 :فرماید بلکه تکبّر هم بکند. امیرالمؤمنین)علیه السالم( مى

لْأَغْنِیَاءِ اتِّکَالًا امَا أَحْسَنَ تَوَاضُعَ الْأَغْنِیَاءِ لِلْفُقَرَاءِ طَلَباً لِمَا عِنْدَ اللَّهِ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ تِیهُ الْفُقَرَاءِ عَلَى )

چه نکو است فروتنىِ ثروتمندان براى فقیران بجهت پاداشى که در نزد  [88];(عَلَى اللَّهِ

 بر اعتماد جهت هب اغنیاست به نسبت دستان تهى اعتنایى خداست و از آن نیکوتر، تکبر و بى

 .تعالى خداى

بلند نظرى و بخشش، زینت و آرایش تنگدستى  [89];(الْعَفَافُ زِینَةُ الْفَقْرِ وَ الشُّکْرُ زِینَةُ الْغِنَى)

 و شکر گزارى، زینت توانگرى است. ;است

اشد ممکن است باعث خیانت و دزدى در مردان و عدم نجابت در اگر فقر با عفاف همراه نب

 .شود مى طاغى و یاغى انسان نباشد، شکر با همراه اگر ثروت چنین هم ;زنان شود

. جا دارد که فقیر با همان تنگدستى، بذل و بخشش )هر چند اندك( داشته باشد، چون 5

 کمال الجود، بذل الموجود، یعنى :اند گفته که چنان هم ;ثواب و پاداش آن چند برابر است

 نهایت سخاوت این است که آنچه دارد بذل کند. 

 .بیش ندارد نوا بى کند چه درویش، ى برگ سبزى است تحفه

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

درهم من الصدقه افضل عند اهلل من مأة الف دینار، قیل و کیف ذلك یا رسول اهلل، قال 

عرض ماله مأة الف دینار یتصدّق بها، و اخرج رجل درهمأ من درهمین ال  اخرج رجل من

یك  [90];یملك غیرهما طیبة به نفسه، فصار صاحب الدرهم افضل من صاحب مأة الف دینار

زد خداى متعال چه بسا افضل باشد از صد هزار دینار طال. عرض شد درهم نقره صدقه، در ن

 قهصد دینار هزار صد خود، بسیار و فراوان مال از شخصى: فرمود شود؟ چگونه چنین مى

 که دهد مى صدقه درهم یك است درهم دو که خود دارایى تمام از دیگرى و دهد، مى

 د هزار بهتر و برتر است.ص آن از درهم یك همین پس ندارد، هیچ آنها از غیر

 :فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم( مى

از بخشیدن چیز اندك شرم نکن، زیرا  ;[91]ال تستح من اعطآء القلیل فانّ الحرمان اقلّ منه

 .است تر آن کمنومید کردن طرف، از 

 نیم نانى گر خورد مرد خدا *** بذل درویشان کند نیمى دگر

 هفت اقلیم ار بگیرد پادشاه *** هم چنان در بند اقلیم دگر

 ى اندازه هب فقط اگر ;. سزاوار است که فقیر بیش از نیازش ذخیره سازى و پس انداز نکند2

 بردارد وزر چهل نیاز ى اگر به اندازه و بود، خواهد صدّیقین از بگیرد روز شبانه یك احتیاج

 سه منمؤ فقراى پس است، صالحین از بگیرد سال یك ى اندازه به اگر و است، متقین از

 . صالح و متقى صدیق،: اند دسته
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 و خود سال یك زندگى معاش امرار و لباس و خوراك احتیاجِ ى امّا اگر کسى به اندازه

 .بگیرد زکوة و صدقه تواند ر نیست، بلکه غنى است و نمىفقی شرعاً باشد، داشته را اش خانواده

 فقیر سائل به کف

انسان مؤمن، هر اندازه فقیر و تنگدست باشد، نباید به سوى کسى دست نیاز دراز کند و از او 

د و النفس باش عفیف باید تواند سؤال و طلب مال نماید، مگر در صورت اضطرار، و تا مى

 باشد، ئلسا خوارى و ذلّت و خدا، از ى اظهار احتیاج نکند، و چه بسا اگر سؤال مستلزم شکوه

 ستىرودربای در یعنى باشد، ناراضى دل ته از و بدهد چیزى شونده سؤال که شود موجب یا

 اهلل ىصل)خدا رسول. نیست حالل مالى چنین. بدهد خودنمایى و ریا براى یا و گیرد قرار

 :فرماید علیه وآله( مى

هرکس از  ;[92]من سَئِل و له ما یُغنیه، جآء یوم القیمة و وجهه عظم یَتَقَعْقَع، لیس علیه لحم

 در شود ز قیامت محشور مىمردم سؤال کند و خوراك و پوشاك خود را داشته باشد، رو

 .باشد نداشته گوشت هیچ و باشد، خالى استخوان او صورت که حالى

ة ما من عبد فتح على نفسه باباَمن المسألة، االّ فتح اهلل علیه سبعین بابا من الفقر، و قال انّ المسئل

 باز خود روى به سؤال از درى اى هیچ بنده ;[93]ال تحلّ االّ لفقر مدقع، او غُرم مُفظع،

 کند، ىم باز او روى به فقر درب هفتاد خداوند که آن مگر زند، نمى رو کسى به و کند نمى

 .کننده رسوا بدهى یا و کشنده، فقرى در مگر نیست، جایز زدن رو و سؤال: فرمود و

 رضع و رسیدند(وآله علیه اهلل صلى)اکرم روایت شده که جمعى از انصار خدمت رسول

 چه: فرمود. است مهمّى حاجت: گفتند چیست؟: فرمود. داریم شما از حاجتى ما: کردند

 و تانداخ زیر به مبارك سر حضرت. شوید ضامن ما براى را بهشت: کردند عرض حاجتى؟

 احدى از اشم که آن شرط به شوم، کرد و فرمود: ضامن مى بلند را سر بعد کرد، فکر مقدارى

 سؤال هم از کدام هیچ ماجرا این از بعد. نخواهید کسى از چیزى و نزنید رو و نکنید سؤال

 و بود سوار آنها از کسى اگر حتى داد، مى انجام خودش را کارش کس هر و کردند نمى

ستاده داشت، و به رفیقش که کنارش پیاده ای مى بر و شد مى پیاده افتاد، مى دستش از تازیانه

 که سىک از و ریخت مى آب خودش شد مى اش تشنه سفره سر کسى اگر یا ;گفت بود نمى

 کارى اصلح و علما از بعضى که شده نقل و ;کرد نمى آب درخواست بود، آب به تر نزدیك

. کرد ار نمىواگذ خودش ى بچه به حتى دیگرى، به آمد، مى بر خودش ى عهده از که را

 وان،ت صورت در شد، خواهش و سؤال او از اگر دارد، وظیفه مسلمان شخص که نماند ناگفته

 : تعالى اهلل قال. نکند محروم را او و برآورد را مسلمان برادر حاجت

 سائل را نباید محروم کنى. [94];(وَ أَمَّا السّائِلَ فَال تَنْهَرْ)
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 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

سائل  [95];ال تردّوا السائل ولو بشق تمره، و قال لوال ان المساکین یکذبون ما افلح من ردّهم

 دروغ هب فقیران که نبود اگر: فرمود و باشد، خرما ى را ردّ نکنید هرچند به نصف یك دانه

 .بدهد ردّ جواب را آنها که کسى شد نمى رستگار آینه هر کنند، مى سؤال

ج محتا و واقعى قیرف هستند، کف به سائل که کسانى تر متأسفانه یا خوشبختانه در زمان ما بیش

 دار پول که شود مى معلوم سائل، افراد مردن از بعد که شود نیستند، و بسیار شنیده مى

 کنند، ىم حاجت اظهار چنان گاهى چون بود، سنگین ما ى وظیفه نبود چنین اگر. اند بوده

 افراد تر یشب که شکر را خدا: اند فرموده که شد نقل علما بعضى از. میرد مى گرسنگى از که

 .بود سنگین خیلى ما ى وظیفه وگرنه گویند دروغ مى کف به سائل

 مال طلبى حرص یا فزون

 که نفسانى صفتى از است عبارت آن و است حرص شهویه، ى چهارمین صفت ناشى از قوه

 نیز و نرسد، سیرى حد به و کند جمع ثروت و مال نیاز، مورد از بیش انسان شود مى موجب

ترین آثار حبّ دنیاست، و بدون تردید، انسان را در بد از صفت این. ندارد سودى او براى

 به ارد،ند برگشت و نجات راه شود، گرفتار آن به کس هر و کند دنیا و آخرت بدبخت مى

 رادىاف بسا چه و کند، مى تالش آن کردن زیاد براى هم باز برسد، ثروت و مال از اندازه هر

ندارند یا کم دارند، آن چنان ثروت  هم فرزند و گذشته عمرشان از سال هشتاد هفتاد، که

 درصدد مه باز ولى باشد، کافى کنند، بپاش و بریز دیگر سال صد اگر که اند اندوخته

 .گردد تر بیش انسان آز و حرص رود، باالتر سنّ چه هر بسا چه. هستند مال آورى جمع

 گردد مى گران سحرگاه وقت در خواب***  گردد آدمى پیر چو شود حرص جوان مى

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

لو کان البن آدم وادیان من ذهب البتغى ورائهما ثالثاً و الیمأل جوف ابن آدم االّ التراب، و 

اگر  ;[96]یشبّ ابن آدم و یشبّ فیه خصلتان الحرص و طول االمل)صلى اهلل علیه وآله(قال 

 را وا اندرون و گردد، مى سوّمى دنبال به هم باز باشد داشته طال از پر ى فرزند آدم، دو درّه

بشر پیر  مود:فر و ;شود مى تمام حرصش خاك زیر رفتن با فقط یعنى ;کند نمى پر خاك جز

 .طوالنى آرزوى و حرص گردد، مى جوان او در صفت دو ولى شود، مى

 آن شنیدستم که در صحراى غور *** بارساالرى بیفتاد از ستور

 گفت چشم تنگ دنیا دار را *** یا قناعت پرکند یا خاك گور

از  ;[97]دنیالالحرص على ا)علیه السالم(اىّ ذُلّ اذلّ؟ قال )علیه السالم(و سئل امیرالمؤمنین

 پرسیدند بدترین اسباب ذلّت چیست؟ فرمود: حرص بر دنیا.)علیهم السالم(على

 :فرماید هم چنین مى

یفتقر الى  نى عما خلّف ومن اَیقن انه یفارق االحباب و یسکن التراب و یواجه الحساب و یستغ

هر کس یقین دارد که از عزیزان جدا شده  ;[98]ما قدّم کان حریاً بقصر االمل و طول العمل
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 آن به و شود کوتاه مى داشته چه هر از دستش و شد خواهد رسى و زیر خاك رفته و حساب

 زیاد را عمل و کند کم را آرزوها که است جا به بسیار کند، مى پیدا نیاز فرستاده جلو چه

 .نماید

 :فرماید مى( السالم علیه)باقر امام

ابعد لها  القزّ على نفسها لفّاً، کانمثل الحریص على الدنیا کمثل دودة القزّ، کلّما ازدادت من 

 دور تر انسان حریص، مثل کرم ابریشم است، هرچه بیش ;[99]من الخروج حتى تموت غمّاً

 . بمیرد اندوه و غم از تا شود، مى گرفتارتر تند مى خود

 : گوید یکى از بزرگان مى

از شگفتى انسان این است که اگر فرضاً به او بگویند تو براى همیشه در دنیا خواهى بود، 

 .هست االن که بشود آنچه از تر معلوم نیست که حرص و ولع او به دنیا بیش

 قناعت و زندگى ساده

 با انانس شود، مى موجب که اى قناعت، ضد حرص است و آن عبارت است از صفت نفسانى

 است ضرورت و نیاز مورد چه آن از بیش یعنى ;کند بسنده زندگى لوازم، ترین کم

 از حسنه صفات از بسیارى و است اسالمى انسانى فضایل از صفت این چنین هم ;خواهد نمى

 هم. شد واهدخ اخالقى رذایل از بسیارى گرفتار انسان نباشد قناعت اگر. گردد مى ناشى آن

 سعادت به و دارد آسوده خاطرى سازد، که قانع است و به آنچه دارد مى کسى چنین

 البال فارغ همیشه و است تر کم عذابش و کیفر و جواب، و سؤال نیز آخرت در و تر، نزدیك

. مایدن مى توجه تر بیش هم خدا اطاعت و عبادت به و کند مى زیست آسوده و خیال بى و

 فرماید:  مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

خوشا به حال کسى که به اسالم  ;[100]طوبى لمن هُدى لالسالم، و کان عیشه کفافاً و قنع به

 هدایت شده، و در زندگى به مقدار نیاز مال داشته و به همان هم قانع باشد.

 :فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم( مى

ابن آدم ان کنت ترید من الدنیا ما یکفیك فانّ ایسر ما فیها یکفیك و ان کنت ترید ماال 

 کفایت را تو آنچه ى اى بشر اگر از دنیا به اندازه [101];یکفیك، فانّ کل ما فیها ال یکفیك

 کند کفایت هآنچ از تر بیش اگر و کنى، سازش توانى مى مقدار ترین کم به پس بسازى، کند

 . بود نخواهد کافى تو براى هست دنیا در آنچه تمام پس بخواهى،

 :فرماید مى( السالم علیه)باقر محمد امام

اهلل علیه  )صلىلنبیّه عزّوجلّ اهلل فوقك فکفى بما قال ایّاك ان تطمح بصرك الى من هو)

بِهِ أَزْواجاً و قال وَ ال تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلى ما مَتَّعْنا  [102]فَال تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ ال أَوْالدُهُمْوآله(

 )صلى اهللاهلل فان دخلك من ذلك شىء، فاذکر عیش رسول [103]مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا

ز از این که بپرهی ;(ده السعف اذا وجدهفانمّا کان قوته الشعیر، و حلواه التمر، وَوَقوعلیه وآله(

: فرماید در زندگى به کسى که از تو بهتر است چشم بدوزى. خداوند تعالى به پیامبرش مى
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 است، ذابع آنها براى خود این شود، تو شگفتى و تعجّب سبب کفّار اوالد و مال زیادى نکند

 ایم هکه به بعضى از کفّار داد خوشى زندگانى به دقّت به را چشمت ما رسول اى: فرماید مى و

 .آنهاست گرفتارى و فتنه موجب ها این ندوز،

  
 : فرماید مى( السالم علیه)باقر سپس امام

 کن توجه (وآله علیه اهلل صلى)خدا اگر در این موضوع تردید دارى، پس به زندگانى رسول

 د ا بوخرم نخل سعف چوب سوختش، ى وسیله و خرما، خورشتش و جو، نان خوراکش که

 :فرماید مى( السالم علیه)صادق جعفر امام

از خداى خود  هر کس ;من رضى من اهلل بالیسیر من المعاش، رضى اهلل عنه بالیسیر من العمل

 .شود به زندگى و روزى کم، قانع و راضى باشد، خداوند هم از او به عمل کم راضى مى

 : است شده نقل( السالم علیه)جواد از امام

 .است مردم از نیازى عزّت مؤمن در قناعت و بى ;من غناه عن الناس عزّ المؤمن

 دو قرص نان اگر از گندم است یا از جو *** دوتاى جامه اگر کهنه است یا از نو

 ور جا آن شو بلند جا این از نگوید کس که***  جمع بخاطر خود دیوار ى چهار گوشه

 خسرو کى و قباد هزار مرتبه بهتر به نزد ابن یمین *** ز فرّ مملکت کى

 درمان و عالج حرص و تحصیل قناعت

براى درمان حرص و به دست آوردن صفت قناعت اوّال، باید توجه نمود که حرص موجب 

غم و غصّه و گرفتارى، و زیر بار رفتن زحمت و مشقت و ذلّت است، و برعکس، قناعت موجب 

 برفش بیش بامش که هر زیرا ;است تر ى خاطر و عزّت نفس و سربلندى و مسئولیت کمآسودگ

 که نمود قتد دین بزرگان و علما و کرام اوصیاى و عظام انبیاى رفتار در باید ثانیاً، ;تر بیش

 که الىح در ;نمودند مى قناعت مسکن و پوشاك و خوراك از زندگانى وسایل ترین کم به

 اى مه چیز در اختیارشان بود. امیرالمؤمنین)علیه السالم(درقسمتى از نامهه خواستند، مى اگر

 محتوایى پر و نشیری ى نامه بسیار که نوشته، بصره فرماندار انصارى، حنیف بن عثمان به که

 :فرماید مى است،

زِّ وَ لَکِنْ ا الْقَمْحِ وَ نَسَائِجِ هَذَا الْقَوَ لَوْ شِئْتُ لَاهْتَدَیْتُ الطَّرِیقَ إِلَى مُصَفَّى هَذَا الْعَسَلِ وَ لُبَابِ هَذَ)

ةِ مَنْ لَا هَیْهَاتَ أَنْ یَغْلِبَنِی هَوَایَ وَ یَقُودَنِی جَشَعِی إِلَى تَخَیُّرِ الْأَطْعِمَةِ وَ لَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوْ الْیَمَامَ

لى مِبْطَاناً وَ حَوْلِی بُطُونٌ غَرْثَى وَ أَکْبَادٌ حَرَّى ا طَمَعَ لَهُ فِی الْقُرْصِ وَ لَا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ أَوْ أَبِیتَ

 و ،دهم قرار گندم نان مغز و خالص عسل را خوراکم توانستم اگر خواستم مى [104];(آخر

یشم نمایم، ولى مباد که خواهش نفس بر من چیره شود و حرص مرا وادار ابر ى بافته را لباسم

به خوراك گوناگون کند، در حالى که شاید در حجاز، یا یمامه )شهرهاى مسلمان نشین( 

 باشد، دهندی خود به سیرى شکم وقت هیچ و داشته نان ى کسى باشد که آرزوى یك گرده
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 جگرهاى و هگرسن شکم با ها کسانى از همسایه و روم خواب بستر به پر شکم با من که هرگز

 . باشند سوخته

 را گرد قناعت توانگر کند مرد را *** خبر کن حریص جهان

 قناعت کن اى نفس بر اندکى *** که سلطان و درویش بینى یکى

 با و رسید، خواهد او به که است فرموده مقرّر اى ثالثاً، خداوند براى هر کسى رزق و روزى

 کم چیزى آن از نه و شود مى تر و کار و کوشش بیش از حدّ، نه بیش جوش و حرص

 . گردد مى

درست است که خداوند، عالم را عالم اسباب قرار داده است، و کسى بدون سبب به جایى و 

ت کند و و باید انسان در دنیا فعالی ;«اَبَى اهلل ان یجرى االمور االّ باسبابها»رسد، به چیزى نمى

 خواست و الهى قدر و قضا ولى ;«و لیس لالنسان االّ ما سعى» ;اجتماع نباشدعضو فلجى در 

 چه هر انسان و گرفت نخواهد صورت نخواهد را چیزى خدا تا و هاست، این مافوق خدا

 کارى و کسب و کند فعالیّت معمول حدّ در کسى هر باید پس ;باشد بیهوده بسا چه کند تالش

ن حال عقیده داشته باشد که آنچه اراده و مشیت الهى است عی در و نماید اختیار خود براى

 .کند نمى تر به او خواهد رسید، و حرص آن را بیش

 پسِ زانو منشین و غم بیهوده مخور *** که زغم خوردن تو رزق نگردد کم و بیش

 :فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم( مى

دَتُهُ جْعَلْ لِلْعَبْدِ وَ إِنْ عَظُمَتْ حِیلَتُهُ وَ اشْتَدَّتْ طَلِبَتُهُ وَ قَوِیَتْ مَکِیاعْلَمُوا عِلْماً یَقِیناً أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَ)

نَ أَنْ یَبْلُغَ یْأَکْثَرَ مِمَّا سُمِّیَ لَهُ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ وَ لَمْ یَحُلْ بَیْنَ الْعَبْدِ فِی ضَعْفِهِ وَ قِلَّةِ حِیلَتِهِ وَ بَ

ی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ وَ الْعَارِفُ لِهَذَا الْعَامِلُ بِهِ أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَةً فِی مَنْفَعَة وَ التَّارِكُ لَهُ مَا سُمِّیَ لَهُ فِ

با یقین و باور کامل، بدانید که خداوند قرار  [105];(الشَّاكُّ فِیهِ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغُلًا فِی مَضَرَّة

نداده است براى بنده ـ هر چند بسیار چاره جو باشد، و سخت کوش، و در مکر و تدبیر توانا 

ـ بیش از آنچه در علم الهى براى او مقدّر فرموده است  شود مىن جلوگیر که گونه همان ;باشد 

چاره است ـ و بین رزقى که در علم الهى گذشته است که به او بی و ناتوان که ـ بنده بین

برسد، و هر کس این راز را درك کند و به آن عامل باشد، از نظر منفعت و آسودگى خاطر 

 تر برترین مردم است، و کسى که آن را ترك نماید و تردید در این عقیده داشته باشد، بیش

 .بود خواهد ضرر و ناراحتى در همه از

اً، حاالت کسانى را که در گذشته حرص و ولع بر جمع مال و ثروت داشتند، و شب و روز رابع

 چه ینندبب و کنند مطالعه نمودند تحمّل را فراوانى هاى زحمت و پرداختند به زراندوزى مى

 خداى از ودند،ب قانع که کسانى برعکس، و بردند، خود با چه و رفتند کجا و داشتند عاقبتى

ند و در حدّ متوسط فعالیت و کوشش داشتند، چگونه با خیال راحت دنیا را بود راضى خود

 گذراندند.

 گذشت [106]ثمور در جمله شبش و خورد شراب***  دى شب غزنوى محمود که ام شنیده
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 گذشت عور بینواى آن بر تنور لب***  گرفت تنور لب نشینى گداى گوشه

 معط گذشت تنور لب و گذشت ثمور شب***  محمود اى که اى على الصباح بزد نعره

 هویهش قوه و دنیا حبّ هاى طمع عبارت است از چشم داشتن به مال دیگران،و یکى از شاخه

 ىطلب در این است که حرص، فزون حرص و طمع فرق. است کشنده و ارزش ضد که است،

 داشت چشم و امید طمع، در ولى ;است دیگران مال به توجه بدون مال، ى اندازه از بیش

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول. است دیگران مال به

 زیرا آن فقر زودرس است. ;از طمع دورى کن ;[107]ایّاك والطمع فانّه الفقر الحاضر

. کند گویا شخص طمعکار، پیش از آن که فقیر باشد، خود را فقیر و ذلیل مى

 :فرماید مى( السالم علیه)امیرالمؤمنین

ت تکن ئاستغن عمّن شئت تکن نظیره، و ارغب الى من شئت تکن اسیره، و احسن الى من ش

 ;ودب خواهى او ردیف هم باشد، که ثروتى و مقام هر به شدى نیاز از هر کسى بى ;[108]امیره

هى اخو او سرور کردى خوبى کس هر به و اى، شده او اسیر دوختى طمع چشم کس هر به و

 شد.

چون خدا به انسان عزّت نفس داده، پس او نباید براى احدى غیر  ;طمع از صفات رذیله است

 از خدا، به خاطر مال، خود را خوار و حقیر نماید. به قول ایرج میرزا: 

 بله قربان، بله قربان گفتن. ;گرد سردارى سلطان گشتن

 ىنان یك هر که دید را کودك دو رفت، آمده است: شخصى در راهى مى معراج السعادةدر 

 از مىک گفت او ;نداشت دیگرى ولى داشت، نان روى عسل کمى آنها از یکى ;خورند مى

 ها دست کىطفل. باشد: گفت. بدهم تو به تا شو من سگ: گفت یکى آن. بده من به عسل آن

 که فهمید اگر شعور داشت مى [109]لش داد.عس تا رفت او دنبال عوعوکنان و زد زمین به را

 :گوید سعدى. است تر تلخ تریاك از عسل این

 خویش خطاى االّ زند نمى گردنت گو***  کشد دزد از جفاى شحنه چه بیداد مى

 شخوی هواى مراد به کند خویش نفس با***  خرد نپسندد که بى دشمن به دشمن آن

 خونت براى قالى سلطان بریختند *** ابله چرا نخفتى بر بوریاى خویش

 خویش خطاى نبیند که اى گر هر دو دیده هیچ نبیند باتفاق *** بهتر زدیده

 مردم از نیازى استغنا و بى

ش و آن عبارت است از این که انسان فقط امید ;استغنا و بلند نظرى صفتى است مخالف طمع

 به خدا باشد، و نباید به هیچ کس چشم داشت داشته باشد.

دست حاجت چو برى پیش خداوندى بر *** که کریم است و رحیم است و غفور است و 

 ودود

 مقصود در نرود بى ازین خواهنده هیچ***  پایان کرمش نامتناهى نعمش بى

 پند سعدى که کلید در گنج سعد است *** نتواند که بجاش آورد االّ مسعود
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 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

ثروتمندى به پول زیاد داشتن  ;[110]لیس الغنى عن کثرة العروض، انّما الغنى، غنى النفس

 .است نفس عزّت و نظرى بلند در نیازى، نیست، بلکه غنا و بى

 : فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم( مى

لیجتمع فى قلبك االفتقار الى الناس، و االستغنآء عنهم، فیکون افتقارك الیهم فى لین کالمك 

باید در دلت  [111];هم فى نزاهة عرضك، و بقآء عزّكو حسن بِشْرك، و یکون استغنائك عن

 صورت این به احتیاجت ;آنها از نیاز این دو صفت جمع شود، هم محتاج مردم باشى، و هم بى

رمى باشد و نیز گشاده رو و خوش برخورد باشى، و ن و لطف با مردم با گفتارت که باشد

 .دارى هنگ همیشه براى را عزّتت و کنى حفظ را خود آبروى که صورت این به ات نیازى بى

 :فرماید مى( السالم علیه)صادق امام

اگر از گرسنگى بمیرند، « اهل بیت»پیروان ما  ;[112]شیعتنا من ال یسئل الناس و لومات جوعاً

 .زنند به کسى رو نمى

 :فرماید مى( السالم علیه)باقر محمد امام

چشم طمع نداشتن به آنچه در دست  ;[113]الیأس مما فى ایدى الناس عزّ المؤمن فى دینه

 مردم است، موجب عزّت و سربلندى مؤمن نسبت به دینش است.

 برنخورى بید شاخ از هرگز  ابر اگر آب زندگى بارد ***

 نخورى شکر بوریا نى کز  ***  با فرومایه روزگار مبند

 هر که نان از عمل خویش خورد *** منّت از حاتم طائى نبرد

 بلکه منّت از هیچ بنى آدمى نخواهد برد.

 بخل

 آن و است بخل شود، مى ناشى شهویه ى قوه از که دنیا محبّت هاى یکى دیگر از شاخه

 ستشد نموده، امساك نماید، بخشش و بذل باید انسان که جایى در که این از است عبارت

 ارتعب که است اسراف آن، مقابل در و است تفریط این که کند نمى خرج و بندد را مى

 بخل) دو هر و است، افراط آن که مال، کردن خرج مورد بى و حساب بى و بیهوده از است

 و پسندیده است، جود و سخاوت که آنها متوسط حدّ و اند، ارزش ضد و مذموم( اسراف و

 :فرماید مى اش به رسول گرامى تعالى خداوند. است ارزشمند

نه این  [114];(وَ ال تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ ال تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً)

را به گردن بچسبانى )که هیچ خرج نکنى( و نه این که کامال دستت را باز کنى  که دستت

 )یعنى هر چه دارى خرج کنى( و در نتیجه ملول و غمگین شوى.

 :فرماید در بیان صفات مؤمنین نیز مى
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مؤمنین کسانى هستند  ;[115](وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِكَ قَواماً)

 این متوسط حدّ بلکه نیستند، تنگ دست چنین هم و کنند که هنگام بخشش، زیادى روى نمى

 .کنند مى رعایت است اعتدال که را دو

 ه آن سخاوت گویند.علماى اخالق در اصطالح ب

 مباش بهره چون تیشه مباش جمله ذى خود متراش *** چون رنده ز کار خویش بى

 پاش تعلیم ز ارّه گیر در امر معاش *** نیمى سوى خود بریز و نیمى مى

 دهنمو مجسّم را موضوع که داشته نجّارى رفیق شعر، ى گویا آقاى احمد جامى سراینده

 گرفته رقرا شرع و عقل نکوهش مورد که است اى ات رذیلهصف از نظرى تنگ و بخل و ;است

 :تعالى اهلل قال. است

رِینَ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ وَ یَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبُخْلِ وَ یَکْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ أَعْتَدْنا لِلْکافِ)

خداوند دوست ندارد کسانى را که بخل مىورزند و دیگران را به بخل  [116];(عَذاباً مُهِیناً

 .است هداد آنها به کرمش و فضل از خداوند که را آنچه دارند مى پنهان و کنند، سفارش مى

 :تعالى اهلل و قال

یَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَیُطَوَّقُونَ ما وَ ال یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ )

گمان نکنند  [117];(بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لِلّهِ مِیراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ

کسانى که بخل مىورزند از آنچه خداوند از فضل خود به ایشان داده، که این کار به خیر 

آنهاست، بلکه براى آنها شرّ است، چه آن که به زودى در روز قیامت آنچه اندوخته و بخل 

 .شد خواهد آنان عذاب موجب و شود، گردنشان طوق اند، کردهورزیده و جمع 

 :تعالى اهلل و قال

وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَة لُمَزَة الَّذِی جَمَعَ ماالً وَ عَدَّدَهُ یَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ کَالّ لَیُنْبَذَنَّ فِی )

 و نموده جمع فراوان مال که کس آن ;جو عیب ى واى به هر مسخره کننده [118];(الْحُطَمَةِ

 فراوان مال کند مى گمان او ،(نکند پرداخت را واجبه حقوق و) باشد گر شمارش فقط

ده تش سوزنآ در زودى به بلکه پندارد، مى که نیست چنین هرگز ;سازد مى اش جاودانه

 پرتاب خواهد شد.

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

البخیل بعید من اهلل، بعید من الناس، بعید من الجنة، قریب من النار، و جاهل سخىّ احبّ الى 

انسان بخیل هم از خدا دور است، هم از مردم،  ;[119]اهلل من عابد بخیل وادوى الدآء البخل

 تر محبوب خدا نزد در سخاوتمند، نادان انسان و ;هم از بهشت، ولى به آتش نزدیك است

 .است بخل دردها بدترین و بخیل، عابد از است

 :فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم( مى

یَا تَعْجِلُ الْفَقْرَ الَّذِی مِنْهُ هَرَبَ وَ یَفُوتُهُ الْغِنَى الَّذِی إِیَّاهُ طَلَبَ فَیَعِیشُ فِی الدُّنْعَجِبْتُ لِلْبَخِیلِ یَسْ)

 که بخیل انسان از کنم تعجب مى[120];(عَیْشَ الْفُقَرَاءِ وَ یُحَاسَبُ فِی اآلخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِیَاءِ
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 کند نمى خرج چون) است آورده خود براى پیش از است، گریزان آن از که را فقرى چرا

 خرتآ و دنیا در مال از ورى بهره و استفاده) است، آن خواهان که غنایى و( است فقیر مثل

در دنیا زندگى فقیران را دارد، ولى در آخرت  بنابراین ;است داده دست از خود اختیار به( را

 .گردد مانند اغنیا حساب رسى مى

 :فرماید هم چنین مى

 ها زشتى ى بخل همه [121];(الْبُخْلُ جَامِعٌ لِمَسَاوِئِ الْعُیُوبِ وَ هُوَ زِمَامٌ یُقَادُ بِهِ إِلَى کُلِّ سُوء)

 .کشاند مى بدى هر به را انسان که است مهارى و دارد، بر در را

. شود چون حرص، طمع، حق کشى، عدم پرداخت خمس و زکوة و... از آن ناشى مى

احادیث بسیارى در مذمّت و نکوهش بخل آمده است. وجدان انسان و عقل سلیم از بخل 

بیزار و از شخص بخیل منزجر است. بعضى از افراد نه خودشان و نه زن و فرزندشان و نه 

 .است ارد پول و ثروتمند که است خوشحال این از فقط ;برند دیگران از مال آنها بهره نمى

 دیدى *** در میان قبیله و پیوندوه که گر مرده باز گر

 خویشاوند مرگ ز را وارثان***  بودى تر ردّ میراث سخت

 سخاوت و بخشش

حدّ اعتدال و متوسط انفاق و صرف مال، سخاوت، و طرف تفریط آن بخل، و طرف افراط 

 بخل هک گونه همان ;دنیاست مال به اعتنایى بى و زهد ى آن، اسراف است. سخاوت نتیجه

حبّ دنیاست. شکى نیست که جود و بخشش از بهترین صفات حسنه و موجب  ى نتیجه

 سخاوت به پیامبران ى سرافرازى انسان در نزد خدا و خلق در دنیا و آخرت است و همه

. است شده وارد آن ترغیب و تمجید در بسیارى روایات و آیات و اند بوده متّصف

 :تعالى اهلل قال

ائَةُ حَبَّة أَمْوالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ کَمَثَلِ حَبَّة أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِی کُلِّ سُنْبُلَة مِ مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ)

مثل کسانى که اموال خود را در راه خدا  [122];(وَ اللّهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ

 وشهخ هر و کند خوشه هفت و شود کشت زمین در که است اى دانه مثل کنند، انفاق مى

 مال خدا و کند مى مرحمت برابر چند بخواهد، که کس هر براى خداوند و بگیرد دانه صد

 .داناست و دارد بسیار

 :فرماید هم چنین مى

ذِی یُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً کَثِیرَةً وَ اللّهُ یَقْبِضُ وَ یَبْصُطُ وَ إِلَیْهِ مَنْ ذَا الَّ)

 ندخداو تا دهد، ه خدا، به خدا قرض الحسنه مىچه کسى با انفاق مالش در را [123];(تُرْجَعُونَ

 شتبازگ و خداست گیرنده( شود مصرف خدا راه در که مالى) دهد پس باز او به برابر چند

 .اوست سوى به شما

لذا در بعضى از روایات آمده است که صدقه را در کف  ;آرى در حقیقت گیرنده خداست

دست خداست باال قرار گیرد. روزى این  دست خود قرار دهید، تا دست فقیر که نمایانگر
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 دیگر دست با :گفتم. کنیم چه نابینا فقیر با پرسید، ظریفى مؤمن کردم، روایت را نقل مى

 .ده قرار خودت دست روى و بگیر را دستش

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

الغصن  ها غصناً قاده ذلكالسخاء شجرة من شجر الجنة، اغصانها متدلیة الى االرض فمن اخذ من

 سرازیر دنیا در آن هاى سخاوت درختى است از درختان بهشت که شاخه ;[124]الى الجنة

بهشت راهنمایى  به را او( باشد سخاوت با) بگیرد را آن از شاخه یك کس هر پس ;است

 .کند مى

  
 :فرماید هم چنین مى

انسان  ;[125]انّ السخى قریب من اهلل، قریب من الناس قریب من الجنة، بعید من النار

 دور آتش از و است، نزدیك بهشت به و( دارد جا ها به مردم )در دلسخاوتمند به خدا، 

 .است

  :فرمود طایى حاتم پسر عدى به( وآله علیه اهلل صلى)خدا و روایت شده که رسول

 . [126]خداوند عذاب شدید را از پدرت برداشت، بدین سبب که سخاوتمند بود

 :فرماید مى(السالم علیه)حسین امام

 هى اذا فنیهایُ الجود فال***  اذا جادت الدنیا علیك فجدبها على الناس طراً قبل ان تتقلّب 

 [127]تولت ما اذا یُبقیها البخل ال و اقبلت

هنگامى که دنیا به تو رو آورد، پس بر همه کس بذل و بخشش کن، پیش از آن که دنیا بر تو 

نا نه اگر ب و برد، مى بین از را آن سخاوت نه آورد، رو تو به مال و ثروت اگر زیرا ;برگردد

 .گیرد مى را آن جلوى کردن خرج کم و بخل شوى، دست باشد تهى

 شرف مرد به جود است و کرامت به سجود *** هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجود

 اى که در نعمت و نازى به جهان غره مباش *** که محالست در این مرحله امکان خلود

 صبر کن کاین دو سه روزى به سرآید معدوداى که در شدّت فقرى ز پریشانى حال *** 

  
 راه درمان بخل و تحصیل سخاوت

 امّا .است عملى دیگرى و علمى دو آن از یکى که شود بخل از دو راه معالجه و درمان مى

 خیل،ب انسان. بداند مرض را بخل و ارزش بى دنیا مثل را مال انسان که، است این علمى راه

 نزد در دنیا در چون ;کند مى تحصیل را آخرت ثواب نه و برد ىم لذّت مالش از دنیا در نه

 هب و خمس زکوة،، صدقه، ندادن خاطر به آخرت، در و است خاصیت بى و سرافکنده مردم،

 بارش هک است اى گرسنه حیوان مثل بخیل انسان. شود مى عذاب گرفتار... و نرفتن حج

ل براى آسایش عمر است نه عمر ما. کند مى حس را آن سنگینى فقط او و است خوراکى

 و او هاى اسکناس بین فرقى نکند، استفاده خود مال از کسى اگر. مال آورى براى جمع
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 و( وآله لیهع اهلل صلى)اکرم پیامبر سخاوت از باید بخل، درمان براى چنین هم. نیست کاغذ

سالم(الگو علیهم ال)حسین امام و حسن امام و امیرالمؤمنین مخصوصاً(السالم علیهم)اطهار ائمه

 در «اتى هل» ى گرفت که سه روز خوراك خود را به مسکین و یتیم و اسیر دادند و سوره

 . شد نازل ایشان حق

و یطعمون الطعام على حبّه مسکیناً و یتیماً و اسیراً انّما نطعکم لوجه اهلل ال نرید منکم جزاء و )

 .[128](ال شکوراً

 و یتیمان و بیچارگان به خدا محبّت راه در و...  اند مردان نیك و ابرار داراى این صفات

وزى آن ر کند، مى جمع که مالى این که کند توجه باید چنین هم. دهند مى اطعام اسیران

 .دهد پس را آنها حساب دنیا آن در باید پس میرد، مى و گذارد را مى

 بعد شنید را ممسل حضرت شهادت خبر که هنگامى کربال، راه بین در( السالم علیه)حسین امام

 :فرمود حضرت آن حق در دعا از

 فان تکن الدنیا تعدّ نفسیة *** فدار ثواب اهلل اعلى و انبل

 للموت انشأت *** فقتل امرء بالسیف فى اهلل افضل و ان تکن اال بدان

 و ان تکن االرزاق قسماً مقدّراً *** فقلّة حرص المرء فى الرزق اجمل

یعنى: گرچه دنیا [129]و ان تکن االموال للترك جمعها *** فما بال متروك به الحرّ یبخل

 اگر و ;ستا تر نفیس و برتر بسیار ،(بهشت) آخرت ثواب ى نفیس و با ارزش است، ولى خانه

 و رزق راىب اگر و ;است افضل خدا راه در شمشیر با مرد شهادت پس بمیرد، که بناست انسان

ل حرص کند، ما آورى جمع در تر کم انسان چه هر پس است، مقدرى ى اندازه ها روزى

 هچ پس برود، و کند رها آورى جمع از پس را مال انسان که بناست اگر و ;است تر جمیل

 .نکند خرج و ورزد بخل آزاده، انسان که دارد ارزش

و امّا راه عملى درمان بخل این است که انسان به زور خود را به بذل و بخشش وادار کند و 

مایى و شهرت باشد، از باب دفع افسد به فاسد ـ و دل از مال بکند ـ حتى اگر به قصد خود ن

با تمرین و تکرار آن را به صورت عادت در آورد و کم کم فکر شهرت و ریا را هم از ذهن 

 خود برطرف کند. 

 ;درمان این بیمارى به خصوص در پیرى آسان نیست، چون مرض مزمن و پابرجا شده است

یچ خرج و مصرف و انفاقى ندارند، خسر الدنیا و لذا افراد پیرى که داراى ثروت زیادند و ه

 خودى به را مال و پول آنها. آخرت در نه و برند االخرة هستند، نه در دنیا از آن بهره مى

 آنها راىب ـ ها طلبه ما ى گفته به ـ پول یعنى ;آن از استفاده خاطر به نه. دارند دوست خود

ب پول داشتن و ثروتمند بودن براى آنان سب خود که معنا بدین طریقیّت، نه دارد موضوعیت

 لذّت است. 

 آن صلىا سبب زیرا ;دنیاست از بریدن دل همان بخل ى خالصه این که، بهترین راه معالجه

تفهیم  و تلقین خود به و کند فکر مرگ به و کند کم را دنیا حبّ کسى اگر. دنیاست حبّ
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 شود نماید که باید مال و ثروت را در این دنیا گذاشت و رفت تا به دیگران برسد، حاضر مى

 .بپردازد را فرزند و زن ى نفقه و خمس و زکات از واجبه حقوق ترین کم باالخره که

 درجات سخاوت

 ارایىد تمام است ممکن. کند سخاوت در افراد نسبت به مقدار ثروتى که دارند فرق مى

دى هزار تومان باشد که نصف آن را براى مصرفى بدهد، و فرد دیگرى همین مبلغ را که فر

 بتنس چنین هم ;است بخیل دوّمى و سخى اوّلى که کند، خرج است اش یك هزارم دارایى

 ;است خىس بدهد، فقیرى به تومان هزار اگر مثالً کند، مى فرق نیز انفاق و مصرف موارد به

 از چنین مه ;ا به پدر محتاجش یا یکى از بستگانش بدهد، بخیل استر مقدار همان اگر ولى

 سخاوت و بخل صدق اختالف موجب کامال که دیگر، خصوصیات و شرایط و زمان نظر

 . شود مى

  سخاوت ى ایثار باالترین درجه

باالترین درجات سخاوت آن است که شخصى به چیزى محتاج است، ولى آن را به دیگرى 

 :تعالى اهلل قال .رسیدن دیگران به و گذشتگى خود از یعنى ;ه آن ایثار گویندب که بخشد، مى

  [130];(یُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

 ودخ بر را دیگران که، است این مهاجرین مؤمنین ى حسنه صفات و ها خوبى ى از جمله

 .باشند محتاج خود گرچه دارند، مى مقدّم

  :فرمود است؟ کدام صدقه باالترین: شد سؤال( السالم علیه)صادق و از امام

 سخاوت شخص تهى دست. ;جُهد المقلّ،

بذل الموجود، یا به قول بعضى، نهایت سخاوت، بخشیدن  کمال الجود،: اند همیشه گفته چون

 .باشد آن چیزى است که موجودى او مى

 بیش ندارد بینوا چکند***  درویش ى برگ سبزى است تحفه

و انصافاً این که انسان هر چه دارد به دیگران بدهد و خود نخورد، مردانگى و ازخودگذشتگى 

 است.

 است طوفان شبنمى مور ى خانه در***  است مهمان گدا ى غارتگر خانه

( اتى هل ى سوره) کامل ى سوره یك تعالى و تبارك خداوند چرا که فهمیم از این جا مى

 روز بانهش سه آنان زیرا ;فرماید مى نازل(السالم علیهما)زهرا حضرت و امیرالمؤمنین مدح در

م على و یطعمون الطعارا به مسکین و یتیم و اسیر دادند.  خود خوراك و نمودند افطار آب با

. یا این که حضرت زهرا)علیها السالم(پیراهن عروسى خود را به حبّه مسکیناً و یتیماً و اسیراً

سائل داد، و باالتر از همه این که در تمام غزوات، امیرالمؤمنین)علیه السالم( جان خود را، 

 ماندن سالم براى تالمبی لیلة در مخصوصاً ;کرد علیه وآله( مىسپربالى پیامبر اکرم)صلى اهلل 

 ى آیه این که .خوابید حضرت رختخواب در شمشیر، صدها زیر در ،(وآله علیه اهلل صلى)پیامبر

 : شد نازل شأنش در شریفه
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کسانى از مردم هستند [131];(ادِوَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ وَ اللّهُ رَؤُفٌ بِالْعِب)

 .خرند مى را خدا رضاى و فروشند که جان خود را مى

  
 انواع انفاق

 انفاق واجب و غیر واجب 

 بعضى هک است مختلفى اقسام داراى گیرد، بذل و بخشش که از سخاوت و جود سرچشمه مى

 بعضى و مادر، و پدر ى نفقه و فرزند و زن مخارج زکات، خمس، مثل اند، واجب آنها از

 و دابآ نیز و ثواب و فضیلت داراى آنها از کدام هر روایات، و احادیث به توجه با. مستحب

 . کنیم اختصار به آنها اشاره مى طور به که است رسومى

 زکات

 تر در مدح انفاق زکوة و مذمت ترك آن، آیات و روایات بسیارى وارد شده است و در بیش

 :مانند ;است نموده تأکید نیز زکات به فرموده، سفارش نماز به تعالى خداوند که مواردى

 پس نماز را به پا دارید و زکات بدهید. [132];(وَ أَقِیمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّکوةَ)

 :فرماید مى باره این در( السالم علیه)باقر امام

 انّ اهلل عزّوجّل، قرن الزکوة بالصلوة، قال فاقیموا الصلوة و اتوا الزکوة، فمن اقام الصلوة و

 ;خداوند تعالى زکات را در قرآن مقارن با نماز آورده است ;لم یؤت الزکوة فلم یقم الصلوة

 پس اگر کسى نماز بخواند، ولى زکات ندهد، گویا نماز نخوانده است.

 :تعالى اهلل قال

 الْفِضَّةَ وَ ال یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذاب أَلِیم یَوْمَ یُحْمىوَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ )

ا م عَلَیْها فِی نارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما کَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ فَذُوقُوا

 انفاق خدا راه در را آن و کنند کسانى که طال و نقره را پنهان مى [133];(کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ

 داغ مجهن آتش در را آنها که روزى ;دردناك عذابى به را ایشان ده بشارت پس کنند، نمى

ان پهلو و پشت ایشان را، و گفته شود این است آنچه براى خودت و پیشانى بسوزانند پس کنند،

 :فرماید مى( هوآل علیه اهلل صلى)خدا رسولپنهان کردید، پس بچشید آنچه پس انداز نمودید. 

هنگامى که زکات پرداخت نشود، خداوند برکت  ;اذا مُنعت الزکوة، مَنعت االرض برکاتها

 .دارد زمین را دریغ مى

 :فرماید لیه السالم( مىامیرالمؤمنین)ع

هِ غَنِی  وَ اللَّهُ بِ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِیرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ)

همانا خداوند سبحان روزى فقرا را در دارایى ثروتمندان قرار  [134];(تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ

 ودشخ و نداده را او حق ثروتمندى که آن جز ماند، داده است، پس هیچ فقیرى گرسنه نمى

 .فرمود خواهد بازپرسى او از قیامت روز تعالى خداوند ;است کرده استفاده

 :فرماید م چنین مىه
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إِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً یَخْتَصُّهُمُ اللَّهُ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ فَیُقِرُّهَا فِی أَیْدِیهِمْ مَا بَذَلُوهَا فَ)

خداوند به بعضى از بندگان خود براى سود رساندن به  [135];(مِنْهُمْ ثُمَّ حَوَّلَهَا إِلَى غَیْرِهِمْ

بندگان دیگر، نعمت و ثروت داده، پس تا زمانى که به دیگران بذل و بخشش دارند، آن 

 به و گیرد ذارد و هنگامى که نپرداختند از آنها مىگ مى باقى آنان دست در را ها نعمت

 .نماید مى واگذار دیگر کسان

( السالم لیهع)صادق امامشکر نعمت نعمتت افزون کند *** کفر نعمت از کفت بیرون کند 

 :فرماید مى

لعلّى  قال ربّ ارجعون)من منع قیراطاً من الزکوة، فلیس بمؤمن و ال مسلم، و هو قوله تعالى: 

هر کس اندکى از زکات را ندهد )به  ;[136](صالحاً فیما ترکت، کالّ انّها کلمة هو قائلهااعمل 

: دفرمای پس نه مؤمن است و نه مسلمان، و این کالم خداست که مى [137]مقدار یك قیراط(

 رگردانب را ما خدایا گویند مى و کنند مى دنیا به بازگشت آرزوى مرگ هنگام در بعضى

: وندشن مى جواب( دهیم مى زکات) دهیم مى انجام صالح عمل و کنیم مى گذشته جبران

 .شود نمى داده آن به اثرى ترتیب و گویند، گفتارى است که مى این ;هرگز

 :فرماید هم چنین مى

انّما وضعت الزکوة اختباراً لالغنیآء، و معونة للفقرآء و لو انّ الناس ادوا زکوة اموالهم، ما بقى 

 جاعوا ال مسلم فقیراً محتاجاً، و ال ستغنى بما فرض اهلل له، و انّ الناس ما افتقروا و ال احتاجوا و

همانا وجوب زکات قرار داده شده تا ثروتمندان امتحان  ;[138]و ال عروا االّ بذنوب االغنیآء

قرا اختند، تمام فپرد مى را مالشان زکات مردم ى شوند، و فقرا به نوایى برسند، و اگر همه

 نیازمند و قیرف مردم، بدانید، و شد، نمى پیدا نیازمندى و فقیر مسلمان هیچ و شدند مى نیاز بى

 .ثروتمندان گناه به مگر گردند، نمى برهنه و گرسنه و

 قیرىف نه شود پرداخت رحم ى انصافاً اگر زکات و خمس و صدقات مستحبه و هدیه و صله

، تا بعضى افراد آن چنان ثروت اندوزى کنند که ندانند آن را در ثروت تراکم نه و ماند مى

 کجا صرف کنند.

 چرا دادن زکوة و خمس واجب است؟

 :دانست واجبه حقوق تمام بلکه زکوة، وجوب سبب توان چند چیز را مى

بارك و ت. انسان موحد مسلمان خدا شناس باید فقط یك محبوب داشته باشد و آن خداى 1

 انانس. کند مصرف او براى و او راه در دارد، مى دوست را چه هر باید چنین هم ;تعالى است

 پیدا ىتر بیش وحشت و ترس مرگ، به نسبت یابد، عالقه ثروت و مال به تر بیش چه هر

 گردی و زکات پرداخت با پس ;رود مى خدا مالقات به مردن با انسان که چند هر ;کند مى

 لذا ;ددگر مى زیاد تعالى خداى به و شود محبت انسان نسبت به مال کم مى واجب، حقوق

 :فرماید مى کریم قرآن در خداوند
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خداوند از مؤمنین جان  [139];(إِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ)

 .کند مى مرحمت ایشان به را بهشت عوض در و خرد، و مال آنها را مى

 و است واجب زکات زیرا ;شود مى دور انسان از بخل ى . با پرداخت زکات صفت رذیله6

 مک کم بپردازد، را زکات ساله هر وقتى انسان پس ;عدم پرداخت آن موجب عذاب است

 .گردد مى عادت او براى بخشش و بذل و شده برطرف او از بخل

 نیاز و شود، . با اداى زکات و خمس و صدقات و هدیه و... از تراکم ثروت جلوگیرى مى3

 تورهاىدس لذا ;گردد وم و مرفه کم مىمحر ى طبقه اختالف و برطرف، نیز مستمندان و فقرا

 اهلل یةآ مرحوم. است شرق کمونیسم دنیاى و غرب دارى سرمایه دنیاى بین وسط حدّ اسالم،

 افراط در دو، این که است نموده روشن کامال را موضوع این اقتصادنا کتاب در صدر شهید

هم از تراکم ثروت  که است اعتدال حد در اسالم اقتصادى ى برنامه ولى اند، تفریط و

 ;رسد مى ادترزی مال به تر بیش فعّالیت با و خود رنج دست با انسان هم و نماید جلوگیرى مى

 .است نشده گرفته او تر بیش تالش و کوشش و کار و فعالیت جلوى یعنى

همان گونه که عبادات بدنى، مثل  ;. پرداخت زکات، شکرگزارىِ عملىِ مال و ثروت است4

شکرگزارى بدنى است و واضح است که شکر زبانى بدون شکر عملى هیچ اثرى نماز و روزه، 

پس انسان باید با پرداخت زکات و دیگر حقوق واجب شکر مالى خداى  ;نخواهد داشت

 تعالى را به جا آورد تا نعمتش افزون شود.

 تنیس دانى سخن به برآید کار عمل به***  گویى نصایح و دان سعدیا گرچه سخن

 حبى پرداخت زکاتآداب مست

 زیرا ;. سزاوار است که انسان در پرداخت زکات یا خمس و یا هر انفاق و بخششى شتاب کند1

 مانع ای مال شدن تلف از ترس هم و گردند مى خوشحال و کنند مى استفاده زودتر فقرا هم

 .شود مى تر کم آن پرداخت در

 :فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم(مى

فرصت مثل ابر زودگذر است، پس  ;[140]الحساب فانتهزوا فُرصَ الخیر الفرصة تمرّ مرّ

 .ندهید دست از را شایسته هاى فرصت

 : اند و گفته

 در تأخیر، آفت و مانع وجود دارد.  ;فى التأخیر آفات

ت . از طرفى ممکن اسخیر الخیر ما کان عاجلهار خیر را هر چه زودتر باید انجام داد. پس ک

 فعال مصرف نفال: گویند مى مثالً ;گردند زکات پرداخت مانع نما شیطان هاى شیطان یا انسان

 با که ار مالى چرا یا است، حرام مسجد به رواست خانه به که خیرى یا است، زکات بر مقدّم

 ... .و بدهى، خورها مفت به اى ت آوردهدس به زحمت

 ;. بهتر است به منظور ترغیب و تشویق دیگران، زکات و خمس و صدقه آشکارا داده شود6

 البته در صورتى که موجب ریا یا خجالت فقیر نشود. 

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/3.htm#_ftn139
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/3.htm#_ftn140


72 

 

 :فرماید صادق)علیه السالم(مى امام

ن اعالنه، تطوّعاً فاِسراره افضل م کلّما فرض اهلل علیك فَاِعْالنُه افضل من اِسراره، و کلّما کان

و لو انّ رجال حمل زکات ماله على عاتقه و عالنیة کان ذلك حسناً جمیال و قال فى قوله تعالى 

هى ما سوى الزکات، فانّ الزکات عالنیة  [141]«وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ»

 ولى ;ابراز و اظهار پرداخت حقوق واجب الهى، افضل است از پنهان کردن آن ;[142]غیر سرّ

حبّى باشد پرداخت آن در خفا و پنهانى افضل است، و اگر کسى زکات هر چیزى که مست

مالش را روى دوش بگیرد و آشکارا بپردازد، کار نیك و به جایى کرده، و حضرت فرمود: 

 از غیر دمقصو است، بهتر بدهید پنهان صورت به را صدقات اگر: فرماید مى که قرآن ى آیه

 شکارا باشد، نه مخفیانه.آ باید و است واجب زکات چون ;است زکات

 و ماعتج به باید را واجب نماز که شود به نظر بنده در مورد نماز نیز از روایات استفاده مى

 .شود خوانده پنهانى و خانه در است بهتر مستحبّى ى نافله نماز ولى بخوانیم، آشکارا

 شرعى ى مسئله

اگر فقیر از گرفتن زکات سرافکنده شود، الزم نیست که به او گفته شود بابت زکات است. 

 :شد عرض( السالم علیه)باقر خدمت امام

الرجل من اصحابنا یستحیى من ان یأخذ الزکات، فاُعطیَه من الزکات و ال اسمى له انّها من 

 که کشید مردى از شیعیان خجالت مى ;[143]الزکوة، فقال اعطه وال تُسمّ له، و ال تذلّ المؤمن

 بده او به آرى: فرمود حضرت. زنم نمى حرفى و دهم مى او به زکات من پس بگیرد، زکات

 .نکن خوار را مؤمن و است، زکات بابت نگو و

این که پرداخت آشکار یا پنهانى زکات بستگى به قصد زکات دهنده و زکات گیرنده  خالصه

: ملهج از دیگر، شرعى حقوق چنین هم ;و خصوصیات حاالت و شرایط زمانى و مکانى دارد

 ...و صدقه هدیه، مادر، و پدر ى نفقه خمس،

 ى رندهبر سر گی . انسان نباید در پرداخت زکات، خمس، هدیه و یا هر بذل و بخشش دیگر،3

 :تعالى اهلل قال. بفروشد فخر و بزرگى یا و گذارد منّت آن

 اید، انى که ایمان آوردهاى کس [144];(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى)

 .نکنید باطل گیرنده، طرف اذیّت و منّت با را خود صدقات

 اخذ را نهاآ رجوع، مرتبه چند با باید که دهند مى فقیر به هایى حواله یا و هایى گاهى وعده

 تحقیر و سرافکندگى موجب بسا چه و است باطل و فایده بى خیرى کار و صدقه چنین ;کند

 . شود آن ى گیرنده

  
 مرنجان دلى را که این مرغ وحشى *** زهر بام برخاست مشکل نشیند 

 بزرگى داد یك درهم گدا را *** که هنگام دعا یاد آر ما را

 را شرا و بیع این ارزید یکى خندید و گفت این درهم خورد *** نمى
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 [145]روان خویش را آلوده مپسند *** حجاب دل مکن روى و ریا را

 مکن هرگز به طاعت خودنمایى *** بران زین خانه نفس خودنما را

 تو نیکى کن به مسکین و تهیدست *** که نیکى، خود سبب گردد دعا را

بداند، و آنچه را خود  ارزش بى و کوچك کند، . سزاوار است آنچه را که انسان بذل مى4

 باسل و مانده، غذاى مثل را پست و ناقص و خراب چیز نه بپردازد، دارد مى دوست تر بیش

 . پوشد نمى دیگر که مندرسى و کهنه

 که چیزى از که آن جز رسید، به بهشت نمى [146];(لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ)

 . کنید انفاق دارید، دوست

نْفِقُونَ وَ مُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُأَنْفِقُوا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ ال تَیَمَّ)

 اىبر زمین از خداوند را آنچه و اید، از بهترین چیزى که به دست آورده [147];(لَسْتُمْ بِآخِذِیهِ

نه چیز پست را در حالى که اگر به خود شما بدهند نخواهید  کنید، انفاق آورد مى بیرون شما

 گرفت.

 ى سرمایه ثالم ;کند نیاز . چه خوب است که انسان بتواند مال زیادى به فقیر بدهد تا او را بى5

حتاج کمى بدهد که فردا نیز م مال که آن نه نماید، ادا را او قرض یا کند، تهیّه او براى کسب

 محتاجان و مستمندان به فراوان مال( السالم علیهم)اطهار ى ائمه که این ى باشد، و فلسفه

 راهمف زندگى گذران براى اى سرمایه یا و کند ادا را خود قرض فرد که بود این دادند مى

 .نماید

 علیه اهلل صلى) اکرم سول. باید با نهایت احترام، زکات و... را به فرد بدهیم. حضرت ر2

 :فرماید مى(وآله

 ما تقع صدقة المؤمن فى یدالسائل، حتى تقع فى یداهلل، )ثم تال هذه االیة:( 

 مؤمن که را اى صدقه [148];الم یعلموا انّ اهلل هو یقبل التوبة عن عباده و یأخذ الصدقات

 این حضرت سپس. رسد مى خدا دست به گیرد، قرار فقیر دست در که آن از پیش دهد، مى

 اوست و پذیرد، مى را بندگانش ى توبه خود خداوند، که دانند نمى آیا: نمود تالوت را آیه

 .گیرد مى را صدقات که

 و ثواب که بدهد کسانى به را خود ى . مستحب است که انسان، صدقات واجبه و مستحبه7

 که دانش و علم اهل شناس، خدا و باتقوا فقیر مستمند، بستگان مثل دارد، ترى بیش پاداش

 ...و نیازمندند

 فقرا ى وظیفه

 ى وظیفه این ىتعال خداى که نماید توجه مثالً ;سزاوار است که فقیر نیز نکاتى را رعایت کند

 به را خدا کرش باید او بنابراین، ;ن قرار داده، تا فقر رفع گرددثروتمندا ى عهده بر را سنگین

رضا)علیه  امام. کند گزارى سپاس و تشکر دهنده صدقه از چنین هم ;آورد جا

 :فرماید السالم(مى
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 رشک نکند، تشکّر نعمت ى هر کس از رساننده ;[149]من لم یشکر المنعم لم یشکر اهلل عزوجلّ

 .است نیاورده جا به نیز را خدا

 هک است شده نقل مضمون این به( السالم علیه)رضا امام از روایتى البحار در سفینة

 : فرمود(وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

 قرآن من خدایا: کند برند، عرض مى آتش به را او که آورند مى را اى روز قیامت بنده

: کند مى عرض. نیاوردى جا به مرا هاى نعمت شکر ولى بله،: رسد مى خطاب. ام خوانده

. وردمآ جا به را شکر فالن دادى را نعمت فالن آوردم، جا به شکر دادى را نعمت فالن خدایا

 بود تو به ها تنعم این رسیدن ى واسطه که کسى شکر ولى درست، ها این: رسد مى خطاب

ن ى رساندن نعمت م واسطه از که را اى بنده شکر که کردم یاد قسم من و نیاوردى، جا به

  [150]تشکر نکرده است نپذیرم، جز آن که از او نیز شکرگزارى نماید.

 کند فرض کم اند داده او به که را چیزى نباید: که است این دارد فقیر که دیگرى ى وظیفه

 سىک از اگر یا نبرد، را دهنده آبروى و نکند اظهار را آن داشت، نقصى و عیب چنانچه و

 نگدستىت و فقر اظهار کس هر مقابل در ;نکند توبیخ و سرزنش را او نداد، او و خواست چیزى

 . شود گر طرف دوست انسان باشد ناراحت مىا چون ;نکند

  ردىگ پریشان نیز هم تو که باشد حیف خویش***   گر نگارم به برت شرح پریشانى

و در حضور مردم از کسى مطالبه و درخواست مال نکند  ;و اگر دشمن باشد خوشحال شود

ول زى قبکه طرف مأخوذ به حیا شود. از کسانى که مال آنها مشکوك و یا حرام است چی

 با را خود باید فقیر. نماید مصرف تر کم زکات و صدقات از امکان صورت در چنین هم ;نکند

 دیگر اىه نعمت و سالمتى خاطر به خداوند از و کند مقایسه خود تر پایین و خود دست زیر

 .نماید تشکر

 به روز نیك کسان غم مخور اى دوست *** بسا کسان که به روز تو آرزومندند

 خمس

 ترین ممه که گیرد ومین واجب مالى، خمس است که از نظر شیعه به چند چیز تعلق مىد

 لیهع اهلل صلى)خدا رسول ى ذریّه براى را خمس خداوند و است تجارت و کسب منافع آن،

 یامبرپ براى احترام نوع یك حقیقت در و شود آنان نیاز و احتیاج رفع تا داده قرار(وآله

 اداتس براى آن نصف ;شود آله( اسالم است. خمس دو قسمت مىو علیه اهلل صلى)گرامى

 تقلید، جعمر مجتهد نظر با باید که است( السالم علیه)امام سهم آن دیگر قسمت و مستحق

 تا که برسد مصارفى به حقیقت در و گردد علمیه هاى حوزه ى اداره و خیریه امور صرف

 :عالىت اهلل ا فداه احراز گردیده باشد. قالارواحن زمان امام رضاى( ظاهر حسب بر) اى اندازه

ینِ وَ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکِ)

جَمْعانِ وَ اللّهُ یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا

آگاه باشید آنچه خداوند به شما غنیمت و روزى دهد، پس به  [151];(عَلى کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ
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براى خدا و رسول و بستگان او و براى یتیمان و مستمندان و  درستى که یك پنجم آن

 انایم فرستاده اش درماندگان در سفر است، اگر شما به خداى تعالى و آنچه بر بنده

 ... .اید آورده

 .ندارد ایمان ندهد، خمس هرکس که شود به خوبى از آیه استفاده مى

 :فرماید پیامبر اکرم)صلى اهلل علیه وآله( مى

شفاعت من حقّ کسى است که به  ;[152]حقّت شفاعتى لمن اعان ذریّتى بیده و لسانه و ماله،

 .باشد نموده اعانت و کمك مرا ى دست، زبان و یا مالش، ذریّه

 تاجان کن *** قدمى یا قلمى یا درمى یا بدنىتا توانى به جهان خدمت مح

 :فرماید هم چنین مى

من  هر کس به یکى از ذریّه و اهل ;من اصطنع الى احد من اهل بیتى یداً کافیته یوم القیمة

 خوبى کند و کمکى رساند، روز قیامت تالفى خواهم نمود.

، باید بداند که او خمس دهنده نباید این کار را بزرگ بشمارد و بر سادات منّت گذارد

 او به که را ثروتى و مال از مقدارى که داده قرار واسطه را او خدا و خداست ى بنده

 در و تر بیش ثروت دنیا در آن، مقابل در و برساند خدا رسول ى ذرّیه به نموده، مرحمت

 .بگیرد فراوان پاداش و ثواب آخرت،

سال مال و ثروت آنها افزایش  هر دهند، به تجربه ثابت شده است کسانى که خمس مى

 نینچ هم ;شود مى گرفته ایشان از مال دهند، نمى خمس که کسانى عکس، به و یابد مى

 حج به اگر ىول یابد، مى افزایش آنها ثروت شوند مى مشرّف حج به و اند مستطیع که کسانى

 .ماند مى باقى آنان بر افسوس و آه فقط و شود مى گرفته آنها از مال نروند

 فرزند و زن ى تأمین مخارج و نفقه

 هاى سوّمین مورد، وجوب انفاق و تأمین مخارج زن و فرزند است که تفصیل آن در کتاب

 :فرماید مى(وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول. است شده بیان فقهى

 اش خانواده زندگى ى کسى که براى اداره ;[153]الکادّ على عیاله کالمجاهد فى سبیل اهلل

 .کند مى جهاد خدا راه در که است کسى مثل کند، کوشش

 :فرماید هم چنین مى

 .کند رسیدگى بهتر اش هبهترین شما کسى است که به خانواد ;خیرکم خیرکم الهله،

 آن ى ارهبعضى از گناهان، هیچ چیز کفّ ;من الذنوب، ذنوب ال یکفّرها االّ اللهمّ بطلب المعیشة

 .زندگى براى کشیدن زحمت مگر شود، نمى

ملعون است،  ;[154]ملعون ملعون من القى کلّه على الناس، ملعون ملعون من ضیّع من یعوله

 لعونم است ملعون ;ملعون است کسى که زحمت زندگى خود را به دوش دیگران بگذارد

 را او مخارج و دهد قرار فشار تحت و مالى ى مضیقه در را خود خور نان که کسى است

 .نکند تأمین
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 :فرماید مى( السالم علیه)سجاد امام

خداوند از هر کسى که بهتر به زندگى عیالش برسد  ;[155]ارضاکم عنداهلل اسبغکم على عیاله

 .است تر راضى

 ى هرفاه و آسایش آنان، ادار و احادیث فراوانى در ثواب داشتن انفاق بر عیال، فعّالیت براى

 از زن، الزمِ مخارج تأمین. دارد وجود خانه کارِ در کمك و آنان زندگى ى آبرومندانه

 مرد بر وا شخصیت و شأن با مطابق زندگى، متعارف لوازم دیگر و مسکن پوشاك، خوراك،

ود را ه خهمیش است واجب زن بر. است زَناشویى امر برابر در فقط نفقه، این و. است واجب

 ظافتن ها، در اختیار شوهر قرار دهد، ولى کارهاى خانه، مثل پختن غذا، شست و شوى لباس

 وهرش ندهد، بچه به شیر زن چه چنان نیست، واجب زن بر بچه به دادن شیر حتى و غیره و

. شود پرداخت او به است واجب نمود، مزد و اجرت طلب اگر یا کند، مجبور را او ندارد حق

 هر حق دارد بچه را به دایه واگذار کند.شو بله

 یا لباس، نشستن یا غذا، شورى خاطر به آقایان از بعضى شود، پس این که گاهى شنیده مى

 و تاس مبین شرع خالف کنند، مى... و دعوا خلقى، کج خود زن با جزئى، امور این امثال

فقه را سى مدّتى نک اگر یعنى ;حکم فقط نه است شرعى حقّ زن ى نفقه که دانست باید

 مادر و پدر ى نفقه خالف به نماید، پرداخت معوقه ى پرداخت نکند، باید بعداً به عنوان نفقه

 زمال ولى نموده، واجب ترك چه اگر نکند، پرداخت چنانچه و است شرعى حکم فقط که

 .بپردازد آنها به بعداً که نیست

  
 انفاق مستحب 

 صدقه 

 شفاى بال، دفع موجب و دارد ثواب بسیار که است صدقه دادن مستحب، هاى یکى از انفاق

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)اکرم رسول. شود مى ثروت و مال ازدیاد و بیمار،

زمین قیامت آتش است، مگر  ;[156]ارض القیامة نار، ماخال ضلّ المؤمن، فان صدقته تظلّه

 .گردید خواهد او بان سایه او، ى صدقه همانا ;مؤمن ى سایه

انّ اهلل ال اله االّ هو، لیدفع بالصدقة الداء و الدبیلة، و الحرق و الغرق و الهدم و الجنون )وعدّ 

به حق آن خدایى که جز او الهى نیست، هر آینه با صدقه برطرف  ;[157]سبعین باباً من الشر(

 ،دیوانگى و ساختمان شدن خراب و شدن غرق و سوزى آتش و دمل زخم و بیمارى شود، مى

 شمارش فرمود(. را بالیا گونه این از نوع هفتاد حضرت)

ما من عبد مسلم یتصدّق بصدقة من کسب طیّب، و ال یقبل اهلل االّ طیّباً، االّ کان اهلل آخذها 

 ى هیچ بنده ;[158]بیمینه، فیربّیها له کما یربّى احدکم فصیله، حتى تبلغ التمرة مثل احدُ

 پاکیزه و حالل از جز خداوند و ـ بدهد حالل کسب از اى صدقه که نیست مسلمانى

 ;دده مى پرورش او براى را آن و گیرد، مى خود دست به خداوند که آن مگر ـ پذیرد نمى
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 رماخ ى دانه یك که این تا دهد، کره شتر خود را پرورش مى شما از یکى که گونه همان

 .شود مى احد کوه مثل

 :فرماید مى( السالم علیه)باقر امام

 ;[159]البِّرو و الصدقةُ ینفیان الفقر، و یزیدان فى العمر، و یدفعان عن صاحبهما سبعین میتة سوءِ

 نوع تادهف چنین هم شوند، نیکى به دیگران و صدقه دادن، موجب رفع فقر و ازدیاد عمر مى

 .کنند مى دور خود صاحب از را بد مرگ

 :فرماید مى( السالم علیه)صادق امام

بیماران خود  ;[160]قةداووا مرضاکم بالصدقة، و ادفعوا البآلء بالدعآء و استنزلوا الرزق بالصد

را با صدقه درمان کنید و بال را با دعا از خود دور کنید، و با صدقه دادن طلب رزق و روزى 

 نمایید.

 از وقوع باید کرد بال ندیده دعا را شروع باید کرد *** عالج واقعه قبل

و در احوال آن حضرت است که هر شب پس از نماز عشا انبانى از نان و گوشت و پول را بر 

 حضرت نآ رحلت از پس تا و کرد، مى تقسیم مدینه فقراى و مستمندان بر و گرفت دوش مى

 .است بوده( السالم علیه)صادق امام شخص آن که نفهمید کسى

 یك اتفاق جالب در صدقه دادن

 آمدم حدود بیست و چند سال پیش یك شب از حرم امیرالمؤمنین)علیه السالم( بیرون مى

. مودن شام ى تهیّه براى پول مقدارى خواست در او برخوردم، فقیر یك به مطهّر صحن در

 راىب آن و داشتم بود تومان یك معادل که درهم یك فقط گوید، مى راست آمد نظرم به

نْ مَاو دادم و برگشتم طرف حرم و عرض کردم: یا امیرالمؤمنین ) به. بود کافى شام ى تهیه

 از. رسد هر کس کار خیرى انجام دهد، ده برابر به او مى [161];(جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها

صحن بیرون آمدم. شاید دویست متر دور نشده بودم که دیدم سیّد بزرگوارى از فامیل با 

 بگو انایش به: گفت او به کرد، مى اشاره من به که حالى در. زند یك زایر ایرانى حرف مى

 حرم رد پدرم طرف از نیابت به عاشورا زیارت یك خواستم: گفت زایر. کند قبول شاید

فکر کردم  ;و مبلغ ده تومانِ ایرانى داد ;د خوب است. گفتم: قبول استباش وقت هر ;بخوانید

ا پشیمان شدم امّ ;لذا برگشتم به حرم و از موال تشکر نمودم ;اگر همین امشب بخوانم بهتر است

 ابربر هفتصد ى را نخواندم که خداوند در آن وعدهمن ذا الذى یقرض اهلل  ى که چرا آیه

 . است داده

  
 ثواب آب دادن

 علیه)صادق امام. است دادن آب صدقات، بهترین که شود ضمناً از روایت استفاده مى

 :فرماید مى(السالم
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من سقى المآء فى موضع یوجد فیه المآء، کان کمن اعتق رقبة، و من سقى المآء فى موضع 

 ;[162]میعاًج ال یوجد فیه المآء کان کمن احیى نفساً و من احیى نفساً فکانّما احیى الناس

 آزاد را اى هرکس دیگرى را سیراب کند در جایى که آب باشد، مثل کسى است که بنده

گ مر زا را جانى که است کسى مثل نشود، یافت آب که باشد جایى در اگر و است نموده

نجات داده، و هر کس یك جان را نجات دهد، مثل این است که تمام مردم را زنده نموده 

 است.

 داغ واىه در دادن آب ثواب به اند کسانى که در تابستان به حجّ تمتع یا عمره مشرف شده

 .برند مى پى

 هدیه و بخشش

 چه و دمستمن چه ـ مسلمان خواهر یا برادر به که است اى یکى دیگر از اقسام انفاق، هدیه

 به لفتا و مودّت ایجاد و تر بیش دوستى جلب منظور به اسالم دین در. شود مى داده ـ فقیر

 سوغات مثل ;دارد ثواب و است عبادت باشد، قربت قصد به اگر قطعاً و است شده سفارش آن

ص سفر حجّ، کادوى خرید خانه، عروسى و زایمان، و یا هر مناسبت دیگر، بلکه خصو به سفر،

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)اکرم رسول. سبب بدون ى هدیه

 هدیه زیرا ;با هم انس بگیرید و هدیه به هم بدهید ;][163تحابوا تهادوا فانّها تذهب بالضغائن

 .کند مى برطرف را ها کینه

 اگر به برادر مسلمانم ;[164]لَانَ اَهدى الخى المسلم هدیة احبّ الىّ من ان اتصدّق بمثلها

 هدیه بدهم، براى من بهتر است از این که همان مقدار صدقه بدهم.

 تالفى و جواب عنوان به که اى هدیه از است افضل ابتدایى ى ضمناً ناگفته نماند که هدیه

 رب کردن سالم مثل ;اند آورده او براى که است چیزى آن از زیادتر چند هر شود، مى داده

حسنه دارد و  29نقل شده است سالم کننده  علیه السالم()امیرالمؤمنین از که مسلمان برادر

 :فرماید )علیه السالم( مى. امیرالمؤمنین[165]جواب دهنده یك درجه حسنه دارد

عَ سَنَ مِنْهَا وَ إِذَا أُسْدِیَتْ إِلَیْكَ یَدٌ فَکَافِئْهَا بِمَا یُرْبِی عَلَیْهَا وَ الْفَضْلُ مَإِذَا حُیِّیتَ بِتَحِیَّة فَحَیِّ بِأَحْ)

پس تو بهتر از آن احترام کن و هنگامى که مورد احترام قرار گرفتى،  [166];(ذَلِكَ لِلْبَادِئِ

 با ;ده اسخپ تر هنگامى که دستى به احسان و نیکى به سوى تو دراز شد، تو آن را به افزون

 .است کرده نیکى ابتدا که است کسى آن از فضیلت همه، این

و انسان باید چیزهاى خوب و با ارزش را هدیه دهد، نه این که مثال سوغات دفع شرّى بدهد، 

 :فرماید مى( السالم علیه)صادق آنها بهتر است. امام که ندادن

هدیه بر سه قسم  ;[167]الهدیة على ثالثة وجوه، هدیة مکافاة، و هدیة مصانعة و هدیة للّه تعالى

 ىخدا براى هدیه و سازش، و کارگشایى ى هدیه و هدیه، مقابل در تالفى ى هدیهاست: 

 .تعالى

 واضح است که قسم سوّم که براى خداست افضل است.
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 مهمانى و ضیافت دادن

قسم دیگر انفاق مستحبى، مهمانى دادن است که داراى ثواب زیاد و نیز موجب زیادى رزق 

 :ایدفرم مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا . رسولاست شده بسیار سفارش آن به و شود مى

 ;[168]الضیف اذا جآء فنزل بالقوم، جآء برزقه معه من السمآء فاذا اکل غفراهلل لهم بنزوله

 که هنگامى و آورد را همراه خود از آسمان مى خود رزق شود، مهمان هنگامى که وارد مى

 .آمرزد مى را میزبان گناهان خداوند بخورد، غذا

 :فرماید هم چنین مى

اذا اراد اهلل بقوم خیراً، اهدى لهم هدیة قالوا و ما تلك الهدیة، قال الضیف ینزل برزقه، و 

هدیه  رى رساند، یكهرگاه خداوند اراده نماید که به گروهى خی ;یرتحل بذنوب اهل البیت

 و آورد مى خود با را خود رزق که مهمان،: فرمود چگونه؟: گفتند. فرستد براى آنان مى

 .شود مى آمرزیده خانه اهل گناهان رود مى وقتى

 :فرماید نیز مى

هیچ مؤمنى نیست  ;[169]ما من مؤمن یسمع بهمس الضیف و فرح بذلك، االّ غفرت له خطایاه

که صداى پاى مهمانى را بشنود و از آمدنش خوشحال شود، مگر آن که گناهان او آمرزیده 

 شود.

و باید توجه نمود که ثواب این کار فقط براى مهمانى که از جایى دیگر وارد شده نیست، 

ن دینى ـ چه با مناسبت و چه بدون مناسبت ـ نیز داراى ثواب است. بلکه دعوت از برادرا

 :فرمود سدیر نام به اصحاب از یکى به( السالم علیه)باقر امام

 ؟چطور ماه هر در: فرمود. نه: گفت کنى؟ اى سدیر آیا هر روز یك بنده در راه خدا آزاد مى

 ما تأخذ بید واحد من شیعتناسبحان اهلل ا: فرمود. نه گفت سال؟ هر در: فرمود. نه: گفت

سبحان  ;[170]فتدخله الى بیتك فتطعمه شبعه، فواهلل ذلك افضل من عتق رقبة من ولد اسمعیل

کنى؟ پس  خانه ات ببرى و او را سیر به و بگیرى را ما شیعیان از نفر یك دست توانى اهلل، نمى

 .است بهتر اسماعیل اوالد از اى به خدا سوگند، همین کار از آزاد نمودن بنده

  
 در پنج مورد اطعام مستحب است.

 ینىد برادران به دادن خوراك و ولیمه به گوناگون هاى به همین جهت، اسالم به مناسبت

 :فرماید وآله( مى علیه اهلل صلى)خدا رسول. است نموده تأکید

سور دادن در پنج  ;[171]ال ولیمة االّ فى خمس فى عرس او خُرس، او عذار او وکار، او رکاز

. برگشتن از 5 ;نه خریدن. خا4 ;. ختنه3 ;. در تولّد نوزاد6 ;. عروسى و ازدواج1مورد است: 

 سفر مکّه.

 اهلل صلى)اکرم رسول که چنان هم ;است شده سفارش تر مخصوصاً در مورد ازدواج بیش

 :فرماید مى(وآله علیه
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 دادن سور پیامبران، هاى از جمله برنامه ;[172]انّ من سنن المرسلین االطعام عند التزویج

 .است ازدواج وقت

 نوع همه ها، مراسم و ها در ضمن، غذا دادن مستحب است، نه این که در بعضى از عروسى

 ذاغ از ولى دارد، وجود میوه و شیرینى انواع و قیمت گران هاى دعوت کارت مثل مخارج،

 و ها میوه و غذاها انواع ها مراسم و ها روسىع از بعضى در برعکس، یا نیست، خبرى

 افراط که دباش صورت این به نباید. بخورد کدام از داند نمى انسان که دارد وجود ها شیرینى

 .کرد رعایت را اعتدال حد باید بلکه است، تفریط که صورت آن به نه و است

 نمکى نه ازین بىنه از آن قدِّرسا و نه از آن خم حمگى *** نه ازین شورىِ شور و 

 واردم از دیگر مورد. شود داده زیاد افراد به تشریفات، کم و ساده غذاى است خوب چه پس 

  [173].است رمضان ماه در دادن افطار اطعام،

  
  

 مهمان ى فهآداب سور دادن و وظی

 صلى)داخ سزاوار است انسان با قصد قربت و با هدف رسیدن به ثواب و عمل به سنّت رسول

 نه ،بدهد اطعام دینى برادران نمودن خوشحال و محبّت و دوستى ایجاد و( وآله علیه اهلل

 است مستحب چنین هم. است نتیجه بى صورت این در که مباهات، و خودنمایى و ریا براى

 ها راد متدین و نیز هم از فقرا و هم ثروتمندان و نیز سعى شود تمام بستگان و همسایهاف از که

 ودب رسم اشرف نجف در. نشوند معطّل مردم تا نماید آماده را سفره زود و نماید، دعوت را

 او و گذاشتند مى او جلوى غذا شد، مى عزادارى یا عروسى مجالس وارد کس هر که

نفر به این ترتیب شام  611در اطاق بیست مترى، حدود  شاید. رفت مى و خورد مى

 کار او از و گذاشت احترام بسیار مهمان به باید. شود تهیه اندازه به باید غذا. خوردند مى

 .کرد مشایعت را او خانه درب تا رفتن موقع در و است ادب خالف چون ;نکشید

 آداب دعوت شونده

اجابت کنند، بدون این که بین ثروتمند و فقیر  سزاوار است مؤمنین دعوت برادر مؤمن را

 و( وآله هعلی اهلل صلى)خدا رسول سنت به عمل اجابت، از منظورشان نیز و ;فرقى بگذارند

 مالشان هک کسانى و ظلمه مهمانىِ در نباید. شکم نه باشد، مسلمان برادر نمودن خوشحال

 رود کند، و اگر به ناچار مى شرکت شود مى عمل شرع خالف آنها مجلس در یا است مشکوك

 جا رجاه و باشد داشته را میزبان و خانه صاحب احترام مهمان که است سزاوار. بخورد تر کم

 :فرماید مى(السالم علیه)امیرالمؤمنین. ندهد سفارش و دستور میزبان به و بنشیند بود

بدترین برادران کسى است که وقتى وارد شود، میزبان به  [174];(شَرُّ الْإِخْوَانِ مَنْ تُکُلِّفَ لَهُ)

 زحمت و تکلّف بیفتد.
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 زیاد نباید زنی و بماند میزبان منزل در روز سه از تر و اگر از جاى دیگر آمده است، نباید بیش

 بان بنشیند. میز نزد در دیروقت تا یا

 میهمان گرچه عزیز است ولیکن چو نَفَس *** خفگى آرد اگر آید و بیرون نرود

 الحسنه دادن قرض

 وابث بسیار و است نیك اخالق از که است الحسنه قرض دادن سخاوت، هاى یکى از شاخه

 : فرماید مى( السالم علیه)صادق امام. دارد

االّ فى  الصدقه بعشر و ذلك انّ القرض ال یکونعلى باب الجنة مکتوب القرض بثمانیة عشر و 

صدقه روى درب بهشت نوشته است  ;[175]ید المحتاج و الصدقة ربّما وقعت فى ید غیر محتاج

 چه دقهص ولى  گیرد، مى قرار نیازمند دست در فقط قرض زیرا ;ده برابر، قرض هیجده برابر

 .برسد فقیر غیر دست به بسا

 :فرماید هم چنین مى

ما من مؤمن اقرض مؤمناً یلتمس به وجه اهلل االّ حسب اهلل له اجره بحساب الصدقة حتى یرجع 

هر مؤمنى که به خاطر خدا به مؤمنى  ;[176]ر صدقهماله الیه، یعنى اعطاه اهلل فى کلّ آن اج

 لحظه هر در مرتّب یعنى برگردد، مالش تا دهد قرض دهد، خداوند ثواب صدقه به او مى

 .کند طالبه کند و نمىم روز هر تواند مى زیرا ;برد مى صدقه ثواب

 همطالب وقت از قبل تواند چون قرض، مثل وکالت از عقود جاریه است و قرض دهنده مى

چه قرض گیرنده  البته چنان ;[177]نیست االجراء الزم اند داده قرار وقت اگر حتى نماید

 علیه )صلى اهللاکرم پیامبر. دیگر بدهى هر مثل ;ندارد اى نداشته باشد که بدهد، وظیفه

 :فرماید وآله(مى

 المفلس فى امان اهلل.

 نباید در قرض هیچ گونه نفعى شرط شود، وگرنه قرض باطل و ربا و حرام است.

 مهلت دادن به بدهکار

 ار خود بدهى تواند یکى دیگر از آثار سخاوت، مهلت دادن به بدهکارى است که نمى

 از تر زشار با و تر پسندیده. دیگر چیز هر یا باشد قرض او بدهى که ندارد فرقى ;بپردازد

 زشت ربسیا که است گیرى سخت و آوردن فشار آن، مقابل در و است بخشش و گذشت آن،

 :فرماید مى( السالم علیه)صادق مى است. اماماسال انسانى اخالق از دور و

هر کس  ;[178]من اراد ان یُظلّه اهلل یوم ال ظلّ االّ ظلّه، فلینظر معسراً او یدع له من حقّه

 پس ،نیست او ى سایه جز دیگرى ى ر روزى که سایهد باشد سرش بر خدا ى بخواهد سایه

 .کند نظر صرف خود حقّ از یا دهد مهلت تنگدست بدهکار به باید

در ضمن اگر به کسى قرضى دادید و نتوانست به موقع آن را رد نماید، نباید از کار خیرى 

 :فرماید مى( السالم علیه)امیرالمؤمنین. شوید پشیمان اید که کرده
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دَنَّكَ فِی الْمَعْرُوفِ مَنْ لَا یَشْکُرُهُ لَكَ فَقَدْ یَشْکُرُكَ عَلَیْهِ مَنْ لَا یَسْتَمْتِعُ بِشَیْء مِنْهُ وَ قَدْ لَا یُزَهِّ)

ناسپاسى کسى که  [179];(تُدْرِكُ مِنْ شُکْرِ الشَّاکِرِ أَکْثَرَ مِمَّا أَضَاعَ الْکَافِرُ وَ اللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ

 تو از کسى حتماً که آن چه نکند، رغبت بى احسان به را تو هرگز اى به او نیکى کرده

 این از و( متعال خداوند) است نبرده نیکى آن از اى بهره هیچ که کند مى قدردانى

و  ;ترى خواهى برد، بیش از آنچه کفران کننده تباه کرده است بیش پاداش گزار سپاس

 خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

  
 اقسام بخشش و هدیه

و لباس  لمنز: قبیل از ;باشد غیر از آنچه گذشت، بذل و بخشش داراى موارد دیگرى نیز مى

دادن به محتاج، چیزى را عاریه دادن، و... که در احادیث به آنها سفارش شده و ثواب زیادى 

 فردى اگر. خداست هاى نعمت از عملى شکر نوع یك خود ى دارد، و هر کدام به نوبه

 عاریه اش ههمسای به را... و ظرف فرش، قبیل از زندگى وسایل یا بپوشاند، را اى برهنه بتواند

 که را ادىافر خود ى نقلیه ى ، و یا بتواند در هواى گرم یا سرد، یا نیمه شب، با وسیلهبدهد

. اوست نفس تخسّ بر دلیل نکند توجهى امور این به ولى برساند، مقصد به هستند او مسیر در

 :فرماید مى( السالم علیه)صادق امام

، و کلّ مما یُقویه على معیشته من کسا احداً من فقراء المسلمین ثوباً من عرى، اواعانه بشىء

اهلل عزوجلّ به سبعة آالف ملك من المالئکه یستغفرون لکل ذنب عمله الى ان ینفخ فى 

را در امور زندگى با چیزى  هر کس یك مسلمان فقیر را لباس بپوشاند، یا او ;[180]الصور

 داده انجام که گناهى هر براى که نماید کمك کند، خداوند هفت هزار فرشته را مأمور مى

 .کنند مغفرت طلب او براى قیامت روز تا است

 :فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم( مى

هر کس با دست کوتاه چیزى در راه خدا  ;[181]من یعطِ بالید القصیرة یُعطَ بالید الطویله

 بدهد، با دست بلند به او بازگشت داده خواهد شد.

سیّد رضى)ره(، دست کوتاه را، دست بنده، و دست بلند را دست خدا تفسیر نموده است، و 

 ست.مراد از دست را نعمت گرفته ا

 باز دهد بیابانت در ایزد که***  انداز دجله در و کن تو نیکى مى

خالصه این که، اگر کسى از شما درخواست قرض یا امانتى، و یا طلب کمك یا سفارش نمود، 

 :فرماید او را محروم نکنید، امیرالمؤمنین)علیه السالم( مى

هر کس از شما امید خیر و نیکى داشت، جواب مثبت  ;[182]من ظنّ بك خیراً فصدّق ظَنَّه

 بدهید و او را ناامید نگردانید.

 یك داستان عجیب و آموزنده
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از ابن خلکان و حاج میرزا هاشم خراسانى در  زهرالربیعمحدّث بزرگوار سید جزایرى در 

 : که کنند از اثنى عشریه حکایت مى خب التواریخمنت

روزى مردى با زن خود مشغول غذا خوردن بود و غذا مرغ بریان بود، سائلى بر درب خانه 

اظهار حاجت کرد، آن مرد او را محروم کرد و چیزى نداد، بعد از مدّتى روزگار بر او برگشت 

اد. زن با مرد دیگرى ازدواج نمود. از د طالق نیز را زن و رفت بین از اش و ثروت و دارایى

اتفاقات عجیب آن که، روزى آن زن با شوهر دوّم مشغول غذا خوردن و از جمله مرغ بریان 

بود که فقیرى بر درب خانه خوراك خواست. مرد گفت: مقدارى غذا و مرغ براى او ببر. 

 ت کرد، سبحان اهلل،دقّ است، دیده را او گویا دید داد، وقتى زن غذا را به دست فقیر مى

. گشتبر و گرفت اش گریه. بود افتاده روز این به که بود اوّلش شوهر همان! بینم چه مى

 خوردم مى غذا او با روز یك بود، من اوّل شوهر: داد پاسخ پرسید را گریه سبب شوهر

 و بودم من سائل آن است گواه خدا: گفت مرد. کرد محروم را گدا آن او و آمد گدایى

  [183].برود محروم ام خانه در از کسى خواهم نمى ام تلخى ناامیدى را دیده چون

 :فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم(مى

 ها هنگامى که رسیدن نعمت ;[184]الشکراذا وصلت الیکم اطرافُ النعم، فال تُنْفروا اقصاها بقلّة 

 .گردد لبس شما از و نرسد آخر به که نکنید کارى شکرگزارى، کمىِ با شد، شروع شما به

 صدقات جاریه یا کار خیر بادوام

 تنساخ مثل ;است همیشگى و جاریه صدقات سخاوت، هاى و از شاخه یکى از اقسام انفاق

 از دامک هر براى که شده نقل احادیث در که ،...و حسینیه بیمارستان، پل، مدرسه، مسجد،

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول. دارد وجود هایى پاداش و ثواب ها این

و علم ینتفع به، او صدقة تجرى به، او ولد صالح یدعاذا مات االنسان انقطع عمله االّ من ثالث، 

 مختومه اش پرونده و شود هنگامى که انسان بمیرد، دستش از عمل در دنیا کوتاه مى ;[185]له

ارى علمى )از کتاب و درس و بحث و شاگردان( داشته آث. یك: مورد سه در مگر گردد، مى

باشد که مردم از آن بهره ببرند. )مثال شیخ طوسى بیش از هزار سال است که از دنیا رفته 

 در وا کنند مى استفاده استبصار و تهذیب خصوص به او هاى است، ولى هر چه از کتاب

ر ذشت زمان مورد استفاده قراگ با و همیشه که نیکى و خیر کار. دوم ;(است شریك ثواب

سوم. فرزند صالحى که بعد از او طلب مغفرت کند  ;گیرد، مثل مسجد و بیمارستان و مدرسه

و دعا نماید )یعنى به یاد پدر و مادر باشد و براى آنان عبادت، نماز قضا، صدقه و کار نیکى 

 انجام دهد(.

 خوارى حرام

یه است، موجب هالکت و گمراهى و شقاوت شهو ى قوّه هاى خوردن مال حرام که از شاخه

 از ار سعادت سبب، همین به مردم از بسیارى. گردد و بدبختى انسان در دنیا و آخرت مى

 شده سلب ایشان از اهلل الى تقرّب توفیق و مانده دور حقیقت از شده، کوردل داده، دست
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 برکتىِ دن دعاها و بىنش اجابت ها، توفیقى بى ها، گرفتارى از بسیارى منشأ شاید و است،

 علیه اهلل صلى)خدا رسول. باشد ناك شبهه و حرام مال خوردن ها، روزى و رزق

 :فرماید مى(وآله

من اکتسب ماال من الحرام فان تصدّق به لم یقبل منه، و ان ترکه ورائه کان زاده الى 

هر کس مالى را از حرام به دست بیاورد، حتى اگر آن را به فقیر صدقه دهد، از  ;[186]النار

 هنمج آتش براى او ى او پذیرفته نخواهد شد و اگر بمیرد و مال او به وارث برسد، توشه

 .شود مى

 :فرماید مى( السالم علیه)صادق امام

ر حلّه ثم حجّ، فلبّى، نودى ال لبیك وال سعدیك، و ان کان من اذا اکتسب الرجل ماالً من غی

هنگامى که مردى مالى را از غیر راه حالل به دست بیاورد  ;[187]حلّه، نودى لبیك و سعدیك

 خوش اللبیك،: ودش مى گفته او به لبیك، اللهم لبیك: گوید قتى که مىو با آن به حجّ برود، و

 .کنم مى یارى را تو و آمدى خوش شود، مى خطاب باشد، حالل راه از اگر ولى ;نیامدى

باید دانست که به دست آوردن مال حالل و مصرف نمودن آن در راه حالل بسیار مشکل و 

، بیش از دویست السعادات جامع هـ ق. در 1619دشوار است. مرحوم مال مهدى نراقى متوفى 

 سال پیش فرموده است: 

زیرا دست ستمگران و داد و  ;در زمان ما حاللى باقى نمانده، مگر آب فرات و علف بیابان

 [188]ستدهاى باطل، همه چیز را شبهه ناك نموده است.

 که ارتباطى زیرا ;گفت باید چه و شود پیدا حالل چگونه ما زمان در که داند حاال خدا مى

، و داد و بانکى معامالت از بعضى نیز و اند نموده پیدا مسلمانان با کفّار حتى جهان، تمام

ستدهاى بین المللى، معامالت ربوى، و انواع و اقسام خوراکى و غیر خوراکى که از 

 ستا چیزهایى... و افراد، بعضى ى بادآورده هاى ثروت و آورند کشورهاى غیر اسالمى مى

 وجود هب چیزهایى چنین که کرد نمى را فکرش حتى و است نبوده نراقى مرحوم زمان در که

 . کنم پایان تلخیصى از اشعار شیخ بها را نقل مى در. آید

 ناك شبهه باشد که نانى ى لقمه

 پاك ابراهیم کعبه حریم در***  ناك شبهه باشد که نانى ى لقمه

 گر به دست خود فشاندى تخم آن *** ور به گاو چرخ کردى شخم آن

 کرد دستاس اش کعبه سنگ به ور***   ور مه نو در حصادش داس کرد

 عین حور از پیکرى آیین آب زمزمش کردى عجین *** مریمور به 

  احد اهلل هو قل یا فاتحه***  عدد ور بخواندى بر خمیرش بى

 ور بُود از شاخ طوبى آتشش *** ور شدى روح االمین هیزم کشش

 ولوله پر ى ورتو برخوانى هزاران بسمله *** بر سر آن لقمه

 عاقبت خاصیتش ظاهر شود *** نفس از آن لقمه تو را قاهر شود
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 [189]کند ویران را تو دین ى خانه***  کند جان در ره طاعت تو را بى

 تت *** حرف حقّ را هم چو بلبل گفته اساس گفته گل بها شیخ واقعاً( کنم )بنده عرض مى

 ها انواع مال

 کدام هر. ناك شبهه مال. 3 ;واضح حرام مال. 6 ;. مال حالل واضح1اموال بر سه قسم است: 

 مالك رفته،گ طرف رضایت با و باطل ى معامله به انسان که را چیزى مثال ;دارند درجاتى نیز

 کجا، نآ و کجا این امّا ;زور گرفته، حرام است به که را یتیمى مال یا و است، حرام و نیست

 رام،ح مال در تصرّف و جایز حالل، مال در تصرّف حال هر به. است آسمان تا زمین از تفاوت

 وكخ گوشت مثل دارد، ذاتى حرمت که چیزى. است مکروه مشتبه، مال در تصرّف و حرام

 رعىش ذبح که گوشت حالل حیوانات گوشت یا و گوشت، حرام حیوانات دیگر و سگ و

 و ;نجس یا مسموم غذاى مثل ;دارد عارضى حرمت که چیزى. خاك خوردن یا باشد، نشده

 و دزدى و غصبى مال مثل باشد، آن گرفتن و ستد و داد در نقص و اشکال که، آن سوّم قسم

 است دهش بیان مفصّال فقه کتب در که... و فروشى کم و رشوه و کالهبردارى و خیانت و ریا

در رابطه با هر کدام، آیات و احادیثى در مذمّت و نهى و کیفر آنها وارد شده است که از  و

 بیان را نهاآ فرق هدیه، و رشوه بین اشتباه امکان خاطر به فقط کنیم، ذکر آنها خوددارى مى

 .کنیم مى

 فرق بین رشوه و هدیه

که  بارت است از: مالىع رشوه: فرماید همان گونه که شیخ اعظم انصارى قده در مکاسب مى

انسان در مقابل باطل کردن حقّى، یا حق جلوه دادن باطلى بگیرد. یا اگر قاضى یا کسى مالى 

را بگیرد که در مقابل آن به نفع او حکم و قضاوت کند، گرچه حقّ با او باشد، یا کارى را 

 و کیفرشان سخت عقوبت و اند حرام مسلّماً ها این ;براى او انجام دهد که حقّ مسلّم اوست

است. ولى هدیه عبارت است از: مالى که به خاطر جلب مودت و دوستى و به دست آوردن 

 دل مجانى به کسى داده شود، که آن اقسامى دارد:

. مقصود هدیه دهنده ثواب و قربة الى اهلل و یا صرف دوستى و دل به دست آوردن باشد، 1

 که این حالل زالل است.

است، مثل این که فقیرى به ثروتمندى یا ثروتمندى به ثروتمند دیگر  . مقصودش طمع مالى6

 قصد یرندهگ اگر حتى است، حالل نیز این ;کند تالفى تر هدیه و کادویى بدهد تا او بیش

 . کند جبران و تالفى که است آن بهتر ولى ;باشد نداشته تالفى

وقتى  [190];(ها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللّهَ کانَ عَلى کُلِّ شَیْء حَسِیباًوَ إِذا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّة فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْ)

 که به شما عرض ارادت کرد شما پاسخ بهتر بدهید، یا حدّاقل همان را رد کنید.

 : گوید اسحاق بن عمّار مى
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 تالفى و جبران من که این منظور به فقیرى مرد: کردم عرض( السالم علیه)صادق خدمت امام

 است؟ حالل اش هدیه ندهم، او به چیزى و بگیرم من اگر دهد، مى من به اى هدیه کنم،

 . نگردان محروم را او و نکن، کارى چنین ولى است، حالل آرى: فرمود حضرت

 به قول بابا طاهر:

 بى دردسر مهربونى سر یك که***  بى سر دو هر مهربونى چه خوب بى

 و وزادن تولّدِ و عروسى براى اگر ;پس اگر کسى سوغات براى شما آورد، شما کادو بدهید

 . شود مى دوستى شدن زیاد سبب کارها این ;کنید جبران داد، چیزى سرور ختنه

هدیه، کار او را انجام دهد، مثل  ى . منظور و هدف هدیه دهنده این است که گیرنده3

 به نبود، ممقا و پست آن در اگر که شود بسیارى از هدایایى که به رؤسا و مسئولین داده مى

 شیخ ،باشد واجب برگیرنده آن انجام یا باشد، حرام هدیه ى دهنده کارِ اگر شد نمى داده او

کار مباحى باشد، هدیه  اگر ولى است، حرام و است رشوه به ملحق هدیه این: فرماید مى

 :فرماید مى(السالم علیه)صادق حالل و لیکن مکروه است و نگرفتن آن بهتر است. امام

 خاطر براى هدیه و کار، دادن انجام ى هدیه جبرانى، ى هدیه بر سه قسم است: هدیه

 .متعال خداوند

 اجتناب از مال حرام یا ورع 

 هشبه و حرام مال از پرهیز اول،: دارد معنى دو شود اجتناب از مال حرام که ورع نامیده مى

 ضدّ معنى، این که ها، معصیت و حرام کارهاى تمام از نفس حفظ و خوددارى دوّم، ;ناك

 باشد، مى یهغضب و شهویه قواى رذایل از معنا این که ;است معصیت مطلق ارتکاب و باکى بى

 قدارىم که است مناسب حال هر به. است شهویه ى ناى اوّل، فقط از رذایل قوّهمع بنابر ولى

 اصخ تقواى: دارد معنا دو است، ورع مرادف که نیز تقوى لفظ. کنیم بحث موضوع این در

 اىرض برخالف که چیزى هر و گناهان تمام از اجتناب) عام، تقواى و ،(حرام مال از اجتناب)

 :فرماید تبارك و تعالى مى خداوند(. باشد تعالى خداى

مْ عِنْدَ یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَر وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُ)

 هاى اى مردم ما شما را از مرد و زن آفریدیم و از قبیله [191];(اللّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

 خداوند، نزد شما ترین گرامى که درستى به شوید، شناخته هم از تا دادیم، قرار گوناگون

 .شماست باتقواترین

سال  1411ه در آن دنیاىِ تاریك ک اسالم، موضوعات ترین جالب و ترین این یکى از اساسى

پیشِ تبعیضات نژادى و به خصوص در جزیرة العرب، مالك ارزش و عزّت هرکسى را به 

خداشناسى و دورى از گناه قرار داده است، نه به اقوام زیاد و ثروت و رنگ بدن و سیماى 

 جه است. ظاهرى و... پس ورع و تقوا موجب عزّت دنیا و آخرت و نیل به سعادت و علوّ در
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 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)اکرم رسول

هر کس خدا را با ورع مالقات  ;[192]من لقى اهلل سبحانه ورعاً، اعطاه اهلل ثواب االسالم کلّه

 .دهد م را به او مىکند، خداوند ثواب تمام اسال

 : فرماید مى(السالم علیه)امیرالمؤمنین شعبانیه ى در آخر خطبه

 بهترین( آلهو علیه اهلل صلى)اهلل رسول یا کردم عرض(وآله علیه اهلل صلى)خدا خدمت رسول

دورى جستن از آنچه خدا  ;الورع عن محارم اهلل: فرمود. چیست( رمضان) ماه این در عمل

 حرام نموده است. 

ببینید با این که در ظاهر بهترین عمل در ماه مبارك، روزه، نماز، قرائت قرآن، نماز شب و 

، کارهاى مثبت خوب است، ولى الورع عن محارم اهللافطار دادن است، ولى حضرت فرمود: 

 و واجبات بعد کند، دورى حرام از باید انسان اوّل پس. است محرّمات ترك آنها از تر مهم

 پسس پرهیز، اوّل مرض، رفع براى پزشکى علم در که گونه همان ;نجام دهدا را مستحبات

 آن در هک حنیف، بن عثمان به اى نامه در( السالم علیه)حضرت. گردد مى تجویز دوا و دارو

 :فرماید مى شود، مى متذکر را خود ى ساده پوشاك و خوراك و زندگى

شما  [193];(وَ لَکِنْ أَعِینُونِی بِوَرَع وَ اجْتِهَاد وَ عِفَّة وَ سَدَاد أَلَا وَ إِنَّکُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ)

مثل من شبانه روزى دو قرص نان بخورید و لباستان دو پیراهن  توانید )پیروان على( نمى

ساده باشد، لیکن مرا به ورع و دورى از گناه و کوشش در راه خدا و داشتن عفت، و استقامت 

 در دین یارى کنید.

 :فرماید هم چنین در این نامه مى

نان چه اطمیاى عثمان بن حنیف، هر غذایى را که شبهه ناك است از دهن بیرون بریز و آن

 بر حالل بودن آن دارى بخور.

 :فرماید مى جایى در( السالم علیه)صادق جعفر حضرت امام

فما اقلّ واهلل من یتبع جعفراً منکم انّما اصحابى من اشتدّ وَرَعُه، و عمل لخالقه، ورجا ثوابه، 

به خدا سوگند پیروان واقعى جعفر افراد کمى از شما هستند، اصحاب  ;[194]هؤالء اصحابى

من فقط کسانى هستند که ورع و ترس از خدا در آنان زیاد و کارشان براى خداست و امید 

 .هستند من یاران ها پاداش به او دارند، این

 و به ابن ابى یعفور فرمود:

للناس بغیر السنتکم، لیروا منکم الورع و االجتهاد و الصلوة و الخیر فانّ ذلك کونو دعاة 

مردم را با عمل به سوى ما دعوت کنید، نه به زبان. باید آنها از شما )شیعه(، ورع  ;[195]داعیه

 و دورى از گناه، کوشش، نماز و خیر و خوبى ببینند.

 به این ترتیب باید دعوت به حق و کوشش به دین جعفرى کنید.

 تنیس سخندانى به برآید کار عمل به***  گویى نصایح و دان سعدیا گرچه سخن
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 خیانت و غدر

 در هک ندارد فرقى و است دینى برادران به خیانت شهویه، ى قوّه هاى یکى دیگر از شاخه

 زدن گول و کالهبردارى معامله، در غش فروشى، کم چنین هم ;باشد ناموس یا و آبرو، مال،

 بینم دین در که است دیگران حقوق رعایت و امانت آن مقابل در و ;گیرد برمى در نیز را

 در هک گونه همان ;د و احادیث بسیار در مدح و تمجید آن وارد شده استاکی سفارش اسالم

 به ار فرزندشان یا و خود بعضى. است شده شمرده حرام و مذموم خیانت، بسیارى، روایات

 شعبده با ضىبع بازى، پهلوان با بعضى زارى، و گریه با بعضى و زنند، مى کورى و فلج و مرض

 نصارىا اعظم شیخ. کنند مى پول تقاضاى بازى عقرب و مارگیرى با بعضى جادوگرى، و

 هکال که زیرکى، ;برند جیب و چپاول و دزدى که زورکى،: جورند سه گدایان: فرمود

 تمام الح هر به. گیرند مى چیزى التماس با و کنند مى زارى و تضرع که زارکى، ;بردارند

 و شدّت و کند با هم فرق مى آنها حرمت البته ;اند شده نهى و اند خیانت و حرام ها این

 : است پیامبر و خدا با جنگ خوارى، ربا مثال ;دارد ضعف

 [196](فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ ال تَظْلِمُونَ وَ ال تُظْلَمُونَ)

 کم فروشى، تهدید دارد:

 (.ویل للمطفّفین)

 :است ذکورم فقهى کتب در که اش کیفر دزدى بریدن دست است. البته با شرایط ده گانه

 [197](یمٌاللّهُ عَزِیزٌ حَکِ وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکاالً مِنَ اللّهِ وَ)

 اداى امانت

 علیه)صادق امام. کنیم روایاتى را از باب نمونه در مورد اداى امانت و مذمت خیانت ذکر مى

 :فرماید مى( السالم

المسلم اخوالمسلم، هو عینه و مرآته و دلیله، ال یخونه و ال یخدعه و ال یظلمه و ال یکذبه و ال 

یانت مسلمان برادر مسلمان و مثل چشم و آینه و راهنماى اوست، به او خ ;[198]یغتابه

 .کند نمى ار او غیبت و گوید نمى دروغ او به کند، نمى ستم او به زند، نمىورزد، گولش نمى

 ;[199]انّ اهلل عزّوجلّ لم یبعث نبیاً قطّ االّ بصدق الحدیث و ادآء االمانة مؤداة الى البرّ و الفاجر

خداوند هیچ پیامبرى را نفرستاده، مگر این که او را به راستگویى و اداى امانت به صاحبش ـ 

 چه فاجر و چه نیکوکار ـ سفارش نموده است.

ثالث ال عُذر فیها لِاَحد اداء االمانة الى البر و الفاجر، و الوفآء بالعهد البر و الفاجر، و برّ الوالدین 

 هب امانت ردّ یکى ;شود در سه چیز عذر هیچ کس پذیرفته نمى;[200]ن کانا او فاجرینبرّی

 با چه و اشدب نیکوکار شخص با چه عهد، به وفاى دوّم، ;نیکوکار چه و باشد فاجر چه صاحبش،

 سوّم، نیکى به پدر و مادر، چه نیکوکار باشند چه فاجر. ;جرفا

 و ویىگ راست که است شده ثابت نیز تجربه به و اند در ضمن در روایات بسیارى فرموده

. شود مى روزى و رزق شدن کم موجب خیانت برعکس، و، رزق زیادى موجب امانت اداى
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 داستان آنها ى از جمله [201]آنها را در کتاب ودیعه بیان فرموده است.وسایل  صاحب

 : فرمود من به(السالم علیه)صادق امام گوید مى وى. است سیّابه بن عبدالرحمن

اموالهم  ناس فىاال اوصیك، قلت بلى، قال علیك بصدق الحدیث و ادآء االمانة تشرك ال

حضرت  ;[202]هکذا، و جمع بین اصابعه، قال فحفظت ذلك عنه فزکیت ثلثمأة الف درهم

 اداى و یىگو سفارشى به تو کنم؟ گفتم: آرى. فرمود: بر تو باد به راستفرمود: میل دارى 

 مودن جمع هم به را خود انگشتان حضرت و ـ شد خواهى مردم مال شریك چنین این. امانت

 ـ درهم هزار سیصد ـ را مالم زکات سال یك تا کردم، عمل جدّاً را سفارش این پس ـ

 .نمودم پرداخت

 و نیاد سعادت موجب که کند یى و درست کردارى را پیشه مىگو پس انسان عاقل، راست

 ارع و ننگ سبب که دروغ و خیانت طرف به هرگز و گردد او روزى و رزق فراوانى و آخرت

 .رود نمى است آخرت در آتش و عذاب و دنیا در آبروریزى و

 گفتار باطل و عفت در کالم

رت باطل است، که نه در دنیا و نه در آخ گفتار شهویه، ى یکى دیگر از رذایل مربوط به قوّه

هیچ سودى ندارد. و آن گر چه حرام نیست، ولى از صفات پست و خبیث است و موجب 

 .شود مى وقت بهاى گران ى تلف شدن عمر و تضییع سرمایه

 آسان آید دست به که شاید***   هر چیز رود ز دست انسان

 توانگر عمر رود ز دست ارزان *** با هیچ گهر خرید ن

 .شود... و تهمت غیبت، دروغ، مثل معصیت، و گناه موجب کم و چه بسا کم

 تمجید از خموشى و صمت 

 آن زا بسیار احادیث در که دارد قرار خموشى ى در مقابل گفتار باطل، صفت پسندیده

 صفت 111 متّقین وصف در همّام ى خطبه در(السالم علیه)امیرالمؤمنین. است شده تعریف

 :فرماید مى جمله از دارد، بیان مى

 [203]گفتار پرهیزکاران مقرون به حقیقت و واقع است.منطقهم الصواب، 

 :فرماید مى( السالم علیه)رضا امام

لصمت. انّ الصمت باب من ابواب الحکمة ـ انّ الصمت من عالمات الفقه الحلم و العلم و ا

از آثار فقه، بردبارى و علم و خموشى است. حقاً  ;[204]یکسب المحبّة و هو دلیل على الخیر

خموشى سبب رسیدن به حکمت از طرف خدا یا ) است حکمت هاى خموشى درى از درب

 هب نمایى راه سکوت ;گردد مى محبّت و دوستى موجب سکوت، و خموشى( شود خلق مى

 .هاست نیکى سوى

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

 .است زبان دارى نجات شخص مؤمن در نگه ;[205]نجاة المؤمن فى حفظ لسانه
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ك فقال: یا رسول اهلل اوصنى. فقال: احفظ لسان )صلى اهلل علیه وآله(و جآء رجل الى النبى

 اوصنى اهلل اوصنى قال: احفظ لسانك قال یا رسول )صلى اهلل علیه وآله(اهلل قال یا رسول

 ;[206]هل یکبّ الناس على مناخرهم فى النار االّ حصائد السنتهم و ویحك لسانك احفظ قال

شخصى خدمت پیامبر آمد عرض کرد: مرا نصیحت و سفارشى بفرمایید. فرمود: زبانت را 

سفارشى فرمایید. فرمود: زبانت را نگه دار، باز عرض کرد سفارشى نگهدار، باز عرض کرد مرا 

 شود مى آتش در مردم افتادن موجب چیزى آیا ;بفرمایید، فرمود زبانت را نگه دار، واى بر تو

 آنان؟ زبان هاى گرفتارى از غیر

 :فرماید ابى عبداهلل)علیه السالم( مى

خداى تعالى عبادت نشده  ;[207]لى بیتهقال ما عُبد اهلل بشىء افضل من الصمت و المشى ا

 شاید یا هکعب ى خانه) باشد اش است به چیزى که افضل از خموشى و راه رفتن به سوى خانه

 (.مسجد

 :فرماید نبى اکرم)صلى اهلل علیه وآله( مى

بر تو باد به  ;[208]قال علیك بطول الصمت فانّه مطرده للشیطان و عون لك على امر دینك

 و شود مى شیطان طرد موجب سکوت، قطعاً زیرا ;دهى ادامه را سکوت توانى این که تا مى

 را در امر دینت یارى خواهد کرد. تو

 طالست نگفتن گویى به مجلس نشینى خموشى رواست *** اگر نقره

 مشق قدیم

 عنوان به هک هایى در دوران دبستان معلّمى داشتیم ـ خدا او را رحمت کند ـ یکى از تکلیف

 .بود ذیل اشعار گفت مى ما به سکوت موضوع در انشا و مشق

 ت *** از او کبك ایمن از چنگال باز استخموشى پاسبان اهل راز اس

 شکارى باز ى نشد خاموش کبك کوهسارى *** از آن شد طعمه

 دام در نه دیدى قفس در را خود نه***  کام در بست اگر طوطى زبان مى

 ولى آن جا که باشد جاى گفتار *** خموشى آورد صد نقص در کار

 .است آورده خموشى ى اشعار امیرخسرو را درباره [209]مرحوم حاج شیخ عباس هم

 پشیمان نگشت از خموشى کسى

  است بهتر آن از خموشى بینى چه***   است تر سخن گر چه هر لحظه دلکش

 در فتنه بستن دهان بستن است *** که گیتى به نیك و بد آبستن است

 پشیمان ز گفتار دیدم بسى *** پشیمان نگشت از خموشى کسى

 شنیدن ز گفتن به ار دل نهى *** کزین پر شود مردم از وى تهى

 صدف زان سبب گشت جوهر فروش *** که از پاى تا سر همه گشت گوش

 همه تن زبان گشت شمشیر تیز *** به خون ریختن زان کند رستخیز
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 فروش هرجو است گوش همانند که رو آن از صدف: گوید شاعر تشبیه لطیفى نموده که مى

 ىبعض. است ریز خون است زبان شکل که شمشیر ولى است، داده جاى دُر خود در و شده

 یدن دو برابر گفتن باشد.شن تا زبان، یك ولى داده، گوش دو خداوند اند گفته

 داستان شیرین کالمى و حقیقت گویى طاوس یمانى

ى طاوس یمانى به هشام بن عبدالملك  موعظه داستان دیدم مناسب بحث این ى در خاتمه

 یّاما در او. کنم بیان شما براى کرده نقل البحار در سفینة [210]را که مرحوم محدّث قمى

 است ندهز اکرم پیامبر ى صحابه از کسى اگر: گفت. شد مشرف مکّه به حجّ جهت خالفتش

 اند، رفته یادن از همه که شنید پاسخ( شدند شرفیاب حضرت حضور به که کسانى) بیاورید

اوس سانى که صحابه را درك کرده باشند( پس طک) بیاورید هست کسى تابعین از اگر: گفت

 او اىه یمانى را نزد او حاضر کردند، هنگامى که طاوس وارد بر هشام شد، تا نزدیك فرش

 آن بر سمر که) نکرد سالم او بر مؤمنان امیر عنوان به و آورد در را آن سپس و رفت نعلین با

ست ـ و را ـ که در عرب رسم احترام اا ى کنیه حتى ;هشام یا علیك السالم: گفت بلکه ،(بود

 بسیار طاوس رفتار این از هشام است؟ چطور حالت هشام: گفت و نشست او روى نگفت و روبه

 که بود رفتارى چه این طاوس اى: گفت اعتراض صورت به و شد غضبناك و ناراحت

ار من کن را کفشت: گفت و گردید خشمگین تر بیش هشام کردم؟ چه مگر: داد پاسخ نمودى؟

 من روى در آوردى و به عنوان امیرى بر من سالم نکردى و مرا به کنیه صدا نزدى و روبه

 پس تو، کنار رد نعلینم آوردن بیرون امّا: داد پاسخ طاوس. است چگونه حالت گفتى و نشستى

 خداوند و آورم مى بیرون را آنها العزّه ربّ پروردگارم جلوى در مرتبه پنج روزه همه من

 امیر به راضى مردم ى همه زیرا ;نکردم سالم تو بر امیرى عنوان به امّا کند، ر من نمىب خشم

 ;نزدى صدا مرا نیهک به چرا گفتى که این اما و باشم گفته دروغ نخواستم پس نیستند، تو بودن

 یا :فرمود و کنیه نه است، زده صدا نام به را خود دوستان و اولیا تمام عزّوجلّ خداى زیرا

و اما  «هبتبّت یدا ابى ل»، یا یحیى، یا عیسى، ولى دشمنانش را به کنیه یاد کرده است داود

 که شنیدم(مالسال علیه)طالب ابى بن علىّ امیرالمؤمنین از من زیرا ;نشستم تو روى چرا روبه

 مردى به نک نگاه پس کنى، نگاه است آتش و جهنم اهل که کسى به خواستى هرگاه: فرمود

د )متکبرانه( و گروهى اطراف او سر پا باشند. پس هشام گفت: مرا پندى ده و باش نشسته که

موعظه کن. طاوس گفت: شنیدم از امیرالمؤمنین علّى بن ابى طالب)علیه السالم( به درستى 

 وجود قاطر همانند هایى کژدم و( بزرگى از) خاك هاى که در جهنم مارهایى همانند تپه

هر حاکمى را که بر رعیّت و ملتش به عدالت رفتار نکند. پس  زنند مى نیش ها این که دارد

 طاوس از جا بلند شد و به شتاب رفت.
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 .3، ص 6، ج السعادات جامع. [1]

 .365، ص 26ج . [2]

 ;ایران اسالمى انقالب از بعد هاى روزنامه و مطبوعات: ك.ر تر، براى اطالع بیش. [3]

 36 سن در شاه احمد: نمونه باب از. قاجار و پهلوى خبیث ى خانواده خاطرات چنین هم

 ـ مُرد سپاری در بود، گرفته فرانسه فواحش از که سفلیس بیمارى اثر در ـ ش 1318 ـ سالگى

د رطان پرستات، طحال و غدس به سرانجام پهلوى رضا محمد نیز و ـ دربدرى سال سه از پس

 گونه همان ;در مصر مُرد 1359لنفاوى مبتال شد و بعد از سه سال دربدرى، در پنجم مرداد 

 ژوهانسبورك در ش 1363 مرداد چهارم در دربدرى سال سه از بعد نیز شاه رضا پدرش، که

خاطرات ارتشبد  به آنها زنان مورد در امّا;بود آنها مردان از اى نمونه ها این. رفت درك به

 لملوكا تاج پهلوى ى خاطرات ملکهو نیز « شیطانى به نام اشرف»بخش حسین فردوست 

 آیرملو، مراجعه نمایید.

 .31 ى آیه نور، ى سوره. [4]

 .518، ص 3ج  البحار، سفینة. [5]

 .5، ص 14ج وسائل الشیعه، . [6]

 .187 ى آیه بقره، ى سوره. [7]

 .41 ى آیه نازعات، ى سوره. [8]

 .33 ى آیه نور، ى سوره. [9]

 .79ص  6ج ،اصول کافى، . [10]

 .486 قصار ى ، کلمهالبالغه نهج، 633، ص 61ج شرح ابن ابى الحدید، . [11]

 .316، ص 2ج  البحار، نةسفی. [12]

 . 316، ص 2، ج البحار سفینة. [13]

 .141، ص 72ج االنوار، بحار. [14]

 .191، ص 66ر.ك: همان، جلد . [15]

 .381، ص 17ج همان، . [16]

 .37 ى آیه احزاب، ى سوره. [17]

 القط را آنها یا و کنى ازدواج زنان با که نیست جایز دیگر ;51 ى آیه احزاب، ى سوره. [18]

 .ببندى عقد را دیگرى و داده

گو: اگر زندگى بهتر در دنیا ب خود زنان به پیامبر اى ;61 ى آیه احزاب، ى سوره. [19]

 بخواهید بیایید مهرتان را به شما بدهم و با کمال آزادى جدا شوید.

 .156، ص 66ج بحاراالنوار، . [20]

 .616و ص  191، ص 66ج  بحاراالنوار،. [21]

 همان.. [22]
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 .119، ص 1ج جامع الرواة، . [23]

 .197، ص 6، ج قاموس الرجال. [24]

 .57 ى آیه نحل، ى سوره. [25]

 .171، کلمات قصار 178، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج .[26]

 .31 ى آیه اعراف، ى سوره. [27]

 .36 ى آیه نور، ى سوره. [28]

 .519، ص 3ج سفینه البحار، . [29]

 .521، ص 1ج سفینه البحار، . [30]

وسائل الشیعه، و  ;519، ص 3، ج 521، ص 1، ج البحار سفینة :ك.ر تر براى اطالع بیش. [31]

 .3 ، ص14ج 

 .14 ى آیه عمران، آل ى سوره. [32]

 .161، ص 3ج سفینه البحار، . [33]

 .77 ى آیه قصص، ى سوره. [34]

 .318، ص 6، ج البحار سفینة. [35]

 .14، ص 6، ج السعادات جامع. [36]

 .683 قصار ى ، کلمه611ص  ،6محمد عبده، ج  البالغه، نهج. [37]

 .15، ص 6، ج السعادات جامع. [38]

 .15، ص 6، ج السعادات جامع. [39]

 .15ص  6، ج السعادات جامع. [40]

 .611 ى آیه بقره، ى هسور. [41]

 .31 ى آیه حدید، ى سوره. [42]

 .19، ص 6، ج داتالسعا جامع. [43]

 .156، ص 6محمد عبده، ج  ،البالغه نهج. [44]

 .674، ص 33ج  ، و161، ص 41، ج اراالنواربح. [45]

 .663ص اوصاف روزه داران، ر.ك: به . [46]

 .194، خطبه 418، ص 1محمد عبده، ج  البالغه، نهج. [47]

 .454محمد عبده، ص  البالغه ، نهج717 ص االسالم، ، فیضالبالغه نهج .[48]

 .318ص کلیات، . [49]

 .124، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج. [50]

 .188، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج. [51]

 .417، کلمه قصار 1629م، ص االسال فیض البالغه، نهج. [52]

 .63، ص 73، ج بحاراالنوار. [53]
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 .131، ص 7، ج البحار ینةسف. [54]

 .9 ى آیه منافقون، ى سوره. [55]

 .64 ى ى انفال، آیه سوره. [56]

 .144، ص 73، ج ، بحار32، ص 6، ج السعادات جامع. [57]

 .139، ص 73، ج ، بحار32، ص 6، ج السعادات جامع. [58]

 .38، ص 6، ج السعادات جامع. [59]

 .137، ص 73، ج بحاراالنوار. [60]

 .41، ص 66، ج بحاراالنوار ، چاپ اسوه،497، ص 1ج  البحار، سفینة. [61]

 .75 ى آیه توبه، ى سوره. [62]

 .491، قصار 638، ص 3، محمد عبده، ج البالغه نهج .[63]

 .63 ى آیه حدید، ى سوره. [64]

 .669، ص 6عبده، ج  محمد البالغه نهج. [65]

 .44، ص 6، ج السعادات جامع. [66]

 .44، ص 6، ج السعادات جامع .[67]

 .149، ص االمال منتهى .[68]

 .66 ى نامه ،824 ص االسالم، ، فیضالغهالب نهج. [69]

 . 541، ص 3و ج  571، ص 1ج  ،البحار سفینة. [70]

 .543، ص 3و ج  571، ص 1، ج سفینه. [71]

 .33 ى ، خطبه81، ص 1محمد عبده، ج  البالغه، نهج. [72]

 .571 ص االسالم، فیضنهج البالغه، . [73]

 .493 ص االسالم، فیض البالغه، نهج. [74]

 .4، ص 1ج  ویژه، هاى سرگذشت: ك.ر زمینه، این در تر براى اطالع بیش. [75]

 .2 ى آیه علق، ى سوره. [76]

 .21، ص 6، ج جامع السعادات. [77]

 .37 ى آیه فاطر، ى سوره. [78]

 .131، ص 7و ج  378، ص 6، ج سفینه. [79]

 .169، ص 7و ج  377، ص 6، ج سفینه. [80]

 .131، ص 7و ج  377، ص 6همان، ج . [81]

 .133ص  ،7ج  البحار، سفینة. [82]

 .379، ص 6، ج البحار سفینة ;27، ص 6ج  السعادات، جامع. [83]

 ، که قبال گذشت.378ص . [84]

 .136، ص 7و ج  378، ص 6، ج البحار سفینة. [85]
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 .55، ص کلیات. [86]

 .71، ص 6، ج السعادات جامع. [87]

 .398 ى ، کلمه631، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج، 1627، ص قصار فیض. [88]

، حکمت 151، ص 6محمد عبده، ج  ،البالغه نهج ،1112 ص االسالم، فیض البالغه، نهج. [89]

25. 

 .76، ص 6، السعادات جامع. [90]

 .151، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، ، نهج1112 ص ،6 ج االسالم، فیض البالغه، نهج. [91]

 .74، ص 6، السعادات جامع. [92]

 .75، ص 6، ج السعادات جامع. [93]

 .11 ى آیه الضحى، ى سوره. [94]

 .585، ص 1ج  البحار، سفینة .[95]

 .78، ص 6، ج السعادات جامع .[96]

 .53، ص 6، ج سفینه .[97]

 .163، ص 1ج سفینه البحار،  .[98]

 .154، ص 6و ج  643، ص 1، ج سفینه .[99]

 .79، ص 6، السعادات جامع .[100]

 همان.. [101]

 52 ى آیه توبه، ى سوره. [102]

 .131 ى سوره طه، آیه. [103]

 .45 ى نامه ،921 ص االسالم، فیض البالغه، نهج. [104]

 .625 کلمه ،1619 ص االسالم، فیض البالغه، نهج. [105]

 وست نرمى دارد.ثمور پ. [106]

 .86، ص 6، ج السعادات جامع .[107]

 همان.. [108]

 .317ص معراج السعادة، . [109]

 .83، ص 6ج  السعادات، جامع. [110]

 .367، ص 6ج سفینه البحار، . [111]

 84، ص 6، ج السعادات جامع. [112]

 همان.. [113]

 .69 ى آیه اسراء، ى سوره. [114]

 .27 ى آیه فرقان، ى سوره. [115]

 .32 ى آیه نسآء، ى سوره. [116]
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 .181 ى آیه عمران، آل ى سوره. [117]

 ه بعد.ب 1 ى آیه همزه، ى سوره. [118]

 .85، ص 6، ج السعادات جامع .[119]

 .161، کلمه 1135االسالم، ص  ، فیضالبالغه نهج. [120]

 .371 ى ،کلمه1657همان، ص . [121]

 .62 ى آیه بقره، ى سوره. [122]

 .645 ى آیه بقره، ى سوره. [123]

 .87، ص 6ج  السعادات، امعج. [124]

 .87، ص 6ج  السعادات، جامع. [125]

 .217، ص 1ج  البحار، سفینة .[126]

 .191، ص 44ج و بحار،  117، ص 4، و ج 219، ص 1ج  البحار، سفینة. [127]

، 44ج  بحاراالنوار، و ;217، ص 1، ج البحار سفینةدر سخاوت اهل بیت اطهار ر.ك: . [128]

 ، سخاوت حسین)علیه السالم(.191ص 

 .374، ص 44، ج واربحار االن. [129]

 .9 ى آیه حشر، ى سوره. [130]

 .617 ى ، آیهبقره ى سوره. [131]

 .78 ى آیه حج، ى سوره و 13 ى آیه مجادله، ى سوره. [132]

 .35 ى آیه توبه، ى سوره. [133]

 .361 کلمه ،1636 ص االسالم، فیض البالغه، نهج. [134]

 ص االسالم، فیض البالغه، و نهج ;417، کلمه 635، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج. [135]

1675. 

 .99 ى آیه مؤمنون، ى ، و سوره92، ص 6، ج السعادات جامع. [136]

 .6722، ص 6، ج فرهنگ معینمثقال:  161قیراط = . [137]

 .92، ص 6ج  السعادات، جامع. [138]

 .111 ى آیه توبه، ى سوره. [139]

 .146، ص 6، محمد عبده، ج البالغه نهج. [140]

 .671 ى آیه بقره، ى سوره. [141]

 .99، ص 6ج جامع السعادات، . [142]

 .99، ص 6، ج السعادات جامع. [143]

 .624 ى آیه بقره، ى سوره. [144]

 97، ص دیوان پروین. [145]

 .96 ى آیه عمران، آل ى سوره. [146]
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 .627 ى آیه بقره، ى سوره. [147]

 .115 ى آیه توبه، ى ، و سوره116، ص 6، ج السعادات جامع. [148]

 .67، ص 2، ج البحار سفینة. 14][9

 .475، ص 4ج  البحار، سفینة. [150]

 .41 ى آیه انفال، ى سوره. 1][51

 .117، ص 6، ج جامع السعادات. [152]

 .118همان، ص . ][153

 .119همان، ص . [154]

 .111همان، ص . [155]

 .116همان، ص  .[156]

 همان جا.. [157]

 .111همان، ص . [158]

 .116همان، ص . [159]

 .116همان، ص . [160]

 .121 ى آیه انعام، ى سوره. [161]

 .113، ص 6، ج السعادات جامع. [162]

 .112همان، ص  .[163]

 .جا همان. [164]

 .11، ص 72، ج بحاراالنوار. [165]

 .151، ص 6محمد عبده، ج  ،البالغه نهج. [166]

 .89، ص خصال. [167]

 .112، ص 6ج جامع السعادات، . [168]

 .117همان، ص . [169]

 . 699، ص 5، و ج 83، ص 6ج  البحار، سفینة .[170]

 .313، ص خصال. [171]

 کتاب النکاح.شرح لمعه، . 17][2

 .115ص  اوصاف روزه داران،: ك.ر تر براى اطالع بیش. [173]

 .642، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج. [174]

 .464، ص 6ج  البحار، سفینة. [175]

 .166، ص 6ج  السعادات، جامع. [176]

 .71، ص 4، ج شرح لمعهر.ك: . [177]

 .163، ص 6، ج السعادات جامع. [178]
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 .615، خ 183، ص 6ده، ج محمد عب البالغه، نهج. [179]

 .481، ص 6ج سفینه البحار، . [180]

 .1179 ص ،664 قصار ى کلمه االسالم، فیض البالغه، هجن. [181]

 .191، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج. [182]

 .517ص منتخب التواریخ،  ;687، ص 1ج زهر الربیع، . [183]

 .13 قصار ى کلمه ،1183 ص االسالم، فیض البالغه، نهج. [184]

 .63، ص6، ج بحاراالنوار. [185]

 .168، ص 6، ج السعادات جامع. [186]

 .59، ص 16، ج وسائل الشیعه. [187]

 .69، ص 6ج  السعادات، جامع. [188]

 .8، ص نان و حلوا. [189]

 .82 ى آیه نساء، ى سوره. [190]

 .13 ى آیه حجرات، ى سوره. [191]

 .135، ص 6ج جامع السعادات، . [192]

 .957 ص االسالم، فیض البالغه، نهج. [193]

 .439، ص 8، و ج 243، ص 6ج سفینه البحار، . [194]

 همان.. [195]

 .679 ى آیه بقره، ى سوره. [196]

 .38 ى آیه مائده، ى سوره. [197]

 .543 ، ص8ج وسائل الشیعه، . [198]

 .41، ص 1، ج سفینه البحار. [199]

 .661ص  ،13، ج وسائل الشیعه. [200]

 .618، ص 13ج  الشیعه، وسایل. [201]

 .619همان، ص . [202]

 .395، ص 1، ج البالغه نهج. [203]

 .174، ص 5، ج سفینه البحار. [204]

 .511، ص 6ج سفینة البحار،  .[205]

 .115، ص 6، ج اصول کافى. [206]

 .115، ص 6، ج اصول کافى. [207]

 همان.. [208]

 .172، ص 5، ج البحار سفینة. [209]

 .339، ص 5، ج البحار سفینة. [210]
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 فصل چهارم

  

 غضبیه ى ئت گرفته از قوّهصفات نش

 تهوّر 

 و باکى بى و تهوّر باشد افراط طرف اگر و شجاعت باشد، اعتدال حدّ به غضبیه ى اگر قوّه

 .است عرضگى بى و ترس و جُبن باشد تفریط سمت به اگر

ه ک است هالکت و گرفتارى موجب که کارى به اقدام و ترس عدم:از است عبارت تهوّر 

 در ىگرد شب و قاچاق حمل مثل) باشد دنیا به مربوط چه اند، عقل و شرع آن را منع کرده

 ندارد فاعد ى وسیله نیز او و باشد داشته وجود درنده جانور دارد احتمال که حالى در بیابان،

 در مودنن غسل و وضو یا ضرر، به علم با گرفتن روزه مثل) باشد آخرت به مربوط چه و...( و

ى که بداند آب براى او ضرر دارد(. شکى نیست که چنین کارهایى از نظر شرع، حرام و حال

از نظر عقل، ممنوع است و چه بسا خودکشى تلقى گردد و عذاب اخروى داشته باشد. خداوند 

 :فرماید تبارك و تعالى مى

 به دست خود، خویش را در معرض هالکت قرار ندهید. [1];(وَ ال تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ)

 کار فاسدم بررسى و نگرى و چنین شخصى خالى از جنون نیست و درمان آن با تدبّر و آینده

 اند تادهدر بال و هالکت اف و اند بوده تهوّر به مبتال که گذشتگانى از گرفتن عبرت و خود

 .نیست تدبیر را کرده خود که بداند و ;پذیرد مى امکان

 غضبیه ى جبن و تفریط در قوه

جبن عبارت است از این که انسان از چیزى بترسد و اجتناب و دورى کند که نوع عقال و 

 ;است خوارى و ذلّت و تباهى موجب پست، صفت این. کنند خردمندان دورى و حذر نمى

 به نت ترسو، شخص بسا چه و کند مى دشوار و تلخ انسان بر را زندگى جا چون ترس بى

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول. دهد ظلم پذیرش

و  [2]انّى اعوذبك من البخل و اعوذبك من الجبن و اعوذ بك ان اَرُدّ الى ارذل العمر

 برم ه تو پناه مىخدایا ب ;ال ینبغى للمؤمن ان یکون بخیال و ال جباناً )صلى اهلل علیه وآله(قال

 و رتوتىف موجب که طوالنى عمر از برم مى پناه تو به و ترس از برم مى پناه تو به و بخل از

 ت که مؤمن بخیل و ترسو باشد.نیس سزاوار هیچ: فرمود و گردد خوارى

راه درمان آن بدین صورت است که چنین شخصى خود را به کارهاى خطرناك وادارد و 

 به زور خود را شجاع نشان دهد تا برایش عادى شود.

 شجاعت و دلیرى )پُردلى(

شجاعت و دلیرى ضد تهوّر و جُبن است، و بسیار پسندیده و موجب سرفرازى و کمال و 

 واردش و سخت امور بر نفس و کند مى اطاعت عاقله ى قوّه از غضب ى و قوّهتمجید است 
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 شبیه نزنا از بعضى به و دور به مردانگى از باشد شجاعت فاقد که کسى هر. شود مى وادار

 :فرماید مى تعالى و تبارك خداوند. است

یاران خوب پیامبر)صلى اهلل علیه وآله( با کافران سخت برخورد و  ;[3](أَشِدّاءُ عَلَى الْکُفّارِ)

 شدیدند.

 :فرماید و به نبى اکرم)صلى اهلل علیه وآله( مى

 بر کفار سخت گیر باش. [4];(وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ)

 :فرماید على)علیه السالم( مى

 .است تر دل مؤمن از سنگ سخت ;[5]المؤمن نفسه اصلب من الصلد

 :فرماید مى( السالم علیه)صادق امام

انسان با ایمان، از کوه  ;[6]المؤمن اصلب من الجبل اذالجبل یستقل و المؤمن ال یستقلّ

 رفتهگ چیزى مؤمن دین از ولى کند، چیزى توان مى کوه از زیرا ;است تر استوارتر و سخت

 .شود نمى

 :فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم( در ضمن یکى از گفتارش مى

الْفِرَاشِ فِی غَیْرِ  ىوَ الَّذِی نَفْسُ ابْنِ أَبِی طَالِب بِیَدِهِ لَأَلْفُ ضَرْبَة بِالسَّیْفِ أَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ مِیتَة عَلَ)

سوگند به آن خدایى که جان پسر ابى طالب به دست اوست، هر آینه هزار  [7];(طَاعَةِ اهللِ

 داست.خ طاعت غیر در رختخواب، در مردن از تر ضربت شمشیر بر من آسان

 :فرماید مى حنیف بن عثمان ى و در نامه

جنگ به خدا سوگند اگر تمام عرب بر  [8];(وَ اهللِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ عَلَى قِتَالِی لَمَا وَلَّیْتُ عَنْهَا)

 با من پشت به هم دهد از ایشان رو برنگردانم.

 

غضبیه ى صفات ناشى از افراط و تفریط در قوه  

 خوف و ترس

 که ناراحتى و رنج: از است عبارت آن و است خوف غضب ى قوّه هاى صفت اوّل از شاخه

 .آید مى وجود به آینده در نامالیمات برخورد و گرفتارى انتظار سبب به

 اقسام خوف

 ف زشت و مذمومخو

 خود گناهان از یا و خدا غیر از خوف را مذموم خوف السعادات مرحوم نراقى در جامع

 :کند مى قسم چند را آن و داند مى

خوف از چیزى که حتماً شدنى و ضرورى است و این خوف هیچ اثرى ندارد، جز آن اول، 

 قدر الهى باشد. و قضا به راضى باید انسان و ;رساند که به انسان رنج و آزار مى

 خدا کشتى آنجا که خواهد برد *** وگر ناخدا جامه از تن درد
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بدون شك ناراحتى از این  ;خوف از چیزى که ممکن است انجام شود و یا نشوددوم، 

شاید بعد از  [9];(لَعَلَّ اللّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراًزیرا) ;موضوع، بر خالف مقتضاى عقل است

این خدا چیز دیگرى پدید آورد. ممکن است فرج و گشایشى بشود. انسان باید دل را قوى 

 کند و به صرف احتمال خود را ناراحت نکند. 

 ت که به مقتضاىاس انسان خود دست در انجامش که است کارى ى خوف از نتیجهسوّم، 

 ركت صورت این غیر در دهد، عقل سلیم، اگر منفعتش افزون بر این خوف است انجام مى

 . زیان نه بَرد سود نه ترسو تاجر. کند مى

خوف از چیزى است که نوع مردم طبعاً از آن وحشت دارند، مثل انسان مرده و جِنّ چهارم 

 توجه ایدب انسان. گیرد باطله سرچشمه مى و این خوف از قوّه واهمه و خیاالت ;و تاریکى شب

 ترسید نمى او از بود ساخته او از کار همه و بود زنده که وقتى تا است مرده که فردى کند

 کسى به اى مرده که اید شنیده آیا. بترسد چرا نیست، ساخته او از کار هیچ و مرده که حاال

 ترس یا و ودش د که در روشنایى نمىشو مى چه تاریکى در مگر یا باشد؟ رسانده زیانى و ضرر

 چه او به مگر اوّال، زیرا ;است دلیل بى( باشد داشته وجود ما زمان در که فرض بر) جنّ از

 ما که ار کسى که خداست عدالت برخالف ثانیاً، برساند؟ آزار و اذیت ما به که ایم کرده

به او زیان  ز خود دفاع کنیم و یاا نتوانیم ما ولى برساند، زیان و ضرر ما به بتواند بینیم نمى

 برسانیم؟

 آن به همه و هاست خوف ترین خوف از مردن است که شدیدترین و معمولپنجم، 

 . گرفتاریم

 اسباب خوف از مرگ

 به وجبم که حالى در است، نیستى و نابودى مرگ، که کنیم این که خیال مى سبب اوّل

قد سرایى به سراى دیگر است. انسانِ مؤمن معت از رفتن و است انسانى ى مرتبه رسیدن کمال

 خرسند و خوشحال باید است، داده انجام را خود ظاهرى ى به جزاى اعمال، که وظیفه

 و ;رود مى رؤوف و مهربان خداى نزد در برود، مادر و پدر نزد که آن از بهتر بداند و باشد

 :فرماید مى خداوند. است الراحمین ارحم او

 چه داند هیچ کس نمى [10];(نَفْسٌ ما أُخْفِیَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْیُن جَزاءً بِما کانُوا یَعْمَلُونَفَال تَعْلَمُ )

ست، و این پاداش ا نهفته او براى شود مى او چشم روشنى ى مایه که مهمّى هاى پاداش

 .دادند کارهایى است که انجام مى

 :فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم( مى

به خدا سوگند، پسر ابى طالب  [11];(وَ اهللِ لَابْنُ أَبِی طَالِب آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْیِ أُمِّهِ)

 .است مادرش پستان به شیرخوار کودك ى عالقه از تر بیش مرگ به اش عالقه

 :فرماید هم چنین بعد از ضربت خوردن در ضمن وصیتى مى
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ب ا کَقَارِب وَرَدَ وَ طَالِوَ اللَّهِ مَا فَجَأَنِی مِنَ الْمَوْتِ وَارِدٌ کَرِهْتُهُ وَ لَا طَالِعٌ أَنْکَرْتُهُ وَ مَا کُنْتُ إِلَّ)

 اراحتم،ن رسیدن شهادت به خبر خیال نکنید از ناگهان و بى [12];(وَجَدَ وَ ما عِنْدَ اللّهِ خَیْرٌ لِلْأَبْرارِ

شب تاریك در جست و جوى آب بوده )این معنى قارب  که هستم کسى همانند من بلکه

است( و یا پیگرد چیزى بوده و حاال به آن دست یافته است و آن چه در نزد خداست براى 

 نیکان بهتر است.

 :فرمود واندخ اصحاب براى کربال نزدیکى در که اى خطبه ضمن در( السالم علیه)حسین امام

من مرگ را جز رسیدن به  ;[13]الحیوة مع الظالمین االّ برمافانّى ال ارى الموت االّ سعادة و ال 

 .پندارم مى خوارى و ذلّت را ستمکاران با زندگى و دانم سعادت نمى

 از جمادى مُردم و نامى شدم

 شدم *** واز نما مُردم ز حیوان سر زدم از جمادى مردم و نامى

 مردم از حیوانى و آدم شدم *** پس چه ترسم کى ز مردن کم شدم

 بار دیگر هم بمیرم از بشر *** تا بر آرم چون مالیك بال و پر

 از ملك هم بایدم پرّان شوم *** آن چه اندر وهم ناید آن شوم

 وجههبار دیگر بایدم جستن ز جو *** کل شىء هالك االّ 

 [14]پس عدم گردم عدم چون ارغنون *** گویدم کانّا الیه راجعون

این است که چون انسان به فکر جدا شدن از عزیزان، خانواده، بستگان، دوستان و سبب دوّم 

و زندگى و وسایل رفاه و آسایش و ثروت و مال و نیز به این فکراست که  حتّى خانه و کاشانه

 در. دکن مى پیدا ترس و خوف مرگ از لذا شوم، مى محشور کسانى چه با و روم به کجا مى

 آورده(مالسال علیه)عسکرى حسن امام از صدوق شیخ که را روایتى مضمون خوف، این پاسخ

 (.فصّلت ى سوره 31 ى آیه تفسیر در) کنم مى نقل است

 أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَ إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْماَلئِکَةُ أَالّ تَخافُوا وَ ال تَحْزَنُوا)

ه خود عقید در) استقامت سپس است، اهلل ما خداى اند کسانى که گفته ;(الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ

 غمگین که دهند مى بشارت را آنان و شوند به خدا( دارند، فرشتگان رحمت بر آنان نازل مى

 .دندبو داده شما به را اش وعده که بهشتى آن به شما بر باد مژده و نترسید و نباشید

 زن و اوالد و عزیزان از که را چه آن که بیند آرى شخص مؤمن در حال سکرات مرگ مى

و ثروت دوست داشته، به یك باره باید همه را بگذارد و برود، و این براى او  مال و زندگى و

 در را وا جاى و شوند مى حاضر مرگ فرشتگان حال این در ;بسیار سخت و طاقت فرساست

 ملك به و کند مى تبسّم خوشحالى از که دهد مى دست او به حالتى. دهند مى نشانش بهشت

 به خصوص وقتى ;ر خودت را انجام بده تا به آن جا برومکا زودتر چه هر: گوید مى الموت

 زده ذوق چنان بیند، و امیرالمؤمنین و سایر امامان را مى که پیامبر اکرم)صلى اهلل علیه وآله(

 [15].نیست بیان و توصیف قابل که شود مى
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خدا گواه است، وقتى در نجف اشرف در کنار بستر یکى از اقوام بودم، به زحمت نشست و با 

همین حال، مثل کسى که به افرادى با خوشحالى نگاه کند گفت: دوازده امام، چهارده 

 .[16]معصوم و سپس گردن کج کرد. خدایش رحمت کند.

پس انسان مؤمن و نیکوکار نباید از مرگ هراسى داشته باشد، بلکه باید خوشحال باشد که به 

 :فرماید مى خداوند. رفت خواهد تر سراى آبادتر و بهتر و راحت

هر کس [17];(لْآخِرَةَ وَ سَعى لَها سَعْیَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ کانَ سَعْیُهُمْ مَشْکُوراًوَ مَنْ أَرادَ ا)

داده  سراى آخرت را بخواهد و براى آن کوشش کند، پس حتماً چنین افرادى پاداش

 خواهند شد.

 :فرماید مى اش سیاسى الهى ى نامه وصیّت آخر در( سره قدس)خمینى مرحوم امام

اینجانب.... با دلى آرام و قلبى مطمئن و روحى شاد و ضمیرى امیدوار به فضل خدا، از 

 ماش خیر دعاى به و کنم خدمت خواهران و برادران مرخّص و به سوى جایگاه ابدى سفر مى

 قصور و ها کوتاهى در را عذرم که خواهم م دارم و از خداى رحمان و رحیم مىمبر احتیاج

 [18].بپذیرند تقصیرها و

 و چه خوش فرمود:

 خرداد کشم ى نیمه از فرج انتظار***   آید مى ها حادثه گذرد سالها مى

 حافظ شیراز هم گفت:

 خرّم آن روز کزین منزل ویران بروم *** راحت جان طلبم و از پى جانان بروم

 بروم خرامان سرو آن هوادارى به***  طاقت چون صبا با دل بیمار بى

 بروم درخشان خورشید ى چشمه لب تا***  کنان به هوادارى او ذرّه صفت رقص

 رفت *** رخت بربندم و تا ملك سلیمان برومدلم از وحشت زندان سکندر بگ

 بروم گریان ى در ره او چو قلم گر بسرم باید رفت *** با دل درد کش و دیده

 بعضى باید از مرگ بترسند

 اند بله کسانى که ایمان به آخرت ندارند و از انجام واجبات و ترك کارهاى حرام سر باززده

 اند، عیّاشى و آدم کشى و غیره، کوتاهى ننموده و خوارى حرام و ظلم و ستم گونه هیچ از و

حاالت  [19]فراس ابى ابن ى مجموعه ارزشمند و نفیس کتاب در. بترسند مرگ از باید حتماً

 یك من اشک اى گفت که معاویه، جمله از: نویسد و گفتار بعضى افراد را در هنگام مردن مى

 نگامىه در مروان عبدالملك. بودم نرسیده ریاست و حکومت به و بودم قریش از عادى مرد

 شچشم گردش، حال در ;بگردانید دمشق شهر دور مرا: گفت دید خود در را مرگ آثار که

. کوبید ب مخصوص به آن مىچو با بعد و بود دست با لباس شستن حال در که افتاد گازرى به

 کردم ىم تهیه خودم دست با را خوراکم روز هر او مثل که داشتم آرزو سوگند خدا به: گفت

 خدا: فتگ. شنید را او کالم ابوحازم، نام به شخصى. بودم نشده مردم بر حاکم و والى اصال و

ه از الرشید ـ ک هارون. باشند ما مثل که کنند مى آرزو مرگ، هنگام در ها این که شکر را
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 حالى در و بشویم خودم دست به تا بیاورید را کفنم: گفت مرگ هنگامـ  بود تر همه پرقدرت

 :گفت مى و نمود مى آن به نگاهى شست مى که

باالخره مال و ثروتم هیچ  [20];(یا لَیْتَها کانَتِ الْقاضِیَةَ ما أَغْنى عَنِّی مالِیَهْ هَلَكَ عَنِّی سُلْطانِیَهْ)

 ها ابکت و حساب این ى به درد من نخورد، تمام سلطنت و قدرتم بر باد رفت، اى کاش همه

 .بود گذشته

 و غلطید مأمون عبّاسى نیز در هنگام مرگ مقدارى خاکستر طلب کرد و روى آنها مى

 رفت بین از لکشمُ که کسى بر نیست رفتنى بین از ملکش و سلطنت که کسى اى: گفت مى

 ;کند مى مرح او بر خدا( السالم علیه)رضا امام کشتن با آیا کنید مى فکر چه شما. کن رحم

الِداً فِیها خ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ: )فرماید مى که نیست قرآن ى آیه نصّ مگر

هر کس مؤمنى را عمداً به قتل برساند، پس [21];(وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً

 وممعص شه در آن خواهد بود، )کجا رسد که امامکیفر او جهنم و آتش است که براى همی

 آماده و مهیّا او براى بزرگى عذاب و بود خواهد او بر خدا خشم و( باشد الطاعة مفترض

 . است نموده

 و دنمو مى خود پول هاى عمرو بن عاص، آن روباه مکّار، نیز هنگام مرگ نگاه به صندوق

را بگیرد و مرا از مرض نجات دهد؟ هم  ثروت و پول این تمام که هست کسى آیا: گفت مى

چنین حجّاج بن یوسف ثقفى، که قایل بود بهترین وقت من زمانى است که کسى را بکشم و 

 تىراس به ولى ببخش، مرا خدایا: گفت جان کندن او را تماشا کنم، در هنگام مرگ مى

 . بخشید نخواهى مرا که این بر نظرند هم مردم ى همه که دانم مى

 :فرماید مى( السالم علیه)باقر امام

رجل فقال مالى ال احبّ الموت فقال له اَلَك مال قال  )صلى اهلل علیه وآله(قال اَتَى النبى 

 اهلل صلى)اکرم مردى خدمت رسول ;[22]نعم قال فقدّمته قال ال قال فمن ثمّ ال تحبّ الموت

 حضرت ؟(دارم وحشت) ندارم دوست را مرگ من چرا: کرد عرض و شد مشرف(وآله علیه

 یرخ کار) اى فرستاده پیش مالت از: فرمود. آرى: کرد عرض هستى؟ ثروتمند آیا: فرمود

از مردن  جهت همین به:فرمود. خیر: کرد عرض ؟(اى داده را اش واجبه حقوق اى کرده

 وحشت دارى.

 :فرماید هم چنین مى

 االخره خرّبتم و الدنیا عمّرتم النّکم قال الموت؟ نکره لنا ما: اهلل رحمه ذر قال رجل البى

 المحسن امّا الق اهلل على قدومنا ترى فکیف: له قیل خراب الى عمران من تنقلوا ان فتکرهون

لنا عنداهلل؟ یقدم على مواله قیل فکیف ترى حا فکاآلبق المسىء امّا و اهله على یقدم فکالغائب

قال: اعرضوا اعمالکم على کتاب اهلل تبارك و تعالى إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِی نَعِیم وَ إِنَّ الْفُجّارَ لَفِی 

شخصى  ;[24]الرجل فاین رحمة اهلل: قال انّ رحمة اهلل قریب من المحسنین: قال [23]جَحِیم

: گفت پاسخ نداریم؟ خوش آن از آیدو به ابى ذر غفارى گفت: چرا ما از مردن بدمان مى
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 اىج از که هستید ناراحت پس ;اید نموده خراب را آخرت و اید اد کردهآب را دنیا شما زیرا

: فتگ بود؟ خواهد چگونه متعال خداى بر ما ورود: پرسید. بروید ویران و خراب جاى به آباد

 و شود مى اردو فامیلش و خانواده بر و برگشته سفر از که است مسافرى مثل نیکوکار فرد امّا

 والم نزد را او و نموده فرار موالیش از که است اى ار مثل بردهگناهک و بدکار انسان امّا

 اشم: داد پاسخ بینى؟ مى چگونه متعال خداى نزد در را ما حال پس: پرسید اند آورده

 که ستىدر به: فرماید مى که بسنجید آن با را اعمالتان و کنید عرضه قرآن بر را خودتان

فجّار در جهنم. آن مرد پرسید: پس رحمت خدا چطور  کارانِ گناه و اند نعمت و ناز در نیکان

 .رسید خواهد نیکوکار افراد به خدا رحمت قطعاً: گفت ابوذر شود؟ مى

 از حادثه ترسند همه کاخ نشینان *** ما خانه به دوشان غم سیالب نداریم

 نایما ضعف. یك: شود پس خالصه این که سه عامل موجب ترس و وحشت ما از مرگ مى

 رزندف و زن و زندگى و دنیا به که اى عالقه و محبّت. دو ;آن هاى و بهشت و نعمت آخرت به

 .نامع تمام به بندگى ى وظیفه انجام عدم و کامل حسنات نداشتن. سه ;داریم ثروت و

 ره از ترسانیدن براى شدیم که هم بزرگ اند، ما را از همان کودکى از مرگ ترسانیده

و مرگ را هیوالیى وحشتناك، که ما فوق تصور باشد،  دارد مرگ خطر گویند مى چیزى،

 به و رود ىم تکاملى سیر به که برسد نتیجه این به انسان اگر که حالى در ;اند جلوه داده

 به که کند مى آرزو بلکه ترسد، نمى تنها نه رسید، خواهد تر افزون هایى نعمت و بهتر جایى

 نشیری چنان آن را بهشت هاى نسان نعمتا ى سوره و واقعه ى سوره در خداوند. برسد آن

 . نماید مى را آنها آرزوى سراپا مؤمن که کند مى بیان جذّاب و

 یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَکْواب وَ أَبارِیقَ وَ کَأْس مِنْ مَعِین ال یُصَدَّعُونَ عَنْها وَ ال یُنْزِفُونَ)

لَحْمِ طَیْر مِمّا یَشْتَهُونَ وَ حُورٌ عِینٌ کَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَکْنُونِ جَزاءً بِما  وَ فاکِهَة مِمّا یَتَخَیَّرُونَ وَ

 و ها حقد با گردند مىنوجوانانى آراسته و مرتب، پیوسته به گرد آنان  [25];(کانُوا یَعْمَلُونَ

 هایى میوه و نیست مستى سبب که شرابى جارى نهرهاى از بهشتى( طهور شراب) هاى جام

 حور همسران و بخواهند، آنان دل که چه هر از پرنده، گوشت و بخواهند که نوع هر از

 در که است اعمالى پاداش ها این تمام زیبایى، از صدف در مروارید چون هم دارند، العین

 . اند نیا انجام دادهد

 : گوید آرى به تعبیر خود قرآن، مؤمن پس از مردن مى

اى کاش بستگانم  [26];(یا لَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ بِما غَفَرَ لِی رَبِّی وَ جَعَلَنِی مِنَ الْمُکْرَمِینَ)

 ادهد قرار اکرام و لطف مورد و آمرزیده مرا گناهان خداوند و ام رفته کجا من دانستند مى

 .است

 )و در ناز و نعمت هستم( زبان حال و قال مردان خدا این است.

 مرگ اگر مرد است گو نزد من آى *** تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ

 دلقى ستانم رنگ رنگ او زمن جانى ستاند جاودان *** من زِ او
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 چرا در بعضى دعاها ترس از مرگ وارد شده است؟

ممکن است در ذهن بعضى از افراد این نکته خطور کند که چرا در بعضى از دعاها، مثل 

دعاى کمیل یا دعاى ابوحمزه ثمالى و... ترس و وحشت از مرگ و حاالت آن ذکر شده 

 ترسیدند؟ مى است؟ آیا معصومین)علیهما السالم( هم از مردن

 دعاها این هبلک ترسیدند، پاسخ این پرسش آن است که امامان و اصحاب خاص آنان اصالً نمى

 علیه) لىع امیرالمؤمنین مثال ;اند آورده گناهکار شیعیان ما ى توبه و تضرع تعلیم جهت را

ن گناهانى چنی هک این نه برساند دیگران به تا است داده تعلیم کمیل به را کمیل دعاى( السالم

 مثل:  ;داشته و از خداوند طلب بخشش کند

اللهم اغفرلى الذنوب التى تنزل البالء اللهم اغفرلى الذنوب التى تهتك العصم اللهم اغفر لى 

خدایا به من ببخش گناهانى را که سبب نزول بال و گناهانى را  ;الذنوب التى تغیّر النعم و...

 ها نى را که سبب از بین رفتن امیدها و پناهگاهگناها و ها که موجب دگرگون شدن نعمت

 .... و شوند، مى

 این تعلیم ،(السالم علیه)حضرت نشینىِ خانه سال پنج و بیست آن در ناچیز ى به نظر بنده

 علیه هللا صلى)اکرم پیامبر هاى سفارش که کسانى آن یادآورى براى است بوده راهى دعاها

 یا ;برگشتند و همه نوع گناه و ظلمى را انجام دادند اسالم از و نمودند فراموش را(وآله

 :فرماید مى ابوحمزه دعاى در که(السالم علیه)العابدین زین امام

ابکى لخروج نفسى ابکى لظلمة قبرى ابکى لضیق لحدى ابکى لسؤال منکر و نکیر ایّاتى فى 

 براى کنم ىخدایا گریه م ;قبرى ابکى لخروجى من قبرى عریاناً ذلیال حامال ثقلى على ظهرى

 گورم، و لحد ىتنگ از کنم مى گریه قبرم، تاریکى از کنم مى گریه تنم، از جان رفتن بیرون

 حال در برمق از آمدنم بیرون براى کنم مى گریه منکر، و نکیر هاى پرسش از کنم مى گریه

 ... .دارم بردوش را گناهان بار که حالى در ;ذلیل و برهنه

 تا جهان انمسلمان ى حضرت)علیه السالم( ابى حمزه را تعلیم داده که به همه رسد به نظر مى

 و دعا فرهنگ این. باشد خودش درماندگى و بیچارگى فکر به هرکس و برسد قیامت روز

 اوج مانز در جناب آن که این خصوص به ;است نیامده آیینى و مذهب هیچ در شیعه، تضرّع

قان و اختناق، هیچ چاره و راهى براى رساندن معارف خف درآن و امیّه بنى سلطنت و قدرت

 ابراین،بن ;روح پرور دین مبین اسالم و مذهب حقّ جعفرى نداشت، جز در لباس دعا و نیایش

 عالیه ارفمع و تشیّع و اسالم تابناك حقایق سجادیه ى صحیفه دعاهاى و ابوحمزه دعاهاى با

 ;عروف و نهى از منکر را به اجتماع رسانیدندم به امر و فرهنگى و اجتماعى حقوق و مترقّى و

 .اند وده)صلى اهلل علیه وآله(تعبیر نممحمد آل زبوررا به صحیفه سجادیه بدین جهت بعضى 

 بعد هک است همسر و فرزندان ى آن است که انسان به فکر آیندهسبب سوم ترس از مردن 

 بر هچ گوناگون هاى رفتارىگ و روزگار نشیب و فراز در و گذشت خواهد چه آنان به او از

 آنها یاآ که کند مى فکر. باشند سال و سن کم و کودك اگر ویژه به ;آمد خواهد آنان سر
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 ;است انشیط ى وسوسه افکار، این که است این پاسخ. شوند مى... و ذلیل و درمانده و فقیر

ه لطف و گران بدی شرف و ثروت و عزّت و باشد آینده براى اثرى منشأ تواند نمى انسان زیرا

به  «.لمصیرفانّه نعم المولى و نعم ا» ;کرم خدا بستگى دارد و باید با توکّل آنان را به او بسپارد

تجربه ثابت شده است که بسیارى از افراد یتیم و فقیر و بینوا که در کودکى پدر و سرپرست 

برعکس، کسانى  و اند داشته ثروت و عزّت با و درخشان ى آینده اند خود را از دست داده

 ارث به آنان به فراوان مال و ثروت یا اند، که در آغوش پدر و مادر، در ناز و نعمت بوده

 آخرت و دنیا و اند شده گرفتار پستى و ذلّت و دستى تهى و بدبختى به است، رسیده

 .اند نداشته

 ماند مى جا به غصّه و شود مى شدنى***  آید مى آمدنى و رود رفتنى مى

این نوع ترس، با ارزش و ممدوح  رم ترس از مردن ترس از عذاب گناهان است.سبب چها

است و راه عالج آن، توبه کردن از گناهان و رو آوردن به انجام واجبات و ترك محرمات 

 خداوند که چنان ;و امیدوار شدن به رحمت پروردگار و دل بستن به رحمت الهى است

 : فرماید مى

به راستى خداى متعال توبه کاران و  ;[27](لتَّوّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَإِنَّ اللّهَ یُحِبُّ ا)

 پاکیزکاران را دوست دارد. 

 : خوانیم در دعاها مى

 اى پروردگارى که رحمتت بر خشمت فزونى دارد. ;یا من سبقت رحمته غضبه

روایات بسیارى در پذیرش توبه وارد شده است و هیچ کس نباید از رحمت خدا مأیوس 

 انسان ستا ممکن صورت این غیر در ;شود، بلکه باید به مغفرت و بخشش الهى امیدوار باشد

 روز به وزر شود، یده نمىآمرز که خیال این با و شود انسان شکل به اى درنده گناه، یك با

 [28].کند جهنم صدرنشین را خود و بیفزاید گناهانش بر

 بازآ بازآ هر آنچه هستى بازآ *** صد بار اگر توبه شکستى بازآ

خوف پسندیده [29]* گر کافر و گبر و بت پرستى بازآاین درگه ما درگه نومیدى نیست **

 )خوف از خدا(

ترس و خوف پسندیده، خوف و خشیت از عظمت خدا و ذات کبریاى اوست که در اصطالح 

 هب انسان معرفت اندازه هر. هاست گناهان و معصیت گویند و نیز خوف از« رهبت»به آن 

 رزیادت او خوف باشد، نموده درك را او قدرت و عظمت و باشد تر بیش تعالى بارى ذات

 . گذارد مى اثر جان و دل در معرفت کمال زیرا ;شود مى

فقط از بین بندگان خدا، دانشمندان  [30];(إِنَّما یَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ غَفُورٌ)

 حقیقى از او بیم دارند. 

 :فرماید مى(وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

 .است بیشتر شما ى ترس من از خدا، از همه ;[31]انا اَخَوفُکم من اهلل
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 :فرماید هم چنین مى

 ،باشد تر هرکس معرفتش به خداى متعال بیش ;[32]من کان باهلل اعرف کان من اهلل اخوف

 .بود خواهد تر بیش خدا از نیز او خوف

 بسیار و فضایل افضل گیرد، این خوف، چون از ایمان کامل و یقین راسخ ثابت سرچشمه مى

 علیه)معصومین روایات و قرآن در و شد خواهد آخرت و دنیا سعادت موجب و است پسندیده

 :فرماید تمجید و تعریف شده است. خداوند مى آن از نهایت بى( السالم

ناً وَ عَلى اإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذا ذُکِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیاتُهُ زادَتْهُمْ إِیم)

 انترس آنان هاى مؤمنون تنها کسانى هستند که چون یاد خدا شود، دل[33];(رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ

 .گردد

 :فرماید هم چنین مى

و امّا هر کس از [34];(الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوى وَ أَمّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى فَإِنَّ)

 تماًح پس داشت، باز نفس هاى عظمت و مقام پروردگارش ترسید و خویشتن را از خواهش

 .بود خواهد بهشت او جایگاه

 الى:تع اهلل و قال

هرکس از مقام و عظمت خداى تعالى بترسد، براى او دو [35];(وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ)

 باغ و بوستان بهشتى خواهد بود.

 رماید:ف مى( وآله علیه اهلل صلى)اکرم رسول

 سرآمد هر دانش و حکمتى، ترس از خداست. ;[36]رأس الحکمة مخافة اهلل

 :فرماید هم چنین مى

شیئاً  خشیة اهلل ثم یصیبما من مؤمن یخرج من عینیه دمعة و ان کانت مثل رأس الذباب من 

هیچ مؤمنى نیست که از خوف خدا از چشم او اشکى  ;[37]من حرّوجهه االّ حرّمه اهلل على النار

ا بر آتش جهنّم حرام کند، ر چهره آن خدا که آن مگر برسد، اش بیرون بریزد و بر چهره

 گرچه آن اشك به مقدار سر مگسى باشد.

 ائمه و نامیرالمؤمنی و( وآله علیه اهلل صلى)اکرم رسول که این ى و احادیث فراوانى درباره

و اصحاب خاص آنان و بعض علما و صلحا، این نوع خوف و خشیت را (السالم علیهم)اطهار

 [38].است شده وارد اند، داشته

 نباید خوف از خدا به حدّ یأس از رحمت او برسد

ناگفته نماند که خوف از خدا نباید بیش از حدّ متعارف باشد که به حد قنوط و یأس و نومیدى 

مذموم است و چه بسا موجب زیاد کردن گناه و این ناپسند و  ;از رحمت خداى رحمان برسد

 جهنمى هک دانم مى: گویند مى گناهکاران از بعضى که چنان ;و شاید کفر و ضاللت گردد

 دخداون. اند شده نهى آیات، و احادیث در گفتار، گونه این. بخشد نمى مرا خدا و هستم

 :فرماید مى تعالى
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أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً  قُلْ یا عِبادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلى)

 ترحم از اید، و ستم نمودهبگو اى بندگان من که برخود اسراف  [39];(إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ

 مهربان و آمرزنده بسیار او زیرا ;آمرزد مى را گناهان تمام خداوند راستى به ;نشوید نومید خدا

 .است

ثْماً إِ إِنَّ اللّهَ ال یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرى)

 کس هر براى را آن از تر پایین ولى آمرزد، به راستى خداوند شرك را نمى [40];(ظِیماًعَ

 .بخشد مى( بداند شایسته) بخواهد

به راستى من هر کس را که توبه  [41];(الِحاً ثُمَّ اهْتَدىوَ إِنِّی لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ ص)

 .آمرزم کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، سپس هدایت شود، مى

 .نیك و صالح عمل و واقعى ایمان توبه،: شوند پس با سه شرط، گناهان آمرزیده مى

 [42];(وَ ال تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّهِ إِنَّهُ ال یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّهِ إِالَّ الْقَوْمُ الْکافِرُونَ)

 .کافران گروه جز شود از رحمت خدا مأیوس نشوید به راستى از رحمت خدا نومید نمى

 همیشه لکهب شود، مأیوس متعال خداى رحمت از شرایطى، هیچ در نباید مؤمن انسان بنابراین،

ا دخ رحمت به هم امیدوارى و رجا دارد خوف که حالى عین در ;باشد رجا و خوف بین باید

 چنین مه و دارد باز معصیت و گناه از را او همیشه که باشد اى داشته باشد. خوف او به اندازه

 .نباشد باك بى و جسور و جرأت پر که باشد شکلى به اش امیدوارى

 اندازه نگه دار که اندازه نکوست *** هم الیق دشمن است و هم الیق دوست

 چگونه خوف پسندیده را تحصیل کنیم؟

 ایمان و کامل یقین تحصیل در سعى. 1:نمود تحصیل را پسندیده خوف توان ریق مىبه سه ط

 م،باشی داشته عقاب و ثواب و دوزخ و بهشت و اعمال جزاى و قیامت روز و تعالى خداى به

 :فرماید مى(السالم علیه)امیرالمؤمنین. گردد تر بیش خوف شود تر قوى ایمان چه هر که

 من یقین ودش برداشته ها به خدا سوگند اگر تمام پرده ;واهلل لو کُشف الغطآء ما ازددت یقیناً

 .شود نمى تر بیش

 :فرماید مى متقین صفات در نیز همّام ى در خطبه

 [43];(فَهُمْ فِیهَا مُعَذَّبُونَفَهُمْ وَ الْجَنَّةُ کَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِیهَا مُنَعَّمُونَ وَ هُمْ وَ النَّارُ کَمَنْ قَدْ رَآهَا )

 نعمت و زنا در که بینند آن چنان ایمان آنان کامل شده که گویا اهل بهشت را به چشم مى

 .گرفتارند و معذّب آن در که را جهنّم اهل و اند

مواره در فکر قیامت، عذاب آخرت، مردن، عالم احتضار، قبر و برزخ و غیره باشیم و نیز . ه6

توجه به حاالت خائفین و انبیا و اولیا و صلحا و سرگذشت آنان داشته باشیم و هیچ وقت مرگ 

 تعقیبات از دبع صبح روز هر است خوب چه که گفتم را فراموش نکنیم. به بعضى دوستان مى

نیم. ، شاید کمى توجّه و تنبّه پیدا ک«من میرم»از شروع به کار، صد بار بگوییم  قبل و نماز،

 :فرماید خداوند تبارك و تعالى مى
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 .ترساند مى خدا شما را از خود [44];(وَ یُحَذِّرُکُمُ اللّهُ نَفْسَهُ)

 .اوست از ترسیدن ى از خدا بترسید، آن چنان که شایسته [45];(اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِهِ)

داستان زیدبن حارثه را چنین نقل نموده است: ـ گرچه  [46]اصول کافىمرحوم کلینى در 

)صلى اهلل علیه وآله(بعد از نماز صبح جوانى را که اکرم اسم زید را نفرموده است ـ رسول

 ودنم مشاهده بود نحیف و الغر بدن و رفته گود هاى چشمدر حال چرت زدن، با رنگ زرد، 

، چگونه صبح کردى. عرض کرد: صبح کردم در حالى که به یقین کیف اصحبت: فرمود و

. تچیس تو یقین حقیقت دارد، حقیقتى چیزى هر: فرمود. آمد خوشش حضرت. ام رسیده

ه است. ى روزم شدتشنگ و دارى زنده شب سبب و ترسم و نگرانى موجب یقینم: کرد عرض

 لهىا عرش گویا ;ام بریده است آن در هرچه و دنیا از دل سبب این به( ام )یعنى روزها روزه

 مه من و اند شده محشور آن براى همه مردم و است شده آماده حساب براى که بینم مى را

یت تکیه میمص با و اند نعمت و ناز در که کنم مى بهشت اهل به نگاه گویا ;هستم آنان از یکى

 النا گویا و گرفتارند عذاب در که بینم مى را آتش اهل و اند زده بهشتى هاى بر تخت

 ;هذا عبدٌ نوّر اهلل قلبه باالیمان: فرمود حضرت. کند مى صدا گوشم در آتش غرّش صداى

 رب آفرین،: فرمود او به. است کرده منوّر ایمان نور به را دلش خدا که است اى این بنده

 دعا حضرت. شود ام روزى شهادت کنید دعا اهلل باش. عرض کرد: یا رسول حال همین

 .شد شهید که بود نفر دهمین غزوات از یکى در که نکشید طولى. فرمود

 گفت پیغمبر صباحى زید را *** کیف اصبحت اى صحابى باصفا

 گفت عبداً موقناً باز اوش گفت *** کو نشان از باغ ایمان گر شکفت

 سوزها و درد ز نخفتستم شب***  روزها من ام گفت تشنه بوده

 تا ز روز و شب جدا گشتم چنان *** که زِ اِسْپَر بگذرد نوك سنان

  است یکى ساعت یك و سال هزاران صد***   است یکى ملّت ى که از آن سو جمله

 هست ازل را و ابد را اتحاد *** عقل را ره نیست آن سوز افتقار

 فَس *** لب گزیدش مصطفى یعنى که بسهین بگویم یا فرو بندم نَ

 گفت هین درکش زبان، خاموش بِه *** هرکس از پندار خود مسرور بِه

. تأمل کردن در صفات بارى تعالى. درك حقیقت مشیّت الهى در توان ما نیست و فهمیدن 3

نباید بر عبادات و  ;حقایق جهان هستى و قضا و قدر الهى از درك و فهم ما خارج است

 رینبهت و نداریم، خبر خودمان امر عاقبت از چون ;ت و ایمان خود زیاد خرسند باشیماطاعا

 سیارب چه زیرا ;بروى دنیا از کامل ایمان با و شوى خیر به عاقبت الهى: که است این دعا

 .اند داشته خاتمه سوء و اند، نشده خیر به عاقبت ولى اند، بوده مؤمن که افرادى

 که در روز ازل *** تو چه دانى قلم صنع به نامت چه نوشتبر عمل تکیه مکن خواجه 

 خوف از سوء خاتمه و سرانجام

 :[47]فرماید ى سوء خاتمه و عاقبت به شرّى مى مرحوم مال مهدى نراقى درباره
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الناس کلّهم هلکى االّ العالمون و العالمون کلّهم هلکى االّ العاملون و العاملون کلّهم هلکى االّ 

علما همه  و علما، مگر اند، مردم همه در هالك ;[48]المخلصون و المخلصون فى خطر عظیم

 گرم اند، هالك در همه کنندگان عمل و( خود علم به) کنندگان عمل مگر اند، در هالك

 .هستند بزرگ خطر بر هم مخلصین و مخلصین

آرى انسان مؤمن همیشه باید بین و خوف و رجا باشد، ولى خدا ارحم الرحمین است و 

ه ا به دور است که کسى را کخد رحمت از. ببرد بهشت به اهلل انشاء که خواهد مى اى بهانه

عمرى بر حسب ظاهر انجام وظیفه نموده و نماز و روزه و حجّ و خمس و زکات و سایر واجبات 

را به جا آورده، و نیز ترك شراب و زنا و قمار و رباخوارى و ظلم و غیره از محرّمات نموده 

لى عشق به بارى تعا و محبّت و آید عمل به او ى است، در سکرات مرگ، خلل در عقاید حقّه

 ز.حاشا و کالّ، هرگز و هرگ ;از دلش بیرون رود و نستجیر باللّه، بدون ایمان قبض روح شود

 ىخداوند الطاف به شو واثق که آمد خطاب***  آرزومندى حدیث گفتم سحر با باد مى

 ضعف نفس و بزدلى

 ى نشانه و است بُزدلى و نفس ضعف گیرد، مى سرچشمه غضبیه ى دوّمین صفتى که از قوّه

 ودخ اضطراب، و هول با روزگار، حوادث و گرفتارى نزول هنگام در انسان که است این آن

 این هک کسى. است رسیده آخر به دنیا که کند خیال و نماید مى تصوّر عاجز و ناتوان را

 خالى شانه بزرگ کارهاى از و دهد رد، تن به ذلّت و زبونى مىدا را زشت و پست صفت

 اندك به و نماید مى مسامحه دیگران، به پند و منکر از نهى و معروف به امر در حتى ;کند مى

 .کند مى گم را خود پاى و دست پیشامد و بلیّه

 استقامت

یدن ت نهراسضد ضعف نفس، استقامت و همّت بزرگ داشتن و دل محکم کردن و از مشکال

 صبر با هک نیست مشکلى هیچ چون ;است. انسان باید مثل کوه پابرجا باشد و خود را نبازد

 :فرماید مى(السالم علیه)امیرالمؤمنین. نشود آسان

هنگامى که [49];(عِنْدَ تَنَاهِی الشِّدَّةِ تَکُونُ الْفَرْجَةُ وَ عِنْدَ تَضَایُقِ حِلَقِ الْبَلَاءِ یَکُونُ الرَّخَاءُ)

 تر گشایش و رفاه نزدیك است و وقتى که بال فزون ،ناراحتى و گرفتارى به حدّ اعلى رسید

 :خوانیم مى( السالم علیه)امیرالمؤمنین صفات ى درباره. است حتمى نجات گردید

آن چنان همانند کوه پابرجا بود که با وزیدن هیچ باد  ;بل ال تحرّکه العواصفکان کالج

 .خورد سخت و طوفانى، تکان نمى

 :فرماید مى شجاعت ى باره در( السالم علیه)صادق و امام

 ;است تر مؤمن از کوه سخت ;المؤمن اصلب من الجبل اذالجبل یستقّل و المؤمن ال یستقّل

 .شود نمى گرفته چیزى مؤمن دین از ولى شود، مى کم و شود کنده مى کوه از زیرا

 مرد آن است که در کشاکش دهر *** سنگ زیرین آسیا باشد
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 یك وىر ;کردند زمان سابق که پالستیك نبود قاشق چوبى براى ماست و دوغ درست مى

 .بود شده نوشته جالبى شعر قاشق

 بر لب شیرین یار رسیدم تا***  وار فرهاد بسى خوردم ها تیشه

 بینى دون همتى و خودکم

 بینى کم ودخ و اراده سستىِ و همتى دون گیرد، مى ریشه غضبیه ى سومین صفتى که از قوّه

 چیزى هک من: گوید مى فردى چنین مثالً ;عالى همّت نداشتن و طبع پستى یعنى ;است

کجا، من کجا و  علمى درجات به رسیدن کجا، من کجا، مقام فالن و کجا من شوم، نمى

 گاهى حتى ;ثروت کجا. داشتن چنین صفتى دلیل بر خسّت نفس و پستى همّت و اراده است

 .شود مى چنین نیز آخرت هاى نعمت به رسیدن براى انسان

 بلند همتى 

. ستباال درجات و عالى مراتب به رسیدن در کوشش و سعى و همّتى بلند همتى، دون ضدّ 

 اند زگار *** از همت بلند به جائى رسیدههمّت بلند دار که مردان رو

 .تفعالیّ و کوشش و سعى به جز رسد، انسان به هیچ نمى ;[50](وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِالّ ما سَعى)

 ده با خواست خدا و با همّت عالى بوده است. هرکس به هر مقام و درجه رسی

کسانى که در راه ما  [51];(وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللّهَ لَمَعَ الُْمحْسِنِینَ)

 . داد خواهیم نشان آنان به را خود هاى کوشش کنند ما راه

و کسى که  [52];(وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعى لَها سَعْیَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ کانَ سَعْیُهُمْ مَشْکُوراً)

 مؤمن که حالى در کند، کوشش آن براى و( را آن هاى آخرت را بخواهد )بهشت و نعمت

 .داد خواهد نتیجه افرادى چنین سعى حتماً پس باشد،

 حمیّتى بى و غیرتى بى

ى در کوتاه و اهمال: از است عبارت آن و است غیرتى بى غضبیه، ى چهارمین صفت از قوه

 دین) شدبا واجب و الزم عقل و شرع حکم به آن محافظت که چیزى از نگاهبانى و دارى نگه

 طرناكخ و زشت بسیار و شود مى ناشى ایمان و نفس ضعف از صفت این و( ناموس و عِرض و

 است این مؤمن شرعى ى وظیفه. شود مى( دیّوثى) قیادت به منجر گاهى و است کشنده و

ناموس و اموال خطیره )زیاد( دفاع کند، حتى اگر کشته شود، جهاد محسوب  و جان از که

 صلى)خدا رسول. دانند مى شهید را او بعضى و( لمعه شرح در ثانى شهید نظر بنابر) شود مى

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل

 خوى برخالف) است واژگون قلبش غیرت، مرد بى ;[53]اذا لم یغّر الرجل فهو منکوس القلب

 (.است انسانى
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 :فرماید هم چنین مى

 ابراهیم غیور بود و من از او غیورترم. ;[54]کان ابراهیم غیوراً و انا اغیر منه

 امیرالمؤمنین)علیه السالم(مى فرماید:

اَما علیه السالم()یا اهل العراق نُبئّت انّ نسائکم یدافعن الرجال فى الطریق اَما تستحیون و قال

اى اهل عراق،  [55];تستحیون و ال تغارون، نسائکم یخرجن الى اال سواق و یزاحمن العلوج

 آیا( زنند مى شانه دیگر یك به) کنند مى برخورد مردان با ها راه در شما زنان که ام شنیده

 بازارها به ماش زنان که آیید نمى غیرت به و کنید نمى شرم آیا: فرمود و کشید؟ نمى خجالت

 .[56]کنند مى ایجاد مزاحمت و زنند روند و با مردهاى کفّار شانه به هم مى مى

 :فرماید مى( السالم علیه)صادق امام

خداى تعالى غیرتمند  ;[57]باطنهاانّ اهلل غیور و یحبّ الغیرة و لغیرته حرَّم الفواحش ظاهرها و 

است و غیرت را دوست دارد وبه خاطر غیرتش کارهاى زشت را ـ چه آشکار و چه پنهان ـ 

 حرام کرده است.

 حمیت و غیرت

ست که بسیار با ارزش و پسندیده است که ناشى از همّت ا غیرت و حمّیت غیرتى، و ضد بى

 محافظت که چیزى دارى نگه در سعى: از است عبارت آن و ;و قوّتِ نفس و شجاعت است

 لرسو... . و مال فرزند، جان، ناموس، دین، مثل ;باشد الزم و واجب شرع و عقل حکم به آن

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى) خد

و قال انّ [58]و المؤمن یغار و غیرة اهلل ان یأتى الرجل المؤمن ما حرّم اهلل علیهانّ اهلل یغار 

خداوند غیرتمند است و مؤمن نیز غیرتمند است و  ;اهلل لغیور و الجل غیرته حرّم الفواحش

خدا این است که مؤمن مرتکب کارى نشود که خداوند بر او حرام نموده است و  غیرت

فرمود: خداوند بسیار غیرتمند است و به خاطر غیرتش تمام کارهاى زشت را حرام نموده 

 است.

دّ بدعت در ر ;بنابراین، مؤمن باید در دین و ناموس و جان و مال و فرزندان غیرت داشته باشد

 امر و اوالد و ناموس حفظ و حقایق ى نت به دین و مذهب و ردّ شبههبدعت گذاران و اها

 کوشا کامال جعفرى، حقّ مذهب و اسالم مبین دین احکام ترویج و منکر از نهى و معروف به

 هیچ و داد مرتد رشدى سلمان قتل به فتوا(اهلل رحمهم)خمینى امام مرحوم که چنان ;باشد

ه بعضى اعتراض کردند که براى ایران مشکل ایجاد ک حالى در ;نداشت آن پیامد از باکى

 ماىعل از بعضى ایشان، از بعد و ورزیدند اصرار خود ى نظریه در ایشان ولى ،...و شود مى

 کارها ونهگ این جلوى اگر که حالى در ;کردند تأیید را ایشان فتواى و نمودند توجه سنّى

 .شدیم مى آن افزون روز تکرار شاهد شد، نمى گرفته

هم چنین مؤمن باید مواظب رفتار و رفت و آمد زن و فرزندان خود باشد و در عفّت و 

 موجب تاس ممکن انگارى سهل چون ;کند توجه آنها رفقاى گزینش و تربیت و دامنى پاك
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 سرشت بد و ناباب دوست یك با رفاقت یا مجلس یك به آنها رفتن با ناکرده خداى که شود

 فخال هاى راه و اعتیاد و دینى ودآرایى و... به فساد و بىخ و تفرج و شیطانى وسواس و

 و ذلت و بدبختى عمر یك سبب ناچیز، ى مسامحه یك است ممکن و ;شوند کشیده دیگرى

 .شود خوارى

 شود هرکجا محرم شدى چشم از خیانت باز دار *** اى بسا محرم که با یك نقطه مجرم مى

در ضمن نباید این از حدّ متعارف و مطلوب شارع خارج شود و چنان بر آنها تنگ بگیرد و 

 هنگام در افراد از بعضى مثالً ;باشد داشته معکوس اثر است ممکن زیرا ;سوء ظنّ پیدا کند

 منزل هب حتى فرزند، و زن رفتن بیرون از یا کنند، مى قفل را درب منزل، از رفتن بیرون

 تا کنند مى جلوگیرى ها بچه کردن بازى و تفریح از یا نمایند تان ممانعت مىدوس و بستگان

 .کند فرار خانه از بچه که جایى

 عجله و شتاب

 ;است کردار و ارگفت در شتاب و عجله گیرد، مى چشمه سر غضبیه ى پنجمین صفتى که از قوّه

مام بدون بررسى ت کند مى خطور ذهنش در حرفى یا موضوعى که آن مجرّد به انسان یعنى

 .کند جوانب آن و بدون تأنّى و تفکّر و صبر و تأمل، به آن اقدام مى

 تیر از کمان چو رفت نیاید به شصت باز *** پس الزم است در همه کارى تأملى

 اهلش اب مشورت و بررسى و دقت مورد باید تر بیش باشد تر مهم موضوع هرچه خصوص به 

 رآن،ق بیان به نسبت حتى ;ریدن، قبول پست و مقام و...خ خانه ازدواج، مثل ;گیرد قرار

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى) پیامبر به خطاب خداوند

 که پیش از آن[59];(وَ ال تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضى إِلَیْكَ وَحْیُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْماً)

 .مکن قرآن خواندن به شتاب و عجله برسد، تو به وحى

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

شتاب کارى از جانب شیطان است و دقّت و تأنى در  ;[60]العجلة من الشیطان و التأنى من اهلل

 کارها از جانب خداوند است.

 وقار و تأنى

ضدّ این صفت، وقار و تأنى و دقت در گفتار و کردار است که باید در کارها با شناخت کامل 

نظر مردم شریف و محترم است و بصیرت و حوصله اقدام نمود، و فرد داراى این صفت، در 

و اگر کار هم درست درنیاید، در نزد خود ودیگران پشیمان و سرافکنده نیست. در توصیف 

 :خوانیم پیامبر گرامى اسالم)صلى اهلل علیه وآله( مى

 در کار باوقار و طمأنینه و تأنى بود. ;صاحب الوقارو السکینه

  
 سوءظنّ و بددلى

 آثار ضعف نفس و جبن است. صفت ششم، سوء ظنّ است که از
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اى کسانى که ایمان  [61];(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)

 .ستا گناه ها گمان از بعضى راستى به زیرا ;بپرهیزید ها از گمان بسیارى از اید آورده

 و گمان بد بردید و گروه تباه زده شدید. [62];(وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَ کُنْتُمْ قَوْماً بُوراً)

 :فرماید مام صادق)علیه السالم( مىا

ضع امر اخیك على احسنه حتّى یأتیك ما یغلبك منه وال تظننّ بکلمة خرجت من اخیك سوءً 

حمل بر صحّت و توجیه کن، تا  کار برادر دینى را ;[63]و انت تجد لها فى الخیر محمال

 او از که سخنى از و شود ثابت تو براى او بدى از( درصد 81 مثال) غالب ظنّ که اى اندازه

 . کن پیدا آن براى صحیح محمل توانى مى تا ;نبر بد گمان حتماً شنیدى،

 شاید بدى سوء ظّن از این جهت باشد که اسرار دل را، جز عالّم الغیوب ـ خداى تعالى ـ

 .داند کسى نمى

 مؤمن الذ نماید، در ضمن، چون شیطان لعین همیشه انسان را وسوسه و وادار به سوء ظن مى

 :اند فرموده گرامى پیامبر که چنان ;گیرد قرار بد گمان و ظنّ سوء مورد که کند کارى نباید

 .بپرهیزید گیرید از جاهایى که مورد تهمت قرار مى ;[64]اتقّوا مواقع التُهَم

 :فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم( مى

کسى که خود را در معرض تهمت قرار  ;[65]من عرّض نفسه للتهمه فال یلومَنّ من اسآء الظنّ به

 دهد، به راستى مالمت نکند کسى را که به او گمان بد برده است.

 حىّ دختر صفیّه، خود، همسر با( وآله علیه اهلل صلى)خدا و در حدیث وارد شده که رسول

 ;تگذش مى جا آن از انصار از مردى ;گفت ر درب مسجد النبى( سخن مىکنا) اخطب، بن

 ،اهلل رسول یا: کرد عرض. است صفیّه من همسر این فالنى،: فرمود و زد صدا را او حضرت

 :فرمود بریم؟ مى شما به نسبت نیك گمان جز ما مگر

شیطان به راستى  ;[66]ان شیطان یجرى من ابن آدم مجرى الدّم فخشیت ان یدخل علیك

 هم چون خون در انسان جریان دارد، ترسیدم در تو نیز اثر بگذارد.

 حسن ظن

ضدّ سوءظن و بدگمانى، حسن ظنّ و گمان نیك است که ناشى از قوّت و ثبات نفس است و 

دیث بسیارى در شرافت و فضیلت حسن ظن، به خصوص حسن ظنّ نسبت به حق اخبار و احا

 هایى تعالى و ارحم الراحمین بودن او، وارد شده است، تا انسان بداند که مشکالت و گرفتارى

 یا و بوده او مصلحت و صالح به یا ـ آخرت در چه و دنیا در چه ـ آید مى پیش او براى که

که خودکرده را تدبیر نیست. پس این که گاهى بعضى افراد  نموده فراهم خود براى خودش

 خىشو به یا آمد، پیش برایم مشکلى چنین که بودم کرده چه من خدایا: گویند مى

 خالق به ظن حسن نداشتن خاطر به ها حرف این ;...و دارها پول خداى اى: گویند مى

 :فرماید مى( السالم علیه)رضا امام. است متعال
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 ;[67]للّه فانّ اهلل عزّوجلّ یقول انا عند ظنّ عبدى لى ان خیراً فخیرٌ وان شرّاً فشّراحسن الظنّ با

 مانگ اگر هستم، خود ى بنده ظن حسب بر من: فرماید مى زیرا ;به خدا خوش گمان باش

 ب است رفتار من خوب است و اگر بد باشد، رفتار من هم بد خواهد بود.خو او

 و عین الرضا عن کلّ عیب کلیلة *** ولکنّ عین السخط تبدى المساویا

 از خیر محض جز نکویى نیاید *** خوش باش که عاقبت نکو خواهد شد

 :فرماید امیرالمؤمنان)علیه السالم( نیز مى

عَلَى الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ ثُمَّ أَسَاءَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُل لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ حَوْبَةٌ فَقَدْ ظَلَمَ  إِذَا اسْتَوْلَى الصَّلَاحُ)

آن گاه که [68];(وَ إِذَا اسْتَوْلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ فَأَحْسَنَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُل فَقَدْ غَرَّرَ

 او از که کسى ى جامعه و روزگار و مردمش شایسته و نیکوکارند، سوء ظنّ و گمان بد درباره

 پیدا بهغل مردم و روزگار بر تباهى و فساد که گاه آن و است ظلم است نشده دیده انحرافى

 .است ردهخو گول باشد داشته ظن حسن که کسى( باشند فاسد مردم تر )بیش است کرده

 بغال و محیط و اجتماع به ظنّ سوء و ظنّ حسن که شود از فرمایش حضرت استفاده مى

 .ندک انتخاب را دو آن از یکى بصیرت، چشم و دقّت با باید انسان و دارد بستگى مردم

 غضب و خشم )تند خویى(

 حالت یك که ،است جویى انتقام و خشم گیرد، مى نشئت غضبیه ى قوّه هفتمین صفتى که از

 فبرطر غلبه جهت شود، مى خارج به داخل از حیوانى روح حرکت موجب و است نفسانى

 رنگ و کند، مى ایجاد بدن در زیادى حرارت شدت، صورت در که او، از انتقام و مقابل

 و نصیحت هیچ لذا و شود، مى فروغ ىب عقل نور و پرخون ها رگ و تیره و ملتهب انسان

 گردد غالب او رب کامال شیطان و کند پیدا شدّت و درشتى بسا چه بلکه ندارد، اثر او بر اندرزى

 شرع و عقل برخالف که کند و کارهایى مى [69](خَلَقْتَنِی مِنْ نار وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِین: )گفت که

 .باشد

 سرکه که چنان کند، خشم ایمان را فاسد مى ;[70]الغضب یُفسد االیمان کما یفسد الخَلّ العسل

 .کند مى فاسد را عسل

 :فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم( مى

خشم شدید،  ;[71]الْحِدَّةُ ضَرْبٌ مِنَ الْجُنُونِ لِأَنَّ صَاحِبَهَا یَنْدَمُ فَإِنْ لَمْ یَنْدَمْ فَجُنُونُهُ مُسْتَحْکَمٌ

 ،نشود پشیمان اگر و شود مى پشیمان بعد آن صاحب زیرا ;نوع دیوانگى استیك 

 .است استوار اش دیوانگى

 :فرماید مى( السالم علیه)صادق امام

 یدى است.غضب، کلید هر پل ;[72]الغضب مفتاح کلّ شرّ

 افراد. 6 ;اند مزاج تند و عصبانى بسیار که افرادى.1: اند مردم در این خصوص بر سه دسته

 . دینى امور در حتى ندارند، خشم و غضب اصال که افرادى. 3;معتدل
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نسانى ا خوى و فکر و هوش گویى غضب، وقت در اند، گرفته را افراط طرف که اوّل ى دسته

 . روند مى بیرون نیز عقل و شرع اطاعت از و شود از ایشان سلب مى

 ارزش با و پسندیده قسم این و کنند نمى تجاوز شرع و عقل از و دارند اعتدال دوم ى دسته

 شرع و عقل مقتضاى به باید که جایى در انسان اگر چون ;نامید شجاعت را آن باید و است

 ;است غیرت بى و ناپسند باشد، حمیّت بى و نشود عصبانى شود، عصبانى

 امّا قسم سوّم مذموم و زشت است و شخص، خالى از غیرت و مردانگى، و شبیه به حیوان است.

بنابراین، قسم دوّم )اعتدال( پسندیده و با ارزش است و شخص مؤمن باید کامال مواظب باشد 

وقت خشم و غضب، کارى که بر خالف شرع و عقل است انجام ندهد، مثل زدن خود، که در 

یا طرف مقابل، یا دشنام دادن و فاش نمودن سرّ دیگران و لباس پاره کردن و استهزا نمودن 

 و...

 درمان غضب

 تبراى درمان غضب، باید در رفتار و گفتار انبیا و اولیا و علما و به آیات و روایاتى که در مذم

غضب و تمجید از حلم وارد شده است توجه و از آنها در جهت رفع این صفت زشت استفاده 

 نمود.

اى رسول ما! [73];(وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ)

 پیدا گرایش) شدند مى پراکنده تو اطراف از مردم بودى، دل اگر تندخو و سخت

 .کن آمرزش طلب آنان براى و کن عفو را ایشان پس( کردند نمى

 و دب اعمال و انتقام عاقبت از و کند دورى شوند هم چنین از کارهایى که منشأ غضب مى

 ه دیگران و مکافات روزگار بترسد.ب ستم

 مزن بر سر ناتوان دست زور *** که روزى در افتى به پایش چو مور

 سعدى گوید:

 من آن مورم که در پایم بمالند *** نه زنبورم که از نیشم بنالند

 چگونه شکر این نعمت گذارم *** که زور مردم آزارى ندارم

 :فرماید مى و است، نموده تر ر لطیفمرحوم استاد شهید مطهّرى این شعر را بسیا

 نه من مورم که در پایم بمالند *** نه زنبورم که از نیشم بنالند)من انسانم(

 چگونه شکر این نعمت گذارم *** که دارم زور و آزارى ندارم

 التح نیز و کند تماشا را خود اى چه خوب است که انسان در حال غضب و خشم، در آیینه

مثالً اگر نشسته است برخیزد، اگر ایستاده است بنشیند، اگر در خانه است  ;دهد تغییر را خود

هم چنین وضو گرفتن و غسل نمودن با آب سرد نیز در فرو نشاندن خشم  ;از خانه بیرون رود

 مؤثرند.
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 حلم و بردبارى

 و ستا مشکالت بر نمودن صبر و ها حلم و بردبارى موجب اطمینان نفس و تحمّل سختى

ضیلت آن بر هیچ کس پوشیده نیست، و در اخبار هر جا سخن از علم است از حلم ف و شرافت

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا نیز سخن به میان آمده است. رسول

 ینتز حلم سبب به و کن نیاز خدایا مرا به سبب علم بى ;[74]اللهم اغننى بالعلم و زیّنى بالحلم

 .ببخش

شجاع کسى است که هنگام غضب بتواند نفس خود  ;[75]الشجاع من یملك نفسه عند غضبه

 را نگاه دارد.

هرکس از غضب خود بر  ;[76]من کفّ غضبه عن الناس کفّ اهلل تعالى عنه عذاب یوم القیمه

 .دارد مردم خوددارى کند، خداى تعالى عذاب روز قیامت را از او برمى

به راستى مردم مسلمان به سبب  ;[77]انّ الرجل المسلم لَیدرك بالحلم درجة الصائم القائم

 حلم، چه بسا به درجه و ثواب روزه و شب زنده دارى برسند.

 :فرماید یز مىامیرالمؤمنین)علیه السالم( ن

لَیْسَ الْخَیْرُ أَنْ یَکْثُرَ مَالُكَ وَ وَلَدُكَ وَ لَکِنَّ الْخَیْرَ أَنْ یَکْثُرَ عِلْمُكَ وَ أَنْ یَعْظُمَ )

ثروت و فرزندانت زیاد گردد، بلکه به این است که خوبى به این نیست که [78];(حِلْمُكَ...

 علم و دانش و حلم تو زیاد گردد.

 حلیم فرد که اى اوّلین نتیجه][79;(أَوَّلُ عِوَضِ الْحَلِیمِ مِنْ حِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ عَلَى الْجَاهِلِ)

 .اند نادان برابر در او یاران مردم برد، مى خود حلم و صبر از

اگر حلیم نیستى [80];(إِنْ لَمْ تَکُنْ حَلِیماً فَتَحَلَّمْ فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْم إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ یَکُونَ مِنْهُمْ)

زیرا کم کسى است که خود را به صورت گروهى در  ;خود را وادار به حلم و بردبارى کن

 آورد و در ردیف آنان نشود.

 با تو گویم که چیست غایت حلم *** هرکه زهرت دهد شکر بخشى

 کم مباش از درخت سایه فکن *** هرکه سنگش زند ثمر بخشى

 هرکه بخراشدت جگر به جفا *** هم چوکان کریم زر بخشى

 فرق حلم و کظم غیظ

 و بین آنها عموم و ;ناگفته نماند که حلم عام است و کظم غیظ )فرو بردن خشم( خاص

ظم ر حلمى کیعنى هر کظم غیضى حلم است، ولى ه ;خصوص مطلق است )از نسب اربع(

غیظ نیست. چه بسا حلم ابتدایى باشد، یعنى انسان از اوّل صبور و بردبار باشد و عصبانى نشود 

پس حلم  ;)در جایى که باید قاعدتاً عصبانى بشود(. حلم دفع خشم است و کظم غیظ رفع آن

ه ک افضل و اشرف است و لذا انسان باید سعى کند از اوّل عصبانى نشود و خشم نکند، نه آن

گرچه آن هم بسیار پسندیده و با ارزش است و در آیات  ;بعد از خشم و غضب کظم غیظ کند

 و روایات، از آن بسیار تمجید شده و از صفات متّقین محسوب گردیده است. 
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از صفات متقین آن است  [81];(وَ الْکاظِمِینَ الْغَیْظَ وَ الْعافِینَ عَنِ النّاسِ وَ اللّهُ یُحِبُّ الُْمحْسِنِینَ)

 تدوس را نیکوکاران خداوند و کنند مى عفو مردم از و نشانند که خشم خود را فرو مى

 . دارد مى

أَنَّهُ وَلِی  یَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَكَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ کَوَ ال تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَ الَ السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِ)

هیچ وقت نیکى و بدى با هم مساوى نیست، ولى شما اى پیامبر به آنچه نیکوتر  [82];(حَمِیمٌ

پاسخ بده )یعنى بدى را هم به خوبى( که در چنین صورتى آن کس که با تو دشمنى  است

 .شود داشته است دوست گرم مى

 علیهم)نمعصومی و( وآله علیه اهلل صلى)اسالم گرامى پیامبر از غیظ کظم و حلم ى درباره

 .است شده نقل شگفتى هاى داستان گذشته علماى و( السالم

 مرحوم. یردگ قرار سرمشق و الگو ما براى شاید ;کنیم استان اشاره مىکه از باب نمونه به دو د

 بود شده االسالم شیخ که وقتى اشرف، نجف معروف علماى از الغطاء کاشف جعفر شیخ حاج

 مستحق سادات بین خمس مقدارى مسجد در داشت، جماعت نماز اصفهان جامع مسجد در و

 برو د،ش تمام پول: گفت شیخ ;ت پول کرددرخواس و آمد فقیرى سیّد آخر در کرد تقسیم

 شیخ ریش به دهن آب و شد ناراحت باالخره ;خواست پول و کرد اصرار سیّد ;بیا دیگر وقت

 را خود اىعب که حالى در بعد و کرد پاك را آن عبا ى گوشه با و نگفت هیچ شیخ. انداخت

 م گفت: این سیّدمرد به خطاب و شد بلند بود گرفته دست دو با پول آورى جمع براى

 نیمک طرف بر را او عصبانیت تا بدهد او به پول خواهد ناراحت شده هرکس آبروى مرا مى

 اهلل انشاء: گفت و داد سیّد به را آن و نمود جمع زیادى پول و گشت ها صف در خودش و

 .نکن من ریش به تف دیگر امّا برو، ;باشد شده برطرف تو غضب

 را او اى ه نصیر الدین طوسى خشمناك شد و در نامههم چنین شخصى از مرحوم خواج

 چهار اب سگ چون ;نیستم سگ من: نوشت جوابش در خواجه ;نمود خطاب الکلب ابن کلب

 واناستخ سگ ;دارم انگشت من ولى دارد، چنگال سگ ;پا دو با من و رود مى راه پا و دست

 سگ من پس ;زنم مى حرف من ولى کند، مى عوعو سگ ;خورم مى غذا من ولى خورد، مى

والسالم. این نوع حلم، انسان سنگ دل را هم نرم  [83].ندارم را سگ ممیّز فصول زیرا.نیستم

 .کند مى

 انتقام جویى

بدى است،  رد، انتقام و تالفى نمودن بدى باگی مى نشئت غضبیّه ى قوه از که  هشتمین صفتى

 مثل ;باشد حرام شرعاً چند هر آن، از تر به همان مقدار که طرف انجام داده است یا بیش

 ناشى و ناپسند و شتز صفتى چنین قطعاً بهتان، به بهتان غیبت، به غیبت دشنام، به دشنام پاسخ

 :فرماید مى (وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول. است حیوانى خوى از

اگر مردى تو را به عیبى که در تو است سرزنش  ;[84]ان امرء عیرّك بما فیك فال تعیّره بما فیه

 کرد، تو او را سرزنش مکن به آنچه در او هست.
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ى به ابوبکر فحش داد و او اوّل ساکت بود، ول شخصى در حضور حضرت )صلى اهلل علیه وآله(

 ودىب نزده حرف تا: فرمود او به و شد بلند جا از خدا بعد شروع کرد به پاسخ دادن. رسول

فرشته رفت و شیطان آمد و من در  دادى پاسخ که هنگامى ولى داد، را او جواب اى فرشته

 . [85]نشینم مجلسى که شیطان باشد نمى

 عفو و گذشت

اگر مؤمن از کسى بدى دید، چنانچه در شرع انور اسالم براى آن انتقام مقرّر شده، به همان 

 .است بهتر نماید، عفو و پوشى چشم هم آن از اگر نیز و تر، ده کند، نه بیشبسن

 :فرماید خداوند تبارك و تعالى مى

 )و انتقام و قصاص نکنید( به تقوا و پارسایىو چنانچه عفو کنید  [86];(وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى)

 .است تر نزدیك

 و اگر شرعاً جز آن پاسخى معیّن نشده است از آن صرف نظر کند.

 نیست انتقام در که است لذتى عفو در***   هر چند انتقام زدشمن حرام نیست

رى در ادر عفو لذتى است که در انتظام نیست. عفو ضدّ انتقام است و آیات و روایات بسی

 شرافت آن وارد شده است. 

 تر یشب آن عفو ثواب و فضیلت باشد تر از حکما نقل شده است که گناه هر اندازه بزرگ

 ها نزاع زا بسیارى. است تعالى حق صفات از که بس همین بخشش و عفو شرافت در و است

ى لفظى، ادعو یك با یعنى ;است عفو عدم و انتقام از ناشى قتل، و جنگ اختالفات،حتى و

 :فرماید مى(السالم علیه)صادق امام.رسد کار به جاهاى باال، حتى قتل مى

 .[87]ثالث من مکارم الدنیا و االخرة تعفو عمّن ظلمك و تعطى من حرمك و تصل من قطعك

 خراشیم ما یکى بدى گفت *** دل را ز غمش نمىدى در حق 

 باشیم گفته دروغ دو هر تا***  بگوییم اش ما نیز نکویى

 خویى درشت و خلقى کج

 و فتارر در خویى درشت و خلقى کج گیرد، مى چشمه سر غضبیه ى صفت نهم که از قوّه

 است و همه، معذّب همیشه خود و بُرد مى خلق و خدا از آن به مبتال شخص و است گفتار

 عداوت و دشمنى و کینه و حقد موجب بسا چه و جویند حتى زن و فرزند، از او دورى مى

 :فرماید مى( السالم علیه)امیرالمؤمنین. شود

با مردم آن چنان  ;[88]خالطوا الناس مخالطة ان متّم معها بکوا علیکم و ان عشتم حنّوا الیکم

رفتار کنید )مجالست و معاشرت داشته باشید( که اگر بمیرید براى شما گریه کنند و اگر زنده 

 بمانید با شوق به سوى شما بیایند.
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 :فرماید هم چنین مى

ره الرفعه اذل شىء نفساً یکفى صفة المؤمن بشره فى وجهه و حزنه فى قلبه اوسع شىء صدراً و 

 رد ولى خندان، و بشّاش صورتش که است آن مؤمن شخص هاى نشانه ;[89]و یشنؤ السمعه،... 

نظر روحى خود را ذلیل  از ;دارد حوصله و صدر ى سعه ها گرفتارى در ;است اندوهناك دل

 ...است دشمن ریاکارى با و بیزار منشى بزرگ از و شمارد و کوچك مى

 با و دارند بدبینى و نفاق همه با گویا و اند عبوس همیشه و رو این که بعضى بدخلق و ترش

 .است مذموم و زشت عقل و شرع نظر از قهرند، نیز خودشان

چنان با نیك و بد خو کن که بعد از مردنت عرفى *** مسلمانت به زمزم شوید و هندو 

 بسوزاند

 خلقى خوش

 از هک است بودن دوست همه با و خلقى در مقابل صفت بدخلقى و خشونت، صفت خوش

 امبرپی از تمجید در خداوند. گردد مى دیگران کشش و جذب موجب و است شریفه صفات

 :فرماید وآله(مى علیه اهلل صلى)اکرم

 به راستى تو داراى خلق بسیار نیکو هستى. ;[90]وَ انَّكَ لَعَلى خُلُق عَظِیم

 :فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم( مى

 آدم ى سینه[91]ة الموّدة و االحتمال قبرالعیوبصدر العاقل صندوق سرّه و البشاشة حبال

 امد( خلقى خوش) رویى گشاده و( کند نمى اظهار کسى هر به) اوست راز مخزن خردمند،

 ى )یا حمل بر صحّت پوشنده هاست بدى ى پوشنده ها سختى تحمّل است، دوستى

 (.هاست بدى

  
 :فرماید مى( السالم علیه)رضا امام

 ى امیرالمؤمنین فرمود: سرلوحه ;[92]عنوان صحیفة المؤمن حسن خلقه)علیه السالم( قال علىّ

 مؤمن، نیکو بودن خُلق اوست. ى پرونده

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)اکرم رسول

اگر دوست دارید که در روز ;[93]انّ احبّکم الىّ و اقربکم منّى مجلساً یوم القیمه احسنکم خلقاً

 با پیامبر محشور و نزدیك باشید، خوش خلق شوید.  قیامت

چند سال پیش که براى تبلیغ ماه محرّم از نجف اشرف به آغاجارى آمده بودم، یك پیرمرد 

نوادگى خا مشکالت: گفت مى بعدها ;بود مشرب خوش و شوخ بسیار ;روحانى نیز آمده بود

 اشد،ب اخالق خوش و خو زیادى دارم، ولى مؤمن نباید دردش را اظهار کند، بلکه باید خوش

 :خواند را شعر این سپس

 تابآف بیرون و است ابر درون را ما ى خانه***  غافلى دل ى گریه از و بینىّ مى ام خنده
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 بینى عُجب و خودبزرگ

 یعنى ;عجب و خود بزرگ بینى است شود، مى ناشى غضبیه ى دهمین صفتى که از قوّه

 یا اشدب داشته واقعیت خواه ـ کند مى احساس خود در که کمالى و صفت سبب به شخص

 زیبایى ،مال فامیل، علم، مقام، به مثالً ;پندارد مى دیگران از برتر را خود ـ باشد خیال مجرّد

 تعالى را که این نعمت و تبارك خداوند و نازد مى... و خود عبادت به گاهى حتى و جمال و

 که آن نه) بداند خدا کرم و لطف را آن اگر ولى ;کند را به او داده است، فراموش مى

 ودش،خ کوشش و سعى که کند خیال اگر پس. نیست عُجب( است بوده آن مستحقّ خودش

 که کند گمان چنانچه و است عُجب این ببالد، آن به و بوده ها نعمت این به او رسیدن سبب

 بسیار صفات از و بود خواهد بدتر عجب از بگیرد او از را آنها تواند ستغفراهلل ـ خدا نمىا ـ

 جبع مذمت در. گردد آخرت و دنیا شقاوت و بدبختى موجب بسا چه و است زشت و پست

 .است شده وارد زیادى اخبار و آیات

 :فرماید خداوند مى

پس خودستایى نکنید، خدا پرهیزکاران را بهتر  [94];(اتَّقى فَال تُزَکُّوا أَنْفُسَکُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ)

 .شناسد مى

آیا کسى [95];(دِی مَنْ یَشاءُأَ فَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللّهَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْ)

 که است کسى همانند) بیند که عمل بدش براى او آراسته شده و آن را خوب و نیك مى

 ؟(است فهمیده درست را واقع

 د:فرمای امیرالمؤمنین)علیه السالم( مى

 ;[96]ما البن آدم و الفخر و اوّله نطفة قذرة و آخره جیفة مذره و هو بین ذلك حامل العذرة

ار دمر او آخر و( منى) نجس ى نطفه او اوّل که حالى در ;بنى آدم کجا و فخر و عجب کجا

 جیفه و بد بو است و در بین این دو حالت، بارکشِ کثافت است.

دگویى مطالبى در مذمت و ب البالغه نهج از اى در خطبه هم چنین امیرالمؤمنین)علیه السالم(

 و مرگ زا یادآورى و مال طلبى از عجب و خود پسندى و تکبر و تفاخر بر یکدیگر و افزون

أَلْهاکُمُ التَّکاثُرُ حَتّى زُرْتُمُ )که در هنگام قرائت:  [97]است آورده آن از بعد و احتضار حاالت

 : گوید مى [98]ایراد فرموده است. ابن ابى الحدید معتزلى در شرحش (الْمَقابِرَ

 از بیش ار خطبه این کنون تا کنند، مى یاد سوگند او به ها قَسم به آن کسى که تمام امّت

و خوف و اندرز و  نموده اثر درمن ام خوانده را آن که وقت هر و ام کرده قرائت بار هزار

 اننزدیک و فامیل از ـ مردگان یاد به ام موعظه در دِلَم جارى شده است، و هر چه دقّت کرده

 را او( المالس علیه)على که شخصى آن که ام کرده فکر خودم نزد در و ام افتاده ـ دوستان و

ن و خس ارباب از دیگران چه هر و هستم من خود گویا است، نموده توصیف خطبه این در

 من دل و نجا در را حضرت گفتار این اثر هرگز اند، نصیحت کنندگان در این مقوله گفته

 .ام نموده تأمل آنها در بسیار که این گو است، نداشته
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 به چشم کسان در نیاید کسى *** که از خود بزرگى نماید بسى

 مگو تا بگویند شکرت هزار *** چو خود گفتى از کس توقّع مدار

 مخواه بین ردند در خود نگاه *** خدابینى از خویشتنبزرگان نک

 اوست در مغزى پسته چون پنداشت که***  پوست جمله هنر پیاز آمد آن بى

 فرق عجب با تکبّر

 آید مى خوشش خودش از بلکه کند، انسانِ داراى عجب، خودش را با دیگران مقایسه نمى

ه متکبّر، خود را با دیگران قیاس ک حالى در ;داند مى کسى را خود و بالد مى خود به و

 .داند مى باالتر و برتر آنها از و کند مى

 درمان و عالج عجب 

 جالل که نمود توجه و کرد درك را او هاى براى درمان عجب، باید خدا و عظمت و نعمت

 کنتمس و نیاز و ناتوانى و عجز جز و اوست، الیزال ذات مختصّ بزرگى، و عظمت و جبروت و

 و ذلّت، درخور شأن تو نیست. خوارى و

 در محفلى که خورشید اندر شمار ذرّه است *** خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد

به [99];(إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْاگر عجب تو از عبادت است که خدا فرموده است )

درستى که بزرگترین و باالترین شمادر نزد خدا،باتقواترین شماست، در چنین صورتى باید 

 :فرماید )علیه السالم(مىخداترس باشى و خود را کسى نبینى. امیرالمؤمنین 

کار بد و گناهى که تو را اندوهگین  [100];(سَیِّئَةٌ تَسُوءُكَ خَیْرٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حَسَنَة تُعْجِبُكَ)

 اى سازد )که از آن پشیمان شوى و توبه کنى( در نزد خدا بهتر است از کار خوب و حسنه

 .کند وادار خودبینى و عجب به را تو که

 سخن ماند از عاقالن یادگار *** ز سعدى همین یك سخن گوش دار

 خودنماى عابد از بهتر بسى***  خداى از ناك گنهکار اندیشه

 که آن را جگر خون شد از سوز درد *** که این تکیه بر طاعت خویش کرد

 ندانست در بارگاه غنى *** سرافکندگى به ز کبر و منى

 ات ** به از طاعت و خویشتن بینى* ات بر این آستان عجز و مسکینى

 ;است تر کلمش قیامت روز در او حساب و تر و اگر عجب از علم باشد، پس مسئولیت عالم بیش

 برادر و پدر و فامیل از پسندى خود و عجب اگر و است، ثمر بى درخت مثل عمل، بى عالم و

 .رسد نمى سودى او به زیرا ;است فکرى کوتاه خیلى باشد،... و

 گیرم پدر تو بود فاضل *** از فضل پدر تو را چه حاصل

 کُن ابن من شئت و اکتسب ادباً *** یُغنیك محموده عن النسبِ

فرزند هر کس که خواهى باش تو خود باید کسب ادب و معرفت و کمال کنى، که در این 

 . کند مى نیاز صورت، همان صفات پسندیده، تو را از نسب بى

 ا اناذا *** لیس الفتى من یقول کان ابىه انّ الفتى من یقول
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 .ودب کاره چه پدرم بگوید که آن نه ام، جوانمرد آن است که بگوید من خودم چه کاره

 جایى که بزرگ بایدت بود *** فرزندى کس نداردت سود

 چون شیر به خود سپه شکن باش *** فرزند خصال خویشتن باش

و... باشد، باید توجه کند که هیچ کدام از  و اگر عجب از ثروت و قدرت و مقام و زیبایى

 .اند نابودى و زوال معرض در و ندارند ثبات و دوام ها این

 بر مال و جمال خویش مغرور مباش *** کان را به شبى برند و این را به تبى

 شکسته نفسى

ضد عجب و خود پسندى، افتادگى و شکسته نفسى و کوچك شمردن خود است که بسیار زیبا 

 و رت افتاده انسان چه هر و. رسد ارزش است و سود آن در دنیا و آخرت به صاحبش مى و با

 آنان لد در و است مؤثرتر سخنش و تر محترم و عزیزتر مردم و خدا نزد در باشد، تر متواضع

 .نگرند مى او به بزرگى ى دیده با همه و گیرد مى جاى تر بیش

 رد آب زمینى که بلند استنخو هرگز***  فیضى طالب اگر آموز افتادگى

 یکى قطره باران ز ابرى چکید

 یکى قطره باران ز ابرى چکید *** خجل شد چو پهناى دریا بدید

 که جایى که دریاست من کیستم *** گر او هست حقّا که من نیستم 

 سپهرش به جایى رسانید کار *** که شد نامور لؤلؤ شاهوار

 ستى کوفت تا هست شدبلندى از آن یافت کو پست شد *** در نی

 در این حضرت آنان گرفتند صدر *** که خود را فروتر نهادند قدر

 ره این است جانا که مردان راه *** به عزّت نکردند در خود نگاه

 از آن بر مالیك شرف داشتند *** که خود را به از سگ نپنداشتند

جویى کبر و برترى  

 دیگران رب جویى برترى و کبر گیرد، مى سرچشمه غضبیه ى یازدهمین صفتى که از قوه

 است ینا آن آثار از و ;آنان شمردن کوچك و دیگران از خود دانستن برتر یعنى کبر. است

 کردن سالم تظرمن بلکه کند، نمى سالم آنان به و گیرد نمى خو دیگران با متکبّر شخص که،

 و تحقار با گوید، مى سخن مردم با توجّهى ر راه رفتن دارد، با بىد تقدّم است، دیگران

 و ىحیوان هاى خوى از و زشت بسیار صفت، این. کند مى رفاقت خودش غیر با کوچکى

 تعالى و تبارك خداوند. است آمده آن مذمّت در زیادى روایات و آیات و است درندگى

 :فرماید مى

این چنین خداوند بر قلب هر متکبّر [101];(قَلْبِ مُتَکَبِّر جَبّار کَذلِكَ یَطْبَعُ اللّهُ عَلى کُلِّ)

 .زند ستمگرى مهر مى

از درهاى جهنم وارد شوید  [102];(فِیها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَکَبِّرِینَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِینَ )

 و جاودانه در آن باشید که جایگاه متکبّران چه قدر بد است.
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 رماید:ف مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

هرکس خود را بزرگ  ;[103]من تعظّم فى نفسه و اختال فى مشیه لقى اهلل و هو علیه غضبان

 .کند بداند و در راه رفتن تکبّر کند، خدا را در حالى که از او غضبناك است مالقات مى

چه  ;[104]ال یزال الرجل یذهب بنفسه حتى یُکتب فى الجبّارین فیصیبه ما اصابهم من العذاب

د و در شو تهنوش کشان گردن ى بسا مردى خود بزرگ بینى پیشه کند تا آن گاه که در زمره

 .رسد نتیجه، همان عذاب به او رسد که به آنان مى

 :فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم( مى

در  ;شگفت دارم از متکبر[105];(عَجِبْتُ لِلْمُتَکَبِّرِ الَّذِی کَانَ بِالْأَمْسِ نُطْفَةً وَ یَکُونُ غَداً جِیفَةً)

 .است بدبویى مردار فردا و بود( نجس) ى حالى که دیروز نطفه

سرفرازى خود را واگذار و کبر و بزرگى  [106];(ضَعْ فَخْرَكَ وَ احْطُطْ کِبْرَكَ وَ اذْکُرْ قَبْرَكَ)

 را سر به زیر نما )متواضع باش( و قبرت را به یاد بیاور )تا بزرگى نکنى(.

. باشیم فروتن و افتاده و متواضع توانیم پس باید سعى کنیم تکبّر را از خود دور کنیم و تا مى

ع هستیم، ل کنیم متواضخیا که این در ندهد فریب را ما شیطان که نماییم توجه باید ضمن در

 در راگ مثالً ;در حالى که در واقع متکبّریم. پس چه خوب است که خود را امتحان کنیم

 است قابلم طرف با حق که شدیم متوّجه دیگرى موضوع هر یا و دیگران با مذاکره و مباحثه

که اگر  این دیگر ;بگذاریم کنار را مجادله و کنیم اعتراف زود گوییم، مى واقع خالف ما و

کسى جلوتر از ما راه رفت و یا باالتر از ما نشست ناراحت نشویم، هم چنین در سالم کردن بر 

دیگران پیشى بگیریم و اصال منتظر نباشیم که دیگران به ما سالم کنند و نیز اگر کسى از ما 

 نیز( السالم علیه)صادق امام که چنان هم ;تعریف و تمجید کرد خیلى خوشحال نشویم

 فرماید: مى

مِن التواضع ان ترضى بالمجلس دون المجلس و ان تُسلّم على من تلقى و ان تترك المراء و 

جاى مجلس  تواضع این است که هر ;[107]ان کنت محقاً و ان ال تحبّ انّ تُحمَد على التقوى

جا بود بنشینى گرچه پایین باشد و این که هر کس را مالقات کنى بر او سالم کنى و مجادله 

و بگو مگو را ترك کنى گرچه حق با تو باشد و اینکه دوست نداشته باشى که تو را به داشتن 

 تقوى تمجید کنند.

ه توقّع ر جایى کد بینند مى و شوند مى مجلس وارد وقتى افراد بعضى شود گاهى دیده مى

 زارآ و اذیت موجب و دهند دارد بنشینند جا نیست یا جا تنگ است به زور خود را جا مى

 .است تکبّر از نشان و آور، چندش بسیار کارها این. شوند مى بقیه

 تواضع و فروتنى

 که ستا رفتارى و گفتار آن ى ضدّ صفت کبر، تواضع و فروتنى و افتادگى است و الزمه

یم و تکریم دیگران شود و از صفات بسیار پسندیده و شریف است و در تعریف آن تعظ موجب
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همین بس که خداوند متعال به بهترین خلق خود، که تمام دنیا را به طفیل وجود او خلق 

 :فرماید فرموده است، یعنى به پیامبر گرامى اسالم)صلى اهلل علیه وآله( مى

براى پیروانت از مؤمنین، فروتنى و  [108];(كَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَوَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَ)

 مالیمت داشته باش.

 :فرماید خداوند هم چنین مى

 [109];(هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا ساَلماً وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ)

 روند بندگان خاص خداى رحمان کسانى هستند که با آرامش و بدون تکبّر بر زمین راه مى

 .دهند پاسخ آمیز شان کنند، با سخن مسالمتخطاب نادانان هرگاه و

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

مگر آن که خدا مقام هیچ کس براى خدا تواضع نکرد،  ;[110]ما تواضع احد هلل االّ رفعه اهلل

 او را باال برد.

 شود، نمى لکام انسان عقل که شده نقل( السالم علیه)رضا در حدیث بسیار شیرینى از امام

 :فرماید مى که این تا باشد، او در صفت ده مگر

اتقى انّما وال یرى احداً االّ قال هو خیرٌ منّى  )علیه السالم(العاشرة و ما العاشرة قیل ما هى؟ قال

الناس رجالن رجل خیر منه واتقى و رجل شرّ منه و ادنى فاذا لقى الذى شرّ منه و ادنى قال 

لعلّ خیر هذا باطن و هو خیر له و خیرى ظاهر و هو شرّ لى، و اذا رأى الذى هو خیر منه 

ى ف واتقى تواضع له لیلحق به فاذا فعل ذلك فقد عال مجده و طاب خیره و حَسُن ذکره و ساد

دهم و چقدر مهم است دهم، سؤال شد چیست؟ فرمود: هیچ کس را نبیند،  ;[111]اهل زمانه

ز او ا که آن یکى: اند دسته دو مردم زیرا ;مگر آن که بگوید او از من بهتر و با تقواتر است

 بگوید ببیند ار بدترى هرگاه پس ;است تر بهتر و پارساتر است و دیگرى که از او بدتر و پست

 آشکار من خوبى ولى است، بهتر خیلى او براى این و است پنهان مرد این هاى خوبى شاید

 تواضع او براى است، پارساتر و بهتر که ببیند را کسى اگر و است بد من براى این و است

 باال او رافتش مسلماً باشد داشته رفتارى چنین اگر بنابراین، ;، تا به مقام او برسدکند مى

 آقا عنام تمام به و کنند مى یاد نامى نیك به او از همه و شود مى پاکیزه او خوبى و رود مى

 .شود مى زمانش اهل بزرگ و

 تواضع، ود،ش ران مىدیگ تنفّر سبب و کند همان اندازه که تکبّر، انسان را کوچك و خوار مى

 .است عزّت و گرایش سبب و کند مى محترم و سرفراز را انسان

 آدمى را معرفت باید نه جامه از حریر

 بصاح که تیغى خورد مى خون متصّل***  است زر دوران گردش در نسب و اصل ى مایه

 است جوهر

 تل خر اسآهن و فوالد از یك معدنى آید برون *** آن یکى شمشیر گردد وان دگر نع

 دود اگر باال نشیند کسر شأن شعله نیست *** جاى چشم ابرو نگیرد زانکه او باالتر است
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 ناکسى گر از کسى باال نشیند عار نیست *** روى دریا خس نشیند قعر دریا گوهر است

 است مادر پیش پیش خریت از خر ى کرّه***  رود مادر پى در نجابت از اسب ى کرّه

 است هرگو پر اش د نه جامه از حریر *** بر صدف بنگر که دایم سینهآدمى را معرفت بای

 ستا خنجر صد کمر در ماکیانى هر بر ورنه***  کمر بر خنجر نه باید آدمى را عقل مى

 است رانگشت الیق کوچك انگشت سبب آن ز***  کند آسمان سفله دونان را نوازش مى

ر هر کس نجیب افتاد مفت شوهر دخت***  کنند شعر گویان جان فداى شعر سنجان مى

 است تواضع براى متکبّر خوب نیست

 و فروتنى زیرا ;چه خوب است که انسان در برابر شخص متکبر، فروتنى و تواضع نکند نکته:

 او رابرب در که بهتر چه پس ;شود مى تکبّرش افزایش و گمراهى موجب او، مقابل در تواضع

 اهلل صلى)خدا ود که تکبّر بد است و تواضع خوب. رسولش متوّجه و متنبّه شاید تا شود تکبّر

 :فرماید مى(وآله علیه

اذا رایتم المتواضعین من امتّى فتواضعوا لهم و اذا رأیتم المتکبّرین فتکبّروا علیهم فانّ ذلك 

هرگاه متواضعان امّت مرا ببینید، براى ایشان تواضع کنید و هرگاه  ;[112]لهم مذلّة و صغار

 زیرا این باعث ذلّت و کوچکى آنان است. ;متکبران را ببینید برآنان تکبّر کنید

 آن که زیرا ;دکن تواضع معقول و متعارف حدّ از تر نیاز به یادآورى است که انسان نباید بیش

 وارى است.خ و ذلّت موجب

 فخرفروشى و عصبیّت

 ثروت، امیل،ف به بالیدن و فخرفروشى شود، مى ناشى غضبیه ى دوازدهمین صفتى که از قوه

 ،بالیدن و نازیدن و تعصّب این اگر. است مذهب و دین حتّى و علم صنعت، شهر، اوالد،

 م تجاوزه انصاف و حقّ از و است پسندیده عقال و الزم شرعاً که باشد چیزى از حمایت

 :فرماید مى(مالسال علیه)امیرالمؤمنین. است غیرت اقسام از و است نیك و پسندیده کند، نمى

فان کان البّد من العصبیة فلیکن تعصبك لمکارم االخالق و محامد االفعال و محاسن 

اگر ناچار از تعصّب و غیرت بودى، پس سعى کن که صفات پسندیده و کارهاى  ;[113]االمور

 نیك و بهترین امور را داشته باشى.

 و یتعصب جاست، و اگر حمایت از چیزى باشد که افتخار به آن، شرعاً و عقال مذموم و بى

 :کنند لیه وآله( نقل مىع اهلل صلى)اکرم رسول از( السالم علیه)صادق امام. است نادانى

آفت حسب )شرافت خانوادگى و صفات( به خود بالیدن  ;[114]آفة الحسب االفتخار و العُجب

 و خودپسندى است.

 و حلّهم و والیت و شهر به گاهى و فامیل برادر، پسر، به افراد بعضى شود گاهى دیده مى

 ى ستهد که بالند مى خود ى محلّه زنى سینه و عزادارى ى دسته به گاهى حتى و همسایه

 رىدیگ حسین امام براى دیگر ى دسته که چنان یعنى ;بود چنان و چنین ما عزادارى

 : فرماید دق)علیه السالم( از جدّش نقل مىصا امام. کند مى عزادارى
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 کیستى؟ تو مگر سلمان: گفت مرد آن پس ;بین سلمان فارسى و مردى بگو مگو در گرفت

ى نجسى بود و آخر من و تو، هر دو مردار  نطفه دو هر تو، و من اوّل داد، پاسخ سلمان

برقرار شود، پس هر بدبویى خواهد بود و چون روز قیامت شود و ترازوهاى قسط و عدل 

 بود، بكس میزانش کس هر و است اکرام با و تر محترم او بود تر کس میزان اعمالش سنگین

 [115].بود خواهد تر پست او

 ده است که: ش نقل( السالم علیه)باقر هم چنین از امام

سلمان با جمعى از قریش در مسجد نشسته بودند، پس هر کس نسب خود را بیان کرد و اجداد 

 تو انسلم خوب: گفت خطّاب بن عمر پس ;و پدران خود را شمرد، تا نوبت به سلمان رسید

 ى بنده سرپ سلمان من: گفت سلمان چیست؟ نسبَت و اصل و کیست پدرت و کیستى بگو

 هعلی اهلل صلى)محمد حضرت ى ه بودم، و خداى عزّوجلّ مرا به وسیلهگمرا که خدایم

 علیه هللا صلى)محمد ى وسیله به خدا پس بودم، دست تنگ و چیز بى و فرمود، هدایت(وآله

 علیه اهلل صلى)محمد ى وسیله به خداوند و بودم برده من و ;فرمود غنى و نیاز بى مرا(وآله

 .[116]ب و نسب مناین است حس ;آزادم گردانید(وآله

 دلى قساوت و سخت

 حالتى آن و است دلى سنگ و قساوت شود مى ناشى غضبیه ى سیزدهمین صفتى که از قوّه

 اراحت نشود.ن و متأثر دیگران مصیبت و گرفتارى و رنج از انسان که است

 رقّت قلب

 اراحتن بستگان و مؤمنین و نوعان هم ناراحتى از که است قلب رقّت و دلى ضدّ قساوت، رحم

 .نماید قداما مستمندان از گیرى دست و دیدگان ستم و مظلومین فریاد به نتیجه، در و شود

 تا توانى به جهان خدمت محتاجان کن *** قدمى یا قلمى یا بدنى یا درمى

 روایت آمده است:و در 

خداوند بر  ;والراحمون یرحمهم الرحمن فارحموا من فى االرض یرحمکم من فى السمآء

 در که خداوند تا کنید رحم هستند زمین در که آنان بر پس کند، مى رحم کنندگان رحم

 .کند رحم شما بر( علّو جهت) است آسمان

 بنى آدم اعضاى یکدیگرند *** که در آفرینش ز یك گوهرند

 چو عضوى به درد آورد روزگار *** دیگر عضوها را نماند قرار

 آدمى نهند نامت که نشاید***  غمى تو کز محنت دیگران بى

فت در نفس چون این ص ;البته ترك قساوت قلب و تحصیل رقّت قلب به آسانى ممکن نیست

آن چنان  بعضىانسانى رسوخ دارد و باید به تدریج و دقّت زیاد برطرف شود. به قول معروف، 

 کشانک آنان شود وارد چه هر کس هر بر یا برد، اند که اگر عالم را آب برد آنان را خواب مى

طق آنان منو پیر،  دکتر ى مناظره کتاب در نژاد هاشمى شهید مرحوم گفتار به و گزد، نمى

 به عکس شعر سعدى است.
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 بنى آدم اعداى یك دیگرند *** که در آفرینش بد از بدترند

 عضوى به درد آورد روزگار *** جهنّم، دیگر عضوها را چکار چو

 آدمى تو نام بُود حقیقت***  غمى تو کز محنت دیگران بى

 کتمان حق و انحراف از آن

 یا آن، ى انگیزه و است حق کتمان شود مى ناشى غضبیه ى چهاردهمین صفتى که از قوّه

و ممکن است از این صفت پست، رذایل  باشد مال به طمع شاید و عصبیت، یا و است جبن

 تکذیب و آن به ندادن شهادت و حق کتمان یا دادن، باطل شهادت مثل ;دیگرى نیز پدید آید

ى  بهنو به کدام هر که... و ناحق به نمودن قضاوت و حکم و گو دروغ تصدیق و حق نمودن

ان در شدن انس سبك و اعتبارى خود گناه و معصیت و موجب کیفر و عذاب در آخرت، و بى

 وارد ها دنیا در نزد مردم است. آیات و روایات زیادى در مذمت و پستى هر کدام از این

 :یدفرما مى که است( السالم علیه)عسکرى آنها حدیثى از امام ى ازجمله ;[117]است شده

م فکتمه یقول من سُئل عن عل )صلى اهلل علیه وآله(اهلل قال قال امیرالمؤمنین سمعت رسول

شنیدم پیامبر  ;[118]حیث یجب اظهاره و تزول عنه التقیة جاء یوم القیمة ملجماً بلجام من النار

 کند کتمان شود، مى پرسش آن از داند گرامى اسالم فرمود: هرکس از چیزى که مى

 قیامت، وزر نیست، او بر ترسى و تقیّه و است واجب آن اظهار که جایى در( نگوید را حقیقت)

 .شود محشور مى است، دهنش بر آتش از لگامى که حالى در

 گویى انصاف و حق

ضدّ کتمان حق، انصاف و حق گویى و ایستادگى بر بیان حقیقت است که از صفات کمال و 

انسانیت است و صاحب آن در دنیا و آخرت، عزیز و محترم و مأجور است و دلیل بر شهامت 

حاً وَ نْ دَعا إِلَى اللّهِ وَ عَمِلَ صالِوَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْالً مِمَّ: )تعالى اهلل و روح بلند انسانى است. قال

چه کسى گفتارش از این شخص بهتر است که مردم را دعوت  [119];(قالَ إِنَّنِی مِنَ الْمُسْلِمِینَ

 اشد و بگوید من مسلمانم.به خدا کند و عمل صالح داشته ب

 نیست بهتر ارگفت این از یعنى ;توجه دارید استفهام در این آیه، استفهام و سؤال تقریرى است

 بگوید مباهات و افتخار با و باشد داشته صالح عمل نیز خود کند خدا به دعوت کس هر که

د و آن باش به عامل خودش اول باید بگوید، حق خواهد مى کسى اگر و هستم مسلمان من

 بر آن ایستادگى نماید.

 آنگه و دش سلمان بایدش اوّل کز***  شد سلمان که گفتش توان نه هر کس شد مسلمان مى

 شد مسلمان

 قایقح بیان در او شهامت و گویى یکى از صفات برجسته و مشهور ابوذر غفارى همین حق

 :است شده نقل( وآله علیه اهلل صلى)اسالم پیامبر از. است بوده

آسمان سایه  [120];ذر ما اظلّت الخضراء و ال اقلّت الغبراء على ذى لهجه اصدق من ابى

 نیفکنده و زمین کسى را در برنگرفته است بر صاحب گفتارى که راستگوتر از ابوذر باشد. 
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 ثمانع زمان در. دارد هایى داستان گو حقیقت ابوذر این بعدها که دانست ن حضرت مىچو

 توسط را المال بیت کردن میل و حیف و گفت مى امیه بنى و او علیه بر را حقایق مدینه در

 بروىآ نیز جا آن در او ولى کرد، تبعید شام به را او عثمان ;کرد مى گوشزد جا همه در آنان

 مجدداً. ردانندبرگ مدینه به برهنه شتر بر را او: نوشت معاویه که ن را برد، تا اینعثما و معاویه

 به جا آن رد و کرد تبعید ربذه به را او عثمان که این تا کرد مى بیان را حقایق هم مدینه در

 معلیه)حسین امام و حسن امام همراه( السالم علیه)امیرالمؤمنین. سپرد جان غریبى

نّك غضبت یا اباذر ا: فرمود او تعریف در اى عید او را مشایعت نمودند و خطبههنگام تب(السالم

  [121].هلل فارج من غضبت له

 باشد و بس تا آخرتو براى خدا خشتم و حق گویى کردى *** و باید امید تو به او 

 

 

 

 

 

 

 

 .195 ى آیه بقره، ى سوره. [1]

 .194، ص 1ج  ،السعادات جامع. [2]

 .69 ى آیه فتح، ى سوره. [3]

 .73 ى آیه توبه، ى سوره. [4]

 .195، ص 1، ج معراج السعاده. [5]

 .195، ص 1، ج معراج السعاده. [6]

 .671، ص 1ج  البالغه، نهج .[7]

 .926، ص 6ج  البالغه، نهج .[8]

 .1 ى آیه طالق، ى سوره. [9]

 .17 ى آیه سجده، ى سوره. [10]

 .48ص  البالغه، نهج. [11]

 .98 ى ان، آیهعمر آل ى ، و سوره822ص  البالغه، نهج. [12]

 .381، ص 44ج بحاراالنوار، . [13]

 ساز تاردار است.ارغنون یك نوع . [14]

 .111، ص 4ج  ،تفسیر برهان ;51، ص 1، ج پند تاریخ .[15]
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 حقیقتاً که اى مرحوم حجة االسالم سید محمد تقى مالئکه شوشترى، پیرمرد نورانى. [16]

 .بود مالئکه

 .18 ى آیه اسراء، ى سوره. [17]

 .سیاسى الهى ى وصیت نامه. [18]

 .381، ص 1ج  .[19]

 .29 ى آیه الحاقه، ى سوره. [20]

 .93 ى آیه نسآء، ى سوره. [21]

 .167، ص 2ج بحاراالنوار، . [22]

 .13 ى آیه انفطار، ى سوره. [23]

 .416، ص 66، و ج 137، ص 2ج بحاراالنوار،  ;52 ى آیه اعراف، ى سوره. [24]

 .64 ـ 17 ى آیه الواقعه، ى سوره. [25]

 .62 ى آیه یس، ى سوره. [26]

 .666 ى آیه بقره، ى سوره. 2][7

 .85، ص داران اوصاف روزه جزایرى،: ك.ر توبه ى درباره تر براى اطالع بیش. [28]

 خراب معنا شود جا جابه آن هاى نکته. این رباعى هر طور خوانده شود و مصراع. [29]

 .استکانى ته آنى به جهانى تپانى توانى آنى تو الهى، شعر مثل ;شود نمى

 .68 ى آیه فاطر، ى سوره. [30]

 .613، ص 1، ج السعادات جامع. [31]

 .113ص  االخبار، معانى. [32]

 .6 ى آیه انفال، ى سوره. [33]

 .41 ى آیه نازعات، ى سوره. [34]

 .42 ى آیه الرحمن، ى سوره. [35]

 .318، ص 1، ج السعادات جامع .[36]

 .318، ص 1، ج السعادات جامع .[37]

ج  ،و سفینه، 618، ص 1ج  ،السعادات جامع ;به بعد 359، ص 71ج  ،بحاراالنوارر.ك: . [38]

 .743، ص 6

 .53 ى آیه زمر، ى سوره. [39]

 .112 و 48 ى آیه نساء، ى سوره. [40]

 .86 ى آیه طه، ى سوره. [41]

 .87 ى آیه یوسف، ى سوره. [42]

 .392، ص 1ج  ،البالغه نهج. [43]

 .31 و 68 ى آیه عمران، آل ى سوره. [44]
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 .116 ى آیه عمران، آل ى سوره. [45]

 .53، ص 6ج اصول کافى، کلینى، . [46]

 .614، ص 1، ج السعادات جامع. [47]

 علیه)صادق از امام 645، ص 71، ج بحاراالنوارو در  661، ص 1ج  ،السعادات جامع .[48]

، روایت را این 118، ص 6ج  ،مجموعه ورّام در و است آمده حدیث این مضمون(السالم

 العاملون الا هلکى کلهم العلماء( وآله علیه اهلل صلى)اهلل رسول عن کند گونه نقل مى

 .خطر على المخلصون و المخلصون اال هلکى کلهم والعاملون

 .618، ص 6، محمد عبده، ج البالغه نهج .[49]

 .39 ى آیه النجم، ى سوره. [50]

 .29 ى آیه عنکبوت، ى سوره. [51]

 .19 ى آیه اسراء، ى سوره. [52]

 .638، ص 1، ج السعادات جامع. [53]

 . 639همان، ص . [54]

 .638همان، ص . [55]

 علوج در لغت پیغام براست و ظاهراً منظور حضرت کفّار باشد. [56]

 639، ج 1، ج السعادات جامع. [57]

 638همان، ج . [58]

 .114 ى آیه طه، ى سوره. [59]

 .642، ص 1ج  ،السعادات جامع. [60]

 .16 ى آیه حجرات، ى سوره. [61]

 .16 ى آیه فتح، ى سوره. [62]

 .326، ص 6، ج کافىاصول . [63]

 .653، ص 1، ج السعادات جامع .[64]

 .159، ح 177، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهجهمان، و . [65]

 653ص  1 ج السعادات جامع .[66]

 .669، ص 1، ج السعادات جامع .[67]

 .115، ح 123ص ، 6ج  البالغه، نهج .[68]

 .16 ى آیه اعراف، ى سوره. [69]

 .657، ص 1، ج السعادات جامع. [70]

 .657، حکمت 196، ص 6ج  البالغه، نهج. [71]

 .316، ص 6، ج و اصول کافى، 657، ص 1، ج السعادات جامع. [72]

 .159 ى آیه عمران، آل ى سوره. [73]
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 .623، ص 1، ج السعادات جامع. [74]

 .658، ص 1، ج السعادات جامع. [75]

 .659همان، ص . [76]

 .623همان، ص . [77]

 .157، ص 6ج الغه، الب نهج. [78]

 .617، ح 183همان، ص . [79]

 .618همان، ح .[80]

 .136 ى آیه عمران، آل ى سوره. [81]

 .34 ى آیه فصلّت، ى سوره. [82]

 .96، ص 6، ج االمال منتهى.[83]

 .625، ص 1، ج السعادات جامع. [84]

 .622همان، ص .[85]

 .637 ى آیه بقره، ى سوره. [86]

 .628و ص  628، ص 1ج  ،السعادات جامع. [87]

 .11، ح 14انى، ص، و زم141، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج. [88]

 .354، و زمانى، ص614، ص 6همان، ج . [89]

 .4 ى ى قلم، آیه سوره. [90]

 .1181 ص ،6 ج االسالم، فیضنهج البالغه،  .[91]

 .277، ص 6ج  ،البحار سفینة .[92]

 .278، ص 6، ج سفینه البحار، مضمون آن در 676، ص 6ج  ،السعادات جامع .[93]

 .36 ى آیه النجم، ى سوره. [94]

 .8 ى آیه فاطر، ى سوره. [95]

، بحاراالنوار، و در 447حکمت  ،641ص  ،6محمد عبده، ج  البالغه، نهجمضمون آن در . [96]

 .634، ص 73ج 

محمد  البالغه، نهج و ;13 ى ، خطبه285ص  ،6 ج االسالم، فیض البالغه، نهجر.ك: . [97]

 .618 ى ، خطبه439، ص 1عبده، ج 

 .153، ص 11ج . [98]

 .13 ى آیه حجرات، ى سوره. [99]

 .1111 ص ،6 ج االسالم، فیض البالغه، نهج، 149، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج. [100]

 .35 ى آیه غافر، ى سوره. [101]

 .76 ى آیه زمر، ى سوره. [102]

 .316، ص 1ج  السعادات، جامع. [103]
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 همان..[104]

 .1135 ص ،6 ج االسالم، فیض البالغه، نهج و ;122، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج. [105]

 .1626 ص ،6 ج االسالم، فیض و ;699، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج. 10][6

 .166، ص 6ج  ،اصول کافى .[107]

 .615 ى آیه شعراء، ى سوره. [108]

 .23 ى آیه فرقان، ى سوره. [109]

 .316، ص 1ج  ،السعادات جامع .[110]

 .427ص العقول،  تحف.[111]

 .315، ص 1ج  ،السعادات جامع. [112]

 .677، ص 2، ج البحار سفینة. [113]

 .312، ص 1، ج السعادات جامع .[114]

 )نقل از امالى صدوق(.، 37، ص 7، ج البحار سفینة .[115]

 همان، )نقل از کافى(. .[116]

 .13، ص 6ج  ،بحاراالنوار، و 619، ص 1ج  ،السعادات عجام ر.ك:. [117]

 .439، ص 7ج  البحار، سفینة. [118]

 .33 ى آیه فصلت، ى سوره. [119]

 .191، ص 3، ج البحار سفینة. [120]

 .394 ص ،1 ج االسالم، و فیض 647، ص 1، محمد عبده، ج البالغه نهج .[121]
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 فصل پنجم

  

 وهمیه ى صفات نشئت گرفته از قوه

 ستم) نظالما آن تفریط از و ظلم آن افراط از و عدالت وهمیّه ى قبال گفتیم که از تعدیل قوّه 

ن و هم چنی السعادات جامع در نراقى، مهدى محمّد مال مرحوم ولى ;گردد مى ایجاد( پذیرى

 میّهوه ى جداگانه در مورد این سه صفت ناشى از قوّه، معراج السعادةفرزند برومندش در 

 و ضبیّهغ و شهویه ى قوه سه از که آثارى و صفات در مندرج را آنها بلکه اند، نفرموده بحث

 اوّل در که اى وعده حسب بر ناچیز ى بنده این ولى اند، دانسته گیرند مى سرچشمه عقلیه

دالت، مطالبى را هر چند مختصر، به صورت ع و انظالم و ظلم صفت سه ى درباره دادم کتاب

 .کنم مستقل عرض مى

 ظلم و ستمکارى

عناى این م ;ظلم و ستمکارى عبارت است از انجام دادن هر عمل بد و قبیح شرعى یا عقلى

ولى ظلم  ;ظلم، جامع تمام رذایل و صفات پست و ناپسند است، و این ظلم به معناى عام است

روایات و عرف و اصطالح متعارف آن بین مردم شایع است،  به معناى خاص که در آیات و

 مذاهب و دنیا مردم ى عبارت است از: ضرر و زیان و اذیت و آزار رسانیدن به دیگران. همه

 فطرت و دانند، مى قبیح را ستم و ظلم ندارند، دینى هیچ به عقیده که کسانى حتى مختلف،

 راوانى،ف متواتر روایات و آیات و کند مى اعتراف آن بد ى نتیجه و بودن پست به بشرى،

 ىتعال و تبارك خداوند. اند نموده آخرت در هم و دنیا در هم آن، عذاب و کیفر به تهدید

 :فرماید مى

ینَ عِوَ ال تَحْسَبَنَّ اللّهَ غافِالً عَمّا یَعْمَلُ الظّالِمُونَ إِنَّما یُؤَخِّرُهُمْ لِیَوْم تَشْخَصُ فِیهِ الْأَبْصارُ، مُهْطِ)

هرگز گمان مبر که خدا از آنچه  [1];(مُقْنِعِی رُؤُسِهِمْ ال یَرْتَدُّ إِلَیْهِمْ طَرْفُهُمْ وَ أَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ

ان را( براى روزى تأخیر انداخته است که آن کیفر بلکه) است غافل دهند ظالمان انجام مى

 هب سرها کشیده، آنان هاى گردن ;ایستند مى باز حرکت از وحشت، از روز آن در ها چشم

 خالى و ریزد مى فرو آنان هاى دل و ماند مى باز حرکت از چشمشان پلك حتى بلند، آسمان

 .گردد مى

و به زودى آنان که ظلم کردند خواهند دانست  [2];(نْقَلِبُونَوَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَب یَ)

 که بازگشت و دگرگونى آنان چه خواهد بود.

یَظْلِمُونَ النّاسَ وَ یَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ )

به ناحق  نراه مؤاخذه و گرفتارى براى کسانى است که به مردم ستم کنند و در زمی [3];(أَلِیمٌ

 سرکشى نمایند، که آنان عذابى دردناك خواهند داشت.

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول
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د خداوند، خوارترین در نز ;[4]انّ اهون الخلق على اهلل من ولّى امر المسلمین فلم یعدل لهم

 مردم کسى است که حکومت مسلمین در دست او باشد و به عدالت بین آنان رفتار نکند.

، تاریکىِ روز قیامت زیرا ظلم ;از ظلم کردن بپرهیزید ;[5]اتقّوا الظلم فانّه ظلمات یوم القیمه

 است.

 :فرمود( السالم علیه)باقر اما سجاد)علیه السالم( هنگام وفات، بر فرزندش امام

ار از ظلم نمودن بر کسى فرزندم، زنه ;[6]یا بنى ایّاك و ظلم من ال یجد علیك ناصراً االّ اهلل

 که یار و یاور و دادرسى غیر از خدا نداشته باشد.

 :فرماید مى نیز( السالم علیه)باقر امام

هیچ کس به دیگرى ظلم  ;[7]ما من احد یظلم بمظلمة االّ اخذه اهلل تعالى بها فى نفسه او ماله

 جان ى درباره چه کند، مى گرفتار ظلم همان به را او تعالى خداى که این مگر کند، نمى

 .باشد مال یا باشد،

الظلم ثالثة ظلم یغفره اهلل تعالى و ظلم ال یغفره اهلل تعالى و ظلم ال یدعه فامّا الظلم الذى ال 

نه و ظلم الذى یغفره اهلل عزّوجل فظلم الرجل نفسه فیما بییغفره اهلل عزّوجل فالشرك و امّا ال

ظلم سه قسم است: ظلمى  ;[8]بین اهلل عزّوجل و امّا الظلم الذى ال یدعه فالمداینة بین العباد

 نظر صرف آن از خدا که ظلمى و آمرزد نمى خدا که ظلمى و آمرزد آن را مىکه خدا 

 ،آمرزد مى که ظلمى امّا و ;خداست به شرك آمرزد، نمى خداوند که ظلمى امّا ;کند نمى

 مىظل امّا و ;است عزّوجلّ خداى و او میان آنچه در کند مى خودش به انسان که است ظلمى

ق و دیونى است که بندگان بر گردن یکدیگر دارند )که حقو کند، نمى نظر صرف آن از که

 (.کند تا طرف حق راضى نشود و گذشت نکند خدا صرف نظر نمى

ى ظلم و ستم و هم چنین کمك به ظالمین در  درباره خصوص به الناس، حقوق ى درباره

ه دظلم و اعوان سلطان جور و حاکم ستمکار و... روایات بسیار دقیق و غیر قابل اغماض آم

تا جایى که  ;[9]آورده استمکاسب محرّمه است که مرحوم شیخ انصارى بعضى از آنها را در 

 عوانا از هم من آیا دوزم، مى را سلطان هاى لباس من که کرد سؤال شخصى: کند نقل مى

 تو امّا فروشد، ه هستم؟ پاسخ شنید که معین ظالم آن کسى است که به تو سوزن و نخ مىظلم

و ال تعاملنا  ربّنا عاملنا بفضلك ;خدا بر پناه باشد چنین این اگر ;هستى ستمکاران و ظلمه جزء

 . بعدلك یا کریم

 در ،نه و بیست و دویست و یکهزار سال در: نویسند مى [10]خزائن مرحوم مال احمد نراقى در

 گیرى تسخ خیلى و کرد مالیات ى مطالبه فقیرى سیّد از حاکم مأمورین از یکى کاشان،

 جدّم از گفت و خواست مهلت روزى چند و کرد نادارى و عجز اظهار بیچاره سیّد ;نمود

 وت سر از مرا شرّ یا است، ساخته جدّت از کارى اگر: گفت شخص آن. کن شرم خدا رسول

 آیم، مى ابآفت اوّل فردا: گفت و گرفت ضامنى سیّد از. رساند مى تو به پول یا کند، مى دفع

 نجاما تواند مى کارى هر بگو جدّت به ;ریخت خواهم تو حلق به نجاست ندادى، را پول اگر

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/5.htm#_ftn4
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/5.htm#_ftn5
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/5.htm#_ftn6
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/5.htm#_ftn7
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/5.htm#_ftn8
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/5.htm#_ftn9
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/5.htm#_ftn10


137 

 

 و دش بیدار خواب از شب هاى شد آن ظالم به پشت بام خانه خوابید. نیمه شب چون. دهد

 دش کنده ناودان و گذاشت ناودان روى پا تاریکى در و رفت بام لب بر نمودن ادرار براى

 کسى و شد سرنگون آن در. بود مستراح چاه ناودان، زیر اتفاقاً. افتاد پایین به بام پشت از او و

شت. چون روز شد او را یافتند که تا ناف در نجاست فرو رفته و آن ندا خبر او حال از هم

قدر نجاست به حلقش فرو رفته بود که شکمش ورم نموده و مرده بود و شرّ او از سر سیّد دفع 

 شد.

 در نزد خداوند بدى نیست فرامشت

 چون تیغ به دست آرى مردم نتوان کشت *** در نزد خداوند بدى نیست فراموشت

 این تیغ نه از بهر ستم کارى کردند *** انگور نه از بهر نبیذ است به چرخُشت

 عیسى به رهى دید یکى کشته فتاده *** حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت

 کشت را تو هک آن شود کشته کجا باز تا***  زار شدى کشته تا کشتى را که کشته اى که

 [11]کس نکند رنجه به در کوفتنت مُشت انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس *** تا

ظالم و  تعاقب و ظلم قبح چون ;کنم راجع به ظلم به معناى خاص، به همین مقدار بسنده مى

رسیدن به مکافات و سزاوار بودن ظالم به لعن و نفرین، بر کسى پوشیده نیست.در ضمن، 

 تاس شهویه ى قوّه رذایل از که گیرد گاهى این ظلم از حرص و طمع در مال سرچشمه مى

 .است غضبیه ى قوه رذایل از که گیرد مى سرچشمه دشمنى و حسد از گاهى و

 عدالت به معناى خاص

ظلمِ به معناى خاص عدالتِ به معناى خاص قرار دارد که عبارت است از: باز داشتن در مقابل 

خود از ستم کردن و آزار رساندن به دیگران و رعایت حقوق و امتیازات و نیز بر طرف نمودن 

ظلم از تمام افرادى که با آنها سر و کار دارد. عدالت به معناى عام نیز عبارت است از: انجام 

 همه راىب عدالت شرافت حال، هر به. اسالمى و انسانى ى صفات حسنه و پسندیدهدادن تمام 

 ودىخ بین در شدن مشهور و صمیمیت و دوستى موجب آن به اتصاف. است واضح و آشکار

 ;است دهش مشهور همه این که بوده عادل اندازه چه تا انوشیروان که دانم نمى. است بیگانه و

 آدم و اذّیت و آزار هیچ از و اند همه نوع ظلم و ستم داشته که دیگر شاهان به نسبت شاید

 بوده بهتر...( و عباس بنى و امیه بنى و پهلوى ى خانواده قاجاریه، مثل) اند نداشته باکى کشى

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول. است نموده مى عدالت به تظاهر یا است

یك ساعت به عدالت رفتار  ;[12]ام لیلها و صیام نهارهاعدل ساعة خیرٌ من عبادة سبعین سنة قی

 .بگذرد روزه به روزها و نماز به ها نمودن، بهتر از هفتاد سال عبادت است که شب

 :فرماید مى( السالم علیه)صادق امام

عدالت از عسل  ;[13]ل احلى من الشهد و اَلیْنَ من الزَبَد و اطیب ریحاً من المسكالعد

 .است خوشبوتر مشك از و تر نرم کره از و تر شیرین

 دل خلق خود را مسوزمَنِه دل بر این دولت پنج روز *** به دود 
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 چنان زى که ذکرت به تحسین کنند *** چو مُردى نه برگورت نفرین کنند

 نباید به رسم بد آیین نهاد *** که گویند لعنت بر او کین نهاد

)علیه السالم( در مدائن وارد شد و به ایوان ده است که امیرالمؤمنینآم [14]البحار سفینةدر 

آن تشریف برد و انوشیروان را زنده کرد و از حال او جویا شد. پاسخ داد که از بهشت 

 آتش رد داشتم، رعیّت بین در که انصافى و عدالت برکت از ولى ;محرومم، چون کافر مُردم

 .شوم نمى عذاب

 ك اگر بینى هنوزطاق کسرى جفت نام نی

 نیست دپوال ى طاق کسرى جفت نام نیك اگر بینى هنوز *** این ز سقف آهنین وز پایه

این دوام دولت از فیض عدالت گسترى است *** ورنه در خشت و گل این اندازه استعداد 

 نیست

 طاق چه بود داد مظلومان بده بر تلّ خاك *** هر که بنیادش نه برداد است جز بر باد نیست

 دادگاه و دادخواه و دادیار و دادرس *** جمله بر بادند اگر بردادشان ارشاد نیست

هرکجا عدل است آن جا جاى امن است و صفا *** و اندر آن جا مفسدین را فرصت افساد 

 نیست

 اىه کوچه در قدیمى، ى مخروبه ى خانه یك در که را معاویه به منسوب ى قبر مخروبه

 و تیمی دختر رقیّه حضرت بارگاه چنین هم ;ام ت مشاهده نمودهاس واقع دمشق شهر باریك

 ام دیده ار باطل و حق فرق و ام کرده زیارت مرتبه چند نیز را( السالم علیه)حسین امام اسیر

 حرم و صحن و طال ایوان و گنبد با( السالم علیه)امیرالمؤمنین ملکوتىِ بارگاه چنین هم و

 .است اى هر بیننده عبرت ى مایه آن، روحانى و باصفا

  پذیرى انظالم یا ظلم

 است بارتع آن و است، پذیرى ستم و انظالم وهمیّه، ى قبالً گفته شد که طرف تفریط قوّه

 و ستا ناپسند و مذموم و ممنوع عقل و شرع نظر از صفت این. رفتن ستم و ظلم بار زیر: از

 الْعِزَّةُ وَ وَ لِلّهِتوان دارد ظلم را دفع کند و زیر بار ستم نرود. ) که جا آن تا مؤمن انسان باید

 خود پول بر اضافه و ربا: فرماید مى ربا ى . خداى تعالى درباره[15](لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ

 [16];(فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ ال تَظْلِمُونَ وَ ال تُظْلَمُونَ) نگذرید هم خود ى نگیرید، ولى از سرمایه

 :گوید ه مىردّ کالم سعدى ک نه ستم کنید و نه زیر بار ستم بروید. هم چنین قبال گذشت در

 من آن مورم که در پایم بمالند *** نه زنبورم که از نیشم بنالند

 چگونه شکر این نعمت گذارم *** که زور مردم آزارى ندارم

 شهید مطهرى فرمود:

 نه من مورم که در پایم بمالند *** نه زنبورم که از نیشم بنالند

 زور و آزارى ندارم چگونه شکر این نعمت گذارم *** که دارم
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 مثل کسى به هن و کنند ستم من بر و بمالند پایم در تا مانم یعنى من انسان مؤمن هستم، نه مى

 و آزار کسى به دارم زور که حالى در که کنم شکر را نعمت این باید ;زنم مى نیش زنبور

 .کنم برطرف نیز دیگران از را ستم و زور بلکه نرسانم، اذیت
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 فصل ششم

  

  غضبیّه و شهویه عاقله، ى صفات مربوط به سه قوه

ه و شهویه یا از دوتا از این قوا سرچشمه غضبیّ و عاقله ى بعضى از صفاتى که از سه قوه 

 :از اند عبارت گیرند، مى

 . حسد )آرزوى زوال نعمت از دیگران(1

البته آرزوى زوال بدى و نعمت که  ;حسد عبارت است از: تمناى زوال نعمت از برادر مؤمن

و اگر انسان آرزوى زوال نعمت از برادر مؤمن  ;به صالح طرف باشد، غیرت است، نه حسد

نکند، بلکه همانند آن را براى خود تمنا و آرزو کند به آن غبطه گویند. حسد از امراض 

 در میشهه صفتى، چنین داراى شخص و است، سخت آن درمان که است، نفسانیه ى کشنده

 متأثر بیند،ب محسود در نعمتى هر و است، گرفتار آخرتى عقاب و کیفر و دنیایى عذابِ و رنج

وَ . )دباشن نمى شمارش قابل و بسیارند خداوند هاى ر حالى که نعمتد ;شود مى ناراحت و

زیانى بر محسود و از طرفى حسادت موجب ضرر و  [1];(إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ ال تُحْصُوها

 وَبال و وِزْر تمام که حالى در ;شود مى او به حسنات و ثواب رسیدن موجب بلکه شود، نمى

 .است حسود براى تلخى و

 توانم آن که نیازارم اندرون کسى *** حسود را چه کنم کو ز خود به رنج در است 

 مرگ نتوان رستبمیر تا برهى اى حسود کاین رنجى است *** که از مشقّت او جز به 

و چنانچه با دقت توجه نماییم، حسود ـ نستجیر باهلل ـ در مقام عناد و ضدّیت با خداست، در 

 در را خود و ;این که چرا این نعمت را به محسود داده و باید از او بگیرد و به من بدهد

وارد  پست صفت این مذمّت در زیادى روایات و آیات لذا ;بیند مى داناتر مفاسد و مصالح

 : فرماید شده است.خداوند تبارك و تعالى مى

یا به مردم، نسبت به آنچه خدا از فضل و  [2];(أَمْ یَحْسُدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ)

 . برند ان داده حسد مىکرم خود به آن

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا و رسول

 گونه همان ;سوزاند حسد ایمان را مى [3];(انّ الحسد لَیَأکلُ االیمانَ کما تأکل النار الحطب)

 .سوزاند را مى هیزم آتش، که

 :فرماید مى و دارد اشاره لطیفى ى امیرالمؤمنین)علیه السالم( به نکته

ى جسم بستگ سالمتى( و گردد )حسادت سبب مرض بدن مى [4];(صِحَّةُ الْجَسَدِ مِنْ قِلَّةِ الْحَسَدِ)

 به کمى حسد دارد. 

 توجه دارید فقط یك نقطه بین جسد و حسد است.
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 :فرماید هم چنین مى

حسد،  حرص به مال و تکبّر و ;[5]والحرص و الکبر و الحسد دواعىِ الى التقحّم فى الذنوب

 .کنند انسان را به افتادن در گناهان گرفتار مى

 :فرماید مى نیز( السالم علیه)صادق امام

 آفت دین، حسد و خودپسندى و فخرفروشى است. ;[6]آفة الدین الحسد و العجب و الفخر

 .پذیرد یکى از حکما قایل است که حسد زخمى است که بهبود نمى

 اال تا نخواهى بال بر حسود *** که آن بخت برگشته خود در بالست

 چه حاجت که باوى کنى دشمنى *** که او را چنین دشمنى در قفاست

 حسد هاى انگیزه

ت بندگان خدا، عمن و خیر به نسبت بخل و نفس خباثت یا کینه، و دشمنى یا حسد، ى انگیزه

یا حبّ ریاست و مقام و مال، یا عدم تحمل برترى دیگران، یا تکبّر و عجب و... است. حسد 

 مقام به یکى که است درس هم دو یا و اى محلّه هم دو شهرى هم دو همکار، دو بین تر بیش

اشته ند هم اب ارتباطى که غریب دو بین ولى ;است نرسیده دیگرى ولى رسیده، مالى و جاه و

 باشند حسدى نیست.

 را تغرب خاك کشیدم چشمان بر سرمه جاى به***   ز بس نامهربانى ها ز یاران وطن دیدم

 درمان و عالج حسد

خص ش که است آن علمى امّا. عملى دیگر و علمى یکى: شود حسد به دو صورت درمان مى

 از مُردن اب... و علم و مال و مقام این و است ارزش بى و اعتبار حسود توجه نماید که دنیا بى

 .روند مى بین

 دنیا آن قدر ندارد که بر او رشك برند *** اى برادر که نه محسود بماند نه حسود

 حسادت او به که فردى و مىورزد حسادت که فردى) دو هر که گذرد چند روزى نمى

 سودح شخص چنین هم ;شود مى محشور عملش با کس هر و پوسند ند( زیر خاك مىمىورز

 راىب زیانى و ضرر و اوست خود  آخرت و دنیا زیان و ضرر به او حسد که کند توجه باید

 و احترام و تمجید و تعریف به را خود باید حسود شخص عمل، جهت از امّا. ندارد محسود

حسود وادار کند، گر چه بر خالف مقتضاى طبع و میل م با مدارات و رویى خوش و تواضع

 این و برطرف او حسادت خود به خود دهد، انجام را کار این مدّتى اگر. باشد اش باطنى

 .شود مى ثابت و ملکه او براى رفتار

 ضدّ حسد )خیرخواهى(

 :فرماید مى( السالم علیه)صادق ضدّ صفت حسد، خیرخواهى براى دیگران است. امام

بر مؤمن واجب است که خیرخواه  ;[7]على المؤمن النصیحة له فى المشهد و المغیبیجب 

 برادر مؤمن خود باشد، چه در حضور او، و چه در غیاب او.
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 رادرب براى خواهد، ه از خوبى براى خود مىو بهترین حالت براى انسان آن است که آن چ

 خود مؤمن برادر براى خواهد، نمى و پسندد نمى خود بر چه آن و بخواهد هم خود مؤمن

 .نخواهد هم

 . اهانت و تحقیر دیگران6

 حرام اًقطع گیرد، کوچك شمردن و آزار رساندن به دیگران که از دشمنى و حسد ریشه مى

 مؤمن نباید هم شوخى و مزاح مقام در حتى ;و آخرت است دنیا هالکت و تباهى موجب و

 :فرماید مى تعالى و تبارك خداوند. شود خوار و حقیر

کسانى  ;[8](اًنوَ الَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِی)

 به پس ،(نباشد قصاص) اند که مردان و زنان با ایمان را بیازارند، براى عملى که انجام نداده

 .اند خریده خود بر آشکار دروغى و بزرگ گناه راستى

 :فرماید مى نیز( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

مسلمان واقعى کسى است که مسلمانان از دست  ;[9]مسلم من سلم المسلمون من یده و لسانهال

 و زبان او در امان باشند )آزارش به کسى نرسد(.

خدا فرموده است،  ;[10]ولیّاً فقد ارصد لمحاربتى لى اهان من تعالى و تبارك اهلل ایضاً قال

 هر کس به یکى از اولیا و دوستان من اهانتى برساند، کمر به جنگ با من بسته است.

یعنى ارتباط خالق با خلق آن چنان است که اذیّت و اهانت مخلوق مؤمن، ایذاء و اهانت به 

 خالق است.

 احترام و تعظیم مؤمن

و ضدّ اهانت و تحقیر کردن، احترام و تکریم مؤمنین، بلکه تمام بندگان خداست، و در حدیث 

 قدسى وارد شده است:

 غضب از بدارد گرامى مرا مؤمن ى هر کس بنده ;[11]لیأمن غضبى من اکرم عبدى المؤمن

 .بود خواهد امان در من

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

و خصلتان لیس  اهلل خصلتان من الخیر لیس فوقهما شىء من البّر االیمان باهلل و النفع لعباد

دو خصلت نیك است که نیکوتر از  ;[12]فوقهما من الشر شىء الشرك باهلل و الضّر لعباد اهلل

ه بدتر خصلت بد است ک و دو ;آنها چیزى نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به بندگان خدا

 از آنها چیزى نیست: شرك به خدا و زیان رساندن به خلق خدا.

 هر کس ز کار خلق یکى عقده وا کند *** ایزد هزار عقده ز کارش رها کند

 کند وا بسته گره یك خلق کار کز***  زنند صدها فرشته بوسه بر آن دست مى

 کمك خود ننوعا هم به تواند پس چه بهتر که انسان مؤمن به کسى آزار نرساند، بلکه تا مى

 نیز مردم دببین نظرى هر به را مردم کس هر که است شده ثابت تجربه به و ;برساند فایده و

 .کنند مى نگاه نظر همان به را او
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 اگر قلبت از قلبم آگاه نیست *** پس القلب یهدى الى القلب چیست

 عبادت بجز خدمت خلق نیست *** به تسبیح و سجاده و دلق نیست

 گیر افتاده دست اى ره نیك مردان آزاده گیر *** چو استاده

 کسى نیك بیند به هر دو سراى *** که نیکى رساند به خلق خداى

 خدا را بر آن بنده بخشایش است *** که خلق از وجودش در آسایش است

 از منکر  . ترك امر به معروف و نهى3

ترك امر به معروف و نهى از منکر از رذایل و مهلکات است که زیان و ضرر آن به همه 

 لینالمرس سیّد شریعت و دین احکام شدن فراموش و جامعه عذاب و فساد موجب و رسد مى

 هچ فالنى که است مربوط چه من به گوید مى خود ى نوبه به کس هر زیرا ;گردد مى

وایات زیاد از آن مذمّت و بدگویى شده است. خداوند تبارك و تعالى ر و آیات در. کند مى

 :فرماید مى

 [13];(عُونَلَوْ ال یَنْهاهُمُ الرَّبّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما کانُوا یَصْنَ)

 چه ;ندکن چرا دانشمندان و دانایان از گفتار گناه آنان و خوردن حرامشان جلوگیرى نمى

 .دهند مى انجام بدکارى قدر

 :فرماید مى نیز( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

یعمّهم اهلل  یفعل االّ یوشك انما من قوم عملوا بالمعاصى و فیهم من یقدر ان ینکر علیهم فلم 

هیچ گروهى نیست که گناه و معصیت کند و در میان آنان کسى باشد  ;[14]بعذاب من عنده

 خداوند که رود د، مگر بیم آن مىکه توانایى جلوگیرى آنها را داشته باشد، و آنان را منع نکن

 .فرستد فرو آنان ى همه بر خود طرف از عذابى

 از حضرت باقر)علیه السالم( روایت شده که: 

وحى کرد که من صد هزار نفر از قوم تو را عذاب  خداوند متعال به شعیب نبى)علیه السالم(

کرد: پروردگارا چرا  چهل هزار نفر از بدان و شصت هزار نفر از نیکان. عرض ;خواهم کرد

 کردند تمماشا بدان با و نموده انگارى نیکان عذاب شوند؟ خطاب رسید به جهت آن که سهل

 . [15]نگردیدند غضبناك من غضب از و

مردم را در مورد امر به معروف و نهى از منکر  [16]البالغه هجدر ن امیرالمؤمنین)علیه السالم(

 و کنند مى انکار عمل و زبان و دل با را منکرات که کسانى اوّل، قسم: اند چهار قسم نموده

 کنند، مى انکار دل و زبان به که آنان دوّم، قسم ;آورند ه جا مىب را نیك هاى خصلت تمام

 و دست هب انکار و اند زده چنگ نیك خصلت دو به ها این کنند، نمى جلوگیرى عمال ولى

 عمل و بانز به ولى کنند، مى انکار دل به فقط که آنان سوّم، قسم ;اند ساخته تباه را عمل

 و بانز به انکار بدون زیرا) اند یك را رها نمودهن خصلت دو ها این;کنند نمى جلوگیرى

 شوند نمى ناراحت منکرات از هم دل به حتى آنانکه چهارم قسم شود نمى حاصل اثرى عمل

 :فرماید مى حضرت. کنند نمى عمل را پسندیده خصلت سه هر که
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 .(ندارند مردگان با فرقى هیچ) اند زنده صورت به ى اینان مرده ;فذلك میّت االحیآء

 نهى و وفمعر به امر نزد در اهلل، سبیل فى جهاد حتى نیك، کارهاى تمام: فرماید حضرت مى

 به رام به قرآن، و دین قوام زیرا) است پهناور موّاج دریاى مقابل در دهان آب مثل منکر، از

 نزدیك را جلا نه منکر از نهى و معروف به امر که بدانید و( دارد بستگى منکر از نهى و معروف

 خشم اثر در مال شدن کم یا جان ترس از پس) نماید مى کم را روزى و رزق نه و کند مى

 گفتن منکر، از نهى و معروف به امر بهترین(. نکنید ترك را مهم عبادت این مردم، غضب و

. اکنون که کوتاهى در امر به معروف و [17]است ستمگر حاکم نزد درست و حقّ سخن یك

نهى از منکر، بسیار نهى شده و مورد خشم خدا و پیامبر و اسالم عزیز قرار گرفته است، پس 

 یك وص،خص این در. کنند واى به حال کسانى که برعکس، نهى از معروف و امر به منکر مى

 :فرماید )صلى اهلل علیه وآله(مىخدا رسول. کنیم مى نقل حدیث

کیف بکم اذا فسدت نسائکم و فسق شبابکم و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر فقیل و 

 عن نهیتم و بالمنکر امرتم اذا بکم کیف ذلك من شرّ و نعم قال اهلل یکون ذلك یا رسول

یتم ذلك کیف بکم اذا رأ من شر و نعم قال ذلك یکون و اهلل رسول یا له فقیل المعروف

چگونه خواهید بود هرگاه زنانتان فاسد، و جوانانتان فاسق  ;[18]المعروف منکراً و المنکر معروفاً

د؟ شد: مگر چنین چیزى خواهد شگردند و امر به معروف و نهى از منکر نکنید؟ پس گفته 

فرمود: آرى بدتر از آن، چگونه خواهید بود هنگامى که امر به منکر و نهى از معروف کنید؟ 

 گونهچ ;آن از بدتر و آرى: فرمود شود؟ مى چیزى چنین مگر ;اهلل باز گفته شد: یا رسول

ظر شما کر در نمن و گردد منکر شما نظر در معروف و شود غلط شما تشخیص که بود خواهید

 معروف باشد.

 شما عزیزان فکر کنید آیا در بعضى موارد این چنین نشده است؟

 سعى در امر به معروف و نهى از منکر

 و نتری بزرگو ضد این صفت، سعى و اهتمام در امر به معروف و نهى از منکر است که از 

 و انبیا بعثت هدف و دینى شعایر اساس و محور که است، دینى واجبات دستورهاو ترین مهم

 و نماید محرّمات از نهى و واجبات به امر که است واجب مؤمن هر بر. است آنان جانشینان

 عالىت و تبارك خداوند. نماید مکروهات از نهى و مستحبّات به امر که است مستحب نیز

 ماید:فر مى

 هُمُ كَوَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِ)

حتماً جمعى از شما باشند که مردم را به نیکى دعوت، و به معروف وادار،  باید[19];(الْمُفْلِحُونَ

 .اند و از منکر جلوگیرى نمایند و اینان رستگاران

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)اکرم رسول
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انّ قوماً رکبوا سفینة فى البحر و اقتسموا فصار کلّ واحد منهم موضعه فنقّر رجل موضعه بفاس 

ع؟ قال هو مکانى اصنع به ما شئت فان اخذوا على یدیه نجا و نجوا و ان لم فقالوا ما تصن

 یأخذوا على یدیه هلك و هلکوا. 

ر کسى اجتماع را تشبیه فرموده به جمعى که ه در این روایت پیامبر اکرم)صلى اهلل علیه وآله(

د، وقتى از نک سوراخ را خود جاى اى در جایى در کشتى نشسته باشند و بعد یك نفر با تیشه

 جا آن خواهم مى و است من اختصاصى جاى این بگوید کنى، او بپرسند چرا این کار را مى

 لویشج اگر و بقیه هم و کند مى پیدا نجات او هم بگیرند، را او جلوى اگر ;کنم سوراخ را

 قحطى، مثل عمومى، بالهاى از بعضى شاید و ;کشتى اهل هم و شود مى غرق او هم نگیرند، را

انى، کمى باران، زلزله، جنگ، و یا، تسلّط ستمکاران و... اثر ترك این واجب، یعنى امر به گر

 .داند خدا بهتر مى [20]معروف و نهى از منکر باشد، که مضمون بعضى از روایات است.

 یط امر به معروف و نهى از منکرشرا

 : دارد شرط چهار منکر از نهى و معروف به امر: فرمایند علما مى

 به مرا نیست الزم کند اوّل این که، احتمال اثر در آن بدهد، پس اگر بداند که اثر نمى

  ;کند منکر از نهى و معروف

پس اگر بر او مسلّم نباشد  دوّم این که، خود آمر و ناهى، فعل واجب و حرام را درست بداند،

  ;که این کار واجب یا حرام است الزم نیست

 صدور به معل که، این چهارم ;سوّم این که، سبب ضرر و زیان به خود یا مسلمان دیگرى نشود

 نباید کهبل نیست، الزم ظن یا احتمال مجرّد به پس باشد، داشته طرف از واجب ترك یا حرام

ر ضمن باید امر به معروف و نهى از منکر با مالیمت و خوش د. بنماید تجسس و جویى پى

خلقى و صبر و به خاطر خیرخواهى و خلوص نیّت باشد، نه این که با تندى و خشونت یا به 

 عکس هب نتیجه بسا چه که باشد... و دانش و علم اظهار از نمایى قصد تحقیر و خود بزرگ

به دل، سپس به زبان و ارشاد و هدایت و  ابتدا منکر از نهى مراتب چنین هم ;شود گرفته

نصیحت و بعد به بازداشتن به دست و عمل و جلوگیرى از وقوع معصیت، گرچه به زدن باشد، 

 از نهى و معروف به امر وجوب که نماند ناگفته. اند که در کتب فقهى تفصیل آن را فرموده

 که آن مگر ود،ش برداشته مى دیگران از داد انجام که نفر یك یعنى ;است کفایى وجوب منکر،

 .برسد نتیجه به زودتر یا بدهد، طرف در ترى بیش اثر احتمال دوّم شخص

 . قهر با برادر مؤمن 4

 بخل و دحس یا و عداوت و کینه آن ى قهر کردن با برادر مؤمن و خشم نمودن بر او که نتیجه

از سه روز  دو مسلمان بیش قهر اگر: است شده نقل(وآله علیه اهلل صلى)اکرم پیامبر از. است

 صلح و آشتى زودتر کدام هر و روند مى بیرون اسالم ى طول بکشد و صلح نکنند، از دایره

نیز  (السالم علیه)باقر امام از روایت این. شد خواهد بهشت داخل زودتر حساب روز در کند،

 [21]نقل شده است.
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 آشتى و دوستى با مؤمنین

و ضدّ قهر کردن، آشتى کردن و کینه به دل نگرفتن است که صفت پسندیده و داراى ثواب 

زیادى است. هر چه مؤمنین بتوانند دوستى و محبّت ایجاد کنند نیکوست. و سرّ این مطلب، 

 لذا ;باشد الف است، که به صالح دین و دنیاى انسان مىاتحاد و اتفاق و رفع دوگانگى و اخت

 به تسوغا و کادو رفتن، عیادت نمودن، مصافحه کردن، سالم بر زیادى تأکید روایات در

 خیلى رامو این مشکالت، خاطر به ما زمان در متأسفانه چند هر ;است شده... و دادن یکدیگر

ها کم شده است، حتى بعضى از فامیل، سال بازدید و دید و آمدها و رفت مثالً ;است شده کم

 .بینند به سال هم دیگر را نمى

 چنان بایدت زیست اندر جهان *** که بعد از تو گویند حیف از فالن

 نه چون مدّت عمرت آید به سر *** بگویند اى کاش از این زودتر

 . عقوق والدین5

عاق والدین )خشم آوردن و دل شکستن و آزردن خاطر پدر و مادر( از گناهان کبیره و سبب 

بدبختى انسان در دنیا و آخرت و به تجربه ثابت شده که موجب کوتاهى عمر و تلخ و سخت 

 شده، تمذم آن از روایات و آیات در. شود شدن زندگى بر انسان، و فقر و پریشانى انسان مى

 :فرماید طع رحم است. خداوند تبارك و تعالى مىق نوع بدترین و

( مادر و پدر) آنان به نباید( ناخوشایند سخن و کلمه) افّ ى حتى کلمه [22];(فَال تَقُلْ لَهُما أُفّ)

 .بگویید

 : فرماید مى( السالم علیه)صادق در حدیثى امام

 . فرمود مى نهى را آن دانست، مى گفتن افّ از تر اگر خداوند چیزى را کم

 :فرماید مى(وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

 ،)با پدر و مادر( نیکو رفتار باش ;[23]کن باراً و اقصر على الجنة و ان کنت عاقاً فَاقْصِر على النار

 در آتش جهنم خواهى بود. ،شوى عاق اگر و گیرى تا در بهشت جاى

 : فرماید و در حدیث قدسى وارد شده که خداوند مى

از او  ا عمل کندى انبی به عزّت و جالل و علّو شأن خودم سوگند، اگر عاق والدین، مثل همه

 . [24]پذیرم نمى

 :فرماید مى نیز(السالم علیه)صادق امام

و اذا کان یوم القیمه کُشف غطآء من اغطیة الجنة فوجد ریحها من کانت له روح من مسیرة 

چون روز قیامت شود،  ;[25]صنفاً واحداً، فقیل له من هم قال العاق لوالدیه خمسمأة عام االّ

 انصدپ از را بهشت بوى باشد، روح داراى کس هر و شود برداشته بهشت هاى پرده از اى پرده

اهد شنید، مگر یك دسته. عرض کردند: آنان چه کسانى هستند؟ فرمود: عاق خو راه سال

 والدین.
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 : فرمود که است شده نقل( وآله علیه اهلل صلى)خدا از رسول

تمام مسلمانان در روز قیامت مرا خواهند دید، مگر عاق والدین و شراب خوار و کسى که نام 

 . اللهم صلّ على محمد و آل محمد. [26]مرا بشنود و بر من صلوات نفرستد

در روایات آمده است که نفرین پدر در حق فرزند رد نخواهد شد و به تجربه ثابت شده 

 شد سخت خواهد بود.است، و سکرات موت و عذاب قبر کسى که عاق مادر شده با

 نیکى به پدر و مادر

و ضدّ عقوق والدین، احسان و نیکى نمودن به پدر و مادر است ـ چه در حیات باشند و چه 

 مقدّس ذات هب تقرب موجب نیز و صفات ترین فوت کرده باشند ـ که بهترین سعادت و شریف

هم ردیف عبادت خود  را آن خداوند که چنان هم ;است آخرت و دنیا پاداش و ثواب و خدا

 قرار داده است.

پروردگار تو فرمان داده است جز او  [27];(وَ قَضى رَبُّكَ أَالّ تَعْبُدُوا إِالّ إِیّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً)

 پدر و مادر نیکى کنید. را نپرستید و به

 :فرماید هم چنین خداوند مى

شان براى ای[28];(وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما کَما رَبَّیانِی صَغِیراً)

از جهت مهربانى، افتاده و فروتن باش و بگو پروردگارا پدر و مادر مرا رحمت کن، چنان که 

 مرا در کودکى پرورانیدند.

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

نیکى به  ;[29]برّ الوالدین افضل من الصلوة و الصّوم و الحجّ و العمرة و الجهاد فى سبیل اهلل

 پدر و مادر، از نماز و روزه و حجّ و عمره و جهاد در راه خدا برتر است.

 :فرماید مى اعمال بهترین از سؤال از بعد نیز( السالم علیه)صادق امام

 ;[30]: الصلوة لوقتها و برّ الوالدین و الجهاد فى سبیل اهلل)علیه السالم(اىّ االعمال افضل؟ قال

 نیکى و وقت اوّل نماز: فرمود است؟ بهتر عملى چه که شد سؤال(السالم علیه)صادق از امام

 جهاد در راه خدا. و مادر و پدر به

 :فرماید هم چنین مى

 من؟ ثم: الق. اُمّك قال أبَر؟ من اهلل فقال: یا رسول )صلى اهلل علیه وآله(جآء رجل الى النبىّ

مردى خدمت پیامبر)صلى  ;[31]اباك قال من؟ ثم: قال. امّك قال من؟ ثّم: قال. امّك قال

 بار سه تا. ادرتم به: فرمود کنم؟ احسان کسى چه به اهلل اهلل علیه وآله(آمد و پرسید: یا رسول

 .پدرت به: فرمود که چهارم، بار تا مادرت، به: فرمود حضرت پرسید،

 چه خوش گفت زالى به فرزند خویش *** چو دیدش پلنگ افکن و پیل تن

 از عهد خردیت یاد آمدى *** که بیچاره بودى در آغوش من گر

 زن نکردى در این روز بر من جفا *** که تو شیر، مردىّ و من پیره
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در روایات نقل شده [32]اى سرپنجه و ساالر امروز که***  اى همان کودك از مگس رنجه

است که اگر پدر و مادر به فرزند خود بدى کنند و یا او را بزنند، فرزند باید با مهربانى و 

 الزم و واجب مادر و پدر از اطاعت. گردد تر عطوفت با آنها رفتار کند تا اجر و ثواب او بیش

م داد و اگر فرزند بدون انجا مستحبّى حتى و مباح کار آنها ى اجازه بدون نباید و است

رضایت والدین به مسافرت برود )غیر از سفر واجب، مثل حج( باید نماز را تمام بخواند، چون 

 سفر معصیت است. 

 . قطع رحم2

قطع رحم، بریدن از بستگان و آزردن فامیل و یارى ننمودن آنان در مال و کارها و 

در روایات زیاد آمده و به تجربه  ;بالست و عذاب موجب و حرام شرعاً که هاست، گرفتارى

 زیادى ببس رحم ى صله برعکس، و ;کند نیز ثابت شده است که قطع رحم عمر را کوتاه مى

 :فرماید مى تعالى و تبارك خداوند. گردد مى عمر

دُونَ فِی نْ یُوصَلَ وَ یُفْسِوَ الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَ)

و کسانى که پیمان خدا را بعد از استوارى  [33];(الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدّارِ

آن فرمان داده، قطع کنند و در روى زمین فساد کنند، براى  بشکنند و آنچه خدا به پیوستن

 آنان لعنت و سراى بدى در آخرت خواهد بود.

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

 ;[34]و ابغض االعمال الشرك باهلل ثم قطیعة الرحم ثم االمر بالمنکر و النهى عن المعروف

 و رمنک به امر سپس و رحم، قطع آن از بعد و خدا به شرك خدا، نزد در کارها ترین دشمن

 .است معروف از نهى

 :فرماید مى نیز( السالم علیه)باقر امام

الهن، البغى ابداً حتى یرى وبفى کتاب علىّ صلوات اهلل علیه: ثالثة خصال ال یموت صاحبهن 

در کتاب على)علیه السالم( آمده است که  ;[35]و قطیعة الرحم و الیمین الکاذبه یبارزاهلل بها

 قطع دوّم ودن،نم ستم یکى ;ببیند را آنها کیفر تا میرد سه خصلت است که صاحب آنها نمى

 .جنگد مى خدا با آن سبب به که دروغ قسم سوّم رحم،

 واهرخ و برادر دو حتى ها، فامیل از بسیارى ;بدبختانه در زمان ما قطع رحم زیاد شده است

 گیرد، ىم سرچشمه جا بى توقعات و مادیّات و مال از اکثراً که جزئى، و ساده موضوعات اثر در

 و ایتشک به هم گاهى ;کنند مى قهر و بدگویى و غیبت همدیگر از و شوند د مىب هم با

 راضى مُردم اگر کند مى وصیت حتى که شوند مى بریده هم از چنان آن و کشد مى دادگاه

 .بودند نوشته پذیرایى اطاق در جایى، در. کند شرکت من تشییع در نیستم

 ستستى که به هر کس برسد از خویش اشیشه نزدیك تر از سنگ ندارد خویشى *** هر شک

 دیگرى به عربى گفته است.

 اقارب کالعقارب فى اذاها *** فال تفخر بعمّ او بخال
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 فکم عمّ یکون الغمّ منه *** و کم خال من الخیرات خالى

 مگو قوم و مگو خویش و مگو یار *** بگو کژدم بگو عقرب بگو مار

ناگفته نماند که برادر بزرگ تر نسبت به برادر کوچك تر حقّ زیادى دارد و باید با احترام با 

او برخورد نماید. در روایتى از پیامبر اکرم)صلى اهلل علیه وآله(نقل شده است که حق او مثل 

 حق پدر است.

 رحم ى صله

 خوبى کردن و و گشایى گره و نمودن آمد و رفت یعنى است رحم ى ضد قطع رحم، صله

رسیدگى به فامیل که از افضل عبادات است و در آیات و روایت تأکید فراوانى به آن شده 

ى رحم، موجب طول عمر و زیادى رزق و روزى و خوشى و سالمتى  است. صله

 :فرماید )صلى اهلل علیه وآله( مىخدا رسول [36];گردد مى

 ;[37]الصدقة بعشرة و القرض بثمانیة عشر و صلة االخوان بعشرین و صلة الرحم باربعة و عشرین

 به مؤمن، برادران ى رض دادن، هجده برابر و صلهصدقه دادن، ده برابر ثواب دارد و ق

 .درجه چهار و بیست به( فامیل) رحم ى وصله درجه بیست

 :فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم( مى

صلوا ارحامکم و لو بالتسلیم یقول اهلل تعالى و اتقوا اهلل الذى تسائلون به و االرحام ان اهلل کان 

 المتع خداوند زیرا ;باشد نمودن سالم با چه اگر آورید، جا به رحم ى صله ;[38]علیکم رقیبا

 به را رحم ى صله و بترسید کنید مى حاجت درخواست او نام به که خدایى از: فرماید مى

 شماست. بر مراقب خداوند ;آورید جا

 :فرماید مى( السالم علیه)صادق امام

ى  صله ;[39]صلة الرحم تهوّن الحساب یوم القیمه و هى مسنأة فى العمر و تقى مصارع السوء

 نگه بد آفات و حوادث از و کند ز مىرحم، حساب روز قیامت را آسان و عمر را درا

 . است شده وارد زیاد رحم صله ى . روایات درباره[40]دارد مى

 من از مفصّل این نکته مجملى گفتم *** تو خود حدیث مفصّل بخوان ازین مجمل 

 حام چه کسانى هستند؟ ار

 هبه که است موردى چهار از و است واجب او با ى مراد از رحمى که قطع با او حرام و صله

 اى وهبه ارد عوض ى هبه دیگر مورد سه) نیست جایز برگرداندنش نمودى او به که بخششى و

حق  هنده،د هبه گرنه و است مسلمان به کافر ى هبه و گیرنده دست به باشد شده تلف که

رجوع در غیر این چهار مورد را دارد( کسى است که به نظر عرف، فامیل و خویشاوند نسبى 

ثل یعنى ازدواج با او شرعاً جایز باشد، م ;باشد، گرچه نسبت دورى داشته باشد و محرم نباشد

 دختر دایى و پسر عمه، یا پسر عمو و دختر عمو.

 بیا تا مونس هم، یار هم، غمخوار هم باشیم

 یمباش هم خار بى ى تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم *** انیس جان غم فرسوده بیا
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شب آید شمع هم گردیم و بهر یکدیگر سوزیم *** شود چون روز دست و پاى هم در کار 

 هم باشیم

 دواى هم شفاى هم براى هم فداى هم *** دل هم جان هم جانان هم دلدار هم باشیم

و یکرنگ و یك پیشه *** سرى در کار هم آریم و دوشى بار  به هم یك تن شویم و یکدل

 هم باشیم 

 باشیم هم فکارا ى حیات یکدیگر باشیم بهر یکدیگر میریم *** گهى خندان ز هم گه خسته

 جمال یکدیگر گردیم و عیب یکدیگر پوشیم *** قبا و جبّه و پیراهن و دستار هم باشیم 

 *** بالى یکدیگر را چاره و ناچار هم باشیم غم هم شادى هم دین هم دنیاى هم گردیم

یکى گردیم در رفتار و در کردار و در گفتار *** زبان و دست و پا یك کرده خدمتکار هم 

 باشیم

 باشیم مه اسرار ى گنجینه هم دمساز بیا***  عالم در فیض اى همدمى تو بجز بینیم نمى

 حقوق همسایگان

نیز، همانند والدین و خویشان، حق بر انسان دارند که آن را حق جوار گویند. در همسایگان 

بعضى از روایات آمده است که همسایه همانند خود انسان است و حرمت او، مثل حرمت 

 :فرماید )صلى اهلل علیه وآله(مىخدا رسول [41]لذا نباید به او ضرر رساند. ;مادر بر فرزند است

قیامت دارد، هر کسى ایمان به خدا و روز  ;[42]من کان یؤمن باللّه و الیوم االخر فال یؤذ جاره

 نباید به همسایه اذیت و آزار برساند.

 :فرماید هم چنین مى

 رسنهگ اش کسى که با شکم سیر بخوابد و همسایه ;[43]ما آمن بى من بات شبعاناً وجاره جائع

 یمان نیاورده است.ا من به باشد،

ظاهراً شناخت همسایه، بستگى به نظر عرف دارد، تا هر جا که عرف، همسایه محسوب کند، 

مثالً اگر  ;باید احترام او را داشته باشیم نه فقط آزار ندهیم، بلکه باید نیاز او را برطرف سازیم

ا به او دنیایش ر چیزى خواست، به او عاریه بدهیم، گاهى براى او هدیه ببریم، صالح دین و

گوشزد کنیم، مواظب و نگهبان زن و فرزند او باشیم، چشم خود را از آنان نگاه بداریم و با 

 .باشیم رفتار آنان مهربان و خوش

 هر که فریادرس روز مصیبت خواهد *** گو در ایّام سالمت به جوانمردى کوش

 وششود حلقه بگ بیگانه که لطف کن لطف***  برود ننوازى ار بگوش حلقه ى بنده

 . عیب جویى و فاش کردن راز7

 عیب و صنق و انسان باطن خبث و طبع پستى عالمت دیگران، راز کردن فاش و جویى عیب

 ناشایسته عاًشر و عقال که دارد، را خود عیب پوشاندن قصد وسیله بدین که است جو عیب خود

 .است مذموم و

 باش دگران نماى بى خود عیبدر گفتن عیب دیگران بسته زبان باش *** با خو
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 :فرماید خداوند تبارك و تعالى مى

 کنجکاوى عیوب مردم نکنید.[44];(وَ ال تَجَسَّسُوا)

 :فرماید هم چنین مى

کسانى که دوست  [45];(عَ الْفاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌإِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِی)

 دارند زشتکارى و اعمال بد، در میان مؤمنان فاش و شایع گردد، عذابى دردناك دارند.

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

هر کس عمل  ;[46]من اذاع فاحشةً کان کمبتدئها و من عیّر مؤمناً بشىء لم یمت حتى یرتکبه

خود آن را به جاى آورده است، و هر  زشت کسى را ظاهر و شایع کند، مثل آن است که

 .شود آن کبمرت و گرفتار خودش تا میرد کس مؤمنى را به عیبى یا گناهى سرزنش کند، نمى

  
 :فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم( مى

 [47];االشرار یتّبعون مساوى الناس و یترکون محاسنهم کما یتّبع الذباب المواضع الفاسدة

 هاى بدترین مردم کسانى هستند که در جست و جوى عیوب و بدى هاى مردم باشند و خوبى

 پیدا را دنب فاسد و زخم جاهاى که هستند مگس همانند اینان ;نکنند نقل و نبینند را آنان

 (.زند تعبیر مرحوم آقاى فلسفى تلمبه مى به و) نشیند مى و کند مى

 :فرماید حضرت)علیه السالم( مىغررالحکم هم چنین در 

بدترین مردم کسى است که عیوب  [48];شرّ الناس من کان متتبّعاً لعیوب الناس عمیّاً عن معایبه

 ;مردم را دنبال کند و از عیوب خودش کور باشد

 :فرماید و نیز مى

کسى که در فکر نقص و عیب خود باشد،  [49];(مَنْ نَظَرَ فِی عَیْبِ نَفْسِهِ اشْتَغَلَ عَنْ عَیْبِ غَیْرِهِ)

 .کند عیب دیگران را رسیدگى و پى جویى نمى

 :فرماید مى نیز( السالم علیه)باقر امام

من اقرب ما یکون العبد الى الکفران یؤاخى الرجلُ الرجلَ على الدین فیحصى علیه زالّته 

 رادرىب عقد مردى با که است این کفر به بنده حاالت ترین از نزدیك ;[50]لیعیّره بها یوماً ما

 رزنشس آنها به را او روزى تا بسپارد، خاطر به را او هاى لغزش و ها بدى و باشد بسته دین در

 .کند

 حافظ گوید:

 ** که گناه دیگرى بر تو نخواهند نوشتعیب رندان مکن اى زاهد پاکیزه سرشت *

 من اگر خوبم و گر بد تو برو خود را باش *** هر کسى آن دِرَود عاقبت کار که کشت

 مسجد چه است عشق ى همه کس طالب یار است چه هوشیار چه مست *** همه جا خانه

 کنشت چه

 دست به هشت از اَبَد بهشت نیز پدرم***  بس و افتادم در به تقوا ى نه من از خانه
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 قصن و عیب همان خود گوینده، که است آن عیب نمودن فاش و جویى بدترین نوع عیب

 :رمایدف مى( السالم علیه)امیرالمؤمنین. کند سرزنش آن به را دیگران و باشد داشته را

باالترین عیب آن است که دیگرى را به چیزى  [51];(أَکْبَرُ الْعَیْبِ أَنْ تَعِیبَ مَا فِیكَ مِثْلُهُ)

 سرزنش کنى که خود به آن عیب گرفتار باشى.

 پروین گوید:

 سیر یك روز طعنه زد به پیاز *** که تو مسکین چقدر بدبویى

 جویى مى عیب خلق، از ره زان***  خبرى گفت از عیب خویش بى

 گفتن از زشت رویى دیگران *** نشود باعث نکورویى

 در خود آن به که نیك تر نگرى *** اوّل آن به که عیب خود گویى

 :فرماید هم چنین حضرت على)علیه السالم( مى

کسى که در [52];(یْنِهِ...وَ مَنْ نَظَرَ فِی عُیُوبِ النَّاسِ فَأَنْکَرَهَا ثُمَّ رَضِیَهَا لِنَفْسِهِ فَذَلِكَ الْأَحْمَقُ بِعَ)

 به پسس نماید، بدگویى و کند باز جویى عیوب دیگران دقّت و نظر کند و زبان به عیب

 .است احمق معنا تمام به او پس باشد، راضى خود براى عیب همان داشتن

 سخن چینى و نمّامى

 تعبیر آن از و است پست بسیار و خبیثه صفات از و درى سخن چنینى، نوعى افشاى سرّ و پرده

 یا و قرفی دو یا فامیل، دو بین دشمنى، و عداوت و کینه موجب که شود، مى هم سعایت به

 . شود مى شوهر و زن

 :فرماید خداوند تبارك و تعالى مى

 .زن طعنه و( چین سخن و) جو واى بر هر عیب [53];(لُمَزَةوَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَة )

 :فرماید هم چنین مى

سخن چین و عیب جو، مانع خیر، و ستمگر و  [54];(هَمّاز مَشّاء بِنَمِیم مَنّاع لِلْخَیْرِ مُعْتَد أَثِیم)

 گناهکار است.

 :فرماید مى نیز( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

 .رود نمى بهشت به چین سخن ;[55]ال یدخل الجنة نمّام

 :فرماید هم چنین مى

 الباغون االحبّه، بین المفرّقون بالنمیمة، المشّاؤن قال اهلل اال انبئکم بشرارکم؟ قالوا بلى یا رسول

 ای بلى،: کردند عرض کنم؟ آگاه شما بدترین به را شما خواهید مى ;[56]المعایب للبراء

 و نندافک مى جدایى دوستان میان و روند مى چینى سخن به که آنان: فرمود. اهلل رسول

 .کنند مى جویى عیب پاکان براى

 .مودن منکر از نهى کند، پس باید کسى را که از دیگران بدگویى و سخن چینى مى
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  رازدارى و پوشى عیب

 کردنن گو باز و گرفتن نادیده و پوشى عیب دیگران، راز نمودن فاش و جویى ضدّ عیب

 شانن و است، اخروى اجر و ثواب موجب و ممدوح و پسندیده بسیار که است دیگران عیب

 ;است ىتعال بارى صفات از که بس همین صفت این خوبى در و است اماره نفس بر تسلّط

 را او عیب خدا باشد چنین کس هر و است، اسرار ى ند ستّار العیوب و پوشانندهخداو چون

 زنا مثل ـ گناهان بدترین که، این او پوشى سرّ و کرم و لطف از. پوشاند مى آخرت و دنیا در

 ارچه در صریح اعتراف و اقرار مرتبه چهار با یا عادل شاهد چهار شهادت با باید ـ لواط و

 به تعبیر روایات:. گردد ثابت مجلس

 مثل میل در سرمه دان و بند در چاه. ;کالمیل فى المکحله و البئر فى الرشا

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

 را دیگر ى بنده عیب اى هیچ بنده ;[57]ال یستر عبدٌ عیب عبد االّ ستره اهلل یوم القیمه

 .بپوشاند را او عیب قیامت در خداوند که آن مگر پوشاند، نمى

 ناگفته نماند، هر کس عیب دیگرى را به شما بگوید عیب شما را نیز به دیگران خواهد گفت.

 برد دخواه دیگران پیش تو عیب گمان هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد *** بى

 کردیم، یداپ هم علم اگر و کنیم پوشى چشم دیگران عیب از توانیم پس سعى کنیم تا مى

 مستحب .خود سفر هم و کالس هم رفیق، به نسبت خصوص به نکنیم، اظهار دیگران براى

 از گرم ;را او عیوب و اشتباهات و ها بدى نه کند، نقل را سفر هم هاى خوبى انسان که است

 از منکر که باید به خودش گفت: نهى و نصیحت جهت

 گوید رو دوست آن باشد که عیب تو را *** همچو آیینه روبه

 گوید مو به مو رفته سر پشت***  زبان هزار ى نه که چون شانه

. شود مى خارج اختیارش از چون بگوید، دیگران به را خود راز نباید انسان چنین هم 

 کسى به طفاًل بگو بعد و کن اظهار شخصى به شود منتشر مطلبى خواهى مى اگر: اند گفته

 . نکن بازگو

 راز خود با یار خود هر چند بتوانى مگوى *** یار را یارى بُوَد از یارِ یار اندیشه کن

 کل علم لیس فى القرطاس ضاع *** کل حرف جاوز االثنین شاع

  
 . افساد بین مردم 8

را اسالم به زی ;افساد و ایجاد کینه و دشمنى بین مردم، مخالف دستور دین مبین اسالم است

دوستى و مودّت و رفت و آمد و هدیه و عاریه دادن و نهى از غیبت و سوءظنّ و نمّامى و هر 

 چه که موجب فساد و تفرقه و کینه و دشمنى است سفارش نموده است. 
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 البین اصالح ذات

الح ذات البین است ـ که دلیل شرافت و طبع بلند انسان است ـ و اگر کسى ضدّ افساد، اص

موّفق شود بین دو نفر یا دو فامیل آشتى و الفت )به جاى قهر و کینه( ایجاد کند ثواب اخروى 

 و نیز لذّت در دنیا را دارد.

 :فرماید خداوند تبارك و تعالى مى

 پس از خدا بترسید و میان خویش را اصالح کنید. [58];(کُمْفَاتَّقُوا اللّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِ)

 :فرماید مى نیز( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

 بهترین صدقات، اصالح میان مردم است. ;[59]افضل الصدقه اصالح ذات البین

 انجام اردد مال صرف به نیاز مردم بین اصالح چنانچه که شود از بعضى روایات استفاده مى

 :فرماید ه مفضل مىب( السالم علیه)صادق امام که چنان هم ;دهید

هرگاه میان دو نفر از شیعیان ما  ;[60]اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا منازعة فافتدها من مالى

 نزاعى دیدى، از مال من فدیه بده )و آنان را آشتى بده(.

 یا ;سىتاک ى کرایه خاطر به مثال ;دهد بین دو نفر بر سر مال جزئى اختالف رخ مىگاهى 

 اردد مانعى چه ;ندادى گوید مى فروشنده و دادم پول گوید مى مشترى خریده، جنسى

 یا و قهرند هم با نفر دو اگر که این یا یابد، خاتمه نزاع تا بدهد را پول آن مؤمن انسان

را )حتى بدون اطالع همدیگر( به شام دعوت کنى و آنها را آشتى  آنها شما دارند، اختالف

 به(مالسال علیه)صادق دهى. از جاهایى که دروغ جایز است، در اصالح ذات البین است. امام

 :فرمود عمّار بن معاویه

 .نیست دروغگو کند، کسى که بین دو نفر اصالح مى [61];المصلح لیس بکاذب،

 )اگر چه بر خالف واقع حرف بزند( یعنى موضوعاً از دروغ خارج است.

 . شماتت9

شماتت و سرزنش یعنى اگر کسى گرفتار بالیى شد، به او بگویید به خاطر بدى و اشتباه خودت 

کار به جاى رفع مشکل گرفتار و خوشحال نمودن  که این ;است، و چنین چیزى حقّ تو بود

 و ىنادان و حسد آن منشأ و است پستى صفت این. شود مى اش او موجب افزایش ناراحتى

 .است الهى قدر و قضا به جهل

 منباش بارى نیستم دوشى زِ ار بردار بار***   آرزو دارم اگر گل نیستم خارى نباشم

 نباشم جرّارى نیش پایى و دست گر که نتوانم ستانم داد مظلومى ز ظالم *** نیز بر بى

 گر نریزم آب رحمت از سبویى بر گلویى *** دل خوشم گر خنجرى بر قلب افکارى نباشم

 گر نگشتم دوست با صاحبدلى دشمن نگردم *** بوستان بهر خلیل ار نیستم نارى نباشم

 بك کوهسارى *** طعنه زن بر خوارى مرغ گرفتارى نباشمگر پرى بگشوده دارم همچو ک
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 . سخریه و استهزا و جدال و مراء11

استهزا نمودن دیگران و جدال و بگو مگو،یعنى با بیان صفات و رفتار و گفتار دیگران، سبب 

جدل و بحث، شخصى را خجالت زده و تحقیر کنیم. منشأ خنده و شوخى فراهم شود یا با 

 است ناپسند و پست بسیار صفت این. است بینى آن، تکبّر و دشمنى و اظهار فخر و خودبزرگ

 هک شود مى دعوا و غضب به منجر گاهى و مؤمن، دل شکستن و دشمنى و کینه موجب و

 :فرماید یه وآله(مىخدا)صلى اهلل عل رسول. بود خواهد کیفر و گناه موجب قطعاً

ما اتانى جبرئیل قطّ االّ وعظنى فآخر قوله لى ایّاك و مشارّة الناس فانهّا تکشف العورة و تُذهب 

ا موعظه کرد و آخر کالمش این بود هرگز جبرئیل به نزد من نیامد، مگر آن که مر ;[62]بالعزّ

 عزّت و کند مى ظاهر را آدمى عیب آن که مردم، بر گرفتن که پرهیز کن از لجاج و تنك

 .برد مى بین از را او

 بریدیم بریدیم که کس هر ز امید***   ما از درى چو پاى کشیدیم کشیدیم

 یمیم پریدپرید که بامى ى دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند *** از گوشه

 براى ای و نباشد، کار در تحقیرى و استهزاء و نماید بحث احترام و رویى چنانچه با خوش

 نداشته را اندیگر تحقیر و تکبّر قصد و کند گو و گفت متعارف ى اندازه به خود، حقّ اثبات

 .است الزم جاها بعضى در بلکه ندارد، اشکال باشد

 . افراط در شوخى و مزاح11

زاح و شوخى نمودن به صورتى که باعث سبکى و از بین رفتن وقار انسان شود افراط در م

مذموم است، چون شاید منجر به آزردن برادر مؤمن و یا غیبت و دروغ شود، ولى اگر به 

م)صلى اهلل اکر حدّ متعارف باشد و تولید مفسده نکند، مذموم نیست، بلکه از حضرت رسول

)علیه از موسى بن جعفر [63].است شده نقل هایى مزاح السالم(علیه وآله(و امیرالمؤمنین)علیه 

 :فرماید السالم( در ضمن سفارشاتى به یکى از فرزندانش مى

 موجب زیرا ;بپرهیز از مزاح [64];كو ایّاك و المزاح فانّه یُذهب بنور ایمانك و یستخف مروّت

 .شود مى تو( وقار) مروّت شدن کم و ایمان نور رفتن بین از

 دب صفت موجب که است زیادى و جا همان شوخى بى ظاهراً منظور حضرت)علیه السالم(

 نقل است که:  [65]زهرالربیع در. شود گر مىدی

 هاى هسته ولرس حضرت و خوردند پیامبر اکرم)صلى اهلل علیه وآله( با امیرالمؤمنین خرما مى

شما زیاد  یا على انك الکول :فرمود مى بعد گذاشت، مى امیرالمؤمنین نزد را خرما

پرخور کسى است که خرما را با  انّ االکول من اکل التمرمع النواة :کرد عرض. خورید مى

 هسته بخورد.
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 آمده است:  [66]السعادات جامع و در

پیرزنى از حضرت درخواست نمود که ایشان دعا کند که او به بهشت برود. حضرت فرمود: 

 بهشت هب بعد و شود مى جوان: فرمود حضرت. کرد گریه پیرزن رود، پیرزن به بهشت نمى

 . رود مى

 دیگر این که: 

زنى خدمت حضرت عرض کرد: شوهرم شما را دعوت نموده است. حضرت فرمود: شوهر تو 

همان کسى است که در چشمش سفیدى است. زن گفت: نه به خدا در چشمش سفیدى نیست. 

 فرمود: همه کس در چشمش سفیدى هست. 

 .ستا محمود( صدا ناگفته نماند که خنده به صورت قهقهه مذموم است، ولى تبسّم )بى

 . غیبت و بدگویى از دیگران16

. شود ى که اگر بشنود ناراحت مىغیبت عبارت است از گفتن چیزى در غیاب شخص معیّن

 این نّت،س و قرآن حکم به و مسلمانان ى به اتّفاق همه« ذکرك اخاك بما یسوئه اذا یسمع»

 ابوذر. است زنا از بدتر غیبت که است آمده روایات بعضى در حتى است، حرام عمل

 :گوید مى

قلت و  [67]زناالغیبة اشدّ من ال : یا اباذر ایّاك و الغیبة فانّ)صلى اهلل علیه وآله(اهلل قال رسول

 تغفر ال الغیبة و علیه اهلل فیتوب اهلل الى فیتوب یزنى الرجل النّ قال اهلل لم ذاك یا رسول

 ...صاحبها یغفرها حتى

سد، کینه، عداوت، غضب، تحریك غریزه کنجکاوى، فخر فروشى و ى آن ح و منشأ و انگیزه

 دین اب رابطه در غیبت که کند مباهات، استهزا و سخریه و سرگرمى و... است. فرقى نمى

 در ای( دارد را مرض فالن او) باشد او جسم در یا( خواند نمى نماز فالنى مثالً) باشد شخص

 با یا و نوشتن اب یا باشد، زبان با غیبت که کند ى نمىفرق چنین هم ;باشد او مال در یا و رفتار

: فرماید مى [68]السعادات جامع در نراقى مرحوم(. کند صدا تقلید یا برود، راه او مثل) اشاره

 از که ثىحدی به کند ازگو کنیم غیبت است و استدالل مىب اگر هم را آشکار عیب حتى

 )صلى اهلل علیه وآله( در پاسخ از معناى غیبت نقل شده است. فرمود: خدا رسول

ذکرك اخاك بما یکره. قیل له: ارأیت ان کان فى اخى ما اقول، قال ان کان فیه ما تقول 

نود ناراحت ؤمن را به چیزى که اگر بشیاد کردن برادر م ;فقد اغتبته و ان لم یکن فیه فقد بهته

شود. عرض کردند: حتى اگر آنچه گفتیم در او باشد؟ فرمود: آرى اگر آن صفت در او باشد 

 این غیبت است و اگر نباشد بهتان است.

ولى شیخ انصارى)قدس سرهم( در مکاسب بعد از ذکر این روایات و روایات دیگر و اقوال 

 :فرماید فقها و اهل لغت مى

ت دارد این اخبار صراح ;و هذه االخبار کماترى صریحة فى اعتبار کون الشىء غیر منکشف

 که آن عیب باید مستور باشد.
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 از یّابهس بن عبدالرحمن از صحیحه، روایتى جمله از ;فرماید و به چند روایت استدالل مى

 (:السالم علیه)صادق امام

یه و امّا االمر ة ان تقول فى اخیك ما ستره اهلل علیقول الغیب )علیه السالم(قال سمعت ابا عبداهلل

شنیدم  ;[69]الظاهر فیه مثل الحِدّة و العجلة فال و البهتان ان تقول فیه ما لیس فیه

 آن داوندخ که بگویى چیزى برادرت ى عنى دربارهی غیبت: فرمود(السالم علیه)صادق امام

 غیبت ینا زدگى، شتاب و تندخویى مثل باشد، آشکار که چیزى ولى نموده، پنهان او بر را

 .نباشد او در اصال که بگویى چیزى او ى درباره که است آن بهتان و ;نیست

 حرمت غیبت و سختى کیفر آن

عذاب آن مسلّم است و آیات و اخبار زیادى به هرحال، حرام بودن غیبت و سختى کیفر و 

 .است شده وارد آن ى درباره

 :فرماید خداوند تبارك و تعالى مى

بَعْضُکُمْ  یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ ال تَجَسَّسُوا وَ ال یَغْتَبْ)

 [70];(حَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ تَوّابٌ رَحِیمٌبَعْضاً أَ یُحِبُّ أَ

 ;اه استزیرا بعضى از آنها گن ;ها بپرهیزید گمان از بسیارى از اید، اى کسانى که ایمان آورده

و کنجکاوى در حال مردم نکنید و نباید بعضى از شما پشت سر بعض دیگر غیبت و بدگویى 

 دتانب این از همه بخورد؟ را خود ى کند. آیا یکى از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده

 ان است.مهرب و پذیر توبه خداوند راستى به بترسید، خدا از ;آید مى

 و است محسوس به معقول امر تشبیه که این یکى: دارند نظر دو آیه این ى مفسران درباره

 وشتگ باید کننده غیبت که دارد قیامت روز در اعمال تجسّم در ظهور آیه که، این دیگر

 علیه)صادق امام. بخورد را خودش گوشت که دارد روایات بعضى در یا ;بخورد مردار

 ست:ا فرموده(السالم

 هاى از غیبت نمودن بپرهیز زیرا آن خورشت سگ ;[71]ایّاك و الغیبة فانّها اِدام کالب النار

 .است دوزخ

 :فرماید مى [72]در کتاب چهل حدیث، (اهلل رحمهم)خمینى مرحوم امام

چون منافات ندارد که غیبت کننده، هم گوشت مردار  ;جمع بین این روایات ممکن است

 بخورد، هم گوشت خودش را، و هم در جهنم مثل سگ باشد.

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

غیبت زودتر از خوره )که در  ;[73]الغیبة اسرع فى دین الرجل المسلم من اآلکلة فى جوفه

 .برد مى بین از را مسلمان مرد دین( برد درون انسان را از بین مى
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 :فرماید هم چنین مى

ضاً من اغتاب مسلماً او مسلمة لم یقبل اهلل صلوته و ال صیامه اربعین یوماً ولیلة االّ لیغفر له ای

نماز و  هرکس برادر یا خواهر مسلمان خود را غیبت کند، خداوند تا چهل روز ;[74]صاحبه

 .ببخشد را او شونده غیبت که آن مگر کند، نمى قبول را او ى روزه

 :فرماید مى نیز( السالم علیه)صادق امام

غیبت بر هر  ;[75]الغیبة حرام على کلّ مسلم و انّها لتأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب

 برد ىم بین از را حسنات غیبت خورد، مسلمانى حرام است و همان گونه که آتش هیزم را مى

 .سوزاند مى و

 حکم گوش دادن به غیبت

 کند، ساکت را دهکنن غیبت و دفع را غیبت بتواند غیبت ى ناگفته نماند که چنانچه شنونده

ننده ا کند، ولى این کار را نکند، حکم او حکم غیبت کپید شونده غیبت براى صحیح محمل یا

 خارج مجلس آن از تواند مى اگر حدّاقل ;است، چون کار حرام انجام داده و کیفر دارد

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول. شود

. و [76]من ردّ عن عرض اخیه بالغیب کان حقّاً على اهلل ان یردّ عن عرضه یوم القیمة

 :فرماید )علیه السالم( مىباقر امام

من اغتیب عنده اخوه المؤمن فنصره و اعانه، نصره اهلل فى الدنیا و اآلخره و من لم ینصره و 

هر کس در  ;[77]خفضَه اهلل فى الدنیا و االخرةلم یدفع عنه و هو یقدر على نصرته و عونه، االّ 

نزد او غیبت برادر مؤمنش بشود و او را یارى و کمك کند خداوند در دنیا و آخرت او را 

و دفاع کند، ولى نکند، خداوند در دنیا و آخرت  یارى او از بتواند کسى اگر و کند یارى مى

 .کند او را خوار و پست مى

با این که روایات زیادى در مذمت و کیفر غیبت وارده شده است، ولى متأسفانه بسیارى از ما 

 از ارىبسی برخالف. کنیم به آن گرفتاریم و گاهى محمل صحیح هم براى آن درست مى

 ،...(و زنا و شراب و قمار مثل) داد انجام شود و در هر جا نمى دارد مقدمات به نیاز که گناهان

 ،مسجد حتى جا، همه در و ندارد مؤخراتى و مقدمات هیچ و ساده بسیار انجامش گناه این

 پناه خدا هب باید پس ;داد انجام توان مى عزا و شادى روضه، مجلس دانشگاه، مدرسه، حسینیه،

خود دور کنیم. خداوند توفیق ترك تمام گناهان را به ما  از را شیطان توانیم مى تا و ببریم

 به حق محمّد و آله. ;مرحمت فرماید

 مکن رو خود از تو را خود ى اى که گفتى بد مکن خود بد مکن *** گفته

  
 موارد جواز غیبت

 در چند مورد غیبت جایز است و حرام نیست:

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftn74
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftn75
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftn76
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftn77


159 

 

لمى روط به آن که اکتفا به شکایت از ظـ در مقام اظهار ظلم و ستمى که بر او شده باشد. مش1

 کند که بر او شده است نه چیز دیگر. 

مثال به پدر بگوییم که فرزندت این عیب را دارد و  ;ـ در مقام امر به معروف و نهى از منکر6

 جلوى او را بگیر.

نه،  امثالً بپرسند با فالنى معامله بکنم یا نه، وصلت کنم ی ;ـ اگر طرف مشورت قرار بگیریم3

 مسافرت بروم یا نه، باید حقیقت را گفت.

ـ جلوگیرى از رفاقت مؤمن با شخص فاسق، که عیب او را به او گوشزد کنیم، تا مواظب 4

 باشد که به او سرایت نکند.

 ـ اطالع دادن عیب مخفى بیمار به پزشك، توسط اطرافیان.5

ـ بیان فسق شاهد موضوعى به حاکم )اصطالحاً جرح الشاهد( تا حکمى بر خالف حق صادر 2

نشود ـ گفتن القابى که طرف به آن مشهور شده باشد اگر چه غیبت باشد و امکان شناساندن 

 او به بیان و صفات دیگر ممکن نباشد.

 ولى ;ردسق نداف آن شدن پخش از باکى و دهد ـ گفتن عیبى که شخص آشکارا انجام مى7

 آشکارا اگر مثال ;دیگر فسق نه است جایز فسق همان گفتن مسلّم، قدر: فرماید مى انصارى شیخ

 اظهار را نآ نباید بفهمد، کسى را نخواندنش نماز که نیست راضى ولى کند، مى خوارى روزه

 ;کرد

 ;شته باشدنداـ ردّ بدعت بدعت گذار یا حاکمى که شرعاً صالحیت حکم و قضاوت یا افتا را 8

 ـ در مقام شهادت به موضوعى، هر چند عیبى باشد و طرف راضى نباشد.9

 فالن مردمِ عضىب یا بود، چنین این نفر یك بگوییم مثال ;معیّن غیر شخص از گویى ـ عیب11

 همه بعی این دهد سرایت محلّه یا شهر اهل تمام به نسبت اگر ولى ;دارند را صفت این جا

 گفته شود اهالى فالن شهر این چنین عیبى دارند. خالصه این که باید مثال ;شود مى حساب

 ;باشد رت بیش کردن غیبت ى مفسده از عیب آن اظهار مصلحت یعنى ;رعایت اهم و مهمّ شود

 یبتغ کار آن اصل یعنى ;باشد محقق موضوع گرچه است، جایز غیبت مواردى چنین در

 . ندارد را حرمت حکم ولى است،

 ایم، غیبت هم توبه کردن و نیز حاللیت طلبیدن از کسى است که از او غیبت کرده ى کفّاره

 ملع گاهى و کنیم دعا و آمرزش طلب او براى باید کرده، فوت اگر ولى ;است زنده اگر

 .نکند بهمطال ما از قیامت روز و بشود غیبتش تالفى و عوض تا دهیم انجام او طرف از صالحى

 ستایش و تعریف دیگران

 و پسندیده ربسیا صفتى که است دیگران هاى دّ غیبت، ستایش و تمجید و تعریفِ خوبىض

 ;است فراوانى ثواب داراى و شود مى مؤمن دل در محبّت و دوستى موجب و است انسانى

 فراد،ا بعضى چون ;گویى گزاف و دروغ نه باشد، راست تعریف که داشت توجّه باید ولى
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 طرف نتفرع و تکبّر موجب چنین هم ;برند هى به ته چاه مىگا و آسمان، به را فردى گاهى

 :فرماید مى(السالم علیه)امیرالمؤمنین. دارد اعتدال حدّ هرچیزى. نشود هم

تعریف بیش از آنچه [78];(الثَّنَاءُ بِأَکْثَرَ مِنَ الِاسْتِحْقَاقِ مَلَقٌ وَ التَّقْصِیرُ عَنِ الِاسْتِحْقَاقِ عی  أَوْ حَسَدٌ)

 شایسته است، چاپلوسى است و کم تر از آنچه سزاوار است، ناتوانى و حسادت است.

 :فرماید هم چنین مى

أَنْ یَکُونَ بَغِیضَكَ یَوْماً مَا وَ أَبْغِضْ بَغِیضَكَ هَوْناً مَا عَسَى أَنْ یَکُونَ أَحْبِبْ حَبِیبَكَ هَوْناً مَا عَسَى )

اسرارت را به  ى دوست خود را دوست داشته باش، ولى اضافه نرو )همه[79];(حَبِیبَكَ یَوْماً مَا

 حدّ نیز را دشمنت و( داند او مگو( شاید یك روزى دشمنت شود )آینده را فقط خدا مى

 .گردد تو دوست روزى شاید دار، دشمن متوسط

 . دروغ گفتن13

دروغ گفتن و برخالف واقع حرف زدن از گناهان کبیره و بسیار زشت است و انسان را خوار، 

 خداوند. نماید ر آخرت به عذاب و کیفر گرفتار مىد و شرمسار، زده، خجالت ارزش، بى

 :فرماید مى تعالى و تبارك

 ارند.ند ایمان که سازند دروغ را کسانى مى[80];(إِنَّما یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ ال یُؤْمِنُونَ)

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

از دروغ  ;[81]ایّاکم و الکذب فانّ الکذب یهدى الى الفجور، و الفجور یهدى الى النار

 .ندکشا ، و بدکارى انسان را به جهنم مىکشاند مى بدکارى به دروغ زیرا ;بپرهیزید

 :فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم( نیز مى

د یاب نمى را ایمان ى بنده مزه ;[82]ال یجد العبد طعم االیمان حتّى یترك الکذب هزله و جدّه

 تا وقتى که دروغ را )به طور کلّى( ترك کند، چه شوخى باشد، چه جدّى.

 :فرماید على بن الحسین)علیه السالم( مى

اتقوا الکذب الصغیر منه و الکبیر فى کلّ جدّ و هزل فانّ الرجل اذا کذب فى الصغیر اجترء 

 کسى زیرا ;از دروغ بپرهیزید چه کوچك، چه بزرگ، چه شوخى، چه جدّى ;[83]على الکبیر

 .کند مى پیدا جرأت بزرگ دروغ گفتن بر گفت دروغ کوچکى موضوع در که

 :فرماید مى( السالم علیه)باقر امام

ان اهلل عزّوجلّ جعل للشّر اقفاال و جعل مفاتیح تلك االقفال الشراب و الکذب شرّ من 

 و است شراب آنها کلید و است داده قرار هایى قفلخداى عزّوجل براى بدى  ;[84]الشّراب

 .است بدتر هم شراب از دروغ

 :فرماید مى( السالم علیه)عسکرى حسن امام

 یك در گویا ها، پلیدى ى همه ;[85]جُعلت الخبائث کلّها فى بیت و جُعل مفتاحها الکذب

 .است دروغ اطاق آن کلید و است شده نهاده اطاق
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 ناگفته. دکن بدترین نوع دروغ، دروغ بستن به خدا و پیامبر است که روزه را نیز باطل مى

 اصالح مقام در ـ6 ;نزاع و مفسده دفع مقام در ـ1: است جایز دروغ مورد چند در که نماند

 چیزى گرفتن در فرزند و زن به دادن وعده ـ4 ;با کفّار و دشمنان جهاد در ـ3 ;البین ذات

 شرح که ـ ندک توریه بتواند اگر ولى ;نباشد واجب ى نفقه یا باشد، نداشته را آن توانایى که

 به و دگوی مى دروغ او بفهمند که باشد تکرارى نباید و است بهتر ـ گفت خواهیم را آن

 مثالً ;اگفته نماند که بسیارى از تعارفات ما دروغ استن چنین هم ;کند نمى عمل اش وعده

 اگر یا کوچکم، نوکرم، دارم، قبول بگویى هرچه باشیم، خدمتتان بفرمایید: گوییم مى که این

 هر ؤمنم انسان که است خوب چقدر. ندارم میل گوییم مى کنند، دعوت شیرینى و غذا به

ات و اخبارى که در مذمّت دروغ آمده آی به همیشه و باشد، حقیقت روى از گوید مى چه

توجه کنیم و عاقبت آن را تأمل کنیم، تا بعداً پشیمان و شرمسار نشویم و نگویند دروغ گو کم 

 حافظه است.

 توریه جایز است یا خیر

توریه عبارت است از کالمى که خالف ظاهر را از آن اراده کنیم مثل آن که از کسى چیزى 

در حالى که منظورش این است که در جیب، یا در جاى به  ;بخواهى و او بگوید ندارم

 من نزد یعنى ;نیست جا این بدهند جواب است، منزل در فالنى بپرسند یا ;خصوصى ندارم

 رد مالك چون است، کذب توریه اند فرموده علما از بعضى. است اطاق فالن در نیست،

 غ قبیح نیست. شیخ در مکاسبى درو اندازه به لکن ;گوینده نه است، مخاطب فهم دروغ،

الیاس معدّل بر چند نفر از  [86]راجع به آن بحث کرده و ظاهراً نظرش جواز توریه است.

 کنم الیاس گفت: فکر مى ندادند، را او سالم جواب احترامى عامّه سالم کرد، از جهت بى

 و ابوبکر زا نفر یك هرکس سوگند خدا به ندادید، را جوابم هستم شیعه من اید شنیده چون

 او از شده، خرسند جماعت آن ;است کافر باشد داشته دشمن را على و عثمان و عمر

 [87].نمودند عذرخواهى

 صدق و گویى راست

. است کمال و برجسته صفات ترین بزرگ از که است صدق و گویى ضدّ دروغ، راست

 :فرماید مى تعالى و تبارك خداوند

 .باشید گویان از خدا بترسید و همراه راست [88];(اتَّقُوا اللّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصّادِقِینَ)

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

انسان در اثر مداومت به راست گفتن، نزد  ;[89]ما یزال العبد یصدق حتّى یکتبه اهلل صدیقاً

 .رسد مى( گویان راست بسیار) صدیقین ى خدا به مرتبه

 . تهمت و افترا14

 و تر بیش آن عقاب و عذاب و است تر تهمت زدن و افترا به دیگران، از غیبت و دروغ پست

 :فرماید مى تعالى و تبارك خداوند. است تر فزون  اش ریزى آبرو
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هر کس خطا یا ][90;(وَ مَنْ یَکْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ یَرْمِ بِهِ بَرِیئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِیناً)

 هب آشکار گناهى و بزرگ دروغى اندازد، گناهى گناهى انجام دهد و آن را به گردن بى

 .است گرفته خود گردن

 :فرماید مى نیز( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

من بَهت مؤمناً او مؤمنة او قال فیه ما لیس فیه اقامه اهلل على تلّ من نارحتّى یخرج ممّا قال 

 نباشد، او در که بگوید چیزى او ى هر کس به مرد یا زن مؤمنى بهتان زند، یا درباره ;[91]فیه

 .(کند حالل را او) برآید خود ى گفته ى عهده از تا دارد وا آتش از تلّى بر را او خداوند

 ان زیانبارترین اعضاستزب

از مطالب گذشته روشن شد که زبان زیانبارترین جوارح انسان است و بسیارى از رذایل 

 رپیامب از لذا شود، )غیبت و دروغ و بهتان و فحش و شماتت و جدال و مزاح( از او صادر مى

 :شده نقل(وآله علیه اهلل صلى)اکرم

 هاى آیا مردم را جز درو شده ;[92]حصائد السنتهم هل یَکُّب الناس على مناخرهم فى النار االّ

 اندازد؟ مى آتش در رو به زبانشان

 زاکر زیان و سود تو اندر زبان بود *** یك نقطه گر تو فزایى زیان بود

 :فرماید مى نیز( السالم علیه)سجاد امام

انّ لسان ابن آدم یشرف فى کلّ یوم على جوارحه کلّ صباح فیقول کیف اصبحتم؟ فیقولون 

هر روز  ;[93]بخیران ترکتنا و یقولون اهلل اهلل فینا و یناشدونه و یقولون انّما نثاب و نعاقب بك

 ما تو گرا: دهند مى پاسخ اعضا اید؟ چگونه: گوید مى و کند زبان آدمى بر تمام اعضا رو مى

 و دهند قسم مى ;بیاور یاد به ما ى درباره را خدا را خدا گویند مى و خوبیم کنى رها را

 .توست سبب به ما عقاب و ثواب گویند مى

 :فرماید مى( السالم علیه)صادق هم چنین امام

 ;[94]ما من مؤمن االّ و کلّ عضو من اعضاء الجسد یُکفّر اللسان یقول نشدتك اهلل ان نعذّب فیك

 خدا به را وت گوید و کند هیچ روزى نیست که هر عضوى از اعضاى بدن به زبان فروتنى مى

 .شویم عذاب ما تو ى درباره مبادا

ى آن  روى این اصل، خموشى و صمت ضدّ تمام آفات زبان است که در گذشته درباره

ه )علی امیرالمؤمنین. کنم مى اى و در این جا مجدّد اشاره [95]مفصّل سخن گفتیم )عفّت کالم(

 :فرماید السالم(مى

 است تو اختیار در سخنت اى تا حرف نزده [96];(الْکَلَامُ فِی وَثَاقِكَ مَا لَمْ تَتَکَلَّمْ به)

 :فرماید ولى در جاى دیگر مى

خیرى در خموشى نیست [97];(لَا خَیْرَ فِی الصَّمْتِ عَنِ الْحُکْمِ کَمَا لَا خَیْرَ فِی الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ)

در جایى که حکم الزمى باشد )که باید بیان شود( همان گونه که خیرى در گفتار نیست با 

 نادانى.
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 به که در سخن گویىاگر چه پیش خردمند خاموشى ادب است *** به وقت مصلحت آن 

 :فرماید مى(السالم علیه)رضا امام

من عالمات الفقه الحکم و العلم و الصمت انّ الصمت باب من ابواب الحکمة انّ الصمت یکسب 

. است خاموشى و علم و بردبارى دین، هاى از نشانه ;98][المحّبة انه دلیل على کلّ خیر

 .است خیرى هر نماى راه و کند مى محبّت جلب و است حکمت درهاى از یکى خاموشى

  
 . محبّت جاه و شهرت و ثناگویى15

 طلب محّبت جاه و مقام و تعریف و ثنا گویى، شاید از محبت مال بیش تر باشد. انسان جاه

دم جا باز کند و همه او را احترام کنند و او تسخیر قلوب کند و مر دل در که دارد دوست

همه فرمان بر او شوند و از او تمجید و تعریف کنند و رفتار و گفتار خود را بر وفق خواست 

 در. است ریا با او کارهاى تر بیش ندارد، توجهى خداوند رضاى به و دهد مردم انجام مى

 مت شده است. مذ بسیار صفت این از روایت و آیات

 :فرماید مى نیز( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

حبّ ریاست و مال،  ;[99]حبّ الجاه و المال یُنبتان النفاق فى القلب کما ینبت الماء البقل

 .ویاندر د )برعکس خواست صاحبش(، همان گونه که آب علف را مىرویان نفاق را در دل مى

 :فرماید هم چنین مى

ما ذئبان ضاریان ارسال فى زریبة غنم باکثر فساداً من حبّ الجاه و المال فى دین الرجل 

 دوستى زا تر خطرناك کنند، حمله گوسفندان ى گلّه به که اى دو گرگ درّنده ;[100]المسلم

 .نیست مسلمان مرد دین براى مال و جاه

 سه آن ى وسیله به خالفت غصب بیان از پس شقشقیة، ى امیرالمؤمنین)علیه السالم( در خطبه

 : فرماید مى کذایى، شوراى و عثمان شدن کشته و نفر

باالخره مردم دور مرا گرفتند و براى احقاق حق مسلمین و اجراى احکام دین مبین اسالم 

 گروهى و شکستند را بیعت( دیگران و زبیر و طلحه) اى بیعت آنان را پذیرفتم، ولى عدّه

 خداى اعتاط از( کسانش و معاویه) بعضى و زدند سرباز بیعتم بار زیر از نیز( نهروان خوارج)

 :فرماید مى که اند، رفتند، گویا تمام آنها کالم خدا را نشنیده بیرون تعالى

 [101];(نَتِلْكَ الدّارُ اآلخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ ال یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِی)

 مینز روى در فساد و نمایى بزرگ خواست که دادیم قرار کسانى براى را آخرت ى ما خانه

 .است پرهیزکاران آن از سرانجام و باشند نداشته

 شده هآراست آنان چشمان در دنیا لیکن ;دارند حفظ خوب و اند آرى سوگند به خدا شنیده

 هک نبود این اگر: فرماید مى کالمش آخر در و ;قش فریب داده استبر و زرق را ایشان و

 مظلومان گىگرسن و ستمگران پرخورى بر که است گرفته پیمان دانشمندان و علما از خداوند

 را انسان و شکافد مى خاك دل در را دانه که خدایى آن به. باشند راضى و کنند صبر نباید

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftn98
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftn99
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftn100
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftn101


164 

 

 جا هر تا) کردم ر خالفت را بر گردنش رها مىشت افسار که سوگند، است فرموده خلق

 ىنشین خانه همان) دادم مى آب نیز را آخرش خالفت اوّلِ ى کاسه همان به و( برود بخواهد

ز ماده ى ب عطسه از على من نزد شما دنیاى این که فهمانیدم مى شما به و( دادم مى ادامه را

 [102].است تر ارزش خوارتر و بى

 درمان جاه طلبى

براى درمان و عالج این صفت باید در آیات و روایات و حاالت گذشتگان دقّت و تأمل کرد 

اشد بردار داشته بو این که انسان به هر جاه و مقامى برسد و هر چه بله قربان گو و فرمان 

باالخره باید بمیرد و برود آنان که قبل از من و تو بودند، حتى همین سى چهل سال پیش 

 کجا رفتند و چه شدند. 

 همه خاك دارند بالین و خشت *** خنك آن که تخم نکویى به کِشت 

 ما هم تا چند سال دیگر جزء آنان خواهیم بود، پس مقام و شخصیت و جاه و جالل و پُست

 .است کن خوش دل و کشك اش و ریاست، همه

 دریغا که بى ما بسى روزگار

 دریغا که بى ما بسى روزگار *** بروید گل و بشکفد نوبهار

 بسى تیر و دیماه و اردیبهشت *** بیاید که ما خاك باشیم و خشت

 تفرّج کنان بر هوا و هوس *** گذشتیم بر خاك بسیار کس

 *** بیایند و بر خاك ما بگذرند کسانى که از ما به غیب اندرند

 پس از ما بسى گل دهد بوستان *** نشینند با یکدیگر دوستان

 ;ندارند عادى مردم که دارند هایى ارباب ریاست و مقام، دردسرها و گرفتارى در ضمن،

و در حقیقت زندگى  [103]کنند ى خودشان رم مى سایه از و اند وحشت و ترس در همیشه

 گران،دی تمجید و تعریف امّا ;دارند مقام و جاه که اند محسور و تلخى دارند، فقط دل خوش

 خدا نزد چه هر تو آخرتش؟ یا خورد مى مؤمن دنیاى درد به دارد، انسان براى نفعى چه

 جعفى جابر هک را روایتى که است مناسب جا این در. تر کم نه تر، بیش نه هستى همان هستى،

 ذکر ندک )علیه السالم(نقل مىباقر امام از ـ است بوده حضرت خوب بسیار اصحاب از که ـ

 .شود

اجتمع علیك اهل مصرك و قالوا انّك رجل سوء لم و اعلم بانّك ال تکون لنا ولیّاً حتى لو 

یحزنك ذلك و لو قالوا انّك رجل صالح لم یسرك ذلك ولکن اَعْرض نفسك على ما فى 

کتاب اهلل فان کنت سالکاً سبیله، زاهداً فى تزهیده، راغباً فى ترغیبه، خائفاً من تخویفه فاثبت 

 ك...اً للقرآن فماذا الذى یغرّك من نفسو ابشر فانّه ال یضرك ما قیل فیك، و ان کنت مباین
 هرتش اهل تمام اگر که زمانى تا شوى، نمى ما ردیف بدان اى جابر، که تو ولىّ و هم ;[104]

و غمگین نشوى و اگر همه بگویند جابر  ناراحت است بدى مرد جابر بگویند و شوند جمع

مرد خوبى است مسرور و خرسند نشوى ولیکن خودت را با قرآن وفق بده و بر آن عرضه 
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 هچ هر و کنى بدار که اگر راه تو راه قرآن باشد و هر چه جلوگیرى نموده تو ترك مى

ابت قدم ث پس ترسى، مى است ترسانده قرآن چه هر از و دهى مى انجام تو داده دستور

 و داردن تو براى ضررى و سود هیچ مردم، گفتار زیرا ;باش و بر تو مژده باد به چنین حالى

 .زندب گول و کند مغرور را تو تواند مى چیز چه پس باشد، قرآن برخالف تو رفتار اگر

بنابراین، باید حساب خودمان را با خدا صاف کنیم. به همین دلیل صالحان گذشته و اکابر و 

 و شهرت به ار آنان دنیا اتفاقات که آن مگر ;ان دینى، توجهى به مقام و پست نداشتندبزرگ

 راىاج و باشند رسانده مردم به و رهبرى را دین و خدا احکام راه این از و باشد رسانده مقام

 وممرح که روزى. باشد بوده آنان غرض( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر و خدا دستورهاى

اهلل عنه( را گرفتند و به زندان و تبعید بردند. فرمود: واهلل من نترسیدم و  رضی)خمینى امام

 هب پاریس از پیروزمندانه که هم روزى. دادم مى دلدارى را آنان من و ترسیدند آنان مى

 .هیچ: فرمود. دارید احساسى چه پرسیدند هواپیما در آمد مى تهران

 دریدند پندار ى مردان خدا پرده

 ندیدند هیچ خدا غیر جا همه یعنى***  دریدند پندار ى همردان خدا پرد

 هر دست که دادند از آن دست گرفتند *** هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند

 یك طایفه را بهر مکافات سرشتند *** یك سلسله را بهر مالقات گزیدند

 جمعى به در پیر خرابات خرابند *** قومى به بر شیخ مناجات مریدند

 نکوشیده رسیدند به مقصد *** یك قوم دویدند و به مقصد نرسیدندیك جمع 

 فریاد که در ره گذر آدم خاکى *** بس دانه فشاندند و بسى دام کشیدند

 همّت طلب از باطن پیران سحر خیز *** زیرا که یکى را ز دو عالم طلبیدند

 [105]گرویدندزنهار مزن دست به دامان گروهى *** کز حقّ ببریدند و به باطل 

 . ریا و ظاهرکارى12

 در ای( مستحبّات و واجبات) عبادات در یا و ایمان، به اعتقاد اصل در یا سازى، ریا و ظاهرى

ر ماز را تندتر و سبك بخواند، ولى دن باشد، تنها شخص اگر که آن مثل است، عبادت وصف

نزد مردم رکوع و سجود را طول دهد و قرائت و اذکار را با دقّت ادا کند و یا در مجلس 

عزا گریه کند ولى در تنهایى این چنین نباشد و تمام اقسام آن شرعاً حرام و گناه کبیره و 

 ید:فرما ناپسند و سبب بطالن عبادت است. خداوند تبارك و تعالى مى

هر کس امید [106];(فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَالً صالِحاً وَ ال یُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً)

را دارد، باید کار شایسته و خیر کند و هیچ کس را در عبادت دیدار پروردگار خویش 

 پروردگارش شریك قرار ندهد.

و درمان آن این است که مؤمن باید  [107];و در حدیث نبوى است که ریا، شرك اصغر است

ه کند که مقدم داشتن رضایت مردم بر رضایت خداى متعال ـ که هر چه نعمت داریم توج

از آن اوست ـ حماقت است و کسب اعتبار و شخصیت و عزّت در نزد مردم امرى احتمالى 
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)صلى اهلل علیه است، ولى باطل شدن عبادت به ریا مسلّم و قطعى است. رسولخدا

 :فرماید وآله(مى

خداى تعالى  ;[108]مل لى عمال و اشرك فهو له کله و انا منه برىءیقول اهلل تعالى من ع

 ریکمش به را عمل آن تمام پس دادى قرار شریك من براى عملى و عبادت در اگر فرماید مى

 .خواهم آن چیزى نمى از من و کنم مى واگذار

 مکن هرگز به طاعت خودنمایى *** بران زین خانه نفس خودنما را

 ریاى جلى و ریاى خفى

وان تتمه به عن [109]السعادات جامع الزم به ذکر است که عرض کنم مرحوم نراقى در

 که تاس آن آشکار ریاى. است پنهان و مخفى گاهى و واضح و آشکار گاهى ریا: فرماید مى

 عریفت و تمجید و مردم خوشایند خاطر به فقط و آخرت، در ثواب قصد بدون را عملى انسان

 ثواب قصد به و دهد مى انجام خدا براى که است عملى خفى ریاى ولى دهد، انجام او از

 تر اهمیّت با و تر بیش دیگران حضور در و گذارد، ت و تنهایى از آن کم مىخلو در ولى

 است، داده انجام را عمل این او بفهمند مردم اگر که شود مى خوشحال و دهد مى انجام

 نزد در احترام و منزلت کسب جهت به دیگر، خیر کارهاى یا و دادن صدقه یا شب، نماز مثل

 خالى اری ى فرماید شکّى نیست که این رفتار هم از شایبه مى. شود مى خوشحال... و مردم

 للّه خلصاًم خالصاً را عمل و کنیم دور خودمان از هم را فکر این که کنیم سعى باید و نیست

 .باشیم نداشته کار خدا از غیر احدى هیچ به و دهیم انجام

 اخالص در نیّت و عمل

و  ربیّن است و تحصیل آن بسیار مشکلضد ریا، اخالص است که مقامى رفیع و از صفات مق

 شیطان کریمه، ى باالترین ملکات حسنه است و قبولى تمام اعمال بستگى به آن دارد و در آیه

 : گفت بدبخت

قسم به عزّت خدا، جمیع  [110];(فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ إِالّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الُْمخْلَصِینَ)

 .را اخالص با بندگان مگر کنم، بندگان را گمراه مى

 :فرماید خداوند تبارك و تعالى مى

و مأمور نشدند، جز آن که خدا را بپرستند،  [111];(وَ ما أُمِرُوا إِالّ لِیَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ)

فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَماَلً )در حالى که دین را براى او خالص و پاك کنند. 

هر کس امید دیدار پروردگار خویش را دارد، باید  [112];(شْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداًصالِحاً وَ ال یُ

 کارى شایسته انجام دهد و در عبادت پروردگار خود، هیچ احدى را شریك نکند.

 :فرماید ا)صلى اهلل علیه وآله( مىخد رسول

 ;[113]ما من عبد یخلص العمل للّه تعالى اربعین یوماً االّ ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه على لسانه

اخالص فقط براى خدا انجام دهد، مگر آن که  با را عمل روز چهل که نیست اى هیچ بنده

 .شود مى جارى زبانش بر او دل از دانش و حکمت هاى چشمه
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م اَیّکُم لیبلُوکُ: فرماید مى که تعالى خداى قول این در( السالم علیه)صادق هم چنین امام

 مود:رخدا شما را خلق فرمود تا شما را بیازماید که کدام یك عمل نیك دارید، ف ;احسن عمال

 امر خدا زیادى عمل نیست، بلکه مقصود کردار درست است، یعنى ترس از خدا و نیّت صادق. 

 و قربة الى اهلل، ارزش عمل، بستگى به نیّت خالص [114]هم چنان که در بحث نیّت گذشت

 دارد.

 غالم همّت آن نازنینم *** که کار خیر بى روى و ریا کرد

 داند پرورى تو بندگى چو گدایان به شرط مزد مکن *** که خواجه خود روش بنده

 عابدى کو اُجرت طاعات خواست *** گر تو نا عابد نهى نامش رواست

 یادگیررو حدیث ما عبدناك اى فقیر *** از کالم شاه مردان 

  
 . غرور و فریفتن خود17

غرور و خود فریفتن، سرمنشأ آفات و شرّ است، و آن عبارت است از این که انسان به آنچه 

مطابق طبع اوست آرامش پیدا کند، در حالى که فریب شیطان را خورده باشد و حقیقت غیر 

. ودش مى گرفتارى و بدبختى و شقاوت موجب آن و کند، از آن چیزى است که عمل مى

 :فرماید مى تعالى و تبارك خداوند. است شده وارد فراوانى روایات و آیات آن مذمت در

زندگى دنیا شما را فریب ندهد و  [115];(فَال تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا وَ ال یَغُرَّنَّکُمْ بِاللّهِ الْغَرُورُ)

 شیطان فریبنده شما را به خدا مغرور نسازد.

 :فرماید هم چنین مى

رَّکُمْ بِاللّهِ غَ وَ لکِنَّکُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَکُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْکُمُ الْأَمانِیُّ حَتّى جاءَ أَمْرُ اللّهِ وَ)

ولى شما خودتان را به فتنه افکندید و منتظر ماندید و شك )در حقیقت و قیامت(  [116];(ورُالْغَرُ

دا خ کردید و آرزوها فریبتان داد تا هنگامى که مرگتان فرا رسید و شیطان فریبکار نسبت به

 مغرورتان ساخت.

 :فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم( نیز مى

السَّهَرُ وَ  اکَمْ مِنْ صَائِم لَیْسَ لَهُ مِنْ صِیَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَ الظَّمَأُ وَ کَمْ مِنْ قَائِم لَیْسَ لَهُ مِنْ قِیَامِهِ إِلَّ

چه بسیار روزه دارى که جز گرسنگى و تشنگى  ;[117]الْعَنَاءُ حَبَّذَا نَوْمُ الْأَکْیَاسِ وَ إِفْطَارُهُمْ

 او براى چیزى رنج و بیدارى جز که دارى زنده شب بسیار، چه و نبرد اش روزه از اى بهره

 ه نگرفتن آنان.روز و زیرکان خواب است نیك چه ;نیست

  [118]نیز نقل شده است. (وآله علیه اهلل صلى)اکرم و نظیر این تعبیر از رسول

 اسباب غرور

 از جمله: ;اسباب غرور فراوان است

 . اشتباه در عقیده نسبت به مذاهب فاسده و باطل.1
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. فرورفتگان در شهوات دنیایى و فسق و فجور و غافالن از آخرت و ثواب و کیفر و عذاب 6

 .آورند نمى نظر زیر را کس هیچ و دانند مى دیگران از جدابافته ى که خود را پارچه

 دهند انجام که گناهى هر و است الراحمین ارحم خدا کنند یا کسانى که خیال مى

 : گوید شاعر. آمرزد مى

 شرمنده از آنیم که در روز قیامت *** اندر خور عفوش ننمودیم گناهى

. بعضى از اهل علم که به سبب یاد گرفتن صرف و نحو، یا منطق و معانى بیان، یا اصول، یا 3

 هترب آنان از عادى مردم از بعضى شاید که شوند ، آن چنان مغرور مىبعضى قواعد فقهى

 :فرماید مى بها شیخ. باشند

اى که گذشت عمر تو در نحو و صرف و معانى *** اى بهائى از تو بدین نحو صرف عمر 

 بدیع است

 راىب یا اند شده جمع آنها دور جمعى که بینند . واعظان و بعضى از اهل منبر وقتى مى4

 مغرور دارند، جذابى و خوب صداى مدّاحى یادر کنند، ه خواندنِ آنها خوب گریه مىروض

 شوق براى نیامده، کتابى هیچ در که را غیرحقیقى و باطل مطالب گاهى بسا، چه و شوند مى

 .ایم شنیده دگوین مى کجاست از مطلب این شود سؤال آنان از اگر و کنند مى بیان مستمعین

 گردی کار آن روند مى خلوت به چون***  کنند محراب و منبر مى واعظان کین جلوه بر

 کنند مى

 کنند ىم تر مشکلى دارم ز دانشمند مجلس باز پرس *** توبه فرمایان چرا خود توبه کم

 کنند مى داور کار در دغل و قلب همه کاین***  داورى روز دارند گوییا باور نمى

آوردن بعضى عبادات واجبه یا مستحبه غرور آنان  . بعضى از اهل عبادت که به مجرّد به جا5

 به نسبت ;دانند مى خود آن از را بهشت دانگ شش و بهتر همه از را خود و گیرد را مى

 شبهه رت کم ناك شبهه مال به تصرّف به نسبت امّا دارند، کامل احتیاط نجاست و طهارت

 .دارند

 و شود روح ملکوتى در آنان دمیده مى. بعضى صوفیه و دراویش که عقیده دارند با عبادت 2

 تحصیل را یقین مقام و رسیده ملکوتى روح به چون ;ندارند... و روزه و نماز به تکلیف دیگر

 .است کرده

وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّى یَأْتِیَكَ : )که کنند مى استدالل شریفه ى آنها به آیه

پروردگارت را عبادت کن تا زمانى که به مقام یقین برسى. یا دور هم جمع [119];(الْیَقِینُ

 کانت را بدن تمام و صورت و سر گویان، على على و گیرند مى انس ى حلقه و شوند مى

 نماز دیگر که شوند ن چنان مىآ ;بگیرند سرگیجه و آید بیرون آنان دهن از کف تا دهند مى

د و شبى در حال نماز شهید ش (السالم علیه)على که بدانند باید آنها که حالى در خوانند، نمى

 [120].خواند هزار رکعت نماز مى

 باشد آتش مستوجب که خرقه بسا اى***  باشد غش ى بىنقد صوفى نه همه صاف

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftn119
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftn120


169 

 

 خوش بود گر محك تجربه آید به میان *** تا سیه روى شود هر که در او غش باشد

 کُرنش نهاآ براى باید همه پس دارند، مال چون کنند . بعضى از ثروتمندان و اغنیا خیال مى7

 چون یا و ;ینندب ما و دانشمندان باالتر مىعل و رؤسا بر بلکه مستمندان، و فقرا از را خود و کنند

 ستمندانم و فقرا به یا اند، ساخته پل و حسینیه مدرسه، مسجد، مثالً اند، نموده خیرى کار

 او کارهاى گاهى. آنهاست براى آن دهم یك حداقل یا بهشت نصف پس اند، کرده کمك

 اجىح ى نوشته شد کلمه او براى که اى نامه در اگر مثالً ;شود مى ریا و عجب به آلوده

 معج حرام راه از را مال اگر. کند نمى مطالعه را نامه و شود مى ناراحت باشد، نشده نوشته

 یرىخ کار هر باشد، نرفته را واجبش حجّ یا باشد، نداده را آن زکات و خمس یا باشد، کرده

 گران است.دی مال در تصرّف چون دارد، هم عقاب بلکه ندارد، ثواب دهد، انجام که هم

 کمطعمة االیتام من کسب فرجها *** فقلت لَكِ الویل ال تزنى و ال تتصّدقى

 سوسهو و زند خالصه این که، غرور اسبابى دارد و شیطان هر کسى را به شکلى گول مى

 و بود قیامت و برزخ و قبر اوّل شب و مردن یاد به همیشه و برد پناه خدا به باید. نماید مى

 ماند ىم آنچه و است فانى آنها تمام زیرا ;مقام و علم و عبادت و ثروت و... شد به مغرور نباید

 باشیم، نداشته را اعتبارات این که است این در ما از بعضى صالح انصافاً. است صالح عمل

 .کنیم مى گم را خود چون

 آن که هفت اقلیم عالم را نهاد *** هر کسى را آن چه الیق بود داد

 برداشتى زمین از گنجشك تخم***  داشتى پر اگر مسکین ى گربه

 و آن دو شاخ گاو اگر خر داشتى *** آدمى را نزد خود نگذاشتى

پس براى درمان و عالج غرور، باید دل را از دوستى و مشغولیات دنیا خالى و محبّت و عشق 

 .کرد آن گزین به خدا را جاى

 . طول امل و آرزوى دراز18

آرزوهاى دراز این است که انسان اعتقاد و اعتماد بر ماندن در دنیا و عمر زیاد و  طول امل و

باقى ماندن قدرت و جوانى و ثروت داشته باشد که آن از جهل و یا محبّت دنیا نشئت 

 دارم وقت و جوانم هنوز و است زود فعال که دهد مى وعده خود به انسان مدام و گیرد مى

 حرام ترك ای و وقت اوّل نماز به یا و ;خمس بدهم یا از گناه توبه کنم یا بروم حجّ به مثال که

 رد،ک اعتماد شود نمى چیز هیچ به که آن از غافل کند، مى فردا و امروز و نمىورزد مبادرت

 برآمد انگىب ناگهان. مقام و پست به نه و ثروت، به نه عمر، به نه جوانى، به نه سالمتى، به نه

 .مرد خواجه

 ى که به پیرى رسم و توبه کنم *** چه کنى گر ز جوانى به لحد درمانىچند گوی

 .دارد برمى قبر طرف به قدم کشد : هر چه انسان نَفَس مىنَفَس المرء خطاه الى قبره

 هاى رگمخوب است به دوستان و بستگان گذشته فکر کنیم که چقدر جوان مردند. با این 

 سیل، لزله،ز تصادفات، مغزى، و قلبى ى سکته سبب به گاهى که آید مى پیش که ناگهانى



171 

 

 ازیرىسر به رو سالگى چهل از انسان. میرند مى جوانان... و ریزى خون و جنگ سوزى، آتش

 سمعك گوش خواهد، مى عینك چشم ;رود مى بین از دیگرى از پس یکى قوا، و رود مى

 :فرماید مى(السالم علیه)امیرالمؤمنین. خواهد ا مىعص پا و دارد نیاز

من ایقن انّه یفارق االحناب و یسکن التراب و یواجه الحساب و یستغنى عمّا خلّف و یفتقر الى 

هر کس یقین دارد که از عزیزانش  ;[121]ما قدّم کان األحباب حریّاً بقصر االمل و طول العمل

 نموده آورى جمع آنچه و شود مى رو روبه حسابش با و رود مى خاك زیر و شود جدا مى

 است جا هب خیلى دارد، احتیاج و نیاز فرستاده مرگ از جلوتر آنچه به و گذارد مى سر پشت

 . کند زیاد را صالح عمل و کم را آرزوها که

 علیه اهلل صلى)خدا رسول. شود مى تر بیش آرزوهایش شود، متأسفانه هر چه انسان پیرتر مى

 :فرماید مى(وآله

 دو و شود پیر مىفرزند آدم  ;[122]یشیب بن آدم و تشبّ فیه خصلتان الحرص و طول االمل

 .دراز آرزوى دیگرى و مال آورى جمع به حرص یکى: گردد مى جوان او در صفت

 گردد مى گران سحرگاه وقت در خواب***  گردد آدمى پیر شود حرص جوان مى

  
 :فرماید هم چنین مى

 نانّ اشدّ ما اخاف علیکم خصلتان اتّباع الهوى و طول االمل فامّا اتباع الهوى فانّه یصدّ ع

 م،ترس به راستى بدترین چیزى که بر شما مى ;[123]الحقّ و امّا طول االمل فانّه الحبّ للدنیا

س، نف هواى از پیروى امّا ;دراز آرزوى دیگرى و نفس هواى از پیروى یکى: است صفت دو

 .دنیاست دوستى همان راستى به پس دراز، آرزوى امّا و کند پس جلوگیرى از حقّ مى

 کن اعتماد عمل حسن بان بر سایه

 رود صبا باد و آید چشمه آب کاین***  رود ما خاك سر به ها بسیار سال

 این پنج روز مهلت ایّام آدمى *** بر خاك دیگران به تکبّر چرا رود

 دشمن چو بگذرى *** شادى مکن که بر تو همین ماجرا رود ى اى دوست بر جنازه

 رود هوا بر کالبدت غبار فردا***  زمین بر امروز روى دامن کشان که مى

 رود توتیا آن در که دان خاکت در استخوان رود اى نفس شوخ چشم *** مانند سرمه

 بگذار تا رود آینه هر رود دنیا حریف سفله و معشوقْ بىوفاست *** چون مى

 این است حال تن که تو بینى به زیر خاك *** تا جان نازنین که برآید کجا رود

 رود خدا لطف ى سایه به مگر سعدى***  نیست اعتماد عمل حسن بان بر سایه

 [124]رود خطا ما از و فزاید کرم تو کز***  گیر دست و مسکین ى یاربّ مگیر بنده

 و لام اصل لکن است، امل طول و دراز آرزوى با رابطه در ها ناگفته نماند تمام این بدى

 :فرماید مى خدا رسول. جاست به و ندارد اشکال متعارف آرزوى
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اصل آرزو  ;[125]غرس غارس شجراً االمل رحمة المّتى و لوال االمل ما رضعت والدة ولدها و ال

 انىباغب هیچ و داد نمى شیر را اش بچه مادرى هیچ نبود، آرزو اگر ;براى امتّم رحمت است

 .کاشت نمى درختى

 . گناه و اصرار بر آن19

گناه و اصرار بر آن، یعنى پشیمان نشدن از ارتکاب گناه است، و آن از موجب بدعاقبتى براى 

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)خدا دنیا و آخرت است. رسول

 ;[126]انّ العبد لیحبس على ذنب من ذنوبه مأة عام و انّه لینظر الى ازواجه فى الجنة یتنعّمن

 کند مى اهنگ که حالى در ;شود زندانى سال صد گناه، یك بر اى به راستى ممکن است بنده

 .کنند مى گذرانى خوش فراوان هاى نعمت به بهشت در که خود زنان به

 :فرماید مى نیز( السالم علیه)باقر امام

االّ و فى قلبه نکتة بیضآء فاذا أذنب ذنباً خرج فى النکتة نکتة سوداء فان تاب ذهب ما من عبد 

ذلك السودآء و ان تمادى فى الذنوب، زاد ذلك السواد حتّى یغطّى البیاض فاذا تغطّى 

البیاض لم یرجع صاحبه الى خیر ابداً و هو قول اهلل عزّوجّل ال کالّ بل ران على قلوبهم ما 

 ;اردد وجود او قلب در سفیدى ى نقطه که آن مگر نیست، اى هیچ بنده ;[127]کانوا یکسبون

 گیرد، مى را سفید ى نقطه آن روى سیاهى ى نقطه یك داد، انجام گناهى که هنگامى پس

 سیاهى ى نقطه آن داد، ادامه گناه آن به اگر و برطرف، سیاه ى ن نقطهآ کرد، توبه اگر پس

 دیگر شد چنین اگر و ;پوشاند مى را سفید ى نقطه تمام که اى اندازه تا شود، مى زیادتر

 هک است عزّوجّل خداى فرمایش همین و دید نخواهد نیکى و خیر هیچ گناه آن صاحب

 است دهش زده مهر خودشان، کار ى نتیجه ى واسطه به( گناهکاران) آنان دل بر بلکه: فرمود

 .ندارد برگشت هرگز و

پس باید مواظب باشیم که هیچ به سراغ گناه و معصیت نرویم. مگر نه این است که جدّ ما 

 که آن با کردند، بیرون آن هاى حضرت آدم را، فقط با یك ترك اولى از بهشت و نعمت

 قبول را او ى ال بعد از توبه گریست تا خدا توبهس دویست ;بود فرشتگان و مالئکه مسجود

 :فرماید مى بهاء شیخ شد، خواهد چه شما و من حساب دیگر پس ;نمود

 جدّ تو آدم بهشتش جاى بود *** قدسیان کردند بهر او سجود

 یك گنه ناکرده گفتندش تمام *** مذنبى مذنب برو بیرون حرام

 نّت شوى اى رو سیاهتو طمع دارى که با چندین گناه *** داخل ج

 توبه و پشیمانى از گناه

 و است گناه بدى به بردن پى آن اوّل ى ضدّ اصرار بر گناه، توبه و بازگشت است و مرحله

 ى هکرد از شدن پشیمان و است محبوب و بنده و خالق، و خلق بین حجاب گناه که این

ر و جبران و تالفى آن عم ى همه در آن ترك بر تصمیم و عزم و گناه از بریدن دل و خود

ـ اگر قابل جبران باشد ـ زیرا گناهى که انسان انجام داده اگر حق اهلل است و قابل جبران 
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 قابل اگر و است ابدى ترك بر تصمیم و پشیمانى آن، ى نیست، مثل شراب خوارى، پس توبه

حدّ  و در تدارك باید پشیمانى از بعد زکات، و خمس و حجّ و روزه و نماز مثل است، جبران

توان تالفى و جبران و قضا نماید و اگر حق الناس است، مانند ضربه زدن به مال یا بدن یا 

آبرویى، باید طرف را راضى کند به پرداخت مال یا گرفتن قصاص یا پرداخت دیه اگر 

 و اگر دست رسى به طرف نباشد یا توانایى نداشته باشد، یا در مورد ;توانایى مالى داشته باشد

برو و عرض که اگر حلّیت بطلبد ممکن است فساد و کینه ایجاد شود، باید با تضرّع و زارى آ

به درگاه خدا و طلب مغفرت و انجام کار خیر، کارى کند که طرف در روز قیامت از او 

 بخشش و مغفرت و گناه آمرزش موجب اهلل انشاء راضى شود و بازخواست ننماید و این توبه

 :تعالى اهلل ى پروردگار عالم است. قالدوست و محبّت بلکه

به راستى خداوند توبه کاران و پاکیزگان  [128];(إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ)

 را دوست دارد.

 و قال تعالى:

هر کس عمل بد [129];(وَ مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اللّهَ یَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَحِیماً)

ند )انجام گناه( سپس از خدا طلب مغفرت نماید، خداوند را انجام دهد یا به خود ستم ک

 .یافت خواهد مهربان و پذیر توبه

 :فرماید مى( وآله علیه اهلل صلى)اهلل رسول

توبه کننده دوست خداست و  ;[130]التائب حبیب اهلل و التائب من الذنب کمن الذنب له

 کسى که از گناه توبه کند همانند کسى است که گناه نکرده است.

 :فرماید مى( السالم علیه)باقر امام

 ;[131]انّ اهلل تعالى اشدّ فرحاً بتوبة عبده من رجل اضلّ راحلته وزاده فى لیلة ظلمآء فوجدها

 ى یلهوس بیابان در که مردى از اش بنده ى توبه از شود مى تر به راستى خداوند خوشحال

 .نماید پیدا را آن سپس کند گم تاریك شب در را اش توشه و سوارى

 :فرماید مى( السالم علیه)صادق امام

به راستى خداوند  ;[132]فتّن التواب و من ال یکون ذلك منه کان افضلانّ اهلل یحبّ العبد الم

 گناه) باشدن جور این که کسى آن البته و) باشد پرتوبه و پرگناه که را اى دوست دارد بنده

 د( افضل خواهد بود )یعنى عزیزتر است(.کن کمتر یا نکند

 بازآ بازآ هر آنچه هستى بازآ *** صد بار اگر توبه شکستى بازآ

 این درگه ما درگه نومیدى نیست *** گر کافر و گبر و بت پرستى بازآ

 مکن تر تا کنون کردى گنه دیگر مکن *** تیره کردى آب افزون

 گناهان کبیره و صغیره

 تقسیم غیرهص و کبیره دسته دو به را گناهان علما. است اى بسیار بحث گستردهبحث توبه 

 [134]اربعینمرحوم شیخ بهاء در کتاب  [133].دارند زیاد اختالف کبایر عدد در و اند نموده
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 ى عدهو قرآن در که است گناهى آن کبیره اند به آنها اشاره فرموده است. بعضى گفته

 آنها براى دّىح شرعاً که هستند گناهانى کبایر اند گفته بعضى. است شده داده آن به عذاب

 چون ;اند ى گناهان کبیره همه نداریم صغیره و کبیره اند ست. بعضى گفتها شده معیّن

ن قول را ای البیان تفسیر مجمع در طبرسى شیخ مرحوم و ;خداست با مخالفت و سرکشى

 نامحرم به گاهن مثال ;تعبیر به صغیره و کبیره را امرى نسبى دانسته استو  [135]اختیار فرموده

 ;باشد انىچر چشم و ریبه به اگر است، بزرگى گناه خودش ولى ;است صغیره زنا به نسبت

. 1: است تا هفت کبیره گناه اند فرموده بعضى. تعاالست خداى با مخالفت باالخره چون

 ;زنا به زن و مرد پاکدامن نسبت. 3 ;نفس قتل. 6 ;خدا به شرك

 بعضى و هفتاد بعضى و. والدین عاق. 7 ;کفّار با جهاد از فرار. 2 ;زنا. 5 ;. خوردن مال یتیم4

 :فرمود تعالى خداى. شویم مأیوس خدا رحمت از نباید حال هر در. اند فرموده تر بیش

 که این بخشد خداوند نمى[136];(ذلِكَ لِمَنْ یَشاءُإِنَّ اللّهَ ال یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ )

 .بخواهد که کس هر براى را این از غیر بخشد مى و شوند قائل شریك او براى

 و فرمود:

از رحمت خدا مأیوس نشوید. به  [137];(إِنَّ اللّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاًال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ )

 [138].آمرزد راستى خداوند تمام گناهان را مى

 از انسان هک است نفس ى صفت غفلت ملحق به بحث توبه است و ضدّ آن مراقبت و محاسبه

 علیه)کاظم امام. باشد داشته را خود گفتار و رفتار حساب روزه همه و نباشد غافل خود کار

 :فرمود( السالم

ة یوم فان عمل حسنة استزاد اهلل تعالى و ان عمل سیئ لیس منّا من لم یحاسب نفسه فى کلّ

 ;از ما نیست هر کس که حساب خود را هر روز نداشته باشد ;[139]استغفراهلل منها و تاب الیه

از خدا توفیق افزایش آن را بکند و اگر کار بدى انجام داده پس اگر کار خیرى انجام داده 

 است توبه کند و طلب آمرزش و بازگشت نماید.

روز است، بیست و یك هزار و  325اگر مثال شصت سال عمر کنیم، به حساب سال شمسى که 

 اشیمب کرده( دروغ یا و غیبت مثل) گناه یك روزى ناکرده خداى اگر. شود نهصد روز مى

 ببریم ناهپ خدا به باید فقط. شود مى مشکل کارمان محاسبه این روى. ایم گناه کرده 61911

 .استغفراهلل و اتوب الیه بگوییم ساعت و دم هر و

 اندك اندك به هم شود بسیار *** دانه دانه است غلّه در انبار

 . انکار تقدیرات الهى و اعتراض به آن61

 ذلیل ى بنده زیرا ;سبب غضب پروردگار منّان استاین صفت، منافى با ایمان و توحید، و 

 و سدمفا و مصالح از ما مگر. کند اعتراض الهى قدر و قضا بر که رسد چه را ناتوان و عاجز

 حدیث در .معناست تمام به خبیر و االطالق على حکیم او آوریم؟ مى در سر الهى هاى حکمت

 :است قدسى
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واى بر آن کس، باز هم واى بر آن کس که بگوید:  ;[140]و ویل ثم ویل لمن قال لِمَ و کیف

 چرا چنین شد و چرا چنان گردید.

 :فرماید و در حدیث دیگرى است که خدا مى

ائى فلیتخذّ ربّاً یشکر على نعمائى و لم یرض بقض انا اهلل ال اله االّ انا من لم یصبر على بالئى و لم

منم خدایى که جز من خدایى نیست هر کس بر بالى من صبر نکند و به نعمت  ;[141]سواى

 پس باید خدایى دیگر بجوید.من شکر ننماید و به قضاى من راضى نباشد، 

 آنى تو که حال دل ناالن دانى *** احوال دل شکسته باالن دانى

 دانى الالن زبان نزنم دم ور***  شنوى سوزان ى گر خوانمت از سینه

 خشنودى و رضا از کارهاى خدا

ر ظاهو ضدّ این صفت رضا و خشنودى از خدا و ترك اعتراض بر مقدرات الهى است، هم در 

و هم در باطن. نفس انسانى و کسى که به این مرحله برسد انصافاً همیشه مسرور و راحت و در 

لذّت و خوشى است و نزد او غنا و فقر، عزّت و ذلّت، راحتى و گرفتارى، مرض و صحت و 

 ندک خسرو آن چه هر که است رسیده جا آن به اش عقیده زیرا ;حیات و مرگ، فرقى ندارد

رهاى و به سبب محبّت الهى، بر تمام افعال و کا ;عشق لیلى قیس را مجنون کند کند، شیرین

 او عاشق و بر طبع او موافق است.

 عاشقم بر لطف و بر قهرش به جدّ *** بوالعجب من عاشق این هر دو ضدّ

 ناخوشِ او خوش بُوَد بر جانِ من *** جان فداى یار دل رنجان من

 : فرماید امیرالمؤمنین)علیه السالم( مى

ا نَمْلِكُ إِلَّا مَا لَ وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِمْ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّا لَا نَمْلِكُ مَعَ اللَّهِ شَیْئاً وَ)

هنگامى که از [142];(نَا وَ مَتَى أَخَذَهُ مِنَّا وَضَعَ تَکْلِیفَهُ عَنَّامَلَّکَنَا فَمَتَى مَلَّکَنَا مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنَّا کَلَّفَ

)علیه السالم( پرسیدند معناى ال حول و ال قوّة االّ باللّه را )هیچ نیروى فکرى و ظاهرى امام

یست مگر به اراده و خواست خدا( فرمود: ما داراى چیزى نیستیم با خدا )شریك او نیستیم( ن

 مالك و بدهد را ما او که آن مگر...( مال و جان و عقل از) شویم نمى چیزى ى و دارنده

 آن هب نسبت ما به است، تر مالك ما از او که فرمود، چیزى مالك را ما هرگاه پس ;گرداند

 از هم را آن فتکلی گرفت، ما از هرگاه و دهیم انجام باید که نماید تکلیفى مى و دستور چیز

 . دارد برمى ما

 .نیست بیان نای از تر شیرین و بهتر کالمى خدا، از رضا بیان مقام در ;قربانت یا امیرالمؤمنین

 یکى درد و یکى درمان پسندد *** یکى وصل و یکى هجران پسندد

 و هجران *** پسندم آن چه را جانان پسندد من از درمان و درد و وصل

و رسیدن به مقام رضا و صبر کار هر کسى نیست و از حضرت صادق)علیه السالم( نقل شده 

 است که فرمود: 
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 که نآ مگر کند شگفت دارم از کار مرد مسلمان که خدا هیچ امرى را از براى او مقدّر نمى

ریز کنم خیر او در آن است و اگر ملك مشرق و  ریز قیچى با را او اگر. باشد آن در او خیر

 و فرمود: مغرب را به او عطا کنم باز خیر اوست. 

 به تر حق تعالى به موسى بن عمران وحى فرستاد که اى موسى من هیچ خلقى را محبوب

 خیر که آن جهت به سازم مى مبتال بال به را او من که خود، ى بنده از بینم نمى خودم سوى

 و صالح چه آن به من و خواهم ست و اگر نعمتى از او بگیرم باز خیر او را مىا آن در او

 من هاى نعمت بر و صبر من بالى براى باید پس ;هستم او خود از داناتر اوست مصلحت

 [143]ى صدّیقین بنویسم. زمره در را او من تا باشد راضى من قضاى به و کند شکرگزارى

 هرکه دل پیش دلبرى دارد

 هر که دل پیش دلبرى دارد *** ریش در دست دیگرى دارد

 آهوى پالنهگ در گردن *** نتواند بخویشتن رفتن

 آن که بى او به سر نشاید بُرد *** گر جفایى کند بباید بُرد

 م زنهار *** چند از آن روز کردم استغفارا روزى از دوست گفته

 نکند دوست زینهار از دوست *** دل نهادم بر آن چه خاطر اوست

 [144]گر به لطفم به نزد خود خواند *** ور به قهرم براند او داند

 مقام رضا با دعا و خواهش منافات ندارد

ممکن است کسى بپرسد: اگر انسان باید در مقام رضاى از خدا باشد و هر مشکلى را از فقر و 

مرض و گرفتارى و غیره بپذیرد و به آن راضى باشد، پس دعا کردن و ابتهال و تضرّع به 

که در عین حالى که  است این پاسخ دارد؟ جایى چه ها درگاه خدا براى رفع این بدى

 مرض این از باشد صالحش اگر بخواهد خدا از که ندارد منافات است راضى ها انسان به این

 رفع راىب انسان که گونه همان چون ;شود خالص فقر و گرفتارى این از یا کند پیدا شفا

 متىسال آوردن دست به براى و خورد مى غذا گرسنگى رفع براى و خورد مى آب تشنگى

 دبکن دعا هم جور همین زند، مى آمپول و خورد مى دوا و دارو و کند زشك مراجعه مىپ به

 برسد، اجابت به باشد مصلحت اگر که کند بازگو را خود نیازهاى و بطلبد حاجت خدا از و

 مه نشد الحمدللّه شد، برطرف مرض ;است راضى خدا از حال دو هر در پس. نرسد نه اگر و

ستى مبدّل به ثروت شد شکر خدا، نشد هم شکر خدا. گرفتارى برطرف تنگد و فقر. الحمدللّه

 ابى اهلل ان یجرىشد چه بهتر، نشد هم چه بهتر. خدا عالَم را عالَم اسباب قرار داده است. 

دعا هم یکى از اسبابى است که از جانب شریعت اسالم مأمور به آن شدیم  ;االمور االّ باسبابها

 یدنرس اجابت به اگر و آید زارى و حاجت خواستن خوشش مىو حق تعالى هم از تضرع و 

 دعاى برابر در ثواب قدر آن قیامت روز که است شده وارد روایتى در. دارد آخرتى ثواب

 تجابمس دعاهایم از خیلى کاش اى کند مى آرزو مؤمن انسان که دهند مى نشده مستجاب

یم بّت الهى است، پس باید سعى کنمح آثار از رضا، ى مرتبه که داشت توجه باید. شد نمى
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 ى به محبّت و عشق برسیم تا مردانه در تمام مشکالت صبور و شاکر و راضى باشیم و همه

 .دارند پایانى باشند چه هر که بپذیریم دل و جان از را ها دشوارى

 . عدم توکّل به خدا و اعتماد کردن به دیگران 61

 از عبهش یك الهى کارگشایى به توجّهى بى و دیگر هاى اعتماد به وسایل ظاهرى و انسان

 :فرمود تعالى خداى. است خفى شرك

 خوانید کسانى را که غیر از خدا مى [145];(إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ عِبادٌ أَمْثالُکُمْ)

 .هستند شما همانند بندگانى( خواهید مى آنان از کمك)

  
 :فرمود( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

 ذلیل را او داخ بخواهد عزّت( بردگان) بندگان ى هر کس به وسیله ;من اغترّ بالعبید اذّله اهلل

 .کرد خواهد

 خودش ماننده عاجزى ى نادانى و کوتاه فکرى است که انسان امیدش به بندهو انصافاً بسیار 

 کورى ;است شما به امیدم خدا از بعد: گویند مى خود کار توجیه براى بعضى گاهى. باشد

 .شود دیگر کور کش عصا

 گِرد سردارى سلطان گشتن *** بله قربان بله قربان گفتن

 که کنند ىم چاپلوسى و گویى دن به نوایى تملّقبعضى آن چنان براى انجام کارشان یا رسی

 .است آور نفرت

 توکّل به خدا و امید بریدن از غیر

 دست به صفت این و ;ضدّ این صفت پست، توکّل به ذات اقدس الهى و امید بستن به اوست

 کارى هیچ بر قدرت کس هیچ خدا از غیر که کنیم پیدا راسخ اعتقاد که آن جز آید نمى

 را هىگر ترین عنایت و لطف و رحمت او نباشد، هیچ فردى از بندگان کوچك تا و ندارد

 .کند باز تواند نمى

 ما همه شیریم شیران علم *** حمله مان از باد باشد دمبدم

 حمله مان پیدا و ناپیداست باد *** جان فداى آن که ناپیداست باد

 :فرماید و این عقیده اشرف درجات ایمان است. خداى تعالى مى

 اگر ایمان دارید، پس به خدا توکّل کنید. [146];(وَ عَلَى اللّهِ فَتَوَکَّلُوا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ)

 :فرماید نیز مى

و هر کس بر خدا توکّل کند )و از دیگران ببرد(،  [147];(حَسْبُهُوَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ )

 خدا او را کافى و بس است.

 :فرمود( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول

 قه من حیث ال یحتسب و من انقطع الى الدنیا ومن انقطع الى اهلل کفاه اهلل کلّ مؤونة ورز

 را او حاجات و کارها ى هر کس به سوى خدا وابسته باشد، خدا همه ;[148]کله اهلل الیه
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 دنیا به هرکس و شود مى تأمین اش ه روزىرسید نمى گمانش که جایى از و کند مى کفایت

 .گذارد وامى دنیا به را او خدا گردد، وابسته

دست حاجت چو برى پیش خداوندى بر *** که کریم است و رحیم است و غفور است و 

 ودود

 مقصود بى نرود در این از خواهنده هیچ***  پایان کرمش نامتناهى نِعمش بى

 توکّل در چه کارهایى باید باشد

ضمناً بعضى از کارها از قدرت و توانایى انسان بیرون است، که باید این کارها را به خدا سپرد 

 نباید یهودهب زحمت و کرد نباید جا و به مقتضاى توکّل باید امید به خدا داشت و کوشش بى

ند بک را خود تفعالیّ و سعى باید انسان جا این ;آید مى بر انسان از کارها از بعضى ولى ;کشید

مثل انتخاب کسب و تحصیل روزى و دنبال علم و دانش رفتن  ;و هیچ منافاتى با توکل ندارد

و تجارت و خرید و فروش و حتى کمك گرفتن از بعضى افراد یا مشورت کردن به آنان، که 

 ;این امور در روایات وارد شده است و باید انسان همّت بلند داشته باشد و آنها را دنبال کند

 . دهد مى انجام اسباب ى بحث پیشین گذشت که خدا کارها را به وسیلهچون در 

 هر که دانه به زمستان نفشاند در خاك *** چه امیدى بُوَد از دخل به تابستانش

یا در  ;باید شخم کرد و دانه پاشید و با توکل به خدا منتظر برداشت محصول و زراعت بود

 کارها از عضىب به جستن توسّل ;ا به سفر رفتمسافرت باید توشه برداشت و با توکل به خد

 .ها این امثال و رفتن رمّال و گیر فال دنبال مثل ;است عقل و شرع خالف

 درجات توّکل

 و یلوک به امید مثل خدا به انسان امید که آن اوّل: دارد درجه سه توکل اند علما فرموده

 که انسان امیدش به خدا مثل این دوّم ;است توکل ضعیف ى درجه این که باشد، نماینده

 غذا یا آب از خواهد، مى چه هر و شناسد حال کودك به مادرش باشد که غیر از او را نمى

 وّمس قسم و ;زند مى صدا را مادر باشد، داشته کار هر و چه هر و آورد مى پناه او به شیر، یا

و این  بداند محض قدرت بى نموده فراموش را خود و باشد خدا به امیدش که آن

 دست زیر ى مرده ;الغسّال یدى بین کالمیّت: اند گفته که است توکّل قسم ترین شریف

 و آمد یلجبری بیندازند، آتش در را او خواستند وقتى که است ابراهیمى توکّل این. غسّال

 را ها تشآ این تمام بخواهى اگر: گفت آمد باد. فرشته نه تو به: گفت دارى؟ حاجتى گفت

 را تشآ بفرستم را آب: گفت آمد آب. فرشته نه: گفت. فرستم ى نمرودیان مىها خانه به

: گفت پاسخ کن، اظهار و بگو دارى حاجت که آن به گفت جبرییل نه گفت. کند خاموش

خودش خبر دارد دیگر الزم نیست من بگویم. این نوع توکّل  ;علمه بحالى حسبى عن سؤالى

 بسیار نادر و عزیزالوجود است.
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 دست آوردن توکل راه به

و راه تحصیل توکل سعى در تقویت ایمان و عقیده است که خداوند تبارك و تعالى آنچه به 

آن نیاز داشتیم، پیش از آن که خود بدانیم به ما مرحمت فرمود، از نیستى به هستى در آورد 

ید با و ;بودند ما حفظ از خبر بى آنان که حالى در ;و در صلب پدر و رحم مادر پرورش داد

دقّت کرد که خداوند تعهّد روزى بندگان را نموده است و ضامن رزق و روزى آنان شده 

است و همان گونه که تاکنون قبل از خلقت ما لطف و کرمش بر ما بوده، بعد از این نیز چنین 

 كی یك را الهى هاى نعمت تمام عرفه روز دعاى در( السالم علیه)حسین خواهد بود. امام

 و اشیمب عرفات در کند نصیب خدا که فرماید این قدر شیرین و جذاب بیان مى و شمرد مى

 تشیّع نگفره و شیعه براى که است دعاهایى جمله از و ببریم لذّت و بخوانیم توجّه و حال با

 املک شرح و ترجمه کاش اى ;دانیم نمى را آن قدر که حیف. است درّ و پرگوهر گنج یك

 مى انسانى در آن دعا جمع است.اسال معارف تمام زیرا ;بشود

 دارى خور وظیفه ترسا و گبر***  غیب ى اى کریمى که از خزانه

 دوستان را کجا کنى محروم *** تو که با دشمنان نظر دارى

 . کفران نعمت و ناسپاسى66

که  اهىر در ها نعمت نکردن صرف و ناسپاسى و الهى هاى کفران نعمت و نشناختن نعمت

 ستا انسان از ها رضاى خداى تعالى در آن است، موجب شقاوت و بدبختى و گرفتن نعمت

 :فرماید مى تعالى خداى. گردد مى نیز آخرتى عذاب سبب بسا چه و

به خاطر بیاور  [149];(وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِی لَشَدِیدٌ)

 آنها تماًح آوردید، جا به مرا هاى نعمت شکر اگر که کند هنگامى که پروردگار شما اعالم مى

 است. ختس من عذاب و کیفر راستى به پس کردید نعمت کفران اگر و کنم مى زیاد را

 و به زودى شکر گزاران را پاداش خواهیم داد. [150];(وَ سَنَجْزِی الشّاکِرِینَ)

 :است فرموده آورد جا به را حسنه صفت این تواند نمى اى و از آن جا که هر بنده

 اندکى از بندگان من شکرگزارند. [151];(لِیلٌ مِنْ عِبادِیَ الشَّکُورُوَ قَ)

 :فرمود( وآله علیه اهلل صلى)اهلل رسول

اجر المبتلى لشاکر له من االجر کالطاعم الشاکر له من االجر کاجر الصائم المستحب و المعافى ا

 باشد شاکر که اى خورنده ;[152]الصابر و المعطى الشاکر له من االجر کاجر المحروم القانع

ید به ثواب دارد( و اجر تندرستِ ام که) است دار روزه مثل اجرش ،(مستحبى ى روزه بى)

 به معطى ;شاکر مثل بیمار صابر است و غنىِ شکرگزار )که در راه خدا مال بدهد یا بگیرد

 .باشد انعق که است محرومى مثل اجرش ،(مفعول اسم ى صیغه به معطى یا فاعل اسم ى صیغه

زد او بود. و حضرت ن بود عایشه نوبت شب یك که است شده روایت( السالم علیه)باقر از امام

 تعباد و خوانى مى نماز تمام) افکنید عرض کرد چرا شما خودتان را به رنج و تعب مى

 زیدهآمر را شما ى آینده و گذشته گناهان تمام خداوند که است این نه مگر ؟(کنید مى
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( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول [153](لِیَغْفِرَ لَكَ اللّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ) است؟

 :فرمود

 [154]نباشم؟ گزارى ى سپاس آیا بنده ;اال اکون عبداً شکورا

 : گوید سعدى مى

 اتفاق به و ;مخلوقات ترین در صورت ظاهر انسان اشرف مخلوقات است و سگ پست

 .است ناسپاس آدمىِ از به شناس حق سگِ نظر، اهل و خردمندان

 سنگ نوبتش صد زنى گر نگردد***  فراموش هرگز  اى سگى را لقمه

 جنگ در تو با آید چیز تر کم به***  را اى وگر عمرى نوازى سفله

 الهى هاى شکر نعمت

 و است الىتع بارى ضدّ صفت ناسپاسى، شکرِ منعمِ حقیقى، پروردگار جهان هستى، حضرت

 نیم که قابل شمارش نیستند.بدا او از داریم آنچه تمام که است این به شکر

 بشمرید، را الهى هاى اگر نعمت [155];(وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّهِ ال تُحْصُوها إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَحِیمٌ)

 ا حساب کنید. ر آنها تمام توانید نمى

به راستى خداى تعالى بخشاینده و مهربان است. و باید از هوا و آب و زمین و امنیّت و اعضا 

 توانیم و جوارح و زن و فرزند، که هر چه بشمارم تمام شدنى نیست، خوشحال باشیم که مى

ه رخواخی نیز جان و دل در باید و ;کنیم او خشنودى و خواست و رضا تحصیل صرف را آنها

. رددگ مخلوق باشیم و شکر نعمت موجب سعادت و رفع بال و سبب زیادتر شدن آن مى

 :فرمود( السالم علیه)صادق امام

سه  ;[156]ثالث ال یضّر معهنّ شىء: الدعا عند الکرب و االستغفار عند الذنب و الشکر عند النعمة

 طلب ال،ب و گرفتارى وقت در دعا: رسد چیز است که با وجود آنها هیچ ضررى به انسان نمى

 .نعمت هنگام در کردن شکر و گناه وقت در آمرزش و استغفار

 راه شکرگزارى

 :است چیز چند به الهى هاى شکر نعمت

 ;که سرتاپاى انسان غرق نعمت است باطن، و ظاهر هاى اوّل، معرفت و شناخت نعمت

 جور ینا اگر که باالترها، به نه دنیایى، امور در خود از تر دوّم، نظر و دقّت به پایین دست

 ;بیند مى طلبکار خدا از را خود همیشه انسان باشد

اکنون  ىول کند، استفاده نعمت این از توانست سوم، این که فرض کند او مرده بود و نمى

زنده است و آن را دارد و چه بسیار مردگان و رفتگان که آرزوى آمدن در دنیا و قدرشناسى 

 ;دارند را ها از این نعمت

 بیاوریم خاطر به داشتیم عمرمان ایام در که را هایى سختى و ها بیمارى و ها چهارم، گرفتارى

 ;مت بشماریمغنی را آن شدیم خالص و کردیم پیدا نجات آنها از که این از و
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پنجم آن که اگر گرفتارى و مرض و مصیبتى داریم، فکر کنیم اگر بدتر از این داشتیم چه 

 .بکنیم توانستیم مى چه و شد مى

 [157]روزى اگر غمى رسدت تنگدل مباش *** رو شکر کن مباد که ازین بد بتر شود

و راه شکرگزارى به زبان تنها نیست، بلکه عالوه بر شکر زبانى، شکر هر نعمتى مناسب خود آن 

نعمت است، مثال شکر سالمتى به انجام عبادات واجبه و مستحبه است. شکر مال به پرداخت 

 قوق مستحبّه از صدقاتحقوق واجبه از خمس و زکات و فطره و کفّارات و غیره و هم چنین ح

 به والدا شکر و ;ها این امثال و بینوایان و بیچارگان گیرى ى رحم و دست و خیرات و صله

 زندگى ایلوس و اثاثیه و اسباب شکر و ;است اسالمى معارف دادن یاد و دینى صحیح تربیت

شکالت م از ایىگش گره شخصیت و آبرو شکر و ;است همسایگان و دیگران براى کارگشایى به

و گرفتارى مؤمنین است. خالصه شکر هر چیزى مناسب با خود آن نعمت است که باید غیر 

 [158]از شکر زبانى و حمد و سپاس خدا، شکر عملىِ آن نعمت را نیز به جا آورد.

 ى بازوى توانا *** گرفتن دست ناتوان است  شکرانه

 نعمتشان ورند،آ نمى حساب به هیچ را دیگران و هستند خودشان فکر به فقط ها این که بعضى

 اکسىت منتظر خیابان کنار اى بیچاره دارد، هم جا است، اتومبیل سوار. داشت نخواهد دوام

 .شود مى رد پرگاز هیچ، کند نمى سوار است،

 دانى که چرا خدا به تو داده دو دست *** من معتقدم که اندر آن سرّى هست

 یك دست به کار خویشتن پردازى *** با دست دگر ز دیگران گیرى دست

 تابى . جزع و بى63

 فریاد و ناله از است عبارت ها، گرفتارى و مشکالت و ها مصیبت در نمودن تابى جزع و بى

 به خود زدن و گفتار ناشایست داشتن و امثال اینها که کشف یا و کردن پاره لباس و کشیدن

. تاس الهى تقدیرات از نارضایتى حقیقت در و کند از ضعف ایمان و نفس انسانى مى

 :فرمود( وآله علیه اهلل صلى)اهلل رسول

انّ عِظم الجزاء مع عظم البآلء و انّ اهلل اذا احبّ قوماً ابتالهم، فمن رضى فله الرضا و من 

پاداش بزرگ بر بالى بزرگ است و به راستى هنگامى که خدا  ;[159]فله السخط سخط

 خدا اشد،ب راضى کس هر پس ;سازد مردمى را دوست داشته باشد، ایشان را به بال مبتال مى

 (.تاس ناخشنود و)کند ضى است و هر کس خشم کند، خدا نیز بر او خشم مىرا او از نیز

 هک آن جز برد، نمى سودى هیچ کردن فزع و جزع با که داند و انسان عاقل و خردمند مى

 رىگرفتا و مرض موجب بسا چه و تر بیش عذاب موجب و دهد مى نشان را خود نفس ضعف

 برص اگر شاید و برد پاداش خود را از بین مى و اجر و ثواب طرفى، از و شود خود تر بیش

 دزد یا هکرد گم مالى اگر مثال ;است بهتر او براى گیرد، کار به را خود درك و عقل و کند

 مریضىِ اگر یا ;باشد درمان و عالج فکر تواند مى تر کم کند، تابى بى اگر ها، این امثال و برده
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ند راه چاره و درمان را پیدا کند و خود را گم توا مى بهتر تأنى و صبر با باشد، داشته سخت

 نکند که بد بدتر نشود.

 صبر و شکیبایى

ضد این صفت، صبر و بردبارى و اطمینان نفس و ترك اضطراب و خود را گم نکردن است 

که بسیار پسندیده و عاقالنه و موجب اجر و پاداش اخروى است. صبر انواع مختلف دارد: 

 و مصیبت رب صبر و ها بر بر ترك گناه و معصیت و میل به شهوتصبر بر طاعت و عبادت، ص

. آخرت رد هم و دنیا در هم است، برکت و خیر موجب و راقیه مراتب از صبر صفت انصافاً. بال

 :فرمود(السالم علیه)المؤمنین امیر

عَهُ وَ لَا جَسَدِ وَ لَا خَیْرَ فِی جَسَد لَا رَأْسَ مَوَ عَلَیْکُمْ بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِیمَانِ کَالرَّأْسِ مِنَ الْ)

 که مکن مى سفارش پنج شما به فرماید مى)در ضمن حدیثى که  [160];(فِی إِیمَان لَا صَبْرَ مَعَهُ

 سر ى منزله هب ایمان به نسبت صبر راستى به. بردبارى و صبر به باد شما بر(. است مهم خیلى

 (.پذیراست تأثیر صبر از کماالت و فضایل تمام زیرا) ;بدن به نسبت است

مانى که صبر یو هیچ خیر و نیکى نیست در بدنى که سر نداشته باشد و هیچ خیرى نیست در ا

 کماالت تمام هب رسیدن که بیند و شکیبایى همراه نداشته باشد. اگر تدبر و تأمل کنید، مى

 کى نباشد، رصب اگر. آخرتى چه دنیایى چه دارد، شکیبایى و صبر به نیاز ایمانى، ـ انسانى

ن تشنه ستاتاب در ساعت پانزده یا شود، بیدار نماز براى صبح شیرین خواب از تواند مى مؤمن

و گرسنه بماند، یا یك پنجم مالش را در راه خمس و یك دهم را در زکات پرداخت کند، یا 

. ستا طاعت بر صبر ها مشکالت جسمى و روانى و مادّى حج را تحمّل و برداشت کند؟ این

 فروشى مک و ربا و قمار مثل در بکشد، دست حرام مال از تواند مى مؤمن کى نباشد، صبر اگر

 کى اشد،نب صبر اگر. است معصیت ترك بر صبر ها نا و غنا و دروغ و غیبت؟ اینز ترك یا

 ار خود غیره و خواهر و برادر و مادر و پدر از دوستان، و کسان و عزیزان فراق بر تواند مى

 ها ینا نماید؟ تحمل را ها مصیبت این و ندهد انجام خدا رضاى خالف بر کارى و نکند گم

 ست.ا مصیبت و بال بر صبر

 راه تحصیل صبر و شکیبایى

 است هایى راه به دست آوردن این صفت حسنه، اوّل دقّت در اخبار و احادیث و داستان

 رد بداند و شد، عرض اى نمونه که است، شده وارد آن پاداش و اجر و صبر شرافت در که

 که زمان کند فکر که این دوّم ;داد خواهد او به پاداش و مقام و درجه خداوند صبر، عوض

 صبر کوتاه و زودگذر است و باالخره گرفتارى هرچه باشد تمام شدنى است. 

پس حتماً با  ;به راستى براى هر مشکلى آسانى است ;(إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً)

 مشکل آسانى است و در پى خواهد آمد.

 دیگر روزگار چون شکر آید بار***  زهر از تر بگذرد این روزگار تلخ

 آید ظفر نوبت صبر اثر بر***  اند صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم
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 مگر ؟دارد اثرى و فایده چه ناله و آه یا فزع و جزع یا صبرى سوم آن که دقّت کند که بى

. ردب نمى سودى کند، اذیت را خود تر بیش که آن جز تابى، بى با شود؟ مى زنده مرده

 «.آنچه مقدر است شدنى است ;قدر کائنالم» باالخره

  دهند مى ستم به نستانى گر***  دهند آنچه نصیب است نه کم مى

چهارم آن که در احوال بزرگان تأمل کند، از انبیا و ائمه و صالحین که به چه بالها و 

 :فرمود نادهج به(السالم علیه)مجتبى حسن امام ;اند کرده صبر و شده گرفتار هایى مصیبت

 هیچ یك از ما نیست جز آن که مسموم یا شهید شدیم.  [161];ما منّا االّ مسموم او مقتول

و همین نشان سعادت و شرافت ایشان است. صبرِ بعضى از علما مثل مرحوم امام)قدس سره(بر 

مصیبت و مرگ مشکوكِ )شاید شهادت( مرحوم حاج سید مصطفى، همه دیدند و نوشتند و 

 گفتند که انصافاً کم نظیر بود.

 دهند مى ترش بیش بال جام***  است تر هر که در این بزم مقرّب

چون گفتیم  ;ناگفته نماند که صبر و شکیبایى هیچ منافاتى با دل سوختن و اشك ریختن ندارد

ست از تحمّل گرفتارى، و آه و ناله و شکوه نکردن و اظهار نارضایتى از خدا و صبر عبارت ا

کارهاى او ننمودن ولى شکستن دل و جارى شدن اشك مقتضاى طبع و احساس بشریت، 

 اهلل لىص)اکرم رسول که است شده نقل لذا ;بلکه حکایت از عطوفت و کمال ایمان است

 ریه کرد و اشك ریخت و فرمود:گ ابراهیم، فرزندش مصیبت در( وآله علیه

 دل و شود اشك جارى مى ;[162]العین تدمع و القلب یحزن و ال یقول ما یسخط الرب

 .گوید نمى باشد خدا رضاى برخالف که چیزى و سوزد مى

 شده وارد (السالم علیه)حسین مه روایت که در فضیلت گریه بر مصائب امامو شاید این ه

 ترقّى اىبر را مصیبت همه آن که باشد، حضرت آن بر جستن تأسى آن، جهات از یکى است،

 خارافت که هم ما پس ;نداشت نظر در چیزى خدا رضاى جز و کرد تحمل اسالم مقدس دین

د یاد بگیریم و دنباله رو آنان باشیم. حضرت بای داریم، را بزرگواران آن از پیروى

 :فرمود شبیب بن ریّان به( السالم علیه)رضا امام

فانّه ذبح یهما السالم()علیابن شبیب ان کنت باکیاً لشىء فابك للحسین بن علىّ بن ابى طالب

پسر شبیب، اگر در هر مصیبتى بخواهى گریه کنى، بر مصیبت جدّم  ;[163]کما یذبح الکبش

 .بریدند سر گوسفند مانند را او که آن چه کن، گریه( السالم علیه)حسین امام

  
 یراً بجاه محمّد و آله الطیبین الطاهرین اللّهم اجعل عاقبة امرنا خ

 و للّه الحمد على کلّ نعمة و حال و صلّى اهلل على خیر خلقه محمّد و آله

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.
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 .34 ى آیه ابراهیم، ى سوره. [1]

 .53 ى آیه نساء، ى سوره. [2]

 .6ج  ،السعادات جامع .[3]

 .196، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج ;1191 ص االسالم، فیض البالغه، نهج. [4]

 .663، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج ;1651 ص االسالم، فیض البالغه، نهج. [5]

 .151، ص 6ج  السعادات، جامع. [6]

 .124، ص 6، ج السعادات جامع. [7]

 .58 ى آیه احزاب، ى سوره. [8]

 .125، ص 6ج  السعادات، جامع. [9]

 همان.. [10]

 .127، ص 6ج  ،السعادات جامع .[11]

 .34ص  تحف العقول، ، و128همان، ص . [12]

 .22 ى آیه مائده، ى سوره. [13]

 .181، ص 6ج  ،السعادات جامع. [14]

 .81، ص 111، ج و بحار، 181، ص 6، ج السعادات جامع. [15]

 .1623 ص االسالم، فیض البالغه، نهج. [16]

 .653 ص االسالم، فیض البالغه، و نهج، 665، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج. [17]

. 111، ج بحاراالنوار و ،392، ص 11ج  ،وسائل الشیعة ;186، ص 6ج  ،السعادات جامع. [18]

 .74ص 

 .114 ى آیه عمران، آل ى سوره. [19]

 . 388، ص 8، ج سفینة البحار. [20]

 .345، ص 6، ج ، و اصول کافى193، ص 6، ج السعادات جامع. [21]

 .63 ى آیه اسراء، ى سوره. [22]

 .616، ص 6ج  السعادات، جامع. [23]

 .616، ص 6، ج السعادات جامع .[24]

 همان. .[25]

 همان.. [26]

 .63 ى آیه اسراء، ى سوره. [27]

 .64 ى آیه ،(اسرائیل بنى) اسراء ى سوره. [28]

 .613، ص 6ج  ،السعادات جامع .[29]

 .614همان، ص .[30]
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 .613همان، ص .[31]

 .87، ص کلیات سعدى. [32]

 .65 ى آیه رعد، ى سوره. [33]

 .198، ص 6، ج السعادات جامع. [34]

 همان.. [35]

 .362، ص 3ج  البحار، و سفینة ،611، ص 6، ج السعادات جامع. [36]

 .362، ص 3، ج البحار سفینة، 611، ص 6، ج السعادات جامع .[37]

 همان.. [38]

 همان.. [39]

ص اوصاف روزه داران،  نگارنده،: ك.ر رحم ى صله ى درباره تر براى اطالع بیش. [40]

76. 

 .612 ، ص6، ج السعادات جامع. [41]

 همان.. [42]

 همان.. [43]

 .16 ى آیه حجرات، ى سوره. [44]

 .19 ى آیه نور، ى سوره. [45]

 .618، ص 6، ج السعادات جامع. [46]

 .629 ص ،61 ج الحدید، ، ابن ابىالبالغه شرح نهج. [47]

 .447، ص 1، ج غرر الحکم .[48]

 .617، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج. [49]

 .618، ص 6، ج السعادات جامع .[50]

 .618، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج. [51]

 .617، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج. [52]

 .1 ى زه، آیههم ى سوره. [53]

 .11 ى آیه قلم، ى سوره. [54]

 .616ص  ،6، ج السعادات جامع. [55]

 همان.. [56]

 .619همان، ص . [57]

 .1 ى آیه انفال، ى سوره. [58]

 .612، ص 6، ج السعادات جامع .[59]

 همان.. [60]

 .612همان، ص . [61]

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref31
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref32
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref33
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref34
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref35
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref36
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref37
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref38
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref39
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref40
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref41
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref42
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref43
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref44
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref45
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref46
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref47
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref48
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref49
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref50
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref51
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref52
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref53
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref54
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref55
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref56
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref57
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref58
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref59
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref60
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/akhlagh%20eslami/6.htm#_ftnref61


185 

 

 .316، ص 6، ج اصول کافى. [62]

 ، الباب احکام العشرة. وسائل، و 664، ص 6، ج جامع السعادات. [63]

 .436، ص تحف العقول. [64]

 .7ص . [65]

 .664، ص 6ج . [66]

 .598، ص 8ج  ،وسائل الشیعه .[67]

 .662، ص 6ج . [68]

تعبیر به حسنه و مستفیضه ، مرحوم شیخ از این روایت 358، ص 6ج  ،اصول کافى. [69]

 .است صحیحه ظاهراً حقیر نظر به ولى کند، مى

 .16 ى آیه حجرات، ى سوره. [70]

. )این روایت در 634، ص 6، ج السعادات جامع، و 626، ص 75ج  بحاراالنوار،. [71]

 .(است شده نقل اکرم از رسول السعادات جامع

 .314ص . [72]

 .357، ص 6، ج و اصول کافى، 634، ص 6ج  السعادات، جامع. [73]

 .همان. [74]

 .635همان، ص . [75]

 .631، ص 6ج  ،السعادات جامع. [76]

 همان.. [77]

 .1639 ص االسالم، فیض و ;617، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج. [78]

 .1612 ص االسالم، و فیض ;611ص  ،6محمد عبده، ج  البالغه، نهج. [79]

 .115 ى آیه نحل، ى سوره. ][80

 .648، ص 6ج  ،السعادات جامع. [81]

 .649، ص 6، ج السعادات جامع ، و455، ص 7ج  ،سفینه البحار .[82]

 .649، ص 6، ج السعادات جامع. [83]

 همان.. [84]

 .649، ص 6، ج السعادات جامع. [85]

 انسان اضطرار موقع در اگر ام ، چاپ طاهر، بنده نوشته51در ص مکاسب، در حاشیه . [86]

 انسان روغىد هر در چون نیست، جایز نباشد اضطرار اگر و است جایز کند توریه که باشد بلد

 کند. توریه تواند مى عارف

 .47، ص خزائن نراقى. [87]

 .83 و 18 ى آیه یوسف، ى سوره. [88]

 .338، ص 6ج  ،اصول کافى. [89]
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 .11 ى آیه نساء، ى سوره. [90]

 .643، ص 6، ج السعادات جامع. [91]

 .511، ص 6ج  ،اصول کافى ، و623همان، ص . [92]

 همان.. [93]

 .115ص ، 6، ج اصول کافىو  ;623، ص 6، ج السعادات جامع. [94]

 .136ص . [95]

 .667، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج .[96]

 .644همان، ص  .[97]

 .627، ص 6ج  ،السعادات جامع. [98]

 .671، ص 6، ج السعادات جامع. [99]

 همان.. [100]

 .83 ى آیه قصص، ى سوره. [101]

 .46 ص االسالم، فیض ، و32، ص 1محمد عبده، ج  البالغه، نهج. [102]

فریده دیبا، مادر فرح، در آخر خاطراتش نوشته است، اگر فرضاً روز دیگر و به زندگى . [103]

 .512 ص .دهم نمى شاه به و دهم دیگر برگردم، دخترم را به یك کارگر، یا کارمند ساده مى

 .جبر ى ، ماده537، ص 1، ج البحار سفینة. [104]

 مى.فروغى بسطا. [105]

 .111 ى آیه کهف، ى سوره. [106]

 .91، ص 6، ج السعادات جامع. [107]

 .691، ص 6ج  ،السعادات جامع. [108]

 .311همان، ص . [109]

 .86 ى آیه ص، ى سوره. [110]

 .51 ى آیه بینه، ى سوره. [111]

 .111 ى آیه کهف، ى سوره. [112]

 .313، ص 6ج  السعادات، جامع. [113]

 .18ص . [114]

 .5 ى آیه فاطر، ى سوره و ،33 ى آیه لقمان، ى سوره. [115]

 .14 ى آیه حدید، ى سوره. [116]

 .1144 ص االسالم، ، و فیض171، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج. [117]

 .السعادات جامع. [118]

 .99 ى آیه حجر، ى سوره. [119]

 .15، ص 41ج  بحار االنوار،. [120]
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 .127، ص 73ج بحاراالنوار،  ،163، ص 1ج  البحار، سفینة .[121]

 .69، ص 3، ج السعادات جامع. [122]

 .67، ص 3، ج السعادات جامع. [123]

 .312کلیات سعدى ص . [124]

 .161، ص 1ج البحار،  سفینه .[125]

 .676، ص 6، ج اصول کافى .[126]

 .14 ى آیه مطففین، ى سوره ،673، ص 6، ج اصول کافى. [127]

 .666 ى آیه بقره، ى رهسو. [128]

 .119 ى آیه النساء، ى سوره. [129]

 .51، ص 3، ج السعادات معجا. [130]

 . 51، ص 3، ج السعادات جامع. [131]

 .435، ص 6، ج اصول کافى .[132]

 .65، ص 88ج بحار، . [133]

 .371ص . [134]

 .38، ص 3ج مجمع البیان، . [135]

 .112 و 48 ى آیه نساء، ى سوره. [136]

 .53 ى آیه زمر، ى سوره. [137]

 .137ص اوصاف روزه داران، راجع به دقّت در حساب و محاسبه، ر.ك: نگارنده، . [138]

 .73، ص 3ج  ،السعادات جامع. [139]

 .121، ص 3، ج السعادات جامع .[140]

 .121همان، ص . [141]

 .1622 ص االسالم، ، و فیض631، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج .[142]

 .124. ص 3ج  ،السعادات جامع ;8و  7، ح 21، ص 6ج  ،اصول کافى. [143]

 .79ص  ،کلیات سعدى. [144]

 .193 ى آیه اعراف، ى سوره. [145]

 .3آیه مائده، ى سوره. [146]

 .3 ى آیه طالق، ى سوره. [147]

 .177، ص 6، ج السعادات جامع. [148]

 .7 ى آیه ابراهیم، ى سوره. [149]

 .145 ى آیه عمران، آل ى سوره. [150]

 .13 ى آیه سباء، ى سوره. [151]

 .94، ص 6ج اصول کافى،  ;196، ص 3، ج السعادات جامع. [152]
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 .1 ى طه، آیه ى سوره. [153]

 .95، ص اصول کافى، 196، ص 3ج  ،السعادات جامع .[154]

 .18 ى آیه نحل، ى سوره. [155]

 .95، ص 6، ج اصول کافى ،196، ص 3، ج السعادات جامع. [156]

 حافظ. [157]

 .44، ص داران اوصاف روزهر.ك: نگارنده، . [158]

 .664، ص 3ج  السعادات، جامع. [159]

 .1113 ص االسالم، ، فیض154، ص 6محمد عبده، ج  البالغه، نهج. [160]

 .139، ص 44، بحاراالنوار. [161]

 .641، ص 3ج  ،السعادات جامع. [162]

 .682، ص 44ج  ،بحاراالنوار. [163]
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 8…           موضوع علم اخالق

 8…    فایده و ارزش علم اخالق

 9…           ارزش اخالق حسنه در اسالم

 11…          تزکیه مقدم بر تعلیم

 11…       شناخت مسائل اخالقى

 16…    چهارگانه قواى تعدیل عدم و تعدیل ى نتیجه

 13…   جهل                   عاقله ى قوّه              جربزه

 13…  خمودى                  شهویّه ى قوّه              شَرَه

 13…      نصیحت و پند

 14…       منشأ دستورات اخالقى چیست؟

…14 

 15…     عقل عملى و عقل نظرى

 15…  حسن و قبح ذاتى

 12…    وجدان اخالقى در آیات و روایات

 12…           نقش دین در اخالق

 18…  اخالقى هاى نیت در ارزش

 61…    کارهاى تعبدى و توصلى

 61…            نقش نیّت در اخالق اسالمى

 61…   حسن فاعلى و حسن فعلى

 63…     اخالق فردى و اجتماعى

 64…           اخالق محموده و اخالق رذیله

 64…       نفسانى امراض ى معالجه و گیرى راه پیش

 65…            فصل دوم

 65…    عاقله ى هصفات نشئت گرفته از قو
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 67…      جربزه و جهل

 68…        شرافت حکمت و علم

 31…    اخالق جایگاه و علوم بندى درجه

 36…   قصد قربت در تحصیل علم

 36…      عاقله ى سایر رذایل مربوط به افراط و تفریط در قوه

 35…            فصل سوم

 35…  شهویه ى صفات نشئت گرفته از قوّه

 37…      به سسپ و عفت، توصیف و تمجید نیز و ها این دو صفت است. ابتدا به بیان مذمّت این

 37…      شره یا عیاشى

 38…         شکم پرستى

 39…      افراط در شهوت جنسى

 41…   خمودى

 41…         عفّت یا حدّ اعتدال در شهوت

 43…   9اکرم پیامبر زوجات تعدّد ى درباره اى نکته

 45…     نتیجه

 42…          عفت شکم

 47…           عفت دامن

 48…            ایران اسالمى و جهان کنونى

 49…           عفت زبان

 49…           شهویه ى صفات ناشى از افراط و تفریط در قوه

 49… حبّ دنیا

 51…           دنیاى مذموم و دنیاى ممدوح

 56…     دنیاى مذموم و نکوهیده

 54…          حدیث کودکى و خود پرستى

 54…        نکوهش دنیا

 55… 7دنیا از دیدگاه امیرالمؤمنین

 52…    از زبان ضرار در حضور معاویه 7اوصاف امیرالمؤمنین

 59…           العاقل یکفیه االشاره

 21…         اند زده دنیا براى که هایى مثل

 26… حبّ مال و ثروت

 26…          مذمت مال

 24…           یك داستان آموزنده
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 25…           زهد چیست و زاهد کیست؟

 22…          عباس ابن به 7امیرالمؤمنین جالب ى نامه

 71…            (ره)خمینى زهد امام

 71…    یك حقیقت تلخ

 71…        نیازى صفت غنا و بى

 73…     فقر و تنگدستى

 74…         فقر افضل است یا غنا

 75…     روایاتى در مذمت فقر و جمع آنها با روایات مدح آن

 72…      روایات بین جمع و کالم ى نتیجه

 77…            سزاوار است که فقیر این صفات را داشته باشد

 81… فقیر سائل به کف

 86…     مال طلبى حرص یا فزون

 83…        قناعت و زندگى ساده

 85…           درمان و عالج حرص و تحصیل قناعت

 88…       طمع

 89…   مردم از نیازى استغنا و بى

 91…        بخل

 93… سخاوت و بخشش

 92…      راه درمان بخل و تحصیل سخاوت

 98…   درجات سخاوت

 98…         سخاوت ى ایثار باالترین درجه

 99…         انواع انفاق

 99…   انفاق واجب و غیر واجب

 111…    زکات

 116…            چرا دادن زکوة و خمس واجب است؟

 113…          آداب مستحبى پرداخت زکات

 114…     :فرماید مى 7صادق امام

 115…     شرعى ى مسئله

 117…        فقرا ى وظیفه

 117…       :فرماید مى 7رضا امام

 118…      خمس

 111…     فرزند و زن ى تأمین مخارج و نفقه
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 111…     انفاق مستحب

 111…     صدقه

 113…        یك اتفاق جالب در صدقه دادن

 114…     ثواب آب دادن

 114…      هدیه و بخشش

 115…       مهمانى و ضیافت دادن

 117…   در پنج مورد اطعام مستحب است.

 118…    مهمان ى آداب سور دادن و وظیفه

 118…           آداب دعوت شونده

 119…  الحسنه دادن قرض

 161…        مهلت دادن به بدهکار

 161…          اقسام بخشش و هدیه

 166…          یك داستان عجیب و آموزنده

 163…      صدقات جاریه یا کار خیر بادوام

 163…        خوارى حرام

 165…         ناك شبهه باشد که نانى ى لقمه

 162…        ها انواع مال

 162…        فرق بین رشوه و هدیه

 168…            اجتناب از مال حرام یا ورع

 131…      خیانت و غدر

 131…     امانت

 136…           گفتار باطل و عفت در کالم

 133…   تمجید از خموشى و صمت

 134…            مشق قدیم

 135…      ز خموشى کسىپشیمان نگشت ا

 135…        داستان شیرین کالمى و حقیقت گویى طاوس یمانى

 137…         فصل چهارم

 137…  غضبیه ى صفات نشئت گرفته از قوّه

 139…       تهوّر

 141…          غضبیه ى جبن و تفریط در قوه

 141…    شجاعت و دلیرى )پُردلى(

 146…           غضبیه ى صفات ناشى از افراط و تفریط در قوه
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 146…       خوف و ترس

 146…         اقسام خوف

 146…        خوف زشت و مذموم

 143…       اسباب خوف از مرگ

 144…            از جمادى مُردم و نامى شدم

 142… بعضى باید از مرگ بترسند

 151…      وارد شده است؟ چرا در بعضى دعاها ترس از مرگ

 153…        خوف پسندیده )خوف از خدا(

 155…         نباید خوف از خدا به حدّ یأس از رحمت او برسد

 152…          چگونه خوف پسندیده را تحصیل کنیم؟

 158…          خوف از سوء خاتمه و سرانجام

 159…          ضعف نفس و بزدلى

 159… استقامت

 121…     بینى تى و خودکمدون هم

 121… بلند همتى

 121…     درجات و عالى مراتب به رسیدن در کوشش و سعى و همّتى بلند همتى، دون ضدّ 

 121…           حمیّتى بى و غیرتى بى

 126…     حمیت و غیرت

 124…      عجله و شتاب

 124…          وقار و تأنى

 125…    سوءظنّ و بددلى

 122…            حسن ظن

 127…  غضب و خشم )تند خویى(

 129…        درمان غضب

 171…     حلم و بردبارى

 171…        فرق حلم و کظم غیظ

 173…          انتقام جویى

 173…     عفو و گذشت

 174…   خویى درشت و خلقى کج

 175…         خلقى خوش

 172…     بینى عُجب و خودبزرگ

 178…            بّرفرق عجب با تک
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 178…         درمان و عالج عجب

 181…      شکسته نفسى

 181…          یکى قطره باران ز ابرى چکید

 181…            جویى کبر و برترى

 183…    تواضع و فروتنى

 184… آدمى را معرفت باید نه جامه از حریر

 185…       تواضع براى متکبّر خوب نیست

 182…        فخرفروشى و عصبیّت

 187…         دلى قساوت و سخت

 187…            رقّت قلب

 188…  کتمان حق و انحراف از آن

 189…           گویى انصاف و حق

 191…           فصل پنجم

 191…   وهمیه ى صفات نشئت گرفته از قوه

 193…   ظلم و ستمکارى

 192…  تدر نزد خداوند بدى نیست فرامش

 197…       عدالت به معناى خاص

 198…      طاق کسرى جفت نام نیك اگر بینى هنوز

 199…          پذیرى انظالم یا ظلم

 611…           فصل ششم

 611…        غضبیّه و شهویه عاقله، ى صفات مربوط به سه قوه

 613…       . حسد )آرزوى زوال نعمت از دیگران(1

 615…  حسد هاى انگیزه

 615…          درمان و عالج حسد

 612…       ضدّ حسد )خیرخواهى(

 612…   . اهانت و تحقیر دیگران6

 617…         احترام و تعظیم مؤمن

 618…            . ترك امر به معروف و نهى از منکر3

 611…           سعى در امر به معروف و نهى از منکر

 611… شرایط امر به معروف و نهى از منکر

 616…        . قهر با برادر مؤمن4

 616…     آشتى و دوستى با مؤمنین
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 613…   . عقوق والدین5

 614…           نیکى به پدر و مادر

 612…        . قطع رحم2

 618…          رحم ى صله

 619…    ارحام چه کسانى هستند؟

 619…    هم، غمخوار هم باشیمبیا تا مونس هم، یار 

 661…   حقوق همسایگان

 661…       . عیب جویى و فاش کردن راز7

 663…            سخن چینى و نمّامى

 664…       رازدارى و پوشى عیب

 662…            . افساد بین مردم8

 662…  البین اصالح ذات

 667…            . شماتت9

 667…            . سخریه و استهزا و جدال و مراء11

 667…   9خدا رسول. بود خواهد کیفر و گناه موجب قطعاً که شود به غضب و دعوا مى

 668…          . افراط در شوخى و مزاح11

 668…     در 7جعفر بن موسى از. است شده نقل هایى مزاح 7امیرالمؤمنین و 9اکرم رسول

 669…       . غیبت و بدگویى از دیگران16

 631…        حرمت غیبت و سختى کیفر آن

 633…   حکم گوش دادن به غیبت

 634… موارد جواز غیبت

 635…    ستایش و تعریف دیگران

 632…  . دروغ گفتن13

 637…      توریه جایز است یا خیر

 638…         صدق و گویى راست

 638… . تهمت و افترا14

 639…   زبان زیانبارترین اعضاست

 641…    :فرماید مى 7 امیرالمؤمنین

 641…  . محبّت جاه و شهرت و ثناگویى15

 646…    درمان جاه طلبى

 643…            دریغا که بى ما بسى روزگار

 644…         دریدند پندار ى مردان خدا پرده
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 645…        . ریا و ظاهرکارى12

 642…     ى خفىریاى جلى و ریا

 642…      اخالص در نیّت و عمل

 648…    . غرور و فریفتن خود17

 649…        اسباب غرور

 651…           . طول امل و آرزوى دراز18

 653…    کن اعتماد عمل حسن بان بر سایه

 654…    . گناه و اصرار بر آن19

 655…       توبه و پشیمانى از گناه

 657…       گناهان کبیره و صغیره

 659…       . انکار تقدیرات الهى و اعتراض به آن61

 659…      خشنودى و رضا از کارهاى خدا

 621…   هرکه دل پیش دلبرى دارد

 621…       مقام رضا با دعا و خواهش منافات ندارد

 626…        . عدم توکّل به خدا و اعتماد کردن به دیگران61

 623…     ل به خدا و امید بریدن از غیرتوکّ

 624…        توکّل در چه کارهایى باید باشد

 625…      درجات توّکل

 625…    راه به دست آوردن توکل

 622…         . کفران نعمت و ناسپاسى66

 627…         الهى هاى شکر نعمت

 628…     راه شکرگزارى

 671…          تابى . جزع و بى63

 671…     صبر و شکیبایى

 671…   راه تحصیل صبر و شکیبایى

 674…         مصادر و منابع کتاب
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