
  

  اخالق اسالمي
  

  آية اهللا العظمي سيد محمد شيرازي

  

  علي کاظمي: ترجمه

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  مشخصات کتاب

   اخالق اسالمي:نام کتاب
  )قدس سره( آية اهللا العظمي سيد محمد شيرازي :مؤلف

   کاظميي عل:مترجم
   ياس زهرا:ناشر

   نسخه١٠٠٠٠ :شمارگان
   اول ناشر- هفتم :نوبت چاپ

  .ق.  ه١٤٢٤ شوال المکرم :اريخ چاپت
  ٧٧١٩٥٢٠ قم -نوا ي ن:يليتوگراف

   قم- عترت :چاپ
   تومان٦٠٠ :قيمت
  ٩٦٤-٨١٨٥-٢٣-٩ :شابک

  

  به مناسبت دومين سالگرد رحلت مرجع فقيد

  آية اهللا العظمي حاج سيد محمد حسيني شيرازي

  قم) ع(انتشارات ياس زهرا 
  ٠٩١٢٢٥١٠٥٢٦ :تلفن

  هنگي دار المهدي و القران الحکيمبه اهتمام مؤسسه فر
   سه راه صغير-اصفهان 

  ٢٢٩٩٠٢٤ :تلفن



 ٢

  :فهرست مندرجات

  ٤..............................................................................................................................مقدمه مؤلف

  ٦...................................................................................................................پاكيزگي: فصل اول

  ٦..........................................................................................................................................................................................پاكي چشم  
  ٩.....................................................................................................................................................................سركشي به خانه مردم 

  ٩............................................................................................................................................................................................پاكي زبان  
  ١٢........................................................................................................................................................................روي در سخن ميانه

  ١٢..............................................................................................................................................................پاكي ساير اعضا و جوارح   
  ١٥...................................................................................................................................................................قلب سليم و پاكي دل    

  ١٧...................................................................................................................................................................................بهداشت بدن 
  ١٩....................................................................................................................................................................................مسواك زدن

  ٢٠..........................................................................................................................................................................................عطر زدن
  ٢٠.....................................................................................................................................................................................حمام كردن
  ٢١....................................................................................................................................................................................نظافت لباس 

  ٢٢...................................................................................................................................................پاكيزگي منزل و محل سكونت  

  ٢٤.........................................................................................................آداب عبادت: مفصل دو

  ٢٤...................................................................................................................................................................عبادت و تهذيب نفس   
  ٢٥...........................................................................................................................................................................نماز، معراج مؤمن 

  ٢٦...................................................................................................................................................................سيله خودسازيروزه و
  ٢٧....................................................................................................................................................حج، كنفرانس وحدت اسالمي 

  ٢٧..................................................................................................................................................جهاد، از بين بردن قيد و بندها    
  ٢٨.......................................................................................................................................................امر به معروف و نهي از منكر  

  ٢٩....................................................................................................................................................................................تولي و تبري

  ٣٠.........................................................................................................اخالق فردي: فصل سوم

  ٣٠.................................................................................................................................................................................................تنبلي
  ٣٢..................................................................................................................................................................................حرص و طمع
  ٣٣...................................................................................................................................................................................شهرت طلبي

  ٣٥.......................................................................................................................................................................................خودخواهي
  ٣٦.................................................................................................................................................................................................دانش

  ٣٧..................................................................................................اخالق خانواده: فصل چهارم

  ٣٨...........................................................................................................................................................................رابطه پدر و فرزند 
  ٤٢...........................................................................................................................................................................رابطه زن و شوهر

  ٤٥..................................................................................................................................................هايي از حقوق زناشويي   برداشت
  ٤٦.....................................................................................................................................................................................خويشاوندان

  ٥٠............................................................................................دوستي اسالم و نوع: فصل پنجم

  ٥٠......................................................................................................................................................................................اخالق نيك
  ٥٣................................................................................................................................................................................سخاوت و بخل 



 ٣

  ٥٦............................................................................................................................................................................همسايه و دوست 
  ٥٧...............................................................................................................................................................................خدمت به مردم 
  ٥٩....................................................................................................................................................................گويي  صداقت و راست

  ٦١........................................................................................................................................................................دروغ كليد رياكاري  
  ٦٢...................................................................................................................................................................................شهادت ناحق

  ٦٢........................................................................................................................................................................................خلف وعده 
  ٦٤...................................................................................................................................................................................................نفاق 

  



 ٤

   مؤلفمقدمه

  .اهرين محمد و آله الطّي و السالم علةه رب العالمين و الصال للّالحمد
 قرآن ي يعنياسالم  اسالم به عمل آمده، كه از دو منبع بزرگ      ي پيرامون مباحث اخالق   ي مختصر ي اين كتاب بررس   در

  .چشمه گرفته استو سنت سر
باشد كـه اسـالم    يم  كردني و راه و رسم صحيح زندگي از تأليف اين كتاب بيان اهميت فوق العاده فضايل انسان  هدف

  .در اختيار بشريت قرار داده است
يـه و آلـه و    عل اهللا ي پيامبر اسـالم صـل     يها  مسلمانان امروزه و رهبري    ي بين وضع انحطاط اخالق    يا ه انسان مقايس  اگر
 يرفتار فاصـله و بيگـانگ    شِ رو اين شود كه تا چه اندازه ميان آن برنامه و         يم در مورد اخالق داشته باشد، متوجه م       سل

  !وجود دارد
 بـر اثـر     ياسـالم   ممالـك  ي كنـون  يهـا  بريم كه مـشكالت و گرفتـاري       ي م ي دقت در اين وضع اسفبار به اين نكته پ         با

 و ديـن و فـضيلت را از         ياسالم  راه و روش   ي مسلمانان را يعن   يهست وسيع استعمار است كه در نتيجه آن،         يها نقشه
  .اند آنها ربوده

 اسـت، بـه   آمـده   بـه وجـود  يت و جوانان ما فاصله و شـكاف عجيبـ  آن و سنّ  هاست كه ميان قر     نتيجه همين نقشه   در
سـتعمار، ايـن قاتـل       ا از كـس در صـدد انتقـام       چاند و هـي    ه نگذاشت ي باق ي مسلمانان رگ غيرت   ي كه ديگر برا   يا هانداز

 استقالل و اقتدار مسلمانان را از بين        آخرت، پيشه كه با چنگال وحشيانه و خون آلودش عزت و شرافت، دنيا و             جنايت
  .برده است، نيست

 منتـشر شـدن   علـت   آنان دينـشان اسـت و   يكنند علت عقب ماندگ    ي رسيده است كه مسلمانان تصور م      ي به جاي  كار
تـر از    م بـا سـرعت هرچـه تمـا        جامعه  آنان است، به همين دليل افراد مريض       ي و رسم دين    در جامعه راه   يفساد اخالق 

اسـتعمار هميـشه در گمـراه       . رونـد  ي پـيش مـ    در  و هالكـت   ي نابود يگريزند و به همان اندازه به سو       يدرمان خود م  
شتر به راه خـود ادامـه    است كه هرچه بييا  هم به گونهمسلمانان فانه مسيركوشد و متأس يساختن جوانان مسلمان م 

  ! ماندخواهند  بيشتر از هدفشان دور،دهند يم
ـ   و ي به آثار و تأليفات شـرق      يا ه فوق العاده  آور است كه چگونه جوانان ما توج       ت وحش ي راست به  دارنـد و گمـان      يغرب
ـ    ي كتـاب  »ي كـارنگ  ديـل « ي آنان است، به همين دليل وقت      ي روح يها، تنها غذا   كنند كه اين كتاب    يم آيـين  «ام   بـه ن

 بدون توجه به ايـن مطلـب   ؛آورند ي مي روكتاب  اينياطالع ما از هر طرف به سو      ي جوانان ب  ،نويسد ي م »يدوست ياب 
 آنـان هـم نباشـد و اسـالم همـين            ي هزارم از فرهنگ عظيم اسالم     يك  محتويات و مطالب اين كتاب شايد      يكه تمام 

ت شريفه، چهارده قرن پيش در اختيار مسلمانان قـرار داده         و سنّ  قرآن مجيد    قالب تر در  مطالب را بسيار بهتر و جالب     
  و جسارت بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه            يباك ي را خواندند با كمال ب     ي كتاب ديل كارنگ   ي وقت جوانان است، اما همين  

  ! نبرده استيا  است كه از فضايل و اخالقيات بهرهي و ارتجاعي يك دين خرافدينشان
 است و از هـر  ي غنً الكام ر مورد اسالم منصفانه قضاوت كند، اعتراف خواهد نمود كه اسالم           د ياطالع اگر شخص با   اما

ـ   كه سرودهي ها و اشعارقصيده اند و ه كه نوشتي، كلمات حكما و دانشمندان و آداب ي و زمين  ينوشته آسمان  نيـاز   ياند ب
آميـز    كـه اگـر همـه سـخنان حكمـت      اسـت ي سرشـار و ي معادن غنياست، زيرا اسالم در زمينه اخالق و آداب دارا        

 در قسمت اخالقيات باز هم ، و فالسفه را يكجا جمع كنندپيامبران  تمام يها دانشمندان، اشعار شعرا، نثر ادبا و ميراث      
 كـه  ي عظيمـ ي عليهم السالم ناقص است، البته با صرف نظر از ميراث اخالقـ         معصومين نسبت به آيات قرآن و روايات     

  .اند هلمين به يادگار گذاشت مسيبرا علما و صلحا



 ٥

 سـر حـد كمـال    به  رايبرانگيخته شدم تا فضايل اخالق    «:  كه پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله و سلم فرمودند           يهنگام
 نيست  ي و آن حقيقت چيز    بود  مانده ي كه تا آن زمان مخف     ١ در دين مقدس اسالم آشكار نمودند       را ي حقيقت »برسانم

 ي دارايتـرين جـزء شـعائر اسـالم     ك كوچـ يحت  كهين دين و اخالق وجود دارد، به طور   كه ميا  يمگر ارتباط محكم  
 باشـد،   ي تواند دين كامل و مستحكم     ي از اخالق نم   ي جدا و يبه عبارت ديگر دين به تنهاي     . باشد ي م ي اسالم يفضيلت

 عرضـه  يحكام اسـالم  از ا  ي بر قسمت  ي خواهيم گفت كه موارد اخالق     كتاب همين طور است اخالق بدون دين، در اين       
  . وجود داردي ميان اسالم و فضايل اخالقي چه اتصال و پيوند ناگسستنكه شوند تا مشخص شود يم

 بدهد و حج برود و      زكات  اگر نماز بخواند، روزه بگيرد،     ي نباشد دين ندارد، حت    ي فضايل اخالق  ي كه دارا  ي كس بنابراين
 با سخاوت باشـد، بـذل و بخـشش نمايـد،     اگر ي نيست، حتيق هيچ فضيلت اخال ي كه دين ندارد دارا    يدر مقابل، كس  

ـ       ،يآر .ثروت خود را با مردم تقسيم كند و با وفا و با صفا باشد               نـدارد، صـفات   يجـان ارزشـ   ي هما نگونه كـه جـسم ب
باشند، زيرا فقط دانستن صفات خوب و صـفات بـد    ي مي هرگونه ارزش  فاقد  روح نباشند  ي كه دارا  ي نيز تا زمان   ياخالق

ص باشد و بداند كـدام صـفت     تخصّ ي و تقسيم نمودن آنها دارا     يبند  انسان در دسته   هرچند  ندارد، ي انسان سود  يراب
 استفاده يچگونگ  با انواع داروها وي چرا كه فقط آشناي… شود و  ي و كدام صفت به قوه غضب مربوط م        شهوت به قوه 
  . نداردي شخص مريض سوديها برا از آن
 كـه  يآيـد بـه طـور    يم  است كه بر اثر تكرار و تمرين در انسان به وجود           ي ملكه و نيروي   ،يد است  انسان مف  ي برا آنچه

 شـوند، بـه عنـوان مثـال سـخاوت و            دور يصفات پسنديده در روح انسان ثبت شود و صفات زشـت از روح و روان و               
 يخاوت كند و در امـور  سي و در هر مورد مناسبباشد  انسان باشد و شجاعت در طبيعت او نقش بسته  يبخشش آرزو 

 در او   يتواند باور كنـد كـه فـضيلت اخالقـ          ي انسان م  ي چنين صورت  در .باكانه اقدام نمايد   يكه به شجاعت نياز دارند ب     
هـا و   يهـا و پـست    رسيدن بـه ايـن مرحلـه پيمـودن گردنـه      ي برا ياند، ول   برطرف شده  او وجود دارد يا صفات پست از     

 ،ي به ما كمك كند يادآور     ي به چنين ملكه و نيروي     ي دستياب يتواند برا  ي كه م  يامر تنها   . است الزم ي زياد يها بلندي
ـ      ي و استمرار در عمل است، زيرا روح انسان مانند كاغذ سفيد           تذكر  اوضـاع و  محـيط،   ماننـد  ي است كه عوامـل فراوان

ند، البتـه نقـش بـستن و     نماييم  در آن ترسيم  يكنند و صفات بسيار    ي م ياحوال زمانه و تعليم و تربيت در آن نقاش        
 مداومت فراوان احتياج دارد، حال اگـر صـفت   و رار نيست و به تك يا ملكه شدن صفات فراوان در روح انسان كار ساده        

 شود، زيرا ابتدا بايد آن ملكه ناپسند و عادت زشـت را از خـود                يم  در روح انسان نقش ببندد كار بسيار مشكل        يزشت
  . در خود ايجاد نمايديا پسنديده  آن، صفتيدور سازد، سپس به جا

 ي متحمل سخت  ناپسند  به دست آوردن صفات پسنديده و ترك صفات        ي شويم كه هر اندازه انسان برا      ي يادآور م  البته
 ماندن  ي زيرا ميزان پيشرفت بشر و باق      نداده،  انجام يا ه كار بيهوده يا كم فايد     )كنند ي تصور م  يگونه كه برخ   آن(شود،  

ست، مقـام،    مانند شرافت نـسب، داشـتن پـ        ي مطالب برخالف . نيست ي مطلب ديگر  ير از فضايل اخالق   نام نيك، به غي   
 كه با اخالق نيك و پـسنديده همـراه نباشـند            ي كه اين موارد تا زمان     بسيار،  علم و دانش   يرياست و ثروت فراوان، حت    

 كـه بـه او دارنـد در    ي خاطر احتياج مردم بهي مدت كوتاهيشوند، شايد برا ي نمپيشرفت  انسان موجب ارزش و يبرا
  . ندارنديپذير بوده و دوام و بقاي  همه اين امور زوالي كنند و به او احترام گذارند، ولكرنش مقابل او

  ي الشيرازي الحسيني بن المهدمحمد
  ي قمري هجر١٣٨٢
   مقدسهكربالء

                                                 
 - ١٢٧٠١ ، حـديث ١٨٧، صـفحه  ١١جلد : رك الوسائل، مستد»انّما بعثت ألتمم مكارم األخالق«: قال رسول اللّه صلي اهللا عليه و آله و سلم         ١

  .٨صفحه :  مكارم االخالق- ٣٨٢، صفحه ٦٨جلد : بحاراالنوار



 ٦

  يپاكيزگ: فصل اول

، ي فقهـ  يهـا  كتـاب  به همين دليل اولـين مبحـث در       . باشد ي از ابتدائيات شريعت اسالم و از ضروريات دين م         طهارت
 را هـم در بـر   ي بـاطن طهـارت   و طهارت فقط طهارت ظاهر نيست، بلكـه يالبته منظور از پاكيزگ   . كتاب طهارت است  

 كه به بدن انـسان      ي موارد ي يعن ي ظاهر يآلودگ .ي و باطن  ي ظاهر يآلودگ:  وجود دارد  يدر مقابل، دو نوع آلودگ    . دارد
 انـسان نقـص بـه       يشوند كه بـرا    ي باطن و روح انسان مربوط م      به  كه ي موارد ي يعن ي باطن يشوند و آلودگ   ي م مربوط

 يشـوند پليـد    ي كـه بـه روح انـسان مربـوط مـ           يآورند، گرچه مـوارد    ي م پايين آيند و او را از درجه كمال       يحساب م 
 يباطن را باالخره همان كثافت است، تنها تفاوت        چه ظاهر انسان را آلوده كند و چه          كثافت  به دنبال دارند اما    يبيشتر

 آن  كـه انـسان بـه   ي بـا اولـين برخـورد و نگـاه    ي ظاهري وجود دارد اين است كه آلودگ   ي دو نوع آلودگ   اين كه ميان 
 دور  خـود   را زودتـر از    ي ظـاهر  يبينيم كـه مـردم آلـودگ       يكند، به همين دليل م     ينمايد نسبت به آن تنّفر پيدا م       يم
 يهـا   آن از نهانگـاه وسـيله  شود، مگر با تجربه و آزمايش كه به      ي به اين سرعت كشف نم     ي باطن ي آلودگ يكنند، ول  يم

  .شود يروح، پرده برداشته م
  .است  فراوان نمودهي تالشهاي و باطني ظاهريها  پاكيزه نمودن اجتماع از آلودگيي در راستااسالم
 نظافـت قلـب و   در  نموده و هميـشه يو در رعايت آنها تأكيد فراوان را تعليم داده   ي به پيروان خود موارد پاكيزگ     اسالم

 جـسم   ي ظـاهر  يهـا   نجاسـت  و ها  نه به آلودگي   يكه انسان به طور طبيع     كوشد، به دليل اين    ياعضا و جوارح انسان م    
زوم  لـ ي در پـ يپـ :  و روايات معـصومين قرآن ، به همين دليل اسالم در   ي قلب يها دهد و نه به آلودگي     يميت  خود اهم 

  .نمايد ي مردم تأكيد مينظافت را برا
 ناپـسند و رذايـل      صفات باشند و مردم را به كسب فضايل و ترك         ي م ي كه در مورد فضايل اخالق     ي روايات فراوان  وجود

  . است كه يادآور شديمينمايند نيز فقط به خاطر همين جهت يتشويق م
 نماينـد،  رفتـار   نماينـد و طبـق برنامـه و روش اسـالم    ييرو كه احكام اسالم را حفظ كنند، از آن پ ي تا زمان  مسلمانان

 را كنار گذارنـد، در      ي اسالم روايات  اگر قرآن و   ي خواهند بود، ول   يترين احساسات انسان   ها و عالي    بهترين اخالق  يدارا
  . فرو خواهند رفتيگودال نكبت و مردار پست

   چشميپاك

كند و به نواميس     ينم  كه ديدن آنها حرام است نگاه      ي، به موارد  كند يخيانت نم : ي پاكيزه دارد، يعن   ي چشمان مسلمان
 صلي اهللا عليه و آله و سـلم را از  خود  پيامبريو اموال مردم چشم ندارد، خداوند متعال نيز به خاطر ارشاد امت اسالم          

  : فرموده استي چشم نهيناپاك
  )…يا الدنْحيوة الْهم زهرةَ ما متعنا به أْزواجا منْيال تمدن عينيك إل(
  ٢)… امتحان داديم بپوشاني از مردم كافر برايا ه كه به طايفيچشم خود را از اين متاع ناچيز دنيو(

 خـدا انجـام   ي بـرا يگاه  كهي امتحان يا پاداش كارهايي از مردم را برا   ي كه دارد، برخ   يا  بنابر حكمت عادالنه   خداوند
 ي دوام نبوده و زمـان     ي دارا ييعن  هستند ي بهار يها ودگذر مانند گل   ز يها دهد، البته اين ثروت    ي م يهاي اند ثروت  داده

  .سپارند ي دست باد مبه  آنها را پژمرده كرده وي پاييزي تابستان يا بادهاياگذرد كه گرم ينم
 آن چيـز  ي الهعاليه اند كه حكمت  طمع نمودهياند، در چيز  مردم چشم دوختهي كه به ثروت يا جمال و زيباي يافراد
  . اين افراد صالح ندانسته استيارا بر
 ي يا قلب سـليم و آورده  صاحبش به ارمغاني را براي طوالني مطلب به تجربه رسيده كه چه بسا يك نگاه، حسرت          اين

  .را فاسد نموده است
  :فرمايند ي امام صادق عيله السالم در اين زمينه محضرت

                                                 
  .١٣١آيه : سوره طه ٢



 ٧

  »٣ة طويلهالنظر سهم من سهام ابليس مسموم و كم من نظرة أورثت حسر«
 ي طـوالن يحسرت  كهيشود و چه بسا نگاه ي است كه از كمان شيطان رها مينگاه كردن به ناموس مردم تير مسموم    (

  ). دارديدر پ
ثر گذاشـته   روح ادر  نگاه مسمومينمايد ول يكند و عضو عضو بدن انسان را فاسد م ي مسموم در جسم انسان اثر م      تير

  .كند يو قلب انسان را فاسد م
 كه از زهر حيوانـات  يمفاسد ان و حيوانات است، زيراتر از سموم گياه تر و خطرناك  موارد كشندهي چشم در برخ  رزه
 شـيرازه   ي وجود دارد كه گاه    ي مسموم يها نگاه ي ندارد ول  ي انسان چنان تأثير   يماند در ركن زندگ    ي م ي به جا  … و

  .پاشد يها را از هم م  افراد و خانوادهيزندگ
  :فرمايند يل امام صادق عليه السالم م همين دليبه
  .»٤هنَ بها لصاحبِها فتْيبِ الشهوه و كفلْقَالنظر بعد النظره تزرع في الْ«
 ي او كـاف   ينـابود  ي اسـت كـه بـرا      يا ه صاحبش فتنـ   يروياند و همين خود برا     ينگاه پشت سر نگاه در دل شهوت م       (
  ).باشد يم

 يا ه به انـداز   محصول نجه آن عاجزند، اي    كه طبيبان جهان نيز از معال       بزرگتر از محصول اين كشت ناپاك      يا  فتنه چه
  . صاحبش به بار آوردي براي تلخ و شوميها كند تا ميوه يرشد م

  :فرمايند ي تكان دهنده است اين روايت از امام صادق عليه السالم كه مچه
!  اسـت  يچرانـ  چـشم   چـشمان  يباشد، زنا  ي م يا ه بهر ي بدن انسان نيست مگر آنكه از زنا دارا        ي از اعضا  يهيچ عضو «

 ي هم با اين زناها همراهـ      ي تناسل آلت  دست تماس با بدن نامحرم است، خواه       يزنا!  نامشروع است  يها  لب بوسه  يزنا
  .» ٥!كند يا خير

نمايند، زيرا هرچند بـه   يم يب نيست كه حضرت نگاه نامشروع و زنا را يكسان و هر دو را به عنوان زنا معرف        تعج يجا
به . آيد ي زنا حرام است و فساد به شمار م        مانند  دارد، اما نگاه نامشروع نيز     يظاهر، گناه چشم نسبت به زنا فاصله زياد       

 ي گرم آن نيز تلخ و كشنده است، تنها تفـاوت ١٠گونه كه  ن همااست كننده يك گرم ترياك تلخ و مسموم   : عنوان مثال 
  . گرم بيشتر از يك گرم است و سم دهي تلخمقدار كه وجود دارد اين است كه

 ايـن عمـل در دل       با افكند كه مربوط به او نيست، در نتيجه        ي نظر م  ي چشمان ناپاك است به چيز     ي كه دارا  يشخص
 كه فقـط بـه خـاطر    يسازد، مانند كس يم  و اضطراب ايجاد كرده و روح و روان خود را دچار هيجاني نگران يخود نوع 

 صـبر و حوصـله داشـته    ي اگر همان شخص كم ي ول بخورد  او ضرر دارد   يسالمت ي را كه برا   يداشتن مزه خوب، چيز   
 فـراوان درك خواهـد   يها و نجات از خطرها و مفاسـد را بـا لـذتّ        يسالمت يباشد و هوس خود را كنترل نمايد، شيرين       

  .نمود
 ي تيـر يچرانـ  چـشم « :گر همين حقيقت انكارناپذير است  حديث پيامبر اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم نيز بيان   اين

 تـرك نمايـد خداونـد    ي چيـز ديگـر  خاطر  مسموم ابليس، هر كس اين گناه را به خاطر خداوند نه به         ياست از تيرها  
  .»٦چشاند ي را به او مآرامش آرامش و ايمان را در دل او جايگزين فرموده و طعم ايمان و

 يـا تـرس   ي مادسود  كه به اميدي كس:كه آن اين است و ي مطلب مهميگويا)  خدا نه به خاطر غير خدا   يبرا( عبارت
 يهـا  تر از قبـل هـوس       وحشتناك بسيار گذرد كه  ي نم ي غير خداوند متعال نگاه نامشروع را ترك نمايد، مدت         ياز مطلب 

 يهـا  ه دفعـ ي اين لغزشگاه به سالمت عبور كند ولاز  البته شايد يك مرتبه.نامشروع، چشم و دلش را پر خواهند نمود       

                                                 
  .٤٦ حديث ٤٠ صفحه ١٠١ بحاراألنوار جلد - ١٢ حديث ٥٥٩ صفحه ٥اصول کافي جلد  ٣
  .٢٥٤٠٠ حديث ١٩٢ صفحه ٢٠ وسائل الشيعة جلد - ٤٩٧٠ حديث ١٨ صفحه ٤من ال يحضره الفقيه جلد  ٤
  .٢٥٣٩٦ حديث ١٩١ صفحه ٢٠وسائل الشيعة جلد  ٥
 يجـد  ايمانـا ها للّه عزوجـل ال لغيـره، اعقبـه اللّـه امنـا و        کالنظر سهم من سهام ابليس مسموم من تر       «: قال رسول اللّه صلي اهللا عليه السالم       ٦

  .٤٩٦٩، حديث ١٨، صفحه ٤جلد : حضره الفقيه من ال ي- ٢٥٣٩٩، حديث ١٩٢، صفحه ٢٠جلد : ، وسائل الشيعه»طعمه



 ٨

 هميـشه در معـرض خطـر و        ي چنين شخـص   ماً او خواهند بود مسل    منتظر يتر  خطرناك يها ها و پرتگاه   شگاهديگر لغز 
  . بودخواهد گناه در مسير هيجان و فساد

 زنان، به خـاطر آن  ديگر ت و شوهردار و سر زنان با عفّ ينگاه كردن به مو   «:  فرمايند ي امام رضا عليه السالم م     حضرت
 يشـود و مـردان در كارهـا      ي برپا م  فسادها تحريك مردان شده و در اثر تحريك مردان       حرام گرديده است كه موجب      

 زنـان كـه ماننـد موهايـشان موجـب تحريـك             ديگـر  يحرام وارد خواهند شد، همچنين است نظر نمـودن بـه جاهـا            
  .»٧شود يم

 داشـته باشـد، در   يمؤثر شود كه در فساد جامعه نقش   يرسد و تصو ر نم     ي ساده به نظر م    يا امر  نامشروع در ابتد   نگاه
 را بـه دنبـال   ي زشت و وحـشتناك بسيار  نتايجيت كوتاه كه نگاه نامشروع سرچشمه مفاسد است و پس از مد        يصورت

  . بناميم مبالغه نيست»نقطه شروع همه زشتيها« را آن  اثر نگاه نامشروع زياد است كه اگريا خواهد داشت، به اندازه
  .»!ي و مالقاتي، سپس قراري و سخنيم، پس از آن سالي و لبخندينگاه«

ها و   كه مناسبتيطور فرمودند به ي را به تدريج بيان م   ييه و آله و سلم فضايل اخالق       اسالم صلي اهللا عل    ي گرام پيامبر
شـد سفارشـات خـود را آغـاز        يمـ   در مردم روشـن    ي صفت زشت  ي كه پست  يگرفتند و هنگام   يها را در نظر م     موقعيت

 كـه اجتمـاع درد آنهـا را حـس           يهاي  زخم يرو  به موقع باشد   ي وسيله اين سفارشات مانند مرهم     فرمودند تا بدين   يم
 جامعـه قـرار خواهـد گرفـت، بـه همـين دليـل پنـدها و         پـذيرش  نموده است و اين روش درمان بيشتر مورد قبول و    

  . به تناسب وضعيت موجود بيان شده استيگوناگون  حضرتش در اوضاع و احوالياندرزها
آمد روبـرو   ي ممقابل  كه ازي در حالي از جوانان انصار در مدينه با زن    يجوان«: فرمايند ي امام باقر عليه السالم م     حضرت

 وارد شدن به كوچه بود و از پشت سر     حال گذشت، جوان در   ي جوان م  ي جلو  از ٨ جوان به صورت او نگاه كرد زن       شد،
 كه در ديوار بود برخـورد  يا  استخوان يا شيشه شكستهيا طعهق كرد كه ناگهان صورتش با     يبه آن زن نگاه نامشروع م     

ه نـشد، بـه مجـرد    ن از پشت سر بـه آن زن بـود و متوجـ        در حال نگاه كرد    جوان  آن يكرد و صورتش مجروح شد ول     
 بـود،  ي شد كه از صورتش بر سينه و لباسش جار      ي شد جوان به خود آمد و متوجه خون        خارج كه زن از آن كوچه     اين

 تعريـف   ايـشان يبه خدا سوگند خدمت پيامبر صلي اهللا عليه و آله و سلم خواهم رفـت و جريـان را بـرا                    : فتگ جوان
هـا   ايـن خـون   : فرمودنـد   مـشاهده كردنـد،    ي پيامبر صلي اهللا عليه و آله و سلم جوان را با چنين حـالت              يكنم، وقت  يم

 : را تالوت نمـود    ٩يد و اين آيه    رس حضرت چيست؟ او نيز جريان را خدمت حضرت عرض كرد، سپس جبرئيل خدمت           
  ). خبير بما يصنعوناهللا لهم ان ي ازكذلك روجهمهم و يحفظوا فمؤمنين يغضوا من ابصار للْلْقُ(
 محفوظ دارند كه اين را  خود را از نگاه ناروا بپوشانند و فروج و اندامشان   يها  به مردان مؤمن بگو چشم     ! رسول ما  يا«

  .»١٠ آگاه استكامال تر است و البته خدا به هر عمل شما ما پاك شي برا)جسم و جان (يپاكيزگ
 شـده اسـت   بيـان   كه انجام اين دو عمل به دنبال دارد،        ي، حفظ عورت و سپس پاكيزگ     يپوش  اين آيه شريفه چشم    در

 عفـت تحريـك   ي منـاف عمـل  ي در اين سه مطلب وجود دارد، چرا كه نگاه خائنانه مردم را بـه سـو  يكه حكمت جالب 
  . خواهد شدي شده است قرباناشاره  كه در آيه به آنيها پاكيزگ ها و ميهماني  تفريحگاهيايد بنابراين در برخنم يم

 قـرآن كـريم بـه    اشاره اند و هها بر اثر خيانت چشم اتفاق افتادكند كه همه آن ي ما نقل مي را برا ي جنايات بسيار  تاريخ
  .است  بيان شدهي حساب دقيق بلكه طبق، نبودهي تصادفيخيانت چشمان بزهكار امر

  :فرمايد ي كريم مقرآن
  .»١١ مردم رايها  دلي نهانيها داند چشمك زدن ديدگان و انديشه يخداوند م«

                                                 
  .١٢، حديث ٣٤، صفحه ١٠١جلد :  بحار االنوار- ٢٥٤٠٦، حديث ١٩٣، صفحه ٢٠جلد : وسائل الشيعة ٧
 .بستند در آن زمان زنان روبند خود را پشت گوش مي ٨
 .٣٠آيه : سوره نور ٩

  .٢٥٣٩٨، حديث ١٩٢، صفحه ٢٠جلد :  وسائل الشيعة- ٥، حديث ٥٢١، صفحه ٥جلد : اصول کافي ١٠
 .١٩آيه : ، سوره غافر)يعلم خائنة االعين و ما تُخْفي الصدور( ١١



 ٩

   به خانه مردميسركش

 در خانـه و  نـامحرم   و چشم انداختن بـه زنـان   يسازد، سركش  ي كه انسان را بيشتر از نگاه نامشروع آلوده م         ي اما امر  و
  .تمحدوده ديگران اس

 بـزرگ و  يخيانت  … كه نيمه باز مانده يا از پنجره خانه و    يا  پشت بام يا از درب خانه      ي كردن به نامحرمان از رو     نگاه
  .نمايند يم ي سالم از اين عمل دوري وجدانيدامن، باشرافت و دارا پست است كه افراد پاك

 كـرده بـه     توجـه  هر كس به منـزل همـسايه خـود        «: فرمايند ي خدا صلي اهللا عليه و آله و سلم در اين زمينه م            پيامبر
 كـه در  ي را همـراه منافقـان  شـخص   از بدن او نگاه كند بر خداوند است كه آني يا قسمتي يا گيسوان زنيعورت مرد 

اونـد او را رسـوا سـازد و          خارج نشود تا خد    دنيا  از يدنيا دنبال زنان مردم هستند وارد آتش جهنم كند، چنين شخص          
 پر ي سازد و هر كس چشمان خود را از نگاه كردن به زن نامحرم     آشكار  مردم ييوب و عورت او را برا     روز قيامت نيز ع   

 شـود   ي كه در روز قيامـت ميـان مـردم داور          يخواهد نمود و تا زمان      آتشين پر  ي ميخها از كند، خداوند چشمان او را    
  .»١٢ازنددهند او را در آتش بياند ي آتش خواهد بود، سپس فرمان ماز چشمان او پر

 رفـتن،   زيبارويـان   كه اجازه داده نشده و با چشمان دنبـال         يا ه ناموس مردم، عورت نامحرم يا خان       نگاه كردن به   ،يآر
 مبين اسـالم و پيـامبر اكـرم صـلي اهللا      دين .باشند ي انسان م  ي و پست  يگر سبك مغز    هستند كه بيان   ي جنايات يهمگ

  . و پيروان خود دارندمسلمانان رافت را ازعليه و آله و سلم نيز انتظار پاكيزه بودن و ش

   زبانيپاك

گويد، سخن بيهوده بر     ينم زند، ناسزا  يكند، به ديگران طعنه نم     ي نم ي مسلمان نيز پاك است، از مردم عيب جوي        زبان
  .نمايد ي نم … ويكند، سخن چين يكند، غيبت نم ي نميزبان جار

 بار خواهـد آورد     به يصحيح مانع آن نشود، همين زبان جنايات بسيار        انسان زبان خود را كنترل نكند و با تربيت           اگر
گيـرد و مـردم نيـز از     ي قـرار مـ  سرزنش  صاحب خود را به هالكت اندازد، شخص پرحرف بسيار مورد          يو چه بسا گاه   

ب  موجـ  ي اشتباه است و به تصور خودش پرحرفـ        در داند كه  يكنند، زيرا نم   ي م يكالم شدن با او دور      و هم  يهمنشين
  .حسن او است

 چنـدين برابـر     آلـوده  اهد شد، اما ضرر و زيان زبـان       اشد انسان بيشتر از آن گريزان خو       بد كثافت زياد ب    ي اندازه بو  هر
 را بـه دنبـال دارد، در        يبـدن  كند كـه امـراض     ي توليد م  يهاي  بدبو است، زيرا كثافت ميكروب     يها بيشتر از اين كثافت   

 يهـا   طغيـان كـرده و ميكـروب   ي گاهزبان  اما. را به دنبال خواهد داشت    يهاي سان و هالكت انسان يا ان     ينتيجه بيمار 
تر هستند، زيرا در بيشتر      ك به مراتب خطرنا   ها ميكروب  از آن  ي روح يها كند كه اين ميكروب    ي توليد م  ي فراوان يروح

  .اند ه كشاندهالكت  را بهيتهاي نسلها و ملّي روحيها ها ميكروب زمان
ر  خواهند شـد، د    معروف شود اين است كه در اجتماع به افراد پرگو         ي م ه افراد پرحرف   كه متوج  يان ضرر و زي   كمترين

 مردم نـسبت بـه   يها  است كه در دل ابهت  از هيبت و   يشود نوع  يحرف م  ه افراد كم   كه متوج  يا مقابل، كمترين بهره  
  .برند ي مگمان  را در مورد اوياو ايجاد خواهد شد و مردم هر نوع خير

 از ي دربـ سـكوت  .باشـد  ي، دانش و سـكوت مـ    يبردبار:  فهم ياز نشانه ها  «:  فرمايند يليه السالم م   امام رضا ع   تحضر
  .»١٣است ي هر نوع خيريكشاند و راهنما ي حكمت است، محبت را به طرف خود ميها درب
  .واهد شد خپشيمان حرف كمتر ا شخص كمشوند ام ي و سخن خود پشيمان مي كه از پرحرفي بسيارند افرادچه

                                                 
  .٢٥٤١٠، حديث ١٩٤، صفحه ٢٠جلد : وسائل الشيعة ١٢
 حـديث ، ١٨٢، صـفحه  ١٢جلـد  :  وسـائل الـشيعة  - ٦، حديث  ٤٨، صفحه   ٢جلد  :  بحاراالنوار - ١، حديث   ١١٣، صفحه   ٢جلد  : اصول کافي  ١٣

١٦٠٢٣.  
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گويد و راه حق     ي م فساد كند، از صالح و    ير و خشك را با يكديگر مخلو ط م         كه افسار سخن گسيخته شود، تَ      يهنگام
 نكـرده و هـر      ي را نيز بر زبـان جـار       باطل ي فرد ساكت هرچند به حق سخن نگفته است ول         يول. پيمايد يو باطل را م   
  . نيستي خود سود كممطلب  اين هم مرتكب نشده است كهي ننموده، فساديچند اصالح

 عليهمـا الـسالم     و حضرت داوود به حضرت سليمان علي نبينا و آلـه         «: فرمايند ي امام محمدباقر عليه السالم م     حضرت
  :چنين فرمود

 به غير از كار خير      فرزندم، .سازد يارزش م  ي خنديدن انسان را در روز قيامت ب        از خنده بسيار بپرهيز زيرا زياد      فرزندم،
 بهتـر اسـت از   ي يـك مرتبـه پـشيمان   ايـن   بـر سـكوت يـك مرتبـه اسـت و     يشه سكوت اختيار كن زيرا پشيمان   همي

اگر سخن گفتن نقره باشد سزاوار است كه        ! فرزندم .آيند ي كه بر اثر سخن گفتن زياد به وجود م         ي فراوان يها پشيماني
  .»١٤سكوت طال باشد

 سخن گفتن   مورد نه كه به نماز و زكات ياران خود توجه داشتند در           اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم همان گو          پيامبر
دادنـد و آنـان را    ير مـ  تـذكّ آنـان   را بهي زبان و پرحرفيها  مختلف زيانيها هم آنان را زير نظر داشتند و به مناسبت 

  .نمودند ي ميمتوجه عواقب زشت پرحرف
 رسـيد و  سـلم   خدمت پيـامبر صـلي اهللا عليـه و آلـه و    نشين  باديهيعرب«: فرمايند ي امام صادق عليه السالم م     حضرت

 !؟ي گذشـتگان نيـست  بازمانده آيا تو بهترين! ؟يآيا تو در ميان ما بهترين شخص از نظر پدر و مادر نيست: عرضه داشت 
 ي بـه شـدت خـشمگين شـده و از و           شـخص  حضرت از سـخنان ايـن     ! ؟يآيا تو از جاهليت تا به حال رئيس ما نيست         

هـا، حـضرت    هـا و دنـدان      دو حجاب، لـب    : است؟ او گفت   آفريده  زبانت چند حجاب   ي، خداوند برا  يراب اع ي ا :پرسيدند
 بـه  يكه چيـز   زبان تو را درباره ما حفظ كنند، آگاه باشيد به درستينتوانستند  آيا اين دو حجاب هيچ كدام      :فرمودند

 برخيز و زبانش را قطع كن، مردم و       ي يا عل  . زبان بيشتر باشد   ي انسان از رهاي   ي آن برا  زيان  داده نشده است كه    ياحد
ـ            ي تصور كردند حضرت عل    حضرت ياران  بـه او    درهـم   حـضرت چنـد    ي عليه السالم زبان او را قطع خواهنـد نمـود ول
  .»١٥دادند
 كه در غيـر ايـن       چرا  هرزه آن را بچيند    يها  كشاورز بايد در حفاظت از محصول خود بكوشد به عنوان مثال علف            يك

 يمسلمان نيز چنـين اسـت يعنـ   . برند يم كنند و محصول را از بين     ي رشد م  يها و ديگر گياهان اضاف     صورت اين علف  
  .بايد از زبان خود مراقبت كند كه سخنان بيهوده نگويد

 زبان صادر ي يعن كوچك  كه از اين عضو    يت كند به جنايات    مردم دقّ  يگوييها  به سخنان و ياوه    ي در انجمن  ي شخص اگر
  . برد خواهديشود پ يم

 خداوند عبادت   مساجد، ي مانند سكوت و رفتن سو     يبه وسيله هيچ عمل   «: فرمايند ييه السالم م   امام صادق عل   حضرت
  .»١٦نشده است

 اجتمـاع   موجـب   اسـت، زيـرا بـه مـسجد رفـتن          ي از تهذيب اجتماع   يا  و رفتن به مسجد نمونه     ي تهذيب فرد  سكوت
 بـه دنبـال   ي و سود فراواننتايج يشوند كه اين آشناي   يگر آشنا م   با يكدي  يشود و مردم در چنين اجتماع      يمسلمانان م 

  .است ها  بنابراين سكوت و رفتن به مسجد از بهترين عبادت.خواهد داشت
 ي از سه چيـز نهـ   و  سفيان، پدرم مرا به سه چيز امر       يا«: فرمايند ي امام جعفر صادق عليه السالم به سفيان م        حضرت

 ماند، هر كـس وارد مراكـز بـد    نخواهد  نمود سالمي هر كس دوست بد را همراه:ودندفرمود، از جمله پدرم به من فرم 
سـپس پـدرم ايـن    . شـود  ي نداشته باشد پشيمان مـ     را شد مورد تهمت قرار خواهد گرفت و هر كس اختيار زبان خود           

  :اشعار را انشاء فرمودند
  عتادم تسانَ لما عودانّ الِّ  ريِ حتظ بهخ لسانك قول الْعود

                                                 
  .٨، حديث ٣٥، صفحه ١٤جلد : حاراالنوارب ١٤
  .١٧١صفحه :  معاني االخبار- ٣٨، حديث ٨٦، صفحه ٢٢جلد : بحاراالنوار ١٥
، حـديث  ٧٩، صـفحه   ١١جلـد   : ، وسـائل الـشيعة    »ما عبد اللّه بشيء اَفْضَلَ من الصُّمت و الْمشْي الي بيتـه           «: قال االمام الصادق عليه السالم     ١٦

  .٨، حديث ٣٥، صفحه ١جلد :  الخصال- ١٥، حديث ٢٧٨، صفحه ٦٨جلد :  بحار االنوار- ١٤٢٩٠
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  عتادت يفكَ رظُريِ و الشرَ فانخيف الْ   بتقاضي ما سننت لهموكل
 آن معتـاد خواهـد   بـه  ي، زيرا زبان را به هر چه عادت داديمند شو  خود را به گفتار نيكو عادت ده، تا از آن بهره       زبان
 ي عـادت خـواه    ي چه امر   را به  خود  از خير و شر، پس دقت كن كه        يخواه يكند آنچه را برايش م     يدرخواست م . شد
  .»١٧داد

قيمت اسـت و     گران  نو و  يا خانه مشغول بافتن پارچه     شد و مشاهده كرد صاحب     يا  وارد منزل بافنده   يدزد: گويند يم
 بافتن پارچه تمام شد، صـاحبخانه       يوقت )خدايا سرم را از شر زبانم حفظ كن       : (گويد ي مرتب م  يشنيد در حال بافندگ   

 ي به دست آيد و اين پارچه قيمتـ ي تا شايد فرصترفت ه منزل پادشاه شد، دزد هم به دنبال اوبا پارچه بافته شده روان  
 پارچـه در    ي پادشـاه از زيبـاي     . نمـود  ي رسيد و پارچه را تقـديم و       سلطان را از او سرقت كند، تا اينكه بافنده به منزل         

 ، دادنـد  يت؟ هـر يـك از وزرا نظـر         خوب اسـ   ي چه كار  ي كرد كه اين پارچه برا     مشورت شگفت شد و با وزيران خود     
 هم بافنده.  مشورت كردند  يداند و در اين مورد با و       ي بهتر م  ي خود بافنده مصرف آن را از هر كس        گفت سپس پادشاه 

 دستور قتـل  بالفاصله  شد ويپادشاه خشمگين و عصبان  !  تابوت سلطان بسيار مناسب است     ي رو يگفت اين پارچه برا   
 نـزد سـلطان   .اد مهلـت خواسـت   جلّاز در اين هنگام دزد جلو آمد و .  حكم شد  يز آماده اجرا  اد ني او را صادر نمود، جلّ    

 يي هنگـام بـافتن ايـن پارچـه چنـين دعـا       بافنـده گفت  سلطان نقل نمود و   ي شب گذشته خود را برا     يرفت و ماجرا  
 نداشته يه بافنده قصد سوئ  برد ك  ي نيز با شنيدن اين مطلب پ      پادشاه )خداوندا سرم را از شر زبانم حفظ كن       : (كرد يم

  .و او را بخشيد
: گويـد  ي مـ نمـوده،  ه بـدن توجـ  يهر روز صبح زبان انسان به ديگر اعـضا     «: فرمايند ي زين العابدين عليه السالم م     امام

 و زبـان را  ! تو را به خدا   ! به خدا  را گويند تو  ي به خير هستيم و م     ياگر تو ما را رها كن     :  گويند يچگونه صبح كرديد؟ م   
  .»١٨ خواهيم رسيديزشت به وسيله تو به پاداش نيك يا سرانجام: دهند يگونه سوگند م ناي

 نـشود همچنـان     اصـالح  شوند بر اثر جنايات زبان است كه اگر        يل م  بدن انسان متحم   ي كه اعضا  يهاي  از رنج  يبسيار
 از سخنان به انسان ضـرر  يسيار باينكه اعضا و جوارح بدن انسان در آزار و شكنجه زبان خواهند بود، حال با توجه به           

   كند؟يرسانند چرا انسان باز هم پرحرف ي ميجد
 بخـرد؟ دهـان   خـود   انسان عاقل فقط به خاطر هوس گفتن چند جمله حاضر است تا اين حد ضرر و زيان بر جان              آيا

 يهـا را بـه سـزا        آن گفته  صاحب  نمايد تا روز قيامت    ي او را ضبط م    يها ه است كه تمام گفت    ي نگهبان ي دارا يهر فرد 
بر زبان نياورده مگر آنكـه همـان   ) از خير و شر( يسخن«: فرمايد يها و اعمالش برسانند، چرا كه خداوند متعال م        گفته

  .»١٩ حاضر بر او هستنديلحظه مراقبان
 جعفـر عليهمـا   بـن  ي در مورد اين آيه شريفه دارند، حـضرت موسـ    ييه السالم فرمايش جالب    اميرالمؤمنين عل  حضرت

  :فرمايند يم مالسال
 ي ا : و فرمودنـد   ايستاده گفت، حضرت در برابر او     ي بيهوده م  ي را ديدند كه حرفها    ياميرالمؤمنين عليه السالم شخص   «

ت پس آنچه سزاوار اين نامه اسـ      ! پروردگارت ي برا ي هست يا هته نگهبان مشغول ديكته نمودن نام     مرد، توسط دو فرش   
  .»٢٠!بگو و سخنان بيهوده را رها كن

 نامـه   واالمقـام  ي يـا شخـصيت    ي پادشـاه  ي اگـر بـرا    ! پروردگـار متعـال    ي است بـرا   يا  بر ما، سخنان ما مانند نامه      يوا
 انتخـاب   ي بهتـر  ينمـوديم معـان    يمـ   كرديم كلمات و جمالت آن در نهايت ادب باشد و تـالش            ي م ينوشتيم، سع  يم

                                                 
  .١٧، حديث ٢٧٨، صفحه ٦٨جلد : بحاراالنوار ١٧
، ٥، صـفحه    ١جلـد   :  الخـصال  - ١٤، حـديث    ٢٧٨، صـفحه    ٦٨جلـد   :  بحـاراالنوار  - ١٠١٠٥، حديث   ٢٥، صفحه   ٩جلد  : مستدرك الوسائل  ١٨

 .١٥ حديث
 .١٨آيه : ، سوره قاف)عتيدما يلفظ من قول اال لديه رقيب ( ١٩
 ١٦٧ صـفحه  ١٢جلد :  وسائل الشيعة -٤ حديث   ٢٧٦ صفحه   ٦٨جلد  :  بحاراالنوار - ٥٨٤١ حديث   ٣٩٦ صفحه   ٤جلد  : من ال يحضره الفقيه    ٢٠

 .١٦٠٧٤حديث 
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كه مبدأ و معاد ما در اختيـار اوسـت، نامـه     يكس  جهان، پادشاه پادشاهان وي خداينماييم، چه رسد كه بخواهيم برا    
  !بنويسيم

ارزش بـه شـدت    كم  مقام است كه از كلمات زشت و سخنان بيهوده و         ي عال يا  نيز فرشته  يا  نويسنده چنين نامه   البته
  !ناراحت خواهد شد

   در سخنيرو ميانه

 اسـت، نـه   پـسنديده  ط آن حد وسـ ي ما اين نيست كه همه جا زياد سخن گفتن زشت است بلكه در هر مورد             منظور
ارشـاد، تربيـت، تأديـب و      زيـرا گفـت،   بيان حق بايد سـخن ي موارد برايزياد، نه كم، نه افراط و نه تفريط، در بسيار     

گونـه   نشوند، بنابراين سـخن گفـتن در ايـ         ي نم انجام  است كه بدون گفتار و سخن      ي و الزم  ي ضرور يتعليم از كارها  
  .موارد سزاوار و پسنديده است

  .»٢١زبان ي است بي كه در گفتن حق سكوت نمايد، شيطانيكس«:  گوينديمثل م در
 : حـضرت فرمودنـد  است؟ الم درباره سخن گفتن و سكوت سؤال شد كه كدام يك بهتر  حضرت امام سجاد عليه الس     از

هتـر از    نبودند، سخن گفتن ب    ي آفت ي دارا دو  سخن گفتن و سكوت هر     ي اگر در مورد   ي هستند، ول  ي آفات يهر دو دارا  
زيـرا  : نـد  حضرت فرمود  ! سخن گفتن بهتر از سكوت است؟      چگونه  پسر رسول خدا   ي ا : دوباره سؤال شد   .سكوت است 

 سـزاوار بهـشت و      يبا سكوت كس  .  نفرمود، بلكه آنان را با سخن گفتن برانگيخت        مبعوث خداوند پيامبران را با سكوت    
  ٢٢.د با سكوت از آتش دوزخ در امان نشي و كسنگشت يواليت اله
گونه كه حق    همان .نمودند ي و مصلحين بزرگ به واسطه سخن گفتن مردم را هدايت، ارشاد و اصالح م              ي اله پيامبران

 ي و پرحرفـ   يگـوي  هشـود، يـاو    يمـ   هم كه در راه اصالح و ارشاد به حـق گفتـه            يرا باطل پنداشتن اشتباه است، سخن     
 و بست كردن آن نيست، بلكه اصـالح زبـان   قفل جام نمودن و دانستن، اشتباه است زيرا منظور از پاكيزه بودن زبان، ل         

  . پاكيزه زبان و پاك دهان هستندمسلمانان ، بنابراينياز لغو و باطل است نه از ارشاد و يادآور

   ساير اعضا و جوارحيپاك

ه حـرام   كنـد و از را     ينمـ  كند، خيانت  ي پاك است بدين معنا كه سرقت نم       ي اعضا و جوارح   ي مجموع مسلمان دارا   در
  .كند ي خود را ارضا نمي جنسيها نيز شهوت

 كه در راه صـعود      يپاك  اعتدال در حركات دست، پا و ديگر اعضا و جوارح دليل بر اعتدال روحيه است زيرا روح                 وجود
 چـشم   يدامنـ   و پـاك   ي دهـد و از پـاك      قرار ، انحطاط و سقوط   ي سعادت است حاضر نيست خود را در پست        يها هبه قلّ 

  .بپوشد
 و پا بـه عنـوان   دست ي اما پاك، بودندي فرهنگيافتادگ  و عقبي دچار انحطاط اخالق٢٣آنكه مردم زمان جاهليت اول    با

ر مقـام    د يدند وقت  دچار آن بو   زمان  كه اجتماع آن   يشد و با آن آلودگ     ي بود كه صاحب اين فضيلت ستوده م       يفضيلت

                                                 
 .»ت عن الحق، شيطان اخرسکالسا« ٢١
  .١، حديث ٢٧٤حه ، صف٦٨جلد :  بحار االنوار- ١٦٠٤٥، حديث ١٨٨، صفحه ١٢جلد : وسائل الشيعة ٢٢
 شـايد ، در اينجـا  »و قرن في بيوتكن و ال تبرجن تبرج الجاهلية االولي«: قرآن مجيد از جاهليت قبل از اسالم به جاهليت اول تعبير فرموده    ٢٣

 درفرمايـد دومـين آن کـدام اسـت پاسـخ ايـن سـؤال            سؤالي پيش آيد که مگر چند جاهليت وجود دارد و اين جاهليت اولي کـه قـرآن مـي                  
بـه زودي  (، »سـتكون جاهليـة اخـري    «: فرمايـد  فرمايشات ائمه اطهار عليهم السالم است در تفسير اين آيه حضرت امام باقر عليه السالم مـي                

 کـه در    چـرا ، آه منظور از ايـن جاهليـت، جاهليـت قـرن بيـستم اسـت                 ٢٦٩، صفحه   ٤جلد  : تفسير نور الثقلين  ) جاهليت ديگري خواهد آمد   
 اسالم قمار بـود    ازدر جاهليت قبل    . کشند است که دختر و پسر را مي      ) کورتاژ(م دخترکشي بود ولي در جاهليت قرن ما         جاهليت قبل از اسال   

 تبعيضات نـژادي بـود و   وو اکنون بدتر از قمار، شراب بود و اکنون بدتر از شراب، بردگي و ستمگري بود حال استعمار و استثمار است، تفاخر          
 ).مترجم! (اکنون وضعيتي بدتر از آن



 ١٣

آيند شـاعر خطـاب بـه دشـمن حـضرت            ي برم ايشان مني اهللا عليه و آله وسلم و جد دش        مقايسه ميان جد پيامبر صل    
  :گويد يم
  .»٢٤…دامن بود  پدر محمد پاكي آلوده داشت ولي تو دامنپدر«
  ٢٥.دادند ي لقب م»امين« جاهليت حضرت محمد صلي اهللا عليه و آله و سلم را يها  همان عربو

جويد و ديـن اسـالم هـم     يم ي از آن دور جنايت هستند كه روح افراد بزرگ و واال   ي خيانت و زنا هر كدام نوع      ،يدزد
  . فرموده استيپيروان خود را از ارتكاب اين اعمال به شدت نه

 و سـلم اعـالم      آلـه  يـه و   بيعت با پيامبر صلي اهللا عل      ي كه برا  ي مهم اين است كه اسالم قبول نمودن ايمان زنان         مطلب
  .نمود ي مقيد مي و پاكيزگيدامن نمودند را به پاك ي ميآمادگ

  :فرمايد ي مجيد در اين زمينه منقرآ
 و سـرقت و  نورزنـد   بيعت با تو بر ايمان آمدند كه ديگر هرگز بـه خداونـد شـرك           ي پيامبر، اگر زنان مؤمن برا     ياال ا «

 نبندنـد و بـا تـو در هـيچ امـر      خود  افترا و بهتان در جمعي نكنند و فرزندان خود را به قتل نرسانند و بر كس  يزناكار
اونـد بـسيار    و غفران طلب كن، كـه خد آمرزش كنند به اين شرط با آنها بيعت كن و بر آنان از خدا         مخالفت ن  يمعروف

  .»٢٦آمرزنده و مهربان است
 بر اثر يك هيجان    يگاه  نمودن شرط عدم سرقت و زنا در اين آيه بر شرط عدم قتل به اين دليل است كه قاتل                   مقدم

شـود در   يت مـ   عفّ ي عمل مناف  مرتكب  كه يگردد اما دزد و كس     يشود و سپس پشيمان م     يفوق العاده، مرتكب قتل م    
  ! از گناه، وجدان آنان را احاطه كرده استيا  تيرهابر  بسيار كثيف است وي روحيزمان ارتكاب اين دو جنايت دارا

 عبـادت،   بهتـرين « :فرماينـد  يه الـسالم مـ     عليـ  ي امام صادق عليه السالم به نقل از اميرمؤمنـان حـضرت علـ             حضرت
  .»٢٧ استيكدامنپا

 خداونـد پرسـتش   عورت  بهتر از حفظ شكم و حفظ   يبه وسيله هيچ عبادت   «: فرمايند يقر عليه السالم م   با امام   حضرت
  .»٢٨نشده است

 سفارشـات   ي طـ  بلكـه   نكرده اسـت   ي خوب و ازدواج حالل بازنداشته و نه       ي اسالم پيروان خود را از تناول غذاها       دين
 ي شـيطان  يهـا  ه است تا وسوس   نموده مودن اين غريزه از موارد پاكيزه و مشروع تشويق         ايشان را به سير ن     ياندازه ا  يب

  . حرام نكشانديشكم و شهوت انسان را به سو
 ي مفاسـد اخالقـ    از  بهتر از محفوظ بودن    يها است و چه عبادت      شكم و عورت از بهترين عبادت      ي كه پاكيزگ  ي راست به

شود،  ي م ي امراض خطرناك  موجب ترين مفاسد است   زنا كه از بزرگ   . شود ي م يكه باعث از بين رفتن ارتباطات اجتماع      
  !تر است  از وبا هم خطرناكدختران ارتباط نامشروع پسران با يكديگر و اكتفا نمودن دختران به

 ي ميـان تهـ  دو افكنـد  ي كه امت مرا به آتـش مـ        يبيشترين امر «: فرمايند ي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم م         پيامبر
  .»٢٩يشكم و آلت تناسل: است

 يهـا   فتنـه  شناخت،  پس از معرفت و    ي گمراه :پس از خودم از سه چيز بر امتم ترسان هستم         «:  فرمايند ي م همچنين
  .»٣٠گمراه كننده و شهوت شكم و عورت

                                                 
 .٢٠٧، صفحه ١٥جلد : ، شرح نهج البالغه.»..ابوك معاهر، و أبوه عف« ٢٤
  .٨٨٥، صفحه ٢جلد :  الخرائج- ٣٨٣، صفحه ١٥جلد : بحاراالنوار ٢٥
 .١٢آيه : سوره ممتحنه ٢٦
، ٧٩ صـفحه ، ٢جلـد  : ، اصـول کـافي  )عفـاف اَفْـضَلُ الْعبـادة الْ    : ان اميرالمؤمنين عليه السالم يقول    ک: (عن االمام الصادق عليه السالم أنه قال       ٢٧

:  بحـاراالنوار  - ١٢٩٨٩، حـديث    ٢٧٥، صفحه   ١١جلد  :  مستدرك الوسائل  - ٢٠٤١٩، حديث   ٢٥٠، صفحه   ١٥جلد  :  وسائل الشيعة  - ٣حديث  
  .٣، حديث ٢٦٩، صفحه ٦٨جلد 

:  الـشيعة وسـائل  - ١، حـديث  ٧٩، صفحه ٢جلد : ، اصول کافي»ما عبد اهللا بشيء اَفْضَلَ من عفة بطن و فَرج «: قال االمام الْباقر عليه السالم     ٢٨
  .١، حديث ٢٦٨، صفحه ٦٨جلد :  بحار االنوار- ٢٠٤١٥، حديث ٢٤٩، صفحه ١٥جلد 

 ٥ حـديث ، ٧٩، صـفحه  ٢جلد : ، اصول کافي )الْبطن و الْفرج  : ثر ما تلج به امتي النار االجوفان      کا: (قال رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و سلم          ٢٩
 .٥، حديث ٢٦٩، صفحه ٦٨جلد :  بحاراالنوار- ٢٠٤١٦، حديث ٢٤٩، صفحه ١٥جلد :  وسائل الشيعة-



 ١٤

 از شهوت خـواهيم  نوع  آن را در همين دو ي ويران ي علت اساس   فاسد و شكست خورده يقيناً     يت در اجتماع   دقّ ي كم با
ها طغيـان     اين ميكروب  ي كوتاه مدت شوند و پس از    ي فحشا توليد م   يها فت، چرا كه در يك اجتماع فاسد ميكروب       يا

  . اين اجتماع سزاوار نفرين و هالكت استيحالت كنند و در چنين ي شريف نيز راه پيدا ميها كرده، در خانواده
 حـالل يـا حـرام    راه  به غير از پركردن شكم ازين كار رواج دارد و مردم آيران  و شهوتي عقب افتاده دزد يتهالّ م در

  !آنچه به دست آيد حالل است: گفت ي از اشراف ميندارند، مرد
 و عقب افتـاده     پست يها  ملت . شكم و شهوت آنان است     ي، پاكيزگ ي مترقّ يت پيشرفته و شهرها    ملّ يها  از نشانه  ييك

 از ي و نـشاط در چنـين اجتمـاع   يشـاد   در نتيجه .شود يان م ها در آن نماي     ميخانه ي شهوت و آباد   يفرماي نيز از حكم  
  .يابد يبين رفته و فسق و فجور گسترش م

  .است خواهد، بلكه در مورد پيروان خود هميشه خواهان نظافت بوده ي آلوده و بيمار نمي پيرواناسالم
م و ريـشا و لبـاس   كُسـوآت  يلباسا يواريكم  آدم قدَ انزلنا علييا بن: ( امام باقر عليه السالم در تفسير آيه شريفه حضرت

پوشـند و منظـور از ريـش     ي مـ مـردم   اسـت كـه  يا همنظور از لباس همان جام   «: رمايندف ي م ٣١)…لك خير  ذ يالتقو
 شخص با ايمان است كه هـر چنـد هـم لبـاس     عفاف  ويدامن گر پاك بيان) يولباس التق (اس و ثروت دنيا است و       اجن

اشـد عيـب و    و شخص ناپاك هر اندازه لبـاس بـه تـن داشـته ب     است ورتش پوشيده نداشته باشد با اين حال عيب و ع       
  .»٣٢عورتش هميشه آشكار است

 يهـا   و ثـروت باشـد   رفيـع ي مقـام و پـست  ي دور است هر چند هم كه دارا    ي كه دين ندارد و از فضايل اخالق       يشخص
 بـر  ي است نقـص ي فاسق فقط كافافراد اينر مورد ارزش است، زيرا د يآبرو و ب ي فراوان داشته باشد ب ي يا كسب  يموروث

نما خواهنـد    ت آشكار و در ميان مردم انگش      هايشان عيب ها ترين صورت  ت وارد شود كه در اين هنگام با زش        ثروت آنان 
  …  اين شخص بنده شهوت است واست، گويند كه اين شخص فاجر يشد و همه م

 مجـالس و  ي در برخو  و ثروتمندان به او احترام نگذارند شخص پاكدامن ممكن است كنار خيابان بخوابد، بزرگان     يول
 جايگـاه و  ي صـالحين دارا يهـا   دلدر  هيبت است وي نداشته باشد، اما پاك و پاكيزه است، امين و دارا     يمحافل جاي 

  .باشد ي عظيم ميمنزلت
 عـورت اسـت     و هوت شكم  ش ها مخصوصاً  ها و شهوت   مبارزه با انواع خواسته   ! ي جهاد است و چه جهاد بزرگ      يدامن پاك

 هـستند  ي دليـل سـربازان  همين تر است، به آسا از جهاد در ميدان جنگ بسيار سخت كه لجام نمودن اين دو ديو غول     
 چه بسا همين سرباز دلير در برابر يكنند، ول يم روند و جهاد  ي مرگ م  يكه در ميدان جنگ در قلب آتش و چند قدم         

  ! زدخواهد  پول زانويغابل مبل يك دختر يا در مقيگريها عشوه
خـوانم   ي كم منماز  من در انجام عمل نيك ضعيف هستم،     : خدمت امام باقر عليه السالم رسيد و عرضه داشت         يشخص

 از راه شـهوت بـشوم،       ي حرامـ  عمـل   بخورم و نـه مرتكـب      ي اميد اين هست كه نه چيز حرام       يگيرم ول  يو روزه كم م   
 اسـالم  ييعنـ » ٣٣ از شـهوت حـرام اسـت   يدور  نگاه داشـتن شـكم و      بزرگتر از پاكيزه   يچه جهاد «: حضرت فرمودند 

 چنـين صـفات   ي دست و پايش پاك باشند و مـسلمانان دارا باشد، خواهد انسان پاك و پاكيزه باشد، شكمش پاك    يم
  . از خود دور سازندرا  باشند و صفات زشتيا پسنديده

                                                                                                                                            
 و الْـبطْنِ الضّاللَةُ بعد الْمعرفـة، و مـضالت الْفـتَنِ، و شَـهوتُ     : ثالث اخافهن من بعدي علي امتي: (قال رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و سلم          ٣٠

 صـفحه ، ١٠جلـد  :  بحـاراالنوار - ٢٠٤١٧، حـديث  ٢٤٩، صـفحه  ١٥جلـد  :  وسائل الشيعة - ٦، حديث   ٧٩ه  ، صفح ٢جلد  : ، اصول کافي  )الْفَرجِ
  .٥٨٨١، حديث ٤٠٧، صفحه ٤جلد :  من ال يحضره الفقيه- ١٥، حديث ٣٦٨

 بـاد بـه   شمارستاديم و بر  براي شما ف-ه با آن تن را بياراييد ک -هاي زيبا و نرم  ند و جامهکه ستر عورت شما کاي فرزندان آدم ما لباسي    ( ٣١
  .٢٦اعراف، آيه : ، سوره)…ه اين نيكوترين جامه شما استکلباس تقوا 

 .٢٢٥، صفحه ١جلد :  تفسير قمي- ١٦٨، صفحه ٨٠جلد : بحاراالنوار ٣٢
  .٤٤٨، حديث ٢٩٢، صفحه ١جلد :  المحاسن- ١٨، حديث ٢٧٣، صفحه ٦٨جلد : بحاراالنوار ٣٣



 ١٥

   دلي سليم و پاكقلب

 را ي كينـه كـس    ندارد، ي در دل او جاي    يبر و خودخواه   حسادت، ريا، تك   . سالم است  ي پاك و روح   ي قلب ي دارا مسلمان
  .كند ي قصد بد نمي كسيگيرد و برا يهم به دل نم

رو خيـر و     ه دنبالـ  هميشه تر باشد و   تر و از آبِ زالل صاف      خواهد قلب مسلمان از برف سفيدتر، از نقره پاكيزه         ي م اسالم
 را بنگـرد و هميـشه همچـون خورشـيد     جهان  بازيا  و دل و ديدهيروي صالح و طرفدار حق و حقيقت باشد، با گشاده    

  .تابان، درخشان باشد
 روشـن و  اسـالم  پس هر كه را خداوند اراده هـدايت او كـرد قلـبش را بـه نـور            «: فرمايد ي مجيد در اين زمينه م     قرآن

 را از پـذيرفتن ايمـان تنـگ و    او  دل- واگذارد ي به حال گمراهي يعن-منشرح گرداند و هر كه را خواهد گمراه نمايد   
گروند مـردود    ي كه خدا آنان را كه به حق نم        است خواهد از زمين بر فراز آسمان رود، اين        ي م يسخت گرداند كه گوي   

  ٣٤.) گردانديو پليد م
 شـود، حكمـت     سبز  با يك محصول   يا  هرزه نيست كه بدون كشت دانه و بدون هيچ سابقه          يها  مانند علف  ي اله اراده

 كـرد،  ي نفـس خـود پيـرو   ي هـوا و  كه انسان از شهوات  ي هنگام يگيرد ول  ي بر اعمال بيهوده تعلق نم     يخداوندعاليه  
بخـش   ت سـعاد  ي مسلما از خداوند و برنامه ها      شد وار دوپهلو  ق نمود و مناف   يمسير اشتباه را برگزيد درباره حق كوتاه      

  . نخواهد داشتگنجايش  پذيرش حقياش برا ه دور شده و سينياله
ده  وعـده فرمـو  چنين باشد، خداوند متعال نيز به او ي سالم مييت نيگونه صفات زشت پاك است و دارا     ن از اي  مسلمان

  ٣٥.)… خواهد نمودهدايت  كه راه هدايت در پيش گيرند خداوند آنان را بيش از پيشيكسان« :است
 ديگران نسبت يبرتر داند يا اينكه م  ورزد ب  يل، چگونه نسبت به ديگران حسادت م       يا بهتر بگوييم شخص عاق     مسلمان

ها شكرگزار   با مشاهده اين برتريانسان  اگر.اد استها وسيله آزمايش افر   گونه برتري   است و اين   ي خداداد يبه او نعمت  
گردان شـد و نـسبت بـه         ي داشت و اگر از راه حق رو       خواهد باشد و صبر را پيشه خود نمايد، نزد خداوند پاداش نيك          

  . در خسارت و زيان خواهد بوداو  به دل راه داد عاقبت امريديگران حسادت
 قـصد  ي بـه كـس  نسبت  است، پسي بكارد حاصل آن نيز زشتي تخم زشتيداند كه هر فرد    يانديشه م  دانا و با   شخص

 ي و پـشيمان  ي و بـه غيـر از نـاراحت        برد  نخواهد ي بندگان خدا سود   يداند كه انسان از بدخواه     يسوء نخواهد نمود و م    
  .گيرد ي نميا ه خود نتيجيابر

برند و قبل از هـر   يم  و بهترين آسايش و سعادت به سر ي پاكيزه دارند در باالترين و بزرگترين راحت       ي كه باطن  يافراد
 ي آسـوده زنـدگ    ي با فكر و خيـال     اجتماع گونه افراد در    اين .گردد يم  روح و باطن به خودشان باز      ي نتيجه سالمت  يكس

  . دور هستندي و مكر و خودپسندي توزكينه  حسد،ي يعنيگونه درد و مرض روحكنند چرا كه از هر يم
  :گونه سروده است ناي در اين زمينه شاعر

 خـود را    نيافـت   را ياگـر آتـش چيـز     .  حسادت حسودان صبر كن چرا كه نفس حسد و صبر تو كشنده آنان اسـت               بر
  ٣٦!خواهد خورد

 اسالم صـلي    پيامبر . نخواهند گذاشت  ي باق ياز صاحب خود چيز   ور هستند كه      شعله يهاي  كينه و تكبر آتش    حسادت،
 دل كـافر  كند، امـا  ي م ي نورافشان يچراغ ها پاك است و در آن      دل مؤمن از آلودگي   «: فرمايند ياهللا عليه و آله و سلم م      

  .»٣٧تاريك و برعكس مؤمن است

                                                 
 .١٢٥آيه : سوره انعام ٣٤
  .١٧آيه : ه محمدسور ٣٥
 .٢٥٨، صفحه ٧٠جلد : ، بحار االنوارلهکل بعضها ان مل جتد ما تأکالنار تأ  اصرب علي حسد احلسود فانّ صربك قاتله ٣٦
ه ، صـفح  ٦٧جلـد   : ، بحاراالنوار »فيه سراج يزْهر، و قَلْب الْكافرِ أسود منْكوس       . قلب المؤمن أجرد  «: قال رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و سلم          ٣٧

 .٣٩، حديث ٥٩



 ١٦

 پاك ماننـد خـاك      دل  بخشد، ي م يشن كه دارد به اعضا و جوارح خود رو        ي دل مؤمن روشن است و با نور هدايت        ،يآر
 پـاك و    يها  دل مؤمن هم نيت    در .توانند در آن رشد كنند     ي است كه درختان ميوه و گياهان مفيد م        يآماده و مناسب  

 هـستند كـه هميـشه مركـز     يزار شـوره   مـريض و افـسرده نيـز ماننـد زمـين           يهـا  نمايد و دل   ي نيك رشد م   يكارها
 و صـالح و فـساد       ي و زيبـاي   يدهند، بنابراين زشـت    ينم  را تحويل  يچ محصول خوب  اند و هي    گوناگون بوده  يها ميكروب

  .گيرد يم  بدن از دل و قلب انسان سرچشمهيساير اعضا
 بين مردم اسـت،     در مقام و منزلت قلب در بدن انسان مانند منزلت امام         «: فرمايند ي امام صادق عليه السالم م     حضرت

 تمام اعضا و جـوارح  . بدن الزم استياعضا اجب است، اطاعت از قلب نيز بر سايرگونه كه اطاعت امام بر مردم و      همان
، يگـوش، چـشم، بينـ   . باشد ي كه در ذهن است قلب ميكارهاي ي به قلب دارند در حقيقت مجر   ي خاص يبدن وابستگ 

 نمـود انـسان     گيرند، زيرا هرگاه قلب اراده ديدن      ي طرف قلب مأموريت م    از ي همگ …  و يدهان، دست، پا، آلت تناسل    
 كه قلـب  يشوند، زمان ي مي انسان تحريك به شنواييها  قلب اراده شنيدن نمود گوش   هرگاه كند، يباز م چشم خود را    

 انـسان   كـه يدهد، هنگام ي آن را تحويل قلب ميكند و بو  ي بو م  ي را احساس نمايد به واسطه بين      ي چيز يبو بخواهد
آينـد و   ي درمـ حركـت   بـه ي ويد و اگر انسان قصد حركت كند دو پاآي يسخن گفتن نمود زبان به حركت در م  اراده  

شود كه همـه ايـن اعـضا و جـوارح            يم  تحريك ي و ي و آلت تناسل   يه جنس  داشته باشد قو   يران  كه قصد شهوت   يزمان
  .»٣٨نمايند يدن از جانب قلب مأموريت دريافت مب

 كنتـرل،  ،يهميـشگ  دائـم، زحمـت و كوشـش    ت   خود فراهم نخواهد شد بلكه احتياج بـه دقّـ          ي قلب به خود   يسالمت
  .تهذيب و تصفيه مداوم دارد

 ي داده و داراشستشو كند قلب خود را از آلودگيها يور م  تص ي است، به همين دليل گاه     ي حاالت گوناگون  ي دارا انسان
شود  ي شد كنترل از دستش خارج م      تحريك ي از باطن و   يتوز  كه حس حسادت يا كينه     ي زمان ي پاكيزه است ول   يقلب

  !گردد يم  كه در نهان داشته آشكاريو صفات زشت و ناپسند
 باطن  ي و صفا  ينيك نمايد و اين حركت را نشأت گرفته از        ي را آغاز م   ي نيز انسان در درون خود جنبش و حركت        يگاه

 يطلبـ  ت يا يك رياسـ ي پنهانيا كينه  بر اثر  يشود كه چنين حركت    يت مشخص م   دقّ ي پس از كم   يپندارد ول  يخود م 
  .بود  پيش فروكش كردهي است كه چنديسركوب شده يا دنباله شر

 جـسم او نيـز   انـسان  ها است زيرا با فاسد شدن قلـب     ترين بيماري   قلب و دل و روح از خطرناك       ي كه بيمار  ي راست به
 خـود را  يهـا  رويد و ريشه ي مانسان  كه در گوشت بدني مانند سرطان است به طور   ي روح يفاسد خواهد شد، بيمار   

 از بدن برسد و شخص را هـالك نمـوده، از       يحساس رساند تا اينكه بتواند به نقطه      ي مختلف بدن م   يبه اطراف و اعضا   
  . درآورديپا

 دليـل   همـين  كنـد بـه    يسازد، دنيـا و آخـرت انـسان را نـابود مـ             ي آينده دور و نزديك انسان را تباه م        ي روح يبيمار
  ! روح قابل مقايسه نيستنديبيمار ند و موجب هالكت انسان بشوند با ديگر هر اندازه هم كه خطرناك باشيها بيماري
 و سـالم باشـد   صـحيح   است كه اگـر يدر بدن انسان قطعه گوشت«: فرمايند ييه و آله و سلم م  ا صلي اهللا عل    خد پيامبر

شـوند و    يم بدن نيز بيمار     يقسمتها  بدن نيز سالم خواهند بود و اگر آن قطعه گوشت بيمار شد ساير             يساير قسمتها 
  .»٣٩آن قسمت قلب است

 بـال و  يفقـر نـوع  « :گونه آمده اسـت   عليه السالم ايني عليه السالم به فرزندشان امام مجتب   ي سفارشات حضرت عل   در
 ي الهـ يهـا   از نعمـت يثروت يك. است  قلبي بدن است و از آن دشوارتر بيمار     يتر بيمار  مصيبت است و از آن سخت     

  .»٤٠ دل و روح انسان استيپاكيزگ  بدن بهترين است و از سالمت بدياست كه بهتر از آن سالمت

                                                 
  .٨، حديث ١٠٩، صفحه ١جلد :  علل الشرايع- ٩، حديث ٣٠٤، صفحه ٥٨جلد : بحاراالنوار ٣٨
  .٤١٣، صفحه ٢جلد :  روضة الواعظين- ١٠٩، حديث ٣١، صفحه ١جلد :  خصال- ٤، حديث ٥٠، صفحه ٦٧جلد : بحاراالنوار ٣٩
  .٢٤٠، حديث ١٤٦حه صف:  امالي طوسي- ٨، حديث ٥١، صفحه ٦٧جلد : بحاراالنوار ٤٠



 ١٧

 انـدوه بـه   اسـت،  ي راضـ ي الهيبرد چرا كه به روز يها به سر م  ترين نعمت   پاك است در بزرگ    ي روح ي كه دارا  يفرد
ان  بوده و نـسبت بـه آنـ   يمصلحت چه را خداوند به ديگران داده است به خاطر حكمت و          داند آن  يدهد، م  يخود راه نم  
كنـد و چـون يقـين دارد كـه فقـط             يبر نم  تك پس  ندارد يت دنيا چندان ارزش   داند كه عزّ   يورزد و نيز م    يحسادت نم 

  .كند يشوند، ريا نم ي قبول ماست  خدا انجام گرفتهي اخالص براي كه از رويكارهاي
شود و صاحب آن     يم  بدن و اعصاب انسان    ي در سراسر اعضا   ي قلب موجب ضعف عموم    ي جسم يگونه كه بيمار   نهما

شود كه در  ي اعضا و جوارح بدن مضعف  قلب نيز باعث   ي روح يگيرد، به همين ترتيب بيمار     يدر معرض سكته قرار م    
  .است ي روحي موارد ضعف اعصاب نيز نشانه بيماريبرخ

 در قلـب    اوسـت،  آورتـرين عـضو در بـدن انـسان قلـب           شـگفت «: فرماينـد  ييه الـسالم مـ     عل ي اميرمؤمنان عل  حضرت
گردد، اگر   ي م ي موجب ذّلت و   طمع  اگر اميد در قلب انسان زياد شود       .ار دارد  حكمت قر   از حكمت و ضد    يا سرچشمه

برد، اگر روحيه غضب بر انـسان عـارض شـود     ي بين ماز  بر قلب سايه افكند حسرت و تأسف، انسان را     ييأس و نااميد  
دهد و اگر ترس در قلب     يست خويش را از دست م     شد حفظ و حرا    ياله ي به قضا  ييابد، اگر راض   ي شدت م  يخشمِ و 

 ياگر در آسايش باشد به امتحان و اگر نعمتهـا پـ          . برد ي خويش بوده و در حذر به سر م        اطراف راه يابد هميشه مراقب   
 بـه  اگـر  نمايـد و  ي مـ يتاب ي بر انسان وارد شود جزع و ب      يشود، اگر مصيبت   ي نازل شوند به غرور گرفتار م      يو  بر يپ در

 بال خواهد شد، اگر مشغول آور شود ي روي روزگار به و   ينمايد و چنانچه ناماليم    يكش م  او را سر   ينياز ي رسد ب  يثروت
دهد، بنابراين  ي او را آزار مي كند پرخوريرو زياده  به زانو درآمده و اگر در خوراك ي انسان شدت يابد از ناتوان     يناراحت

  .»٤١ فساد آن خواهد شدوجبم  در مورد قلبيرو ه يا زياديهر نوع كوتاه
 بيمـار باشـد   ي قلبـ يدارا ي سالم خواهد داشت و اگر فرد    ي پاك باشد اعضا و جوارح و احساسات       ي قلب ي كه دارا  يكس

  . از بيمار استبهتر ي نيز بيمار هستند كه البته شخص سالم در هر شرايطيدرك و احساسات و

   بدنبهداشت

 مربـوط اسـت   مسلمان  كه به شخصي هر چيزي دارد و به طور كلّي جسميها  پاكيزه و دور از آلودگي ي بدن مسلمان
  .باشد يپاكيزه و طاهر م

 كـه پيـامبر اكـرم    است يت قائل شده نظافت اهمي برايا  است و اسالم به اندازهي جايگاه خاصّ  ي در اسالم دارا   نظافت
  .»٤٢نظافت از ايمان است«:  فرماينديصلي اهللا عليه و آله و سلم م

 اسـت، نظافـت     يانـواع  يه نظافـت دارا    البتّ .باشد ي نيز نم  ي ايمان كامل  ي كه نظافت را رعايت نكند دارا      ي كس بنابراين
 ي و در مورد هر يك دسـتورات است  كه در اسالم همه اقسام نظافت مورد نظر… لباس، نظافت مسكن، نظافت شهر و  

و )  حيات بشر است   ي اساس يها هكه از پاي   (ينسان ا فطرت تر اينكه اسالم ميان     از همه اين مسائل مهم     .وارد شده است  
  ٤٣.نمايد ينظافت رابطه برقرار م

 و نـور نيـاز دارد،   حرارت گونه كه فطرت انسان به آب، غذا و        بشر است؛ زيرا همان    ي كه نظافت از امور فطر     ي درست به
  .باشد ي هم ميخواهان نظافت و پاكيزگ

 كـردن   كوتـاه  :گيـرد  يپنج مطلب از فطرت انسان سرچـشمه مـ        «: رمايندف ي اكرم صلي اهللا عليه و آله و سلم م         پيامبر
  .»٤٤ عانه و ختنه كردني زير بغل و مويناخن و شارب، تراشيدن مو

                                                 
  .١٠٨، حديث ٤٨٧صفحه : نهج البالغه ٤١
، ٣١٩ صـفحه ، ١٦جلد :  مستدرك الوسائل- ٢٩١، صفحه ٥٩جلد : ، بحاراالنوار»النظافة من االيمان«: قال النبي صلي اهللا عليه و آله و سلم  ٤٢

  .٢١صفحه :  طب النبي- ٢٠٠١٦حديث 
  .از دوره فقه مؤلّف محترم مراجعه شود) النظافة(ب تاکسب اطالعات بيشتر در اين زمينه به کبراي  ٤٣
 حـديث ، ٣١٠، صـفحه  ١جلـد  :  الخـصال - ٢، حديث   ٦٧، صفحه   ٧٣جلد  :  بحاراالنوار - ١٧١٨، حديث   ١٣٣، صفحه   ٢جلد  : وسائل الشيعة  ٤٤

٨٦.  



 ١٨

 اين خصلت نيـز از  و  گريزان است  يگريزد، از آلودگ   ي م ي و برهنگ  يگونه كه از گرسنگ    يتش همان  به حكم انسان   انسان
  . آفريده شده استفطريات انسان است كه در ضمير باطن او

 در بدن انسان    ديگر تت است كه در سر انسان و پنج سنّ        پنج سنّ «: فرمايند ييه السالم م   كاظم عل  ي امام موس  حضرت
 يآب در بينـ ( دهـان، استنـشاق   در  مسواك دندانها، گردانيـدن آب : كه در سر انسان استيهاي نتوجود دارند، اما س  

 زير بغـل،    ي عانه و مو   ي كردن، تراشيدن مو   ختنه :كه مربوط به بدن است     يتهايي سر و سنّ    و شانه زدن مو    )كشيدن
  .»٤٥بدن ي اسافل اعضايو كوتاه كردن ناخن و شستشو

كند و روح آلـوده   يم  است، بدين معنا كه روح پاكيزه، انسان را مجبور به نظافت         ي از مظاهر روح انسان    ي مظهر نظافت
  .هدد ي بيشتر سوق ميها انسان را به سمت آلودگي

 باشند  ي زشت يها چهره  انسان بدون آن كامل نخواهد شد، چه بسا        ي انسان است؛ يعن   ي از جمال و زيباي    ي جزئ نظافت
  .گيرند ي به خود ميكه با نظافت، جمال خاصّ

  :فرمايند ي عليه السالم مي علحضرت
  .»٤٦ را دوست داردي زيباست و زيبايخداوند«

  :فرمايند يم م اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلپيامبر
  .»٤٧ استيا  آلوده، بد بندهبنده«

 در   ايـشان شخـصاً    و اند ه فرمود ي نه يدگ انسانها را از آلو    ييه و آله و سلم با تعبيرات گوناگون        اسالم صلي اهللا عل    پيامبر
  .روند ي به شمار مي نظافت و پاكيزگي برايا سفر و حضر نمونه زنده

 عانه و زيـر  ي و مونگذاريد هيچ يك از شما پيروان ما شارب خود را بلند«: فرمايند ي امام صادق عليه السالم م  حضرت
  .»٤٩شود ي و در ميان آنها پنهان مداده گاه قرار ي خود مخفي آنها را برا٤٨بغل را نيز بلند نگذاريد كه شيطان

ـ  و ها سكونت نموده   يدهد، در آلودگ   ي فرمان م  ي كثيف است كه انسان را به آلودگ       ي موجود شيطان ا آن انـس دارد؛      ب
در مقابل، خداونـد زيبـا و   .  باشد يم ان مربوط است از شيط    يبنابراين هر كار آلوده، هر گفتار آلوده و هر چه به آلودگ           

  . را دوست دارديپاكيزگ  ويدهد و زيباي ي نيز فرمان مي و پاكيزگيپاكيزه است و به زيباي
 كـه از هـر      يپاكيزگـان  ان كه پيوسته به درگاهش توبـه كننـد و         همانا خداوند آن  : (فرمايد ي كريم در اين زمينه م     قرآن
  ٥٠). دورند را دوست دارديآلودگ
 اهللا عليـه و آلـه و   صلي يت دارد كه پيامبر اهميا هاز ايمان قرار داده است و اين نظافت به انداز ي نظافت را جزئ اسالم
 را بـيش از چهـل روز بـه تـأخير     خود  عانهيموهر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، تراشيدن       «: فرمايند يسلم م 

تواند قرض كنـد و ايـن كـار را بيـشتر بـه تـأخير              يم  اين كار نيافت،   ي برا يا اندازد و اگر پس از چهل روز وسيله        ينم
  .»٥١نياندازد

ايـت  شـوند رع  ي نمـ ديده  معتقداتش با اينكه با چشمي كه به خدا و روز جزا ايمان دارد نظافت را در سر تا پا  يشخص
  ! كه در ديد هستنديكند، چه رسد به اعضا و جوارح ظاهر يم

                                                 
  .١١ حديث، ٢٧١، صفحه ١ جلد : الخصال- ١، حديث ٦٧، صفحه ٧٣جلد :  بحاراالنوار- ١٣٢٢، حديث ١١، صفحه ٢جلد : وسائل الشيعة ٤٥
: ، صـفحه  ٤:  وسائل الشيعة جلد   - ١: ، حديث ٤٣٨: ، صفحه ٦: ، اصول کافي جلد   »ان اهللا جميل، يحب الْجمال    «: قال االمام علي عليه السالم     ٤٦

  .٥٧٠٤: ، حديث٤٥٥
، ٥: جلـد  وسـائل الـشيعة   -٦: ، حـديث ٤٣٩: ، صـفحه ٦: اصول کافي جلد. »بئس العبد القاذورة«: قال رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و سلم  ٤٧

  .٥٧٤٣: ، حديث٦: صفحه
  .نايه از ميكروب باشد، مترجمکدر اين گونه روايات بهداشتي، شايد لفظ شيطان  ٤٨
 .٩٩٩، حديث ٤٠٥، صفحه ١جلد :  مستدرك الوسائل- ١٧٤٢، حديث ١٤٠، صفحه ٢جلد : وسائل الشيعة ٤٩
  .٢٢٢آيه : ، سوره بقره)رينان اهللا يحب التوابين و يحب المتطه( ٥٠
  .٥ حديث، ٥٣٨، صفحه ٢جلد :  الخصال- ٤، حديث ٨٩، صفحه ٧٣جلد :  بحاراالنوار- ١٥١٧، حديث ٧٢، صفحه ٢جلد : وسائل الشيعة ٥١



 ١٩

 هزينه مربـوط بـه   انسان  در مورد نظافت اگري با اينكه قرض كردن در غير ضرورت از نظر اسالم مكروه است؛ ول ،يآر
  .تواند، قرض نمايد يآن را نداشت م

  .سازد ي مي در مورد نظافت انسان را متوجه دقت و تأمل بيشتري تأكيداتچنين
 نوره كشيدن و    موها، عطر زدن، نظافت  : ق پيامبران است  چهار چيز از اخال   «: فرمايند ييه السالم م  ل امام رضا ع   حضرت

  .»٥٢تأمين نمودن غرايز همسران خويش و سيراب نمودن آنان از محبت
 و احكـام ديـن   معنويات ه هستند و بيش از همه مردم بي با اينكه مأمور تبليغ احكام و دستورات روحان     ي اله پيامبران

 ي كه اندك  يترين دستور بهداشت   كوچك ياند و حت    غفلت نكرده  ي جسم يداشتگاه از دستورات به    نمايند هيچ  يعمل م 
 كـه در  ي مهم است كه از كوتـاه كـردن مـوي   يا ه اندازبه نمايند و اين مطلب  يافزايد را رعايت م    ي م يبر نظافت شخص  

  .اند ه نكرديپوش رويد نيز چشم ي ميبين
 كنيد و نظافت    كوتاه  خود را  ي بين يشارب و موها  «: فرمايند ييه و آله و سلم در اين زمينه م         اسالم صلي اهللا عل    پيامبر
  .»٥٣ شما خواهد افزودي را رعايت كنيد كه اين كار بر زيباييشخص
 و دستور شانه زدن هنمود ي سر و صورت دارند در مورد نظافت اين دو موضع سفارش بسيار            ي كه مو  ي به كسان  اسالم

  .آنها را داده است تا انسان ژوليده و بدمنظر نباشد
 كـار را زنـان   ايـن  يبافتنـد و گـاه   يزدند و به هم م ي سر خود را شانه مي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم مو         پيامبر

  ٥٤.دادند ي خود قرار ميدادند و هميشه شانه را زير پشت يايشان انجام م
 دنـدانها را  صـورت  يبـرد و شـانه زدن مـو    ي سر وبا را از بـين مـ  يشانه زدن مو«: فرمايند يالسالم م صادق عليه   امام

  .»٥٥نمايد يمحكم م
  :فرمايند ي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم مپيامبر

احتـرام  ) داشـتن  بـا نظافـت و زيبـا نگـاه        ( را   ي است از جانب خداوند، پس ايـن نعمـت الهـ           ي زيبا و نيكو زينت    يمو«
  .»٥٦ماييدن

 در غيـر ايـن   بكوشـد،   آني بلند اختيار كرد بايد در نظافت و نگهـدار       ي خود مو  يهر كس برا  «: فرمايند ي م همچنين
  .»٥٧ خود را بتراشديصورت مو

   زدنمسواك

 همـين دليـل   بـه  اند،  نمودهيها سفارشات بسيار  اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم در مورد مسواك زدن دندان      پيامبر
 دهـان، خـشنود نمـودن       نمـودن   پاكيزه : خصلت است  ١٢در مسواك زدن    «: فرمايند يدر فوايد مسواك زدن م    ايشان  

زايـد، حـسنات   اف ي انـسان مـ  ي اشـتها بـر   دندان، كم كردن بلغم،يها، از بين بردن زرد پروردگار، سفيد نمودن دندان   
يه و آله و سلم عمل شده، حضور مالئكه را در    عل اهللا ت پيامبر صلي  كند، با مسواك زدن به سنّ      ياعمال را دو چندان م    

                                                 
  .١٠صفحه :  قصص االنبياء- ١٣، حديث ٦٦، صفحه ١١جلد : بحاراالنوار ٥٢
 صـفحه ، ١جلـد  :  قـرب االسـناد  - ١، حديث ١٠٩، صفحه  ٧٣جلد  :  بحاراالنوار - ١٦٦٤، حديث   ١١٩ و   ١١٨، صفحه   ٢جلد  : وسائل الشيعة  ٥٣

٣٢.  
  .٣٣صفحه :  مكارم االخالق- ٢٤٨، صفحه ١٦جلد : بحاراالنوار ٥٤
 حـديث ،  ١٢٤، صـفحه    ٢جلـد   : ، وسـائل الـشيعة    »مشط الرأسِ يذْهب بالوباء و مشط الحية يشد االضراس        «: عن االمامِ الصادق عليه السالم     ٥٥

  .٤، حديث ١١٧، صفحه ٧٣جلد :  بحاراالنوار- ٣١٩، حديث ١٢٨، صفحه ١جلد :  من ال يحضره الفقيه- ١٦٨٤
، ١ جلـد :  مستدرك الوسائل- ٣٢٧، حديث   ١٢٩، صفحه   ١جلد  :  من ال يحضره الفقيه    - ١٧٠٤، حديث   ١٢٩، صفحه   ٢جلد  : وسائل الشيعة  ٥٦

  .١٠٢٢، حديث ٤١٢صفحه 
 ١٧٠٣ حـديث ،  ١٢٩، صفحه   ٢جلد  : وسائل الشيعة . »من اتخذ شعرا فليحسن واليته، أو ليجزه      «:  و آله و سلم    قال رسول اهللا صلي اهللا عليه      ٥٧
  .٣٢٦، حديث ١٢٩، صفحه ١جلد :  من ال يحضره الفقيه- ٢، حديث ٤٨٥، صفحه ٦جلد :  اصول کافي-



 ٢٠

نمايد و دو ركعت نماز كه با مسواك         ي كه مسواك شده عبور م     ي دهان راه شود، قرآن از   ي دارد، موجب تقويت لثه م     يپ
  .»٥٨تر است ها باارزش  از هفتاد ركعت نماز بدون مسواك زدن دندانخداوند زدن همراه باشد در پيشگاه

جا كـه    فرمودند تا آن   يم  دهان بسيار زياد سفارش    ييه و آله و سلم در مورد مسواك زدن و پاكيزگ           صلي اهللا عل   پيامبر
 در نظافـت آن بـه وسـيله         بيـشتر   رابطه با پروردگار است پـس هـر چـه          يها  از راه  ي شما راه  يها دهان«: فرمايند يم

  .»٥٩مسواك بكوشيد

   زدنعطر

 و معاشـرت  نـسان اسـت كـه موجـب رغبـت مـردم در            حبـوب ا   پـسنديده و م    ي زدن نيز مانند نظافت بدن كـار       عطر
 مـردم از انـسان      ي عمـوم  مجـالس   خوش در محافل و    ي با انسان نيز خواهد شد و با به كار بردن عطر و بو             يهمنشين

  .نفرت نخواهند نمود
 بـا  انهمسرانـش  يسـاختند و گـاه   ييه و آله و سلم خود را با مشك و عنبر و عطر خوشـبو مـ        ا صلي اهللا عل    خد پيامبر

 يهـا   در تاريكي  يزدند كه حتّ   يم زدند، ايشان آنقدر به خود عطر      ي خوش را به بدن حضرت م      يدستان خود اين بوها   
  ٦٠.شناختند ي عطر ايشان را ميشب نيز از بو

  .نمايد ي خوش سفارش مي مختلف مسلمانان را به نظافت و استعمال بويها  به بهانهاسالم
 دارد كه كوتـاه     فمكلّ  بر هر شخص   يدر روز جمعه خداوند متعال حقوق     «: فرمايند ي امام صادق عليه السالم م     حضرت

  .»٦١كردن شارب و ناخن و عطر زدن از آن حقوق است

   كردنحمام

 را مـستحب  غـسل   مـوارد ي و در برخـ ٦٢دانـد  يتمام بدن را به عنوان غسل واجب م    ي موارد شستشو  ي در برخ  اسالم
 دستور غـسل وارد شـده       ها مناسبت  از ي بسيار ينظافت هر چه بيشتر بدن برا      تأمين   يشمارد، به همين دليل برا     يم

  .است
شـود و   ي يـاد مـ    جهنم  نيكو است كه در آن هم آتش       يحمام بناي «: فرمايند ييه السالم درباره حمام م     عل ي عل حضرت

  .»٦٣روند ي بدن از بين ميها هم آلودگي
  .نمايد ي تشويق مهمواره ده است، مردم را نيز نسبت به حمام را بسيار مورد توجه قرار داي اسالم نظافت عمومچون

. نمايـد  ي الغـر مـ  را شود و سه چيز انسان ي انسان ميسه چيز باعث چاق«: فرمايند ي امام صادق عليه السالم م  حضرت
 خـوش و پوشـيدن لبـاس        يبـو  بسيار حمـام رفـتن، استـشمام      : كنند عبارتند از   ي كه انسان را چاق م     يآن سه مورد  

  .»٦٤…منر

                                                 
 حـديث ، ٤٨، صـفحه  ٢جلد :  الخصال- ١٣، حديث ١٢٩، صفحه ٧٣جلد :  بحاراالنوار - ١٣٥٨، حديث   ٢٠، صفحه   ٢جلد  :  وسائل الشيعة  - ٥٨

٥٢.  
 حـديث ، ١٣٠، صـفحه  ٧٣جلـد  : ، بحـاراالنوار »افواهكم طرق من طرق ربكم فنظفوها بالسواك     «: قال رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و سلم          ٥٩

  .٦٤، حديث ٥٤صفحه :  صحيفة االمام الرضا عليه السالم- ١٩
: االخـالق  مكـارم   - ٥٩٦، حـديث    ١٦٦، صـفحه    ٢جلـد   :  دعائم االسـالم   - ١٠٤٨ و   ١٠٤٧ حديث   ،٤١٩، صفحه   ١جلد  : مستدرك الوسائل  ٦٠

  .٤١صفحه 
  .٩١، حديث ٣٩٢، صفحه ٢جلد :  الخصال- ٨، حديث ٣٣، صفحه ٥٦جلد : بحاراالنوار ٦١
  .شود، مترجم در برخي موارد غسل براي خواندن نماز واجب مي ٦٢
 ال مـن  - ١، حـديث  ٤٩٦، صفحه ٦جلد :  اصول کافي- ٧٧، صفحه ٧٣جلد :  بحاراالنوار- ١٣٨٦، حديث ٣٠، صفحه   ٢جلد  : وسائل الشيعة  ٦٣

  .٢٣٧، حديث ١١٥، صفحه ١جلد : يحضره الفقيه
 حـديث ، ١٥٥، صـفحه  ١جلـد  :  الخـصال - ٨، حـديث  ٥٩، صـفحه  ٦٣جلد :  بحاراالنوار- ١٣٩٤، حديث ٣٢، صفحه  ٢جلد  : وسائل الشيعة  ٦٤

١٩٤. 



 ٢١

   لباسنظافت

  .شود ياشت بدن مسأله نظافت لباس مطرح م از نظافت و بهدپس
  :فرمايند ي صلي اهللا عليه و آله و سلم مپيامبر

  .»٦٥نمايد در نظافت آن نيز بايد كوشا باشد ي خود انتخاب مي براي كس لباسهر«
  :فرمايند ي عليه السالم مي اميرمؤمنان علحضرت

  .»٦٦ نمازي است برايبرد و طهارت ي، غم و اندوه انسان را از بين م نگاه داشتن لباسپاكيزه«
  :فرمايند ي مهمچنين

  .»٦٧ نماز استي برايبرد و طهارت ي لباس، غم و اندوه انسان را از بين ميشستشو«
 انـسان  حـواس  شـود؛ چـرا كـه هـر يـك از      يس آلوده خود نگاه كند اندوهگين مـ   به لبا  ي است كه انسان وقت    يطبيع

  .ت خود بهره ببرد لذّاز ت داشته باشد و در حد مشروع از لذّيا هز بايد بهر دارند، چشم نيي مخصوصياه تلذّ
  :فرمايد ي مشروع چشم اشاره ميتها روايت نيز به لذّاين

  .» نيكوينگاه به آب، نگاه به سبزه و نگاه به جمال: برد ي چيز غم و اندوه را از بين مسه«
  . روح استي از بين رفتن غم و اندوه و رسيدن به شادي برايا ه لباس پاكيزه وسيلبنابراين
 بخواند، نمـاز  نماز  كه در لباس پاكيزهيكند، به همين دليل شخص ينماز را مگر در لباس پاك قبول نم متعال  خداوند

ان  انـس ي اسـت، موجـب زيبـاي   انـسان  ي پاكيزه بودن لباس به سود دين و دنيا       ي خواهد داشت، آر   ي ثواب بيشتر  يو
  . دارددوست ا است كه خداوند آن ريبرد و نظافت يشود، ثواب نماز را باال م يم

  :فرمايند ي مالسالم يه به همين دليل حضرت امام صادق عل بنمايد،ي فراوانيها هتواند از نظافت استفاد ي مانسان
  .»٦٨ سازدي پاكيزه دشمن انسان را خوار و ذليل ملباس«

 نظـر مـردم    در  كـه  يافتد و كـس    ينمايد آن شخص از نظرش م      ي آلوده مشاهده م   يها  را با لباس   ي انسان شخص  يوقت
  . چيره خواهند شديخوار شود مردم بر و

 را بـر قامـت   ارزش و بـا   ي قيمتـ  يهـا  خداوند دوست دارد لباس   : فرمايد يه اين اندازه هم اكتفا نكرده و م        ب ي حت اسالم
  . كه به او نعمت داده است، ببينديا بنده
 ابـن قـداح     نيـست،   دنيا و زيبنـده انـسان مـؤمن        يا  كرد لباس فاخر از زينته     ي بود كه تصور م    ين كثير شخص   ب عباد

 ي بودند كه عباد بن كثير بـصر       زده تكيه) يا پدرم (حضرت امام صادق عليه السالم در حالت ايستاده، بر من           : گويد يم
شـما از   ! اهللاعبـد   يـا ابـا    :بـه حـضرت گفـت      ي و بودند  پوشيده ي فاخر ٦٩ي مرو يها برحضرت وارد شد، حضرت لباس    

 زيبـا كـه بـر تـن داريـد           ي مـرو  يها  اين لباس  ! بودند ي و تقواي  زهد  چنان يخاندان رسالت هستيد، پدر شما نيز دارا      
  :حضرت به او فرمودند! پوشيد؟ ينم ي معموليها  چرا لباس!چيست؟

                                                 
، ٥ جلـد :  وسـائل الـشيعة  - ٣، حـديث  ٤٤١، صـفحه  ٦جلـد  : ، اصول کافي  »من اتخذ ثوبا فلينظفه   «: اهللا عليه و آله و سلم     قال النبي صلي     ٦٥

  .٣٤٧٦، حديث ٢٣٨، صفحه ٣جلد :  مستدرك الوسائل- ٥٧٦٤، حديث ١٤صفحه 
 حـديث ، ١٤، صـفحه  ٥جلـد  :  وسائل الـشيعة ،»النظيف من الثياب يذهب الهم و الحزن و هو طهور للصالة     «: قال اميرالمؤمنين عليه السالم    ٦٦

  .١٤، حديث ٤٤٤، صفحه ٦جلد :  اصول کافي- ٥٧٦٣
 - ٥٧٦٥ حـديث ، ١٤، صفحه ٥جلد : ، وسائل الشيعة»غسل الثياب يذهب الهم و الحزن و هو طهور للصالة      «: قال اميرالمؤمنين عليه السالم    ٦٧

  .٤٠صفحه :  مكارم االخالق- ٤، حديث ٣٢٢، صفحه ٧٣جلد : بحاراالنوار
 صـفحه ،  ٦جلـد   :  اصـول کـافي    - ٥٧٦٢، حـديث    ١٤، صـفحه    ٥جلد  : ، وسائل الشيعة  »الثوب النقي يكبت العدو   «: قال الصادق عليه السالم    ٦٨

  .٣٤٧٤، حديث ٢٣٨، صفحه ٣جلد :  مستدرك الوسائل- ١، حديث ٤٤١
  .مرو يكي از شهرهاي خراسان است و اين لباس فاخر منسوب به اين شهر بوده ٦٩



 ٢٢

 ٧٠،) اسـت  كـرده   بندگان خود مهيا نموده حرام     يا كه خداوند بر   يهاي ها و نعمت    زينت يچه كس ! ( عباد ي بر تو ا   يوا«
 مـشاهده نمايـد، پوشـيدن    بنده  داشت دوست دارد اثر آن نعمت را بر ظاهر آن          ي ارزان يا  بر بنده  ي خداوند نعمت  يوقت

  »٧١! ندارديها هيچ اشكال اين لباس

   منزل و محل سكونتيپاكيزگ

هـا،    منـزل، هتـل    يپـاكيزگ  لباس تشويق نموده در نظافت و      پيروان خود را به همان اندازه كه به نظافت بدن و             اسالم
  . كرده استسفارش ق دارد، نيز و آنچه به اين موارد تعلّي اماكن عموميها، شهرها و تمام خيابان
  :فرمايند ي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم مپيامبر

 نماييد، زيرا خارج  زباله را هر روز از منزل   كه زباله و خاكروبه در منزل شما است نخوابيد و خاكروبه و            ي در حال  شب«
  .»٧٢جايگاه شيطان است

  :فرمايند ي عليه السالم مي علحضرت
  .»٧٤ خواهد شدفقر  ماندن تار عنكبوت در خانه موجبي زيرا باق،٧٣ خود را از تار عنكبوت پاك نماييديها خانه«

 دو، جايگـاه شـيطان   ايـن  ا طبق روايات وارده    خاكروبه و تار عنكبوت در منزل باعث ضعف دين خواهد شد، زير            وجود
  .هستند و فقر دنيا را نيز به دنبال دارند

دهـد تـار    ينمـ  ، نظافت دين اسـت و دنيـا، اسـالم اجـازه         يپذير است كه چنين نظافت      اين مشكل با نظافت امكان     حل
هـا و     رسـد بـه كثافـت      چـه  دهـد  ي اهميت مـ   يعنكبوت يا خاكروبه در منزل پيروانش باشد و تا اين اندازه به پاكيزگ            

  . ديگريها آلودگي
  . مربوط به يك دستمال باشدي اگر آن آلودگي كند، حتيها مبارزه م  اسالم با انواع آلودگيدين

  :فرمايند ي خدا صلي اهللا عليه و آله و سلم مپيامبر
 را نيز پشت    خاكروبه  گوشت را در خانه نگذاريد، زيرا اين دستمال چرب خوابگاه شيطان خواهد شد،             يدستمال چرب «

  .»٧٥ نگذاريد كه مسكن شيطان خواهد شديدرب خانه باق
 نمايند زيرا   شبيه  يهوديان است، پس مسلمانان نبايد خود را به دشمنان خدا و دين اسالم             يها خو   با آلودگي  يهمراه

  . را هم دوست داردي و زيباييخداوند نيكو است و نيكوي
 ماننـد يهـود     و منزل و اطـراف منـزل خـود را جـاروب نماييـد            «: فرمايند ي و سلم م    اسالم صلي اهللا عليه و آله      پيامبر
  .»٧٦نباشيد

                                                 
 .٣٢آيه : سوره اعراف ٧٠
 صـفحه ، ٤٧جلـد  :  بحـاراالنوار - ١٣، حـديث  ٤٤٣ و ٤٤٤، صـفحه    ٦جلد  :  اصول کافي  - ٥٧٦٩، حديث   ١٦، صفحه   ٥جلد  : وسائل الشيعة  ٧١

  .٧٣، حديث ٣٦١
، ٥جلـد   : الـشيعة وسـائل   » انال تبيتوا القمامة في بيوتكم، و أخرجوها نهارا، فانها مقعد الـشيط           «: قال رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و سلم          ٧٢

  .١، حديث ٤٢٢صفحه :  امالي صدوق- ٤٩٦٨، حديث ٣، صفحه ٤جلد :  من ال يحضره الفقيه- ٦٦٦٣، حديث ٣١٨صفحه 
هاي مختلـف در اثـر آن باشـد        هاي ديگر در منزل مسأله توليد ميكروب و بيماري         ممكن است منظور از باقي ماندن تار عنكبوت يا آلودگي          ٧٣
 اسـاتيد، يكـي از  . ه اين امر فقر را به دنبال خواهـد داشـت  کآيد  جود آمدن بيماري در يك منزل هزينه و خساراتي هم به وجود مي             با به و   هک

 نظـر  ازرده و وجـود ايـن روح فقيـر    کـ مين کعنكبوت در پشت تارهاي خود با روحيه فقر و نياز : هکبيان ديگري در مورد تار عنكبوت داشت  
  .ند، مترجمک اد منزل نيز سرايت ميرواني در منزل به افر

، ٣٢٢ صـفحه ، ٥جلـد  : ، وسائل الـشيعة »نظفوا بيوتكم من حوك العنكبوت فان ترآه في البيت يورث الفقر  «: قال اميرالمؤمنين عليه السالم    ٧٤
  .٢٥صفحه :  قرب االسناد- ٣، حديث ١٧٥، صفحه ٧٣جلد :  بحاراالنوار- ٦٦٧٤حديث 

 مـأوي  فانـه ال تؤووا منديل الحم في البيت، فانه مربض الشيطان، و ال تؤووا التراب خلف الباب،               «: عليه و آله و سلم    قال رسول اهللا صلي اهللا       ٧٥
  .١٥، حديث ١٩٩، صفحه ٦٠جلد :  بحاراالنوار- ٦٦٦٤، حديث ٣١٨، صفحه ٥جلد : ، وسائل الشيعة»الشيطان

 - ٦٦٥٧، حـديث  ٣١٧، صـفحه  ٥جلـد  : ، وسـائل الـشيعة  »كم و ال تشهوا بـاليهود نسوا أفنيتکا«: قال رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و سلم     ٧٦
  .٧٦، حديث ٦٢٤، صفحه ٢جلد :  المحاسن- ٥، حديث ٥٣١، صفحه ٦جلد : اصول کافي



 ٢٣

 را دوسـت  يزيبـاي  خداونـد نظافـت و  «: فرمايند ي در مورد نظافت بيان م  ي امام صادق عليه السالم ميزان كامل      حضرت
 دوست دارد اثر آن نعمت را در   رمودف  عطا ي نعمت يا  خداوند به بنده   ي را دوست ندارد، زيرا وقت     يدارد و كثافت و پست    

 پـاكيزه،   ي با پوشيدن لباس   :شود؟ حضرت فرمودند   ي م ديده چگونه اثر نمعت  :  از حضرت پرسيده شد    .او مشاهده نمايد  
 و بدانيد كه روشن نمودن چراغ منزل پيش از غروب آفتاب فقر را از بين        منزل  خوش و جاروب كردن    ياستفاده از بو  

  .»٧٧كند ي مادزي  رايبرد و روز يم
 در مورد نظافـت و  السالم يهم كه از پيامبر اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم و ائمه اطهار عل             ي بخواهيم همه روايات   اگر

 بيان كنيم شايد به چند كتـاب قطـور هـم            جاروب  غسل، وضو، شستشو و حمام، عطر، نوره و        : وارد شده مانند   يزيباي
  ٧٨!اكتفا نشود

                                                 
  .٤١صفحه :  مكارم االخالق- ٨، حديث ٣٠٠، صفحه ٧٦جلد :  بحاراالنوار- ٥٧٤٦، حديث ٧، صفحه ٥جلد : وسائل الشيعة ٧٧
  .از دوره فقه مؤلف محترم مراجعه شود) النظافة(تاب کاطالعات بيشتر در اين زمينه به سب کجهت  ٧٨



 ٢٤

  دت عباآداب: فصل دوم

 با فضيلت و اخـالق  عبادات كند يرسد و انسان فكر م ي به نظر مي و روحاني معنوي در شريعت اسالم فقط امر  عبادت
 بـه خـدا و روزه را هـم          ي زكات وسيله نزديك   است،  خدا و حج زيارت خانه خدا      ينماز برا «: گويد ي ندارند و م   يا هرابط
 فضيلت و اخـالق     يها ترين درس  ارزشاشويم كه ب   يه م  متوج اتعباد ت در  دقّ ي با كم  ي ول »… گيرند و  ي خدا م  يبرا

 بعثـت   يبه همين دليل پيامبر اسالم صلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم در ابتـدا                 . گردد يم  تأمين يدر پرتو عبادات اسالم   
  :فرمودند

 را ي اسـالم تعبادا  كه حضرت با اين فرمايش نقش     .»٧٩ را به سر حد كمال برسانم      يبرانگيخته شدم تا فضايل اخالق    «
  .اند در رشد اخالق و فضيلت بيان فرموده

  .آيند ي نيز به حساب مي عالوه بر اينكه عبادت هستند جزو فضايل اخالقي عبادات اسالمبنابراين

   و تهذيب نفسعبادت

 نيـز بـه   خداونـد   كـه پرسـتش  ي و تنظيم اجتماع هستند در حالي تطهير روح  ي تعبير ديگر، عبادات در اسالم نوع      به
 فوايـد و منـافع همـه    ي داراياسـالم   همه دستوراتياين مطلب فقط به عبادات اختصاص ندارد يعن  . آيند يساب م ح

  .باشند يجانبه م
 فـضايل و  جـزو  ينامنـد، برخـ   ي را عبـادت مـ  ي هستند، برخي نشانه مخصوصيكه دستورات اسالم هر يك دارا       اين با

اما بسيار مـشكل اسـت      . اند شده تماع وضع  تنظيم اج  ي هم برا  يرخها جزو حدود و ب      از آن  يا اخالقيات هستند و پاره   
 هر يك را منحـصر بـه       ي و امر  يا   يا نهي  يحكم كه بتوان ميان دستورات مختلف اسالم تفكيك ايجاد كرد و خاصيت          

  . خاص دانستيامر
ـ ماننـد  نگرد، خداوند يكتا است، افراد بشر ي اين دليل كه اسالم، جهان آفرينش را به نظر وحدت م           به  شـانه  يهـا  ه دان

 اسـت و معـاد و بازگـشت بـه     ييك  است، پيامبر اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم      ي يك ي هستند، كتاب آسمان   يمساو
 عقل، روح، بدن، دنيـا   ي مختلف زندگ  يها  قسمت در  است و خالصه همه قوانين شريعت اسالم       ي خداوند نيز يك   يسو

  .كنند ي مسير را دنبال ميك و دين و عمل و عبادت همه و همه يك هدف و
 هـدف هـستند و   يك ي داراي قوانين آسمان  . نيز وجود دارد   ي اما بيان اين مطلب كه چگونه اخالق در عبادات اسالم          و

 كـه   به واسطه تهذيب نفس اسـت كه  هر جامعه است چرا    ي برا يتهذيب نفس كه همچون زيربناي    : آن عبارت است از   
 دنيا و آخرت مردم اصالح      يگيرد و با چنين نظم     يم  به خود  يسند، جهان نظم خاصّ   ر يافراد به درجات عاليه كمال م     

  .خواهد شد
 كـه بـه ايـن    نـشود   روح و تعديل مسير كه انسان به چپ يـا راسـت منحـرف   ي نفس عبارت است از شستشو تهذيب
  .گويند ي نيز م»مكارم اخالق«مطلب، 
  .يپرست  بتخرافات د ود خدايان متعدند و اعتقاد به وجواو وجود خدي است ميان نفيا ه خداوند كريم عقيدشناختن
 كـه بـه دروغ   يكـسان  يگـوي   است ميان انكار رسالت و دروغيا  است نيكو و عقيده ي نيز اخالق  ي پيامبران اله  شناختن

  .نمايند ي نبوت ميادعا
 ي انكار خداوند يا ناسپاسـ   آيا . معاد نيز حد وسط انكار معاد و عقايد نشأت گرفته از خرافات درباره معاد است               شناختن

   نيست؟انسانيت  ناپسند و دور از فضيلت وي عملي گوناگون الهيها نسبت به نعمت
   نيست؟انسانيت  هستند برخالفي كه واسطه فيض، علم، كماالت و هدايت الهي از پيامبران الهي عدم قدردانآيا

                                                 
 - ١٢٧٠١، حـديث  ١٨٧، صفحه ١١جلد : ، مستدرك الوسائل»انما بعثت التمم مكارم االخالق«: قال رسول اللّه صلي اهللا عليه و آله و سلم         ٧٩

  .٨صفحه :  مكارم االخالق- ٣٨٢، صفحه ٦٨جلد : بحاراالنوار



 ٢٥

 ي دين همگـ   يها برنامه  و ينافات ندارد؟ بنابراين قوانين اله     انكار معاد و پاداش و عقاب اعمال با فضيلت و اخالق م            آيا
باشـد مبعـوث شـده تـا         ي مـ  ي اله پيامبر يه و آله و سلم كه آخرين       پيامبر اسالم صلي اهللا عل     .فضيلت و اخالق هستند   

نمايد و راه  بيان كند و بشر را با دستورات دين آشنا را يمكارم اخالق را به سر حد كمال برساند، حد و مرز احكام اله         
  . انحراف يابد نابود خواهد شدآن  ازيراست را به آنان نشان دهد كه اگر كس

   معراج مؤمننماز،

 نمـاز   . اسـت  بـوده   قبل از اسالم نيز وجود داشـته و جـزو عبـادات            يها  است در آيين   ي از عبادات اسالم   ي كه يك  نماز
  .سازد ي دور مناپسند  و از صفات آشناي و تهذيب روح است، انسان را با فضايل اخالقيموجب پاك

رسد كه اين خـود      يم يل و تكبير خداوند متعال شروع و با سالم دادن به نوع بشر و مالئكه به پايان                 عبادت با تجل   اين
  . استي از فضايل انسانيفضيلت

گويـد،   ي شكر مـ   را اناندازد و انسان به واسطه همين نماز پروردگار جهاني         ي آفريدگار م  يها  انسان را به ياد نعمت     نماز
 كه انسان او را در نمـاز از هـر   يپروردگار باشد و دادگاه روز قيامت در اختيار اوست، يا م كه مالك روز جز   يپروردگار

  … خواند و ي پاك ميعيب و نقص
 صبح، ي مرتبه يعنپنج شود، او را شناخته و هر روز       يه خداوند توانا م   مطالب را از نماز درك نمايد متوج       كه اين    يكس

 را در پـيش گرفتـه و از   ي مستقيمراه ها پاك گشته،   گيرد و در نتيجه از آلودگي      يشب در حضور او قرار م     نيمه روز و    
  .ها دور خواهد شد گناهان و پستي

  :فرمايد ي كريم در اين زمينه مقرآن
  ٨٠.)دارد ي باز ميهمانا نماز است كه اهل نماز را از هر كار زشت و منكر(

 خود را در آن     مرتبه نمايند كه انسان روزانه پنج     ي تشبيه م  ييه و آله و سلم نماز را به نهر آب          صلي اهللا عل    اسالم پيامبر
  ٨١. ماندنخواهد ي در بدن او باقي چنين باشد ديگر هيچ آلودگيدهد كه اگر شخص يشستشو م

 در نتيجـه  و ل راه و روشگانه اين خاصيت را دارنـد كـه گناهـان انـسان را شستـشو داده، سـبب تعـدي                پنج ينمازها
  .شوند يشناخت حقايق م

  .ي است از فضايل اخالقي نماز نيز در حقيقت فضيلتپس
 در نماز كـه     نمازگزار  از حس وحدت بشريت است زيرا      يكننده نوع   كه بيان شد، زنده    ي عالوه بر همه فوايد اخالق     نماز

  :گويد ينوعان خود م شود از زبان خود و هم يبيشتر به جماعت خوانده م
 و ٨٣)طلبـيم  ي مـ ييـار  خداونـدا از تـو  : (گويـد  يپرسـتم، مـ   يگويد خدايا تو را مـ   ي و نم  ٨٢)پرستيم يتو را م  ! خداوندا(

 خود و افراد    ي و از درگاه خداوند برا     دانسته  از جامعه  يپس نمازگزار خود را فرد    . طلبم ي م يگويد خدايا از تو يار     ينم
  .نمايد ي درخواست ميجامعه خير و نيك

ايستند  ي يكديگر مكنار  و عالم و جاهل دريشريف، كوچك و بزرگ، فقير و غن     د شريف و غير    كه افرا  ي نماز جماعت  رد
 الفت ي برايا  هستهي وحدت و يگانگ احساس  اين .دهد ي به شخص نمازگزار دست م     ي از وحدت انسان   ياحساس بزرگ 

  .روند ينديده به شمار م اخالق پسو ي است كه همه اين موارد، فضايل انسانيدوست عو نو
   غير از اين موارد است؟ي فضيلت و اخالق چيزآيا

                                                 
  .٤٥آيه : ، سوره عنكبوت)ان الصالة تنهي عن الفحشاء و المنكر( ٨٠
  .٤١، حديث ٢٢٠، صفحه ٧٩جلد :  بحاراالنوار- ٢٨٩٨، حديث ١٥، صفحه ٣جلد : مستدرك الوسائل ٨١
  .٥آيه : ، سوره حمد)اياك نعبد( ٨٢
  .٥آيه : ، سوره حمد)و اياك نستعين( ٨٣



 ٢٦

  ي وسيله خودسازروزه

 گرفتـه   ي الهـ  پيـشگاه   در يد، روزه به منظـور رسـتگار      ده يكه انسان را از آلودگيها شستشو م       است   ي نيز عبادت  روزه
 شـخص    توانـد مـانع شـود      يمـ  ونـد  غيـر از خدا    ي اگر چنين نباشد چـه چيـز       .ها است  رياترين عبادت  يشود كه ب   يم

 … كند، از خـوردن و آشـاميدن و      ي نم پيدا  از عمل او اطالع    يبيند و كس   ي كه در خلوت هيچ كس او را نم        يدار هروز
   نمايد؟يخوددار

 نمـوده و  رشـد   كـه ايـن احـساس   يجـاي  كند تا آن ي در برابر خداوند ايجاد م يليتئو در وجود انسان احساس مس     روزه
خداونـد متعـال در   . ودشـ  ي مدور گونه است كه انسان از صفات پست شود و اين يم وجود انسان چيره م الخره بر تما  با

  .»٨٤ من استيروزه برا«: فرمايد يمورد روزه م
 در ناماليمات و    انسان  صبر و استقامت   ي رياضت مشروع است كه به وسيله آن نيرو        ي نفس و نوع   ي مبارزه با هوا   روزه

شود با اين حـال      ي او تحريك م   يجنس كند يا قوه   ي خوردن ميل پيدا م    ا اينكه انسان به غذا    ب. شود يسختيها تقويت م  
  .كند ي ميدار نصبر كرده، خويشت

 پـاك و    يروحـ   را تحمـل نمـود،     ي و تـشنگ   ي گرسـنگ  يهـا  هـا و دشـواري      كه سختي  ينگامهدار    شخص روزه  مسلماً
 . كامال لمـس خواهـد نمـود       را جود نزديك شده و درد آنان     دستان با تمام و    يرتبه خواهد داشت، به فقيران و ته      بلندم

  .افتد ي به فكر جبران كمبود آنان مو گردد ي آنان نرم ميكند، دل او برا ياند را تحمل م آنچه آنان تحمل كرده
 نوشـتم و در آن      سـلم  يه و آله و    محمد صلي اهللا عل    ي حضرت اب  ي برا يا نامه: گويد ين محمد م   به نام حمزة ب    يشخص

  :نگونه نوشتند اينامه ال نمودم كه چرا خداوند روزه را واجب نموده است؟ حضرت در جوابسؤ
  .»٨٥نمايد ود احساس نمايد و بر فقيران رحم را با تمام وجي درد گرسنگي اينكه شخص غنيبرا«

ت روزه لّـ  عنوشـتند   اويهـا  د بن سنان در جواب سـؤال  كه به محميا يه السالم در نامه  حضرت امام رضا عل    همچنين
وسـيله شـخص در       تـا بـدين    است ي و تشنگ  ي به خاطر شناخت گرسنگ    يدار روزه«: فرمايند يگونه بيان م    را اين  يدار

 آخـرت او باشـد، در       يهـا   سختي ي به سو  يراهنماي  اجر و صابر به حساب آيد و اين عمل         يبرابر پروردگار ذليل، دارا   
 فردا باشد تـا  يگر امروز و راهنما هظكه روزه موع   اين ي برا نهمچني .گردد ي م ي نفسان يها ضمن باعث كنترل خواهش   

  .»٨٦ آخرت را داشته باشدو  اهللا در دنيايمقام و منزلت فقير ال
 كـار و كـسب   يبـرا  شوند و روزهـا  ي گرد هم جمع مي انجام عبادات و مراسم مذهبياه رمضان مردم شبانگاه برا    م در

 دنيـا و آخـرت اسـت، مـاه          آوردن ماه كار و كوشش است، ماه به دست       ماه رمضان،   . نمايند يخود كوشش و فعاليت م    
  .باشد ي معنويت و روحانيت منهايت يت است، اجتماعات مردم نيز در اين ماه درتبادل عواطف و انسان

   اين موارد فضيلت و اخالق نيست؟آيا
  :فرمايد ي متعال در آيه وجوب روزه مخداوند

 آن است كـه     ي برا دستور شتن فرض گرديد چنانچه امم گذشته را فرض شد و اين          ه دا  اهل ايمان بر شما نيز روز      يا(
  ٨٧.)پاك و پرهيزكار شويد

                                                 
: االحكـام  تهـذيب    - ١٧٧٣، حـديث    ٧٥، صـفحه    ٢جلد  :  من ال يحضره الفقيه    - ٦، حديث   ٦٣ ، صفحه ٤جلد  : ، اصول کافي  )…الصّوم لي ( ٨٤

  .٣، حديث ١٥٢، صفحه ٤جلد 
 الْجـوع ليجـد الغنـي مـضض    «: تبت الي أبي محمد صلي اهللا عليه و آله و سلم لم فرض اهللا الصوم، فورد الجواب  ک: عن حمزة بن محمد قال     ٨٥

:  الـشيعة وسـائل  - ١٧٦٨، حـديث  ٧٣، صفحه  ٢جلد  :  من ال يحضره الفقيه    - ٦، حديث   ١٨١، صفحه   ٤ جلد: ، اصول کافي  »فيحن علي الفقير  
  .١٢٧٠٠، حديث ٨، صفحه ١٠جلد 

  .١٢٦٩٩، حديث ٨، صفحه ١٠جلد :  وسائل الشيعة- ١٧٦٧، حديث ٧٣، صفحه ٢جلد : من ال يحضره الفقيه ٨٦
  .١٨٣آيه : ، سوره بقره) الذين من قبلكم لعلكم تتقونتب عليکما کتب عليكم الصيام کيا أيها الذين امنوا ( ٨٧



 ٢٧

  ي كنفرانس وحدت اسالمحج،

 اسـت  يكنند اجتمـاع  يم  كه از تمام اقشار جهان در اين اجتماع شركت      ي و انسان  يا حج، اين كنگره بزرگ اسالم      ام و
 يكسان هستند و هـيچ زبـان و هـيچ    همه ي و غربيعرب، عجم، شرق. شود ي در آن يافت نميكه هيچ امتياز يا تبعيض 

  . مطرح نيستيرنگ
  :فرمايد ي متعال مخداوند

 حفظ مـصالح ديـن و       و  ايمان و اتحاد   ي نگهبان ي برا - و حرمت آن را واجب نمود        -خدا كعبه را خانه احرام قرار داد        (
  ٨٨.)… مسلمينيدنيا
 وحـدت و    موجـب   شود حج نيز   ي و استوار بودن بدن م     يان موجب پايدار  ه ستون فقرات در بدن انس      همچنان ك  پس

 از گناهان يها، پاك  تپرهيز از لذّ  : مانند  نيز ي عالوه بر اين حج فوايد ديگر      . جهان اسالم و بشريت خواهد شد      ياستوار
  . روز قيامت را در بر دارديو يادآور

نماينـد،   ي طواف مفضايل د خانه كعبه به عنوان مركزيتشوند، زيرا گر ي مراسم حج فضيلت و اعمال نيك تقويت م       در
 اسـت  ي حقيقـت، عـدالت و هـر خيـر    فضيلت،  خود اطراف خانه خدا كهيها جا با بدن گونه كه ما در اين  همان :ييعن

  . خواهيم گشتفضيلت نماييم در شهر و ديار خود نيز اطراف خير و يطواف م
زنند،  ي سنگ م  است  شيطان يها كه جا   رسد زيرا به جمره    يين درجه م  تر  به پايين  ي مراسم حج هر نوع شر و پست       در

كننـد كـه     ي اجتماع مـ   يها در محيط   يحاج .سازيم يباران كرده و از خود دور م        را سنگ  يبدين معنا كه ما شر و پست      
حالت بـه   رنگ است و با همين        هستند، لباس آنها يك    دور ي جسم يها ت در حال احرام بوده و از ماديات و لذّ         يهمگ

  .كنند ي برابر خداوند يكتا سجده مدر يروند و همگ ي م… ويعرفات، مشعر و من
  !شود؟ ي از اين بهتر تصور مي فضيلتچه

 فلـسفه   فرمودنـد  بن سنان را در آن مرقـوم        محمد يها  كه جواب سؤال   يا يه السالم در ادامه نامه     امام رضا عل   حضرت
  :فرمايند يحج را چنين بيان م

 فرموده اسـت تـا   ينه چه  از آني و دوريكه قانون حج در اسالم ورود بر خداوند متعال است، طلب فراوان     يبه درست «
 از ديگر فوايـد حـج،   . داشته باشديديگر  از گذشته نه چندان خوب خود توبه كند و نسبت به آينده ديدياينكه حاج 

 متعال و خاضع و ذليل شـدن در برابـر او بـا     خداونديسو ب به و تقر ي حيوان يها ها و لذت   اهش نفس از خو   ينگهدار
 متعال ي به خداي بندگان خدا و باعث ترس و اميدوار      ي است برا  ي منافع موارد حضور در سرما و گرما است، تمام اين       

  ازي خـدا و نااميـد  يرود، فراموشـ  ي دل از انسان كنـار مـ  ي اين است كه قساوت قلب و سخت   حج  از ديگر فوايد   .است
 از تـاجر و  مختلـف   با اشخاصي از شرق و غرب و آشناي    يبردار  نفس از فساد و بهره     ي ندارد، نگهدار  ي او معناي  رحمت

وليـشهدوا  «: فرمايـد  ي مـ شـريفه   و فقير از جمله فوايد حج خواهد بود، به همين دليـل آيـه        يكاسب و دانشمند و غن    
  ٨٩»منافع لهم

   از بين بردن قيد و بندهاجهاد،

 و  ي بنيان پـست   كردن  ظالمانه، در هم كوبيدن تخت و حكومت ستمگران و ويران          يدها درهم شكستن قيد و بن     جهاد
  .انحراف است

  :فرمايد ي متعال در بيان حكمت بعثت پيامبر صلي اهللا عليه و آله و سلم مخداوند
  ٩٠.)…دارد ياند همه را برم  كه چون زنجير به گردن خود نهادهيت احكام پررنج و مشقّ…(

                                                 
  .٩٧آيه : ، سوره مائده)…جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قياما للناس( ٨٨
، ٤٠٤، صـفحه  ٢جلـد  :  علـل الـشرايع  - ٩٠، صـفحه  ٢جلـد  :  عيون اخبار الرضا عليـه الـسالم     - ٨، حديث   ٣٢، صفحه   ٩٦جلد  : بحاراالنوار ٨٩

  .٥حديث 
  .١٥٧آيه : ، سوره اعراف)…نهم اصرهم و االغالل التي کانت عليهمو يضع ع… ( ٩٠



 ٢٨

  :فرمايد يكنند و م ي نميداند كه از دين حق پيرو ي ميا مبارزه با دشمنان كريم جهاد رقرآن
ولش  آنچه را خدا و رسـ و  ايمان به خدا و روز قيامت نياورده- ي يهود و نصار-با هر كه از اهل كتاب !  اهل ايمان يا«

ت و  كـه بـا ذلّـ   يكنيد تـا زمـان     و مبارزه    قتال گروند ي نم – و آيين اسالم     -دانند و به دين حق       يحرام كرده، حرام نم   
  ٩١.)تواضع به اسالم جزيه دهند

  :فرمايد ي مهمچنين
لـم كافراننـد،    ظاسير ه ناتوان از مرد و زن و كودك شما در مكّ     ي كه جمع  يكنيد در صورت   يچرا در راه خدا جهاد نم     «

 ما بيچارگان   ياز جانب خود برا    و   آور  كه مردمش ستمكارند بيرون    يگويند بار خدايا ما را از اين شهر        يآنها همواره م  
  ٩٢.) بفرستينگهدار و ياور

 عادت به فضيلت    و ها ها و بدي    كوشش در راه اصالح و دور نمودن پستي        ي از جهاد، مبارزه با خويشتن است يعن       ينوع
 ناپـسند پـاك شـود و بـه          صـفات  توانـد از دروغ و خيانـت و كبـر و ريـا و ديگـر                ي كه در اين صورت انسان م      يو نيك 

  . مزين سازدرا  و ديگر صفات پسنديده خودي، اخالص و فروتني، امانتداريتگويراس
 دعـوت  جهـاد  ي پيامبر بزرگوار اسالم صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم مـسلمانان را بـرا      ي آمده است كه روز  ي روايت در

شت سر گذاشتند، بـر      را پ  اصغر  كه جهاد  يدرود بر سپاهيان  « : كه از جهاد بازگشتند حضرت فرمودند      ينمودند، هنگام 
  .»شما باد به جهاد اكبر

  .»مبارزه با نفس«: جهاد اكبر چيست؟ حضرت فرمودند:  حضرت سؤال شداز

   از منكري به معروف و نهامر

 و اظهار شجاعت بر     جامعه  تهذيب ي و صريح بودن بيان است كه نوع       يگوي  از منكر تظاهر به حق     ي به معروف و نه    امر
  .باشد يضد باطل م

 كه ادامه خيـر و  است يها و پشتوانه هر اجتماع و هر فضيلت       از زشتي  ي و جلوگير  ي فرمان به نيك   يو وظيفه دين   د اين
  . را به دنبال دارندينيك

 يا  و هـر پايـه     گردد شود اصالح  ي شود و هر قسمت كه خراب م       ي است كه اگر از آن نگهدار      ي مانند ساختمان  اجتماع
 سـكونت، امـا همـين سـاختمان       قابـل  برجا و استوار خواهد ماند و البته       پا شكند درست شود، همچنان محكم،     يكه م 

 اصـالح جامعـه   ي از منكر نيز نـوع ي به معروف و نهامر . ويران خواهد شدي و محافظت در مدت كوتاه  يبدون نگهدار 
بنيـان سـاير    ريـشه و    : تـوان گفـت    ي م يدر مورد اين دو وظيفه دين     . دهد يم  نجات ي و نابود  ياست كه آن را از ويران     

  .ها هستند فضايل و خوبي
  . بر آن تأكيد فراوان داردي اين جهت، اسالم اين دين پاك الهاز

  :فرمايند ي بن جعفر عليهما السالم شنيدم كه ميگويد از حضرت امام موس ي بن عرفه معمر
 و هـر چـه نيكـان        كرد هند از منكر نماييد و يا در غير اين صورت اشرار بر شما حكومت خوا              ييا امر به معروف و نه     «

  .»٩٣شما دعا كنند به اجابت نخواهد رسيد
  :فرمايند ي امام صادق عليه السالم مهمچنين

  .»٩٤ از منكر نيستندي كه متدين به امر به معروف و نهي بر قوميوا«

                                                 
  .٢٩آيه : سوره توبه ٩١
  .٧٥آيه : سوره نساء ٩٢
 فيـدعوا م کلتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكـر أو ليـستعملن علـيكم شـرار    «: الحسن عليه السالم يقول عن عمر بن عرفه قال سمعت ابا      ٩٣

 مـستدرك  - ٢١١٣٠، حـديث  ١١٨، صـفحه    ١٦جلد  :  وسائل الشيعة  - ٣، حديث   ٥٦، صفحه   ٥جلد  : ، اصول کافي  »م فال يستجاب لهم   کخيار
  .١٣٨٢٧، حديث ١٨١، صفحه ١٢جلد : الوسائل

 ٤ حـديث ،  ٥٧، صـفحه    ٥جلد  : ، اصول کافي  »ويل لقوم ال يدينون اهللا باالمر بالمعروف و النهي عن المنكر          «: عن االمام الصادق عليه السالم     ٩٤
  .٢١١٢٧، حديث ١١٧، صفحه ١٦جلد :  وسائل الشيعة- ٢، حديث ١٧٦، صفحه ٦د جل:  تهذيب-



 ٢٩

  :فرمايند ي باقر عليه السالم مامام
  .»٩٥پندارند ي زشت م از منكر راي هستند كه امر به معروف و نهيبدترين انسانها كسان«
  :گونه روايت شده است نلي اهللا عليه و آله و سلم نيز اي پيامبر اسالم صاز
 كه  ي آن مؤمن  : شد سؤال  كه خداوند متعال دشمن دارد شخص مؤمن ضعيف را كه دين ندارد، از حضرت              يبه درست «

  .»٩٦كند ينم  از منكري كه نهي كس: است؟ حضرت فرمودنديدين ندارد چه كس

  يو تبر تولي

گونه كـه   همان. باشد يم  از شري از فضيلت و دور    ي تهذيب نفس و پيرو    ي از ناپاكان نيز نوع    ي به نيكان و بيزار    محبت
 كـه  طـور  ن خواهـد شـد و همـا   شناخته  هم كه آنان را دوست دارديشود توسط كسان يانسان به همنشين شناخته م  

  .گذار است اثر در انساننيز دوستانگذارد، اخالق و صفات  ياخالق همنشين در انسان اثر م
 اسـت،  درمـان   و هـم  ي عبارت ديگر دوست داشتن دوستان خـدا و دشـمن داشـتن دشـمنان خـدا هـم پيـشگير                    به

ان راه   ناپسند در روحـش    صفات  كه يها و درمان نسبت به افراد       از گرايش به صفات پست و گسترش زشتي        يپيشگير
  .اند هيافته و به باطل آلوده شد

 كـه   ي افـراد  يبـد   در مجموع ايـن مطلـب كـه شـرارت و           ي عبادات بيان شد ول    ي اخالق يها ه از جنب  يجا كم   بدين تا
 و غيرقابـل انكـار      محـسوس   آنان بيـشتر، در جامعـه      ي و پاكيزگ  يدهند كمتر است و نيك     ي را انجام م   يعبادات اسالم 

  .است
 را ياسـالم  شـود كـه عبـادات    ي مربوط مـ ين به كسا…  ناحق ويها ها، شهادت ها، خيانت گونه كه بيشتر دزدي  همان

  .خورد ينين و متدينين بسيار كم به چشم مگونه اعمال در ميان مؤم ندهند اي يانجام نم
گونـه    دارند، همان  وجود  در متن عبادات   ي كه به روح عبادات نموديم مشخص شد كه فضائل اخالق          ي اشاره مختصر  با

 مانند عدالت، احسان، خـدمت بـه        ياخالق يان است زيرا هر يك از امور       نيز عبادت نما   يكه در فضايل و مباحث اخالق     
  .آيد ي عبادت به حساب مباشد  و هوس دوري خدا انجام گيرد و از هوي اگر برا… مردم و

  : پيامبر خدا صلي اهللا عليه و آله و سلم از اصحاب خود پرسيدنديروز
دانند، سپس  ي بهتر مخدا  خداوند و رسول  : جواب گفتند  تر است؟ اصحاب در     ايمان محكم  يها كدام يك از دستگيره   «

 ديگر گفتنـد حـج و عمـره و    ي و بعضروزه  ديگر گفتندي ديگر گفتند زكات و بعضيها گفتند نماز و بعض    از آن  يبعض
ا دسـتگيره محكـم    اسـت امـ  ي كه گفتيد فـضيلت    ي موارد از  هر يك  ي برا : سپس حضرت فرمودند   . گفتند جهاد  يبعض

 در راه خدا و دوسـت داشـتن         يبت در راه خدا و دشمن      ايمان مح  دستگيره ترين ارد نيست، بدانيد محكم   ايمان اين مو  
  .»٩٧باشد ي خدا مدشمنان  ازي خدا و دورياوليا
 غيـر خداونـد را      كـه  يكـس «: فرمايند ي م ٩٨)و من يرد فيه بالحاد بظلم     ( :يه السالم در تفسير آيه شريفه      صادق عل  امام

 بـه او    ي كـه عـذاب سـخت      اسـت  تان خدا را دوست بـدارد پـس او كـافر اسـت و بـر خداونـد                 عبادت كند يا غير دوس    
  .»٩٩بچشاند

                                                 
 - ٥، حـديث  ٥٧، صـفحه  ٥جلـد  : ، اصـول کـافي  »بئس القوم قوم يعيبون االمر بالمعروف و النهي عـن المنكـر           «: قال ابوجعفر عليه السالم    ٩٥

  .٢١١٢٨ث ، حدي١١٧، صفحه ١٦جلد :  وسائل الشيعة- ٣، حديث ١٧٦، صفحه ٦جلد : تهذيب
  .٢١١٣٩، حديث ١٢٢، صفحه ١٦جلد :  وسائل الشيعة- ١٥، حديث ٥٩، صفحه ٥جلد : افيکاصول  ٩٦
  .٢١٢٨٤، حديث ١٧٧، صفحه ١٦جلد :  وسائل الشيعة- ٦، حديث ١٢٥، صفحه ٢جلد : افيکاصول  ٩٧
  .٢٥آيه : سوره حج ٩٨
 .٥٣٣، حديث ٣٣٧، صفحه ٨جلد : افيکاصول  ٩٩
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  ي فرداخالق: فصل سوم

 ي نقش مؤثرفضيلت  بايا تواند در تشكيل جامعه ي ميدهنده يك جامعه هستند پس هر فرد با خودساز          تشكيل افراد،
  .را ايفا نمايد

 خمـود و    آن  كـه افـراد    يتـ  نيرومند و بانشاط باشـند و ملّ       ي افراد ي كه دارا   نيرومند خواهند بود   يت همين دليل ملّ   به
 نـشاط افـراد آن      بـدون  ، نـشاط و صـالبت يـك جامعـه         ي بنـابراين پيـروز    .كسل باشند نيز هميشه خمود خواهد بود      

از يك بـدن     مثال اگر چند عضو      عنوان گاه سازگار نيست، به    نشاط افراد آن هيچ     جامعه با  يپذير نبوده و خمود    نامكا
  .توان گفت آن بدن و آن شخص سالم است يبيمار باشند نم

 و  ي تجـاوزگر  جنايـت،  پـردازد و روح    ي نمايد ابتدا به اصالح افراد آن م       ي را پاكساز  ي بخواهد اجتماع  ي اگر شخص  پس
  .زدايد يتك افراد اجتماع م فساد را از تك

كم با زيـاد   اند و كم آمده  ابتدا چند نفر دور هم گرد     يت، يعن گونه اس  نز اي  شروع به كار بيشتر حزبها و گروهها ني        نقطه
  .اند  نيرومند را به وجود آوردهي يا ارتشي قويشدن افراد، حزب

 …  از فـساد و دور يا  كه خواهـان جامعـه  ي هر فرد . است ي بسيار يها و تمايالت نفسان     خواسته ي فرد جامعه دارا   هر
 را در   يرو ه را اصالح كند و ميان     خود ا و تمايالت در پيش ندارد و بايد ابتدا        ه  به غير از كنترل اين خواسته      ياست، راه 

 از مـسير اعتـدال    ي نفـسان  يهـا   غرايض و خواسـته    نمودن  بنابراين سركوب  . خود انتخاب نمايد   يها هجواب به خواست  
هـا را بـه      يه بـدبخت   است اشتباه و سـقوط در پرتگـا        يها امر  ه خواست برابر  مطلق در  يگونه كه آزاد   خارج است، همان  

  .دنبال دارد
دهـد و در     ي مـ  نـشان  ها و مـوارد انحـراف را       كند به او انواع لغزش     ي اصالح جامعه ابتدا به فرد رو م       ي اسالم برا  مكتب

 سخت  يها  و پاداش و بيان عذاب     اجر ي و عدالت و يادآور    يكند و با تشويق به نيك      يمقابل عدل و انصاف را توصيف م      
گونه است كه افراد و در نتيجه  دهد و اين ي سوق ميپليد  و پرهيز ازي نيك ينندگان، افراد را به سو    ك ف تخلّ ي برا ياله

  .يابند ي نجات ميجامعه از هالكت و بدبخت

  يتنبل

 يهـا  كوبد، گـل  يم  شخصيت انسان را در همي تنبل . و كسالت در انجام وظيفه است      ي، تنبل ي فرد يها  از بيماري  ييك
  !نمايد ي مي در مسير زندگيافتادگ عقب كند و در نتيجه فرد تنبل را دچار هالكت و يرده م را پژميشاداب زندگ

 تنبـل را در بنـد       شخص ي دست و پا   ي پس از ديگر   يها يك  ه كه اين حلق   يپ  در ي پ يها  است با حلقه   ي زنجير يتنبل
ذرد كـه نـسبت بـه كـار ديگـر و            گـ  ينم ي نمود، زمان  ي تنبل ي در انجام دادن كار    ياگر فرد . كشند يكرده، به زنجير م   

 ي قرار دهد كه فقـط رو ي را در مسير مردگانانسان نمايد و اين رشته ادامه خواهد يافت تا ي مي ديگر نيز تنبل  يكارها
  .خاصيت جامعه هستند ي و بفلج ي متحرك كه عضوهايروند، مردگان يزمين راه م

 شود، زيـرا   يتر م ارزش يب  از خار و خاشاك بيابان هم      ي حتّ  ارزش خواهد شد كه    ي ب يا ه به انداز  ي فرد در اثر تنبل    يك
ـ    يتفاده م  كردن آتش از آن اس     روشن يآيد برا  ي كه در عالم گياهان از فضوالت به حساب م         يخار و خاشاك    يشـود ول

  . نيستآنان  هم دري اميد اين اندازه ارزش وجوديافراد تنبل حت
 ي كـه در زمينـ  اسـت  يانسان فعال و بانشاط مانند گل. بخشد  ي مي، نشاط و كوشش به موجودات زندگ    ي تنبل برخالف

 چـشمان،   يدهد، و بـرا     ي م برگ  كند، يكند و هميشه در مسير پيشرفت قرار دارد، همچنان رشد م           يشايسته رشد م  
  . ما خواهد شدي زندگي از نيازهاي برخبرآوردن  ويت روح و رونق زندگنمايد كه موجب لذّ  ي ايجاد ميمناظر

 …  و مـدارس  هـا،  هـا، درختـان، شـهرها، كارخانـه        ها، باغ   ساختمان :كنيم، مانند  ي در اطراف خود مشاهده م     ي اثر هر
  .اند  بر اثر فعاليت و نشاط به وجود آمدهيهمگ

  :فرمايند ي امام صادق عليه السالم محضرت
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 كـرد و اگـر      ينخـواه   صـبر  يحقّ بر   يحوصله باش  تاب و كم   ي، زيرا اگر ب   ي و تنبل  يحوصلگ كم:  كن ياز دو صفت دور   «
  .»١٠٠ نمودي را ادا نخواهي حقّي كنيتنبل

  ! حقوقي خود عاجز است چه رسد به اداي شخصي به كارهاي تنبل از رسيدگشخص
گذرانـد؛ او هميـشه در       يمـ   و هر شب سال ديگر اسـت كـه         ي او سال  ي گران است، هر روز برا     ي تنبل همچون بار   فرد

  ! شدن يك دقيقه استيانتظار سپر
 پرنـدگان بـا يـك    ماننـد  يگذرد كه گـوي  ي افراد فعال، بانشاط و پرتحرك شب و روز چنان به سرعت مي مقابل برا در

 بيش نيـست و  يهاي  گونه افراد ساعت  اين ها در نظر   گذارد، سال  ي را پشت سر م    يهاي  سريع مسافت  يجهش و بال زدن   
ا پشت سر گذاشته، فـضا را در   به سرعت ابرها رمهتاب يها باشد كه در شب  آنها مانند ماه مي    ي برا ياين گذران زندگ  

  !شكافد يهم م
 شدن هزاران سال يسپر زيرا از نظر آنها گذشت يك سال!  در قاموس تنبالن سخن از هفته و ماه و سال نيست    اصوالً
يوم كـان   في  : (فرمايد ي است كه م   متعال  كه وصف يك سال نزد شخص تنبل مانند فرمايش خداوند          يبه درست . است

سازد بلكـه حقـوق ديگـران را نيـز پايمـال       ي را نابود مخود ي شخص تنبل نه تنها زندگ  ١٠١)مقداره خمسين الف سنه   
  .كند يم

  :فرمايند ي عليه السالم مي علحضرت
  .»١٠٢تواند حق خداوند متعال را ادا كند ي حذر كنيد زيرا شخص تنبل نمياز تنبل«

  :فرمايند ي مي در روايت ديگرهمچنين
 دهـد رفاقـت و      گـوش  چـين   نمايد حقوق را پايمال خواهد نمود و هر كس به حرف سخن            ي و تنبل  ي كه سست  يسك«

  .»١٠٣كند ي را پايمال ميدوست
 گذاشـته  ي وعهـده   كه خداوند بر  ي نخواهد بود زيرا شخص تنبل از انجام وظايف        ي به غير از گناه چيز     ي تنبل سرانجام

 تنبـل نـشاط و فعاليـت را در         افـراد  برد، به همـين دليـل      يان را از بين م     انس يبازخواهد ماند و اين صفت زشت نيرو      
  .دهند ي از دست ميزندگ

  :فرمايند ي به همين مطلب اشاره مي، عليه السالم در روايتي اميرمؤمنان، علحضرت
ود را  خـ يزنـدگ  كنـد كـه   ي افراط ميا هكند، به انداز  ي م ي تا سر حد افراط، سست     : شخص تنبل سه نشانه است     يبرا«

  .»١٠٤انجامد ي خداوند ميهالك كرده و عاقبت كارش به گناه و نافرمان
  :فرمايند ي مي امام محمد باقر عليه السالم نيز در روايتحضرت

 كامـل بـاز    طهـارت   او را از ركـوع صـحيح و        ي كه تنبل  ي شخص . نيست ي موجب سعادت و خوشبخت    يكسالت و تنبل  «
 روزمره باز دارد، در دنيا خير       يكارها  او را از اداره    يد و اگر كسالت و تنبل     دارد، در آخرت خير و سعادت را نخواهد دي        

  .»١٠٥بيند يو سعادت نم

                                                 
 حـديث ، ٦٥، صـفحه  ١٢جلـد  : ، مستدرك الوسائل٣، حديث ٥٤٣صفحه : ، امالي شيخ صدوق ٨، حديث   ١٩٢ صفحه   ،٦٩جلد  : بحاراالنوار ١٠٠

١٣٥٢٠.  
  .٤آيه : سوره معارج ١٠١
، ٦٣٦، حـديث  ٢٤٦، صـفحه  ١جلـد  : ، وسـائل الـشيعة  »سل لـم يـؤد حـق اهللا عزوجـل    کم و الكسل، فانه من اکاي«: قال علي عليه السالم   ١٠٢

  .١٣٥٢٠، حديث ٦٥، صفحه ١٢جلد : مستدرك الوسائل
، ٢٣٩، حـديث  ٥١٠صـفحه  : ، نهـج البالغـه  »من أطاع التواني ضيع الحقـوق و مـن أطـاع الواشـي ضـيع الـصديق      «: قال علي عليه السالم  ١٠٣

  .٧، حديث ١٦٠، صفحه ٧٠جلد : بحاراالنوار
 مـستدرك » يفرط حتي يضيع، و يضيع حتـي يـأثم،        يتواني حتي يفرط، و     : للكسالن ثالث عالمات  «: قال االمام اميرالمؤمنين عليه السالم     ١٠٤

  .٢٣٢صفحه : ، الجعفريات١٣٥٢١، حديث ٦٥، صفحه ١٢جلد : الوسائل
  .٣٠٣، صفحه ١جلد : مجموعه ورام ١٠٥
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كننـد،   ي اداره م  ديگران  آنان را  ي خود عاجزند و زندگ    ي تنبل در حقيقت سربار جامعه هستند، زيرا از اداره زندگ          افراد
كنـد و هـر چنـد     ي خود دور ممحيط گونه كه زباله را از مانسازد، ه  يدر نتيجه جامعه اين گونه افراد را از خود دور م          

  . همه چيز خود را از دست خواهند دادكه گذرد ي نميسب و نسب باشند زمان ثروت و شرافت حيهم دارا
  :فرمايند ي عليه السالم مي علحضرت

  .»١٠٦ استي پستي نوعي و تنبليسست«
  .»١٠٧ آفت هستنديسست و يتنبل«: فرمايند ي مي حضرت در روايت ديگرهمچنين

 ايـن اعـضا    ديگـر   انسان، چشم، گوش، زبان، قلب و مغز و فكر انـسان نـاتوان شـوند و                يكه زندگ   بدتر از اين   ي آفت چه
  .سوز است ن خانماي آفتي كه تنبلينتوانند جلب خير يا دفع شر نمايند، به راست

 نـشاط و فعاليـت   يها نمونه  ايشان از بهترينيراميهم السالم گ اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم و اهل بيت عل       پيامبر
 كه سراسـر كـار و   ي و چنين زندگانبرنداشتند  از كار و كوشش و جهاد و عبادت دست       يا ظه هستند كه لح   يدر زندگ 

  .باشد يترين الگو م ه آموزندو  پيروان ايشان بهترين سرمشقينشاط و فعاليت است برا

   و طمعحرص

 و رذالـت    ي پـست  پـستان   هستند كـه از    ي اين دو صفت همچون برادران     .ص و طمع است    حر ي ديگر از آفات فرد    ييك
  .اند شير نوشيده

 بيفزايد كـه    خود يرود كه توسط آن به سنگين      ي م يا ه نمود به دنبال وسيل    يت و سبك   انسان در خود احساس خفّ     اگر
كننـد، سـپس بـه دنبـال      ي مـ يدهايكمبو  در خود احساس  ي چنين هستند، يعن   يكار از نظر روان    افراد حريص و طمع   

  .روند تا كمبود خود را جبران نمايند ي ميچيزهاي
حتيـاج و   روح افراوان  داشته باشند باز هم فقير و محتاجند، زيرا با داشتن ثروتيكار هر چند ثروت بسيار     طمع افراد

  .زند يفقر در آنها بيشتر موج م
  :فرمايند يكار اشاره كرده، م ع افراد طمي نقص روان اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم به اينپيامبر

  .»١٠٨فقيرترين افراد، طمعكاران هستند«
 كـه بـا تـأمين    است  فقير هر اندازه كه گرسنه يا برهنه باشد فقط در فكر پوشاندن بدن يا پرنمودن شكم خود      شخص

 نـدارد،  يكـار پايـان    افراد طمـع ياآرزوه ها و ه خواستي قانع خواهد شد و نهايت آرزويش همين است ول       ياين نيازمند 
دهند تا اينكـه شـامل ايـن     ي به كار خود ادامه ميا اندازه هميشه در طلب و جستجو هستند، هميشه طمع دارند و به    

  :فرمايند يشوند كه م ي و سلم مآله ه و اسالم صلي اهللا علييفرمايش پيامبر گرام
  .»١٠٩كوشيد  سوم خواهدي به دست آوردن صحراي پن پر از طال داشته باشد درفرزند آدم اگر دو بيابا«

ـ     يپاسـخ  ؟ي است بپرسيد ديگر در دنيا خواهان چه هست        ي ثروت فراوان  يكار كه دارا    از فرد طمع   اگر ، ي جـز فقـر روان
  . روح و نقص در قلب نخواهد داشتيپست
 هر عمل   ي سو به انسان را شود، به همين دليل طمع       ي در آن ديده م    ي باطن طمع را بشكافند هر نوع ذلت و پست         اگر
  .كشاند يشود، م ي كه تصور هم نميزشت

  :فرمايند ي امام محمد باقر عليه السالم محضرت
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  .»١١٠نمايد يها م  كه خود را اسير خواستهي است كسيا بد بنده«
، ي ناسـزاگوي غيبـت،  ،ي، دشـمن يتوز ه ذلت، حقارت، حسد، كين: همچون ي مهم يق رذايل اخال  ي انسان را به سو    طمع

  .دهد ي و غير خدا دستور مباطل  و تكيه نمودن بري الهيها ، مداهنه، ريا، نفاق، عدم رضايت به قسمتيستمگر
  .گيرد يم  انجامي به آسانيل پست ديگرشت است كه در راه اشباع آن هر عم زيا  طمع غريزه،يآر

  :فرمايند ي امام سجاد عليه السالم محضرت
  .»١١١ آنچه در دست مردم است، يافتمها را در قطع طمع از من همه نيكي«

  .برد ي فرو نمتذلّ كند و خود را در گرداب ييات حق را پايمال نم را از خود دور كند به خاطر مادع كه طميكس
 ايمـان در  يپايـدار   باعـث يچه چيـز :  ابان بن سويد خدمت امام صادق عليه السالم مشرف شد و عرضه داشت      يروز

  :شود؟ حضرت فرمودند يانسان م
 سـاخته و از  متزلـزل  دارد ورع و اجتناب از حرام است و آنچه كه ايمـان را          يآنچه كه ايمان را در نهاد انسان ثابت م        «

  .»١١٢باشد ي گيرد طمع ميانسان م
شود  ي مي نوع جنايتهر  به خاطر اشباع اين غريضه پست مرتكب       ي نخواهد داشت زيرا و    يكار ايمان   شخص طمع  ،يآر

  ماند؟ ي مي باقينه ايمان چگوي چنين شخصيو برا
 باشـد تـا از      برخـوردار  ي روحـ  ينياز ي ب ينياز شود از نوع    ي ب ي اسالم فرد بايد پيش از آنكه از نظر مال         ي روش تربيت  در

  . نمايديجلوگير ت و ذلّي پستيها خصلت پست طمع در امان بوده و از سقوط خود در پرتگاه
  !داند ي نمجايز ي به طور كليرخواست نمودن را در امور مادم د مهم است كه دين اساليا  مطلب به اندازهاين

  :فرمايند ي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم مپيامبر
ـ    خداونـد   باشـد  ينيـاز  ي اگر خواهان ب   ي درخواست كند به او عطا خواهيم نمود ول        يهر كس از ما چيز    « نيـاز   ي او را ب
  .»١١٣نمايد يم

 در آخـرت    سـعادت  ت در دنيـا و    يگران، موجب اعتماد بـه نفـس و عـزّ          كه چشم طمع نداشتن نسبت به د       ي درست به
  .شود يم

  :فرمايند ي امام صادق عليه السالم محضرت
 اسـت قطـع   مـردم  چه در دست  كه خواستار سعادت و خير دنيا و آخرت است، بايد طمع خود را نسبت به آن          يكس«

  .»١١٤نمايد

  يطلب تشهر

 ناخواه هـر چـه      خواه  كند، ي نيز او را يار    ي فعاليت كند و تقديرات اله     ي با جديت و كوشش فراوان در زندگ       ي فرد اگر
 ي داشته باشد يا اين مسائل برا   دوست ها را  گونه نعمت  ن، چه آن فرد شهرت در جامعه يا اي        آورد ي م يبخواهد به او رو   

نمـا شـود و مـردم او را      دست آورد، در جامعه انگـشت    به د و آن را    به دنبال شهرت باش    ي بر فرض انسان   .او مهم نباشد  
  شود؟ ي مچه  خطاب كنند، پس از آن… وزير و دانشمند و
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 مـشغول كنـد و   خـود   است و به غير از اينكه فكر و اعصاب انسان را به           ي روان ي بيمار ي داشتن شهرت نيز نوع    دوست
  .ت نخواهد داشيديگر  و اضطراب جايگزين آن نمايد سوديآسايش شبانه را از انسان بگيرد و نگران

 رشـد  ناشايـست  يهـا   كه در زمين  يا هكند، مانند گياهان هرز    ي بيمار رشد م   يها  است كه در دل    ي گياه يطلب شهرت
 مفاسـد و  ي اين شهرت به سـو به  به شهرت و معروفيت دارند در راه رسيدن ي كه عالقه بسيار زياد    يكسان. نمايند يم

  . خواهند آورديها نيز رو  پستييبرخ
 ي كرسـ آوردن  بـه دسـت    يروز بـرا   اند كـه شـبانه      شركت نموده  يها نامزدهاي   از حكومت  ي برخ يبات انتخا يها  دوره در

  !اند  استفاده نمودهيا هاز هر وسيل) ت ملّينه كرس(شهرت 
 آخـرت و    يولـ  رسـند  ي مـ  يا ه بـه بهـر    يشود و چنـد روز     يطلب اداره م   گونه افراد شهرت    چند كه دنيا توسط اين     هر

ند، خداوند متعـال    ا ه داشت يا شايسته ي نبوده و زندگ   يق دارد كه در دنيا خواهان شهرت       تعلّ يهاي  آن به انسان   يها بهره
  :فرمايد يدر اين زمينه م

ق  كـار متعلّـ  سرانجام  و فساد ندارند ويجوي ي زمين قصد برتريدهيم كه در رو ي قرار مي كساني آخرت را برا يسرا«
  .١١٥) استيبه افراد باتقو

هـا    از جرم  ي بسيار سرسلسله يطلب  شهرت . ندارند يا خواستار شهرت و فساد هستند از آخرت بهره        كه در دنيا     يافراد
 يرسـيم كـه آنـان هـر جنـايت          ي مـ  نتيجـه   فاسد به اين   يها ت در تاريخ سردمداران دولت     دقّ يو جنايات است، با كم    

انـد يـا     خـود نمـوده  يهـا  ته بـه ملّـ   كيهاي خيانت  ناحق،يها گناهان، به زندان انداختن يتن ب اند، از كش   همرتكب شد 
 ي به دنبال تاج و تخت حكومـت بـودن و فرمـانرواي            و يطلب  از آثار شهرت   ي همگ …  نامشروع و  يها  ثروت يآور جمع
  !است

  . داده استقرار  نموده و تشنگان آن را مورد مالمتي را نهيطلب ت رياست همين دليل است كه اسالم به شدبه
 داشت، سپس رياست  بهي آورده شد كه عالقه زياد  ييهما السالم نام شخص   بن جعفر عل   ي نزد حضرت امام موس    يروز

 ي بـرا  يطلبـ  اند از ضرر و زيان رياسـت       افتاده چوپان ي ب يا ه كه به جان گلّ    يزيان دو گرگ خطرناك   « :حضرت فرمودند 
  .»١١٦دين مسلمان بيشتر نيست

  .سازند يم  نابودي را به كلّيتهايطلبان ملّ ياست گوسفند را بتوانند بكشند اما ري گرگ شايد تعداد بسياردو
  :فرمايند ي امام صادق عليه السالم محضرت

كـه در فكـر      يكس  كه در راه رسيدن به رياست كوشش كند ملعون است و           يهر كس رياست كند ملعون است، كس      «
  »١١٧!رياست باشد ملعون است

 افـراد  ي بـرا را  نماينـد و ميـدان  يگيـر  يق از رياست كنـاره  اين فرمايش بدين معنا نيست كه افراد با كفايت و ال هالبتّ
 يطلبـ  ت از هر گونه ريا و شهردور  شايسته وي گذارند، بلكه منظور حضرت حضور افراد يمسئوليت خال  يلياقت و ب   يب

  . به پا داشتن حقيقت استي براحق  مطالبهي آنان نوعيطلب باشد، چرا كه رياست يدر عرصه رياست م
  :فرمايند يضا عليه السالم م امام رحضرت

 صـحيح   اهلـش  ي كه به خاطر خويشتن رياست را طلب كند هالك خواهـد شـد، چـرا كـه رياسـت جـز بـرا                       يكس«
  .»١١٨نيست

                                                 
  .٨٣آيه : سوره قصص ١١٥
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  :كند كه حضرت به من فرمودند ي از امام صادق عليه السالم نقل م بن خالدسفيان
 شـوم، پـس مـا    فـدايت  : عرض كـردم .كت رسيدكه به هال  به دنبال رياست نرفت مگر آن ي رياست بپرهيز، زيرا كس    از

ه مردم قـرار گيـرد و    مورد توجباشد، ها  از ما نيست مگر آنكه دوست دارد نامش بر سر زبان        يزيرا كس ! ايم ههالك شد 
 شـده   يچه كه از آن نه      نيست آن  يكن يگونه كه تصور م    اين« : ايشان فرمودند  !علم و دانش و احاديث را از او بياموزند        

ت خدا نيست و مردم را بـه   كه حجي در صورت  ي سخنانش تصديق نماي   تمام  و او را در    ي را برگزين  يكه فرد اين است   
 لياقت هم ندارد، زيرا شايسته رياست فقط حجت خداوند است كه بايد از رفتـار        ي شخص چنين ،ي او دعوت نماي   يسو

  .»١١٩ نموديپيرو يو
  :فرمايد يمگونه  ناي كريم از زبان بندگان شايسته خداوند قرآن

  .»١٢٠ افراد با تقوا قرار دهيخداوندا ما را پيشوا«

  يخودخواه

 ايـن شـخص   روح ي بـر پـست  ي كوچك است و اين مطلب دليلي روح ي كه خود را بزرگ پندارد، دارا      ي فرد كوچك  هر
  ! نه دوربينباشد بين  فقط نزديكي ممكن است گاهي چرا كه روح انسان نيز مانند چشمان و!است

ارزش، ناپـسند و زشـت    كـم   خود را هر اندازه هم كـه       يبيند و كارها   يگونه است كه خود را بزرگ م       اين انسان   فطرت
گرايـد، از    ي مقدار انسان روبه سقوط م     همان بيند كه اين روحيه هر اندازه در انسان رشد يابد به           ي م يباشد نيكو و عال   

  .كند يم شود و كار و كوشش و فعاليت را رها يارزش او كاسته م
افزايـد و   ي مـ خـود   مقابل هر چه انسان خود را كوچك بنگرد و كار خود را ناچيز پندارد به همان انـدازه بـر ارزش          در
  .برد تا به كمال برسد ي سر مبه  و تكاملي هميشه در مسير ترقّينگر خواهد شد كه چنين فرد تش بلند و آيندههم
 نيـز ايـن   هـستند  …  در مورد معلولين كه دچار نقص عضو يـا رساند، يت در امور انسان را به هدف خود م   جدي هالبتّ

 در برابـر ديگـران و بـه         افـراد  گونـه  ن آنان است زيرا اي    يها  جديت و پشتكار، سر پيشرفت     يكند، يعن  يمطلب صدق م  
 كـرده،  ي ترقّـ …  علم، ادب، صنعت ويها عرصه دهند تا در ي از خود نشان م  يا يت ويژه منظور جبران نقص خود جد    

  .بشوند ي موقعيت و شخصيتينند و داراموفقيت ككسب 
 خـود بـه شـدت       از  بودن ي و غرور و راض    ي خودخوه يها يعن  ترين صفت  ت رسيدن افراد به كماالت، با زش      ي برا اسالم

  .كند يمبارزه م
  :فرمايد ي تشويق كرده، مي كريم انسان را به خودسازقرآن

  .١٢١)نمايد يم خواهد پاك يكس را كه مبلكه خداوند هر ؟ يا پندارند نديده ي كه خود را پاك ميآيا كسان(
 ي و نـاچيز ضـعف   فرمـوده، بـا اشـاره بـه    ي و پاك دانستن خود به شدت نه ي متعال مسلمانان را از خودخواه     خداوند

  :فرمايد ميدهد و  يدوران گذشته به آنان هشدار م
 مادرانتـان  شـكم  ديـد آورد و آنگـاه كـه در    كه شـما را از زمـين پ  ي خداوند در مورد شما بيشتر است، هنگام  يآگاه«

  .١٢٢) استآگاه ي نقص مپنداريد، او از حال افراد باتقوي پنهان بوديد پس خويشتن را پاك و بيجنين
  :فرمايند ي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم مي گرامپيامبر

 هر چنـد در     مپنداريد  را بزرگ  يچيز آيد و هيچ كار نيك     هرچند در نظرتان نا    را كوچك مشماريد     يهيچ كار ناپسند  «
  .»١٢٣نظرتان بسيار جلوه كند

                                                 
، ٢جلـد  : النوار، بحـارا ٢١٤٣٠، حـديث  ٣٠٩، صـفحه  ١٧جلد :  مستدرك الوسائل - ٣٣٣٩٦، حديث   ١٢٩، صفحه   ٢٧جلد  : وسائل الشيعة  ١١٩

  .١٧٩صفحه : ، معاني االخبار٦، حديث ٨٣صفحه 
  .٧٤آيه : ، سوره فرقان)واجعلنا للمتقين اماما( ١٢٠
  .٤٩آيه : سوره نساء ١٢١
  .٣٢آيه : سوره نجم ١٢٢
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 بزرگتـر از    ي كارهـا  انجام  در نظر انسان كوچك آيد در فكر       ي اين فرمايش در اين مطلب است كه هر چه كار          حكمت
كنـد كـه ايـن      ي كار بزرگتر كوشش نم    انجام ي در نظر انسان بزرگ جلوه كند برا       يرود و چنانچه برعكس، كار     يآن م 

  .بخش است  انسان زياني دين و دنياير برا و تفكّروحيه
  :فرمايند مي امام صادق عليه السالم حضرت

 من اهميت ي براديگر ط شوماگر در سه مورد بر فرزند آدم مسلّ   :  به لشكريانش گفت   - لعنت خدا بر او باد       -شيطان  «
شود، بـزرگ پنداشـتن    ي قبول واقع نممورد ها از آنيق اين سه مورد ديگر عملدهد، زيرا با تحقّ يندارد كه چه انجام م    

  »١٢٤! بودنيراض عمل خود، فراموش نمودن گناهان و مغرور و از خود
 است، از عبـادت و  ناپسند  زشت ويشود زيرا غرور در هر مورد ي ناپسند عجب و غرور فقط به عبادت مربوط نم  صفت

  :فرمايند مي عليه السالم ي علحضرت ن دليل به همي…  و علم و فرهنگ گرفته تا صنعت و اختراع ويپرهيزكار
  .»١٢٥شود ي انسان مي باعث رستگاريغرور موجب هالكت و صبر و بردبار«
ت نفـس    با عزّ  هميشه ت واال داشتن از فضائل است كه       دانست زيرا هم   ي را نبايد با يكديگر يك     ي تكبر و بلند همت    يول

  .رساند يهالكت م تكبر است و انسان را به همراه بوده نه غرور كه موجب
 محمـد درود    آل پروردگـارا بـر محمـد و      «: فرماينـد   مي مكارم اخالق    يالعابدين عليه السالم در دعا      امام زين  حضرت

 ي مرا به لبـاس مـردم بـاتقو        غضب نشاندن فرست و مرا با زينت بندگان شايسته آرايش ده و در گسترش عدل و فرو              
 انجام دهم، كم بدانم و گفتار و كردار زشت          فراوان  نيك را هر چند    يهاها و كار   ه عطا كن كه گفت    يدرآور، به من روح   

  .»١٢٦را هر چند كم باشد، زياد بدانم

  دانش

 و  ي پـست  ،ينـادان   كوير مانند بـا مـرگ دسـت و پنجـه نـرم كنـد و                ي و دانش فضيلت است هرچند عالم در بيابان        علم
  ! و ثروت فراگرفته باشدمقام  بستگان و پست، از شرافت پدران ويا ضدارزش است هر چند اطراف جاهل را هاله

 ي داراهميـشه  شـخص عـالم و دانـا   . كنـد  ي نيز از ارزش انسان كـم مـ  ي و صحبت با وي ندارد، همنشيني ارزش نادان
 خود ارزش و اعتبار است      ،يداناي  است، هر چند پدران و بستگانش از طبقات پايين باشند زيرا علم و             يشخصيت واالي 

قيمـت اسـت هـر چنـد بازيچـه دسـت         و گرانارزشمند گونه كه طال متوجه اين ارزش نشوند، همان هر چند جاهالن    
  .اطالع باشد ي گردد و از ارزش آن بيكودك

  :فرمايند مي عليه السالم در وصف علم ي علحضرت
  .»١٢٧ اوستيارزش هر فرد به مقدار داناي«

  :فرمايد مي آنجا كه قرآن كريم پس
  . تعجب نيستي جا١٢٨»ان يكسان هستند؟آيا دانشمندان و نادان«

 ديگر قرار دهيم، در     طرف ه در مورد علم و دانش سخن گفته شده بايد در يك طرف ترازو و اين آيه قرآن را در                    چ هر
  .تر است باارزش تر و نتيجه طرف دوم كه اين جمله كوتاه است از همه آن فضيلتها سنگين

                                                                                                                                            
. »أعيـنكم ثـر فـي   کن ال تحقروا شيئا من الشر و ان صغر في أعينكم، و ال تستكثروا الخير و ا      «: قال رسول اللّه صلي اهللا عليه و آله و سلم          ١٢٣

، صـفحه   ٦٩جلـد   : ، بحـاراالنوار  ١٨٣، حـديث    ١٣٢، صـفحه    ١جلد  : ، مستدرك الوسائل  ٢٠٦١٠، حديث   ٣١٢، صفحه   ١٥جلد  : وسائل الشيعة 
  .١١، حديث ٣١٤

  .٣٨١، صفحه ٢جلد : ، روضة الواعظين٨٦، حديث ١١٢، صفحه ١جلد : ، خصال١٥، حديث ٣١٥، صفحه ٦٩جلد : بحاراالنوار ١٢٤
، ٥٠٥ صـفحه ، ٢جلـد  : ، خصال٣٥، حديث ٣٧٩، صفحه ٦٦جلد : ، بحاراالنوار»العجب هالك، و الصبر مالك«:  االمام علي عليه السالم قال ١٢٥

  .٣حديث 
  .٩٢دعاي مكارم االخالق، صفحه : صحيفه سجاديه ١٢٦
  .٧٧، حديث ١٨٢ ، صفحه١جلد : بحاراالنوار. »قيمة آل امرء ما يحسن«: قال االمام اميرالمؤمنين عليه السالم ١٢٧
  .٩آيه : سوره زمر ١٢٨
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 را بـه علـم      انـسان   كـه  يات دين ت و تمام دستور   لم و دانش در دست اس      كه در بيان ع    يهاي  فضيلت ي توجه به تمام   با
  . عاجز استدانش كند باز هم انسان از درك حقيقت مطلب و اجر و پاداش كسب علم و يتشويق م

 جهـل  ي مورد پستدر  است وي است و آن هم اينكه علم و دانش روشناي    ي مورد اهميت دانش بيان يك مطلب كاف       در
  . نداردي و برهان نيازدليل  و ظلمت است كه اين مطلب به منطق ويت كه جهل تاريك اسياين مطلب كاف

 در دورتـرين  گـوهر   و تالش نمود، هر چنـد ايـن  ي رسيدن به آن بايد سعيبها كه برا   است گران  ي و دانش گوهر   علم
  .نقطه جهان باشد

  :فرمايند مي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم ي گرامپيامبر
 آن زمان چـين     در زنند چون  ي حضرت چين را مثال م     .»١٢٩ت آوردن دانش بكوشيد گر چه در چين باشد        در به دس  «

  . استبوده ترين سفرها لجهان بوده و رفتن به آنجا از مشك يآخرين و دورترين نقطه مسكون
 يافـروز   و آتـش   كشتار ،ي ويران ي برا يا كه دانش نبايد وسيله    ه است و آن هم اين      در مورد علم قابل توج     يا  نكته البته

 ي برا يا ه علم است زيرا دانش وسيل     از  سوء استفاده  يكنند، نوع  ي ما كه اين گونه با دانش عمل م        يباشد و جهان كنون   
  . استي انسانيها  و رسيدن به ارزشيروشناي
  :فرمايند مي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم پيامبر

  .»١٣٠طلب علم و دانش واجب است«
شـود و   ي مـ  آموختـه   كه در راه خدا نيـز      ي است خداي  يدهد بنابراين دانش موهبت    ي خدا انجام م   يرا برا  فريضه   انسان

 ظلم و ستم به ديگـران اسـتفاده   راه كه علم در يت است نه اين كمك به بشريدهد برا  يخداوند كه دستور به دانش م     
  .دهد يشود چرا كه خداوند به ظلم و ستم دستور نم

  :فرمايد يمينه م كريم در اين زقرآن
  ١٣١.) كنديم ي نهي و ستمگريدهد و از گناه، زشت ي به بستگان فرمان ميخداوند به عدل و احسان و رسيدگ(

 بـشر باشـد نـه    خـدمت   است كـه در ي كه بايد به دنبال آن رفت و آن را فرا گرفت از نظر اسالم دانش           ي دانش بنابراين
  ! بشري نابوديبرا
 هـر   يگونه اسـت يعنـ     اين يابد، در مورد علم و دانش نيز       ي فروكش م  يرش يابد تاريك   گست ي اندازه در جهان روشن    هر

  . گذاشتخواهد تر شده و روبه غروب چه دايره علم و دانش گسترش يابد افق جهل تنگ
 در مقابـل  يبـسيار  برد كه مجهـوالت  ي مي هر اندازه در مورد وجود خود و محيط اطرافش بيشتر كاوش كند پ       انسان
  .دارد

بـرم كـه    ي مـ ي پ آورم  به دست  يهر اندازه دانش بيشتر   «: گويد يمين حقيقت اشاره نموده، م     از دانشمندان به ه    ييك
  .»مجهوالتم بيشتر شده است

   اخالق خانواده:فصل چهارم

 رو كرده و حـدود      خانواده  نهاد، به  ي جامعه را كه فرد است با استحكام و درست         ي اسالم پس از آنكه سنگ زيربنا      دين
 پيـشرفت را بـه او نـشان         يهـا  نمايد، راه  يم  خير و صالح هدايت    يوسيله جامعه را به سو     نمايد و بدين   يرا بيان م  آن  

  .باشد ي از جامعه مي بخشخانواده شود چرا كه ير مداده و علل سقوط در پرتگاه را به او متذكّ

                                                 
  .٥٥، حديث ١٧٧، صفحه ١جلد : ، بحاراالنوار٣٣١١٩، حديث ٢٧، صفحه ٢٧جلد : وسائل الشيعة ١٢٩
، ٢٧ جلـد : ، وسـائل الـشيعة  ٢، حـديث  ٣٠، صـفحه  ١جلـد  : اصول کافي. »طلب العلم فريضة«: قال رسول اللّه صلي اهللا عليه و آله و سلم         ١٣٠

  .٢١٢٣٧، حديث ٢٤٤، صفحه ١٧جلد : ، مستدرك الوسائل٣٣١١٤، حديث ٢٥صفحه 
  .٩٠آيه : سوره نحل ١٣١
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شـود بنـابراين     يمـ   كـشيده  يه فساد و تبـاه     اصالح خانواده جامعه اصالح خواهد شد و با فساد خانواده جامعه نيز ب             با
شـروع شـده، در      از فـرد     ابتـدا  باشـد زيـرا اصـالح،      ي در مسير اصالح فرد و جامعه م       ياصالح خانواده مانند پل ارتباط    

  .شود يكند و سپس وارد جامعه م يخانواده راه پيدا م
 و دسـتورات    مقـررات  ها، حـدود،   رنامه از ب  ي است بخش مهم   يا ه امتيازات به خصوص و آداب ويژ      ي خانواده دارا  چون
  . در مورد خانواده تعيين شده استياسالم

ـ   بـا عاطفـه،  ي شايسته، مادراني مهربان، فرزنداني يا به عبارت ديگر جامعه كوچك از پدران        خانواده ، ي صـميم يبرادران
يابـد كـه     يانه تشكيل م   بيگ ي افراد از  موارد خانواده  يدر برخ . شود ي باگذشت تشكيل م   يرفتار و همسر    نيك يشوهر

گونه مسائل را حل كرده در مورد   ن اجتماع بزرگ اي   در گونه كه   وجود ندارد و اسالم همان     يميان آنان هيچ خويشاوند   
  . نگذاشته استي باقي خويشاوندنام  بهيخانواده و اين جامعه كوچك نيز مشكل

 نسبت به جامعـه   خانواده يگيرد، اسالم برا   يار م حمله عواطف غلط و ناموزون قر      از اوقات مورد     ي خانواده بسيار  چون
ا شـود امـ   ي تـشكيل مـ  ي يـا فرزنـدان  فرزنـد   گرچه خانواده در ابتدا از يك زن و مرد،      . قائل شده است   ييت بيشتر اهم

 رفـاه و آسـايش     يباشد و اسالم بـرا     يه م  مورد توج  اسالم يها ارد در برنامه   باالتر قرار د   يها  كه در نسبت   يخويشاوند
 وجود ندارد، به عنوان مثال در خانواده و بستگان، صـله            يهاي  طرح چنين  اجتماع ي دارد كه برا   يا  ويژه يها طرحآنان  

  .١٣٢ نداردي است كه اين مسأله در مورد اجتماع معنايمطرح يرحم و حقوق خويشاوند

   پدر و فرزندرابطه

، شـيردادن   يباردار: است ها بيشتر  از اين رنج   فراوان دارد كه سهم مادر       ي پدر و مادر زحمت و رنج      ي فرزند برا  تربيت
  … و عدم آسايش شبانه و

 فرزنـد  ي زندگوسايل  تهيه خوراك و پوشاك و تأمين     ي پدر كوشش و تالش و كسب و كار برا         ي رنج و زحمت برا    اين
ود در   كه هـر كـدام بـه سـهم خـ           است  با عاطفه و دلسوز    ي مهربان و مادر   ي بنابراين تربيت فرزند به عهده پدر      .است

  .كنند يمخدمت او فعاليت 
 هستند، بنـابراين  فرزند يش الزم است و پدر و مادر سبب پيدا  ي سبب ي پيدايش هر چيز   ي برا ي حكمت بالغه اله   طبق

 و فرزندان بايد از دستورات پدر و  گيرند  فوق العاده قرار   يب نيست كه پدر و مادر از نظر اسالم مورد احترام           تعج يجا
 رنـج   كـه ي كه بر گردن پدر و مادر دارد، پـدر و مـادر  يحقوق  است در برابريا  اين اطاعت وظيفه  .مادر اطاعت نمايند  

 و محبت نـسبت بـه آنـان،    ياند، فرزند نيز بايد با اطاعت از دستورات آنان و نيك    كرده لتربيت و پرورش فرزند را تحم     
  . ايشان را جبران كندزحمات  ازيا هگوش

 و همچنـين    فرزنـدان  فرما كرده است اراده نموده كه پيـدايش         حكم يه در جهان هست    ك ي بنابر عدالت و نظم    خداوند
 يا  مباشـرت زن و مـرد غريـزه      دليـل  ورش آنان با رغبت، ميل و عالقه پدر و مادر انجام گيـرد بـه همـين                تربيت و پر  

باشـد  د داشـته  مـانع وجـو    كه   ي استثناي ي موارد از ناپذير است كه به غير     ف زنان نيز تخلّ   يناپذير است، حاملگ   اجتناب
  .باشند ي مي طبيعي نيز خصلتهاييكديگر ت و عاطفه زن و مرد بهگيرد و محب يصورت م

بينـد و   ينيـاز مـ   ي بمادر  خود را از پدر ويتد به پدر و مادر است كه پس از مدنه فرز محبت برخالف عالقه و توج     اين
  …  ندارند ويناسب پدر و مادر تيها كند كه با عقيده ي پيدا مينظريات جديد

 بـسيار تأكيـد     مـادر  بت بـه پـدر و      و مح  يگونه است اسالم هميشه در مورد نيك       ن برخورد فرزند با پدر و مادر اي       چون
  . نمايدحفظ  خود را با پدر و مادرينمايد كه فرزند محبت و رابطه صميم ينموده و سفارش م

 و مـادر ضـامن   پـدر  رار گرفته زيرا فطـرت و طبيعـت   ق ي سفارش فرزند به پدر و مادر در حاشيه دستورات مذهب          يول
 ي شايـسته بـرا    ي انتخـاب نـام    دارد  كه فرزند به گردن پدر و مـادر        يمهمترين حق . ق فرزندان خواهد بود   رعايت حقو 

  . همه به سود فرزند استسفارشات  او و سپس ازدواج فرزند است كه اينيفرزند، تربيت نيكو

                                                 
  .از مؤلف محترم مراجعه نماييد» خانواده«تاب کبراي اطالعات بيشتر در اين زمينه به  ١٣٢



 ٣٩

 وسـيله اهميـت   بـدين  ا واجب نمـوده تـا  به پدر و مادر و اطاعت از آنان راحترام   پس از تعظيم و اطاعت خود        خداوند
  .وظيفه فرزند نسبت به پدر و مادر مشخص شود

 و بـه پـدر و    نپرستند  را ي اسرائيل پيمان گرفتيم كه به جز خداوند كس        ي كه از بن   يهنگام«: فرمايد ي متعال م  خداوند
  ١٣٣.) كننديمادر نيك

 و آله و عليـه   نبينا  علي ي اسرائيل اختصاص ندارد بلكه قرآن كريم از زبان حضرت عيس          يه بن  عهد و پيمان فقط ب     اين
  :فرمايد يالسالم چنين م

  ١٣٤.) به مادرم را دارم و خداوند مرا ستمگر و سنگدل قرار نداده استيمن دستور نيك«
 زيـرا خداونـد     هـستند   شـريك  ي الهـ   اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم نيز در اين تكليف و دستور              ي پيامبر گرام  امت

  :فرمايد يمتعال به پيامبر اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم م
 نورزيد و نـسبت  شرك  به خدا… بگو بياييد آنچه را پروردگارتان بر شما حرام گردانيده برايتان بخوانم    ! رسول ما  يا«

  ١٣٥.) نماييديبه پدر و مادر نيك
  :دهد يجهان بشريت م نيز به ي متعال يك دستور كلخداوند

  ١٣٦.) نمايديبه انسان سفارش كرديم كه نسبت به پدر و مادر خود نيك«
  :فرمايد مي ديگر يا  در آيههمچنين

 مـن خواهـد     يسـو  ايم، سپاس مرا و پدر و مادرت را بجا آور كه بازگـشت بـه               سفارش پدر و مادر را به انسان نموده       «
  ١٣٧.)بود
 تحريك شـوند    احساسات ه با شيواترين بيان ممكن، تا نيكوترين      ده است، البتّ   اين آيه جمع بين عاطفه و تهديد ش        در

  . و مادر بگرداندپدر  در انجام وظيفه نسبت بهيه نتيجه سست ديگر، فرزندان را متوجيو از سو
 مـادر پـس از      آيـا  كنـد امـا    ي فرزند را در شكم خود حمل م       يت فراوان مدت زياد    و مشقّ  ي مادر است كه با سخت     اين
 كـه دو سـال بـه طـول          فرارسـيده   كـودك  ي زيـرا دوران شـيرخوار     ! خيـر   آسوده خواهد شد؟ مـسلماً     يران باردار دو
  . استمادر يها  و شيردادن به فرزند اوج سختييانجامد، واقعا كه دوران باردار يم

 نيـك و    پـاداش   خداونـد اسـت كـه نيكوكـاران را         ي سپس بازگشت انسان به سو     فرمايد  مي متعال در اين آيه      خداوند
بنـابراين  !  پـدر و مـادر     بـه   نـسبت  ي يـا ناسپاسـ    يرساند، بـه خـصوص نيكـ       يبدكاران را به عاقبت عمل زشت خود م       

  . نسبت به پدر و مادر و احترام ايشان واجب استيسپاسگزار
گار  به آفريـد نسبت  كهي قائل نيست زيرا گناه مشرك بزرگترين گناهان است و كس    ي مشرك هيچ احترام   ي برا اسالم

 پـدر يـا     ي كه اگر چنـين شخـص      جاست اين ا نكته مهم   را ندارد، ام   يجهان شرك ورزد استحقاق هيچ تقدير يا احترام       
  مادر انسان باشد، وظيفه چيست؟

 را از بـين  ي كـس اجـر   كرد زيرا خداوند رحـيم و عـادل اسـت و          ي اين صورت باز هم بايد نسبت به پدر و مادر نيك           در
  :فرمايد ميخداوند متعال در اين زمينه . اشدبرد هر چند كه مشرك ب ينم
بـاره از آنـان     ايـن در يدانـ  ي نمـ ي من شـريك ي با اينكه براياگر پدر و مادرت كوشيدند كه نسبت به من شرك ورز          «

  ١٣٨.)! رفتار كنياطاعت مكن و در دنيا با آنان به نيك

                                                 
 .٨٣آيه : سوره بقره ١٣٣
 .٣٢آيه : سوره مريم ١٣٤
 .١٥١آيه : سوره انعام ١٣٥
 .٨آيه : سوره عنكبوت ١٣٦
 .١٤آيه : سوره لقمان ١٣٧
 .١٥آيه : سوره لقمان ١٣٨



 ٤٠

 مادر بيـشتر از     حق  در نظر داشته باشيم كه      چه در مورد احترام به پدر و مادر سفارش شده است اين نكته را بايد               هر
 بـه خـاطر او بيـدار مانـده          هـا  شب باشد زيرا مادر فرزند را چند ماه با خود حمل كرده سپس او را شير داده و                 يپدر م 
  .است
 ي نيك يبه چه كس  ! اهللا يا رسول « :يه و آله و سلم رسيد و عرضه داشت         خدمت پيامبر اكرم صلي اهللا عل      ي شخص يروز

  ! كنيبه مادرت نيك: حضرت فرمودندكنم؟ 
   كنم؟ي نيكيپس از مادر به چه كس:  مرد پرسيدآن

  ! كنيبه مادرت نيك:  فرمودندحضرت
   كنم؟ي نيكيپس از مادر به چه كس:  مرتبه سوم پرسيديبرا

  !باز هم به مادرت:  فرمودندحضرت
  !؟يپس از آن به چه كس:  شخص پرسيدآن

  .»١٣٩! كني پس از مادر به پدرت نيك: در مرتبه چهارم فرمودندحضرت
  ! طبق اين حديث شريف مادر سه برابر پدر حق احترام و احسان داردپس
 احتـرام  ي داراسلم يه و آله ودر نظر پيامبر اسالم صلي اهللا عل  كنند   ي كه نسبت به پدر و مادر خود بيشتر نيك         يافراد

  . به پدر و مادرش استيو ه مقدار احترام و احسانباشند و در نظر پيامبر اسالم ارزش هر انسان ب ي ميبيشتر
 اسـماعيل   فرزنـدم  خدمت امام صادق عليه السالم مشرف شدم و به حـضرت خبـر دادم كـه               : گويد ي بن حيان م   عماد

 اكنـون او را بيـشتر دوسـت         ي ول داشتم من تا به حال او را دوست      « : حضرت فرمودند  .رفتار است  نسبت به من خوش   
 و آله و سلم نزد ايشان آمـد، حـضرت بـا مـشاهده      عليه  پيامبر صلي اهللا   ي خواهر رضاع  ي روز :نددارم و حضرت فرمود   

 آن بنشيند سپس حضرت با خواهر خـود بـه   ي گذاشتند تا روي ويبرا خواهر خود خوشحال شدند و زيرانداز خود را  
 حضرت بـا بـرادر   يد برادر او آمد ول بعيخنديدند تا اينكه خواهر ايشان رفت و دقايق      يم  او يگفتگو پرداختند و به رو    

 اين مرد   خواهر  يا رسول اهللا شما نسبت به      : از حضرت سؤال كرد    ي مانند خواهرشان رفتار نكردند، شخص     خود يرضاع
 يبـرا : حضرت فرمودنـد !  بودشما يكه اين جوان برادر آن زن و بر ادر رضاع    بت نشان داديد با اين    بيشتر احترام و مح   

  .»١٤٠كند ي ميز او نسبت به پدر و مادر نيكآنكه خواهرش بيش ا
 بـه آنـان را بـر        ينيك  رعايت اين حق و    ي اهميت قائل است كه گاه     يا  در مورد رعايت حق پدر و مادر به اندازه         اسالم

  .دهد ي از اركان اسالم است ترجيح ميجهاد كه ركن
  :فرمايند مي امام صادق عليه السالم حضرت

ـ    عالقه يه و آله و سلم آمد و عرضه داشت يا رسول اهللا من             عل هللا خدمت رسول خدا صلي ا     يمرد«  بـه  ي و نشاط فراوان
 و نزد پروردگارت يا  زندهي خدا كشته شوراه  پس در راه خدا جهاد كن زيرا اگر در :جهاد دارم، حضرت به او فرمودند     

د محفوظ است و اگر از جهاد        اجر و پاداش تو نزد خداون      يبمير  در اين راه   ي داشت و اگر به مرگ طبيع      ي خواه يروز
 آن شخص گفت يا رسول اهللا مـن پـدر و مـادر          . بود ي بدون گناه خواه   يا  شده دمتولّ  كه از مادر   ي مانند روز  يبازگرد

 : حـضرت فرمودنـد    ! به من دارند و ميل ندارند مـن از آنهـا دور شـوم              ي خودشان عالقه بسيار   خيال  دارم كه به   يپير
 و يمهربـان  روز انـس،  ه به دست قـدرت خـود آفريـد، يـك شـبان            كه مرا  يقسم به خداي   در خدمت آنان باش،      بنابراين
  .»١٤١ تو بهتر استيسال جهاد برا  تو با پدر و مادرت از يكيهمراه

                                                 
 صـفحه ،  ٧١جلـد   : ، بحـاراالنوار  ٢٧٦٧٠، حديث   ٤٩١، صفحه   ٢١جلد  : ، وسائل الشيعة  ٩، حديث   ١٦٠ - ١٥٩، صفحه   ٢جلد  : افيکاصول   ١٣٩
  .٩، حديث ٤٩
، ٥٥فحه ، صـ ٧١جلـد  : ، بحـاراالنوار ٢٧٦٦٥، حـديث  ٤٨٨، صـفحه  ٢١جلد : ، وسائل الشيعة١٢، حديث   ١٦١، صفحه   ٢جلد  : اصول کافي  ١٤٠

  .١٢حديث 
 صـفحه ، ١١جلـد  : ، مستدرك الوسـائل ١٩٩٢٩، حديث ٢٠، صفحه ١٥جلد  : ، وسائل الشيعة  ١٠، حديث   ١٦٠، صفحه   ٢جلد  : اصول کافي  ١٤١
  .١٢٣٢٨، حديث ٢٢



 ٤١

 نيـز خواهـد     … و د بلكه شامل نگاه كردن و سخن گفـتن         ندار ي به پدر و مادر هيچ محدوديت      ي احسان و نيك   احترام،
  .شد

هما اف و ال  لَ  تَقُلْ فال اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالهما      «: سالم در تفسير آيه شريفه     امام صادق عليه ال    حضرت
  :فرمايند مي ١٤٢)هرهمانْتَ
وال همـا قَـ   لَلْو قُـ «:  فرمايديم اند خداوند ف مگو و اگر تو را زدهاگر پدر ومادر، تو را ناراحت هم كرده باشند به آنها اُ       «
: فرمايـد  يخداوند شما را بيامرزد و خداوند م: است گونه نا آنان سخن بگو كه سخن نيك اي ب و احترامي به نيك  »ريماكَ
 از ي را به طور مستقيم به پدر و مادر خيـره مكـن مگـر نگـاه             چشمانت ي يعن »ةهما جناح الذُّلِّ من الرحم    لَ فضْواخْ«
  .»١٤٣بلند مكن و مقابل آنها راه مروها   آني باال مبر و دستانت را بر روآنان  و صدايت را بري مهربانيرو

 را در ي و نبـات جمـاد   لطف اسالم هر.كند، اسالم دين صلح و صفا است   ي است كه به عدل و احسان امر م        ي دين اسالم
 و ي بايـد بـه پـدر و مـادر نيكـ     فرزنـد  !گيرد، چگونه اين لطف شامل انسان نشود؟ به خصوص شامل پدر و مادر             يبر م 

رسـد، در دنيـا نيـز     ي آخرت به فرياد انـسان مـ  در  از حقيمان يا كافر باشند زيرا ايمان و پيرو  احسان نمايد خواه بااي   
  . بايد فقط به وظيفه خود عمل كندفرزند شود در نتيجه ي شخص ميموجب اصالح امور دنيو

پـدر و   يتـوانم بـرا   يمـ   من:يه السالم رسيد و عرضه داشت   به نام معمر بن خالد خدمت حضرت امام رضا عل          يشخص
 آنـان صـدقه بـده و در      يبـه جـا   ! كـن   آنان دعا  يبرا« :كنند دعا كنم؟ حضرت فرمودند     ي نم ي كه از حق پيرو    يمادر
خداوند مرا به   :  اهللا عليه و آله و سلم فرمودند       صلي  كه در قيد حيات هستند با آنان مدارا كن، زيرا رسول خدا            يصورت

  .»١٤٤! و مادردرپ  باي بدرفتاريمنظور رحمت فرستاده است نه برا
 برگردانـدن   …نـداده   رخصت قـرار   ي احد يدر سه چيز خداوند متعال برا     «: فرمايند  مييه السالم    امام باقر عل   حضرت

 بـه   ي به نيكوكار يا بدكار، نيك     نسبت  به عهد  يكار باشد يا خير، وفا     به امانت داده نيكو    ي كه چيز  يامانت، خواه شخص  
  .»١٤٥پدر و مادر خواه نيكوكار باشند يا خير

 سبب بهـشت    ظاهر  به پدر و مادر در     ي نيست كه نيك   يا  تعجب يا توهم و يا مبالغه      ي از ذكر اين مطالب ديگر جا      پس
  .م باشد نسبت به آنان شقاوت و سبب رفتن به جهنّيرفتن و بدرفتار

  :فرمايند مي امام رضا عليه السالم به نقل از پيامبر خدا صلي اهللا عليه و آله و سلم حضرت
 ي جايگـاه مجهـنّ   به پدر و مادر اميد بهشت داشته باش كـه در غيـر ايـن صـورت بـه غيـر از                 يدر صورت نيك  فقط  «

  .»١٤٦ داشتينخواه
 او نخواهـد  مـشام   بهشت نيـز بـه     ي بو يتر حتّ   بلكه از اين مهم    ، وارد بهشت نخواهد شد    ي است كه چنين كس    يطبيع
  .رسيد

 از  يا  پـرده  شـود   كـه روز قيامـت     يهنگـام «: كند ين نقل م  نين شعيب از حضرت امام صادق عليه السالم چ         ب يعقوب
 خواهـد رسـيد و    يح رو صاحب  بهشت به مسافت پانصد سال راه به مشام هر         يشود و بو   ي بهشت برداشته م   يها پرده

                                                 
  .٢٣آيه : سوره اسراء ١٤٢
 صـفحه ، ٢١جلـد  : ل الـشيعة ، وسـائ ٥٨٨٣، حديث ٤٠٧، صفحه ٤جلد : ، من ال يحضره الفقيه١، حديث ١٥٧، صفحه ٢جلد  : اصول کافي  ١٤٣

  .٢٧٦٦٣، حديث ٤٨٧
، ٤٧، صـفحه    ٧١جلـد   : ، بحـاراالنوار  ٢٧٦٦٧، حـديث    ٤٩٠، صـفحه    ٢١جلـد   : ، وسائل الشيعة  ٨، حديث   ١٥٩، صفحه   ٢جلد  : افيکاصول   ١٤٤

  .٨حديث 
، ٥٦، صـفحه  ٧١جلـد  : ، بحـاراالنوار ٢٧٦٦٩، حـديث  ٤٩٠، صـفحه  ٢١جلد  : ، وسائل الشيعة  ١٥، حديث   ١٦٢، صفحه   ٢جلد  : اصول کافي  ١٤٥

  .١٥حديث 
. » النّـار علـي نت عاقّا فاقتـصر     کن بارا و اقتصر علي الجنّة و ان         ک: قال رسول اللّه صلي اهللا عليه و آله و سلم         «: عن ابي الحسن عليه السالم     ١٤٦

، حـديث  ٦٠ صـفحه ، ٧١جلـد  : ، بحاراالنوار٢٧٦٩٢، حديث ٥٠٠، صفحه ٢١جلد : ، وسائل الشيعة ٢، حديث   ٣٤٨، صفحه   ٢جلد  : اصول کافي 
٢٣.  



 ٤٢

 يعرضـه داشـتم ايـن گـروه چـه كـسان           .  نمود نخواهند  استشمام ) از اين مسافت   يحتّ( بهشت را    يفقط يك گروه بو   
  .»١٤٧ كنند و عاق والدين شوندي مادر خود بدرفتارو  كه نسبت به پدريكسان: مودندهستند؟ حضرت فر

 بـه آنـان و   تنـد  تـرين درجـه آن نگـاه     است كه باالترين آن قتل و پاييني مراتبي نسبت به پدر و مادر دارا    يبدرفتار
  :فرمايند يم ه و آله و سلم اسالم صلي اهللا عليي پيامبر گرام. نسبت به آنان استياظهار ناراحت

 صورت بـاالتر از  اين  كه انسان در راه خدا شهيد شود كه دري است تا جايي، عمل نيك ديگريباالتر از هر عمل نيك «
 وجود دارد تا ي عمل زشت ديگريناپسند  وجود ندارد و باالتر از هر عمل زشت و    يشهادت در راه خدا هيچ عمل نيك      

 بـاالتر از ايـن عمـل وجـود     ي ديگر هـيچ كـار زشـت   صورت رساند كه در اينكه انسان پدر يا مادر خود را به قتل ب   اين
  .»١٤٨ندارد

  :فرمايند مي ي امام صادق عليه السالم در روايتحضرت
 نمـاز او را  خداونـد   نگاه كند، هرچنـد پـدر و مـادر بـه او ظلـم كـرده باشـند        يهر كس به پدر و مادر خود با ناراحت        «
  .»١٤٩پذيرد ينم

  .»١٥١فرمود يم يشناخت از آن نه ي م١٥٠تر ازُ اف  كمتر و پايينيند اهانتگر خداوا«: فرمايند مي همچنين
 نيـز بايـد ايـن       آنـان   آنان اختصاص ندارد، بلكه فرزندان پس از فوت        ي نسبت به پدر و مادر فقط به دوران زندگ         ينيك

رود و  يا كه روح از بين نم چر بماند ي را ادامه دهند تا رشته محبت و عالقه ميان زندگان و مردگان باق             يمحبت و نيك  
آيد و به خصوص بـه فرزنـدان خـود           ي و نزديكان م   اقوام رود روحش هميشه به سراغ     ي كه از دنيا م    ي است، انسان  يباق

  .هميشه توجه دارد
  :فرمايند ميعليه السالم   امام محمد باقرحضرت

 ي آنـان بـده  فـوت   پس ازيفتار باشد ولر  پدر و مادر خود نسبت به آنان نيك       ي در زمان زندگان   يممكن است بنده ا   «
 بـا پـدر و مـادر قـرار          بـدرفتاران   آنان طلب مغفرت نكند به همين دليل خداونـد او را از گـروه              يآنان را نپردازد و برا    

 كـه از دنيـا      ي هنگام ي آنان بدرفتار باشد ول    به همچنين ممكن است انسان در زمان حيات پدر و مادر نسبت          . دهد يم
كننـدگان بـه پـدر و مـادر      ي خداوند هم نام او را جزو نيكـ و  آنان طلب آمرزش كندين را بپردازد، برا  آنا يرفتند بده 

  .»١٥٢نويسد يم

   زن و شوهررابطه

 تكامـل جامعـه   موجب  آنان با يكديگري كه هر دويا هدهند به گون ي نظم جامعه را زن و شوهر تشكيل مي اساس ركن
  .هستند

  .يابند يم ها نيز پايان ها و ناراحتي  شده، گرفتارييها جلوگير مفاسد و تبهكاري ازدواج در جامعه از ي برقراربا
  !آور است ت نسبت به امور خانواده بسيار شگفت و مراقبت اسالم كه دقّي راستبه
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  .٤حديث 
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 .ترين درجه بدرفتاري نسبت به آنان است مکاُف به پدر و مادر  ١٥٠
جلـد  : الشيعة، وسائل ١، حديث ٣٤٨، صفحه ٢جلد : ، اصول کافي»لو علم اللّه شيئا أهون منه، لنهي عنه  «: مام الصادق عليه السالم   قال اال  ١٥١
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  .٢١حديث 



 ٤٣

 است   نموده يريز طرح  را يهاي  آنان از ابتدا تا سرانجام برنامه      ي زندگ ي قرار داده و برا    ي امور خانواده حدود   ي برا اسالم
 و بـزرگ فروگـذار ننمـوده اسـت و     كوچك  را ازي از حال آنان غفلت نكرده، هيچ امر  يو باالخره در قدم به قدم زندگ      

كند، بدين وسيله اركان خانواده محكـم   ي مي راهنمايسعادت ي برتر ارشاد نموده و به سوي و زندگيخانواده را به نيك   
  .شود ي آينده نيز تأمين ميشوند و سعادت نسلها ي مبرخوردار ي عاليشود و فرزندان از تربيت يم

 اسـالم خواسـتار     همچنـين  . را خواسـتار اسـت     ي گرم و پرمحبت   ي صفا، آسايش و زندگ    ، زن و شوهر، صلح    ي برا اسالم
 نيكـو كـه در   ي عواطف و تربيتـ   يصفا  دل، يها و پاك    از بيماري  ي ظاهر و باطن فرزندان خانواده است، سالمت       يسالمت

  .آورد ي آنان به ارمغان مي را برايواننتيجه نشاط ر
  . و جهل و انحراف استي و نجات اجتماع از فقر و بيماري خواهان پيشرفت محيط زندگاسالم
 بـه  جامعـه  گـردد و بـر اثـر تـرك ازدواج، بيـشتر افـراد        ي شد در پرتـو ازدواج صـحيح تـأمين مـ            كه ذكر  ي امور همه

  .شد  مبتال خواهندي و انحرافات جنسيق همچون سوزاك و سفليس و فساد اخاليهاي بيماري
  .آيد يشأن به وجود م هم  نيك وي فرزندان، در نتيجه انتخاب همسري و پاكي، سالمتي همراه با محبت و گرميزندگ

 تـأمين رفـاه و   يبـرا  كن نمود، يك زوج خوشـبخت  ه صحيح ريشيتوان به واسطه ازدواج ي جهل و فقر را نيز م مسأله
  .کنند مي ييگر همكار با يكديآسايش زندگ

  .١٥٣ باشديم ، نتيجه ازدواجي است كه اين تعاون و همكاري دانش و ثروت، تعاون و همكاراساس
  :فرمايد مي متعال در قرآن مجيد خداوند

ـ را زنان و فرزندان و دختران خود را به ازدواج درآوريد اگر بينوا باشند خداوند از فضل خـود آنـان                  « نيـاز خواهنـد    ي ب
  ١٥٤.)ساخت

بينم كه اسالم با     يم كنم، يدقت م ) با همه ابواب فراوانش   ( كه راجع به ازدواج وارد شده        ي هر موقع در آثار اسالم     ندهب
كند و  ي ميآيند راهنماي ي دست مبه  كه در سايه ازدواجي مصالح عظيم ي بسيار عجيب پيروان خود را به سو       يا شيوه
  .سازد ي را از هالكت، لغزش و فساد دور مآنها

 كمتـر نمـودن     هرچـه  ي برا !شويم كه فاصله آنان با اسالم چه مقدار است         يه م  مسلمانان متوج  ي به زندگ  ي با نگاه  ماا
 سـالم و در پنـاه   ي آنان در محيطـ آسايش  زن و شوهر و تأمين رفاه وياين فاصله بايد بدانيم كه اسالم در مورد زندگ    

   دارد؟يفضيلت و اخالق چه نظر
بـه  . باشـد  ي مـ  خـود   احترام و موقعيت خـاص     ي برخوردار است، مرد نيز دارا     يا ترام فوق العاده   نظر اسالم زن از اح     از

  :فرمايد ي زمينه ماين  است، قرآن مجيد دريعبارت ديگر هر يك از زن و مرد پشتيبان و نگهبان ديگر
  .١٥٥) باشيديزنان لباس شما هستند، شما نيز لباس آنان م«

 و در   کنند  مي حفظ  هستند كه يكديگر را از سرما و گرما        ي مانند لباس  يسبت به ديگر   هر كدام از زن و مرد ن       بنابراين
كند بـر انـسان نيـز الزم         ي م حفظ گونه كه لباس انسان را     همان.  نصيبشان خواهد شد   يپناه اين پوشش، فوايد بسيار    

ت بـه يكـديگر بايـد چنـين      شوهر نيـز نـسب     و است كه از لباس خود محافظت نمايد تا بتواند از آن استفاده كند، زن             
  .باشند
انـد    قـرار داده سـرزنش  ت مورد جاهليت را به شديرحم ي و بييه و آله و سلم سنگدل اسالم صلي اهللا علي گرام رسول
 يآيا كـس  «: فرمايند  مي عليه السالم    باقر دادند، حضرت امام   يدر دوران جاهليت زنان را مورد ضرب و شتم قرار م          زيرا  

  .»١٥٦! شود؟همبستر  خود را كتك زده، سپس با اواز شما هست كه همسر

                                                 
  .از مؤلف محترم مراجعه شود» تزويج العازبات«براي آسب اطالعات بيشتر در اين زمينه به آتاب  ١٥٣
 .٣٢آيه : سوره نور ١٥٤
  .١٨٧آيه : سوره بقرة ١٥٥
جلـد  : الـشيعة ، وسـائل  ١، حديث ٥٠٩، صفحه ٥جلد : اصول کافي. »م المرأة ثم يظل معانقهاکأيضرب أحد«: قال االمام الباقر عليه السالم  ١٥٦
  .٢٥٣٢٣، حديث ١٦٧، صفحه ٢٠



 ٤٤

رساند، چگونه اين  يم  كتك زدن عدم محبت و وجود نفرت و كينه را       ي است ول  ي شدن نشانه محبت و دوست     همبستر
  شوند؟ يدو خصلت با يكديگر جمع م

 شـود و زن نيـز       مأنوس وتر از آن او را انيس خود قرار دهد، با ا            مرد الزم است كه همسر خود را دوست بدارد، مهم          بر
 جمـع آنـان را رهـا        ي صفا و دوسـت    كند  اگر مرد با حشمت و جبروت با همسر خود رفتار          يبا مرد خود انس بگيرد ول     

  .شود ي تبديل ميحيوان ي مقدس فقط و فقط به شهوتيكرده و آن انس و محبت و صفا
 ي كه اگر كسداشت  بايد آن را بوييد و دوست است كهيه گل  عليه السالم مانند دست    ي در ديدگاه اميرالمؤمنين عل    زن

 به فرزندشان امام    يا  در نامه  ايشان به همين دليل  .  كند پرپر گشته، پژمرده خواهد شد      ي زورآزماي يبا چنين دسته گل   
  :اند حسن عليه السالم يا محمد بن حنفيه نوشته

 است، در اين    مفيدتر  زن ي كه اين محدوديت برا     اختيار مده كه از حد و مرز خود پا فراتر گذارد چرا            يا به زن اندازه  «
 ! زن مانند گل است نـه قهرمـان  نمايد،  خود را حفظيتواند جمال و زيباي   يصورت است كه زن آسوده خاطر بوده و م        

  .»١٥٧يابد  كن تا زندگانيت صفايرفتار در هر حال با او مدارا و خوش
 و صـفا ميـان   يمهربـان  ت و ايجـاد  دقيق به منظور جلب محبا و و با عبارات زيبي فرمايشات گوناگون عاطفي ط اسالم

  .است  خوب با همسران خود تشويق نمودهيزن و شوهر، مردان را نسبت به رفتار
  :فرمايند مي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم پيامبر

  .»١٥٨ام هستم ادهخانو ي هستند كه با همسر و خانواده خود بهتر باشد و من بهترين شما برايبهترين شما كسان«
  :فرمايند مي همچنين

 بـا اسـيران خـود    آنان رفتارترين زن و خانواده انسان اسيران او هستند، بهترين بندگان در پيشگاه خداوند نيز خوش      «
  .»١٥٩باشند يم

  :فرمايند مي امام صادق عليه السالم حضرت
  .»١٦٠! نسبت به يتيمان و زنانينسبت به ناتوانان از خدا بترسيد؛ يعن«

  :فرمايند مي چنينهم
  .»١٦١نمايد ي رحم مآنان دهند زيرا خداوند از ضعف آنان آگاه است و به ير اهل بهشت را زنان ضعيف تشكيل مبيشت«
 سـلم و اخـالق   و  ايمان است و از صفات پيامبر اسالم صلي اهللا عليـه و آلـه        يها  نظر اسالم ازدواج نمودن از عالمت      از

  .باشد يم يهم السالم در واليت ائمه اطهار عليين نشانه برترباشد، همچن ي م)ع (يپيامبران اله
  :فرمايند مي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم پيامبر

  .»١٦٢ را به مقدار زنان و عطر دوست ندارمي شما چيزياز دنيا«
  :فرمايند مي همچنين

  .»١٦٣ت من استنماز نور چشم من و زن موجب لذّ«
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، ٥٥٥، صـفحه    ٣جلـد   : قيـه مـن ال يحـضره الف     . »م الهلـي  کم الهله، و أنا خيـر     کم خير کخير«: قال رسول اللّه صلي اهللا عليه و آله و سلم          ١٥٨

  .٢١٦صفحه : ، مكارم االخالق٢٥٣٣٧، حديث ١٧١، صفحه ٢٠جلد : ، وسائل الشيعة٤٩٠٨حديث 
 ال يحـضره    من. »عيال الرجل أسراوه، و أحب العباد الي اللّه عزوجل أحسنهم صنعا الي أسرائه            «: قال رسول اللّه صلي اهللا عليه و آله و سلم          ١٥٩

  .٢٥٣٣٨، حديث ١٧١، صفحه ٢٠جلد : ، وسائل الشيعة٤٩٠٩ حديث ،٥٥٥، صفحه ٣جلد : الفقيه
، مـن ال  ٣ حديث،  ٥١١، صفحه   ٥جلد  : اصول کافي . »اتقوا اهللا في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم و النساء        «: قال االمام الصادق عليه السالم     ١٦٠

  .٢٥٣٢٥، حديث ١٦٧، صفحه ٢٠جلد : ، وسائل الشيعة٤٣٧٩، حديث ٣٩٢، صفحه ٣جلد : يحضره الفقيه
، ٣جلـد  : الفقيـه مـن ال يحـضره   . »النساء، علم اللّه ضـعفهن فـرحمهن  : ثر اهل الجنة من المستضعفين   اک«: قال االمام الصادق عليه السالم     ١٦١

  .٢٣٥صفحه : ، مكارم االخالق٢٥٣٢٦، حديث ١٦٨، صفحه ٢٠جلد : ، وسائل الشيعة٤٦٢٨، حديث ٤٦٨صفحه 
  ٦.، حديث ٣٢١، صفحه ٥جلد : اصول کافي. »م اال النساء والطيباکما أحب من دني«: يه و آله و سلمقال رسول اللّه صلي اهللا عل ١٦٢
، ٧، حـديث  ٣٢١، صـفحه  ٥جلـد  : اصول کافي. »جعل قرة عيني في الصالة و لذتي في النساء«: قال رسول اللّه صلي اهللا عليه و آله و سلم  ١٦٣

  .٢٤٩٢٦، حديث ٢٢، صفحه ٢٠جلد : وسائل الشيعة



 ٤٥

  :رمايندف مي امام صادق عليه السالم حضرت
  .»١٦٤ دوست داشتن زن است)ع (از جمله صفات پيامبران«

  :فرمايند مي حضرت همچنين
  .»١٦٥هر كس ما اهل بيت را بيشتر دوست بدارد زنان را بيشتر دوست خواهد داشت«

 به همـسر  محبتش تر شود مگر به واسطه زياد شدن  در امر واليت ما محكميكنم كس يباور نم«: فرمايند  مي همچنين
  .»١٦٦خود

  :فرمايند مي ي در روايت ديگرحضرت
  .»١٦٧ برتر خواهد داشتيهر اندازه انسان زنان را دوست بدارد به همان اندازه ايمان«
دهـد،   ير مـ  تذكّهم گيرد، در مورد روح و جسم نيز با ي فقط مكتب اسالم است كه دين و دنيا را با هم در نظر م          ،يآر

 خاطر مصالح روح، مصالح جـسم  به .كند ي ديگر به عمل سفارش م    ي سو دهد و از   ي به علم و دانش اهميت م      ياز طرف 
  .سازد يرا يا به خاطر مصالح جسم، مصالح روح را رها نم

 زنـان هـم ديـن    داشـتن   از ديدگاه اسالم دوسـت .كند ي نمي برخالف آن معرفي دين راه ديگري و براي دنيا راه  يبرا
 دين است و هـم دنيـا، چـرا كـه در             هم يا، نماز و زكات وحج نيز     است، هم دنيا، معاشرت نيكو هم دين است و هم دن          

  .ندارند ي هيچ كدام معنا و مفهومياسالم رهبانيت، ماديت و دنياپرست
 نرونـد،  هـا از بـين    كـن شـوند، شـرافت      كنـد تـا مراكـز فحـشاء ريـشه          يورزيدن به زنان را بسيار تأكيد م       عشق   اسالم

 وخم مفاسد به هدر پرپيچ يها  جوانان دختر و پسر در راهي و زيباي  ي شاداب  رواج نگيرند و طراوات،    ي مسر يها بيماري
  .ها گرفته نشود  خانوادهينرود، همچنين صفا و صميميت از زندگ

 به شگفت آيند و    فراوان يب ندارد هر چند ممكن است افراد بيمار از اين تأكيدها           تعج يگونه تأكيدها جا    اين بنابراين
 ينمـود جـا   ي در مورد زن سـفارش مـ  اين  كه اگر اسالم غير از   ي در صورت  .ها كمك بگيرند   يتوز ه كين ياز آن در برخ   
  !تعجب داشت

 محبـت خـود را      و ، عشق و عالقه   يدهد مرد دوست   ي اسالم فقط دستور عالقه و محبت نيست بلكه اسالم دستور م           در
  .نسبت به همسر اظهار كند

:  خـود كـه  همـسر  ايـن جملـه مـرد بـه    « :فرماينـد  ميه و آله و سلم       اسالم صلي اهللا علي    ي همين دليل پيامبر گرام    به
  .»١٦٨شود يگاه از قلبش خارج نم چ گرفته و هييدوستت دارم، در صميم قلب زن جا

  ي از حقوق زناشوييهاي برداشت

  زن نيز حقـوق    است،  كه بر عهده زن    ي زن و مرد در نظر گرفته است، در برابر حقوق واجب           ي برا ي حقوق متقابل  اسالم
  :فرمايد مي بر گردن مرد دارد، خداوند متعال در اين زمينه يواجب

  ١٦٩.) بر گردن مردان دارندي كه مردان بر گردن زنان دارند، زنان نيز حقوقيدر برابر حقوق«

                                                 
جلـد  : الـشيعة ، وسـائل  ١٩، حديث ٤٠٣، صفحه   ٧جلد  : تهذيب االحكام . »حب النساء : من اخالق االنبياء  «: قال االمام الصادق عليه السالم     ١٦٤
  .٢٤، حديث ٢٣٦، صفحه ١٠٠جلد : ، بحاراالنوار٢٤٩٢٣، حديث ٢٢، صفحه ٢٠
، ٢٤٩٣٣، حـديث  ٢٤، صـفحه  ٢٠جلـد  : وسـائل الـشيعة  . »حبـا ل من اشـتد لنـا حبـا، اشـتد للنـساء          ک«: قال االمام الصادق عليه السالم     ١٦٥

  .٦٣٦صفحه : ، المستطرفات١١، حديث ٢٨٧، صفحه ٦٣جلد : بحاراالنوار
، حـديث  ٣٢١، صـفحه  ٥جلـد   : ، اصول کافي  »ما أظن رجال يزداد في هذا االمر خيرا، اال ازداد حبا للنساء           «: قال االمام الصادق عليه السالم     ١٦٦
  .٢٤٩٢٤، حديث ٢٢، صفحه ٢٠جلد : ، وسائل الشيعه٤٣٥١، حديث ٣٨٤، صفحه ٣جلد : قيه، من ال يحضره الف٥

، حـديث  ٣٨٤، صـفحه  ٣جلد : ، من ال يحضره الفقيه »لما ازداد العبد للنساء حبا، ازداد في االيمان فضال        ک«: قال االمام الصادق عليه السالم     ١٦٧
  .٢٤٩٣١، حديث ٢٣، صفحه ٢٠جلد : ، وسائل الشيعه٤٣٥٠

، ٥٦٩ صـفحه ،  ٥جلـد   : اصـول کـافي   . »انّي أحبك، ال يذهب من قلبها أبدا      : قول الرجل للمرأة  «: قال رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و سلم          ١٦٨
  .٢٤٩٣٠، حديث ٢٣، صفحه ٢٠جلد : ، وسائل الشيعه٥٩حديث 

 .٢٢٨آيه : سوره بقره ١٦٩



 ٤٦

  :فرمايند مي بن جعفر عليهما السالم ي امام موسحضرت
  .»١٧٠ اوستي نيكويجهاد زن، همسردار«

  :فرمودند يگونه سفارش م نو آله و سلم به زنان ايليه  اسالم صلي اهللا عي گرامپيامبر
  .»١٧١شود ي از همسرتان ضايع مي كه حقّي نكنيد در صورتينماز خود را طوالن«

  :فرمايند مي امام صادق عليه السالم حضرت
  .»١٧٢است داشته يه و آله و سلم زنان را از زهد و بريدن از دنيا و اختيار نكردن همسر بازرسول خدا صلي اهللا عل«

  :فرمايند مي همچنين
 را نخواهـد پـذيرفت   ينماز  كه شوهرش بر او خشمگين باشد خداوند از آن زن هيچ    ي به خواب رود در حالت     يهر زن «

  .»١٧٣ شودي كه شوهر از او راضيتا زمان
ر چه از جانب  و آزااذيت ي مرز هر يك از زن و شوهر را در برابر يكديگر تعيين نموده است، به عنوان نمونه بر ا       اسالم

  . محفوظ بماند…  و آزار ويناراحت  در پيش است تا محيط خانواده ازيمرد و چه از جانب زن، عذاب سخت
  :فرمايند مي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم ي گرامپيامبر

اگـر تمـام    ي كرد حتّـ نخواهد  نيك آن زن را قبول  ي شوهر خود را آزار دهد، خداوند نماز و ساير كارها          ياگر همسر «
 در راه خدا انفـاق كنـد، تـا    ي و ثروت فراواننموده  را آزاد ي بسيار يها عمر خود را روزه بگيرد و نماز به پا دارد يا بنده           

از دنيـا بـرود   )  اسـت يكـه همـسرش از او ناراضـ    (ي چنين حالتدر  كه رضايت همسر خود را جلب نمايد و اگر  يزمان
 اگـر مـرد هـم زن خـود را آزار دهـد چنـين       :سپس حضرت فرمودنـد . شود يم  خواهد بود كه وارد جهنم ياولين كس 

  .»١٧٤ بودخواهد  در انتظار اويسرنوشت
 آزاد كردن بنده، روزه، ته باشد، نماز، عالقه در آن خانواده از ميان رف    آلوده باشد و محبت و     ي كانون خانواده محيط   اگر

 مورد قبول است كه انسان را ي نماززيرا  قبول نخواهد بود    مورد يا هخدا و ديگر حسنات در چنين خانواد      انفاق در راه    
 ي عميقـ  ي ارتبـاط و همـاهنگ     ي نيـز دارا   ي عبادات اسالم  و  ناشايست بازدارد، ساير احكام    ياز ارتكاب زشتيها و كارها    

د، باشـن  ي مختلف يك جسم كه در ارتباط با يكديگر م         ي مانند اعضا  است،  مربوط يهستند و هر كدام از آنان به ديگر       
 ديگر هيچ يـك از  ي عبادات كامل نخواهد بود مگر آنكه همه احكام آن اجرا شوند از سوو دين اسالم هم بدون احكام    

 در  ،يآر .كنـد  ينياز نمـ   يتواند بگيرد و انسان را از انجام عبادات ديگر ب          ي را نم  ي ديگر ي در اسالم جا   عبادات احكام و 
  : بايد اين آيه را نيز مد نظر داشت كهيالمانجام همه اين احكام، عبادات و دستورات اس

  ١٧٥.) خواهد پذيرفتيقخداوند فقط از افراد متّ(

  خويشاوندان

  .١٧٦) ديگر سزاوارترندي از خويشاوندان در كتاب خدا از برخيبرخ«: فرمايد مي متعال خداوند

                                                 
: الفقيـه ، مـن ال يحـضره       ١، حديث   ٩، صفحه   ٥جلد  : اصول کافي . »لتبعلجهاد المرأة حسن ا   «: قال االمام موسي بن جعفر عليهما السالم       ١٧٠

  .١٩٩٣٥، حديث ٢٣، صفحه ١٥جلد : ، وسائل الشيعه٤٥١٨، حديث ٤٣٩، صفحه ٣جلد 
، ١، حـديث  ٥٠٨، صـفحه  ٥جلـد  : اصول کـافي . »ال تطولن صالتكن لتمنعن أزواجكن    «: قال رسول اللّه صلي اهللا عليه و آله و سلم للنساء           ١٧١
  .١٣٨، حديث ٣١٠، صفحه ٣جلد : ، عوالي اللئالي٢٥٣١٦، حديث ١٦٤، صفحه ٢٠جلد : ائل الشيعهوس
: اصول کـافي . »االزواجنهي رسول اللّه صلي اهللا عليه و آله و سلم النساء أن يتبتلن و يعطلن أنفسهن من               «: قال االمام الصادق عليه السالم     ١٧٢

، حـديث  ٢٤٨، صـفحه  ١٤جلـد  : ، مـستدرك الوسـائل  ٢٥٣١٨، حـديث  ١٦٥، صفحه ٢٠د جل: ، وسائل الشيعه ١، حديث   ٥٠٩، صفحه   ٥جلد  
١٦٦١٤.  

  .٢١٥صفحه : ، مكارم االخالق٤٥١٩، حديث ٤٣٩، صفحه ٣جلد : ، من ال يحضره الفقيه٢، حديث ٥٠٧، صفحه ٥جلد : اصول کافي ١٧٣
  .٢٥٣١٥، حديث ١٦٣، صفحه ٢٠جلد : وسائل الشيعه ١٧٤
 .٢٧آيه : سوره مائده ١٧٥
  .٧٥آيه : وره انفالس ١٧٦



 ٤٧

اند و اگر چـه   ه ريشيك ه آنها از و پيوند هستند زيرا همي از خويشاوندان بيشتر سزاوار نيكي بر مسأله ارث، برخ عالوه
  .داشت ت و عالقه خواهندايجاد گردد باز هم به يكديگر محب يميان آنها كدورت

  . او بيشتر نمايدبه بتش را نسبتتر است تا مح اوندان به او نزديكنسان بايد بداند كدام يك از خويش همين دليل ابه
 بـا انـسان   سـبب   گـروه از بـستگان كـه از راه نـسب، پيونـد يـا       و خاله و آن   يبزرگ، عمو و عمه، داي    بزرگ و مادر  پدر

  .بدهد  نشانيها بايد محبت بيشتر تر هستند و انسان به آن  دارند، به انسان نزديكيخويشاوند
  :فرمايد مي مجيد  گروه از خويشاوندان از نظر اسالم در مرتبه سوم احترام و تكريم قرار دارند، چرا كه قرآناين

 و نزديكان   خويشاوندان  را نپرستيد و نسبت به پدر و       ي اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خداوند كس       ي بن  كه از  يهنگام(
  .١٧٧) نماييدينيك

 در يك جامعـه     خويشاوندان اند، اگر  تر تشكيل شده   ك كوچ ي از جامعه هستند كه از گروهها      ي گروه بزرگ  خويشاوندان
 آن محكـم گـشته و ثمـره اتحـاد و            يها شاخه عه بيشتر شده،  با صلح و صفا در كنار يكديگر باشند، استقامت آن جام          

  …  و جامعه وخويشاوندان  خواهد داد، اتحاد ميان افراد خانواده وييگانگ
 پـردازد،   ي فرد مـ   اصالح  و ي كه ابتدا به پاكساز    يا هنمايد، به گون   ي در مورد اصالح اجتماع نيز به تدريج اقدام م         اسالم

هـا از    و برطرف نمـودن آلـودگي  خانواده نمايد و پس از محكم نمودن اركان ياده م نو را متوجه خا   يسپس اين پاكساز  
گرداند و عاقبت پيروان خود را به        ي را نزديكتر م   آنان پردازد، روابط ميان   يمحيط آن، به خويشاوندان و بستگان فرد م       

كننـد، بـه عـذاب       ي را قطع م   ي كه رابطه خويشاوند   يكند و افراد   ي م سفارش  نسبت به خويشاوندان   يوحدت و يگانگ  
  .نمايد ي تهديد مياله

 انـد، افـراد   شـده   آن تكميـل يافتـه و پـاك   ي كه اعـضا يرسد، اجتماع ي از تكميل اين مراحل نوبت به اجتماع م       پس
 ي آسـان اسـت و برقـرار    ياجتمـاع  اند كه اصالح چنين    ه صحيح، تربيت يافت   يا ه برنام ي اين اجتماع در ط    يها هخانواد
  .سازد ير مشكل نمك ميان آنان انسان را دچا نييروابط
كنند ايـن   ي تصور ميبرخ  ثواب مقرر فرموده كه چه بسايا  صله رحم، اتحاد و پيوند خويشاوندان به اندازه        ي برا اسالم
 نيز از محاسـبه  ي و پاداش و ثواب الهاست  كه عين حقيقت است، ملك وسيع      ي مبالغه است، در صورت    يها نوع  پاداش

تـوان در ايـن مـسأله ترديـد داشـت در             ي چگونه مـ   است، ناپذير  پايان ي رحمت اله  يها باشد، چرا كه خزانه    يبيرون م 
  . آفريده است١٧٨)كن( كلمه  را فقط با يكي كه خداوند جهان هستيصورت

  :فرمايند مي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم پيامبر
ه كنـد، البتّـ   ي مـ عطـا  هزار درجه به او اوند در بهشت هزار   هر كس حق نزديكان پدر و مادر خود را رعايت نمايد خد           «

  .»١٧٩ استتندرو فاصله ميان هر درجه با درجه ديگر به اندازه يكصد سال دويدن اسب اصيل و
 ي ارتبـاط نيكـ    خـود   كه با بستگان   ي افراد ي و پاداش صله رحم فقط مربوط به آخرت نيست بلكه در دنيا نيز برا              اجر

  .داش مخصوص به خود بيان شده استداشته باشند، اجر و پا
  :فرمايند مي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم ي گرامپيامبر

 عمـر انـسان     بـر  نـشاند و صـله رحـم       يكند، صدقه خشم پروردگار را فرو م       ي بد حفظ م   يها ، انسان را از مرگ    ينيك«
  .»١٨٠كند ي را از انسان دور ميافزايد و فقر و تنگدست يم

  : چنين فرمودنديالم به نوف بكال عليه السي علحضرت
  .»١٨١افزايد ي آور كه در اين صورت خداوند بر عمرت ميصله رحم به جا!  نوفيا«

                                                 
  .٨٣آيه : سوره بقره ١٧٧
  .به معناي باش ١٧٨
  .١٤٣٤١، حديث ٣٧٨، صفحه ١٢جلد : ، مستدرك الوسائل٨، حديث ٩٠، صفحه ٧١جلد : بحاراالنوار ١٧٩
  .٧٩٠٨، حديث ١٥٨، صفحه ٧جلد : ، مستدرك الوسائل٢، حديث ٨٨، صفحه ٧١جلد : بحاراالنوار ١٨٠
، أعـالم  ٤، حـديث  ١٢١، صفحه ٤جلد : بحاراالنوار. »صل رحمك، يزيد اللّه في عمرك   ! يا نوف «: نوف البكالي قال االمام علي عليه السالم ل      ١٨١

  .٩، حديث ٢٠٩صفحه : ، أمالي صدوق١٨٧صفحه : الدين



 ٤٨

نمايـد و از هـر    ي مـ عطـا   و طول عمري را كه بخواهد رزق و روز     ي و طول عمر انسان به دست خداوند است، كس         رزق
  .كند ي و طول عمر را كم ميكس بخواهد روز

 دارنـد كـه   ي بيـان رحم  كم يا زياد شدن عمر به واسطه صله رحم و قطعياهللا عليه و آله و سلم برا اسالم صلي    پيامبر
  :فرمايند ميحضرت !  نگذاشته استي باقي هيچ تأويل و مجازياين فرمايش جا

ن  و خداوند بـدي    است  نمانده ييشتر از سه سال باق     ب ي كه از عمر و    يآورد در حال   ي م ي صله رحم به جا    يانسان گاه «
سـه سـال از     وي كـه سـ  ينمايـد در حـال   يم رساند و چه بسا انسان قطع رحم يسه سال م  ويواسطه عمر او را به س 

  .»١٨٢ دهديم  مانده و خداوند عمر او را به سه سال كاهشيعمرش باق
 كـه بـه همـين    قرابـت   وي خويـشاوند  ي و انسانيت و ديگر    يدوست  نوع ي وجود دارد يك   ي صله رحم دو جنبه عاطف     در

  . نيز در نظر گرفته شده استي اين عمل اجر و پاداش الهيدليل برا
  :فرمايند مي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم در اين زمينه ي گرامپيامبر

 و پاداش صله رحـم  برابر  بيستيين به برادران ديپاداش صدقه ده برابر است، پاداش قرض هجده برابر و پاداش نيك     «
  .»١٨٣اشدب يبيست و چهار برابر م

 تـرك   يباشد ولـ   يم  از مستمندان  ي و دستگير  ي نيك ي بسيار زيبا و بامفهوم است، صدقه هر چند نوع         يبند  دسته اين
 نـدارد،  يهـا تفـاوت    ساير نيكيپاداش  نخواهد شد، بنابراين پاداش صدقه باي دوچندانياين عمل موجب ضعف و سست 

  :فرمايد ميها  چرا كه قرآن مجيد در مورد پاداش نيكي
  ١٨٤.) ده برابر خواهد بودي انجام دهد، پاداش ويا هر كس حسنه(

 ي يك پاداش بـرا    نتيجه  دارد در  يكننده به آن بستگ     شخص قرض  ي احتياج و ضرورت است كه آبرو      ي قرض از رو   اما
 دليل اجر و پـاداش قـرض دادن از      همين باشد به  يخص محتاج م   ش ي حفظ آبرو  يبرآوردن حاجت و پاداش ديگر برا     

  .بيشتر استصدقه 
 راه رفـع    بهتـرين   بـه وجـود نيايـد،      يآيد كه ميان آنـان نـاراحت       ي كه با يكديگر دوست هستند كمتر پيش م        يبرادران

 كوچـك كـه در      يهـا  راحتي نـا  صورت  ميان آنان است در اين     ي ارتباط و نيك   يها و مشكالت، برقرار    گونه ناراحتي  ناي
 يكن خواهنـد شـد، پـس جـا         گردند ريشه  ي م جامعه  و فساد در    بين افراد  ييابند و موجب جداي    يت م طول زمان شد  

  ! از قرض دادن هم بيشتر باشدي حتّي با برادران دينارتباط  و ايجاديتعجب نيست كه اجر و پاداش نيك
 يهاي  كدورتهميشه  برد چرا كه ميان خويشاوندانيا از بين م   نيست كه ريشه شر و فساد ر       ي مورد صله رحم شكّ    در

  . خواهند شدي بزرگيها هبب بروز فتنآيد كه اگر برطرف نشوند س يبه وجود م
شـوند بـه همـين       يمـ   شر و فـساد    يها هحاد و از بين رفتن ريش      است كه موجب حفظ اتّ     ي صله رحم كار نيك    بنابراين

  ! دارديجهت اين عمل اجر و پاداش بيشتر
 داشته باشـد    دنبال ها را به   هكن نمودن فتن   و ريشه  يحاد، همبستگ  ارتباط كه اتّ   يترين درجه برقرار    به كم  ي حتّ اسالم

  .كند ينيز اكتفا م
  :فرمايند مي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم ي گرامپيامبر

  .»١٨٥در دنيا با يك سالم هم كه شده ارتباط خود را با نزديكان و خويشاوندانتان حفظ كنيد«

                                                 
، ٢٢٠ صـفحه ،  ٢جلـد   : ، تفسير عياشي  ٦٦، حديث   ١٢١، صفحه   ٤جلد  : ، بحاراالنوار ٢٧٧٩٩، حديث   ٥٣٧، صفحه   ٢١جلد  : وسائل الشيعه  ١٨٢

  .٧٥حديث 
 و بأربعـة الصدقة بعشرة، و القـرض بثمانيـة عـشرة، و صـلة االخـوان بعـشرين، و صـلة الـرحم         «: قال رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و سلم          ١٨٣

، صـفحه  ٤ جلد: ، تهذيب االحكام١٧٣٨، حديث ٦٧، صفحه ٢جلد : ، من ال يحضره الفقيه   ٣، حديث   ١٠، صفحه   ٤جلد  : اصول کافي . »عشرين
  .٣٦حديث ، ١٠٦

 .١٦٠آيه : سوره انعام ١٨٤
، نـوادر  ٦٢، حـديث  ١٠٤، صـفحه  ٧١جلـد  : بحـاراالنوار . »صلوا ارحامكم في الدنيا و لو بـسالم «: قال رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و سلم  ١٨٥

  .٦صفحه : راوندي



 ٤٩

  .برد يدت را از بين م و صلح و صفا است كه ريشه كينه، غرور و حساي نيكسالم،
  :فرمايند مي امام جعفر صادق عليه السالم حضرت

 از آزار  ي خـوددار  رحم  باشد و بهترين نوع صله     ي آب آشاميدن  ي كن هر چند به واسطه مقدار      يبه نزديكان خود نيك   «
دان خواهـد   و محبت ميان خويشاونيدوست رساندن به آنان است، صله رحم مرگ انسان را به تأخير انداخته و موجب  

  .»١٨٦شد
داند بلكه مهمتر از   ينم  كه با انسان دوست و مهربان هستند       ي محبت و صله رحم را فقط مخصوص خويشاوندان        اسالم

 اين روش رفتـار و معاشـرت   . استداده ي دارند هم دستور صله رحم و نيكي كه با انسان دشمن  يآن نسبت به بستگان   
  .نمايد يكن م هز اجتماع ريش را ايحسادت كه هر نوع كينه وآموزد  يانسان در جامعه را اسالم به ما م

 بـودم، ناگهـان     ايـشان   كه حضرت در حال احتضار بودند خـدمت        يزمان: گويد ي كنيز امام صادق عليه السالم م      سالمه
  : به هوش آمدند فرمودنديهوش شدند وقت يحضرت ب

هفتاد دينار  )  بود السالم هالفان امام صادق علي   روف كه از مخ   همان افطس مع  ( بن الحسين    ي بن عل  يبه حسن بن عل   «
فرماييـد كـه بـا     ي بخشش مـ ي به كسشما  آيا: عرض كردم…بدهيد، به فالن شخص اين مقدار و فالن شخص مقدار        

 مـن جـزو   ي خـواه يآيـا مـ  : حضرت فرمودند!  است؟داشته اسلحه شما را مورد حمله قرار داده و قصد كشتن شما را          
 ي كـه خداونـد دسـتور نيكـ        ي كه نسبت بـه افـراد      يكسان(:  فرمايد يم د متعال در مورد آنان     نباشم كه خداون   يكسان

 وحـشت  ي حساب در پيشگاه عـدل الهـ    يترسند و از سخت    ي خود م  يكنند از خدا   يم ينسبت به آنان داده است، نيك     
  سـال نيـز استـشمام       آن از مسافت دوهزار    ي آفريده كه بو   ي خوش ي خداوند بهشت را با بو     ! سالمه يا ،ي آر ١٨٧»دارند

 كننـده  قطـع   عـاق والـدين و  : از اين مسافت هم محـروم هـستند        ي بهشت حتّ  ي دو گروه از استشمام بو     يشود ول  يم
  .»١٨٨رحم
 را بـه عفـو و       خـود   در اسالم تعجب ندارد زيرا اسالم هميشه پيـروان         ي برخورد حضرت و چنين بخشش و گذشت       اين

  .١٨٩) روبرو مشوجاهالن  تشويق كن و بايردم را به نيكهميشه باگذشت باش، م«: فرمايد يگذشت امر م
تـر    نزديـك  ي تقـو  روش  بـه راه و    يو اگر گناه و اشتباه ديگران را مورد عفو و بخشش قرار دهـ             «: فرمايد ي م همچنين

  .١٩٠)خواهد بود
كـان   و نزدي  خويـشان   برخـورد بـا    ي توجه به اين آيات و روايات كه بخشش در مورد بيگانگان اسـت ديگـر چگـونگ                 با

 ي و محبت ميان پيروان خود چيـز يدوست  اسالم است كه به غير از صلح و صفا وي اين راه و روش عال!مشخص است 
  .خواهد ينم

 وجود دارد بـسيار     ما  كه در ذهن   ييه و آله و سلم با خويشاوند       نزد پيامبر اسالم صلي اهللا عل      ي نسبت خويشاوند  هالبتّ
شـوند، حـضرت    ي محـسوب مـ   خويـشاوند  گر با چهل نسل نيز بـه هـم برسـند          متفاوت است زيرا از نظر ايشان افراد ا       

  :فرمايند مي
 ي درگـاه الهـ  بـه   متوسـل شـده از خويـشاوند خـود    ي را ديدم كه به عرش اله      ي كه مرا به معراج بردند شخص      يزمان«

درانمان بـه    چهـل نـسل، پـ      بـا  : با يكديگر داريد؟ گفـت     يا  چه فاصله  يكند به او گفتم شما در خويشاوند       يشكايت م 
  .»١٩١!رسند ييكديگر م

                                                 
  .٧٨، حديث ١١٧، صفحه ٧١جلد : ، بحاراالنوار٩، حديث ١٥١، صفحه ٢جلد : اصول کافي ١٨٦
  .٢١آيه : ره رعدسو ١٨٧
  ١٩٦.صفحه : ، غيبت طوسي٤٧، حديث ١٨٢، صفحه ٤٦جلد : ، بحاراالنوار١٦٣١٣، حديث ١٣٨، صفحه ١٤جلد : مستدرك الوسائل ١٨٨
  .١٩٩آيه : سوره اعراف ١٨٩
  .٢٣٧آيه : سوره بقره ١٩٠
 رضـا ، عيون اخبـار امـام   ١٨٠٢٤، حديث  ٢٠٥، صفحه   ١٥جلد  : ، مستدرك الوسائل  ٢٧٧١٢، حديث   ٥٠٧، صفحه   ٢١جلد  : وسائل الشيعه  ١٩١

  .٥، حديث ٢٥٤، صفحه ١جلد : عليه السالم



 ٥٠

 گناهكـار را بـه      آخـرت   است كه خداوند در دنيا و قبل از        ي از خويشاوندان جزو آن دسته از گناهان       ي رحم و دور   قطع
  .رساند ي عملش ميسزا

  :فرمايند مي عليه السالم در اين زمينه ي علحضرت
 و قـسم  خويـشاوندان   ازي، دوري سـتمكار :نـد رو ي عملشان نرسند از دنيا نمـ يصاحبان سه خصلت زشت تا به سزا     «

  .»١٩٢رسد ي مانسان  نيك اجر و پاداش صله رحم زودتر بهي كه از ميان كارهايدروغ و به درست

  يدوست اسالم و نوع: فصل پنجم

 بـا ديگـران     افكـار  ها و   به هر مقدار كه از نظر خواسته       ي انسان از انس و الفت گرفته شده به همين دليل هر فرد            لفظ
 بسيار باشند انسان از انس و       چند ها نيز هر   ها و كدورت    دشمني .تالف داشته باشد، ناگزير است با آنان مأنوس شود        اخ

  .شود يمحبت نسبت به ديگران جدا نم
 را ي فـرد ديگـر   و ت و خـانواده    حق ندارند شهر، منطقه، ملّ     يت، شهر و باالخره خانواده و هيچ فرد       ، ملّ يا  منطقه هيچ

  .دهند تعمار خود درآورده يا آنان را مسخره كرده و مورد استهزا قرارتحت سلطه و اس
 تـار و پـود      شـدن  باشـد و باعـث گـسيخته       ي و انسانيت م   يدوست عه به خالف نو    نوع از رفتار صحيح نيست چرا ك       اين

يت بـه   مـال و نـاموس بـشر   و  را در اجتماع به دنبال دارد و بـاالخره جـان  … اجتماع شده و جنگ و جدال و ترور و        
  .گرايد ي مينابود
 و تكبـر  يطلبـ  يبرتـر  ،ي، حس خودخـواه  ي نفسان يها  از خواسته  يع دور ها در اجتما    از اين ناهنجاري   ي راه رهاي  تنها

  .است
 غـارتگران  و ، اجتماع را كامال زير نظر داشـته از فاسـد شـدن اجتمـاع بـه دسـت تبهكـاران       ي با تعليمات اخالق اسالم

 پرپيچ يها  آن را در پرتگاهافراد  و انس و الفت قرار داده،     يحاد، دوست جامعه را در پرتو اتّ    كند و    ي م يانسانيت جلوگير 
 همراه بوده و در سايه آسـايش و         ي تمدن انسان  با  آنان ينمايد كه زندگ   ي هدايت م  يا  به گونه  يو خم و خطرناك زندگ    

  . ادامه دهندي به زندگيآرامش خاصّ
   مگر همه افراد بشر از يك پدر نيستند؟ و جدال؟ي چه؟ چرا دشمني براتفرقه
  :فرمايد ي مجيد مقرآن

  ١٩٣.)ترين شما نزد خداوند با تقواترين شما است  كه با كرامتيبه درست«
 اگر افـراد جامعـه   كه  قرار دادهي برخوردار باشند مرزهايي اجتماعي اينكه افراد جامعه از بهترين نوع زندگ    ي برا اسالم

  .١٩٤رستگار خواهند شداين مرزها را رعايت كنند 

   نيكاخالق

 ي يا دروغگـوي يراستگوي سهم زبان از اين صفات. شود ي اعضا و جوارح بدن انسان تقسيم م    بر ي صفت نيكو يا زشت    هر
 تجـاوز   ي كار نيك انجام داده و گاه      يگاه  يا خيانت است، دست نيز     يتواند داشته باشد پاك    ي كه چشم م   ياست، صفت 
  . و رذالت استي در فكر پستيا  نيكيا  در انديشهيسان گاه، همچنين قلب انيو ستمكار

گيرد، همـان    ي بر م  در  كه تمام اعضا و جوارح انسان را       ياخالق ش خو  است به نام   ي در ميان همه اين صفات فضيلت      اما
 مشخص اختصاص نـدارد،     ي يا عضو  مخصوص ي انسان عموميت دارد و به حس      ي در حواس و اعضا    يقونه كه بداخال  گ

  . كه در جسم انسان زنده وجود داردروح  بدن جريان دارد ماننديها در تمام دستگاه ييعن

                                                 
 حـديث ، ٤٩٢، صـفحه  ٢١جلـد   : ، وسـائل الـشيعه    ١١٩، حديث   ١٢٤، صفحه   ١جلد  : ، خصال ٤، حديث   ٣٤٧، صفحه   ٢جلد  : اصول کافي  ١٩٢

٢٧٦٧٤.  
 .١٣آيه : سوره حجرات ١٩٣
  .نيدک همين مؤلف مراجعه از) الفضيلة االسالمية(تاب کسب اطالعات بيشتر، به کجهت  ١٩٤
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 يا ه پسنديد صفات  به سعادت خواهد رسيد زيرا     ي انسان با داشتن صفت حسن خلق بيش از داشتن هر خصلت           معموال
ا از انـسان دور  كنـد يـا دشـمن ر    ينمـ   به دوستان انسان اضـافه   ي دوست … مانند صداقت، امانت، حياء، حسن نيت و      

  . نمايدجلب  انساني را برايتواند دوستان بسيار ي اخالق نيكو ميكند ول ينم
: فرمايد مي گذارده،   تمنّ يه و آله و سلم بر ايشان      يكو به پيامبر اسالم صلي اهللا عل       اين خصلت ن   ي متعال با عطا   خداوند

  ١٩٥.)يكن ي رفتار مي خداوند است كه با آنان به نيكي از سويبا رحمت«
 ي ايشان را از عـذاب امت باشد زيرا خداوند ي شخص ايشان و امت اسالم م    ي برا ي كه اين صفت موجب رحمت     ي راست به

  . بخشيده استيكه آنان را بسوزاند و آخرتشان را فاسد نمايد رهاي
  :فرمايد مي خداوند متعال همچنين

  ١٩٦.)شدند ي همه از اطراف تو پراكنده مياگر تو خشن و سنگدل بود«
 دوسـت   يگـاه  ي كـه بـداخالق    ينمايد در حال   ي مهربان تبديل م   ي دارد كه دشمن انسان را به دوست       ي خلق اثر  سنح

 بـدتر از  ي چه خصلت زشت   و  بهتر از اخالق نيكو    ي چه صفت  كند، واقعاً  ي خطرناك تبديل م   يمهربان انسان را به دشمن    
  !باشد؟ ي ميبداخالق
شـود، دشـنام    ي مـ خـشمگين  گويد، يچرا كه انسان بداخالق دروغ م    است   ي زشت و ناپسند سررشته هر فساد      اخالق

 بنـابراين   …  كرده و  يوددار ديگران خ  به يكند و از هر كمك     ينمايد، با مردم جنگ و جدال م       ي م يتوز دهد، كينه  يم
ا از  انجام دهد عاقبت با اخـالق ناپـسند خـود همـه ر    كه ي كند و هر كار نيك   يشخص بداخالق هر اندازه به مردم نيك      

 را نسبت به خود جلب كـرده   به مستمند كمك نمايد، محبت اويمبلغ به عنوان مثال اگر انسان بداخالق  . برد يبين م 
 بدهد يـا  يا  اگر به همسرش هديه    ي حتّ يبرد، چنين شخص   ي اين محبت را از بين م      يروي ترش  و يا با بداخالق  است ام 

 صـفا و  ،يبـداخالق  گذرد كه بـا  ي نميارد او را خوشحال نمايد زمان كه همسرش از او انتظار دي كردن چيزهاي فراهم با
  . جايگزين آن خواهد شديتوز ه و كينيها غروب كرده دشمن  آنيمحبت از زندگ

  :فرمايند مي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم ي گرامپيامبر
  .»كند يگونه كه سركه عسل را فاسد م سازد همان ياخالق زشت، عمل انسان را فاسد م«

 بـا اخـالق   ي وقتاست  كه با سركه مخلوط شد ترش خواهد شد، عمل شيرين نيز چنين ي هنگام ي به آن شيرين   عسل
  !شود يزشت همراه شد ترش و فاسد م

 اسـت، در آخـرت   آسـايش   همراه بايت و زندگ با مردم و عزّي اخالق پسنديده خير دنيا نهفته است، موجب دوست      در
  . است را دوست داردصفت  ايني كه دارايبه دنبال دارد زيرا خداوند شخص گوناگون را يها هم نعمت

  :فرمايند مي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم ي گرامپيامبر
 نيـك زيـرا ايـن    اخـالق  بر تو باد بـه ! د محمي ا:ه داشت پروردگار متعال نزد من آمد و عرض       جبرئيل از جانب     يروز«

 بـه مـن شـباهت دارد كـه          بيـشتر  يآگاه باشيد از ميان شـما كـس       . كند يلب م را ج ) هر دو (صفت خير دنيا و آخرت      
  .»١٩٧تر باشد اخالق خوش

گونـه   ن ايـ مـسلمان   كه بداخالق باشـد، ي و الزم است زيرا هر شخصي فرد مسلمان حسن خلق يك صفت طبيع  يبرا
  :فرمايند مينيست، پيامبر اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم 

  .»١٩٨يبخل و بداخالق: شود يسلمان جمع نمو خصلت است كه در مد«
  نمايد؟ يم  را از انسان دورينكند؟ يا ضرر و زيا ي را حل مي هم دارد؟ آيا مشكليا ه فايدي بداخالقآيا

                                                 
 .١٥٩آيه : عمران سوره آل ١٩٥
 .همان مدرك ١٩٦
 صـفحه ،  ٢جلـد   : ، روضـة الـواعظين    ٣٥، حـديث    ٣٨٧، صفحه   ٦٨جلد  : ، بحاراالنوار ١٥٩١٩، حديث   ١٥١، صفحه   ١٢جلد  : وسائل الشيعه  ١٩٧

٣٧٧.  
، ٣٠١ صـفحه ، ٧٠جلـد  : بحـاراالنوار . »خـل و سـوء الخلـق   الب: خصلتان ال تجتمعان في مسلم«: قال رسول اللّه صلي اهللا عليه و آله و سلم      ١٩٨

  .١١٧، حديث ٧٥، صفحه ١جلد : ، خصال١١٤٧١، حديث ٣٩، صفحه ٩جلد : ، وسائل الشيعه٩حديث 
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 انسان فراهم ي برارا  كه تصور آن نيز ممكن نيست      ي نه تنها اين فوايد را ندارد بلكه مشكالت        ي بگوييم كه بداخالق   بايد
 بـر ايـن مطالـب شـخص بـداخالق      عالوه آورد، ي و ديگران به وجود م اطرافياني كه برايبه مشكالتكند چه رسد     يم

  .گير است هميشه غمگين و گوشه
  :فرمايند مي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم ي گرامپيامبر

  .»١٩٩رساند ي ميشخص بداخالق در درجه اول به خودش سخت«
  . و رفاقت با او را نداردي تحمل همنشينيشخص بداخالق هميشه تنها است زيرا هيچ شخص
  :فرمايند مياند، چنين   كه به فرزندشان محمدبن حنفيه نمودهييتيه السالم در وص علي علحضرت

 ي تـو بـاق  يبـرا  ي بپرهيز، زيرا با داشتن اين سه خـصلت ناپـسند هـيچ دوسـت        يصبر  و كم  ي، بداخالق ياز خودخواه «
  .»٢٠٠ي سازملزم  و رابطه با مردمي كن خود را به دوستي شد سعياهماند و هميشه از مردم دور خو ينم

  :فرمايند مي امام صادق عليه السالم حضرت
 شخص بداخالق بـه     و گاه آسايش ندارد   كننده برادر نخواهند داشت و حسود هيچ       دروغگو مروت ندارد، افراد سرزنش    «

  .»٢٠١ نخواهد رسيديت و آقايعزّ
 انجام دهـد بـه   يكار  اين صفت ناپسند است هميشه گرفتار شر خواهد بود، هر گاه      يا كه دار  ي بداخالق تا زمان   انسان

همواره از اين صفت ناپسند توبـه  ) است  لغزنده قرار گرفته  ي كوه ي كه بر رو   يمانند كس ( ديگر خواهد افتاد     يدام شر 
  !يابد ي بالفاصله اين صفت را در خود ميكند ول يم

  : فرمودنديب انصار ايوي عليه السالم به ابي علحضرت
دهم  ي را آزار نم   ديگران  همسايه خود و   : در پاسخ عرضه داشت    ي؟ و يا  رسيده يا هرفتار نيك به چه درج    از اخالق و    «

 يكه بـرا   نيست مگر آنيگناه: فرمودند سپس حضرت. كنم ي كه انجام دادن آن در توانم باشد دريغ نم    يو از كار نيك   
 ي است، به غير از انسان بداخالق كه هميشه از گنـاه           استوار اش صادق و    در توبه  والًكننده معم   است و توبه   يا آن توبه 

  .»٢٠٢شود يم  بدتر از آنيتوبه كرده و گرفتار گناه
گونه كه خـاك، آب      همان  خود را تيره و تار خواهد ساخت       ي داشته باشد محيط زندگ    ي كه اخالق ناپسند   ي كس ،يآر

ـ     يمـ  هر سو در وجود انسان بداخالق پديـد  از   …  و ي بدبخت ،نمايد، شر  يرا كدر م    و ييرگـ  از تيا هآيـد تـا اينكـه هال
كـشد و همـه دوسـتان از چنـين      ي را در هـم مـ  خود نگرد چهره يكند و هر كس به او م ي او را احاطه م يشقاوت، رو 

  !، چه رسد به خانواده اوکنند مي ي دوريشخص
  :فرمايند مي امام صادق عليه السالم حضرت

 برخاسـتند،  حـضرت  .اذ از دنيا رفتـه اسـت  ، سعد بن مع يا رسول اهللا:ت رسول خدا آمده عرضه داشتند    خدم يگروه«
 شخص پيامبر صلي اهللا عليـه و        حاليكه  حضرت دستور دادند سعد را غسل دهند، در        .ياران نيز به همراه ايشان رفتند     

فن نمودن جنازه سعد بـه پايـان رسـيد،           حنوط و ك   غسل، ت غسل دادن ايستاده بودند، پس از      آله و سلم در تمام مد     
 بـدون كفـش و      ي به دنبال جنازه حركت كردند، يعنـ       ي با حالت عجيب   نيز  تخت تابوت حمل شد، حضرت     يجنازه رو 

گرفتند تـا بـه    ي طرف چپ آن را مي طرف راست تابوت و گاه   ي جنازه سعد گاه   تشييع  همچنين حضرت هنگام   !رداء
  قبـر را بـا خـشت   ير سـعد شـدند، لحـد را در محـل خـود قـرار دادنـد و رو         حضرت خود وارد قب    رسيدند، محل قبر 
 ميـان  يهـا  گل بدهيـد و بـا سـنگ و گـل شـكاف           …سنگ بدهيد : فرمودند ي سپس به ياران و اطرافيان م      پوشاندند،

 : و فرمودنـد   نمودنـد   آن خاك ريخته، صاف    يها را پر نمودند، پس از آنكه حضرت سعد را به خاك سپردند، رو              خشت
دهـد   ياش انجـام مـ    كـه بنـده   يكـار   خداوند دوست دارد هر    ي پوسيده خواهد شد ول    يدانم كه اين جنازه به زود      يم

                                                 
، تحـف  ١٣٥٤٦، حـديث  ٧٤، صـفحه  ١٢جلد : مستدرك الوسائل. »من ساء خلقه عذّب نفسه   «: قال رسول اللّه صلي اهللا عليه و آله و سلم          ١٩٩

  .٣٦٣صفحه : العقول
  .١٧٨، حديث ١٤٧، صفحه ١جلد : ، خصال١٦، حديث ٣٩٨، صفحه ٧٤جلد : بحاراالنوار ٢٠٠
  .٣٣، حديث ٢٦١، صفحه ٦٩جلد : بحاراالنوار ٢٠١
  .٤، حديث ٢٩٦، صفحه ٧٠جلد : ، بحاراالنوار١٣٥٥١، حديث ٧٥، صفحه ١٢جلد : مستدرك الوسائل ٢٠٢
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: گفـت  ي مادر سعد به گوش رسيد كه م    ي صدا يسوي  قبر ريخته شد از    ي پس از آنكه خاك رو     .نقص باشد  يمحكم و ب  
يـت از جانـب خداونـد     گونه بـا قاطع    ناش و اي   مادر سعد، آرام ب    يا: فرمودند  حضرت ! سعد، بهشت بر تو مبارك باد      يا

 يرسول خدا صلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم و مـردم بازگـشتند، گروهـ      !  فشار قبر شد   گرفتار  هم اكنون سعد   !قول مده 
  مشاهده كرديم كه تـا بـه حـال بـا هـيچ     يا هشما را نسبت به جنازه سعد به گون  ، برخورد    رسول اهللا  يا :عرضه داشتند 

 : فرمودنـد حـضرت  !ازه او شـركت نموديـد   كفش و رداء در تشييع جنـ    ا انجام نداده بوديد، شما بدون      اين رفتار ر   كس
 چگونـه   : اطرافيان گفتند  . كردم يپيرو چون فرشتگان در تشييع جنازه سعد بدون كفش و رداء بودند، من نيز از آنان              

 دست من در دست جبرئيل بود،       :گرفتيد؟ حضرت فرمودند   يم  طرف چپ را   ي طرف راست تابوت و گاه     يبود كه گاه  
، شـما دسـتور فرموديـد بـدن او را غـسل      اهللا يا رسول :اطرافيان گفتند! گرفتم يم گرفت من هم يهر طرف را كه او م 

  دليل اين مطلب   ! بر سعد وارد شد؟    ي فشار : او لحد ساختيد و سپس فرموديد      ي خوانديد، برا  نماز اش دهند و بر جنازه   
اش بـداخالق   خـانواده  بله، دچار فشار قبر شد زيـرا سـعد بـا   : يه و آله و سلم فرمودند     عل ا صلي اهللا   رسول خد  چيست؟

  .»٢٠٣بود
 پيامبر اكـرم    شخص كه  سخت عالم برزخ كشانيد، با اين      يها  سعد او را به فشار هولناك قبر و ناراحتي         ي بداخالق ،يآر

 همراه جبرئيل به تشييع    ي اله فرشتگان ز خواندند و  اش نما   او دعا فرمودند و بر جنازه      يصلي اهللا عليه و آله و سلم برا       
  . نامه عمل روشنداشتن اش حاضر شدند، با آن سابقه درخشان در اسالم و با جنازه

 اگـر آن    يشـود، حتـ    ينم  از او فوت   ي در اين مطلب نيست، چرا كه خداوند عادل است و هيچ ظلم            ي هيچ تعجب  يجا
  . باشد پنهان شدهيظلم در زير پرده عبادت و بندگ

   و بخلسخاوت

  .ر محبوبيت است و بخيل مورد تنفّي داراسخاوتمند
  ! وجود بخيل را فقر فراگرفته است چرا كه در غير اين صورت بخل نخواهد ورزيدتمام

  !كند يست زيرا در غير اين صورت بخشش نم اينياز ي سراسر وجود سخاوتمند بهمچنين
 نيـز باشـد يـا      ثـروت  ه باشد، بنابراين الزم نيست همراه سخاوت       وجود داشت  ي است اين دو صفت در هر شخص       ممكن

  .باشند ي كه فقير مسخاوتمند همراه بخل فقر باشد، چه بسيار افراد بخيل كه ثروتمند هستند و چه بسيار افراد
  . از نظر عقلهم  وجود دارد به نام سخاوت كه هم از نظر شرع پسنديده است وي اسراف و بخل حد وسطميان
 ي بـرا يصـحيح  كند كـه ايـن جملـه ميـزان     ي از وصيت لقمان به فرزندش را نقل م   يا  جمله ، متعال در قرآن   دخداون

  :بخشش و عدم بخشش است
 گرفتـه، حـسرت   قرار  باز بگذار كه در نتيجه مورد سرزنشينه دست خويش را به گردنت ببند و نه آن را به طور كل          (

  .٢٠٤)يآور يبار م
 ي و پـاداش الهـ     اجـر  نمايـد، در آخـرت هـم از        ي دنيا از خود سلب م     ي را در زندگ   ي و شادمان  ي بخيل خوشنام  شخص

  .محروم خواهد بود
  :فرمايد مي كريم در اين زمينه قرآن

خواهـد و اگـر    ينمـ   پيشه سازيد، خداوند پاداش به شـما خواهـد داد و اموالتـان را از شـما    ياگر ايمان آورديد و تقو   (
شـويد كـه در راه    ي دعوت مـ شما  ديرينه خود را آشكار نمائيد، اينك  يها زيد و كينه  اموالتان را بخواهد بسيار بخل ور     

 نسبت بـه خـويش بخـل ورزيـده اسـت، خـدا       كند كند، هر كس بخل  ي از شما بخل م    يخدا مال خود را بدهيد، بعض     

                                                 
  .٣٧٧، صفحه ٢جلد : ، روضة الواعظين٢، حديث ٣٨٤صفحه : مالي صدوق، أ١١، حديث ٢٩٨، صفحه ٧٠جلد : بحاراالنوار ٢٠٣
  .٢٩آيه : سوره اسراء ٢٠٤



 ٥٤

ـ          ي كنيد به جـا    پشت نياز است و اين شما هستيد كه نياز داريد و اگر           يب ان ماننـد شـما      شـما ديگـران را آورد كـه آن
  .٢٠٥)نباشند

 كـه  ي مورد چيـز در  بايد به صاحبش برگردد چرا انساني وديعه و امانت است كه سرانجام هر امانتي و ثروت نوع  مال
 ورزد؟ خداونـد متعـال وعـده        بخـل  شـود،  ي آن گرفتار عذاب مـ     يرسد و با نگهدار    يبه وسيله بخشش آن به پاداش م      

  ! اعتماد ننمايد؟يوعده الهفرموده كه جبران كند، چرا انسان به 
  :فرمايند مي امام صادق عليه السالم حضرت

  »٢٠٦ دارد؟ياگر وعده جبران از طرف خداوند حق است، بخل ورزيدن چه مفهوم«
  :فرمايند مي مبحث قبل اين روايت را ذكر كرديم كه پيامبر اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم در
  .»٢٠٧يبخل و بداخالق: ودش يدو خصلت است كه در مسلمان جمع نم«

 ايـن صـفت از      ساختن  دور ي زشت و پست است كه انسان بايد از آن پرهيز نمايد و تمام توان خود را برا                 ي صفت بخل
  .خود به كار گيرد

 طواف خانـه خـدا   صبح حضرت امام صادق عليه السالم را ديدم كه شبانگاه تا به: گويد ي ميه در روايت  قر ي بن اب  فضل
 خدمت آن حضرت عرضـه      . حفظ فرما  روحم خداوندا، مرا از شر بخل    : فرمود ياد و در همه مدت طواف م      د يرا انجام م  

تـر و   ت از بخـل روح سـخ  يچـه چيـز   «: حضرت فرمودنـد نشنيدم؟  غير از ايني فدايت شوم، من از شما دعائ :داشتم
 در اماننـد، از رسـتگاران       ي روحـ   كـه از بخـل     يكسان(: فرمايد  مي صفت ناپسند    اين تر است؟ خداوند در مورد     دردناك

  .٢٠٩ ٢٠٨»)باشند يم
 بهتـرين و  در ييت اسـت، بـا توجـه بـه اينكـه چنـين شخـص         ييه السالم و مقرب درگاه الهـ       امام معصوم عل   ي دعا اين
 بـسيار الزم  يا  چنين نكتهمورد ه و تفكر دركند توج يترين مراكز عبادت آن هم از اول شب تا صبح اين دعا را م          مهم

  .ت تا انسان از آن درس آموخته و عبرت گيرد اسيو ضرور
 اسـت از بـذل و       كـرده   كه دنيا به او رو     يكند، كس  ي آورده و نسبت به افراد ديگر پشت م        ي رو ي دنيا به اشخاص   يگاه

ه او  كه دنيا بـه اصـطالح بـ   ي فرديول دهد، ي نداشته و هميشه خود را به اين صفت پسنديده زينت م    يبخشش هراس 
  .خورد ي كند، در هر حال شخص بخيل حسرت محفظ  خود رايتواند دنيا يگاه نم چل ورزيدن هيپشت كرده، با بخ

  :فرمايند مي امام جعفر صادق عليه السالم حضرت
 كـه دنيـا بـه او    يحـال   كه دنيا به او رو كرده است و چـه در      يبخل ورزيدن بخيل مرا به تعجب واداشته، چه در حال         «

 او به دنبال ندارد، همچنين بخل يبرا ي رو كرده هيچ ضرر و زيان     ي كه دنيا به و    يم زيرا بخشش در هنگا    !پشت نموده 
  .»٢١٠ داشتنخواهد  به حال اوي كه دنيا به او پشت كرده سوديورزيدن در زمان

 دنيـا   گـاه  هـر «: فرماينـد   مـي باشد، چنـين     ي كه منسوب به ايشان م     ي عليه السالم در شعر    يمؤمنان عل   امير حضرت
 همه مردم ببخش، قبل از به اوت نشان داد، تو نيز از مال و ثروت به دست آمده بذل و بخشش كن و         نسبت به تو سخ   

 نـه   بـرد و   ي مال و ثـروت را از بـين مـ          بخشش، كردن دنيا   بدان نه هنگام رو    .كه اين مال و ثروت از دستت بگريزد        آن
  .»٢١١ خواهد شدثروت يدن موجب بقاء مال وهنگام پشت كردن دنيا بخل ورز

                                                 
  .٣٨ - ٣٦آيه : سوره محمد ٢٠٥
، حـديث  ٣٩٣، صـفحه  ٤جلـد  : من ال يحضره الفقيه. »ن الخلف من اللّه عزوجل حقا، فالبخل لماذا؟کاان «: قال االمام الصادق عليه السالم   ٢٠٦

  .٥٥، حديث ٤٥٠، صفحه ٢جلد : ، خصال١، حديث ٣٠٠، صفحه ٧٠ جلد: ، بحاراالنوار٥٨٣٦
، ٣٠١ صـفحه ، ٧٠جلـد  : بحـاراالنوار . »البخـل و سـوء الخلـق   : خصلتان ال تجتمعان في مسلم«: قال رسول اللّه صلي اهللا عليه و آله و سلم      ٢٠٧

  .١١٧، حديث ٧٥، صفحه ١جلد : ، خصال١١٤٧١، حديث ٣٩، صفحه ٩جلد : ، وسائل الشيعه٩حديث 
 .١٦سوره تغابن، آيه  ٢٠٨
  .٣٧٢.، صفحه ٢جلد : ، تفسير قمي٧، حديث ٣٠١، صفحه ٧٠جلد : ، بحاراالنوار٧٥٦٥، حديث ٣٠، صفحه ٧جلد : مستدرك الوسائل ٢٠٩
  .٣، حديث ٣٠٠، صفحه ٧٠جلد : ، بحاراالنوار٢٣١صفحه : ، مشكاةاالنوار٤٤٣، صفحه ٢جلد : روضةالواعظين ٢١٠
  علي الناس طرا قبل أن تتفلت  ك فجد ااذا جادت الدنيا علي ٢١١
  و ال البخل يبقيها اذا هي ولت   اجلود يفنيها اذا هي اقبلتفال



 ٥٥

  . غير از جهنم نداشته باشدي از بهشت دور و به جهنم نزديك است و چه بسا جايخيلب
  :فرمايند مي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم ي گرامپيامبر

  .»٢١٢گذار، بخيل و سخن چين تمنّ: بهشت بر سه گروه حرام است«
  :فرمايند مي امام صادق عليه السالم ي روايت ديگردر
 بخيـل نخواهـد   و گـاه ترسـو، حـريص    بخل، حسد و ترس باشد ايمان ندارد، زيرا مؤمن هـيچ      صفات   ي كه دارا  يكس«

  .»٢١٣بود
ود و ايـن   شـ ي وحـال   شخص بخيل كامل نيست و داخل بهشت نيز نخواهد شد، مگر آنكه رحمت خدا شـامل         ايمان

 در ايـن زمينـه   ي به روايت است،تر سبك ور كند، چرا كه در اسالم جرم و گناه ظالم از بخيل    صفت ناپسند را از خود د     
گناه بخيل از ظالم سبكتر است، حـضرت        : گفت ي م چنين  را ديدند كه   ي عليه السالم مرد   ي حضرت عل  :توجه فرماييد 

 آن هر چه ظلم كرده به صاحبانش        كند و پس از    ي خدا طلب آمرزش م    از زيرا ظالم توبه كرده و    ! يدروغ گفت : فرمودند
دهـد، ميهمـان بـه خانـه        يدهد، صله رحم انجام نمـ      يپردازد، صدقه نم   ي زكات نم  دنورزي رساند، اما بخيل با بخل     يم

  .»٢١٤كند، در نتيجه بهشت بر بخيل حرام است ي نيك نيز شركت نميكند و در كارها ي انفاق نمخدا برد، در راه ينم
ـ :  گفت؟يتآموخ ي سخاوت را از چه كس  :ه در سخاوت شهره خاص و عام است، پرسيدند        ك ي به حاتم طائ   يروز ! ااز بنّ

  . نخواهد شدداده  به دستشي را در ساختمان به كار نبرده است آجر بعديچرا كه ديدم تا آجر
گـردش باشـند،    در ها نيز بايد  همه چيز دنيا در گردش است، ستارگان، زمين، حيوانات و گياهان، اموال و ثروت          ،يآر

  .دبرن يها از اجداد خود به ارث م هپسران از پدران و نو
   بخل ورزيدن چرا؟بنابراين
  :فرمايند مي امام صادق عليه السالم حضرت

  .»٢١٥ استمتعال  بخيل نسبت به خداوندي بر بدگمانينمايد دليل ي از خود، مجبور مي كه انسان را به پيرويبخل«
 ينظـر   بـا تنـگ  خيلب كنند، زيرا ي با او مشورت هم نم    يكنند كه حتّ   ي از شخص بخيل فرار م     يا  جامعه به اندازه   افراد

  .نمايد ي را از خود دور مينياز يكشاند و ب ي خود ميخود فقر را سو
 السالم چنـين    عليه ييه و آله و سلم به برادر و جانشين خود، اميرمؤمنان حضرت عل             اسالم صلي اهللا عل    ي گرام پيامبر

  :فرمايند مي
 كـه   ي را از هـدف    تـو  ، با بخيل نيز مشورت مكن كه      دهد ي، با فرد ترسو مشورت مكن كه تو را در تنگنا قرار م            ييا عل «

دهد،  ي تو خوب جلوه م    ي را برا  عمل يگاه با فرد حريص مشورت مكن كه بد        چ دور خواهد ساخت و هي     يكن يدنبال م 
  .»٢١٦آورد ي هر سه آنها را كنار يكديگر م،يبدگمان  هستند كهيا ه، بدان كه ترس، بخل و حرص غريزييا عل
 را به بذل و بخشش او بخشد و ياندازد، به انسان شجاعت م   ين ظن است كه انسان را به كار م        حس و   يگمان  خوش اين

 را يكنـد و در نتيجـه و   ي منـع مـ  آينـده  ي ثروت برايآور كند، انسان را از اندوختن و جمع    ي م ياز مال خود راهنماي   
أمين بينـد و در تـ      ينيـاز مـ    ييروز و ب   خود را پ   باشد گمان  كه خوش  يانسان. دارد ي نگاه م  ي راض ينسبت به قسمت اله   

 تـرس، بخـل و حـرص از         ي پسنديده، سه صفت ناپـسند يعنـ       صفت اش به خداوند نظر دارد، پس با داشتن يك         هآيند
  .شوند يانسان دور م

  :فرمايند مي امام رضا عليه السالم حضرت

                                                 
، ٤ حـديث ، ٢٦٤، صـفحه   ٧٢جلـد   : بحـاراالنوار . »حرمت الجنة علي المنان و الخيل و القتات       «: قال رسول اللّه صلي اهللا عليه و آله و سلم          ٢١٢

  .٢٦٣، صفحه ٢ جلد :، مجموعة ورام٤٣١صفحه : أمالي صدوق
  .٨ حديث، ٨٢، صفحه ١جلد : ، خصال٦٨، حديث ٣٦٤، صفحه ٦٤جلد : ، بحاراالنوار١١٤٧٣، حديث ٤٠، صفحه ٩جلد : وسائل الشيعة ٢١٣
  .٦٢٦صفحه : ، المستطرفات١٣، حديث ٣٠٢، صفحه ٧٠جلد : ، بحاراالنوار٣٥صفحه : قرب االسناد ٢١٤
: ، بحـاراالنوار ١١٤٧٦: ، حـديث ٤١، صـفحه  ٩جلد : وسائل الشيعة . »سوء الظن باللّه عزوجل   :  المطاع الشح«: قال االمام الصادق عليه السالم     ٢١٥

  .١١، حديث ٨٤، صفحه ١جلد : ، خصال١١، حديث ٣٠٢، صفحه ٧٠جلد 
  .١، حديث ٥٥٩، صفحه ٢جلد : ، علل الشرايع١١، حديث ٩٩، صفحه ٧٢جلد : بحاراالنوار ٢١٦



 ٥٦

. باشـد  ي دور مـ   مجهنّ است و از  سخاوتمند هميشه به خدا نزديك است، به بهشت نزديك است، به مردم نيز نزديك               «
  .»٢١٧م نزديك است و جهنّدوزخ اما بخيل از خدا دور است، از بهشت دور است، از مردم هم دور است و به

   و دوستهمسايه

 كـه  ي دو گروهـ  اين  و احسان همسايگان و دوستان انسان هستند،       ي نيك يترين افراد برا    از خويشاوندان، شايسته   پس
  :فرمايد ي كنار يكديگر ذكر كرده، مخداوند نام آنان را در

 يتيمـان و  خويـشاوندان،   را شريك خـدا قـرار ندهيـد و نـسبت بـه پـدر و مـادر و          يخداوند را پرستش كنيد و چيز     (
 خداونـد افـراد گـردنكش و    كنيـد،  يدرماندگان، همسايگان و دوسـتان سـفر و در راه مانـدگان و كنيـزان خـود نيكـ          

  ٢١٨.)خودپسند را دوست ندارد
 بـه ) بالصاحب بالجنْ (  نباشد و  ي است كه ميان شخص و او خويشاوند       يا همسايدر اين آيه ه   ) الجنب الجار( از   منظور

  .شود يمطلق دوست يا دوستان سفر گفته م
 عليهم السالم طهارت ل بيت عصمت و   از جانب خداوند متعال و اه      ي نمودن نسبت به همسايه و دوست، سفارش       ينيك

  .است
 ي، ادا ي الهـ  يتقـوا  تو را بـه   «: فرمودند يگونه سفارش م   حضرت امام صادق عليه السالم مرا اين      : دگوي ي م ي كلب مروان

 مگر به كمك پروردگار بلنـد       نيست يكنم و هيچ نيرو و قدرت      ي با دوستان سفارش م    يرفتار ش و خو  يامانت، راستگوي 
  .»٢١٩مرتبه

 فراگرفتـه  ي زيـاد جمعيـت  يم و خانه حـضرت را بود خدمت امام صادق عليه السالم يبا گروه: گويد ي م ي شام ابوربيع
  :بود كه ايشان فرمودند

نمـك و   هـم   نكنـد و بـا  ي كه با دوست خود خوش رفتار نباشـد و بـه رفيـق و دوسـت خـود نيكـ        ياز ما نيست كس   «
  .»٢٢٠ ننمايدرفتار  كه با او چنين استي با كسياخالق  رفتار ننمايد و با خوشي خود به خوبيا سفره هم

  :ر حضرت به اين معناست كه با مخالف دين خود طبق دستور آيه قرآن عمل نمايد آخجمله
  .٢٢١) دوست بدارندرا  را كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند، اما دشمنان خدا و رسول خداي مردميياب ينم«
 اولـين درجـه   بلكه د نيست،ان ه دوستانه داشتيا ها با انسان رابطه ت كه مديم لفظ دوست منحصر به كسان     نظر اسال  از

  . استيمنشين، يك مرتبه هيدوست
  :فرمايند مي امام محمد باقر عليه السالم حضرت

 ي همنـشين ينيكـ   نيز با تو همنشين شد با او نيـز بـه     ي مؤمن بگذار و اگر يك فرد يهود       يات را برا    خالصانه يدوست«
  .»٢٢٢كن

 خودشان به آن اول اند در درجه داده ي كه به آن دستور مي بوده است كه صفت نيك  يا  پيشوايان دين ما به گونه     روش
  .ديد ي وجود ايشان نمدر  آن صفت راياند كس كرده ي مي را كه نهيعمل كرده و هر صفت زشت و ناپسند

  :فرمايند مي امام باقر عليه السالم حضرت

                                                 
  .١٨، حديث ٣٥٦، صفحه ٦٨جلد : بحاراالنوار ٢١٧
 .٣٦سوره نساء، آيه  ٢١٨
، ٢٧٤، صـفحه  ٢جلـد  : ، مـن ال يحـضره الفقيـه   ١، حديث ٦٦٩، صفحه  ٢جلد  : ، اصول کافي  ١٦، حديث   ١٦٠، صفحه   ٧١جلد  : بحاراالنوار ٢١٩

  .٢٤٢٦حديث 
، ٢٧٤، صـفحه  ٢ جلـد  :، مـن ال يحـضره الفقيـه   ٤، حديث ٢٨٦، صفحه ٤جلد : ، اصول کافي٢١، حديث ١٦١، صفحه   ٧١جلد  : بحاراالنوار ٢٢٠

  .٩٥٣٦، حديث ٣١٦، صفحه ٨جلد : ، مستدرك الوسائل٢٤٢٣حديث 
  .٢٢آيه : سوره مجادله ٢٢١
، صـفحه  ٤جلـد   : من ال يحضره الفقيه   . »أخلص ودك للمؤمن و ان جالسك يهودي فأحسن مجالسته        «: قال موالنا االمام الباقر عليه السالم      ٢٢٢

  .١١، حديث ١٥٢، صفحه ٧١جلد : ، بحاراالنوار٩٥٣٧، حديث ٣١٦ صفحه ،٨جلد : ، مستدرك الوسائل٥٨٧٢، حديث ٤٠٤
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 بنـده خـدا   : گفـت حضرت  به از اهل كتاب در سفر همراه شدند، مرد اهل كتاب        ي عليه السالم با شخص    يحضرت عل «
 اهـل كتـاب از راه كوفـه جـدا شـد،      مـرد   رسيدند كـه ي كوفه، سپس به جاي   ي به سو  :؟ حضرت فرمودند  يرو يجا م ك

قصد كوفه رفتن نداشتيد؟ حضرت  مگر شما    : گفت حضرت  عليه السالم نيز همراه او رفتند، اهل كتاب به         يحضرت عل 
 حـضرت  !دانستيد بايد به كوفه برويـد  يايد، شما كه م فتيد و همراه من آمده نركوفه  چرا از راه  :، او گفت  ي آر :ودندفرم

 سـفر   از راه، هـم ي دو همسفر اين است كه انسان تا مقـدار ي در سفر و هنگام جداييرفتار ش خوكمال :به او فرمودند 
 پيامبر شما دستور :فت را بدرقه نمايد، اين دستور پيامبر ما صلي اهللا عليه و آله و سلم است شخص اهل كتاب گ               خود

يه و آله و سلم ايـن      صلي اهللا عل   اسالم  مردم از پيامبر   ي پس دليل پيرو   :، او نيز گفت   ي آر :اين است؟ حضرت فرمودند   
فـه   دين تو هـستم و همـراه حـضرت بـه كو    دهم كه بر يم ي از اين پس من نيز گواه    ! خوب است  يدستورات و كارها  

  .»٢٢٣ شدانمسلم  كه حضرت را شناخت،يرفت و هنگام
 هـم مـشخص     را انـد و حـدود آن      ه داد ي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم نسبت به همسايه دستور نيك             ي گرام پيامبر

 يـا   : خدا آمد و عرضـه داشـت       رسول  از انصار خدمت   يشخص«: فرمايند  مياند، حضرت امام صادق عليه السالم        فرموده
 به ي است كه اميديام كس ترين همسايه ام و نزديك نموده ي خريداريا ه در فالن قبيله خان    يا ه، من در محلّ   اهللال  رسو

 عليه الـسالم و سـلمان و ابـوذر        ي دستور فرمودند كه حضرت عل     حضرت خيرش ندارم و از شرش هم در امان نيستم،        
م ونـه اعـال   گ  بلند اين  ي در مسجد با صدا    )ام، شايد مقداد باشد    ه آنها را فراموش كرد    چهارمين  من نام  : گويد ي م يراو(

 خانه  چهل :گونه اعالم كنند   ن سپس دستور دادند اي    !ش در امان نباشد، ايمان ندارد     اش از شر    كه همسايه  يكس :كنند
ـ      همـه  از روبرو، چهل خانه از پشت سر، چهل خانه از طرف راست و چهل خانه از طرف چپ،                  هـا   ه سـاكنين ايـن خان

  .»٢٢٤آيند يهمسايه انسان به حساب م
  :گونه وصيت فرمودند السالم نيز در بستر شهادت اين عليه ي علحضرت

 صـلي اهللا  پيـامبر  شما را به خدا، شما را به خدا، نسبت به همسايگانتان كه همسايه سفارش شده پيـامبر شماسـت،          «
 همـسايه از انـسان ارث   ي زودبه نمودند كه ما فكر كرديم ي نسبت به همسايه سفارش م يا عليه و آله و سلم به اندازه      

  .»٢٢٥!اهد بردخو
  :فرمايند مي امام صادق عليه السالم حضرت

  .»٢٢٦اش را آزار دهد  كه همسايهيملعون است، ملعون است كس«
  :فرمايند مي حضرت همچنين

  .»٢٢٧ استي با همسايه موجب افزايش روزيرفتار خوش«

   به مردمخدمت

 اجتمـاع در  ايـن   كـه افـراد    يا  گونه  به . تشكيل دهد  ي و همراه  ي است كه اساس آن را همكار      ي زنده، اجتماع  اجتماع
 شـود  يگيـر شخـص    گريبـان  يگرفتار گاه مشكل يا  ريك باشند، در جامعه زنده هر      يكديگر ش  ي فرد يها تأمين احتياج 

  .كنند يم ي مبارزه با آن مشكل اعالم آمادگيهمه افراد آن جامعه برا
 خواهد كوشيد و تو ي براي كه كوشش نمودي فردي كه براي بر ميزان مبادله است، بدين معن     يا  در چنين جامعه   كار

  .، شريك اندوهت خواهد بوديشريك اندوه و مشكل هر كس شد

                                                 
  .٧صفحه : ، قرب االسناد٥، حديث ٥٣، صفحه ٤١جلد : بحاراالنوار ٢٢٣
  .١٢، حديث ١٥٢، صفحه ٧١جلد : بحاراالنوار ٢٢٤
  .١٦، حديث ١٥٣، صفحه ٧١جلد : بحاراالنوار ٢٢٥
:  الوسـائل مستدرك، ٢١٥٥٥، حديث ٢٨٠، صفحه  ١٦جلد  : وسائل الشيعة . »آذي جاره ملعون ملعون من    «: قال االمام الصادق عليه السالم     ٢٢٦

  .٩٨٦٧، حديث ٤٢١، صفحه ٨جلد 
، ١٥٣، صـفحه  ٧١جلـد  : ، بحـاراالنوار ١٥٨٣١، حـديث  ١٢٣، صـفحه  ١٢جلد : ، وسائل الشيعة٣، حديث   ٦٦٦، صفحه   ٢جلد  : اصول کافي  ٢٢٧

  .١٤حديث 
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 كوشـش  يكـديگر   نظر كند خواهد ديد كـه در ايـن جامعـه افـراد در اصـالح كـار      يت به چنين اجتماع    كس با دقّ   هر
كنـد و اگـر خـالف        مي تالش   خويش  كار نگرد و در اصالح    ييز با ديده احترام به آن جامعه م       كنند و در نتيجه او ن      يم

 مشكل و اصالح كار خود هـستند و افـراد    فكر حلّدر  را ديد كه افراد آن فقط يا اين مطلب را مشاهده نمود و جامعه      
ق بـه ايـن جامعـه نيـستند، چنـين            كه گويا هيچ يـك متعلّـ       هستند  يكديگر بيگانه  ي نسبت به نيازها   يا آن به اندازه  

 ايـن جامعـه   يودن هيچ يك از نيازهـا  برطرف نمي نخواهد داد و برااهميت ارزش بوده و به آن يب از نظر او     يا جامعه
  ! به كوششرسد كند چه ي فكر هم نميحتّ

 كـه در آن     ياجتمـاع  يگرايد، ول  مي بيشتر باشد آن جامعه رو به پيشرفت         ي كه در آن حس تعاون و همكار       يا جامعه
  .دهند يم  آن جامعه را تشكيليها هاط پاي و انحطيپيوند تعاون گسيخته باشد سست

  .نمايد ي نيك تشويق مي در كارهاي پيروان خود را به همكاراسالم
 ي و سـتمگر گنـاه  گـاه بـر    كنيد و هـيچ ي همكاري نيك و پرهيزكاريدر كارها(:  فرمايدي كريم در اين زمينه م   قرآن

  .٢٢٨) نكنيديهمكار
  .باشد ي تنبل مو  سستيت عالمت ملّينشاط است و پراكندگد و پر نيرومنيا  نشانه جامعهي تعاون و همكار،يآر

  :فرمايند مي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم ي گرامپيامبر
 نزد من يا  حسنهبا  داود، بنده من روز قيامت    ي نمود كه ا   يي نبينا و آله و عليه السالم وح       خداوند متعال به داود عل    «

 كـه روز    يا خداونـدا ايـن بنـده     : داشـت   داود عرضـه   .سازم ي بهشت م  يا فرمانروا آيد و من به خاطر آن حسنه او ر         مي
 اسـت؟  يا  چگونه بنـده يگردان ي بهشت ميفرمانروا آيد و به خاطر آن حسنه او را ي به پيشگاهت ميا هقيامت با حسن  
يده و دوست داشته است  خود كوشي از برادر ديني برآوردن نيازراه  است كه در  ي اين بنده، بنده مؤمن    :خداوند فرمود 

  .»٢٢٩ برطرف كردن نياز او موفق شود خواه موفق نشوددر نياز او را برطرف نمايد، خواه
 در نظـر مـردم      تنبـل   افراد ي برخوردارند، ول  يم هستند در جامعه از محبوبيت خاص       كه در فكر خدمت به مرد      يافراد
نـام و محتـرم     هميـشه نيـك  هـستند   ديگـران يهـا  كه در فكر برطرف نمودن مشكالت و نياز   ي ندارند و افراد   يارزش

  .باشند يم
 هـر نـوع   يبـرا   كند و پيروان خود را به ايـن امـر تـشويق كـرده،           ي در برآوردن احتياجات مردم بسيار تأكيد م       اسالم
  . تعيين نموده استي كه برطرف نمايند، اجر و پاداش خاصّيحاجت

  :فرمايند مي امام سجاد عليه السالم حضرت
 هـم در مقابـل   خداونـد  نمايد در اصل حاجت خـدا را بـرآورده اسـت و           ي خود را برطرف م    يننياز برادر دي   كه   يفرد«

 را از   يا  غـم و غـصه     ي كـس سـنگين    هر . از آنها بهشت است    ينمايد كه يك   ي از او برطرف م    ييكصد حاجت و نيازمند   
 كـه در    يهـر فـرد   . دارد مـي ز دوش او بر    كه باشد ا   اندازه  قيامت را هر   يها  غم يدوش برادرش بردارد، خداوند سنگين    

هـا خواهـد     دهد، خداوند در عبور از صراط در آن هنگام كه قـدم ي ياررا دفاع از برادر خويش مقابل ظالم بايستد و او       
 خود بكوشـد و او را شـاد نمايـد، ماننـد ايـن        ي در برطرف نمودن حاجت برادر دين      كس هر. دهد ي م يلرزيد، او را يار   

 نموده  خود برطرف  ي از برادر دين   ي هر كس تشنگ   .يه و آله و سلم را شاد نموده است         صلي اهللا عل   اخد است كه رسول  
 از بـرادر خـود رفـع    يگرسـنگ   كـه ي هر فـرد .و او را سيراب نمايد، خداوند او را از رحيق مختوم سيراب خواهد نمود   

 برهنه خود را لبـاس بپوشـاند،   ي برادر دينكس  هر.دهد ي به او م   ي بهشت يها نموده و او را سير نمايد، خداوند از ميوه        
  .پوشاند ي استبرق و حرير ميخداوند به و

 يا  رشـته بـرادرش   كه از آن لباس در بدن    ي لباس دهد، تا زمان    )كه برهنه هم نبوده   ( خود را    ي كه برادر دين   ي فرد هر
 او را انجـام دهـد و    يا كارهـ  نمايـد،  ي خود خـدمت   ي كه به برادر دين    ي هر فرد  . مانده، در پناه خداوند خواهد بود      يباق

                                                 
  .٢آيه : سوره مائده ٢٢٨
 حـديث ، ٥١٥صـفحه  : ، أمـالي طوسـي  ١١، حديث ٣٦، صفحه   ١٤جلد  : ، بحاراالنوار ٢١٧٨٤، حديث   ٣٦٨، صفحه   ١٦جلد  : وسائل الشيعة  ٢٢٩

١١٢٧.  
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هـر  . دهـد  ي را در اختيار او قرار مـ       ي دائم خدمتگزاران  او را حفظ نموده، كمك حالش باشد، خداوند در بهشت          يآبرو
 سـوار نمـوده و بـر        ي بهـشت  يهـا   از ناقـه   يا ه قيامت او را بر ناقـ      روز  دهد، خداوند در   ي خود مركب  يكس به برادر دين   

  .دفرشتگان مباهات نماي
هـر  .  پوشانده اسـت   لباس  تولد تا روز فوت    ي خود را هنگام فوت كفن كند، گويا او را از ابتدا           ي كه برادر دين   ي فرد هر

د، خداونـد    و به وسيله او آرامش ياب      شود با او مأنوس   ، داشته ي خود كمك نمايد كه همسر     يكس در ازدواج برادر دين    
 ي به عيـادت بـرادر دينـ    ي هر كس هنگام بيمار    . فرمايد مأنوس  افراد  به صورت محبوبترين   يا هاو را در قبرش با فرشت     

 خـوش  : و برايش دعا كنند تا از عيادت باز گـردد و فرشـتگان بـه او گوينـد     شوند خود برود، فرشتگان اطراف او جمع     
 يدار وزه به خدا سوگند كه برطرف نمودن نياز مردم در پيشگاه خداوند از دو ماه ر               . است مبارك باش كه بهشت بر تو    

  .»٢٣٠ همراه اعتكاف نمودن اين دو ماه كه يك ماه آن ماه حرام باشد بهتر استيپ در يپ
كنـد مگـر     ي نم برطرف فرد مسلمان حاجت و نياز برادر مسلمان خود را        «: فرمايند  مي امام صادق عليه السالم      حضرت

 تـو رضـايت نخـواهم    ي بـرا بهـشت  متـر از  كه من بـه ك يتو اجر و پاداش خود را گرفت: فرمايد ميكه خداوند به او    آن
  .»٢٣١داد

  يگوي  و راستصداقت

  . قلب استي زبان از پاكيگونه كه درست ن زبان از قلب ريشه گرفته، هماانحراف
 بيشتر از يساز پنهان  ايني خود را از ديگران پنهان سازند، ول   يگوي توانند دروغ  يكنند كه م   ي از مردم تصور م    يبسيار

  . ادامه دهديكار نتواند به اين پنها ينم  در هر صورت بيشتر از اين…كند و باالخره ميامه پيدا ندو يا سه مرتبه اد
 هميـشه دروغ  خـود   مشخص نشدن عيب و نقـص يگو برا وغ اين است كه دروغ در پنهان نمودن در  ي اين ناتوان  دليل

 ي سـخن  ي كرده است، ديگر كـس     عادت يگوي شود و او كه به دروغ      ي حقيقت بر مردم آشكار م     يكه روز  گويد تا اين   يم
  .از او نخواهد پذيرفت

 انـسان پـاك و   قلـب  ر گـاه  هـ ي زبان نيست بلكه مركز اين دو خصلت قلب است، يعنـ يگوي  و دروغ  يگوي  راست محور
 ي قلب دروغ گفـت تمـام اعـضا        گاه دهند و هر   ي بدن نيز صداقت نشان م     يصادق بود، زبان و دست و پا و ديگر اعضا         

  .روغ را نشان خواهند دادبدن اين د
شـود و چنـين    مي يو ي انسان و رياكار يگوي  كه منحرف شد و به گناه و معصيت آلوده گشت، باعث دروغ            ي قلب ،يآر

نمايـد و    يكنـد، خيانـت مـ      ي نمـ  عمل  كه انجام نداده ستايش شود، به وعده خود        ي دوست دارد در مورد كار     يشخص
  .باشند ي موغ و ايمان در جهت تضاد يكديگرخالصه در

  :فرمايند مي امام محمد باقر عليه السالم حضرت
  .»٢٣٢ شودي ايمان مي موجب خرابدروغ«

  .برد ي ايمان انسان را از بين ميگوي دهد، به همين دليل دروغ ي دستور ميگوي  به راستايمان
آورد، زيـرا دروغ   مي ستد خواهد به  مي غير از آنچه     يا  كه دارد، هميشه از عمل خود نتيجه       ي بر خالف تصور   گو دروغ

شـود، در   ي مردم آشكار مـ ي او برايگوي دروغ گذرد كه مي ني زماني به دست آورد وليگويد كه عزت يا مال و ثروت      مي
 سخنان صحيح و صـادق او  يتر از اين حت شود بلكه مهم يم ارزش يكند و سخنش ب    ي گفته او را تأييد نم     ينتيجه كس 

  .کنند مي هم كه قصد دارد به آنها وفا كند نيز اعتماد ني صحيحيها ه وعدبه يو حت کنند ميرا هم تصديق و تأييد ن
  :فرمايند مي عليه السالم ي علحضرت

                                                 
  .٤٧، حديث ٣٠٤ - ٣٠٣، صفحه ٧١جلد : ، بحاراالنوار٢١٧١٦، حديث ٣٤٣، صفحه ١٦جلد : وسائل الشيعة ٢٣٠
 صـفحه ، ٢جلـد  : ، مـستدرك الوسـائل  ٢١٧٥٦، حـديث  ٣٥٨صفحه ، ١٦جلد : ، وسائل الشيعة٧، حديث ١٩٤، صفحه ٢جلد : اصول کافي  ٢٣١

  .١٤٤٢٢، حديث ٤٠٣
، صـفحه  ١٢جلد : ، وسائل الشيعة٤، حديث ٣٣٩، صفحه ٢جلد  : اصول کافي . »ان الكذب هو خراب االيمان    «: قال االمام الباقر عليه السالم     ٢٣٢

  .٨، حديث ٢٤٧، صفحه ٦٩جلد : ، بحاراالنوار١٦٢٠٧، حديث ٢٤٤
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گويـد   ي دروغ م  يا اندازه  به ي نمايد، زيرا چنين شخص    يگو دور   با شخص دروغ   يشايسته است مرد مسلمان از برادر     «
  .»٢٣٣ذيردپ ي از او نمي هم بگويد كسي سخن صحيحيكه اگر روز

 از دوسـت    انـسان  شود، بنـابراين   ي كه گفته است مانع پذيرش سخنان صادق و صحيح او م           يهاي  دروغ ي شخص چنين
 هـم مـشكوك اسـت، پـس         صحيحش  خود، سخنان راست و    يهايش كه به جا     نخواهد ديد زيرا دروغ    يگو خير  دروغ

  .كند ي حرفش را قبول نميگفتارش مفيد نخواهد بود و كس
 مردم جمـع  يوقت گرگ آمد،! اسأيها النّ:  زديگو بود كه هميشه به دروغ فرياد م        دروغ يچوپان: کنند  مي گونه نقل  اين
چوپان دروغ گفته است شدند كه   يم شدند كه به او كمك كنند و گوسفندان را از حمله گرگ نجات دهند متوجه               مي

  !خندد يو به آنها م
 ي او از رويفريادهـا  كـه  له كرد، چوپان هم هر چه فريـاد زد بـا ايـن   ه اين چوپان حم به گلّي گرگ ي اتفاق روز  ي رو از

 از ي نكردند تـا اينكـه گـرگ تعـداد    يتوجه  اوي نداشت و مردم به فريادها     يا  و صادقانه بود هيچ فايده     يحرارت درون 
  . او را دريديگوسفندها

 خـود فاصـله   دوسـتان   ازيمقـدار رفت،  ي بود كه هر وقت با دوستانش به شنا م         ي پسر : آمده است  ي حكايت ديگر  در
ـ    دوسـتان  زد كه يآورد و چنان فرياد م ميد را به حالت غرق شدن در   گرفت و خو   مي  ي بياينـد و او را نجـات دهنـد ول

 … نمود و يكرد، آنان را مسخره م     ميكنان شنا     خنده او آمدند ي نجات او سراسيمه م    ي كه دوستان و رفقا برا     يهنگام
 هـم بـه او      ي نگـاه  ي هرچه فرياد زد دوسـتانش حتـ       ي گرداب شد، ول   دچار فته بودند واقعاً   شنا ر  ييك روز هم كه برا    

 او قطـع شـد و بـه هالكـت     يكـه صـدا   كند تا ايـن  ي ميكردند مانند دفعات قبل شوخ يم  او تصورينكردند زيرا رفقا 
  !رسيد
ماند عمل انجام  يم كه در حافظه  چه    است، زيرا آن   يحافظه است و اين امر طبيع      گو كم   جالب اين است كه دروغ     نكته

گـو آنهـا را فرامـوش      انسان دروغكه  استي زبان در فضا پراكنده خواهند شد و طبيعيها شده و واقعيت است و بافته     
 را به خـاطر نداشـته و رسـوا خواهـد     ي يا واقعيتشده  از او توضيح بخواهند عمل انجام  ي كه وقت  يخواهد كرد به طور   

  .شد
 قـرار داده،    گـو  دروغ  كه خداوند بر عليه شخص     ياز جمله چيزهاي  «: فرمايند  ميادق عليه السالم     امام جعفر ص   حضرت
  .»٢٣٤ استيفراموش

  .كند ي دروغگو كمك مي خداوند هم به رسوايييعن
  :فرمايند مي بن مريم علي نبينا و آله و عليهما السالم ي عيسحضرت

  .»٢٣٥برد يدروغ گفتن زياد، ارزش انسان را از بين م«
 ي است، چه جـد دروغ  كه دروغ به هر حاليشمارند، در صورت مي را كوچك ي و شوخي از مردم دروغ غير جد يرخب

  .نمايد يم شكند و او را در ديد مردم سبك ي شخصيت انسان را در هم ميو چه شوخ
  :فرمايند مي عليه السالم ي علحضرت

  .»٢٣٦ نمايدترك ي، به كلّي و چه جدي چه شوخكه دروغ را  طعم ايمان را نخواهد چشيد، مگر آنيهيچ انسان«

                                                 
، ٢٥٠، صـفحه  ٦٩جلـد  : ، بحـاراالنوار  ١٦٢٠٩، حديث   ٢٤٤، صفحه   ١٢جلد  : ، وسائل الشيعة  ١٤، حديث   ٣٤١، صفحه   ٢جلد  : فياصول کا  ٢٣٣

  .١٧حديث 
:  الـشيعة وسـائل ، ١٥، حديث   ٣٤١، صفحه   ٢جلد  : اصول کافي . »ان مما أعان اللّه علي الكذابين، النسيان      «: قال االمام الصادق عليه السالم     ٢٣٤

  .١٨، حديث ٢٥١، صفحه ٦٩جلد : ، بحاراالنوار١٦٢١٠، حديث ٢٤٥، صفحه ١٢جلد 
، ١٣ حـديث ، ٣٤١، صـفحه    ٢جلـد   : اصـول کـافي   . »ذبه ذهب بهاؤه  کثر  کمن  «: عن عيسي بن مريم علي نبينا و آله و عليهما السالم قال            ٢٣٥

  .٦٩، حديث ٣٣٠، صفحه ١٤جلد : ، بحاراالنوار١٦٢٠٨، حديث ٢٤٤، صفحه ١٢جلد : وسائل الشيعة
، ٣٤٠، صـفحه    ٢جلـد   : اصـول کـافي   . »ال يجد عبد طعم االيمان، حتي يترك الكذب، هزله و جده          «: قال االمام أميرالمؤمنين عليه السالم     ٢٣٦

  .٢١٦صفحه : ، تحف العقول١٦٢٢٢، حديث ٢٥٠، صفحه ١٢جلد : ، وسائل الشيعة١١حديث 
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 نيز چنـين    ي مهربان و ، اخالص يعلم، بردبار :  مانند يا ه دارند، صفات پسنديد   ي فراموش نشدن  ي طعم ي و راست  صداقت
  .هستند

شود و به مـرور   ي مايجاد  انحرافي در دلش نوعيتكند، پس از گذشت مد مي كه به وعده خود عمل ن   ي و كس  گو دروغ
  .شود يان م انحراف در ظاهر و باطن او نمايزمان اين
  !تر باشد زشت  است همي كه كليد هر شريخوار  ندارد كه در نظر اسالم دروغ گفتن از شرابيب تعجبنابراين
  :فرمايند مي امام محمد باقر عليه السالم حضرت

 بـدتر   هـم  امـا دروغ از شـراب      باشـد،    يهـا شـراب مـ       قرار داده كه كليد اين قفـل       يهاي  شر قفل  يخداوند متعال برا  «
  .»٢٣٧است

 سـرقت،   مـردم،  زنا، لواط، تهمت زدن، دشنام دادن، خوردن گوشت مردار يا خـون، غـصب امـوال               :  ما نند  ي كارهاي به
عقـل،  : گردد، عبارتنـد از    يم  ناپسند كه مانع از رسيدن به آنها       ي اين كارها  يها شود و قفل   مي شر گفته    … خيانت و 

 را يخوار هر عمل  وقت است كه شرابآن گشايد و يبا از بين بردن عقل و حيا اين قفلها را م         اما شراب    … حيا، حق و  
  !مرتكب خواهد شد

 اسـت،   …  امامت و  يا  ناحق در رسالت   ي، افترا بستن به خدا، بدعت گذاشتن در دين و ادعا          يگوي غ از مراتب درو   ييك
  .پس بدين جهت دروغ از شراب هم بدتر است

گـو    گونـه افـراد دروغ     ايـن  شـود،  يد و بالفاصله پشيمان م    گوي ي از انسان خارج شده ناگهان دروغ م        اختيار زبان  يگاه
 ي مـردم و كيفـر اخـرو       ياعتمـاد  ي ب آبرو،  موجب از بين رفتن    يگو نيست يعن   نيستند، دروغشان هم مانند افراد دروغ     

 كـه در مـورد      يآيـا بـه كـس     : كنـد  مي  السالم سؤال  عليه  از امام صادق   ي كه شخص  ينخواهد شد، به همين دليل زمان     
 را ي اتفـاق يهـا  گونـه دروغ  ن ايـ يخير، زيـرا هـر انـسان      «: فرمايند  مي گويند؟ حضرت  ميگو    گفته، دروغ  يغ درو يچيز
  .»٢٣٨ عادت كرده باشديگوي دروغ  است كه بهيگو كس دروغ. گويد مي

  ي كليد رياكاردروغ

 تظـاهر  يا ه به گونيول دهد مي جلب رضايت مردم انجام يرا برا است كه انسان آن ي ديگر از مراتب دروغ رياكار    ييك
  !كند كه اين عمل را به خاطر خدا و در راه رضايت حق انجام داده است يم

 بـا عمـل   رياكـار   همـه آگـاه اسـت،   ي باطنيها خورد زيرا از اسرار و نيت ي مطلب واضح است كه خداوند فريب نم  اين
 نداشته و   ي جانب خداوند پاداش   از از دست خواهد داد و هم رضايت خالق را، زيرا         رياكارانه خود، هم محبت مخلوق را       

  .شود ي و ناخودآگاه در نظر مردم سبك ميطبيع مردم هم سرانجام از قصدش اطالع خواهند يافت و به طور
ـ   نـساخت  آشكار ه مردم است، در ظاهر نيت خود را        مهم در شخص رياكار اين است كه هميشه دلش متوج          نكته  يه ول

 خـود را هـم   ي فاسد نموده، دنيارا  از قصد او آگاه خواهند شد، در نتيجه همان گونه كه دين خود       يمردم پس از مدت   
  .فاسد خواهد كرد

  : فرمودندي امام صادق عليه السالم به عباد بن كثير بصرحضرت
 واگذار  ي به كس  را دهد، خداوند نيز او    انجام   ي غير خدا عمل   ي بپرهيز، زيرا هر كس برا     ياز رياكار !  عباد ي بر تو ا   يوا«
  .»٢٣٩ او انجام داده استينمايد كه عملش را برا يم

  :فرمايند مي اسالم صلي اهللا عليه و آله و سلم ي گرامپيامبر
 شـرك اصـغر   ،اهللا يـا رسـول  : از حضرت سؤال شد  !  شما بيشتر از هر چيز، در مورد شرك اصغر است          يترس من برا  «

 پاداش اعمال بندگان را بـه آنـان   و  كه اجريخداوند متعال هنگام! ريا شرك اصغر است : دكدام است؟ حضرت فرمودن   
                                                 

  .٢٤٤صفحه : ، ثواب االعمال١٦٢٠٦، حديث ٢٤٤صفحه ، ١٢جلد : ، وسائل الشيعة٣، حديث ٣٣٨، صفحه ٢جلد : اصول کافي ٢٣٧
، ٢٥٠، صـفحه  ٦٩جلـد  : ، بحـاراالنوار  ١٦٢١٢، حديث   ٢٤٥، صفحه   ١٢جلد  : ، وسائل الشيعة  ١٢، حديث   ٣٤٠، صفحه   ٢جلد  : اصول کافي  ٢٣٨

  .١٥حديث 
  .١ حديث، ٢٦٦، صفحه ٦٩جلد : ار، بحاراالنو١٤٣، حديث ٦٥، صفحه ١جلد : ، وسائل الشيعة١، حديث ٢٩٣، صفحه ٢جلد : اصول کافي ٢٣٩
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ايـد ببينيـد آيـا پـاداش         ه آنان ريـا كـرد     ي برا دنيا  كه در  يبرويد نزد كسان  : فرمايد ميكند، خطاب به رياكاران      يعطا م 
  .»٢٤٠اعمالتان را نزد آنان خواهيد يافت؟

  :مايندفر مي امام صادق عليه السالم حضرت
 خـود سـازد،   شـريك   راي من بهترين شريك هستم، هر كس به غير از من ديگر        :خداوند متعال چنين فرموده است    «

  .»٢٤١باشد  من و خالصي را از او قبول نخواهم كرد، مگر آنكه آن عمل برايهيچ عمل
 شـريك ديگـر     بـه  را از آن دو، سـهم خـود         يگاه يك   فرض نماييد، مگر هر    …  شريك را در يك تجارت يا زمين و        دو

 خـدا و  ي كـه رياكـار بـرا   يكند، كار يم گونه عمل  انجام نداده است؟ خداوند هم با شريك خود اين    يبخشيد كار خوب  
بخشد و اگر خوب نباشد در ايـن   ي آن، به شريكش ماز غير خدا انجام داده است، اگر خوب باشد خداوند سهم خود را           

  ! پاداش نخواهد داديديگر صورت خداوند به غير از عمل نيك به چيز
 خـدا انجـام     ي برا خالصانه خواهد؟ اگر ريا نكند و كار خود را        ميكند؟ آيا شهرت     مي را دنبال    ي رياكار چه هدف   شخص

  .نمايد يم  را ظاهريرسد، زيرا خداوند هر كار نيك و بد يدهد به شهرت نيز م
  :فرمايند مي امام صادق عليه السالم حضرت

 كـار   يكند و كس   يم  ظاهر يكه خداوند عمل نيكش را به خوب       دهد مگر آن   ي انجام نم  ي را پنهان  ي كار نيك  يهيچ فرد «
  .»٢٤٢شود ي آشكار مي آن بديكه روز دهد مگر آن ي را مخفيانه انجام نميناپسند

   ناحقشهادت

 شـود، حـق   هگرفتـ  شود اموال مردم از آنان به ناحق ي ديگر از مراتب دروغ شهادت ناحق است، اين عمل باعث م  ييك
اهالن تـصديق   نـا ي را بـرا هـا  مقـام   غير از پدرانشان برسـند و بـاالخره پـست و      يمردم پايمال شود، فرزندان به افراد     

  .كند يم
  :فرمايد مي در وصف مؤمنين خداوند

  ٢٤٣.) هستند كه شهادت ناحق نخواهند داديمؤمنان كسان«
 و امـوال و  ضـعفا  گيـرد، همچنـين حقـوق    يق انجـام مـ   بيشتر با شهادت ناحي و مفاسد اجتماعي استثمار يها برنامه

  .شود ي پايمال ماستعمارگر  بزرگ ويها  آنان در نتيجه همين گناه زشت و ناپسند به وسيله دولتيها سرزمين
 دوش بـه   ديگـران، بـار سـنگين گنـاه را    ي خوشـنود يدهـد بـرا   ي كه شهادت دروغ مـ ي تعجب است، كسي جا واقعاً
 در   غالبـاً  يهـاي   شـهادت  چنين كشاند، زيرا  ي را به طرف خود م     ياقع دو بار عذاب و گرفتار      در و  يچنين كس . گيرد مي

  .شود ي رشوه را مرتكب مدريافت گيرد پس هم گناه شهادت دروغ و هم گناه ميمقابل دريافت رشوه انجام 

   وعدهخلف

 در قـرآن پيـامبر      متعال  خداوند . ديگر از مراتب دروغ خلف وعده است كه در مقابل آن وفا نمودن به وعده است                ييك
  :فرمايد ي مستايش خود حضرت اسماعيل را به داشتن خصلت وفا نمودن به وعده اين گونه

  ٢٤٤.)اش راست بود آور شو كه وعدهدر كتاب اسماعيل ياد«

                                                 
  .١، حديث ٢٦٦، صفحه ٦٩جلد : ، بحاراالنوار١٠٨، حديث ١٠٦، صفحه ١جلد : مستدرك الوسائل ٢٤٠
، ١٠٠، صـفحه    ١جلـد   : ، مـستدرك الوسـائل    ١٣١، حديث   ٦١، صفحه   ١جلد  : ، وسائل الشيعة  ٩، حديث   ٢٩٥، صفحه   ٢جلد  : اصول کافي  ٢٤١

  .٨٧حديث 
 حـديث ، ٢٨٩، صـفحه  ٦٩جلد : ، بحاراالنوار١١٩، حديث  ٥٧، صفحه   ١جلد  : ، وسائل الشيعة  ١٢، حديث   ٢٩٥حه  ، صف ٢جلد  : اصول کافي  ٢٤٢
١٢.  
 .٧٢آيه : سوره فرقان ٢٤٣
 .٥٤آيه : سوره مريم ٢٤٤
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 وفا كند بهتـر اسـت       خود  انسان است، هر كس نخواهد به وعده       ي و درستكار  ي به وعده نشانه شهامت، جوانمرد     يوفا
  .تر است سخت دار شدن از وعده ندادن وعده ننمايد زيرا مسئوليت وعده دادن را عهده

 خدا صـلي اهللا  رسول . است كه زبانش با قلبش موافقت ندارد     ي وعده از صفات منافقين است، چرا كه منافق كس         خلف
 ي از اين چهـار خـصلت يكـ    است و اگرمنافق چهار خصلت است كه دارنده اين صفات«: فرمايند ميعليه و آله و سلم     

  : نمايدترك در او باشد يك خصلت از نفاق را دارد كه بايد آن را
  .سخن گفتن به دروغ .١
  .وفا نكردن به وعده .٢
  .خيانت به عهد و پيمان .٣
  .»٢٤٥يبه گناه افتادن در دشمن .٤

 )ه وعده بوده است    ب نمودن  قصدش وفا  يول(تواند به وعده خود وفا نمايد        ي قرار گرفته كه نم    ييت انسان در وضع   يگاه
 ي دارد كه بـه آن وفـا نكنـد يـا بـا كـس      قصد كند و ي كه وعده مي كس يگيرد، ول  مي مورد سرزنش قرار ن    يچنين فرد 

گونـه افـراد مـورد     دهد، ايـن  ي خود نميها  به وعدهياهميت  كه قصد خيانت دارد يا طبيعتاً   يرتبندد در صو   ي م يپيمان
  .باشند ي دور مي انسانيونيك  و اخالقيسرزنش بوده، از عظمت روح

 اسـت كـه     درسـت   خلـف وعـده نيـست،      ي برا ي هم باشد دليل   يدين ي نماند كه اگر طرف وعده انسان شخص ب        ناگفته
 شـد حـق خلـف وعـده يـا           چنـين   اگر ي برقرار نمايد ول   ي عهد و پيمان   يانسان از ابتدا شايسته نيست با چنين شخص       

  .خيانت در عهد و پيمان را ندارد
  : نيستيا  عذر و بهانهي هيچ فرديدر سه مطلب برا«: فرمايند ميادق عليه السالم  امام صحضرت

  . امانت نسبت به افراد مؤمن يا كافريادا .١
  . به عهد نسبت به افراد خوب يا بديوفا .٢
  ٢٤٦. نسبت به پدر و مادر خواه صالح باشند و خواه فاجرينيك .٣

 كـشورها  يها پيمان را همه داد و ستدها و معامالت و قراردادها و   از وفا استوار گرديده، زي     يهاي  قدرتمند بر پايه   جامعه
  . داردي آنان بستگيو رابطه بين فروشنده و خريدار به وفا

 بيـان  ي وي بـرا را كند كه حضرت همه شـرايع  ياد عليه السالم درخواست م   ابومالك از امام سج    يين دليل وقت   هم به
  .»٢٤٧عهد  بهيم كردن به عدالت و وفا حك،گفتار حق«: فرمايند ميكنند، ايشان چنين 

 كـه وفـا نـدارد    ي كسبنابراين  كه اساس حكومت و قضاوت است،ي عدالت است، عدالتيها ه از نشان  ي به عهد يك   يوفا
 و احكـام آن     ي هـم بـه حـدود الهـ        يايمـان   كه دارد مخالف باشـد     ي كه گفتارش با كردار    يعدالت هم ندارد، زيرا كس    

  .نخواهد داشت
 بر مردم به او واجب      چيز  باشد، چهار  ياگر اين سه خصلت در كس     «: فرمايند  ميفر صادق عليه السالم      امام جع  حضرت

  : شوديم
  .در هنگام سخن با مردم به آنان دروغ نگويد .١
  .در معاشرت با مردم به آنان ستم نكند .٢
  . به مردم داد آنان را با خلف وعده مواجه نگردانديا اگر وعده .٣

 غيبـتش بـر     شـود،   مردم آشكار  ي او برا  يعدالتش در ميان مردم ظاهر شود، جوانمرد       واجب است كه     ي شخص چنين
  .»٢٤٨شود ي با او بر مردم واجب ميآنان حرام و همچنين برادر
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تر اسـت نيـز    سنگين  نيست، بلكه وفا كننده به عهد در روز قيامت كه سختيش بر انسان           ي فقط در دنيا ميزان نيك     وفا
  .د داشتبه پيشگاه خداوند تقرب خواه

 اسـت كـه   نزديـك   بيـشتر از همـه بـه مـن    يفـردا كـس  «: فرمايند مييه و آله و سلم  اهللا عل اسالم صليي گرام پيامبر
 همه كوشاتر باشد و همچنـين   از  به عهد  ي امانت بكوشد، در وفا    يراستگوترين مردم باشد، از همه مردم بيشتر در ادا        

  .»٢٤٩باشد تر مم از همه محكاش با مرد ه و رابطياخالقش بهتر از همه و نزديك
. هند شـد  خوامردم يه و آله و سلم واعث تقرب انسان به خدا و رسول خدا صلي اهللا عل       كه اين صفات نيكو ب     ي راست به

 در راه عظمـت     ي فروزان يها مشعل  هستند كه همچون   يها و فضايل اخالق    ي از نيك  يا هدر حقيقت اين صفات مجموع    
  .و رفعت انسانيت قرار دارند

  اقنف

ـ    ي مـ  دروغ گـو   نفاق از بدترين انواع دروغ است، دروغ       : ديگر از مراتب دروغ نفاق است، بلكه بايد گفت         ييك  يگويـد ول
  ! ديگري و زبانديگر ي ديگر روييكند، اين جا يك رو و يك زبان، جا ميين دو نقيض جمع نديگر ب
 از حيـا،    حقيقـت  كـه در   ورزد مگـر آن    ميفاق ن كس ن   نبرده است، هيچ   يا ه كلمه از شرافت بهر    ي واقع ي به معنا  منافق

  .امانت و حق دست بكشد
  . انباشته از رذايل استي از صفات زشت و ناپسند و چاهيا  نفاق مجموعه،يآر

  :فرمايند مي امام باقر عليه السالم حضرت
و پـشت سـر از     كنديم  دو چهره و دو زبان باشد، در برابر برادرش او را ستايشي كه داراي است كسيا چه بد بنده  «

 گرفتـار شـود او را تحقيـر    هرگـاه  كند، اگر برادرش به او بخـشش كنـد نـسبت بـه او حـسادت ورزد و                ي م ياو بدگوي 
  .»٢٥٠نمايد

بـرد و   ي از بين مـ را  اوي كه دارد نيكي پست! است، هم دوست است و هم دشمني كه منافق چه انسان پست  ي راست به
سر دشمن و    ت منافق پش  ي ول دوست،  دشمن، دشمن است دوست هم     .هد رفت  كه دارد حسن او از بين خوا       يبا زشت 

  .در مقابل انسان دوست است
  :فرمايند مي امام صادق عليه السالم حضرت

 ي قيامـت در حـال  روز  نمايـد، يجوي بچهره ديگر در غيابشان از آنان عي      مردم را مالقات كند و با        يا ههركس با چهر  «
  .»٢٥١!آتش داردشود كه دو زبان از  يمبعوث م

 كـه  ي راهـ همـان  شـود و از  ي ظاهر مـ يگذرد كه چهره دوم و    ي نم ي نخواهد برد، زيرا مدت    ي از نفاق خود سود    منافق
  .تقرب را جويا بوده، دور خواهد شد

  
  ي بن المهدمحمد
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