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 5آيين زندگى، ص: 

 پيشگفتار

 توفيق خدمت نعمتى برتر

از نعمتهاى بزرگ الهى »توفيق خدمت به خلق خداست« كه نيرو و 

توان شخص، قلم و قدم و زبان و فكرش در راه خدا و براى هدايت 

 كار رود.بندگان خدا جهت اجر و پاداش معنوى به

مرحوم شهيدبزرگوار  شان گرديدبهرهاين توفيقكهازجمله كسانى

است كه عمرى را  دستغيبمحراب حضرت آية اللَّه سيّدعبدالحسين 

در تحصيل و تدريس فقه و اصول و تفسير قرآن مجيد و بيان معارف 

و احكام و تربيت شاگردان فعّال گذرانيد و اگر فرصتى به دست 

 داد.هاى جالبش روانها را نوازش مىآورد، با قلم روان و نوشتهمى

 كتابهاى موضوعى و ابتكارات جالب

صورت مدارس متعدّد علوم دينى و به حاصل اين عمر پر بركت

هاى مساجد مختلف در نقاط گوناگون و مراكز كارگرى و كارگاه

كار واداشتن جوانان انجام كه در اواخر عمرش براى به -مختلف

نزديك به  -هايى كه با آثار موضوعىو از همه مهمتر كتاب -داد

 گردد.مشاهده مى -شودپنجاه جلد مى
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مطالب كتابها بعضى از رفقا را بر آن داشت كه تنوّع و گستردگى 

مطالب مربوط يك بحث را گردآورى نمايند و در مجلّد مستقلّى 

 منتشر سازند و به اصطالح آثار

 6آيين زندگى، ص: 

موضوعى شهيد آية اللَّه دستغيب را جداگانه در اختيار مشتاقان قرار 

 ه است.دهند و حدود ده جلد از اين آثار تاكنون منتشر شد

 آيين زندگى براى اين زندگى

دار« از جمله دوستانى هستند كه ابتكار جالبى آقاى »محمّد شب زنده

ناميده  آيين زندگى كه -در اين زمينه به خرج دادند و كتاب حاضر

از آثار آن شهيد بزرگوار  -شده و به حق اسم با مسمّايى است

 گردآورى كردند.

د فصل تنظيم شده، هر فصل آن مربوط اين كتاب كه در چهل و چن

شود كه به يك مسأله از مسائل زندگى فردى و اجتماعى ما مربوط مى

كار ببرد و آيين به راستى هر فرد مسلمان بايد آن را بداند و به

 زندگى مسلمانى را پس از دانستن پياده نمايد.

ى و بخشهاى متنوّع اين كتاب از امور: عقيدتى، اخالقى، احكام عمل

وظايف و روى هم رفته دستورالعملهاى جالب براى يك زندگى 

 اسالمى است.

 انقالب اسالمى اجتماعى در افراد
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 فرمود:جا سخنى از آن شهيد بزرگوار به خاطرم آمد كه مىاين

شود كه فرد فرد »انقالب اسالمى ما وقتى به حقيقت درست پياده مى

 ما منقلب گرديم«.

اجتماعى را بايد در انقالب افراد جستجو كرد.  يعنى حقيقت انقالب

هر فردى بايد به راستى انقالب اسالمى در وجودش تحقّق بيابد تا 

 انقالب اسالمى اجتماع ما را در بر گيرد.

راه اين انقالب فردى نيز نخست در دانشهاى دينى است از جهت 

 عقيده، اخالق و احكام.

 در جهت پرورش اين ابعاد سه گانه: آثار شهيد آية اللَّه دستغيب تماماً

 »عقيده،

 7آيين زندگى، ص: 

اخالق و احكام« تدوين شده و براى زير بناى انقالب اسالمى 

 اجتماعى، صد در صد سودمند بلكه الزم است.

 استفاده كامل از آيات و اخبار

خورد، آن نكته بسيار جالب كه در تمام آثار آن بزرگوار به چشم مى

ر تمام مطالب، اساس سخن را بر آيات قرآن و اخبار اهل است كه د

 بيت عصمت و طهارت عليهم السالم بنا نهاده است.
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فرمود: »از نورانيّت قرآن و كلمات اهل بيت عليهم السالم خودش مى

 بايد مدد جست تا حقيقت قرآن، كار خودش را بكند«.

كتاب حاضر، اين برجستگى را دارد كه عمده آن، ترجمه آيات و 

اخبار بوده و مدرك سخنان آن بزرگوار را در بر دارد و به حق از 

 -گرددكه به ياد خدا و اولياى خدا بر مى -نورانيّت خاصّى

 برخوردار است.

 يكتاشناسى اساس اعتقادات

زيز پوشيده نيست و پر مطلبى و تنوّع مطالب اين كتاب بر خواننده ع

دار در خور تقدير به راستى زحمات و ابتكار آقاى محمّد شب زنده

است كه اين مطالب را گردآورى نموده است و از خداوند متعال، 

 اجر جزيل براى مؤلّف شهيد و ايشان خواستارم.

در بخش اعتقاديّات، مطالبى كه بايد هر مسلمان معتقد باشد آمده 

شود و به يكتاشناسى و يكتاپرستى خالصه مى است كه اساس آن در

دنباله آن توحيد در مقام خوف و رجا، توكّل و تسليم، حسن ظنّ و 

آيد؛ يعنى هركس خدا را به يكتايى و صفات حسنى و عدم يأس مى

باشد، شناخت و او را از هر كماالتى كه اليق ذات مقدّسش مى

 شود و از غير اور مىجز او، اميدوانابايستى پاك دانست، چگونه به

 8آيين زندگى، ص: 

جز حول و قوه خدا نيست  »الحول وال قوة الّا باللَّه« ترسد مگر نه:مى

كند مگر غير او كار كن است؟ وقتى كه و چگونه به غير او تكيه مى
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انسان خدا را به »علم« و »حكمت مطلق« شناخت، در برابر خواست 

كند بلكه راضى و اعتراض نمى او و مقدّراتش چون و چرا ندارد و

تسليم است، به خدا خوش گمان است و براى شكر نعمتش و اظهار 

 نهد.سپاس به درگاهش، پيشانى را به خاك مى

 يقين به ضروريات دين

الزمه حكمت خداوند، فرستادن پيغمبران و تعيين امامان و همچنين 

»ظلم« كه  برپايى قيامت است. خداى عالم، عادل است؛ زيرا منشأ

»عجز« و »جهل« است در او راه ندارد. برزخ و قيامت، ميزان و 

صراط، حوض كوثر و شفاعت بهشت و دوزخ، مطالبى است كه هر 

 مسلمانى بايد بداند و به آن معتقد باشد.

چيزى كه در اين كتاب بر آن تكيه شده در موضوع اعتقاديّات، 

ند؛ آن چنان يقينى كه به »يقين« الزم است بايد اين معانى را باور ك

 شكوك و شبهات و اوهام از بين نرود.

 نماز، بزرگترين واجب الهى

در انجام واجبات، مهمترين فرايض، »نماز واجب« است كه نخستين 

شود. مؤمن چيزى است كه فرداى قيامت از بندگان پرسش مى

ل دهد. نماز در اوّمعتقد، به نماز بيش از هر چيز ديگر اهمّيّت مى

از  -كه سنگر انقالب اسالمى است -وقت و با جماعت در مساجد

 اهمّيّت خاصّى برخوردار است.
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شود و اگر احياناً خوابش برد، مؤمن حتّى االمكان نمازش ترك نمى

يا جورى غافل شده و نمازش فراموش گرديد، در انجام قضاى آن، 

 نمايد.مسامحه نمى

 9آيين زندگى، ص: 

كه در روايات  -نمازهاى نافله و به ويژه »نماز شب«در مرتبه دوّم، 

انجام  -اهل بيت عليهم السالم بر آن تأكيد بيشترى شده است

 دهد.مى

 واجبات براى تربيت نفس

ساير واجبات از روزه، زكات، خمس و انفاقهاى به واجب النفقه، حجّ 

هاى واجب، امر به معروف و نهى از منكر، تولّا و تبرّا هركدام بحث

اى است كه برخى از فصول اين كتاب بسيار جالب را جداگانه

 دهد.تشكيل مى

دهد و در يك نفر مؤمن واقعى هرگز غير خدا را بر خدا ترجيح نمى

خرد. اين عبادات مالى و راه خدا صدمات مالى و بدنى را به جان مى

بدنى، موجب تربيت نفس انسانى شده و او را براى رسيدن به 

 كند.الى يارى مىدرجات ع

 اداى حقوق پس از شناسايى

اداى حقوق مردم، وظيفه مهمّى است كه تا انجام نگيرد همچون 

سنگى كه به پاى مرغ بسته شده، مانع ترقّى انسان در عوالم معنى 
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گردد؛ حقّ همسر، والدين، اوالد، همسايه، حقّ همصحبتى و مى

نست و آن را ادا كرد. همسفرى، حقّ شريك و حقّ مسلمان را بايد دا

دار بيان اين حقوق است و كتاب »مظالم« و »گناهان كبيره« عهده

خورد و در اين كتاب شريف نيز در البالى ساير كتابها نيز به چشم مى

 مباحثى را به خود اختصاص داده است.

 توبه نصوح از مؤمن كامل

م دهد، در باب تروك؛ يعنى چيزهايى را كه يك مسلمان نبايد انجا

خورد از آن جمله با تمرين تقوا حتّى قصد مطالب جالبى به چشم مى

 گناه نيز نكند تا چه

 10آيين زندگى، ص: 

 رسد به ارتكاب معاصى.

را جبران اى از او سر زد، سعى كند آنكه گناه صغيرهدر صورتى

نمايد و هرگز بر ارتكاب گناه اصرار نورزد و تكرار ننمايد و اگر 

 كرد، خوشحال نباشد بلكه الزمه ايمان، ناراحتى از گناه است.گناهى 

»توبه كامل« از »مؤمن كامل« برخاسته است. توبه نصوح كه در 

چنان قرآن به آن دستور داده شده، مورد نظر اهل تقواست آن

 اى كه در آن بازگشت به گناه راه ندارد.توبه

 احترام به مقدّسات الزمه ايمان است
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احترام به »مقدّسات مذهبى« از قرآن، كعبه و مسجد، علما و سادات 

 الزمه ايمان است.

كند و اگر نجس شد در پاك كردنش مؤمن، مسجد را نجس نمى

نمايد و توهين به قرآن كند. هرگز به قرآن توهين نمىكوتاهى نمى

 كند.را نيز تحمّل نمى

مورد  -ألنبياء هستندكه مظاهر اسالم و خاتم ا -روحانيون و سادات

اند. قبور معصومين عليهم السالم و مشاهد مشرّفه از احترام مؤمنين

مقدّسات مذهبى هستند كه احترامشان نزد مؤمنين از ضروريّات 

 شود.شمرده مى

 گناهان جانحه و جارحه

از گناهانى كه مربوط به قلب است و بايد درون را از آن پاك كرد، 

 رود.سخن مى

گمانى به مؤمن و حسد ورزيدن و كينه و بغض مؤمن را در دل از بد

شود و مضرّات خانمان بر جا دادن وخالصه از كبر ورزيدن بحث مى

گردد. از اين قسم گناهان، تعبير به »گناهان انداز آن بازگو مى

 شود. كسى كه طالب كمالجانحه«؛ يعنى قلبى مى

 11آيين زندگى، ص: 

 و سعادت جاويد است، حتماً بايد خود را از اين قسم رذايل بزدايد.
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عنوان »گناهان جارحه« كه مربوط به اعضا و از گناهان ديگر به

رود. از گناه چشم كه نظر به خيانت عمده جوارح است نيز سخن مى

شود؛ گناهى كه مقدّمه زنا و لواط و استمنا و آن است، بحث مى

 كه:انحرافات جنسى است 

 »چون ديده بديد، دل در او آويزد«.

 مؤمن از مى گسارى بيزار است

مؤمن از هر گناهى كه شارع مقدّس از آن نهى فرموده خوددارى 

كند و نخست به دنبال شناخت اين گناهان بايد برود از مى

گسارى رسيده است پرهيز نمايد و با شرابخوارى و آنچه درباره مى

 نمايد.كند و با او ازدواج نمىشرابخوار دوستى نمى

نمايد. موسيقى مهيّج شهوت و مطرب، حرام و از روحانيت دور مى

مؤمن آرزوى قرب به خدا را دارد، كجا با آالت لهو كه انسان را از 

 شود؟دارد، سرگرم مىخدا باز مى

رباخوارى به نص قطعى قرآن مجيد، جنگ با خداست. چگونه 

با خدا  -هايت خضوع و فروتنى را داردكه براى محبوبش ن -مؤمن

 دهد؟اعالن جنگ مى

 سفارش نيكى به والدين
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نيكى به پدر و مادر، سفارش خداوند در همه كتابهاى آسمانى است. 

چگونه انسان معتقد به دين و پاى بند به آيين، پدر و مادر خويش را 

 كند؟!اذيّت مى

خست از اهمّيّت است. البتّه حقّ اوالد پس از والدين، در درجه ن

كار را بهداند سپس آنخواند و مىمؤمن حقوق والدين و اوالد را مى

 بندد.مى

 12آيين زندگى، ص: 

خوانيد و در اين كتاب، فصولى را در حقوق والدين و اوالد مى

 شويم.تكاليفى كه درباره آنان داريم به زبان ساده و روان آگاه مى

 بدهكاران به صاحبان حقوق

حقوق زن و شوهر نسبت به يكديگر، همسايه و مشترى و فروشنده و 

گيرد. از كم فروش، گران فروش، غشّ در همسفر مورد بحث قرار مى

كند و آنان را به معامله و احتكار، رشوه و حرامخوارى نكوهش مى

نمايد. اسراف و تبذير، پيمان شكنى، حيف در طرف بدهكار مى

وارثان اجحاف كردن، اسراف كردن را  وصيت؛ يعنى به بعضى از

ناپسند شمرده و در برابرش احسان به يتيم، صله رحم و احكام و 

را عرفى دانسته و شمرد. صله رحم و قطع آنفروعات آن را بر مى

 داند.اطاعت از مجتهد عادل را اطاعت از معصوم مى

 بايد همه عادل شوند
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شمرد، بايد با مؤمنين دشمنى در فصل ديگر، رفتار با مؤمنين را بر مى

ننمايد، آبروى مؤمن را نريزد، سرزنش كردن و رسوا نمودن مؤمن را 

 خواند.حرام و گناه كبيره مى

داند و حقيقت در فصل ديگر، »عادل بودن« را وظيفه هر مسلمان مى

آورد اى از نهج البالغه موال اميرالمؤمنين بيرون مىعدل را از جمله

؛ بنابر اين، آنچه ميزان بين خود و ديگرى قرار ده«»خودت را  كه:

پسندى براى ديگران نيز نپسند و آنچه ميل دارى با براى خودت نمى

 خودت معامله شود، با ديگرى هم همان را انجام بده.

شود كه از آن جمله راز دارى هايى از عدل را نيز يادآور مىنمونه

ها راك و استراحت بچّهباشد. رعايت خوهمسر نسبت به همسرش مى

 را در خانه كردن از عدل

 13آيين زندگى، ص: 

شان هنگام بلوغ چنين است و گونه كه سعى در ازدواجاست؛ همان

 جا در امر ازدواج ظلم به فرزند است.ايرادگيريهاى بى

 انفاق تا سرحد ايثار

شود تا در فصل ديگر وظيفه مؤمن را در انفاق و اقسام يادآور مى

 كند،كند و اگر به او احسان شد، حتماً تالفى مىبشود سائل را رد نمى

هر چند به مدح و ثنا گفتن پشت سر طرف باشد تا به حدّى كه در 

رسد؛ يعنى ديگرى را بر خودش مقدّم مقام انفاق، به »ايثار« مى
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ايثار كنندگان با على كند كهدارد ودراين زمينه روايتى نقل مىمى

 شوند.عليه السالم محشور مى

ذيرد و پاز كماالت مؤمن آن است كه عذر معذرت خواه را مى

 شود.جا خشمگين نمىبى

 خواب و خور شوىآن گه رسى به دوست كه بى

از جمله وظايف مؤمن، رعايت ميانه روى در خواب و خوراك است 

كمّاً و كيفاً بايد مواظبت كند؛ زيرا پرخورى و پرخوابى، آدمى را از 

 سازد.رسيدن به قرب پروردگار، محروم مى

خواب و خورت ز مرتبه 

 ور كردعشق د
 

آن گه رسى به دوست كه 

 1بى خواب و خورشوى

 

روى در خوراك و مأنوس بودن با سفره رنگين، بيماريهاى زياده

فراوانى به دنبال دارد و از همه بدتر، شكم پرست از خداپرستى دور 

است در حالى كه در همان حال خوراك خوردن نيز بايد شكر منعم 

 شناسى كار آدم است نه حيوان.را از دست نداد؛ زيرا حق

______________________________ 
 حافظ. -(1)

 14آيين زندگى، ص: 

 
 .حافظ -(1)  1
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 بهترين، حد وسط است

در دفع شهوت جنسى نيز رعايت اعتدال را بايد كرد، نه افراط و نه 

اند، بدون همسر زيست كه تارك دنيا شدهتفريط؛ نه همچون كسانى

و نه حرمسرا تشكيل داد به قسمى كه از عهده اداره آنان عاجز شود. 

گيرى از عمل جنسى بيماريهاى بدنى وروانى گونه كه كنارههمان

آورد، افراط و زياده روى در اين كار نيز چنين است و همان مى

 تعبير جامع و رساى خاتم األنبياء صلى اهلل عليه و آله كه فرمود:

 2»خير االمور أوسطها«.

 »بهترين امور، حدّ وسط آنهاست )نه افراط و نه تفريط(«.

 نتواضع و دفع به احس

فهماند و تأكيد هايى از اين كتاب، ارزش »تواضع« را مىدر فصل

كند: مؤمن نبايد توقّع احترام و تواضع از ديگران داشته باشد مى

وبراى خودش امتيازى قايل شود و براى شاهد مطلب تواضع حضرت 

رضا عليه السالم و توقّع احترام نداشتن حضرت را در حكايتى جالب 

حضرت در حمام پشت شخص ناشناسى را كيسه كند كه بيان مى

 كشيد و اجازه نداد طرف او را بشناسد.مى

دهد بلكه بدى را نيز همچنين مؤمن نه تنها نيكى را با نيكى پاسخ مى

نمايد و با اين ترتيب، طرف را شرمنده ساخته و با نيكى تالفى مى

 
 .165/ 3املبسوط:  -(1)  2

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   14 آيين زندگى   

 

ت شود كينه و كدورت، تبديل به صفا، دوستى و صميميّباعث مى

 گردد.

 از معاشرت با بى خبران بپرهيزيد

 فرمايد:در قرآن مجيد مى

______________________________ 
 .165/ 3المبسوط:  -(1)

 15آيين زندگى، ص: 

 3مَعَ ا لْقَوْمِ الظلِمِينَ«. »... فَلَاتَقْعُدْ بَعْدَ الذّكْرَى

 »پس از ياد خدا، با گروه ستمگران ننشين«.

نهى شده و  -اندكه از مصاديق آن اهل غفلت -مجالست با ستمگر

كند و او را هم علّتش هم آشكار است؛ غفلت را در طرف ايجاد مى

 گردد.ورد قساوت قلب مىكند و ممثل خودش از خدا دور مى

برعكس، در روايات دستور رسيده كه دوست ايمانى پيدا كنيد و هر 

اندازه شخص بيشتر رفيق مؤمن داشته باشد، در دنيا و آخرت از 

 بركات آنان برخوردارتر است.

در فصول متعدّدى از اين كتاب، در اين موضوعات سخن رفته و 

 ا سخت ناپسند دانسته است.هرگونه كينه و جدايى ميان مؤمنين ر

 
 .68انعام:  -(1)  3
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 روان شادش شادتر باد

 شمرد.در موارد ديگر نيز وظايف ديگر شخص مسلمان را بر مى

 اى از مطالب اين كتاب جمع آورى شده ازو آنچه گذشت نمونه

معلّم اخالق و مهذّب  بود كه به حق، آثار شهيد آية اللَّه دستغيب

خداوند او را قرين  ت بود.نفوس و مرشد مردم به فرموده امام امّ

اى فرمايد و ما را موفّق بدارد كه راهش را ادامه دهيم و رحمت تازه

هاى وافى و معنوى برگيريم و در راه تداوم از آثار پر بركتش بهره

انقالب اسالمى از خون آن عزيزان و ديگر شهيدان پاسدارى نماييم، 

 بمنّه و كرمه.

 مين سالگرد جمهورى اسالمىآغاز هفت 63به تاريخ بهمن ماه 

 

 سيّدمحمّدهاشم دستغيب -شيراز

 

______________________________ 
 .68انعام:  -(1)

 16آيين زندگى، ص: 

 

 صفات يك مسلمان واقعى
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 به توحيد معتقد باشد -1

 -مسلمان حقيقى بايستى يقين داشته باشد كه حضرت واجب الوجود

كه تمام جهان آفرينش آفريده شده او است و همه به او قائم و 

 باشد.يكى مى -وابسته است

 4»فَاعْلَمْ أَ نَّهُ لَاإِلهَ إِلَّا اللَّهُ ...«.

 بايد بداند كه خدا شريك ندارد.

مسلمان حقيقى بايد يقين داشته باشد كه تمام صفات كماليّه مانند: 

دانايى، بينايى، شنوايى، گويايى، ازلى و ابدى است، هر كمالى كه 

برگشت آن به علم و قدرت او باشد، همه عين ذات مقدّس او جلّ 

 جالله است:

 5ءٍ عَلِيمٌ«.»... هُوَ بِكُلّ شَىْ

 »خداوند به هر چيز داناست«.

 6ءٍ قَدِيرٌ«.كُلّ شَىْ »وَهُوَ عَلَى

 »و خداوند بر همه چيز تواناست«.

 
 .19حمّمد:  -(1)  4
 .حديد: -(2)  5
 .2حديد:  -(3)  6
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 7»... إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ا لْبَصِيرُ«.

داند »همانا خدا شنوا و بيناست )يعنى تمام ديدنيها و شنيدنيها را مى

 بدون نياز

______________________________ 
 .19محمّد:  -(1)

 .حديد: -(2)

 .2حديد:  -(3)

 .1اسراء:  -(4)

 17آيين زندگى، ص: 

 به چشم و گوش مانند آدمى(«.

 8تَكْلِيمًا«. »... وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى

»خداوند با موسى سخن گفت )يعنى ايجاد سخن كرد بدون نياز به 

 آلت آن يعنى زبان مانند آدميان(«.

 9»وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَىّ الَّذِى لَايَمُوتُ ...«.

 
 .1اسراء:  -(4)  7
 .164نساء:  -(1)  8
 .58فرقان:  -(2)  9
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ميرد، هميشه بوده و خواهد اى كه هرگز نمى»و توكّل نما بر زنده

 بود«.

هاست، در آفريده شده كه آنچه از صفات كماليّه الهيهويقين به اين

 همه عطاى اوست:

 10»اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ...«.

»خداست كه شما را از سستى آفريد، سپس قرار داد پس از سستى 

 براى شما قوّت را )يعنى هر چه توانايى است از خداست(«.

 11»... فَجَعَلْنهُ سَمِيعًا بَصِيرًا«.

 »پس قرار داديم انسان را شنوا و بينا«.

 12»عَلَّمَهُ ا لْبَيَانَ«.

 »خداى مهربان، انسان را سخن گفتن آموخت«.

و خالصه، اصل حيات و شؤون و كماالت و مراتب آن كه به هر 

اى بخشش شده، همه پرتو و عطاى حىّ بالذات جلّ جالله آفريده

 است.

كه هر نوع نقصى و ضعفى كه در آفريده نيز بايد يقين داشت به اين

شدگان هست، در خداوند نيست؛ مثلًا جسم نيست، از چيزى تركيب 

 
 .54روم:  -(3)  10
 .2انسان:  -(4)  11
 .4: الرمحن -(5)  12
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شود و مكان ندارد ه چشم حيوانى ديده نمىنشده و از اين روى ب

 بلكه خود مكان آفرين است.

______________________________ 
 .164نساء:  -(1)

 .58فرقان:  -(2)

 .54روم:  -(3)

 .2انسان:  -(4)

 .4الرحمن:  -(5)

 18آيين زندگى، ص: 

كه از  -اى نيست، خواب و خستگى و سستىمحلّ عروض هيچ حادثه

در او راه ندارد. و خالصه، هيچ نوع نياز در او جلّ  -لوازم جسم است

شود صفات الهى، جاست كه دانسته مىشود و از اينجالله تصوّر نمى

حدّ و نهايت ندارد؛ مثلًا نتوان گفت توانايى و دانايى خداوند تا فالن 

 دازه است.حد و ان

مسلمان حقيقى بايد به يقين بداند هر چه در جهان آفرينش لباس 

هستى پوشيده و هر خاصيّتى از هر آفريده آشكار شده بلكه هر حالتى 

اى در آنها پيدا شود، همه از خداوند است؛ مثلًا گياهى كه و عارضه

اش آورد، خدا او را نمودار كرده. شكل و زيبايىسر از زمين در مى
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كه  -از خداوند است. بوى خوشش از خداست. خاصيّت سيرى يا شفا

 از خداست. -شوداز خوردن آن در بدن حيوان و انسان پيدا مى

زنبور عسل، اصل پيدايش او از خداست. هوش و تميزى در ساختمان 

اش و نشستن روى گياه معطّر و عسل دادنش از خداست، خانه

تن از بعضى از امراض هم در همچنين اثر عسل در بدن و شفا ياف

شرايط مخصوصه آن هم از خداست، بدن انسان چنانى كه اصل 

خلقت و تركيب عجيب آن از خداست، ظهور خاصيّت هر عضوى از 

 آن هم از خداست.

حاالت عارضه بر آن مانند خواب و بيدارى، صحت و بيمارى، حزن و 

ظفر و شكست، شادى، خنده و گريه، ثروت و تهيدستى، عزّت و ذلّت، 

ترس و امنيّت، سيرى و گرسنگى، تميز خوبى و بدى، قوّه و سستى و 

غير اينها همه از خداست تا جايى كه افعال اختياريّه؛ يعنى كارهايى 

دهد مانند: راه رفتن، كه بشر به اختيار و اراده خودش انجام مى

نشستن، سخن گفتن، خواندن، نوشتن، خوردن، آشاميدن، پوشيدن، 

يى و خياطى و ساير كارهاى ارادى، همه آنها وابسته به ادامه بنّا

 قدرت و اراده و مشيّت خداوند است.

 19آيين زندگى، ص: 

و خالصه، هر كارى را كه بشر بخواهد انجام بدهد، وابستگى دارد به 

كه خداوند ادامه حيات و توانايى به او بدهد و آن كار مطابق اين

گر نه آن كار شدنى نخواهد بود. و  مشيّت و خواست خدا باشد و

خالصه خالق جميع كاينات و عوارض و حاالت، خداوند است؛ 
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چنانچه رازق و روزى دهنده همه، خداست و نيز حيات و ممات همه 

از خداست و در كوچكترين تصرّفى در جهان هستى براى او شريكى 

 نيست و همگى به اذن و مشيّت و اراده و قضا و قدر اوست:

 13.. بِيَدِهِ ا لْمُلْكُ ...«.».

طور كلّى در جهان آفرينش تنها به دست يعنى: »پادشاهى و تصرّف به

 تواناى خداوند است«.

 و امّا يقين صادق به توحيد افعالى

به تفصيلى كه  -كسى كه به يقين دانست همه چيز از خداست

رسد، اگر ماليم با اوست؛ يعنى نعمت پس آنچه به او مى -گذشت

 است، بايد شكرگزار پروردگارش باشد:

 14»وَمَا بِكُم مّن نّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ...«.

و اگر نا ماليم است بايد »صابر« باشد؛ زيرا كار خدا بى حكمت و 

 لحت نيست و اين بال آزمايشى است.مص

و نيز كسى كه به يقين دانست كه »رازق« خدا است و به حكم عقل و 

اى بر عهده صريح قرآن مجيد دريافت كه روزى هر جنبنده

»وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا  پروردگار جهان است:

 زمين مگر براى در »و نيست جنبنده 15...«

 
 .1ُملك:  -(1)  13
 .53حنل:  -(2)  14
 .6هود:  -(3)  15
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______________________________ 
 .1مُلك:  -(1)

 .53نحل:  -(2)

 .6هود:  -(3)

 20آيين زندگى، ص: 

خداست روزى او« و چنانى كه اصل روزى از خداست همچنين 

تقسيم بندى و كم و زيادى آن بر حسب مصالح روزى خواران هم از 

 خداست:

»ما قسمت كرديم بين ايشان  16»... نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ ...«؛

معيشت ايشان را« و الزمه اين يقين، حريص نبودن و عجول نبودن 

ر طلب روزى است و قانع شدن به آنچه به او رسيده و اندوهناك د

نبودن به آنچه به او نرسيده و غم آتيه نداشتن است و نسبت به كسانى 

كه سهم آنها از روزى بيشتر رسيده، حسادت نداشتن و در هيچ حال 

 غضبناك نشدن است.

و نيز كسى كه به يقين دانست كه رسيدن هركس به هر خيرى و 

ى از هر شرّى، همه از خداست و اسباب همه مسخّر و مقهور خالص

اراده حضرت آفريدگار است، پس الزمه آن، دوام حالت انقطاع إلى 

اللَّه است؛ يعنى در هيچ حالتى و براى هيچ حاجتى، براى هيچ سببى 

ذليل و خاضع نگردد ودست نياز جز به درگاه حضرت بى نياز دراز 

 
 .32زخرف:  -(1)  16
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كند، تنها به اميد و به هر سببى كه رو مى نكند و جز خداى را نخواند

حضرت مسبّب األسباب باشد و در انتظار ظهور خواسته و اراده 

 پروردگار باشد.

كه منعم در جهان آفرينش تنها خداست و بس، و نيز الزمه يقين به اين

آن است كه در دل او غير از محبّت پروردگار و آثار قدرت او، 

طور استقالل نباشد؛ يعنى هر چه را كه اى بهدوستى هيچ آفريده

دوست دارد، از جهت اين باشد كه آثار قدرت و نعمت حضرت منعم 

 جلّ جالله است.

______________________________ 
 .32زخرف:  -(1)

 21آيين زندگى، ص: 

 

به جهان خرّم از آنم كه 

 جهان خرم از اوست
 

عاشقم بر همه عالم كه همه 

 عالم از اوست

 

 به مخلوق سوگند نخورد -2

»و ايمان  زراره گويد: »از حضرت باقر عليه السالم از تفسير آيه شريفه:

پرسيدم، فرمود: از  17اند«،كه مشركآورند بيشترشان مگر ايننمى

اين شرك است گفتن شخص به ديگرى: نه چنين است به جان تو 

 
 .106» َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَرُُهم بِاللَِّه ِإَّلَّ َوُهم مُّْشرُِكوَن« يوسف: -(1)  17
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يعنى براى تأكيد مطلب به جان مخلوقى سوگند خوردن،  18سوگند«.

 از شرك است.

نيز از همان حضرت مروى است كه: »شرك در اين آيه مراد شرك 

در اطاعت است )نه عبادت؛ يعنى اگر كسى اطاعت ديگرى را در 

 19ت خدا بكند مشرك شده است(«.معصي

 نيز از شرك است گفتن شخص: »نه به خدا و به جان فالنى سوگند«.

كه: »اگر خدا و فالنى نبود چنين وچنان نيز از شرك است گفتن اين

 20شد«.مى

و بيان شرك بودن سوگند به مخلوق )هر كه باشد( اين است كه 

بزرگى سوگند چون در سوگند خوردن بايد به صاحب عظمت و 

خورد و شكّى نيست كه بزرگ حقيقى خداست و بس و آفريده 

كس )هركس كه باشد( از خودش هيچ ندارد و جز ربّ العالمين هيچ

كه سوگند به سزاوار بزرگداشت و تعظيم بالذات نيست، پس وقتى

مخلوقى يا خدا و مخلوقى هر دو بخورد، براى پروردگار در تعظيم، 

 .شريك قرار داده است

ناگفته نماند كه سوگند خوردن به مخلوق هر كه باشد چون شرك 

در اطاعت وعبادت نيست و تنها شرك در تعظيم خداوند است، حرام 

 نيست و بنابر تحقيق جايز است.

 
 .199/ 2تفسري عّياشى:  -(2)  18
 .199/ 2تفسري عّياشى:  -(3)  19
 .199/ 2تفسري عّياشى:  -(4)  20
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شيخ طوسى رحمه اهلل روايات وارده را حمل بر كراهت فرموده 

 فرمايد:است و مى

______________________________ 
 .106»وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ« يوسف:  -(1)

 .199/ 2تفسير عيّاشى:  -(2)

 .199/ 2تفسير عيّاشى:  -(3)

 .199/ 2تفسير عيّاشى:  -(4)

 22آيين زندگى، ص: 

وگند به مخلوقات »مكروه است سوگند خوردن به غير خدا مانند س

كه بگويد: مثل پيغمبر و كعبه و همچنين سوگند به پدران مانند اين

 21قسم به حق پدرم يا پدرانم و مانند اينها، همه مكروه است«.

وروايت شده كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »به پدران 

و پروردگار وبه اخود و به بتها سوگند نخوريد وقسم نخوريد مگر به

 هم قسم نخوريد مگر وقتى كه راستگو باشيد«.

و روايت شده رسول خدا صلى اهلل عليه و آله شنيدند كه عمر به 

پدرش سوگند خورد، حضرت فرمود: »خداوند شما را از سوگند 

 خوردن به پدرانتان نهى فرموده است«.

 
 .191/ 6املبسوط:  -(1)  21
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و روايت شده كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »هركس به 

 دا قسم بخورد، پس براى خداوند شريك قرار داده است«.غير خ

 22و در بعضى روايات است كه فرمود: »به پروردگار كافر شده است«.

و البتّه اين شرك و كفر در صورتى است كه قسم خورنده براى 

مخلوقى كه به او قسم خورده، عظمتى مانندعظمت پروردگار معتقد 

باشد كه در اين حال، شرك و كفر حقيقى و حرام است ولى اگر آن 

مخلوق را در عظمت مانند خدا نداند بلكه شأن وبزرگى او را عطاى 

به شأن و بزرگى حضرت على عليه كه خداوندشناسد مانند كسى

خورد، در حالى كه معتقد است كه بزرگى آن السالم سوگند مى

حضرت از خداوند است، اين كفر و شرك حرام نيست بلى مكروه 

 است؛ چون روايات مزبور رسيده است.

 شكّاك نبودن -3

»شك« به معنى تساوى احتمال »هست و نيست چيزى«، يا احتمال 

 »درستى

______________________________ 
 .191/ 6المبسوط:  -(1)

 .192 -191همان:  -(2)

 23آيين زندگى، ص: 

 
 .192 -191مهان:  -(2)  22
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و نادرستى مطلبى« است. اگر احتمال هست ونيست را مانند دو كفّه 

 ترازو تصوّر كنيم سه حالت دارد:

 يا هر دو كاملًا برابر باشند.

 تر باشد.تر و كفّه ديگر كمى بااليا يك كفّه كمى پايين

 يا يك كفّه كاملًا پايين و كفّه ديگر كاملًا باال باشد.

هرگاه احتمال »هست و نيست چيزى« يا »درستى و نادرستى 

مطلبى« مورد توجّه قرار گيرد نسبت به اين احتمال سه قسم تصوّر 

 شود:مى

 گويند.را »شك و ترديد« مىيا هر دو احتمال برابر است كه آن

 دانند.چربد، در اين صورت آن را احتمال مىل مىيا يك احتما

طورى كه صورت سوّم آن است كه يك احتمال كاملًا تعيين باشد به

اصلًا در مقابلش احتمالى نيست؛ مثلًا بود يا درستى آن مطلب نزدش 

طورى كه نبود و نادرستى آن را هيچ احتمال مسلّم و يقين باشد به

 خوانند.يقين« مى دهد، اين حالت را »علم ونمى

 پس شك، حالت حيرت، ترديد، دو دلى و سرگردانى است.

از حضرت صادق عليه السالم از معنى اين آيه شريفه پرسيده شد: 

دهد مگر كسى كه خداى را با »روز قيامت مال و پسران سودى نمى

دل سالم بيابد«. فرمود: »دل سالم آن دلى است كه نزد خدا آيد و 
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جز او در آن نباشد، پس فرمود: هر دلى كه در آن شرك يا شك 

حضرت اميرالمؤمنين على  23ست«.باشد، پس آن ساقط و هالك ا

اش فرمود: »ترديد به خود راه ندهيد تا به شك عليه السالم در خطبه

 24افتيد و شك نكنيد تا كافر شويد«.

______________________________ 
 .459/ 6تفسير منهج الصادقين:  -(1)

 .2/ ح 399/ 2اصول كافى:  -(2)

 24آيين زندگى، ص: 

ويد: »من نزد امام صادق عليه السالم سمت چپ آن محمّد بن مسلم گ

حضرت نشسته بودم و زراره طرف راستش نشسته بود و ابو بصير وارد 

شد و عرض كرد: يا ابا عبداللَّه عليه السالم درباره كسى كه در خدا 

 فرمايى؟شك دارد چه مى

 فرمود: كافر است.

 ك داشت؟گفت: درباره رسول خدا صلى اهلل عليه و آله اگر ش

 فرمود: كافر است.

شود در صورتى كه سپس رو به زراره كرده فرمود: همانا كافر مى

در اين دو حديث، امام عليه السالم شك )در خدا و  25انكار نمايد«.

 
 .459/ 6تفسري منهج الصادقني:  -(1)  23
 .2/ ح 399/ 2اصول كاىف:  -(2)  24
 .3/ ح 399/ 2اصول كاىف:  -(1)  25

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   29 آيين زندگى   

 

رسول( را كفر دانسته؛ يعنى اگر با حالت شك بميرد كافر مرده است. 

كه در آخر حديث فرموده: »كفر او در صورتى است كه ظاهراً و اين

انكار خدا و رسول كند«، شايد اشاره به اين باشد كه شخص شاك، 

د و شك خود را ظاهر نسازد، هر چند اگر ظاهراً اقرار به شهادتين كن

واقعاً كافر است لكن در ظاهر مسلمان است و مسلمين بايد با او معامله 

مسلمانى كنند و اگر ظاهراً هم انكار شهادتين كرد، در ظاهر هم كافر 

است؛ چنانچه صريح روايت رسيده از حضرت صادق عليه السالم 

 است:

 26كافر است«.»كسى كه در خدا و پيغمبرش شك كند، 

 فرمايد:حضرت صادق عليه السالم مى

»هركس به فطرت  -27»به راستى كه شك و گناه در آتش است«. -

توحيد و از پدر و مادر خداپرست زاييده شود، آنگاه در خدا شك 

 28كند، هرگز به خير باز نگردد«.

______________________________ 
 .3/ ح 399/ 2اصول كافى:  -(1)

 .6/ ح 400همان:  -(2)

 .5همان: ح  -(3)

 
 .6/ ح 400مهان:  -(2)  26
 .5مهان: ح  -(3)  27
 .6مهان: ح  -(4)  28
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 .6همان: ح  -(4)

 25آيين زندگى، ص: 

»هركس شك كند يا گمان برد، پس بر آن شك يا گمان بماند،  -

فرمايد: »با حضرت باقر عليه السالم مى -29خدا عمل او را هدر دهد«.

 30شك و انكار هيچ عملى سودمند نيست«.

پيغمبر صلى اهلل عليه و آله در هر روز، از شك و شرك و حميّت و  -

 برد.غضب و ستم و حسد به پروردگار پناه مى

 آيات و روايات درباره نكوهش »شك و هالكت شاك« بسيار است.

 جز خدا كسى را نپرستيد -4

كه سزاوار اطاعت و مسلمان حقيقى بايد يقين داشته باشد به اين

عبادت و پرستش جز خداوند كسى نيست و الزمه اين فرمانبرى و 

اى اطاعت نكند به جز آنهايى كه يقين آن است كه از هيچ آفريده

خدا به آن امر فرموده، مانند اطاعت از پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و 

امام ونايب امام و اطاعت والدين و شوهر چنانچه الزمه يقين به 

طور استقالل، اى است بهر آفريدهتوحيد در عبادت، ترك پرستش ه

 طور شركت.يا به

 31»... أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ...«.

 
 .8/ ح 400/ 2: اصول كاىف -(1)  29
 .7مهان: ح  -(2)  30
 .40يوسف:  -(3)  31
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»خداوند امر فرمود كه جز او را نپرستيد )پس بايد بنده خالص خدا 

 باشيد(«.

 از ذكر خدا غافل نشويد -5

به معنى ناآگاهى و در ياد نبودن است، چنانچه ذكر به معنى  »غفلت«

آگاهى ودر ياد بودن است و چون غفلت مقابل »ذكر« است، پس 

 معنى ذكر خدا و آخرت گفته

______________________________ 
 .8/ ح 400/ 2اصول كافى:  -(1)

 .7همان: ح  -(2)

 .40يوسف:  -(3)

 26آيين زندگى، ص: 

 ا معنى غفلت از خدا و آخرت دانسته گردد.شود تمى

»ذكر خدا« يعنى انسانى به نور عقلش آگاه شده و بفهمد كه آفريده 

شده خداوند عظيم الشأنى است دانا و بينا و توانا وپرورش دهنده 

اوست و خودش و همه چيزش از اوست. همچنين تمام اجزاى جهان 

ه هر چه هستى است آفرينش، آفريده او و تربيت شده اوست. خالص

از اوست و اين آگاهى، همان ايمان به خداست چنانچه غفلت و 

طورى كه اگر اين غفلت ناآگاهى از اين معانى، كفر حقيقى است به

 مستمر شود و با آن حالت بميرد، با كفر مرده است.
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 در عبادت مخلص باشد -6

زوم ل -كه اجماع جميع علما بر آن است -از احكام ضرورى اسالم

طورى كه شرط صحّت و قبولى هر »اخالص در عبادت« است به

بلكه تحقّق عبادت وابسته به اخالص  عبادتى اخالص در نيّت آن است

طورى كه عبادت بى اخالص مانند كالبد بى جان در نيّت است به

 است كه خاصيّتى جز كثافت و عفونت ندارد.

وبت صاحبش، عبادت بى اخالص هم جز بار سنگين و رنج و عق

خاصيّتى ندارد و آيات و روايات در لزوم اخالص در عبادات، فراوان 

 شود.است، تنها به نقل يك آيه و يك روايت شريفه قناعت مى

 مأموريت براى اخالص

»بگو به درستى كه نماز و عبادت و زندگى و مرگ من از آن 

م و پروردگار جهانيان است، شريكى ندارد و من بدين كار مأمور

در اين آيه شريفه، خداوند به پيغمبر صلى  32باشم«.نخستين مسلم مى

 فرمايد: به مردم بگو كه من نمازاهلل عليه و آله مى

______________________________ 
»قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبّ ا لْعلَمِينَ*  -(1)

 .163 -162انعام:  لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ا لْمُسْلِمِينَ«لَاشَرِيكَ لَهُ وَبِذَ

 27آيين زندگى، ص: 

 
32  (1)-\iأَوَُّل ا ْلُمْسِلِمنَي« » ُقْل ِإنَّ َصََلِتى َوُنُسِكى َوحَمَْياَى َوََمَاِتى لِلَِّه َرّب ا ْلعَلِمنَي* ََّلَشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا\E  :163 -162انعام. 
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و تمامى عبادات و زندگى و تمام شؤون آن كه به من مربوط است 

)از اعمال واوصاف و افعال و تركها( و همچنين مرگم را با هر چه از 

آن به من مربوط است )و آن امورى است كه پس از مرگ از 

خدا صلى اهلل عليه و كه رسولگيرد چنانزندگى دنيا سرچشمه مى

( همه را براى 33ميريدكنيد، مىگى مىكه زندآله فرموده: آن چنان

 كه كسى را در آنها شريك او بدانم.خدا قرار دادم، بدون اين

خالصه، من در جميع شؤون خود در زندگى و مرگم بنده هستم، تنها 

براى خدا و روى خود را تنها به سوى او متوجّه نمودم، هيچ چيزى 

م مگر براى او. در گردانكنم و از چيزى روى بر نمىرا دنبال نمى

گذارم دارم و به سوى مرگ قدمى نمىام قدمى بر نمىمسير زندگى

جز براى او، چه او پروردگار همه عالميان و مالك همه و مدبّر همه 

ام و نخستين كسى كه تسليم گونه پرستش، مأمور شدهاست. من بدين

تى كه خواسته او شود و آن عبوديّت به تمام معنى را از هر باب و جه

 او خواسته قبول نمايد، خودم هستم.

اين  »... إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ ...« پس مراد از جمله:

است كه آن حضرت، اخالص بندگى خود را در نماز و عبادات ديگر 

و زندگى و مرگ اظهار كند و يا اين است كه در همه اين چهار چيز 

و امّا روايتى كه از آنها وجوب اخالص  34انشاء )عقد قلب( نمايد.

كه شرط پذيرفته شدن بلكه صحّت هر عبادتى شود و ايندانسته مى

اى از ، از تواتر باالتر و از شمار فزون است. پارهباشد»اخالص« مى

 
 .(46/ ح 72/ 4ون) عواىل اللئاىل: كما تعيشون، متوت  -(1)  33
 .394/ 7تفسري امليزان:  -(2)  34
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آنها در كتاب »گناهان كبيره« نقل شده و در اين مقام تنها به نقل 

 شود:يك روايت اكتفا مى

امام صادق عليه السالم در معنى آيه شريفه: »تا خداوند شما را 

 بيازمايد كه كدام يك

______________________________ 
 (.46/ ح 72/ 4تعيشون، تموتون )عوالى اللئالى: كما  -(1)

 .394/ 7تفسير الميزان:  -(2)

 28آيين زندگى، ص: 

فرمود: »مقصود از كردار بهتر، بيشتر نيست  35كردار بهترى داريد«،

تر است، درستى كردار، ترس از خداست و ولى كردار درست

 درستى نيّت و كردار نيك است«.

ا تا به آخر پاك و با اخالص نگهداشتن از سپس فرمود: »كردارى ر

تر است. كردار پاك آن است كه مقصودت از خود آن كردار سخت

آن، ستايش احدى جز خداوند عزّ وجل نباشد. نيّت، بهتر است از 

 كردار بلكه همين نيّت، عمل است«.

بعد از آن اين آيه را خواند: »بگو هركس عمل كند بر شاكله خود؛ 

كه: و خالصه اين روايت آن 37و 36كند«.ت خود عمل مىيعنى بر نيّ

مندى از عمل، درستى نيّت آن عمل است و ميزان درستى ميزان بهره
 

35  (1)-\i»... لَِيْبُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمَلا ... «\E  :2ملك. 
36  (2)-\iَشاِكَلِتِه فَ رَبُُّكْم َأْعَلُم ِبَْن ُهَو أَْهَدى » ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى »  .84اسراء:  E\َسِبيَلا
 .4/ ح 16/ 2اصول كاىف:  -(3)  37
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نيّت، »اخالص« است كه واقعاً منظورى جز خدا نداشته باشد؛ بنابر 

 اين، »نيّت« جان عمل است.

 براى هر نعمت تازه سجده شكر بجا آورد -7

ستحباب سجده شكر هنگام رسيدن نعمتهاى تازه روايات فراوانى در ا

 يا ياد كردن از نعمتهاى گذشته رسيده، از آن جمله:

 از امام صادق عليه السالم مروى است كه فرمود: -

»رسول خدا صلى اهلل عليه و آله در سفرى برناقه سوار بودند، در 

اثناى راه ناگاه پياده شدند و چند مرتبه سجده نمودند و چون سوار 

اى از اللَّه صلى اهلل عليه و آله چيز تازهشدند به ايشان گفتند: يا رسول

شما ديديم. حضرت فرمود: بلى، جبرئيل بر من نازل شد و از طرف 

اى كردم د چند بشارت به من رساند، براى هر بشارت سجدهخداون

 38براى شكر خداوند«.

______________________________ 
 .2ملك:  »... لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ...« -(1)

 سَبِيلًا« شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى »قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى -(2)

 .84اسراء: 

 .4/ ح 16/ 2اصول كافى:  -(3)

 .24/ ح 98همان:  -(4)

 
 .24/ ح 98مهان:  -(4)  38

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   36 آيين زندگى   

 

 29آيين زندگى، ص: 

امام صادق عليه السالم فرمود: »هرگاه يكى از شما نعمت خدا را ياد  -

كند پس براى شكر خداوند صورتش را بر خاك گذارد و اگر سوار 

اگر نتواند و از  است، پياده شود و صورت خود را بر خاك گذارد و

شهرت بترسد، پس صورت خود را بر جلو زين اسب گذارد و اگر آن 

هم نشود، صورت را بر كف دست خود گذارد، سپس حمد كند خدا 

امام باقر عليه السالم فرمود: »پدرم  -39را بر آنچه به او داده است«.

كرد، علىّ بن الحسين عليهما السالم هرگاه نعمت خدا را ياد مى

نمود هرگاه آيه سجده )واجب يا مستحب( را تالوت ه مىسجد

نمود. هر بدى و شرّى را كه خدا از او دور كرد، سجده مىمى

كرد. بين كرد. بعد از هر نماز واجبى، سجده مىفرمود، سجده مىمى

كرد. اثر سجده در مواضع داد، سجده مىدو نفر را كه اصالح مى

ناميده  سجّاد روى، آن حضرتگانه( سجودش بود و از اين )هفت

 40شد«.

امام صادق عليه السالم فرمود: »خداوند به موسى عليه السالم وحى  -

دانى چرا تو را از ميان بندگانم براى سخن گفتن فرمود: آيا مى

برگزيدم؟ موسى عليه السالم گفت: پروردگارا! براى چه؟ خداوند به 

م را زير و رو كردم، پس او وحى فرمود: اى موسى! به راستى بندگان

تر كرده باشد. نيافتم در آنها كسى كه نفسش را براى من از تو ذليل

 
 .25/ ح 98/ 2اصول كاىف:  -(1)  39
 .1/ ح 233علل الشرايع:  -(2)  40
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ات را بر خاك اى موسى! به راستى هرگاه نماز خواندى، دو گونه

 41گذاشتى«.مى

 تنها از خدا بترسد -8

مؤمن از هيچ چيزى نبايد بترسد غير از عظمت پروردگارش و 

چون به يقين دانسته است كه جميع  گناهانى كه مرتكب شده است؛

 -با اختالف مراتب آنها -خاليق از پرنده، چرنده، خزنده و بنى آدم

 -جلّ و عال -همه، لشكر خدايند و بدون اذن او

______________________________ 
 .25/ ح 98/ 2اصول كافى:  -(1)

 .1/ ح 233علل الشرايع:  -(2)

 .1/ ح 56همان:  -(3)

 30آيين زندگى، ص: 

 رسد، پس ديگر از چه بترسد؟هيچ نفع و ضررى از آنها به كسى نمى

 نبرد رگى تا نخواهد خداى  اگر تيغ عالم بجنبد ز جاى

 

*** 

 
 .1/ ح 56مهان:  -(3)  41
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از خدا دان خالف دشمن و 

 دوست
 

كه دل هر دو در تصرّف 

 اوست

 

و در حديث است كه حدّ »يقين« آن است كه با »خدا« از چيزى 

و در دعاى سجده حضرت رسول صلى اهلل عليه و آله است  42نترسى.

كه: »پروردگارا! اگر خشم تو بر من نباشد، من از هيچ چيزى باك 

 ندارم«.

مقام »رجاء« است، شخص مؤمن موحّد به غير از خداى از آن جمله 

 خود، نبايد به كسى، يا چيزى اميدوار باشد.

فرمايد: »نبايد هيچ يك از شما حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم مى

 جز به پروردگارش اميد داشته باشد«.

چنانچه اصل هستى هر فردى از خداست و تحقّق و پيدايش هر 

. همچنين رسانيدن هر خيرى از هر فردى به خيرى نيز از خداست

 فرمايد:ديگرى نيز از خداست و بس، چنانچه در قرآن مجيد مى

 43»... بِيَدِكَ ا لْخَيْرُ ...«.

»فقط به دست پروردگار نيكى است و بس )چون جار و مجرور در 

 جا مقدّم شده مفيد حصر است(«.اين

 
 .143 -142/ 70حباراألنوار:  -(1)  42
 .26آل عمران:  -(2)  43
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فرمايد: »اگر خدا بخواهد به تو ضررى در آخر سوره يونس هم مى

 44برسد، كسى نيست كه جلويش را بگيرد«.

______________________________ 
 .143 -142/ 70بحاراألنوار:  -(1)

 .26عمران:  آل -(2)

 .107يونس:  »وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ...« -(3)

 31آيين زندگى، ص: 

رسد همه از فرمايد: »آنچه نعمت به شما مىدر جاى ديگر مى

كه دانسته شد هر چه در عالم ملك و ملكوت پس از اين 45خداست«.

، اگر كسى در كارهاى خود به 46نداست، همه مخلوق خدا و عاجز

غير خدا اميدوار بود، خداوند از روى لطف و كرم، اميدش را نااميد 

فرمايد تا ديگر به خداى خود اميدوار باشد چنانچه در حديث مى

 است.

 به خدا توكّل كند -9

شخص موحّد بايد در جميع امور، از جلب منفعت، يا دفع مضرّت، 

جميع اسباب را مسخّر اراده  وردگارش باشد.تكيه واميدش فقط به پر

او بداند كه اگر جميع اسباب خير برايش فراهم شود و خدا نخواهد، 

محال است خيرى به او برسد؛ چنانچه اگر جميع اسباب از او بريده 
 

44  (3)-\i»... َوِإن ََيَْسْسَك اللَُّه ِبُضّر َفََل َكاِشَف َلهُ ِإَّلَّ ُهَو «\E  :107يونس. 
 .53حنل:  -(1)  45
 .93مرمي:  -(2)  46
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گردد و خدا بخواهد، هرگونه خيرى به او خواهد رسيد و اگر جميع 

، هيچ شرّى به او نخواهد اسباب ضرر موجود باشد، ولى خدا نخواهد

 رسيد.

 متوكّل كيست؟ و توكّل چيست؟

تواند پيش خود به كه مخلوق نمى»توكّل«؛ يعنى به يقين دانستن اين

تواند عطايى بنمايد و نه كسى ضررى برساند، يا نفعى بدهد و نمى

اى كه از خلق مأيوس باشد. هر بندهجلوگيرى از عطايى كند و اين

كند و از غيرخدا نه اميدى اى غير خدا كارى نمىكه چنين شد، بر

 47دارد، نه ترسى ونه طمعى، اين است معناى توكّل.

خالصه، اگر شخص در رسيدن به نفعى، يا نجات از ضرر، اميد به 

را مستقل در تأثير پندارد و به آن اى داشته باشد و آنآفريده شده

 اعتماد نمايد، آن سبب را

______________________________ 
 .53نحل:  -(1)

 .93مريم:  -(2)

 .86عدّة الداعى:  -(3)

 32آيين زندگى، ص: 

 
 .86عّدة الداعى:  -(3)  47
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شريك خدا در ربوبيّت قرار داده و اگر سبب را مسخّر خدا داند و با 

اميد به خدا به دنبال سبب رود و انتظار گشايش كار خود را از خدا 

 است. توحيد و عين توكّل داشته باشد، اين معناى

 در برابر مقدّرات الهى تسليم باشد -10

و  تسليم محض باشدشخص موحّد بايد در برابر جميع مقدّرات الهيّه 

در هيچ امرى در امور تكوينيّه )مانند: عزّت، ذلّت، صحّت، مرض، غنا 

و فقر، موت و حيات( و امور تكليفيّه )مانند: واجبات و محرّمات( 

اعتراض و انكارى نداشته باشد نه به زبان و نه به قلب؛ زيرا اگر در 

ند و بگويد كار خدا اعتراض نمايد و اظهار نظر كرده تعيين اصلح ك

چرا چنين شد، يا بايد چنان شود، خود را در شؤون ربوبيّت و 

كه الوهيّت شريك پروردگار عالم بلكه داناتر قرار داده است مثل اين

بگويد: چرا باران نيامد؟ چرا هوا گرم شده؟ چرا خدا به من مال يا 

فرزند نداده؟ چرا فالنى در سن جوانى بميرد و فالنى در سنّ پيرى 

كه بگويد چرا خدا فالن چيز را واجب كرد؟! يا اند؟ و هكذا. يا اينبم

 فالن چيز را نبايد حرام كند.

حضرت صادق عليه السالم فرمود: »اگر چنانچه مردمى، خداى يگانه 

و بى شريك را بپرستند و نماز را برپا دارند و زكات را بپردازند و 

دارند و سپس بدان  كنند و ماه رمضان را روزه 48خانه خدا را حج

چيزى كه خدا يا پيغمبر صلى اهلل عليه و آله ساخته اعتراض كنند و 

بگويند: چرا بر خالف آن نساخته؟! يا در دل خود چنين تصوّرى 

 
 .رفنت ...) فرهنگ عميد(قصد كردن، آهنگ كردن ... قصد بيت اللَّه كردن، قصد طواف كعبه كردن، به زيارت كعبه -(1)  48
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بكنند )گر چه به زبان نياورند( به همين اعتراض خود، مشرك 

 گردند«.

سپس اين آيه را خواند: »سوگند به پروردگارت! مؤمن نباشند تا تو 

 را در

______________________________ 
قصد كردن، آهنگ كردن ... قصد بيت اللَّه كردن، قصد طواف  -(1)

 رفتن ... )فرهنگ عميد(.كعبه كردن، به زيارت كعبه

 33آيين زندگى، ص: 

كَم و قاضى سازند و سپس در دل اختالف و نزاعى كه ميان آنهاست حَ

خود از آنچه قضاوت كنى و حكم بدهى، حرجى و ضيقى و اعتراضى 

سپس امام صادق عليه  49در نيابند و به خوبى تسليم باشند و بپذيرند«.

 50السالم فرمود: »بر شما الزم است كه تسليم باشيد«.

مجلسى قدس سره در شرح كافى گويد: »اين حديث داللت دارد 

ه نارضايتى بدانچه خدا كرده است وتسليم نشدن بدانچه از طرف ك

 ائمّه عليهم السالم برسد، شرك است«.

 از خدا مأيوس نشود -11

»يأس« از لوازم و آثار خبيثه كفر و انكار شؤون ربّ العزّه است؛ زيرا 

كسى كه خدا را به قدرت و كرم و علم شناخت و دانست كه او 

 
 .65نساء:  -(1)  49
 .6/ ح 398/ 2اصول كاىف:  -(2)  50
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و تربيت كننده سراسر عوالم وجود است، آفريننده جميع عوالم 

قدرتش نامحدود و حكمتش نامتناهى است و هر فردى از ممكنات هر 

 شود.چه الزم داشته به او داده است، هرگز مأيوس نمى

پس از »شرك«، هيچ گناهى بزرگتر از »يأس« نيست؛ زيرا هر گناهى 

در  زند تا وقتى كه مأيوس نباشد، ممكن استكه از شخص سر مى

صدد توبه برآمده و با استغفار، آمرزيده شود؛ ولى شخص مأيوس، 

آمرزيده شدنى نيست؛ زيرا اميدى به آمرزش و مغفرت خدا ندارد تا 

 توبه نمايد.

گردد؛ چون از اين گذشته، يأس سبب جرأت بر جميع گناهان مى

گويد: من كه معذّب خواهم بود، چرا خودم را از شهوت دنيا مى

 يم؟محروم نما

 اسباب و مسبّب األسباب

اش دنيا و آخرت، امور خداى تعالى به قدرت كامله و حكمت بالغه

 صوريّه

______________________________ 
 .65نساء:  -(1)

 .6/ ح 398/ 2اصول كافى:  -(2)

 34آيين زندگى، ص: 
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را  سير شدن كه:و معنويّه را بر علل و اسبابى مترتّب فرموده مانند اين

عالج مرض را به مراجعه به طبيب  مترتّب كرده. خوردن مأكوالت بر

 و استعمال دارو معيّن فرموده. دفع فقر و جلب غنا را به كسب وسعى

 قرار داده و هكذا.

ز عذاب شخص امور معنويّه را مانند مغفرت و نجات ا همچنين

گناهكار را بر توبه و ايمان و رسيدن به مقام يقين را بر تبعيّت از 

 معصوم و تفكّر و سعى در مراتب تقوا.

همچنين قرب به خود و ارتفاع درجات اخرويّه را بر سعى در اخالص 

 قرار داد و هكذا. عمل و ازدياد آن

غرض از  و بدين ترتيب، مسبّب األسبابى خود را ظاهر ساخت؛ چون

و ممكن است كه  ايجاد خاليق، معرفت حضرت آفريدگار است

اسباب، بشر را فريب داده خيال كند كه اسباب در تأثيراند و مسبّب را 

فراموش نمايد، آنگاه با بودن اسباب، دلشاد و با نبودن آن، اندوهناك 

كه اگر خدا نخواهد، هيچ سببى مؤثّر و مفيد واقع گردد، غافل از اين

ء معدوم را گردد و اگر خدا بخواهد، بدون هيچ سببى، شىمىن

 فرمايد.موجود مى

 كندسبب كار نمى

كه بندگان در پروردگار عالم براى جلوگيرى از اين اشتباه و اين

موقع بودن اسباب، به فضل او شاد و به قدرتش تكيه داشته باشند نه به 
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مت او اميدوار باشند و بودن اسباب و هنگام نبودن آنها به كرم و رح

 در هيچ حال، دلتنگى به خود راه ندهند، دو كار فرمود:

گاهى اسباب موجوده را بى تأثير قرار داد تا مؤمنين  كه:يكى اين

 اسباب را مستقل در تأثير ندانند.

ء معدوم را موجود فرمود گاهى با نبودن اسباب، شى كه:ديگر آن و

دلتنگ نشوند و اين دو معامله را هم  كه هيچ وقت اهل ايمانتا اين

 در امور مادّى و دنيوى

 35آيين زندگى، ص: 

 فرمود و هم در امور اخروى و معنوى.

بالجمله، يأس، ناشى از كفر پنهانى است كه بايد شخص در مقام 

 -اصالح خود بر آيد، يا در اثر غفلت و بى التفاتى به شؤون ربوبيّت او

است و يأسى كه از گناهان كبيره شمرده شده، هر دو  -جلّ جالله

 قسم است.

كه به خداى عالم ايمان آورد، اگر در امرى از امور موحّد پس از اين

ه واسطه غفلت، از فرج و رحمت پروردگارش مأيوس باشد، در آن ب

 اى از صفات كافران متّصف گرديده است.حال به صفت ذميمه

فرمايد: »به درستى كه از رحمت الهى نااميد در قرآن مجيد هم مى

 51كه به خدا كافرند«.گردد مگر كسانىنمى

 
 .87يوسف:  -(1)  51
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 فطرت هركسى بر اميد استوار است

[ نگذارد و چشم دلش مكدّر نگردد، تا شخص پا بر فطرت اوّليّه ]خويش

از خداى خود مأيوس نخواهد گرديد و تا نور ايمان در دلش روشن 

كند و به او اميدوار طور كلّى از مبدأ خود قطع اميد نمىباشد به

گرديد، پس از تذكّر، خواهد بود و اگر در اثر غفلت، يأسى عارضش 

كند و توجّه و التفات پشيمان گرديده و از حال خود طلب پوزش مى

نمايد، خداى دل خود را به پروردگار خويش قوى و مطمئن مى

كريم و رحيم هم او را خواهد آمرزيد و كارش را اصالح خواهد 

 فرمود.

 به پروردگار حسن ظن داشته باشد -12

ار« آن است كه اميد داشته باشد كه اگر معنى »حسن ظنّ به پروردگ

آمرزد و اگر او را بخواند، اجابت از گناه توبه كند، او را مى

اگر عمل خيرى براى او بجا آورده، اميد داشته باشد كه  فرمايد،مى

 قبول فرموده ثواب عنايت خواهد فرمود، امّا »ظنّ به

______________________________ 
 .87يوسف:  -(1)

 36آيين زندگى، ص: 

مغفرت« در هر حال نافع بلكه الزم است و اميد به ثوابهاى الهى 

 بدون اقدام به اعمال خير، جهل و غرور است.

 بدگمانى سبب عقوبت است
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رسول خدا صلى اهلل عليه و آله روى منبر فرمود: »قسم به خدايى كه 

مگر به  شريك ندارد! به مؤمنى هرگز خير دنيا و آخرت داده نشده

سبب حسن ظنّ او به پروردگارش و اميدش به او وحسن خلقش و 

نگهدارى خود از غيبت كردن مؤمنين و قسم به خدايى كه شريك 

فرمايد بعد از توبه و استغفارش مگر ندارد! خدا مؤمنى را عذاب نمى

به سبب سوءظنّش به خداوند و تقصيرش در اميد به پروردگارش و به 

ت نمودنش از مؤمنين. و قسم به خدايى كه جز سبب بدخلقى و غيب

كه شود گمان بنده مؤمنى به خدا مگر ايناو خدايى نيست! نيكو نمى

فرمايد خدا نزد گمان اوست، به درستى كه خدا كريم است و حيا مى

كه بنده مؤمن ظنّ خود را به او نيكو نمايد و خدا بر خالف گمان و 

را به خدا نيكو نماييد و به سوى اميدش رفتار نمايد، پس گمان خود 

و شكّى نيست كه سوء ظنّ به پروردگار عالم، از  52او راغب شويد«.

گناهان كبيره و از صفات مشركين و منافقين است؛ چنانچه در سوره 

 53فرمايد.فتح تذكّر مى

 به عدل معتقد باشد -13

م كه خداوند در تمامسلمان حقيقى بايد يقين داشته باشد به اين

يعنى به مقدار ذرّه و كمتر از آن، ظلم و ناروا در  افعالش عادل است؛

عالم تكوين و عالم تكليف نبوده و نخواهد بود، امّا در عالم تكوين 

اى هر چه قابليّت و استعداد داشت و به زبان پس هر آفريده شده

 خواست، به او عطا شده است:حال مى

 
 .2/ ح 72 -71/ 2اصول كاىف:  -(1)  52
 .6فتح:  -(2)  53
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______________________________ 
 .2/ ح 72 -71/ 2اصول كافى:  -(1)

 .6فتح:  -(2)

 37آيين زندگى، ص: 

 54»وَءَاتاكُم مّن كُلّ مَاسَأَلْتُمُوهُ ...«.

كه هفت اقليم عالم را آن

 نهاد
 

هر كسى را هر چه اليق 

 بود داد

آن دو شاخ گاو اگر خر 

 داشتى

 آدمى را نزد خود نگذاشتى 

  گربه مسكين اگر پر داشتى
تخم گنجشك از زمين 

 برداشتى

 

انسان را در كارهايش قادر مختار قرار  اوّلًا: و امّا در عالم تكليف پس

 داد كه در راه خير و شرّ، توانا و آزاد باشد.

تكاليفى كه برعهده انسان از پيمودن راه خير به وسيله پيغمبر  ثانياً:

كمتر از طاقت انسان است و تكليفى كه انجام آن از  قرار داد، تماماً

 عهده انسانى بيرون باشد، نفرموده.

 
 .34ابراهيم:  -(1)  54
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در آثار اعمال بشر؛ يعنى ثواب و عقاب، يا مزد بر اطاعت و زجر  ثالثاً:

بر مخالفت، كمال عدل را ظاهر فرمود، تا جايى كه عمل انسانى 

 اش هم حساب خواهد شد.كمتر از ذرّه

 55مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ«. »فَمَن يَعْمَلْ

را خواهد ديد وهركس اى كارخيرى كرده آنمقدار ذرّههركس به

را خواهد ديد بلكه به اهل اى كار شرّى انجام داده آنمقدار ذرّهبه

هاى فضل داده؛ يعنى بيش از استحقاق به آنها اجر ايمان وعده

 خواهد داد بلكه بدون حساب مرحمت خواهد كرد.

 56أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ«.»... إِنَّمَا يُوَفَّى الصبِرُونَ 

»جز اين نيست كه پاداش داده شوند شكيبايان مزد خويش را 

 شمار«.بى

 به نبوّت معتقد باشد -14

 كه خداوند حكيم استمسلمان حقيقى بايد يقين داشته باشد به اين

 طورى كهبه

______________________________ 
 .34ابراهيم:  -(1)

 .8 -7زلزله:  -(2)

 
 .8 -7زلزله:  -(2)  55
 .10زمر:  -(3)  56
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 .10زمر:  -(3)

 38آيين زندگى، ص: 

كوچكترين جزئى از جهان آفرينش، بى حكمت و بدون غرض 

بيند كه نتيجه و غايت از كند و مىآفريده نشده و سپس تفكّر مى

خلقت آنچه در زمين است »انسان« است و امّا نتيجه و غرض از 

طورى كه مين حيات محدود مادّى باشد، بهخلقت انسان، پس اگر ه

از خاك خلق شود و سپس در خاك نيست گردد، واقعاً خلقت او 

عبث و بيهوده و لغو خواهد بود، بلكه بزرگتر ظلمى بر او واقع شده؛ 

زيرا از لوازم حيات مادّى انسان، انواع مزاحمات و بيماريها و 

 ب اشاره شد.سختيهاست چنانچه در بحثهاى گذشته به اين مطل

كه قطعاً بشر را حيات جاودانى در پيش كند بر اينپس عقل يقين مى

است و به مرگ، نيست نخواهد شد و در آن جهان ابدى تمام 

آشكار خواهد شد، سپس  -كه غرض از ايجاد اوست -سعادت او

فهمد كه براى دانستن تفصيل حيات ابدى و راه رسيدن به سعادت مى

است كه يك نفر از افراد بشر را به آن عالم  هميشگى، بر خداوند

ابدى آشنا سازد و از علم خود او را دانا فرمايد تا ساير افراد بشر را 

شان آگاهى دهد و ضمناً براى راهنمايى كند و آنها را از راه سعادت

نظم حيات اجتماعى بشرى، قانونهايى براى آنها قرار دهد و بر آنها 

 حكومت الهى نمايد.

كه از براى اطمينان افراد بشر به صدق گفتار او و يقين به اين نيز

اى از قدرت غير متناهى الهى با او طرف خداوند است، بايد رشته

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   51 آيين زندگى   

 

باشد كه ساير افراد بشر از مثل آن عاجز باشند؛ يعنى داراى معجزه 

باشد و پس از دانستن آنچه ذكر شد و رجوع به قرآن مجيد و دانستن 

به بيانى كه در بحث »عالج كفر« گفته شد، به يقين معجزه بودن آن 

شود كه حضرت محمّد بن عبداللَّه صلى اهلل عليه و آله دانسته مى

پيغمبر بر حق و رسول خدا بوده و هر چه فرموده همه صادق و به هر 

 چه امر كرده، اطاعت او واجب است.

دان و از جمله خبرهايى كه در قرآن مجيد و سنّت متواتر قطعى ب

 تصريح

 39آيين زندگى، ص: 

فرموده آن است كه او آخرين پيغمبران است و پس از او خداوند، 

رسولى نخواهد فرستاد و آنچه را بشر تا قيامت به دانستن آن نيازمند 

است بيان فرموده و الزمه اين يقين آن است كه پس از حضرت 

 كند و بگويد:محمّد صلى اهلل عليه و آله اگر بشرى ادّعاى پيغمبرى 

رسد و مردم بايد تابع من شوند، به يقين بر من از طرف خدا وحى مى

دروغگو وباطل است واگر دراثر رياضات باطله وياد گرفتن بعض 

علوم غريبه كارهاى عجيب و غريب از او ديده شود، يا از امور نهانى، 

خبرهايى دهد، قطعاً سحر و از شياطين است و اگر توانايى باشد، 

 راى جلوگيرى از فسادش، كشتن او واجب است.ب

 به امامت معتقد باشد -15
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مسلمان حقيقى بايد يقين داشته باشد كه اوصياى رسول خدا صلى 

اهلل عليه و آله دوازده نفرند كه دوازدهمين آنها؛ يعنى حضرت مهدى 

بن الحسن العسكرى را خداوند، عمر طوالنى داده تا هر زمان كه 

و روى زمين را از عدالت پر سازد و  او را ظاهر فرمايدصالح دانست، 

 امامت آن بزرگوار متصل به قيامت است.

نيز هر يك از اين دوازده امام عليهم السالم عالوه بر اتّفاق تمام فرق 

اسالم بر فضيلت و علم و ورع آنها، همه داراى معجزات قاهرات 

ه امامت آن بزرگواران و الزمه يقين ب 57بودند كه در كتابها ثبت است

كه گفتار آنها همان گفتار رسول يقين به صدق آنهاست و اين

 خداست چنانى كه گفته رسول خدا صلى اهلل عليه و آله از خداست.

پس آنچه را كه ثابت و قطعى باشد از فرمايشات آنها واجب است 

پذيرفتن و اطاعت آن و از آن جمله است اخبار به ظهور مهدى عليه 

الم پس از غيبت طوالنى به تفصيلى كه در كتب روايات ثبت الس

است و براى اهل يقين حضور و غيبت امام، مساوى است. اللّهم عجّل 

 فرجه.

______________________________ 
 ر. ك: مدينة المعاجز. -(1)

 40آيين زندگى، ص: 

 به برزخ عقيده داشته باشد -16

 
 .ر. ك: مدينة املعاجز -(1)  57
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مسلمان حقيقى بايد به يقين بداند كه انسان با مرگ نيست و نابود 

و مرگ انسان زمان جدايى بين روان و بدن است و قطع  شودنمى

باشد وپس از اين جدايى، كالبد در خاك كلّى عالقه روح از تن مى

شود و روح در همان جدايى با فاسد و متالشى و در آخر، خاك مى

كل و صورت بمانند همين كالبد جسمانى بدن لطيفى است كه در ش

 شود.است و از شدت لطافت، به چشم حيوانى ديده نمى

كه پس از مرگ، از عقايد و اعمال و بايد يقين داشت به اين

پرسشهايى خواهد شد و بايد جوابهاى آنها را آماده داشت و امّا 

 دانستن كيفيّت و تفصيل آن الزم نيست.

الجمله ثواب و عقاب هست؛ نيز بايد يقين داشت كه در برزخ فى

مندى دارد تا برسد به [ از آثار عقايد و كردارش بهرهيعنى ]انسان

به  -نعوذ باللَّه -قيامت كبرى و ثواب كلّى الهى و بهشت جاودانى، يا

عذاب هميشگى. و بسيارى از مؤمنين كه كردارهاى ناروايى 

طورى شود بهعذاب برزخى، حساب آنها تسويه مىاند، به همان داشته

كه در قيامت هيچ گرفتارى ندارند و تفصيل گزارشات برزخ در 

 جا مراجعه شود.كتاب »معاد« نوشته شده به آن

طورى كه در [ بهو الزمه يقين مزبور سعى در تحكيم عقايد حقّه ]است

و نيز با  دل جاى گرفته باشد تا هنگام پرسش، گنگ و حيران نباشد

شتاب هر چه بيشتر به هر عمل خيرى از واجبات و مستحبّات دست 

 اندازد.

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   54 آيين زندگى   

 

خالصه، از كشتكارى براى حيات پس از مرگ خود، يك لحظه فارغ 

ننشيند؛ چون وقت، ضيق و هنگام درو نزديك است؛ زيرا فاصله بين 

هايش جز مرگ چيزى نيست و آن هم در هر انسان و برداشت نتيجه

 كند.سان را تهديد مىلحظه، ان

 41آيين زندگى، ص: 

 به قيامت معتقد باشد -17

يعنى روزى كه  مسلمان حقيقى بايد به »قيامت« يقين داشته باشد؛

شوند؛ روزى كه اوّلين و آخرين افراد بشر بر انگيخته شده و جمع مى

آفتاب و ماهتاب را ديگر نورى نيست؛ روزى كه كوهها در اثر 

گردد؛ روزى ، نرم مى58هاى پى در پى، خرد و مانند رملزلزله

امنيّت يك دسته با كمال شود؛ روزى كهزمين وآسمان عوض مىكه

و شادى و سفيدرويى، نامه عملشان به دست راست است و دسته ديگر 

رويى، نامه عملشان به در نهايت شدّت و اضطراب و اندوه و سياه

 دست چپ آنهاست.

را بزرگ ياد فرموده و اجمالًا روزى است كه خداوند عالم آن

طورى است كه بزرگان دين از ياد آن ترسناك و غمگين و گريان به

شدند و به راستى هر دل بيدارى، اوصاف آن روز را در و ناالن مى

شود و قرآن مجيد بخواند و دقّت كند، آرامش و قرار از او گرفته مى

 
 .ريگ، ريگ نرم، شن و ماسه) فرهنگ عميد( -(1)  58
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برد و از هول آن روز به خداوند پناهنده دل از دنيا و شهوات آن مى

 شود.مى

شود، هيچ لزومى ندارد و كه قيامت چه وقت بر پا مىدانستن اين

چنين دانستن بعض خصوصيّات و كيفيّات آن روز، نه الزم است و هم

نه نافع بلكه پرسش آنها بى جاست؛ زيرا از علوم مختصّه خداوند 

است. بلى بعض مواقف آن روز كه در قرآن مجيد به آن تصريح 

شده الزم است دانستن بلكه واجب است يقين به آن و آن مواقف 

 ب، شفاعت، بهشت و دوزخميزان، صراط، حسا عبارت است از:

 چنانچه ذكر خواهد شد.

 به وجود ميزان معتقد باشد -18

ها، خُلقها، گفتارها كه در قيامت تمام عقيدهواجب است يقين به اين

 و كردارهاى

______________________________ 
 ريگ، ريگ نرم، شن و ماسه )فرهنگ عميد(. -(1)

 42آيين زندگى، ص: 

يعنى مقدار ارزش درستيهايش و پستى و  شود؛يده مىهر فردى سنج

استحقاق عقوبت نادرستيهايش و در صورت اختالط درستى و 

 شود كه كدام يك بيشتر است.نادرستى سنجيده مى

مسأله »ميزان در قيامت« مكرّر در قرآن مجيد بيان شده و امّا كيفيّت 

ى انجام ميزان، چگونه اعمال سنجيده و به چه وسيله اين بررس
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گيرد، پس دانستن آن هيچ لزومى ندارد وچون در قرآن وسنّت مى

جاست. چيزى كه واجب قطعى بيانى نشده، پرسش از آن هم بى

[ به اعمال است همانا بررسى دقيق كردن هر فردى است ]نسبت

خودش و عقايد و اخالق و گفتار و كردارش را با ميزان قرآن و آل 

 له بسنجد.محمّد صلى اهلل عليه و آ

كه در موقف ميزان حاضرش كنند، در دنيا گناهانش را نيز پيش از آن

اى كه پاك كننده آن باشد، دقيقاً در نظر گيرد و از هريك توبه

 انجام دهد.

در تفسير منهج است كه: »روزى رسول خدا صلى اهلل عليه و آله اين 

رًا يَرَهُ* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ »فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْ آيه را خواند:

اللَّه صلى اهلل عليه و ، اعرابى حاضر بود و گفت: يا رسولذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ«

كند و بر آن عقاب آله! آيا خداى در قيامت به مثقال ذرّه اعتبار مى

 فرمايد؟مى

 خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: بلى.رسول

؛ اى واسواتاه وافضيحتاه گفت:اعرابى برخاست و گريان و ناالن، مى

 واى از رسوايى! اى واى از بدى و زشتى من!

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: دل اعرابى از ايمان با خبر 

زيرا نشانه ايمان و يقين به ميزان الهى در قيامت همانا  59شده است«.

 به فكر گناه و رسوايى

 
 .320/ 10تفسري منهج الصادقني:  -(1)  59
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______________________________ 
 .320/ 10تفسير منهج الصادقين:  -(1)

 43آيين زندگى، ص: 

كه نامه آن روز افتادن است، نه پرسشهاى بيهوده مانند پرسش از اين

كنند و چگونه ه وسيله ثبت مىعمل از چه جنس است؟ و مالئكه به چ

كه شود تمام گفتارها وكردارهاى شخص ثبت شود؟ غافل از اينمى

اينها از امور ملكوتى است و از ادراك بشرى دور است و بايد اجمالًا 

به آن ايمان آورد و آنچه را پروردگار خبر داده است بدان يقين 

ش ثبت است و كه گناهانش كه در نامه عملداشت و سعى كند بر اين

دهند و بايد بخواند ]و[ پاك شود به وسيله توبه از فردا به دستش مى

 آنها.

 به وجود پل صراط معتقد باشد -19

كه در قيامت جسرى به روى جهنّم واجب است يقين داشتن به اين

هر كه جهنّمى  شود و عموم خاليق بايد از آن بگذرند؛گذارده مى

شود و هركس بهشتى است، از گون مىاست از آن جسر به دوزخ سرن

 گذرد تا به بهشت برسد.آن به سالمت مى

و عبور از آن نيز مختلف است؛ گروهى مانند برق جهنده و گروه 

ديگر مانند باد گذرند و گروه ديگر مانند دويدن اسب، گروه ديگر 

مانند پياده و گروه ديگر با دست و پا و گروه ديگر مانند بچّه، خود را 

زمين كشند و خداوند »صراط« را براى مؤمنين عريض و براى  به
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گرداند و هموارى و ناهموارى آن و تاريكى و گناهكاران، باريك مى

 روشنى آن، بر حسب حاالت گذرندگان است.

هاى محشر بر روى صراط است و اهمّ در روايات ذكر شده كه عقبه

مهاى مردمان به آنها عقبه مرصاد است كه در آن از مظالم يعنى ظل

گردد و در روايات شود و عدل الهى آشكار مىيكديگر بررسى مى

چنين ذكر شده كه از گناهان مظلوم به مقدار ظلمى كه به او شده 

 گذارند و يا از حسنات ظالمبرداشته و بر عهده ظالم مى

 44آيين زندگى، ص: 

مظلوم  به مقدار ظلمى كه كرده، برداشته و به -اگر داشته باشد -

شود وبعضى از اهل ايمان كه در اين عقبه وامانده شوند، داده مى

خداوند از فضل خود صاحب حق را راضى فرموده و آن مؤمن را 

 نجات خواهد داد.

 به وجود حوض كوثر معتقد باشد -20

واجب است يقين داشتن به »كوثر« و آن نهرى است در بهشت يا 

ر ما بين ايله بصره و صنعاى حوضى است در محشر كه طولش به قد

تر از عسل و خوشبوتر از آبش سفيدتر از شير و شيرين يمن است.

اش ياقوت و مرجان و زبرجد است. اطراف آن مشك است. سنگريزه

قدحهايى به عدد ستارگان گذارده است. بوى عطر آن از هزار سال 

و شود رسد و هركس از آن آب بياشامد، سيراب مىراه به مشام مى

جاى ديگر نرود و كند از نزد آن بهبرد كه آرزو مىچنان لذّتى مى

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   59 آيين زندگى   

 

آن نهر متعلّق به رسول خدا صلى اهلل عليه و آله است و ساقى آن 

اميرالمؤمنين است و جز دوستان آل محمّد صلى اهلل عليه و آله براى 

 اى نيست.ديگران از آن بهره

 تقد باشدبه شفاعت چهارده معصوم عليهم السالم مع -21

كه حضرت رسول خدا صلى اهلل عليه واجب است يقين داشتن به اين

و آله وائمّه عليهم السالم در قيامت كسانى را از اهل ايمان كه با دين 

اى، وا مانده و گرفتارند، از آنها حق باشند و به واسطه گناه كبيره

 كنند.شفاعت مى

آنها را گرفته و به  خواهند، پسيعنى نجات آنها را از خداوند مى

كه در حديث متواتر، رسول خدا صلى اهلل رسانند؛ چنانبهشت مى

 60»ادّخرت شفاعتى ألهل الكبائر من امّتى«. عليه و آله فرمود:

______________________________ 
 .30/ 8بحاراألنوار:  -(1)

 45آيين زندگى، ص: 

اند ام شفاعت خود را براى آنهايى كه گناه كبيره كرده»ذخيره كرده

 از امّتم«.

خدا كه شفاعت رسولاند: »مستفاد از روايات آنو بعضى علما فرموده

 صلى اهلل عليه و آله و ائمّه عليهم السالم پنج قسم است:

 
 .30/ 8حباراألنوار:  -(1)  60
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شفاعت آنها براى خالصى از هول محشر و در اين شفاعت، تمام  -1

 ا بهره خواهند برد.امّته

شفاعت آنها درباره بعضى از اهل ايمان كه بى حساب به بهشت  -2

 روند.

شفاعت آنها در برداشته شدن عذاب از مؤمنين كه به سبب گناه  -3

 اند.كبيره، مستحقّ عذاب شده

شفاعت آنها در بيرون آوردن از آتش، مؤمنينى را كه به سبب  -4

 ند.اگناهان، در جهنّم افتاده

شفاعت آنها در بلند كردن مقام و درجه مؤمنى كه مقامش پايين  -5

 است«.

بايد دانست كه در آيات و روايات براى چند طايفه »شفاعت« ثابت 

 دهد كه از آن جمله:است؛ يعنى خداوند به آنها در شفاعت اذن مى

 پيغمبران، شهيدان، مالئكه، علما و مؤمنين كامل.

ناگفته نماند كه اعتقاد به شفاعت موجب غرور و جرأت بر گناه 

اند كه هركس در هر گفتهشود، چنانچه بعضى از بى خبران نمى

زمانى هر نوع گناهى داشته و هر اندازه كه باشد بدون هيچ عذابى 

 شفاعت به او خواهد رسيد تا سبب جرأت بر گناه كارى شود بلكه:

شرط قطعى رسيدن شفاعت آن است كه با ايمان و دين حق  اوّلًا:

، مرده باشد و كيست كه يقين داشته باشد كه با ايمان خواهد مرد
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خصوصاً با آنچه در قرآن و اخبار به آن اشاره شده كه گنهكارى، بى 

 باكى و بى بند و بارى، سبب

 46آيين زندگى، ص: 

 شود.زوال ايمان و مردن با كفر مى

شود كه در اثر زيادى گناه در اوايل مواقف قيامت، گاه مى و ثانياً:

اب بودن رسد بلكه پس از سالها در رنج و عذشفاعت به او نمى

رسد تا جايى كه پس از سالها بودن در جهنّم به شفاعت به او مى

 وسيله شفاعت از آن خالص شود.

و خالصه، اميد شفاعت موجب تقويت رجا به رحمت الهى با خوف 

جاست كه امر است؛ يعنى خوف از نرسيدن شفاعت به او و از اين

 شده از پروردگار بخواهيد تا شفاعت به شما برسد.

 للّهمّ ارزقنا شفاعة محمّد وآل محمّد.ا

 به وجود بهشت معتقد باشد -22

كه پروردگار از براى اهل ايمان واجب است يقين به اين

اى كه سزاوار بزرگى اوست، تدارك فرموده و در آن مهمانخانه

انواع پذيراييها از خوراكيها، آشاميدنيها، پوشيدنيها، ديدنيها، شنيدنيها، 

واع لذّات روحيّه مانند لقاى بزرگان است كه در رأس مناكحه و ان

باشند، مهيّا آنها حضرات محمّد و آل محمّد صلى اهلل عليه و آله مى

و اين نعمتها و  شده به تفصيلى كه در قرآن مجيد و روايات بيان شده
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لذّتها طورى است كه هيچ چشمى نديده و هيچ گوشى نشنيده و 

در دنياست ادراك نكرده و نخواهد خالصه، هيچ بشرى مادام كه 

جاست كه پرسش از حقيقت بهشت و فهميد كه چگونه است و از اين

[ برتر از جاست؛ زيرا ]بهشتمكان آن و بعض خصوصيّات آن بى

 ادراك بشر است و تا به آن نرسد، حقيقت آن را نتوان درك كرد.

توان فهميد و در قرآن مجيد بلى، چند مطلب راجع به بهشت كه مى

 به آنها

 47آيين زندگى، ص: 

 شود:اشاره شده و مختصراً بدون نقل شواهد تذكّر داده مى

هر مؤمنى كه در بهشت جايش دادند،  كه: بهشت ابدى است؛يكى آن

از  براى توقّف او در بهشت مدّت و نهايت نيست بلكه هميشگى است و

 او گرفته نخواهد شد.

نه در ذوات  شود؛كه: در بهشت هيچ تضاد و تناكر يافت نمىديگر آن

و نه به حسب حاالت؛ امّا در ذوات، پس تمام بهشتيان همه با هم مالئم 

طورى كه خوشى و ناز و نعمت و در كمال محبّت و انس هستند، به

روحيّه هر يك، عين خوشى ديگرى است تا جايى كه از لذّات 

 گى و مصاحبت يكديگر است.بهشتيان، تالقى و مقابله

خالصه، يك نفرى كه با همنشينان نامالئم باشد، در بهشت ديده 

 نخواهد شد.
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و امّا در حاالت: پس بهشتيان از اوّل ورودشان در بهشت در فرح و 

 سرور و شادى هستند و يك لحظه غم و غصّه عارض آنها نخواهد شد.

مان اوّل، داراى قوّه وقدرتند كه يك آنْ، ضعف و سستى و نيز از ه

ندارند. در حالت جوانى هستند كه پيرى ندارند. در صحّت و 

سالمتى هستند كه بيمارى ندارند. هميشه در ناز و نعمت و تماميّتى 

 هستند كه هيچ نوع نيازى و نقصى ندارند.

تى هستند كه در عزّتى هستند كه هيچ ذلّتى ندارند. و خالصه در حيا

 كند.هيچ موتى آنها را تهديد نمى

[ سلطنتى بال عزل دارند كه سلطنت تمام كره زمين نسبت نيز ]بهشتيان

به پادشاهى بهشتيان هيچ است؛ زيرا سلطان دنيوى، هر لحظه خطر 

كند و نيز به يك از هزار، عزل و بيمارى و مرگ او را تهديد مى

 -ميرد، ولى سلطنت بهشتيانام مىهايش نرسيده ناكآرزوها و اراده

باشد و ابدى و بدون مزاحم مى -اى از سلطنت الهى استكه نمونه

 سازد.در هر لحظه هر چه اراده كند و بخواهد مقرّر مى

اش هزار در دارد و مالئكه با كسب اجازه از هر درى بر او وارد غرفه

 شده تحيّت

 48آيين زندگى، ص: 

ر بخواهد، تمام بهشتيان را ضيافت كند، گويند و اگوتهنيت مى

توانايى دارد وسعه پادشاهى بهشتيان در روايات به تفصيل ذكر شده و 

 كافى است دقّت در اين آيه شريفه:
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 61»وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا«.

»زمانى كه ببينى بهشت را نعمت فراوان و پادشاهى بزرگى را 

 اهى ديد«.خو

را نسبت به كه در قرآن مجيد حيات دنيا و پادشاهى آندر حالى

 آخرت لهو و لعب بيان فرموده است.

نواخت نيست بلكه هر و نيز در بهشت، نعمتها و لذّتهايش مكرر و يك

 اى و نمايش فرحبخش على حده است.لحظه اگر بخواهد نعمت تازه

 شود.و نيز در هر جمعه، هركس هر چه دارد هفتاد برابر مى

و نيز لذّتهايش هيچ نوع المى ندارد؛ يعنى هر وقت بخواهد و ميل به 

هاى فرحبخش شنيدن ]را داشته اقعه و نغمهخوردن، آشاميدن، مو

كه گرسنگى يا طور دوام مشغول باشد بدون اينتواند بهباشد[، مى

تشنگى عارض آنها شود. درد معده و بى اشتهايى و خستگى و سستى 

و كثافات در آنها نيست تا جايى كه مو و  62ندارد و هيچ نوع قاذورات

مه نعمتهاى بهشت خالص و شود؛ چون هناخن بر بدنها ديده نمى

 لطيف است.

و نيز تمام موجودات بهشتى از پرتو حيات تامّه و حقيقيّه بهشتيان، همه 

گويند داراى شعورند تا جايى كه مرغان بهشتى، با بهشتيان سخن مى

و برگهاى درختان هنگام وزيدن نسيم بهشتى، به حركت آمده و از 

 
 .20انسان:  -(1)  61
 .مجع قاذوره: كار زشت، گناه فاحش، زنا، پليدى، مردار) فرهنگ عميد( -(2)  62
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آفريدگار دلهاى بهشتيان را هاى فرحبخش آنها به تسبيح و حمد نغمه

 كنند.غرق شادى مى

______________________________ 
 .20انسان:  -(1)

جمع قاذوره: كار زشت، گناه فاحش، زنا، پليدى، مردار  -(2)

 )فرهنگ عميد(.

 49آيين زندگى، ص: 

خيلى دوست دارم بيشتر از اوصاف بهشت بنويسم، امّا چون بنابر 

شود؛ وار نوشتن است، به همين مقدار قناعت مىاختصار و فهرست

ولى خواننده عزيز! »شنيدن كى بود مانند ديدن«. سعى كن چند 

روزى كه در دنيا هستى، خود را آماده رسيدن به اين ضيافتخانه 

هر نوع آلودگى و كثافتكارى و انواع حضرت پروردگار كن؛ يعنى از 

گناهان پرهيز نما و به انواع طاعات و عبادات، روح خود را قوّت ده 

و آيينه دل را صيقل زن و محبّت خدا و دوستانش را در آن جاى ده 

 و بدين وسيله به او نزديك شو.

خالصه، پاك شو تا در محل پاك با پاكان محشور شوى. بندگى خدا 

 دشاهى خدايى برسى. غالم او باش تا خواجه مطلق شوى.كن تا به پا

 به وجود دوزخ معتقد باشد -23

و آن گودالى  واجب است يقين داشتن به دوزخ در سراى آخرت

ها و سختيهايى كه است بى پايان كه در آن انواع رنجها و شكنجه
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به تفصيلى كه در قرآن مجيد و  -بيرون از ادراك بشرى است

كه مهمانخانه الهى  -و آن در برابر »بهشت« -شدهروايات ذكر 

زندانخانه خدايى است براى متمرّدين و گردنكشان جنّ و  -هست

 انس.

نيز در برابر بهشت كه دارالسالم و محل لطيفان و نرم دالن و پاكان 

است، دوزخ بيمارستانى است كه محل غليظها و سنگدلها و 

لبى آنها هيچ قابل درمان ناسالمهاست؛ يعنى افرادى كه بيمارى ق

اند، نباشد و آنها كسانى هستند كه با كفر، عناد و دشمنى با حق مرده

كه قرار دادن هر چيزى به جاى مناسب آن  -به حكم عدل الهى

بايد هميشه در بيمارستان بمانند و چون از انسانيّت هيچ  -است

 ندارند، بايد مالك دوزخ بر آنها مسلّط باشد.

اند كه ايمان به شان قابل عالج باشد وآنها كسانىبيمارى و آنهايى كه

 حق در

 50آيين زندگى، ص: 

دلشان باشد لكن قلب سليم ندارند؛ يعنى به بيمارى قلبى و خويهاى 

حيوانى و كردارهاى غير انسانى گرفتارند و خالصه، گناهكارند، بايد 

، مگر هر يك به مقدار پاك شدن از آن آلودگيها در دوزخ بمانند

كه پيش از رسيدن به آن مقدارى كه عدل الهى برايش مقرّر اين

 او برسد و او راپاك كرده، به بهشت رساند.داشته، شفاعت به
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بايد دانست آنچه در »حاالت بهشتيان« گفته شد، ضدّ آن براى 

برند، نه »دوزخيان« است؛ هميشه در گرسنگى و تشنگى به سر مى

كه چنان در فشارند كه براى عالج آن به مانند گرسنگى در دنيا بل

شوند و براى آرامش درد تشنگى، به خوردن زقّوم حاضر مى

دهند و از جهت آشاميدن حميم )آب جوشان دوزخ( تن در مى

مكان، چنان در فشارند بمانند فشار ميخ كوبيده شده در ديوار و چنان 

صّه، بينند و چنان در غدر تاريكى هستند كه دست خود را نمى

برند كه بيرون از ادراك بشرى است. و حسرت و ذلّتى به سر مى

ها در دوزخ است. و آنچه در قرآن مجيد و خالصه انواع شكنجه

روايات بيان شده، طورى است كه اگر خواننده آنها دل پاكى خالى 

شود، پوست بدنش به از قساوت داشته باشد، موها بر بدنش راست مى

جاست كه بزرگان اى كنده گردد و از اينلرزش آيد و دلش از ج

شدند و زدند، گريان و ناالن مىدين هنگام يادآورى آنها صيحه مى

گرديدند و نقل حاالت آن بزرگواران، گاهى غش كرده مدهوش مى

 موجب طول كالم است.

و نيز بايد دانست در دوزخ، عالوه بر عذابهاى جسمانى، چند نوع 

[ جسمانى است كه يكى از ]عذابهاى اشد ازعذاب روحى است كه

 آنها »يأس از نجات« است.

كه: گناهكارانى كه بايد به دوزخ روند، اگر در دل توضيح مطلب آن

اى باشد، پس آنها آنها ايمان به خدا جاى دارد، هر چند به مقدار ذرّه

دهند تا پس را در طبقه اوّل دوزخ )كه حبس موقت است( جاى مى

 ى كه بايد بمانند، آنها رااز گذشتن مقدار

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   68 آيين زندگى   

 

 51آيين زندگى، ص: 

بيرون بياورند و آنها كه يك ذرّه هم ايمان به خدا در دلشان نيست، 

در طبقات پايين )حبس ابدى( جاى دهند و آنها شش طبقه است و 

تر است تا تر و استحقاق عقوبتش بيشتراست، درطبقه پايينهر كه شقى

است و پس از جاى دادن هر فردى، اسفل السافلين كه جاى منافقين 

در طبقه مناسب با او، درهاى هفت طبقه به روى آنها بسته و مقفّل 

جا حبس طورى كه همه آنها بشنوند: اينكنند بهشود و ندا مىمى

ابدى است و كسى بيرون آمدنى نيست. اثر اين ندا در دوزخيان 

 بيش از همه عذابهاست.

ت كه بين دوزخيان است؛ يعنى همه ديگر موضوع تضاد و تناكرى اس

اند و در تالقى با هم كارشان فحّاشى و دشنام آنها با يكديگر دشمن

دادن و مالمت و سرزنش است؛ چه زخم زبانها كه از شياطين و مالك 

ها و سختيها ناله شنوند تا جايى كه از شكنجهدوزخ و مأمورين آن مى

شان بيش از انكنند، از ترس شماتتها كه اثرش در رونمى

 هاست.شكنجه

ديگر موضوع »حسرتهاى دوزخيان« است. گاهى كه بهشتيان و 

فهمند كه در آن بينند، مىدرجات آنها و محروميّتهاى خودشان را مى

هايى كه داشتند، دلشان را كباب حال، آتشهاى حسرت بيش از شكنجه

 كند.مى

 نمازش را ترك نكند -24
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هانى است كه در قرآن مجيد بر آن وعده »ترك نماز« از جمله گنا

جا كه وجوب نماز از احكام بديهى و و از آن عذاب داده شده.

ضرورى اسالم است، كسى كه از روى انكار نماز نخواند، كافر و از 

دين اسالم بيرون است؛ زيرا انكار نماز، انكار رسالت و قبول نداشتن 

، ولى اگر كسى نماز قرآن مجيد است و البتّه چنين كسى كافر است

را ترك را قبول داشته باشد ولكن از روى تنبلى و مسامحه كارى آن

 كند، »فاسق« است.

 52آيين زندگى، ص: 

امام صادق عليه السالم: »مردى در خدمت رسول خدا صلى اهلل  -

عليه و آله عرض كرد: مرا وصيّتى فرما. حضرت فرمود: نماز را از 

روى عمد ترك مكن؛ زيرا كسى كه از روى عمد نماز را ترك كند، 

پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله:  -63از ملّت اسالم بيرون است«.

كند، ترك نماز واجبى است عمداً، يا افر مى»چيزى كه مسلمان را ك

 64را نخواند«.خوار و سبك گرفتن نماز است كه آن

 -65و ]فرمود[: »نيست فاصله بين ايمان و كفر، مگر ترك نماز«. -

كند كه از حضرت صادق عليه السالم صدوق در علل الشرايع نقل مى

شوند، ولى پرسيده شد كه چرا زناكار و شرابخوار، كافر خوانده نمى

 شود؟تارك نماز كافر ناميده مى

 
 .5/ ح 42/ 4وسائل الشيعه:  -(1)  63
 .6/ ح 43 -42مهان:  -(2)  64
 .7/ ح 43مهان:  -(3)  65
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كه زنا و مثل آن بر اثر غلبه شهوت امام عليه السالم فرمود: براى اين

سبب استخفاف به آن؛ زيرا شود مگر به شود، ولى نماز ترك نمىمى

كند برد و به قصد بردن لذّت، زنا مىزناكار از اين عمل لذّت مى

 66برد«.وتارك نماز از ترك آن لذّتى نمى

شود كه ترك واجبات اگر از روى سبك از اين حديث آشكار مى

 گرفتن دين باشد، كفر است.

نيست كسى كه  فرمايد: »از ماپيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -

 67نماز را خوار شمارد«.

و در حديث ديگر است كه ]پيامبر صلى اهلل عليه و آله فرمود[: »به 

رسد و نيست از من كسى كه مُسكرى بخورد و بر شفاعت من نمى

حوض كوثر وارد نخواهد شد كسى كه شراب بخورد، نه؛ به خدا 

 68قسم!«.

مود: »به شفاعت ما حضرت صادق عليه السالم هنگام وفاتش فر -

 بيت عليهم السالماهل

______________________________ 
 .5/ ح 42/ 4وسائل الشيعه:  -(1)

 .6/ ح 43 -42همان:  -(2)

 
 .2/ ح 41مهان:  -(4)  66
 .8/ ح 26مهان:  -(5)  67
 .7/ ح 269/ 3فروع كاىف:  -(6)  68
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 .7/ ح 43همان:  -(3)

 .2/ ح 41همان:  -(4)

 .8/ ح 26همان:  -(5)

 .7/ ح 269/ 3فروع كافى:  -(6)

 53آيين زندگى، ص: 

رسول خدا صلى اهلل  -69ماز را سبك شمارد«.رسد كسى كه ننمى

فرمايد: »كسى كه نماز خود را سبك گيرد و در بجا عليه و آله مى

فرمايد؛ شش آوردنش سستى نمايد، خداوند او را به پانزده بال مبتال مى

بال در دنيا و سه تا در موقع مردنش و سه در قبر و سه در قيامت و 

 آيد، امّا شش بالى دنيوى:ىهنگامى كه از قبر خود بيرون م

 .[دارداو بر مى] خداوند بركت را از عمر -1

 دارد.اش بر مىروزى [بركت را از] و -2

 دارد.از صورت او نشانه نيكوكاران را بر مى -3

 شود و براى آن اجرى ندارد.هر كار خيرى كند، پذيرفته نمى -4

 شود.دعايش مستجاب نمى -5

 اى ندارد.از دعاى نيكوكاران بهره -6

 
 .6/ ح 25 /4وسائل الشيعه:  -(1)  69
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 و سه باليى كه هنگام مردنش براى اوست:

 ميرد.كه: با ذلّت و خوارى مىاوّل آن

 دهد.دوّم: با گرسنگى جان مى

. و حالت عطش او طورى [واهد مردخ] سوّم: با تشنگى و حالت عطش

 شود.است كه اگر از نهرهاى دنيا بياشامد، سيراب نمى

 رسد:سه باليى كه در قبر به او مى

شود كه او را فشار دهد و كه: ملكى در قبر به او گماشته مىيكى آن

 زجر نمايد.

 گردد.ديگر قبرش برايش تنگ مى

 .كه: قبرش تاريك و در ظلمت استسوّم آن

 و سه بالى قيامتش:

______________________________ 
 .6/ ح 25/ 4وسائل الشيعه:  -(1)

 54آيين زندگى، ص: 

كشاند براى حساب در موقف كه: ملكى او را بر صورتش مىيكى آن

 نگرند.حساب و مردمان به او مى

 شود.كه: در حسابش سختگيرى مىديگر آن
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فرمايد و او را پاكيزه ت به او نمىكه: خداوند نظر رحمسوّم آن

امام صادق عليه السالم  -70«.كند و برايش عذاب دردناكى استنمى

شود از ]فرمود[: »نخستين عملى كه در قيامت از آن بازخواست مى

شود و اگر پذيرفته شد، اعمال ديگر هم پذيرفته مى نماز است، بنده،

 71شود«ىاگر قبول نشد، كارهاى ديگرش هم رد كرده م

و نيز از آن حضرت پرسيدند: »بزرگترين عملى كه بندگان به  -

 شوند چيست؟پروردگار خود به سبب آن نزديك مى

حضرت فرمود: پس از شناسايى خدا و پيغمبر و امام عليهم السالم، با 

بينى كه بنده نيكوكار حضرت شناسم: آيا نمىتر از نماز نمىفضيلت

مسيح عليه السالم گفت: خداوند به من وصيّت و سفارش فرموده به 

و افضل اعمال را از  72نماز خواندن و زكات دادن تا زنده هستم«.

اهلل عليه و آله پرسيدند، فرمود: »نمازى است كه در  خدا صلىرسول

 73اوّل وقت آن بجا آورده شود«.

امام باقر عليه السالم فرمود: »نماز ستون دين است مَثَل نماز مانند  -

چوب وسط خيمه است كه تا آن برقرار است، طنابها و ميخهاى خيمه 

ناب هم ثابت است و هر وقت آن چوب، كج و شكسته شود، ميخ و ط

 74افتد«.از جاى خود كنده خواهد شد و خيمه مى

 
 .1/ ح 24/ 3مستدرك الوسائل:  -(1)  70
 .46/ ح 25/ 83حباراألنوار:  -(2)  71
 .1/ ح 264/ 3فروع كاىف:  -(3)  72
 .50/ ح 226/ 82حباراألنوار:  -(4)  73
 .12/ ح 27/ 4وسائل الشيعه:  -(5)  74
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______________________________ 
 .1/ ح 24/ 3مستدرك الوسائل:  -(1)

 .46/ ح 25/ 83بحاراألنوار:  -(2)

 .1/ ح 264/ 3فروع كافى:  -(3)

 .50/ ح 226/ 82بحاراألنوار:  -(4)

 .12/ ح 27/ 4وسائل الشيعه:  -(5)

 55آيين زندگى، ص: 

و هركس به ايمان خود  حضرت صادق عليه السالم در شرح آيه: -

فرموده: »از مورد اين آيه ترك كردن  كافر شود، عملش باطل است،

امام باقر عليه السالم ]فرمود[:  -75نماز بدون مرض و گرفتارى است«.

گذارده شده: نماز، زكات، حج، روزه و »دين اسالم بر پنج چيز بنا 

 76واليت«.

 به تارك نماز كمك نكند -25

روايات بسيارى، در شدّت عقوبت كمك به ترك كننده نماز رسيده  -

 از آن جمله: است،

فرمايد: »كسى كه ترك كننده پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -

ثل اين است كه هفتاد نماز را به دادن طعامى، يا لباسى يارى كند، م

 
 .15/ ح 97/ 72حباراألنوار:  -(1)  75
 .1/ ح 18/ 2اصول كاىف:  -(2)  76

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   75 آيين زندگى   

 

پيغمبر را كشته كه اوّل آنها آدم و آخر آنها محمّد صلى اهلل عليه و 

نيز فرمود: »كسى كه جرعه آبى به تارك الصلوة بدهد  -77آله است«.

[ جنگ مثل اين است كه با من و جميع پيغمبران طرف شده و ]با آنان

و نيز فرمود: »كسى كه به روى تارك الصلوة  -78كرده است«.

بخندد، مثل اين است كه هفتاد مرتبه خانه كعبه را خراب كرده 

 79باشد«.

 نماز را به وقت بخواند -26

رسد فرمايد: »به شفاعت من نمىپيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى

 كسى كه نماز واجبى را

______________________________ 
 .15/ ح 97/ 72بحاراألنوار:  -(1)

 .1/ ح 18/ 2اصول كافى:  -(2)

 .51/ 4لئالى األخبار:  -(3)

 همان. -(4)

 همان. -(5)

 56آيين زندگى، ص: 

 
 .51/ 4لئاىل األخبار:  -(3)  77
 .مهان -(4)  78
 .مهان -(5)  79
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و  -80پس از داخل شدن وقتش، تأخير بيندازد تا وقت آن بگذرد«.

نيز فرمود: »تا وقتى كه شخص مواظب باشد نمازهاى پنجگانه شبانه 

وقت خود بجا آورد، شيطان از او ترسناك است و نزديكش  روز را در

كند تا شود و هرگاه آنها را ضايع ساخت، شيطان بر او جرأت مىنمى

 81او را داخل در گناهان بزرگ كند«.

فرمايد: »كسى كه نماز واجب را در حضرت باقر عليه السالم مى -

بر آن مقدّم  را بشناسد و چيزى راوقتش بخواند در حالى كه حقّ آن

نويسد )يعنى او را ندارد، خداوند برايش خالصى از عذاب را مى

را بخواند و كار فرمايد( و كسى كه در غير وقت نماز آنعذاب نمى

دنيا را بر نماز مقدّم بدارد، پس امر او با خداست، اگر خواست او را 

 فرمايد )؛ يعنى نجات قطعىآمرزد و اگر خواست او را عذاب مىمى

روايات وارده درباره لزوم مواظبت اوقات نماز و  -82برايش نيست(«.

بجا آوردن آن در وقت، بسيار و زياد سفارش شده كه در اوّل وقت 

بجا آورده شود و بدون عذر از اوّل وقت تأخير انداخته نشود و 

ترين حاالت، نماز اوّل وقت را ترك پيشوايان ما در سخت

 است كه: فرمودند؛ چنانچه در ارشاد القلوب مروىنمى

»حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم در جنگ صفّين، يك روز مشغول  -

نگريستند. ابن جنگ بودند و در آن حال بين دو صف به آفتاب مى

 
 .13/ ح 111/ 4وسائل الشيعه:  -(1)  80
 .12مهان: ح  -(2)  81
 .23/ ح 114مهان:  -(3)  82
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خواهم زوال را )كه نگريد؟ فرمود: مىعبّاس پرسيد: چرا به آفتاب مى

 اوّل وقت نماز ظهر است( بشناسم تا نماز بخوانم.

ا در اين گيرودار اشتغال به جنگ، جاى نماز ابن عبّاس گفت: آي

 خواندن است؟

جنگيم؟ جنگ ما با آنها آن حضرت فرمود: ما براى چه با اين قوم مى

 براى اين

______________________________ 
 .13/ ح 111/ 4وسائل الشيعه:  -(1)

 .12همان: ح  -(2)

 .23/ ح 114همان:  -(3)

 57آيين زندگى، ص: 

 ه نماز بر پا شود«.است ك

گويد: »آن حضرت هيچ گاه نماز شب را ترك ابن عبّاس مى -

 ترين شبهاى جنگ صفّين(«.نفرمود حتّى در ليلة الهرير )سخت

 نمازش را صحيح بخواند -27

طور صحيح خواند، تارك نماز نيست و تكليف از كسى كه نماز را به

لكن براى پذيرفته شدن آن در  او ساقط شده و عقابى هم ندارد

درگاه حضرت ربوبى و رسيدن به آثار و ثوابهاى بزرگى كه براى آن 
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تر، حضور قلب است كه است، شرايط ديگرى است كه از همه مهم

رايط قبول را هم رعايت كند، به اگر بتواند شخص نمازگزار ش

رسد كه از هيچ عمل ديگرى، به چنين اى مىدرجات و مقامات عاليه

جا به ذكر چند روايت اكتفا در اين 83رسد.مقامات و درجاتى نمى

 شود و اميد است كه نافع واقع شود:مى

فرمايد: »كسى كه دو ركعت نماز حضرت صادق عليه السالم مى -

شود در گويد، از نماز فارغ مىى كه بداند چه مىبخواند در حال

كه آمرزيده كه بين او و پروردگارش نيست گناهى مگر اينحالى

فرمايد: »آنچه از نمازت با حضور قلب بجا و نيز مى -84شده است«.

آوردى، همان را دارى، پس اگر انسان در تمام نماز، غافل باشد، يا 

شود و بر صورت نماز[ پيچيده مى را ترك كند، ]آنكه آداب آناين

حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم  -85شود«.صاحبش زده مى

 فرمايد: »نبايد يكى از شما از روى كسالتمى

______________________________ 
 شهيدثانى، اسرار الصلوة. -(1)

 .12/ ح 266/ 3فروع كافى:  -(2)

 .1/ ح 477/ 5وسائل الشيعه:  -(3)

 58زندگى، ص:  آيين

 
 .شهيدثاىن، اسرار الصلوة -(1)  83
 .12/ ح 266/ 3فروع كاىف:  -(2)  84
 .1/ ح 477 /5وسائل الشيعه:  -(3)  85

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   79 آيين زندگى   

 

و خستگى و در حال چرت زدن، مشغول نماز شود و نبايد در حال 

نماز، حديث نفس كند و به غير نماز سرگرم گردد؛ زيرا در حال نماز 

در حضور پروردگارش قرار گرفته و براى بنده از نمازش به مقدارى 

پيغمبر اكرم صلى اهلل  -86است كه در آن حضور قلب داشته است«.

طور اختصار بجاآورده فرمايد: »دو ركعت نماز كه بهآله مى عليه و

[ در معانى نماز فكر كند، كه با حضور قلب باشد و ]انسانشود در حالى

 87بهتر از اين است كه تمام شب را به عبادت به سر برد«.

و نيز فرمود: »خداوند نماز كسى را كه قلبش حاضر نباشد،  -

كه به فرمايد: »وقتىعليه السالم مىحضرت صادق  -88پذيرد«.نمى

ايستى، دلت را براى آن آماده كن؛ زيرا هرگاه براى نماز نماز مى

فرمايد و اگر رو روى آورى خدا هم به رحمت به تو رو مى

شود گيرد، پس گاه مىبرگردانى، خدا هم نظر رحمتش را از تو مى

س آن به مقدار شود مگر ثلث، يا ربع، يا سدكه از نماز پذيرفته نمى

حضور قلب نمازگزار وكسى كه در تمام نمازش غافل باشد، خداوند 

 89فرمايد«.چيزى به او مرحمت نمى

فرمايد: »پبغمبر اكرم صلى اهلل عليه و حضرت باقر عليه السالم مى -

آله در مسجد نشسته بود كه مردى وارد شدو مشغول نماز شد و ركوع 

و سجود نمازش را تمام نكرد )ذكر واجب را در آنها ترك، يا درست 

نخواند، يا طمأنينه و آرامش بدن را ترك كرد( پس رسول خدا صلى 

 
 .4/ ح 477/ 5وسائل الشيعه:  -(1)  86
 .5/ ح 478مهان:  -(2)  87
 .8/ ح 109/ 4مستدرك الوسائل:  -(3)  88
 .7مهان: ح  -(4)  89
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گذارد مانند كالغ كه له فرمود: سر خود را بر زمين مىاهلل عليه و آ

دارد، اگر اين شخص بميرد در زند و بر مىمنقارش را به زمين مى

 90حالى كه نمازش اين باشد، بر دين من نمرده است«.

______________________________ 
 .4/ ح 477/ 5وسائل الشيعه:  -(1)

 .5/ ح 478همان:  -(2)

 .8/ ح 109/ 4مستدرك الوسائل:  -(3)

 .7همان: ح  -(4)

 .6/ ح 268/ 3فروع كافى:  -(5)

 59آيين زندگى، ص: 

فرمايد: »دزدترين دزدها نيز پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -

اللَّه صلى اهلل عليه كسى است كه از نمازش بدزدد. گفته شد يا رسول

دزدد؟ فرمود: ركوع و سجود نماز را تمام چگونه از نمازش مىو آله 

فرمايد: »كسى كه ركوع و سجود نمازش و مى -91دهد«.انجام نمى

 92را درست انجام ندهد، مثل اين است كه نماز نخوانده است«.

فرمايد: »كسى كه ركوع و سجود و ساير واجبات نمازش و نيز مى -

رود در حالى كه نورانى است و باال مى را صحيح انجام دهد، آن نماز

 
 .6/ ح 268/ 3فروع كاىف:  -(5)  90
 .2/ ح 110/ 4مستدرك الوسائل:  -(1)  91
 .1/ ح 421مهان:  -(2)  92
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گويد: بر شود و مىدرخشندگى دارد و درهاى آسمان برايش باز مى

گويند: من محافظت كردى، خدا تو را حفظ كند، پس مالئكه مى

 صلوات و رحمت خداوند بر صاحب اين نماز باد.

رود در و اگر واجبات نماز را درست انجام ندهد، نماز باال مى

گويد: شود و مىكه تاريك است و درهاى آسمان بر او بسته مىحالى

مرا ضايع ساختى، خدا تو را ضايع كند و آن نماز بر صورتش زده 

 شود«.مى

و نيز فرمود: »هر چيزى را صورتى است كه اعظم و اشرف اجزاى  -

اوست و صورت دين شما نماز است، پس نبايد يكى از شما نماز خود 

 93به منزله صورت بدن ديانت است«. را زشت سازد كه

 نمازهاى فوت شده را قضا كند -28

سستى كردن در قضاى نمازهاى واجبى كه از انسان ترك شده جايز 

اش باقى باشد، واجب است و چنانچه چيزى از نماز قضا بر ذمّه نيست

وصيّت كند كه پس از مردنش بجا آورند و هرگاه وصيّت كرد، بر 

 شود كه از بابتىوصى او واجب م

______________________________ 
 .2/ ح 110/ 4مستدرك الوسائل:  -(1)

 .1/ ح 421همان:  -(2)

 
 .5/ ح 26/ 3مهان:  -(3)  93
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 .5/ ح 26/ 3همان:  -(3)

 60آيين زندگى، ص: 

ثلث مالش آنچه را گرفته از نماز و روزه استيجار نمايد و اگر وصيّت 

رگش واجب است نكرد، يا مالى نداشت تا وصيّت كند، بر پسر بز

اش را بخواند، يا اجير بگيرد و اگر پسر نداشته نمازهاى فوت شده

باشد، هر چند در صورت وصيّت نكردن بر ساير ورثه واجب نيست 

لكن احتياط آن است كه ساير ورثه، يا بجا آورند، يا هر يك به قدر 

 سهم خود، استيجار نمايند.

 نماز شب را فراموش نكند -29

تر و با ند كه در بين نمازهاى مستحب از همه با فضيلتناگفته نما

خصوصاً »نافله شب« كه يازده ركعت و  اثرتر، نوافل يوميّه است،

وقت آن نصف دوّم شب تا طلوع فجر است و آيات و روايات درباره 

فضيلت سحر خيزى و نماز شب و استغفار در سحر، بسيار است. و 

خالصه، هركس به هر مقامى كه رسيده به بركت سحر خيزى بوده؛ 

 شود:چنانچه از آيه شريفه اين مطلب استفاده مى

اى از شب را بيدار باش به نماز خواندن و اين واجبى است ه»و پار

)زايد بر نمازهاى يوميّه( براى تو، اميد است كه پروردگارت تو را به 

يعنى مقامى كه در آن تمام مردم، تو را  94مقام محمود بپا دارد«.

 ستايش كنند و آن مقام شفاعت كبرى است.

 
 .79اسراء:  -(1)  94
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شود كه نماز شب تنها بر رسول خدا صلى اهلل از اين آيه استفاده مى

عليه و آله واجب شده و بر امّتش براى آسان كردن كار بر آنها 

واجب نشده بلكه مستحبّ مؤكّد است؛ يعنى اگر شب را تا صبح 

بخوابند و نماز شب را ترك كنند، عذابى ندارند بلكه برايشان آن 

پذير است از رسيدن به مقامات و درجات كه نامحروميّتهاى جبران

 اساس آنها شيعه آل محمّد شدن است.

______________________________ 
 .79اسراء:  -(1)

 61آيين زندگى، ص: 

 روايات و تأكيد در نماز شب

فرمايد: »از شيعيان ما نيست كسى كه حضرت صادق عليه السالم مى -

فرمايد: »كسى باقر عليه السالم مىحضرت  -95خواند«.نماز شب نمى

كه كه ايمان به خدا و روز جزا دارد، نبايد شب را روز كند مگر اين

 96نماز شب را بخواند«.

عجّل اللَّه تعالى  -و در توقيع مبارك حضرت حجّة بن الحسن -

فرمايد كه بر تو باد به به ابن بابويه، سه مرتبه تأكيد مى -فرجه

 نمازشب:

 97الة الليل«.»وعليك بص

 
 .321روضة الواعظني:  -(1)  95
 .19/ ح 145/ 87حباراألنوار:  -(2)  96
 .3/ ح 64/ 3مستدرك الوسائل:  -(3)  97
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رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »نماز شب سبب خشنودى  -

پروردگار و دوستى مالئكه و سنّت پيغمبران و سبب نور معرفت و 

اصل ايمان و راحتى بدنها و كراهيت شيطان و وسيله پيروزى بر 

دشمنان و موجب اجابت دعا و پذيرفته شدن اعمال، و زيادتى روزى 

ان صاحب خود و ملك الموت و چراغ و فرش قبر و و شفيع مي

پاسخگو از نكير و منكر و مونس و زيارت كننده صاحب خود در 

اى است از قبرش تا روز قيامت است و چون روز قيامت شود، سايه

رحمت بر سر صاحبش و تاج است بر سرش و پوشش است بر تنش و 

حجّتى است اى است بين او و آتش و نورى است در جلوش و پرده

براى او نزد پروردگار و سبب سنگينى حسنات و وسيله عبور از صراط 

 و كليد درب بهشت است«.

 كيفيّت نماز شب

هشت ركعت به نيّت »نماز شب« به صورت چهار تا دو ركعتى به هر 

 اى كهسوره

______________________________ 
 .321روضة الواعظين:  -(1)

 .19/ ح 145/ 87بحاراألنوار:  -(2)

 .3/ ح 64/ 3مستدرك الوسائل:  -(3)

 62آيين زندگى، ص: 
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بخواهد، پس از آن دو ركعت به نيّت »شفع« و پس از سالم، يك 

ركعت به نيّت وتر بخواند و اگر مجال باشد، در قنوت وتر، هفتاد، يا 

يصد مرتبه »العفو« و آمرزش جويى براى صد مرتبه »استغفار«، يا س

چهل مؤمن، بسيار خوب است و دعاهاى رسيده از اهل بيت عليهم 

 18از صحيفه سجّاديّه و دعاهايى كه در جلد  32السالم بويژه دعاى 

 بحار نقل شده، رستگارى بزرگى است خداوند همه را موفّق بدارد.

 روزه بگيرد -30

ن عذر شرعى، روزه ماه رمضان را مسلمان حقيقى در صورت نداشت

چرا كه وجوب روزه رمضان از ضروريّات دين اسالم  كند؛ترك نمى

و منكر آن مرتد و واجب القتل است. اگر كسى از روى علم و عمد 

را ترك كند در حالى كه منكر وجوبش نباشد، بايد او بدون عذر، آن

م شرع صالح تازيانه، يا هر مقدار كه حاك 25را تعزير كرد؛ يعنى 

بداند، او را بزند و اگر تكرار نمود، براى بار دوّم نيز تعزير و در مرتبه 

 سوّم بايد كشته شود.

فرمايد: »كسى كه يك روز از ماه حضرت صادق عليه السالم مى

رمضان مبارك را بدون عذر، افطار كند، حقيقت ايمان از او بيرون 

به روزه ماه رمضان را بدون و نيز فرمود: »كسى كه سه مرت 98رود«.مى

عذر، افطار كند و او را در هر سه مرتبه نزد امام حاضر كرده باشند، 

 در مرتبه سوّم بايد كشته شود«.

 
 .281ثواب األعمال:  -(1)  98
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 در راه خدا جهاد كند -31

»جهاد در راه خدا« مثل نماز و روزه، يكى از اركان و دعايم اسالم 

خبار در چنانچه در روايات به آن تصريح شده و آيات و ا است؛

 اهمّيّت و فضيلت آن و تهديد بر ترك آن، بسيار است.

______________________________ 
 .281ثواب األعمال:  -(1)

 63آيين زندگى، ص: 

 اقسام جهاد

 جهاد بر چند قسم است:

جنگ كردن با كفّار، ابتدا براى دعوت كردن ايشان به  اوّل: [قسم]

اذن امام  اسالم و اين قسم از جهاد را شروطى است كه از آن جمله

و چون در زمان ما امام عليه السالم  عليه السالم يا نايب خاصّ اوست

 غايب و نايب خاص نيز ندارد، جهاد ابتدايى ساقط است.

اند تا ه به مسلمين هجوم كردهجنگ كردن با كفّارى ك قسم دوّم:

را از بين ببرند. در اين قسم از جهاد، اذن امام عليه اسالم و آثار آن

السالم يا نايب او شرط نيست بلكه بر عموم مسلمين حتّى زنها در 

صورت توانايى واجب است )به وجوب كفايى( جنگ كنند و از 

 بين ببرند. حريم اسالم دفاع نمايند و شرّ اجانب و كفّار را از
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جنگ كردن با جمعى از كفّار كه براى كشتن و غارت  قسم سوّم:

آورند، هر چند غرضشان كردن اموال جمعى از مسلمين هجوم مى

تغيير دين و بر انداختن اسالم نباشد، در اين قسم هم اذن امام يا 

 نايب او شرط نيست.

جهاد در مقام دفاع از جان و ناموس و مال است. بر هر  قسم چهارم:

خواهد او يا مسلمان است نسبت به كسى كه مىمسلمانى واجب 

ديگرى را بكشد، يا بخواهد به ناموس او يا مسلمان ديگرى تجاوز 

كند، يا بخواهد مال واجب الحفظ او يا مسلمان ديگرى را ببرد، در 

صورت توانايى و امن از خطر، بايد از خودش و ديگرى دفاع كند؛ با 

ين چهار قسم، احكام و رعايت شرايط دفاع و براى هر يك از ا

 فروعات زيادى است كه در كتب فقهى ذكر شده است.

 زكات مالش را بدهد -32

گويد: »در حديث آمده كه هر كه را در تفسير منهج الصادقين مى -

را ادا خداوند مالى عطا فرمود و آن كس از روى بخل، زكات آن

 ننمود، روز قيامت مال او به

 64آيين زندگى، ص: 

شود كه از بسيارى زهر وحدّت او، رت مارى بزرگ ممثّل مىصو

موى بر سرش نمانده باشد و دو نقطه سياه زير چشمهايش آشكار بُود و 

ترين اقسام مارهاست، پس آن مار طوقى بر چنين مارى، موذى

گردن او شده، هر دو كناره روى وى و دهن او را بگيرد و به نطق 
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مال توأم كه در دنيا به آن بر  آيد و از روى سرزنش گويد: من

 99كردى«.ديگران فخر مى

گنج را از دل برون كن 

 مال را بفكن ز چشم
 

مال تو مارست در معنى و 

 گنجت اژدهاست

 

اى و نيز از حضرت باقر عليه السالم مروى است كه: »هيچ بنده -

كه آن مال به صورت نباشد كه منع زكات از مال خود كند مگر اين

جود تا حسابش اژدهايى از آتش در گردن او شود و گوشت او را مى

 100تمام شود«.

و نيز از آن حضرت مروى است: »هيچ خويشى نباشد كه يكى از  -

او آيد و از او طلب كند از زيادى آن چيزى كه خداوند به  اقربا نزد

او اعطا كرده و او بخيلى كند و چيزى به او ندهد مگر حق تعالى 

اژدهايى از دوزخ بيرون آورد و آن اژدها زبان را گرد دهان خود 

 101كه بيايد و برگردن او طوق زند«گرداند تا اين

اى يست صاحب طال ونقرهفرمايد: »نحضرت صادق عليه السالم مى -

كه در تفسير قمى است( را كه زكات واجبش )يا خمس واجبش چنان

كه خداوند روز قيامت او را در بيابان مسطّح و صافى ندهد مگر اين

فرمايد كه از زيادتى فرمايد و اژدهايى را بر او مسلّط مىحبس مى

د و كنكند و او فرار مىسم موهاى سرش ريخته و قصد او را مى

 
 839/ 2تفسري منهج الصادقني:  -(1)  99

 .399مهان:  -(2)  100
 .399مهان:  -(3)  101
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تواند فرار كند، دستش را داند كه نمىشود و مىچون عاجز مى

جود مانند جويدن فحل )شتر آورد، پس دستش را مىنزديكش مى

فرمايد: و شود چنانچه خداوند مىنر( پس در گردنش طوقى مى

 نيست هيچ صاحب گوسفند

______________________________ 
 398/ 2تفسير منهج الصادقين:  -(1)

 .399همان:  -(2)

 .399همان:  -(3)

 65آيين زندگى، ص: 

كه خداوند روز و گاو و شتر كه زكات مال خود را ندهد مگر اين

كند و او را هر صاحب سمى، پا قيامت او را در بيابان صافى حبس مى

كند و نيست كند و هر حيوان صاحب نيشى، او را پاره مىمال مى

هيچ صاحب درخت نخل، يا انگور، يا زراعت كه زكات آنها را ندهد 

شود تا زمين تا هفت طبقه طوقى به گردنش مىكه آن قطعه مگر اين

فرمايد: »خداوند زكات حضرت باقر عليه السالم مى -102روز قيامت«.

را همراه با نماز قرار داده و فرمود: نماز را برپا داريد و زكات را 

بدهيد، پس كسى كه نماز بخواند و زكات ندهد مثل اين است كه 

 103م هستند«.نماز نخوانده است؛ زيرا هر دو با ه

 
 .19/ ح 506 -505/ 3فروع كاىف:  -(1)  102
 .2/ ح 22/ 9وسائل الشيعه:  -(2)  103
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نيز فرمود: »روزى رسول خدا صلى اهلل عليه و آله در مسجد بودند،  -

پس پنج نفر را به اسم خواند و فرمود: برخيزيد و از مسجد ما بيرون 

حضرت  -104دهيد«.رويد و در آن نماز نخوانيد؛ زيرا شما زكات نمى

ام فرمايد: »كسى كه زكات مالش را ندهد هنگصادق عليه السالم مى

كند كه او را به دنيا برگردانند تا زكات بدهد و اين مرگش طلب مى

است فرمايش خداوند در قرآن كه: پروردگارا! مرا برگردان ... )تا 

 105آخر آيه(«.

گويد: »پروردگارا! مرا به دنيا باز گردان تا كار يعنى هنگام مرگ مى

نه چنين  گويندنيكى در مالى كه گذاشتم انجام دهم، پس به او مى

 است )؛ يعنى برگشتنى نيست(«.

فرمايد: »زمانى كه مردم حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم مى -

ها و معدنها برداشته زكات ندهند، بركت از زراعتها، ميوه

پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله فرمود: »به وسيله  -106شود«.مى

 صدقه دادن، بيماران خود را درمان كنيد

______________________________ 
 .19/ ح 506 -505/ 3فروع كافى:  -(1)

 .2/ ح 22/ 9وسائل الشيعه:  -(2)

 .7/ ح 24همان:  -(3)

 
 .7/ ح 24مهان:  -(3)  104
 .16/ ح 27مهان:  -(4)  105
 .551/ 1سفينة البحار:  -(5)  106
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 .16/ ح 27همان:  -(4)

 .551/ 1سفينة البحار:  -(5)

 66آيين زندگى، ص: 

و درهاى بال را به وسيله دعا كردن، ببنديد و مالهاى خود را به وسيله 

حضرت صادق عليه السالم فرمود:  -107زكات دادن، نگه داريد«.

شوند، هايى است كه انتقام كشنده ناميده مى»خداى را در زمين بقعه

اى مالى داد و آن بنده حقّى را كه خدا پس هرگاه خدا به بنده

ها را بر او مسلّط اى از اين بقعهآن مال ندهد، بقعه واجب فرموده از

را آباد كند( پس آن مال را در آن كند آنفرمايد )يعنى ميل مىمى

 108گذارد«.را براى ديگران مىميرد و آنكند، پس مىصرف مى

فرمايد: »جز اين نيست كه خداوند حضرت صادق عليه السالم مى -

واجب فرمود واجبى را كه ستوده براى فقرا در مال ثروتمندان 

شوند مالداران مگر به پرداختن آن و آن زكات است كه به نمى

 109شوند«.شود و مسلمان ناميده مىدادنش، ريختن خونشان حرام مى

يعنى اگر مالداران )از روى انكار( زكات واجب را ندهند، مسلمان 

 نيستند و خونشان حرمتى ندارد.

م فرمود: »كسى كه به مقدار يك قيراط )يك امام صادق عليه السال -

بيستم دينار( از زكات واجب را ندهد پس نه مؤمن است و نه مسلمان 

 
 .24/ ح 29/ 9وسائل الشيعه:  -(1)  107
 .247/ 1دعائم اإلسَلم:  -(2)  108
 .2/ ح 32 /9وسائل الشيعه:  -(3)  109

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   92 آيين زندگى   

 

وهمان است كه خداوند حالش را هنگام مردنش خبرداده كه 

گويد: پروردگارا! مرا به دنيا برگردان تا كار نيكى در تركه خود مى

 110انجام دهم«.

مقدار قيراطى از زكات را ندهد پس )بى  و نيز فرمود: »كسى كه به -

 111ميرد( يا به دين يهود، يا به دين نصارا بايد بميرد«.ايمان مى

فرمايد: »دو خون در اسالم است كه ريختنش از طرف همچنين مى -

 خداوند

______________________________ 
 .24/ ح 29/ 9وسائل الشيعه:  -(1)

 .247/ 1دعائم اإلسالم:  -(2)

 .2/ ح 32/ 9وسائل الشيعه:  -(3)

 .3همان: ح  -(4)

 .5/ ح 33همان:  -(5)

 67آيين زندگى، ص: 

كند تا حالل شده و كسى حكم خدا را درباره آن دو جارى نمى

كه خداوند قائم آل محمّد صلى اهلل عليه و آله را ظاهر فرمايد، اين

كند كم خداى را درباره آن دو اجرا مىپس چون ظاهرش فرمود ح

 
 .3مهان: ح  -(4)  110
 .5/ ح 33مهان:  -(5)  111
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اى است كه با داشتن همسر زنا كرده باشد، و آن دو يكى زنا كننده

پس او را به رجم )سنگسار كردن( خواهد كشت و ديگرى مانع 

فرمايد: »تلف و نيز مى -112زند«.الزكات است كه گردنش را مى

بب ندادن شود هيچ مالى نه در صحرا و نه در دريا مگر به سنمى

زكات و چون قائم آل محمّد صلى اهلل عليه و آله قيام نمايد مانع 

 113زند«.گيرد و گردنش را مىالزكات را مى

فرمايد: »سوگند به خدايى كه پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -

كند كسى با خداوند در ندادن جانم در دست اوست، خيانت نمى

و نيز  -114كه به خدا مشرك باشد«.چيزى از زكات مالش مگر كسى 

فرمايد: »يا على! ده طايفه از اين امّت به خداى بزرگ كافرند: مى

دهد و غيرت سخن چين، ساحر، ديوث )كسى كه بداند زنش زنا مى

نكند( و كسى كه با زن بيگانه در دبر وطى كند و كسى كه به حيوان 

در روشن وطى كند و كسى كه با محرم خود زنا كند و كسى كه 

كردن آتش فتنه بكوشد و كسى كه به كفّارى كه با مسلمانان جنگ 

دارند، اسلحه بفروشد و كسى كه زكات ندهد و كسى كه مستطيع 

 115باشد و حج نكند تا بميرد«.

و در چند روايت ذكر شده: »كسى كه از خرج كردن مال در راه  -

اه شرّ صرف شود به چند برابر آنچه در رخير بخل ورزد، مبتال مى

 كند«.

 
 .6/ ح 33/ 9وسائل الشيعه:  -(1)  112
 .8/ ح 35 -34مهان:  -(2)  113
 .1/ ح 24/ 7مستدرك الوسائل:  -(3)  114
 .56/ ح 492/ 2خصال:  -(4)  115
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رواياتى كه در باب »زكات« رسيده بسيار است و ذكر همين مقدار 

 كافى است.

______________________________ 
 .6/ ح 33/ 9وسائل الشيعه:  -(1)

 .8/ ح 35 -34همان:  -(2)

 .1/ ح 24/ 7مستدرك الوسائل:  -(3)

 .56/ ح 492/ 2خصال:  -(4)

 68آيين زندگى، ص: 

 خمس بدهد -33

پس از زكات، مهمترين واجب الهى خمس است كه خداى تعالى 

اش در عوض زكات كه بر آنها حرام را براى پيغمبر و ذريّهآن

و كسى كه يك درهم يا كمتر از آن از  فرموده قرار داده است

خمس را ندهد از ستم كنندگان و غصب كنندگان حقّ آل محمّد 

را حالل بداند و منكر صلى اهلل عليه و آله خواهد بود بلكه اگر آن

مورد الجملهوجوبش گردد، از جمله كافرين است ووجوب آن فى

ا شرط راجماع مسلمين وصريح قرآن مجيد است بلكه در قرآن آن

 فرمايد:ايمان به خدا دانسته؛ چنانچه مى

»و بدانيد اى مؤمنين! آنچه به غنيمت يافتيد از هر چيزى، پس پنج 

يك آن از براى خداست و رسول او و خويشان رسول و براى يتيمان 
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و بيچارگان و درماندگان در سفر )از آل رسول صلى اهلل عليه و آله( 

به آنچه بر محمّد فرستاديم از آيات  ايد به خدا واگر ايمان آورده

قرآن با نصرت ملك و فتح وغيره درروز بدر كه جدا شدن حق از 

باطل بود روزى كه بهم رسيدند دو گروه )يعنى كافران و مسلمانان( 

حضرت صادق عليه السالم  -116و خداوند بر همه چيز تواناست«.

فرمود،  فرمايد: »چون خداوند بر ما اهل بيت زكات را حراممى

خمس را براى ما فرستاد، پس صدقه بر ما حرام و خمس براى ما 

حضرت باقر عليه السالم  -117واجب و هديه براى ما حالل است«.

را نداده فرمايد: »براى كسى حالل نيست از مالى كه خمس آنمى

فرمايد: و نيز مى -118چيزى بخرد تا خمسش را به ما برساند«.

 ر روز قيامت وقتى است كهترين حاالت مردم د»سخت

______________________________ 
 .42انفال:  -(1)

 .1649/ ح 41/ 2من اليحضره الفقيه:  -(2)

 .1653/ ح 42همان:  -(3)

 69آيين زندگى، ص: 

مستحقّين خمس برخيزند و حقّ خود را مطالبه كنند از كسانى كه 

 119اند«.]خمس آنان را[ به آنها نپرداخته

 
 .42انفال:  -(1)  116
 .1649/ ح 41/ 2من َّلحيضره الفقيه:  -(2)  117
 .1653/ ح 42مهان:  -(3)  118
 .1654/ ح 43/ 2من َّلحيضره الفقيه:  -(1)  119
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 در راه خدا انفاق كند -34

مثل خمس ونفقه زوجه دائمه  -مسلمان واقعى غيراز انفاقهاى واجب

در صورت داشتن توانايى و استطاعت، انفاقهاى  -مطيعه ونفقه اوالد

 مستحب را نبايد فراموش كند.

 انفاقهاى مستحب انواعى دارد:

ست آيات و اخبار متواتره در تأكيد آن بسيار ا صدقه مستحب: -1

خصوصاً در اوقات مخصوص مانند: جمعه، عرفه و ماه رمضان و بر 

طوايف مخصوص مانند همسايگان و ارحام، صدقه، دواى مرض، 

برطرف كننده بال، نازل كننده رزق و زياد كننده مال و تأخير 

اندازنده مردن بد، سوختن، غرق شدن و جنون تا هفتاد باب از شرّ 

اثرش زيادتر است و در طرف كمى  است و هر چه بيشتر صدقه دهد،

 هم حدّى ندارد، هر چند به مقدار دانه خرمايى باشد.

و آن چيزى است كه شخص به برادر دينى خود ثروتمند  هديه: -2

دهد براى زياد شدن دوستى و اگر با قصد قربت باشد، يا تهيدست مى

 از عبادات بزرگ است.

عنوان ه: »اگر چيزى بهاز اميرالمؤمنين عليه السالم مروى است ك

را صدقه تر دارم كه مثل آنام بدهم، دوستهديه به برادر دينى

 بدهم«.

اخبار در فضيلت ميهمانى مؤمن بسيار است و از اخالق  ضيافت: -3

 انبياست.
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و مروى است كه: »هفت روز بر اميرالمؤمنين عليه السالم گذشت و بر 

 آن حضرت

______________________________ 
 .1654/ ح 43/ 2من اليحضره الفقيه:  -(1)

 70آيين زندگى، ص: 

ترسم شايد خدا فرمود: مىكرد و مىميهمانى نرسيد، پس گريه مى

 مرا از نظر لطف انداخته باشد«.

و آن مقدارى است از مال كه شخص مسلمان به  حقّ معلوم: -4

گذارد كه هر روز، يا هر هفته، اندازه دارايى و تمكّن بر خود قرار مى

بپردازد؛ چنانچه در طور استمرار به محتاج و ارحام خود يا هر ماه به

 فرمايد:قرآن مجيد مى

اند براى محتاجى »اهل تقوا آنانند كه در اموالشان حقّى قرار داده

كند و مردم گمان كند و محتاجى كه سؤال نمىكه سؤال مى

و آن مقدارى از زراعت  حقّ حصاد: -5 120كنند تهيدست نيست«.مى

دهد هگذران مىاست كه زارع هنگام برداشت خود، مشت مشت به ر

فرمايد: »حقّش را كه بابت زكات محسوب كند؛ چنانچه مىبدون اين

 121در روز خرمن كردن بدهيد«.

 
 .25 -24معارج:  -(1)  120
 .141انعام:  -(2)  121
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اين دو قسم از انواع صدقه مستحب است و چون بالخصوص در آيات 

 حده ذكر شد.و اخبار ذكر شده به واسطه اهمّيّت هر دو على

ه قرض پيدا كرده قرض الحسنه دادن به مسلمانى كه احتياج ب -6

 است.

فرمايد: »بر در بهشت نوشته شده است: حضرت صادق عليه السالم مى

و نيست  122صدقه دادن، ده حسنه و قرض دادن هيجده حسنه دارد

مؤمنى كه به مؤمنى قرض دهد در حالى كه منظورش رضاى خدا 

فرمايد تا كه خداوند آن مال را برايش صدقه حساب مىباشد مگر اين

 123كه مالش به او رد شود«.ىزمان

دهد، مثل اين است او را براى خدا مهلت مىاى كهيعنى درهرلحظه

كه تمام آن مال را صدقه داده؛ زيرا هرلحظه حقّ مطالبه دارد 

وچون مطالبه نكرد، مثل اين است كه دو مرتبه مال را قرض داده، 

 شود.پس اجر ديگر صدقه دادن آن مال را سزاوار مى

______________________________ 
 .25 -24معارج:  -(1)

 .141انعام:  -(2)

 .1/ ح 463/ 10وافى:  -(3)

 .4/ ح 464همان:  -(4)

 
 .1/ ح 463/ 10واىف:  -(3)  122
 .4/ ح 464مهان:  -(4)  123
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 71آيين زندگى، ص: 

فرمايد: »ماعون كه در قرآن مجيد وعده و نيز همان حضرت مى

عذاب بر ترك آن داده شده، زكات نيست بلكه مراد قرض دادن به 

 ريه دادن اثاث البيت به طلب كنندگان است«.محتاجان و عا

هاى ما چون چيزى را به ابو بصير به آن حضرت عرض كرد: »همسايه

كنند، اگر ايشان را شكنند و فاسد مىرا مىگيرند، آنعاريه از ما مى

 از آن منع كنيم آيا ما را گناهى است؟«.

 .حضرت فرمود: »بر تو گناهى نيست اگر آنها چنين باشند«

مهلت دادن يا حالل كردن بدهكارى كه نتواند بدهى خود را  -7

 بپردازد.

فرمايد: »كسى كه بخواهد در پناه خدا حضرت صادق عليه السالم مى

باشد، در روزى كه جز پناه او پناهى نيست پس بايد بدهكار بيچاره و 

 كه حق خود را بر او حالل كند«.عاجز را مهلت دهد يا اين

فرمايد: »كسى كه بدهكار رم صلى اهلل عليه و آله مىپيغمبر اك

درمانده را مهلت دهد، براى اوست نزد خداوند در هر روزى ثواب 

 صدقه دادن مثل آن مال، تا زمانى كه آن مال به او برسد«.

و به حضرت صادق عليه السالم عرض كردند: »عبدالرحمن بن 

ايم او را حالل كند، هاى دارد و به او گفتطلبى از شخص مردهسبابه

 نپذيرفته است«.
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داند كه هرگاه آن ميّت را حالل حضرت فرمود: »واى بر او! آيا نمى

كند، در برابر هر درهمى، ده درهم نزد خداوند دارد و اگر حالل 

 نكند در برابر درهمى فقط يك درهم از او طلبكار است«.

 بذل لباس و مسكن به محتاجان. -8

فرمايد: »كسى كه برادر دينى خود را حضرت صادق عليه السالم مى

لباس بپوشاند زمستانه يا تابستانه، حق است بر خداوند كه بر او لباسى 

 از لباسهاى بهشتى بپوشاند

 72آيين زندگى، ص: 

و سختيهاى مردن را بر او آسان فرمايد وقبرش را برايش گشاد فرمايد 

كه از قبر بيرون بشارت مالقات كند هنگامىو در قيامت مالئكه را با 

فرمايد: »كسى كه فقيرى از مسلمانان را همچنين مى 124آيد«.مى

كه او را در معيشتش يارى كند بپوشاند كه از برهنگى برهد، يا اين

)مانند: خانه، سرمايه و غيره( خداوند هفت هزار ملك را مأمور 

 125استغفار كنند«. فرمايد تا براى گناهانش تا روز قيامتمى

بذل مال براى حفظ آبرو و احترام خود و رفع شرّ اشرار و ظلم  -9

 ظالمين.

داشته و مروى است كه: »بهترين انفاقها انفاقى است كه با آن آبرو نگه

 شود«.

 
 .1/ ح 679/ 5واىف:  -(1)  124
 .2مهان: ح  -(2)  125
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مانند: مسجد و مدرسه  خيرات جاريه و صرف مال در منافع عامّه؛ -10

جارى حفر كردن و كتابهاى  و پل و كاروانسرا و حمام و چشمه آب

دينى منتشر نمودن و امثال اينها از امورى كه سالهاى دراز اثرش 

 باقى است و صاحبش از ثواب مستمر آن برخوردار است.

اى فرمايد: »پس از مردن شخص، بهرهحضرت صادق عليه السالم مى

را اى كه در حال زندگى آنرسد مگر از سه چيز: يا صدقهبه او نمى

رى ساخته و پس از مرگش هم جارى است، ديگر: سنّت خيرى كه جا

را تأسيس كرده )مانند اذان گفتن( و پس از مرگش به آن سنّت آن

عمل كرده شود، سوّم: فرزند صالحى كه براى او دعا و استغفار كند 

 )و به نيابتش اعمال خير بجا آورد؛ چنانچه در روايت ديگر است(«.

 دحج را به جاى آور -35

مسلمان حقيقى در صورت داشتن توانايى و استطاعت، حج خود را 

 آورد.بجا مى

جا كه وجوب حج مانند نماز از احكام ضرورى اسالم است، از آن

كسى كه حج را از روى انكار ترك كند كافر است )ظاهراً وباطناً( و 

 اگر از روى عقيده به وجوب آن،

______________________________ 
 .1/ ح 679/ 5وافى:  -(1)

 .2همان: ح  -(2)

 73آيين زندگى، ص: 
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دهد و در اثر اشتغاالت كند و به آن اهمّيّت نمىدر عمل مسامحه مى

كند، استخفاف چنين عمل بزرگ واجب را ترك مىدنيوى، آن

 از گناهان كبيره است. -كه اين همه درباره آن تأكيد شده -الهى

ستطاعت نيز گناه كبيره است هر چند در همچنين تأخير حج از سال ا

سال بعد بجا آورد؛ زيرا حج، واجب فورى است؛ يعنى كسى كه 

داراى شرايط استطاعت در موسم حج باشد، بايد همان سال برود و 

 تأخيرش براى سال ديگر حرام است.

خداوند در قرآن مجيد از ترك حج، به »كفر« تعبير نموده است و 

 فرمايد:مى

دم هركسى توانايى رسيدن به مكّه معظمه را داشته باشد، حج و »از مر

زيارت خانه خدا بر او واجب است و هر كسى آن را ترك كند، كافر 

 126شده، به خود زيان زده؛ زيرا خداوند از جهانيان بى نياز است«.

فرمايد: »كفر در اين آيه، به معنى ترك امام صادق عليه السالم مى

براى بجا آوردن حج، پاداشهاى  127حج نكند«.است؛ يعنى كسى كه 

بزرگ و فضيلتهاى فراوان و آثار دنيوى و اخروى است كه در 

اى از آنها روايات زيادى به آنها اشاره شده است و براى تذكّر به پاره

 شود:اشاره مى

فرمايد: »حج كنندگان سه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله مى -

كسى است  -صيبشان بيش از ديگران استكه ن -اند: صنف اوّلصنف

 
126  (1)-\iْلعَلِمنَي« » ... َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ ا ْلَبْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبيَلا َوَمن َكَفَر فَِإنَّ اللََّه َغِِنٌّ َعِن ا\E  :97آل عمران. 
 .18/ 3تفسري منونه:  -(2)  127
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اش آمرزيده شده و خداوند او را از كه گناهان گذشته و آينده

دارد. پس از آن كسى است كه نصيبش عذاب قبر در امان نگه مى

باشد و امّا صنف سوّم، كسى است اش مىفقط آمرزش گناهان گذشته

 كه

______________________________ 
»... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ  -(1)

 .97آل عمران:  فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ا لْعلَمِينَ«

 .18/ 3تفسير نمونه:  -(2)

 74آيين زندگى، ص: 

و در  -128مال و اهلش در حفظ الهى هستند تا از حج برگردد«.

[ كسى است كه به واسطه حديث ديگر است كه: »اين ]صنف سوّم

نداشتن شرايط قبولى حج، اجر اخروى ندارد و فقط سرپرستى از 

 129شود تا برگردد«.اهل و مالش مى

شخصى در مسجدالحرام از حضرت صادق عليه السالم پرسيد:  -

 اش بيشتر است، كيست؟«.كه از همه وزر و بدبختى »كسى

ايستد در دو موقف )يعنى عرفات و مشعرالحرام( فرمود: »كسى كه مى

كند دور خانه خدا و در كند بين صفا و مروه و طواف مىو سعى مى

كند خدا او را خواند و پس از آن گمان مىمقام ابراهيم نماز مى

وِزرش از همه بزرگتر است )؛ نيامرزيده است، پس چنين شخصى 
 

 .39/ ح 262/ 4فروع كاىف:  -(1)  128
 .39/ ح 262/ 4ىف: فروع كا -(2)  129
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زيرا از رحمت خدا مأيوس است و يأس، از بزرگترين گناهان كبيره 

 130است(«.

فرمايد كه: حضرت صادق عليه السالم از پدران خود روايت مى -

»يك نفر اعرابى خدمت حضرت رسول صلى اهلل عليه و آله آمد و 

ى هستم، گفت: براى حج حركت كردم و نرسيدم و من مرد مالدار

امر بفرماييد تا مقدارى از مالم را انفاق كنم تا مثل ثواب حج نصيبم 

 گردد.

حضرت فرمود: به كوه ابو قبيس بنگر، اگر طالى سرخ شود و مال تو 

باشد و همه را در راه خدا انفاق كنى، به آنچه به شخص حج كننده 

 رسد، نخواهى رسيد.مى

ى كه مشغول تهيّه سفر پس از آن فرمود: شخص حج كننده هنگام

كه ده حسنه گذارد مگر ايندارد و نمىشود، چيزى را بر نمىحج مى

شود و چون سوار شود و ده درجه برايش بلند مىبرايش ثبت مى

 دارد،شود، به هر گامى كه بر مىشترش مى

______________________________ 
 .39/ ح 262/ 4فروع كافى:  -(1)

 .39/ ح 262/ 4 فروع كافى: -(2)

 .39/ ح 224/ 8وافى:  -(3)

 
 .39/ ح 224/ 8واىف:  -(3)  130
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 75آيين زندگى، ص: 

برايش چنين خواهد بود و چون طواف خانه خدا كرد، از گناهانش 

شود و چون بين صفا و مروه سعى كرد، باز از گناهانش پاك مى

رود و چون به عرفات وقوف كرد، باز از گناهانش پاك بيرون مى

از مواقف را بيان نمود و فرمود: از گردد، پس آن حضرت هر يك مى

گردد، آنگاه به اعرابى فرمود: كى به تو آثارى كه گناهانش پاك مى

و حضرت صادق عليه السالم  -131رسد؟«.براى حج كننده است مى

گردد بلكه فرمايد: »بر حج كننده، گناهانش تا چهار ماه نوشته نمىمى

كه گناه كبيره نشود مگر ايدر اين مدت برايش حسنات ثبت مى

 كند«.

فرمايد: »حج و عمره كنندگان مهمانان و واردان بر و همچنين مى -

دهد و اگر او را خدايند، اگر از او چيزى بخواهند به ايشان مى

فرمايد و اگر درباره كسى شفاعت كنند، بخوانند، اجابت مى

پذيرد و اگر ساكت باشند، بدون سؤال به ايشان عنايت خواهد مى

رمود و در برابر هر درهمى كه در اين راه صرف كنند، هزار هزار ف

 132برابر عوض خواهد داد«.

شود، خداوند دو كه حاجى وارد مكّه مىفرمايد: »هنگامىو نيز مى -

فرمايد كه طواف، نماز و سعى او را نگه دارند ملك را بر او موكّل مى

زنند و مىو چون در روز عرفه وقوف كرد، بر شانه راست او 

 
 .46/ ح 228/ 8واىف:  -(1)  131
 .28/ ح 221مهان:  -(2)  132
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هايت را خدا آمرزيد، آتيه خود را مواظب گويند گذشتهمى

 133باش«.

 اخبارى كه در فضيلت حج رسيده، بسيار و همين مقدار كافى است.

 عواقب ترك حج

بايد دانست كه آثار دنيوى ترك حج، امور چندى است كه در اخبار 

به آن اشاره شده است، از آن جمله نرسيدن به چيزى است كه براى 

 آن حج

______________________________ 
 .46/ ح 228/ 8وافى:  -(1)

 .28/ ح 221همان:  -(2)

 .65/ ح 238همان:  -(3)

 76آيين زندگى، ص: 

 را به تأخير انداخته است.

اى كه براى رسيدن فرمايد: »نيست بندهحضرت باقر عليه السالم مى -

كه به امرى و كارى از كارهاى دنيا، حج را ترك كند مگر اين

كه كار او خواهد ديد كسانى را كه حج كردند و برگشتند در حالى

 انجام نگرفته و به مقصودش نرسيده است«.

 
 .65/ ح 238مهان:  -(3)  133
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كه رسول خدا صلى ترك حج موجب فقر است؛ چناناز آن جمله  -

اهلل عليه و آله در ضمن خطبه غديريّه چنين فرمود: »اى مردم! حجّ 

شوند و اى كه حج كنند، ثروتمند مىخانه خدا كنيد، پس خانواده

بنابر  134اى كه حج را ترك كنند، تهيدست خواهند شد«.خانواده

»اى مردم! حج كنندگان،  فرمايد:اين، حج سبب غناست؛ چنانچه مى

اند عوضش به يارى شدگانند از طرف خداوند و آنچه خرج كرده

رسد )يعنى در همين دنيا( و خداوند اجر نيكوكاران را ضايع آنها مى

 135سازد )يعنى در آخرت(«.نمى

فرمايد: »سه چيز است كه عالوه بر حضرت باقر عليه السالم مى -

آثارى دارد، حج كه اثرش برطرف  ثوابهاى اخروى، در همين دنيا

شدن فقر است، صدقه كه جلو گيرنده بالست، نيكى و احسان كه زياد 

فرمايد: »اگر حضرت صادق عليه السالم مى -136كننده عمر است«.

شوند از نزول عذاب يا مردم حج را ترك كنند مهلت داده نمى

 137شود«.كه بر ايشان عذاب نازل مىاين

فرمايد: »بايد بترسيد و پرهيز كنيد از السالم مى حضرت صادق عليه -

كه برادر دينى خود را از حج باز داريد كه اگر كسى چنين كرد، اين

شود، در همين دنيا هم به عالوه بر عذاب آخرت كه برايش آماده مى

 138شود«.بالى دنيوى مبتال مى

 
 .64/ 1احتجاج:  -(1)  134
 .65مهان:  -(2)  135
 .31/ ح 43/ 8مستدرك الوسائل:  -(3)  136
 .1/ ح 271/ 4فروع كاىف:  -(4)  137
 .41ح / 261/ 8واىف:  -(5)  138
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______________________________ 
 .64/ 1احتجاج:  -(1)

 .65همان:  -(2)

 .31/ ح 43/ 8مستدرك الوسائل:  -(3)

 .1/ ح 271/ 4فروع كافى:  -(4)

 .41/ ح 261/ 8وافى:  -(5)

 77آيين زندگى، ص: 

 امر به معروف و نهى از منكر كند -36

»امر به معروف«؛ يعنى واداشتن ديگرى بر اطاعت و »نهى از منكر«؛ 

يعنى بازداشتن ديگرى از معصيت و اين هر دو از اركان واهمّ فرايض 

چنانچه در روايات كثيره تصريح  اى از جهاد است؛اسالم و شعبه

گرديده و امر اكيد بر آن و تهديد شديد بر تركش در آيات و 

 ست.روايات بسيار رسيده ا

فرمايد: »بايد امر به معروف و نهى از حضرت رضا عليه السالم مى -

شوند، پس هر چه منكر كنيد و اگر نكنيد بدهاتان بر شما مسلّط مى

پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه  -139شود«.خوبانتان دعا كنند مستجاب نمى

فرمايد: »هرگاه امّت من امر به معروف و نهى از منكر را و آله مى

 
 .4/ ح 118/ 16وسائل الشيعه:  -(1)  139
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و نيز  -140ك كنند، پس رسيدن عذاب و قهر الهى را منتظر باشند«.تر

 دارد مؤمن ناتوانى كه دين ندارد.فرمايد: »خداوند دشمن مىمى

اللَّه صلى اهلل عليه و آله چنين شخصى كيست؟ گفته شد يا رسول

حضرت باقر عليه  -141كند«.فرمود كسى است كه نهى از منكر نمى

اوند به شعيب پيامبر عليه السالم وحى فرمود فرمايد: »خدالسالم مى

كه يك صد هزار نفر از قوم تو را هالك خواهم كرد؛ چهل هزار نفر 

از اشرار و شصت هزار نفر از خوبان آنها را. شعيب گفت: پروردگارا! 

اشرار، سزاوار عذابند امّا نيكان چرا؟ فرمود: چون با اهل معصيت 

ها غضب نكردند و آنها را نهى سازش كردند و براى غضب من بر آن

 142ننمودند«.

______________________________ 
 .4/ ح 118/ 16وسائل الشيعه:  -(1)

 .5همان: ح  -(2)

 .13/ ح 122همان:  -(3)

 .1/ ح 146همان:  -(4)

 78آيين زندگى، ص: 

 
 .5مهان: ح  -(2)  140
 .13/ ح 122مهان:  -(3)  141
 .1/ ح 146مهان:  -(4)  142
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فرمايد: »عذاب سخت براى قومى حضرت صادق عليه السالم مى -

 -143كنند«.است كه امر به معروف و نهى از منكر را ترك مى

فرمايد: »جز اين نيست كه خداوند لعنت اميرالمؤمنين عليه السالم مى

نفرموده جماعت پيشينيان از شما را مگر به واسطه ترك امر به معروف 

دانان را از گناه كردن و دانايان را به سبب و نهى از منكر، پس نا

 144ترك نهى از منكر، لعنت فرمود«.

از حضرت صادق عليه السالم از معنى فرمايش پيغمبر اكرم صلى اهلل  -

 عليه و آله پرسيده شد كه:

»برترين اقسام جهاد، گفتن كلمه حقّى نزد پيشواى ستمكار است«، 

است كه امر كند او را بعد از  امام عليه السالم فرمود: »در موردى

 145پذيرد، پس نگويد«داند نمىشناسايى و از او هم بپذيرد و اگر مى

 و ظاهر اين حديث آن است كه انسان گمان به تأثير داشته باشد.

فرمايد: »امر به معروف و نهى از منكر بايد نسبت به مؤمن و نيز مى -

طلبى باشد تا دانا شود، پند پذيرى باشد تا پند گيرد، يا جاهل دانش

پند شنيدن و ياد گرفتن نيست، پس امّا صاحب قدرتى كه حاضر به

 146الزم نيست او را امر و نهى كرد )چون فايده ندارد(«.

 
 .14/ ح 122/ 16وسائل الشيعه:  -(1)  143
 .9/ ح 151مهان:  -(2)  144
 .1/ ح 127مهان:  -(3)  145
 .2/ ح 127مهان:  -(4)  146
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فرمايد: »رسول خدا صلى اهلل عليه و اميرالمؤمنين عليه السالم مى -

يده آله ما را امر فرمود كه با اهل معصيت باروهاى ترش و درهم كش

 147برخورد نماييم«.

فرمايد: »خداوند دو ملك را براى و حضرت صادق عليه السالم مى -

هالك كردن اهل شهرى فرستاد، چون وارد آن شهر شدند، عابدى 

را ديدند كه مشغول عبادت است، گفتند: پروردگارا! فالن بنده تو 

 مشغول عبادت تو است چگونه اين شهر را عذاب

______________________________ 
 .14/ ح 122/ 16وسائل الشيعه:  -(1)

 .9/ ح 151همان:  -(2)

 .1/ ح 127همان:  -(3)

 .2/ ح 127همان:  -(4)

 .1/ ح 143همان:  -(5)

 79آيين زندگى، ص: 

گاه براى ما كنيم؟ ندا رسيد به اين شخص اعتنايى نيست؛ زيرا هيچ

غضب نكرد و روى خود را براى گنهكاران ترش و درهم كشيده 

حضرت صادق عليه السالم جمعى از اصحاب خود را  -148ننموده«.

 
 .1/ ح 143مهان:  -(5)  147
 .2/ ح 144 -143/ 16وسائل الشيعه:  -(1)  148
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كنيم براى ترك نهى از منكر، سرزنش فرمود. راوى گفت: »نهى مى

 كنند«.نمىپذيرند و ترك از منكر ولى نمى

شان حاضر فرمود: »از مصاحبتشان خود دارى كرده و در مجالس

 149نشويد«.

در حديث ديگر فرمود: »به فاعل منكر بگوييد يا از ما بركنار باش،  -

يا منكر را ترك كن و اگر قبول نكرد، از او پرهيز كنيد و بركنار 

 باشيد«.

 بدارددوستان خدا را دوست و دشمنان خدا را دشمن  -37

از جمله واجبات براى مسلمان واقعى، دوست داشتن خداوند و 

شان فرموده كه در رأس ايشان چهارده كه امر به دوستىكسانى

اند و بعد شيعيان و دوستان ايشان و ذرّيّه طاهره و سلسله جليله معصوم

چنانچه در قرآن مجيد اين دوستى را  شان؛سادات از جهت انتساب

و نيز دشمن داشتن تمام  150ر داده است.مزد رسالت پيغمبرش قرا

دشمنان خدا و دشمنان دوستان خداست كه در رأس آنها غاصبين و 

باشند و خالصه، دشمن ظالمين آل محمّد صلى اهلل عليه و آله مى

داشتن هر كسى كه خدا و رسول صلى اهلل عليه و آله از آنها بيزارند 

 )تبرّا(.

دوست آن است؛ چنانچه واهلمعصيتدشمن داشتنجملهازآن

داشتن عبادت وطاعت واهل آن، داخل »تولّا« است. آيات قرآن 

 
 .3/ ح 145مهان:  -(2)  149
150  (3)-\i َأَسُلُكْم َعَلْيِه َأْجراا ِإَّلَّ ا ْلَمَودََّة ىِف ا ْلُقْرَب ... « »...\E  :23شورى. 

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   113 آيين زندگى   

 

كه اهمّ اركان  -وروايات متواتر در بزرگى و اهمّيّت اين فريضه الهى

باشد[ و چون از ضروريّات مذهب است، بسيار ]مى -دين است

احتياجى به ذكر آنها نيست و فقط تبرّكاً به چند حديث اكتفا 

 :شودمى

______________________________ 
 .2/ ح 144 -143/ 16وسائل الشيعه:  -(1)

 .3/ ح 145همان:  -(2)

 .23شورى:  ...« »... أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ا لْمَوَدَّةَ فِى ا لْقُرْبَى -(3)

 80آيين زندگى، ص: 

فرمايد: »اساس اسالم بر پنج چيز بنا حضرت باقر عليه السالم مى -

شده است: نماز، روزه، زكات، حج و واليت و خوانده نشده به چيزى 

حضرت صادق عليه  -151مانند خوانده شدن )و امر شدن( به واليت«.

فرمايد: »پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله از اصحاب خود السالم مى

 پرسيد:

دهد وبه هاى ايمان )كه صاحبش را نجات مىترين رشتهمحكم

رساند( چيست؟ گفتند: خدا و رسولش بهتر سعادت هميشگى مى

اى، زكات و گروهى دانند. بعضى گفتند: نماز و برخى روزه و پارهمى

اى جهاد را گفتند. آن حضرت فرمود: براى آنچه حج و عمره و عدّه

ايل اينها نيست بلكه آن گفتيد فضيلت است لكن محكمترين وس

 
 .463/ 1جممع البحرين:  -(1)  151
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دوستى در راه خدا و دشمنى در راه خدا و دوستى كردن با دوستان 

 152خدا و بيزارى جستن از دشمنان خداست«.

در مكتوب حضرت رضا عليه السالم در ضمن بيان شرايع اسالم  -

كه با آل محمّد فرمايد: »واجب است برائت و بيزارى از كسانىمى

ظلم نمودند و بيزارى از ناكثين و قاسطين و  صلى اهلل عليه و آله

مارقين )اصحاب جمل و جنگ كنندگان در صفّين در ركاب معاويه 

كه منكر واليت ملعون و خوارج نهروان( و بيزارى از كسانى

 اميرالمؤمنين عليه السالم شدند؛ اوّلشان و آخرشان.

رت و واجب است دوستى على عليه السالم و تابعين او مانند: حض

سلمان و ابوذر و مقداد و عمّار و ابوالهيثم و سهل بن حنيف و عبادة 

بن صامت و ابو ايّوب انصارى و خزيمة بن ثابت و ابو سعيد خدرى و 

حضرت صادق عليه  -153كه مثل آنها بودند«.نظاير ايشان از كسانى

خواهد لقاى خدا را با ايمان دريابد، فرمايد: »كسى كه مىالسالم مى

خدا و رسول و مؤمنين را )كه در رأس ايشان ائمّه هدى هستند( بايد 

 دوست

______________________________ 
 .463/ 1مجمع البحرين:  -(1)

 .6/ ح 125/ 2كافى:  -(2)

 .126 -125/ 2عيون اخبار الرضا عليه السالم:  -(3)

 
 .6/ ح 125/ 2كاىف:   -(2)  152
 .126 -125/ 2خبار الرضا عليه السَلم: عيون ا -(3)  153
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 81آيين زندگى، ص: 

 بدارد و بايد از دشمنان ايشان بيزار باشد«.

فرمايد: »به خدا اگر سنگى ما را دوست حضرت باقر عليه السالم مى -

بدارد، خداوند آن را با ما محشور خواهد فرمود و آيا حقيقت دين 

 جز دوستى و دشمنى )به تفصيلى كه گذشت( چيزى هست؟«.

 حقوق مردم را ادا كند -38

كسى يعنى اگر  ادا نكردن حقوق مردم، يكى از گناهان كبيره است؛

حقّى بر ذمّه ديگرى داشته باشد و مطالبه حق خود كند و آن شخص 

 هم بتواند ولى اداى حق نكند، گناه كبيره مرتكب شده است.

فرمايد: »كسى كه حقّ مؤمنى را حضرت صادق عليه السالم مى -

حبس كند و به او نرساند، خداوند روز قيامت او را روى دو پايش 

كه از او عرقش يا خونش جارى ا ايندارد تپانصد سال نگه مى

كند: اين شخص، اى از طرف خداوند ندا مىشود و ندا كنندهمى

ستمكارى است كه حقّ خداوند را حبس نموده است. پس از آن 

شود او را به آتش شود، پس امر مىچهل روز سرزنش كرده مى

رمود: و نيز ف -154افكنند )و سرزنش كننده، مؤمنين هستند، يا انبيا(«.

كند: كجايند اذيّت كنندگان به دوستان »روز قيامت منادى ندا مى

خيزند كه بر صورتشان گوشت نيست! گفته خدا؟ پس جمعى بر مى

كردند وبا آنها شود كه ايشان آنانند كه مؤمنين را اذيّت مىمى

 
 .2/ ح 367/ 2اصول كاىف:  -(1)  154
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شود آنها كردند، پس امر مىدشمنى كرده و در دينشان سختگيرى مى

اندازند. سپس فرمود: به خدا سوگند! ايشان با مؤمنين را به جهنّم در 

هم قول )يعنى هم عقيده( بودند لكن حقوق ايشان را حبس و 

 155كردند«.رازشان را فاش مى

______________________________ 
 .2/ ح 367/ 2اصول كافى:  -(1)

 .2/ ح 264/ 12وسائل الشيعه:  -(2)

 82آيين زندگى، ص: 

فرمود: »هر مؤمنى كه مال مؤمنى را كه به آن نيازمند و نيز مى -

است، حبس كند به خدا سوگند كه از طعام بهشتى نخواهد چشيد واز 

 -156رحيق مختوم )نوعى از مشروبات بهشتى است( نخواهد آشاميد«.

فرمايد: »روز قيامت دست بنده را و حضرت سجاد عليه السالم مى

گويند: هركس نزد اين دهند و مىگيرند و به اهل محشر نشان مىمى

شخص حقّى دارد، حقّ خود را بگيرد و هيچ چيز بر اهل محشر از 

كه مبادا ادّعاى اين دشوارتر نيست كه آشنايى را ببيند از ترس آن

 157حقّى كند«.

 حقّ الناس -39

 
 .2/ ح 264/ 12وسائل الشيعه:  -(2)  155
 .198/ 3لئاىل األخبار:  -(1)  156
 .85 -84/ 5مهان:  -(2)  157
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مردم  است؛ ظلم »حقّ الناس« گناهى كه آمرزيده نشدنى است

بعضى بر بعض ديگر، تا وقتى در محكمه عدل الهى اقامه دعوا گردد، 

[ برود و ماه آنگاه خصمش به حقّش برسد. هر چند كربال ]هم

ها آمرزش و رحمت هم شاملش شود، راه مغفرتش منحصر به رمضان

اين است كه طرف به حقّش برسد يا خصم، او را حالل كند، حاال به 

علم رسيده باشد، در محكمه عدل الهى بايد تصفيه  هر مرتبه از تقوا و

 حساب گردد. بنابر اين، حقّ الناس را بايد فهميد و ادا كرد.

فهمد حقّ الناس است. يك رشته حقوقى است آشكار كه هركس مى

رشته ديگر، نياز به مسأله دانى است و بايد به فقه آل محمّد صلى اهلل 

سم اوّل مانند: ظلم و غصب و دزدى عليه و آله رجوع كند تا بفهمد. ق

[ و كم فروشى و غيبت و تهمت و آبروى ديگرى را ريختن ]است كه

دانند[ كه حقّ الناس است. كسى كه به فهمند ]و مىاينها را همه مى

كند. دهد، گناهى است كه حقّ الناس ايجاد مىديگرى فحش مى

طرف كه هتك و مادر فالن و خواهر فالن به هر كس بگويد، عالوه بر 

 توهين شده است، مادر يا

______________________________ 
 .198/ 3لئالى األخبار:  -(1)

 .85 -84/ 5همان:  -(2)

 83آيين زندگى، ص: 
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خواهرش هم قذف شده يعنى نسبت ناشايست مستقيماً به او داده شده 

 شود.است نيز صاحب حق مى

گيرد كه چرا [ جلوت را مىكسى كه به او فحش دادى، ]روز قيامت

شود كه تو از ات مىبه من دشنام دادى، مادر يا خواهرش هم مدعى

ام؟ كجا دانستى و ديدى كه من فالن كار ناشايست را مرتكب شده

 چرا آبروى مرا ريختى.

اگر در دنيا باشد، حق دارد مطالبه هشتاد تازيانه كند و اگر حد 

يامت بايد به حسابش رسيدگى خورد، تالفى شده است وگرنه در ق

 شود.

 حقوق شوهر -40

زنى خدمت حضرت رسول صلى اهلل عليه و آله آمد و عرض كرد: 

 »حقوق شوهر چيست؟«.

فرمود: »آن است كه در هر حال، از اطاعت او بيرون نرود، بدون 

اش بيرون نرود، بدون رضايتش از مال او اذن و رضايتش از خانه

 خرج نكند«.

شمرد كه اين زن گفت: »يا ر پيغمبر صلى اهلل عليه و آله مىطوهمين

اللَّه صلى اهلل عليه و آله عهد كردم با خداى خودم كه زير بار رسول

كنم و خود را گرفتار اين حقوق اين تكليف نروم؛ شوهر نمى

اش و راستى كمتر زنى است كه در مدّت عمر زناشويى 158سازم«.نمى

 
 .3/ ح 166/ 20وسائل الشيعه:  -(1)  158
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دا كرده باشد؛ مثلًا از جمله حقوقش حفظ مال حقوق شوهر را كاملًا ا

اوست؛ تفريط نكند، مال شوهرش را ضايع نسازد، حضور و غيابش 

اش از مالش چيزى به كسى ندهد، يا تصرّف فرق نكند، بدون اجازه

 ديگر.

حقّ شوهر آن است كه برايش آرايش كند، بدون شك بر زن حرام 

 است كه براى

______________________________ 
 .3/ ح 166/ 20وسائل الشيعه:  -(1)

 84آيين زندگى، ص: 

 

غير شوهرش و مردان بيگانه آرايش كند و حقّ شوهرش را ضايع 

 سازد.

چندين روايت از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله است كه: »زن قبل 

مروى است: »اگر زنى  159از آمدن شوهرش خودش را آرايش كند«.

تمام مدّت عمرش خدمتگزارى و تمكين از شوهرش كند، ولى به 

شوهرش بگويد در خانه تو خيرى نديدم، همه آن خدماتش را ضايع 

 160ساخته است«.

 حقوق زن -41

 
 .167 -166/ 20وسائل الشيعه:  -(1)  159
 .7/ ح 162مهان:  -(2)  160
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زنها نيز بر شوهران خود حق دارند. حقّ عيال اين است كه به او نفقه 

ق عرف و شأن زن بپردازد، به بدهد، خوراك و لباس و مسكن را مطاب

حسن خلق با او رفتار نمايد و نبايد سر به سر زن بگذارد و او را زجر 

 دهد، او هم حق دارد كه با او خوشرفتارى شود.

فرمايد: رسول خدا صلى اهلل عليه و آله در روايتى به زنها خطاب مى

 ايد؛ چون شما»صدقه بدهيد كه آتش را براى خودتان آماده كرده

خواهم تفصيل حقّ زوج و زوجه نمى 161كافريد به حقّ همسرانتان«.

را عرض كنم بلكه خواستم عرض كنم چه زن و چه مرد بايد مواظب 

 باشند حقوق طرف مقابل را ضايع ننمايند.

 حقوق والدين -42

از جمله حقوق، حقّ والدين و ولد است. حقّ پدر و مادر بر اوالد و 

ادر است. چه اشخاصى كه حقّ اوالد را رعايت حقّ اوالد بر پدر و م

 نكرده و زير بار حقّ او

______________________________ 
 .167 -166/ 20وسائل الشيعه:  -(1)

 .7/ ح 162همان:  -(2)

 .3/ ح 176 -175همان:  -(3)

 85آيين زندگى، ص: 
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[ اوالدش را درست تربيت نكرده و در اند؛ ]چونهستند، فردا مسؤول

پرورش او تقصير داشت و در نتيجه سهل انگارى پدر، فرزند منحرف 

گرديد قاتل شد؛ البتّه پدر مسؤول است؛ زيرا فرداى قيامت فرزندش 

گويد: پدرم مرا به سينما برد، فيلمهاى شهوانى و جنايى را نشانم مى

 ف شدم.داد و منحر

سرچشمه شايد گرفتن به 

 بيل
 

وليكن چو پر شد نشايد به 

 پيل

 

 هارفتار والدين سرمشق بچه

ها را مواظب باشند، اين بى ادبيها را كه در [ بايد ادب بچّه]والدين

كنند، سخنان كنيد، رعايت بزرگترها را هيچ نمىها مالحظه مىبچّه

گويند، نتيجه بى بند و بارى و ولنگارى پدر و لغو و ركيك مى

 مادرهاست كه در زبانشان كنترل نيست.

ت فرزندانشان دامنشان را واى بر پدر و مادرهايى كه فرداى قيام

 فرمايد:بگيرند و مطالبه حقوقشان را بنمايند! لذا در قرآن مجيد مى

كند از برادرش و مادر و پدرش و همسر »روزى كه شخص فرارمى

خاطر مطالبه حقوق اينهاست و گرنه چگونه شخص از به 162وپسرانش«

ترسد كه اآلن پسرش بگويد چرا اوالد يا والدين خودش بگريزد. مى

 مرا بدبخت كردى؟

 
 .36 -34عبس:  -(1)  162
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اى؟ با انجام كنى ادا كردهحقّ والدين، بزرگ است، خيال مى

شود، از بس حقوقشان خدماتى براى پدر يا مادر كه حقّ آنها ادا نمى

 بزرگ است.

ز جمله حقوق والدين، ادب و احترام فرزندان نسبت به آنهاست. ا

واى به اوالدى كه با تندى به مادرش نگاه كند! تا خشم به پدر و مادر 

كه به زبانش حرف كرد، نمازش پذيرفته نيست تا چه رسد به اين

 تندى بزند، همان

______________________________ 
 .36 -34عبس:  -(1)

 86ى، ص: آيين زندگ

خشم به چشم حرام است، امّا نسبت به زبان كوچكترين حرفى كه 

گفتن اگر كمتر بود،  »اف« موجب ناراحتى آنان شود، حرام است، از

 فرمود.در قرآن مجيد از آن نهى مى

 نفرين نمودن اوالد موجب فقر است

واى اگر مادر از روى ناراحتى نفرين كند. يك نفر خدمت امام عليه 

الم از فرزندش گله و شكايت كرد. حضرت به او فرمود: »از كسانى الس

 اى؟باشى كه به او نفرين كرده

 گفت: آرى«.
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شود نفرين به اوالد است كه بايد ضمناً از چيزهايى كه موجب فقر مى

 پدرها و مادرها اين موضوع را رعايت نمايند.

مرده  بعضى ممكن است بگويند شكر خداى را كه پدر و مادرمان

است و اين گرفتاريها را نداريم، امّا بايد بدانند كه حقوق والدين با 

رود بلكه بايد به فكر آنان بود و برايشان مرگ آنان از بين نمى

 خيرات كرد، آنان را از دعاى خير فراموش نكرد.

 حقوق اوالد -43

»حقوق اوالد« بر پدر و مادر اين است كه بر هر پدر و مادرى الزم 

ت كه اوالد را به ترك گناه وا دارد و هر گناهى كه موجب فساد اس

است واجب است از اوالد جلوگيرى كنند هر چند بچّه مكلّف نيست، 

 اند.امّا پدر و مادرها مكلّف

هر گناهى كه فساد در آن است بايد از بچّه جلوگيرى كنند ونسبت 

مرين، بچّه را به گناهانى كه فسادى در آنها نيست بهتر است از باب ت

 شود.به ترك آن وا دارند. با ذكر مثال مطلب آشكارتر مى

مثلًا رو به قبله بول كردن بر هر مكلّفى حرام است همچنين پشت به 

 قبله، امّا

 87آيين زندگى، ص: 

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   124 آيين زندگى   

 

بچّه مكلّف نيست و بر او حرام هم نيست لكن از باب تمرين اگر بچّه 

هنمايى كنند كه ننشيند، بسيار خواست رو به قبله بنشيند، او را را

 خوب است.

امّا اگر مادر خواست بچّه را رو به قبله بنشاند، جايز نيست؛ چون مادر 

 خودش مكلّف است، هر چند بچّه مكلّف نيست.

 ها را پيش از تكليف نمازخوان كنيدبچه

نسبت به نماز خواندن، نگو كه بچّه مكلّف نيست، پدر و مادر بايد پيش 

يف بچّه را نماز خوان كرده باشند، خصوص پسر از سن دوازده از تكل

سالگى كه بايد پيش از آن نماز خوان باشد، دختر هفت ساله بايد نماز 

اند خوان باشد و گرنه حقّى كه بر گردن پدر و مادر داشته ادا نكرده

اند و وقتى مكلّف شد ونمازخوان و در انجام وظيفه كوتاهى كرده

 پدر ومادر است كه چرا او رانمازخوان نكردند.عهده نبود، به

امّا گناهانى كه واجب است بر پدر و مادر از همان كوچكى از فرزند 

جلوگيرى كنند، آنهايى است كه فساد آور است مانند دروغ، بايد به 

زبان خوش و با محبّت، بچّه را وادارى كه دروغ نگويد، اگر 

دفعه دروغ گفت، در صورتش نخندد بلكه با ماليمت او را يك

يى اگر خود پدر، دروغگو باشد، چه بايد ترسم بگوراهنمايى كن، مى

 كرد؟

انگيزى كرد، مبادا از او بپذيرى يا اگر غيبت كرد، يا نمّامى و فتنه

دهى. باز تفاوت باشى و گرنه يك نفر مفسد تحويل اجتماع مىبى
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ترسم بگويى: مادرى كه خودش غيبت كننده و نمّام است چطور مى

 ش جلوگيرى كند.انگيزى اوالداز غيبت كردن يا فتنه

امّا مخاطب ما پدر و مادران مسلمان معتقد هستند. بچّه اگر غيبت 

شود. اگر انگيز بزرگ شد، خطرناك مىكننده بار آمد، فتنه

 جلوگيرى نكردى، رعب گناه نزد او

 88آيين زندگى، ص: 

شود و چون رود و كم كم در كامش گناه شيرين مىاز بين مى

 آيد.، فاسد بار مىمؤدّب به آداب دين نشد

 حقوق همسايه -44

روايات فراوانى رسيده كه خود همسايه حق دارد؛ خواه مسلمان 

باشد يا نباشد. از چهار طرف كه صدق همسايه كرد، اداى حقّش 

 شود.واجب مى

در وصيّت اميرالمؤمنين عليه السالم است كه در روز بيستم ماه مبارك 

 فرمايد:طور مىاين -بنابر آنچه در نهج البالغه است -رمضان

كنم به رعايت حقّ همسايه، ؛ شما را سفارش مىاللَّه فى جيرانكماللَّه »

به درستى كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله اين قدر به ما سفارش 

رعايت حقّ همسايه را فرمود تا ما گمان كرديم كه همسايه از همسايه 

يعنى حقّ همسايگى طورى است كه مثل »رحم«  163برد«.ارث مى
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برند. چقدر سفارش رحم شده يكديگر ارث مىباشد، گويى از مى

باشد. اگر چيزى عاريه خواست و به است. همسايه هم مثل رحم مى

 او ندادى، مسؤول هستى.

 كنداى كه خودش رعايت نمىهمسايه

پرسد: [ مىضمناًروايتى هم داردكه ]شخصى از امام عليه السالم

كند، آيا اگر ب مىرا خراگيرد ولى آنام از من عاريه مى»همسايه

 ديگر به او عاريه ندهم مسؤول هستم؟«.

 فرمايد: »نه«.امام مى

اى است كه رعايت امانت و نگهدارى چيزى بنابر اين، اگر همسايه

دهد، حقّش از اين كند، يا پس نمىكه به عاريه گرفته است نمى

 جهت ساقط است.

تان ن به همسايهبايد مواظب باشيد آزارتا اوّل: دارها!اى همسايه

 نرسد. در خانه

______________________________ 
 .47نهج البالغه صبحى صالح/ كتاب  -(1)

 89آيين زندگى، ص: 

همسايه سرك نكشيد، جاسوسى نكنيد، به سخنان نهان آنها گوش فرا 

 ندهيد.

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   127 آيين زندگى   

 

كند مرگش نزديك مستحبّ است هنگامى كه شخص احساس مى

 مصحبتيها و همسفريهايش حالل بودى بطلبد.ها و هاست، از همسايه

ام، چه بسا بر خالف حقّ همسايگى نگو من چنين و چنان احسان كرده

ها را ناراحت ساختى و اى و همسايهاى، صدايى بلند دادهرفتار كرده

يادت نيست؛ از آن جمله اگر امر نهانى را از همسايه فهميدى، حق 

 را بپوشانى.سايه اين است كه آنندارى آن را فاش كنى بلكه حقّ هم

نگاه در خانه همسايه نبايد بكنى، به اصطالح سرك بكشى ببينى  دوّم:

 كنند، اين كار جايز نيست.چكار مى

شود اگر خوراك و طعامى كه به اصطالح بوى آن بلند مى سوّم:

هاى كوچك داشته باشد، بايد آنها را بپزى، مخصوصاً اگر همسايه بچّه

مالحظه كنى، يا به آنها هم بدهى، يا از پختن اين قبيل خوراكيها 

خوددارى كنى، مخصوصاً نسبت به همسايه فقير كه تمكّن تهيّه اين 

هايش از او بخواهند و بهانه ته باشد، اگر بچّهقبيل خوراكيها را نداش

بگيرند، آن وقت شرمنده شود و آزرده گردد و شما سبب اين 

 اش شده باشيد.ناراحتى

گردد، از آن خوددارى خالصه، بايد آنچه اسباب زحمت همسايه مى

 گردد.

مضمون حديث شريف چنين است كه: »هركس ايمان به خدا و روز 

 دارد«.د همسايه را از زحماتش در امان نگهجزا دارد، پس باي
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ات را در خانه همسايه قرار نده، يا آشغال منزلت را مثلًا ناودان خانه

گذشته، حقّ همسايه بر همسايه اين است نريز. ازايندرب خانه همسايه

 ياروغمخوارهم باشند.كه

 [حق صحبت ]همنشينى و همسفرى -45

د، حقّ همسفرى رانيزبايد از اين صحبت رانيز فراموش نكنيحقّ

 روايت بفهميم:

 90آيين زندگى، ص: 

آمدند. مروى است كه: »موال على عليه السالم در سفر رو به كوفه مى

در اثناى راه يك نفر با حضرت همراه شد. در راه حضرت از اسم و 

رسم ومذهبش پرسيد. گفت: من اهل فالن قريه نزديك كوفه هستم 

 است.و مذهبم يهودى 

حضرت فرمود: من هم عربى ساكن كوفه هستم و مسلمانم. با هم 

رسيدند، آمدند. يهودى صحبت را شروع كرد. بر سردو راهى كهمى

رفت، حضرت هم راهى كه به كوفه و راهى كه به قريه يهودى مى

 اش به راه ادامه دادند.همراه يهودى در راه قريه

 روى؟شما به كوفه نمى ناگهان يهودى متوجّه شد و گفت: مگر

 حضرت فرمود: چرا.

 [ گفت: راه كوفه از طرف ديگر بود، مگر شما متوجّه نشديد؟]يهودى
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جا متوجّه بودم ولى چون با تو همسفر بودم فرمود: چرا همان

خواستم حقّ صحبت را رعايت كرده باشم و چند قدمى تو را بدرقه 

 كرده باشم.

يهودى تعجب كنان پرسيد: آيا اين مسلك شخص شماست، يا وظيفه 

طور حقوق را رعايت كردن مربوط به دين دين شماست؟ اين

 شماست؟

 ين ماست.فرمود: مسلك و د

يهودى در فكر فرو رفت كه اين چه دينى است كه تا اين حد حقوق 

 نمايد.را رعايت مى

روز ديگر يهودى به كوفه آمد و نزديكيهاى مسجد كوفه ديد عرب 

اند و مورد ديروز )على عليه السالم( جمعيّت انبوهى اطرافش را گرفته

 احترام همگان است.

 پرسيد: اين آقا كيست؟

 : خليفه مسلمين و اميرالمؤمنين عليه السالم است.گفتند

فكرى كرد، اين آقا رئيس مسلمين بود كه ديروز اين قدر با من 

 كرد؟تواضع مى

روى دست و پاى على عليه السالم افتاد و مسلمان شد و از شيعيان 

 خاص گرديد«.
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 91آيين زندگى، ص: 

 حقّ شريك -46

اش. اى كسى كه با ديگرى در رهامّا حقّ شريك و رعايت عدل دربا

يك خانه شريك هستى! اى كسى كه در معامله با ديگرى شريك 

هستى! در سفر با ديگرى شريك هستى، بايد رعايت عدل را بكنى. هر 

كند با اذن شريكى واجب است هر نوع تصرّفى در مالش كه مى

اش حفظ الغيب شريكش را بكند؛ ورضايت شريك باشد ودرپنهانى

 بين مال اختصاصى خودش يا مال شريك فرقى نگذارد.يعنى 

كند، سهم شريك را نيز حفظ نمايد، چطور مال خودش را حفظ مى

اى كشد، تو هم بايد زحمت بكشى، اگر گوشهاگر شريك زحمت مى

از خانه خراب است، هر كدام به اندازه خودش بايد زحمت بكشد، يا 

 خرج كند.

 عصبيت جاهالنه بزرگترها

كنند، آن ها با هم نزاع مىبينيد بچّهخانواده در يك خانه مىدو 

افتند و عصبيّتهاى جاهالنه به خرج وقت پدر و مادرها به جان هم مى

ها پس از نزاع با يكديگر آشتى كرده و كه بچّهدهند، در حالىمى

 كشد.كنند، امّا بزرگترها كارشان به كالنترى مىبازى مى

و خبر دادن وارد مشو، مبادا شريك اى شريك! بدون اذن 

اش درحالى باشندكه خوش ندارند ناگهان بر آنها وارد وخانواده

 شوى.
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 بدهى خود را بپردازد -47

بدهى و دين مال كلّى است كه بر ذمّه شخص براى ديگرى به سببى 

از اسباب ثابت شده مانند قرض گرفتن، قرض گيرنده مبلغى را كه 

بت است كه در وجه طلبكار بپردازد و مانند جنسى اش ثاگرفته بر ذمّه

كه به معامله سلف )پيش فروش( فروخته كه ذمّه فروشنده به آن 

 جنس مشغول است كه سر موعد به مشترى بپردازد

 92آيين زندگى، ص: 

اى كه جنس را گرفته، بايد پولش و مانند ثمن )پول( در معامله نسيه

ال االجاره كه مستأجر به صاحب ملك را فروشنده بپردازد، يا مانند م

باشد و مانند نفقه زوجه مديون است و مهر زن كه بر عهده شوهر مى

دائمه و انواع ضمانها كه در كتب فقهى ذكر شده است و فروعاتش 

 شود.بسيار و به مناسبت بحث به بعضى از مسائل مهم آن اشاره مى

 بدهى با مدت و بى مدت

يعنى دينى كه مدّت ندارد، يا اگر داشته  حالى؛ بدهى دو قسم است:

دار در دين يعنى بدهى مدّت و مؤجل؛ باشد، تمام شده است.

دار. بستانكار حقّ مطالبه خود را پيش از تمام شدن مدّت ندارد. مدّت

بلى هرگاه شخص مديون بميرد، دين مؤجّلش، معجّل و حالى 

ه ديگرى بدهى داشت كه در رأس يك شود؛ مثلًا اگر شخصى بمى

اش را از سال بايد بپردازد و پيش از رسيدن موعد، بميرد، بايد بدهى

توانند بگويند مدّت مالش پيش از تقسيم ارث ادا كنند و ورثه نمى
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دين هنوز تمام نشده، ولى اگر طلبكار بميرد و طلبش مدّت داشته 

رسيدن مدّت، مطالبه توانند از مديون پيش از اش نمىباشد، ورثه

 بدهى كنند.

كه بدهى، مدّت نداشته باشد، يا مدّت آن تمام شده باشد در صورتى

شود كه سعى كند بدهى خود و طلبكار مطالبه كند، فوراً واجب مى

اى كه باشد، هر چند به فروختن بعضى را بپردازد به هر وسيله

 چيزهايى كه زايد بر ما يحتاج زندگى اوست.

د به كمتر از قيمت آن جنس بخواهند بخرند، به هر قيمت و هر چن

كه آن كه بخرند، بايد بفروشد و بدهى خودش را بپردازد مگر آن

قدر كم بخرند كه در عرف اين معامله را تضييع و اتالف بگويند، در 

اين صورت بعيد نيست كه بر بدهكار، فروش آن چيز واجب نباشد و 

 مانند فرش يا لباس و اثاثيهچنانچه از مايحتاج خود چيزى 

 93آيين زندگى، ص: 

خانه و مغازه و غيره نداشته باشد تا بفروشد، بايد از طريق كار، دين 

خود را بدهد؛ يعنى براى طلبكار در صورتى كه بخواهد مثلًا 

كه اليقش باشد و به خرج  -شاگردى كند، يا مشغول كسب ديگرى

طور كلّى بر مديون اش را بپردازد و بهشده و از آن راه بدهى -نيفتد

است و مسامحه كردنش به هر حال حرام و پرداخت دين واجب 

 حبس حق از گناهان كبيره است.
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كند، اگر از شأن اى كه در آن زندگى مىمايحتاج زندگى مانند خانه

و حال او زياد نباشد و همچنين لباس، فرش، ظرف و ساير چيزهايى 

طورى كه اگر بخواهد كه در زندگى كردن به آن نيازمند است به

افتد و موجب منقصت د، در مشقّت و سختى مىآنها را بفروش

تواند او گردد، اين قبيل اشياء را الزم نيست بفروشد و طلبكار نمىمى

 را مجبور بفروش آنها نمايد.

بلى براى شخص مديون جايز است مشقّت را تحمّل كرده و لوازم 

زندگى خود را بفروشد و بدهى خود را بپردازد و طلبكار 

اين صورت كه مديون خودش اقدام به فروش آنها تواند در مىهم

كرده طلبش را بگيرد لكن سزاوار است راضى نشود بدهكار در حرج 

و زحمت بيفتد و لوازم زندگى خود را بفروشد، سزاوار است كه او را 

 مهلت دهد تا خداوند فرج كند هر چند خود مديون راضى باشد.

صادق عليه السالم  از عثمان بن زياد مروى است كه به حضرت -

اش را بفروشد خواهد خانهعرض كرد: »طلبى از شخصى دارم و مى

 و طلب مرا بدهد«.

 164»اعيذك باللَّه ان تخرجه من ظل رأسه«. حضرت سه مرتبه فرمود:

اى كه در كه او را از خانهسپارم از اينيعنى: »تو را در پناه خدا مى

 آن زندگى

 
 .4/ ح 341/ 18وسائل الشيعه:  -(1)  164
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______________________________ 
 .4/ ح 341/ 18وسائل الشيعه:  -(1)

 94آيين زندگى، ص: 

 كند، بيرون كنى«.مى

فرمايد: »كسى كه مسامحه كند پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -

كه توانايى دارد، و از رساندن حق به صاحبش درنگ نمايد در حالى

كه  گذرد، گناه عشارى بر اوست )عشار كسى استهر روزى كه مى

رت باقر عليه السالم و حض -165گيرد(«.به امر ظالم از مردم ده يك مى

فرمايد: »كسى كه در راه خدا شهيد شد، از هر گناهى پاك مى

شود مگر بدهى كه كفّاره ندارد، يا بايد دينش پرداخت شود، يا مى

 166اش هست«.طلبكار ببخشد و گر نه شهيد هم گرفتار بدهى

و براى اهمّيّت مطلب همين بس كه: مردى از انصار مرد و دو دينار  -

ار بود، پس رسول خدا صلى اهلل عليه و آله بر او نماز نخواند تا بدهك

كه بعضى از بستگانش ضامن شدند كه بدهى او را بپردازند آنگاه اين

و مروى است كه معاوية بن وهب  -167آن حضرت بر او نماز گذارد.

اين حديث را بر حضرت صادق عليه السالم عرضه داشت و حضرت 

ين نيست كه رسول خدا صلى اهلل عليه و فرمود: درست است و جز ا

كه مسلمانان اندرز بگيرند و اهمّيّت دين را آله چنين فرمود براى آن

صاحبش ردكنندوگرنه هريك بدانند و آن را كوچك نشمرده وبه

 
 .2/ ح 333/ 18وسائل الشيعه:  -(1)  165
 .1/ ح 324مهان:  -(2)  166
 .1/ ح 319مهان:  -(3)  167

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   135 آيين زندگى   

 

خدا صلى اهلل عليه و آله على وحسن وحسين عليهم السالم ازرسول

ى دين خود وصيّت ادابوده وبهاز دنيا رفتند، مديونكهزمانى

فرمودند و پس از فوت هريك، وصىّ او دينش را ادا كرده وخالصه 

نيست وجايزاست، معنى حديث آن است كه مديون بودن، مذموم

 باشد.كردن دراداى دين مىحرام است مسامحهكهچيزى

 به مسلمانان قرض بدهد -48

ده چنانچه در روايات معتبره براى وام دادن، ثوابهاى بسيار وعده دا

 در ترك آن

______________________________ 
 .2/ ح 333/ 18وسائل الشيعه:  -(1)

 .1/ ح 324همان:  -(2)

 .1/ ح 319همان:  -(3)

 95آيين زندگى، ص: 

و در بعض موارد وام دادن واجب و  هم عذابهاى شديد ذكر گرديده

رك آن اى موارد قرض دادن مستحب و تترك آن حرام و درپاره

مكروه است، ولى قرض گرفتن مكروه است در صورتى كه احتياج به 

گرفتن قرض نداشته باشد و هرگاه محتاج به گرفتن قرض شود، 

شود و شدّت و كمى كراهت، تابع شدّت و كراهت آن خفيف مى

كمى احتياج است، پس هر اندازه احتياج كمتر باشد، كراهت قرض 

زه احتياج به قرض بيشتر شود، شود و هر انداخواستن بيشتر مى

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   136 آيين زندگى   

 

گردد تا جايى كه هيچ كراهت ندارد بلكه كراهت آن كمتر مى

كه امر واجبى مثل حفظ شود قرض بگيرد به اينگاهى واجب مى

 جان، يا عِرض بسته به وام گرفتن باشد.

كسى كه زمينه اداى دين ندارد، احتياط آن است كه قرض نگيرد و 

 در صورت ضرورت.خود را مديون نسازد مگر 

 ثواب وام دادن و عقاب ترك آن

فرمايد: »كسى كه به مؤمنى وام پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -

اش مهلت دهد، براى مالى كه به وام دهد واو را تا هنگام توانايى

داده، ثواب زكات برايش خواهد بود و مالئكه برايش دعا و طلب 

و  -168ه طلب خود را دريافت نمايد«.كنمايند تا هنگامىرحمت مى

نيز فرمود: »كسى كه وام دهد به برادر مسلمان خود از براى اوست 

به هر درهمى كه به قرض داده، هموزن كوه احد از كوههاى مكّه 

معظّمه و طور سينا، حسنات و اگر در مطالبه نمودن طلب خود از 

بدهكار، با او رفق و مدارا نمايد، مانند برق جهنده روشن از صراط 

و معطّلى حساب و كسى كه برادر مسلمانش حال  بگذرد بدون عذاب

 خودش را نزد او شكايت كند، پس به او وام ندهد، خداوند بهشت

______________________________ 
 .3/ ح 330/ 18وسائل الشيعه:  -(1)

 96آيين زندگى، ص: 

 
 .3/ ح 330/ 18وسائل الشيعه:  -(1)  168
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فرمايد در روزى كه به نيكوكاران پاداش را بر او حرام مى

فرمايد: »كسى كه قرض ادق عليه السالم مىحضرت ص -169دهد«.مى

 170بگيرد و بخواهد كه ندهد، دزدى است ستمگر«.

اند: كسى كه زكات مالش را فرمايد: »دزدها سه دستهو نيز مى -

ندهد، كسى كه مهريّه زنش را بدهى واجب االداء نداند و كسى كه 

فرمايد: »بدهكار و نيز مى -171قرض گيرد و بخواهد كه نپردازد«.

اش را بدهد، خداوند دو ملك را هرگاه همّش اين باشد كه بدهى

دينش پرداخت شود و چنانچه قصدش  كند تاكمك و يار او مى

سست شود، پس به همان مقدار از كمك و يارى خدا محروم 

 172است«.

فرمايد: »براى بدهكارت حالل پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -

نيست كه در حال توانايى در پرداخت بدهى مسامحه كند، همچنين 

يندازى وقتى كه بر تو هم حالل نيست او را در تنگدستى به زحمت ب

و حضرت صادق عليه السالم  -173بدانى از پرداخت وام ناتوان است«.

كه تنگ بگيريد بر يكى از برادران فرمايد: »بپرهيزيد از اينمى

كه از پرداخت بدهى خود ناتوان است به سبب مسلمان خود وقتى

طلبى كه از او داريد؛ زيرا پدر ما رسول خدا صلى اهلل عليه و آله 

فرمود: جايز نيست كه هيچ مسلمانى بر مسلمانى تنگ بگيرد و مى

كسى كه مسلمانى را مهلت بدهد، خداى تعالى او را در سايه خود 
 

 .5/ ح 331/ 18وسائل الشيعه:  -(1)  169
 .2/ ح 328مهان:  -(2)  170
 .190/ ح 181/ 1خصال:  -(3)  171
 .3/ ح 328/ 18وسائل الشيعه:  -(4)  172
 .2/ ح 366مهان:  -(5)  173
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اى نباشد )؛ يعنى روز دهد روزى كه جز سايه خدا سايهجاى مى

 174دهد(«.قيامت در پناه رحمت و لطف خود، او را جاى مى

زير سايه عرش خود جايش  و نيز فرمود: »كسى كه بخواهد خدا -

 دهد در روزى

______________________________ 
 .5/ ح 331/ 18وسائل الشيعه:  -(1)

 .2/ ح 328همان:  -(2)

 .190/ ح 181/ 1خصال:  -(3)

 .3/ ح 328/ 18وسائل الشيعه:  -(4)

 .2/ ح 366همان:  -(5)

 .1همان: ح  -(6)

 97آيين زندگى، ص: 

سايه خدا نباشد، پس بايد بدهكار تنگدست را مهلت اى جز كه سايه

و  -175كه طلبش را به او ببخشد«.بدهد و از او مطالبه نكند، يا اين

فرمايد: »روز قيامت جماعتى زير سايه حضرت باقر عليه السالم مى

كه صورتهايشان از نور و لباسشان گيرند در حالىعرش خدا جاى مى

كند كه قرار دارند، پس منادى ندا مى از نور و بر كرسيهايى از نور

 
 .1مهان: ح  -(6)  174
 .4/ ح 367/ 18وسائل الشيعه:  -(1)  175
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گرفتند و بدهكار اند كه در دنيا بر مؤمنين، آسان مىاينها كسانى

دادند تا وقتى كه بتواند بدهى خود را تنگدست را مهلت مى

 176بپردازد«.

 ثواب صدقه براى مهلت هر روز

كند كه: [ كلينى از حضرت صادق عليه السالم روايت مى]مرحوم شيخ

سول خدا صلى اهلل عليه و آله روزى بر منبر رفته و پس از حمد و »ر

ثناى الهى و صلوات بر پيغمبران فرمود: اى مردم! بايد كه حاضران به 

آنهايى كه نيستند برسانند كسى كه مهلت دهد مرد پريشانى را بر 

خداست كه هر روز، ثواب تصدّق به آن مال را در نامه عملش 

يعنى هر روزى كه  177ال خود را دريافت نمايد«.بنويسد تا وقتى كه م

دهد، مثل اين است كه آن مقدار طلب خود را گرفته به او مهلت مى

و در راه خدا انفاق كرده است. و در اين زمينه، اخبار وارده بسيار 

 است و در آنچه گذشت، كفايت است.

 قصد بر گناه نكند -49

بر هر مسلمانى واجب است توطين نفس؛ يعنى بر خود حتم كند كه 

 از همه گناهان

______________________________ 
 .4/ ح 367/ 18وسائل الشيعه:  -(1)

 
 .3مهان: ح  -(2)  176
 .4/ ح 35/ 4فروع كاىف:  -(3)  177
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 .3همان: ح  -(2)

 .4/ ح 35/ 4فروع كافى:  -(3)

 98آيين زندگى، ص: 

پرهيز كند و اگر گناهى پيش آيد و بدان ميل نمايد، كفّ نفس؛ يعنى 

بنابر اين، اگر قصد گناهى كند و  را قصد نكند؛خوددارى نمايد و آن

را عازم شود، همين عزم، گناهى است قلبى و مستحقّ انجام دادن آن

عقوبت الهى است؛ يعنى عقوبت تمرّد و سركشى و بيرون رفتن از 

و اگر آن گناه را انجام داد، استحقاق عقوبت آن  فرمان خداوند.

گناه را هم دارد؛ يعنى سزاوار عقوبت شديدترى است؛ مثلًا اگر كسى 

گناهى، اين قصدش گناه قلبى اوست و بر آماده شود براى كشتن بى

او واجب است فسخ اين عزيمت شيطانى و توبه از آن واجب فورى 

مصر و مستمر شود، خود گناه و است و اگر توبه نكند و بر آن عزمش 

سزاوار عقوبت است و چنانچه مرگش در آن حال برسد، به حال 

گناه مرده است و استحقاق عذاب دارد و اگر مانع ديگرى از وقوع 

قتل پيش آيد، همان استحقاق عقوبت به عزم بر گناه كه نموده بود، 

 باقى است و توبه از آن واجب است.

شود كه در تمام موارد تجرّى، استحقاق عقوبت از اين بيان دانسته مى

 بر گناه قلبى موجود و وجوب توبه از آن حتمى است.
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امام صادق عليه السالم فرمود: »جز اين نيست كه مردم در قيامت  -

و همچنين فرمود: »همانا  -178شوند«.شان محشور مىبر نيتهاى

دنيا كه اگر  كه نيّت دارند دردوزخيان در دوزخ جاويدند براى آن

جاويد بمانند در آن هميشه نافرمانى خدا كنند و همانا اهل بهشت در 

شان در دنيا اين است كه اگر هميشه كه نيّتآن جاويدند براى آن

در آن بمانند از خدا اطاعت كنند، پس دوزخيان و بهشتيان به وسيله 

 نيّتهاشان جاويد بمانند«.

كند د: »بگو هركس عمل مىفرمايسپس قول خدا را خواند كه مى

 برطبع و مَنِش

______________________________ 
 .5/ ح 48/ 1وسائل الشيعه:  -(1)

 99آيين زندگى، ص: 

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود:  -179خود؛ يعنى بر نيّت خود«.

 180»نيّت مؤمن از كردارش بهتر است و نيّت كافر، از كردارش بدتر«.

صدوق در علل الشرايع از امام باقر عليه السالم روايت كرده [ ]شيخ -

فرمود: »نيّت مؤمن بهتر است از عمل او؛ مؤمن كه حضرت مى

كارهاى خيرى قصد كند كه درك آن نكند و نيّت كافر بدتر است 

از عملش؛ زيرا كافر آن قدر بديها ر اقصد دارد كه انجام نتواند 

 
 .5/ ح 48/ 1وسائل الشيعه:  -(1)  178
 .5/ ح 85/ 2اصول كاىف:  -(1)  179
 .2/ ح 84مهان:  -(2)  180
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عليه و آله روايت شده كه فرمود: از رسول خدا صلى اهلل  -181داد«.

»هرگاه دو نفر مسلمان به روى يكديگر شمشير بكشند و هر يك كشتن 

ديگرى را بخواهد و در نتيجه يكى كشته شود، پس كشنده و كشته 

اللَّه! رفتن كشنده در شده هر دو در دوزخند. گفته شد: يا رسول

بر كشتن  آتش بسزاست ولى كشته شده چرا؟ فرمود: چون عازم بود

برادر مسلمان خود؛ يعنى هر چند نتوانست او را بكشد لكن به همان 

 182نيّت و عزمش در آتش رود«.

امام باقر عليه السالم فرمود: »رسول خدا صلى اهلل عليه و آله درباره  -

شراب ده نفر را لعنت فرموده است: كسى كه درختش را بكارد، 

اش سازد و شارد و آمادهرا بفكه آنكه پاسبانش باشد و آنآن

دهد و خورنده آن و ساقى آن و كسى كه آن را حمل و نقل مى

شود و خريدار و فروشنده و خورنده بهاى كه به او داده مىآن

فرماييد: بيشتر اين افراد به واسطه همان كه مالحظه مىچنان 183آن«.

 اند.شان براى تهيّه شراب، مورد لعن واقع شدهتصميم و اراده

______________________________ 
 .5/ ح 85/ 2اصول كافى:  -(1)

 .2/ ح 84همان:  -(2)

 .524علل الشرائع:  -(3)

 
 .524علل الشرائع:  -(3)  181
 .174/ 6َّلحكام: هتذيب ا -(4)  182
 .1/ ح 375/ 25وسائل الشيعه:  -(5)  183
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 .174/ 6تهذيب االحكام:  -(4)

 .1/ ح 375/ 25وسائل الشيعه:  -(5)

 100آيين زندگى، ص: 

 اصرار بر گناه نكند -50

كند مسلمان واقعى كسى است كه نه تنها از گناهان بزرگ دورى مى

ورزد؛ چرا كه اصرار بر بلكه بر گناهان كوچك )صغيره( نيز اصرار نمى

 كه:چنان گناه، خود گناه كبيره است؛

اى كه بر آن اصرار فرمايد: »گناه صغيرهامام صادق عليه السالم مى -

اى كه است؛ چنانچه گناه كبيرهشود، ديگر صغيره نيست بلكه كبيره 

از آن پشيمانى حاصل شودو عزم بر ترك آن داشته باشد، ديگر كبيره 

و حضرت اميرالمؤمنين  -184شود«.نيست؛ يعنى عقاب از آن ساقط مى

فرمايد: »بترس و دورى كن از اصرار بر گناه؛ زيرا عليه السالم مى

ايم است و ترين جراصرار از بزرگترين گناهان كبيره و عظيم

اش بر بزرگترين گناهان نزد خداوند، گناهى است كه بجا آورنده

 185آن اصرار داشته باشد«.

فرمايد: »به خدا قسم كه خداوند چيزى را از عبادت و و نيز مى -

كه آن بنده مصر باشد بر چيزى از پذيرد در حالىطاعت بنده نمى

رسول خدا  در حديثى كه در كتاب شريف كافى از -186گناهان«.

 
 .1/ ح 288/ 2اصول كاىف:  -(1)  184
 .48/ ح 151/ 1غرراحلكم:  -(2)  185
 .3/ ح 288/ 2اصول كاىف:  -(3)  186
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هاى صلى اهلل عليه و آله نقل شده »اصرار بر گناه را از جمله نشانه

 شقاوت« شمرده است.

كبيره بودن اصرار بر گناه صغيره، مورد اتّفاق فقها بلكه اجماعى است 

اند. قدر مسلّم؛ اند و بر چند قوللكن در معنى اصرار اختالف نموده

است آن است كه شخص پس از يعنى آنچه به اتّفاق اصرار و كبيره 

اى كه انجام داده از آن پشيمان نشود بلكه باز هم بجا گناه صغيره

كه پوشيدن لباس حرير، يا آورد و بر آن مداومت نمايد؛ مثلًا بنابر اين

كبيره  -كه بر مردان حرام است -در دست كردن انگشترى طال

نش كه شخص از پوشيدبودنش اگر ثابت نشده باشد، در صورتى

 دست بر ندارد و بر آن

______________________________ 
 .1/ ح 288/ 2اصول كافى:  -(1)

 .48/ ح 151/ 1غررالحكم:  -(2)

 .3/ ح 288/ 2اصول كافى:  -(3)

 101آيين زندگى، ص: 

شود و نيز مانند كسى كه در نظر مداومت نمايد، قطعاً گناه كبيره مى

كه پس از مردم مداومت دارد، بدون اينكردن بيگانه، يا داخل خانه 

هر نظرى، پشيمان شود و استغفار نمايد البتّه چنين مداومتى به اتّفاق 

 فقها، اصرار و از گناهان كبيره است.
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كه كه انسان چند نوع گناه صغيره مرتكب شود بدون ايندر صورتى

شد و كه لباس حرير بپوبين آنها پشيمان شده واستغفار نمايد مثل اين

بيگانه بنگرد و با او مصافحه و مالمسه دست كند و بهانگشترى طال به

در كتاب قواعد و  -عليه الرحمه -[، شهيدنمايد، ]در اين صورت

اند اين هم اصرار بر صغيره و در حكم جمعى ديگر از فقها فرموده

كبيره است و فرقى نيست بين مداومت بر يك نوع از گناهان صغيره، 

 وع، لغتاً و عرفاً.يا چند ن

اند: »بجا آوردن گناه صغيره يك مرتبه با عزم به بعضى از فقها فرموده

انجام دو مرتبه آن، اصرار است؛ يعنى مجرّد تصميم بر تكرارش نيز 

رسد اين است كه صدق »اصرار« نداشته باشد؛ ولى آنچه به نظر مى

ه خالف در اين دو صورت اخير، از حيث لغت و عرف مشكل است بلك

 ظهور عرفى كلمه »اصرار« است.

 آنچه ممكن است مدرك اين دو صورت اخير باشد، دو روايت است:

 »ولم يصروا« يكى روايت جابر از حضرت باقر عليه السالم كه در تفسير

فرمايد: »اصرار آن است كه شخص، گناهى كند و از از آيه سابقه مى

پس محتمل  187آن استغفار ننمايد و عزم بر ترك آن نداشته باشد«.

است كه منظور امام عليه السالم بيان مراد از اصرارى است كه در آيه 

 باشد.شريفه است نه اصرارى كه از گناهان كبيره مى

 
 .352/ 1تفسري صاىف:  -(1)  187
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ى عمير از حضرت باقر عليه السالم است و روايت ديگر، حسنه ابن اب

 فرمايد:كه محل شاهد است اين است كه مىقسمتى از آن

______________________________ 
 .352/ 1تفسير صافى:  -(1)

 102آيين زندگى، ص: 

داند به كه مى»نيست مؤمنى كه گناه كبيره از او سر زند در حالى

كه از كردار خود پشيمان سبب آن عقاب خواهد شد، مگر اين

خواهد شد و هرگاه پشيمان شد پس تائب و سزاوار شفاعت است و 

كسى كه از گناه خود پشيمان نشود، مصر است و مصر هم آمرزيده 

شدنى نيست؛ زيرا در حقيقت به آنچه وعده داده شده ايمان ندارد و 

 شد«.هاى الهى باورش بود حتماً پشيمان مىاگر وعده

قدر مسلّم از معنى »اصرار«، تكرار عملى گناه است بدون بالجمله، 

طورى كه عرفاً گفته پيدا شدن پشيمانى و توبه پس از آن گناه، به

 كند.شود مداومت بر آن گناه نموده، يا زياد گناه مى

 گناه خود را كوچك نشمرد -51

، اى به واسطه اصراراند: »چنانچه هر گناه صغيرهبعضى از علما فرموده

اى صادق شود، و چند عنوان است كه با هر گناه صغيرهكبيره مى

است«؛ يعنى  استصغار گناه كند از آن جمله:را كبيره مىشود، آن

اى از او سر زد، هرگاه گناه خود را كوچك و كسى كه گناه صغيره

ناچيز بشمارد و خود را سزاوار عقوبت الهى نداند، گناهش كبيره و 
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ت؛ زيرا در اين حال، نهى خدا را خوار دانسته و از مستحقّ قهر خداس

راه بندگى بيرون رفته است و به تصريح روايات چنين گناهى 

مؤاخذه نشدن از آمرزيده شدنى نيست و سرّ مطلب آن است كه

گناهان صغيره پس از دورى كردن از تمام گناهان كبيره، فضل و 

هى الهى، كبيره رحمتى از طرف خداست و گرنه براى هر يك از نوا

و صغيره، استحقاق عقوبت عقلًا ثابت است و ظاهر است كه مورد 

اش بيرون نرود و كسى كه فضل خدا كسى است كه از جادّه بندگى

اهل عجب و ناز است و خود را به حقارت و خداى را به عظمت 

بيند، مورد فضل خدا نشناخته و به همين جهت گناه خود را هيچ مى

 بلكه گيردقرار نمى

 103آيين زندگى، ص: 

 چنين كسى سزاوار خذالن و انتقام است.

بالجمله، خداى تعالى به فضلش گناه صغيره كسى را )پس از ترك 

 بخشد كه گناهش را كوچك و ناچيز نبيند.كباير( مى

ترين گناه آن فرمايد: »سختحضرت اميرالمؤمنين عليه السالم مى -

حضرت باقر عليه  -188را خوار شمارد«.اش آناست كه بجا آورنده

شود گفتن شخص آمرزيده نمى فرمايد: »از گناهانى كهالسالم مى

ام )؛ شدم مگر به اين گناهى كه كردهاست كه كاش مؤاخذه نمى

و از همان حضرت است كه:  -189يعنى اين گناه كه چيزى نيست(«.

 
 .7/ ح 312/ 15؛ وسائل الشيعه: 349/ 11مستدرك الوسائل:  -(1)  188
 .10/ ح 313/ 15ه: وسائل الشيع -(2)  189
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»بترسيد از گناهانى كه كوچك و خوار گرفته شده، جز اين نيست 

كه از طرف خداوند از آنها سؤال كرده خواهيد شد و بر شخص 

 190كند«.شود تا او را هالك مىده مىجمع كر

حضرت صادق عليه السالم فرموده: »بترسيد و پرهيز كنيد از  -

 گناهانى كه حقير و كوچك گرفته شده است«.

 راوى گفت: »محقرات ذنوب كدام است؟«.

گويد: خوشا كند پس مىامام عليه السالم فرمود: »شخص، گناهى مى

داشته باشم، پس اين گناه كوچك و به حال من اگر جز اين گناهى ن

 191ناچيز است«.

 بر گناه خود خوشحالى نكند -52

كند، مسرّت و از چيزهايى كه »گناه صغيره« را »كبيره« مى

 خوشحالى كردن انسان از

______________________________ 
 .7/ ح 312/ 15؛ وسائل الشيعه: 349/ 11مستدرك الوسائل:  -(1)

 .10/ ح 313/ 15وسائل الشيعه:  -(2)

 .11همان: ح  -(3)

 .1/ ح 287/ 2اصول كافى:  -(4)

 
 .11مهان: ح  -(3)  190
 .1/ ح 287/ 2اصول كاىف:  -(4)  191
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 104آيين زندگى، ص: 

زيرا الزمه ايمان به خدا و روز جزا اندوهناك  گناهى است كه كرده؛

كه كرده، هر چند صغيره شدن و پشيمان گرديدن از گناهى است 

 فرمايد:باشد؛ چنانچه پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى

»كسى كه كارهاى نيكش او را شاد و اعمال زشتش او را اندوهناك 

طورى كه خداوند، بزرگ است، همان 192سازد، او مؤمن است«.

 مخالفت امر و نهى او هم بزرگ است.

مروى است كه: »در موقع گناه،  از حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم

به گناهى كه به نظر خودت كوچك است منگر بلكه به بزرگى 

 كنى«.خداوندى بنگر كه مخالفت او را مى

كند و صاحبش چنانچه پشيمانى و حسرت از گناه، آن را برطرف مى

را بزرگ كرده و ثابت نمايد، خوشحالى بر گناه نيز آنرا پاك مى

مسرت از گناه، امن از مكر الهى است كه  دارد و در حقيقتمى

 بزرگى گناهش ذكر شد.

فرمايد: »كسى كه گناهى كند در رسول خدا صلى اهلل عليه و آله مى

كه گريان شود در حالىحالى كه خندان باشد، داخل در آتش مى

همچنين فرمود: »چهار چيز در گناه بدتر از خود گناه  193است«.

 
 .6/ ح 232/ 2اصول كاىف:  -(1)  192
 .23/ ح 332/ 11مستدرك الوسائل:  -(2)  193
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فتخار كردن به آن، خوشحالى از آن و است: كوچك شمردن گناه، ا

 194اصرار كردن به آن«.

 گناه خود را آشكار نكند -53

فرمايد: »كسى كه حسنه و كار حضرت رسول صلى اهلل عليه و آله مى

شود را از غير خدا پنهان دارد هفتاد برابر مىخيرى بجا آورد و آن

اى كه آشكار باشد( و كسى كه گناهى مرتكب )نسبت به حسنه

 را )از روى بى حيايى و بى اعتنايى بهشود، پس اگر آنمى

______________________________ 
 .6/ ح 232/ 2اصول كافى:  -(1)

 .23/ ح 332/ 11مستدرك الوسائل:  -(2)

 .5/ ح 349 -348همان:  -(3)

 105آيين زندگى، ص: 

شود )يعنى شرع( فاش و آشكار نمود، مورد خذالن خدا واقع مى

را )از روى افتد( و اگر آنشود و از نظر لطف مىموفّق به توبه نمى

بايد دانست كه  195حيا نه نفاق( پنهان داشت، آمرزيده خواهد شد«.

 اظهار گناه در دو صورت ضررى ندارد:

 
 .5/ ح 349 -348مهان:  -(3)  194
 .1/ ح 428/ 2اصول كاىف:  -(1)  195
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اظهار آن نزد طبيب جايى كه غرض عقاليى بر آن باشد مانند  يكى:

اگر براى معالجه، اظهار آن الزم شود، يا نزد عالمى براى دانستن 

 حكم آن، ضرورت اقتضا كند.

طور عموم نه به ذكر گناه خاصّى، آن هم اظهار گناهكارى به دوّم:

ضررى ندارد بلكه هنگام اظهار عبوديّت و مسكنت، بسيار ممدوح 

الهى گنهكارم، روسياهم،  كه بگويد: من به درگاهاست مثل اين

 گناهان بزرگى از من سر زده است.

بلكه اقرار به گنهكارى نزد پروردگار، از بزرگترين اقسام مناجات و 

عبادات است و در پذيرفته شدن توبه و نورانيّت قلب و ارتفاع درجه، 

 اثرات بزرگى دارد.

ضد عجب و  طور عموم و اقرار به تقصير،و بالجمله، اعتراف به گناه به

ها و ادالل است و طريقه پسنديده بزرگان دين بوده حتّى در نامه

 كتابها لقب خود را:

 ناميدند.»عاصى، مذنب، خاطى، اقل، احقرالعباد« و نظاير اينها مى

 در صورت گناه توبه كند -54

توبه از گناهان چه كبيره و چه صغيره به اتّفاق جميع علما و به حكم 

چنانچه محقّق طوسى در تجريد الكالم و علّامه  ت؛عقل، واجب اس

شود و دفع اند كه: »به توبه دفع ضرر مىحلّى در شرح آن فرموده

 ضرر هم عقلًا واجب است، پس توبه به حكم عقل واجب است«.
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______________________________ 
 .1/ ح 428/ 2اصول كافى:  -(1)

 106آيين زندگى، ص: 

فرمايد: »... توبه كنيد و به سوى خدا رجوع ىو در قرآن مجيد م

فرمايد: »اى و نيز مى 196كنيد همه شما، باشد كه رستگار شويد«.

ايد! توبه كنيد و به خدا رجوع نماييد كسانى كه به خدا ايمان آورده

توبه خالص )تنها براى رضاى خدا(، اميد است پروردگار شما 

 197گناهانتان را تالفى فرمايد«.

 نصوح كدام است؟توبه 

مجلسى رحمه اهلل در شرح كافى در معنى »توبه نصوح« چند وجه از 

 وجوه مفسّرين را نقل نموده است:

يعنى فقط به منظور مخالفت  توبه خالص و پاك براى رضاى خدا؛ -1

امر خدا از گناه پشيمان شده باشد، نه از ترس دوزخ، يا طمع بهشت. 

م( فرموده است: »پشيمانى از گناهى )در تجريد الكال محقّق طوسى و

 براى ترس از دوزخ، توبه نيست«.

يعنى  توبه اندرز بخش كه مردم را بمانند خود تشويق كند؛ -2

طورى توبه كند و گذشته خود را اصالح نمايد كه هر گناهكارى، 

وقتى آثار توبه او را ببيند، به توبه مايل شود و او هم اهل توبه شود 

 
 .31نور:  -(1)  196
 .8حترمي:  -(2)  197
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ل، به عمل خود، ديگران را نصيحت كرده و به توبه كه در اين حا

 كردن داللت و راهنمايى نموده است.

كه از هر گناهى كه توبه اندرز كننده صاحبش باشد به اينيا اين

 كنده شود و تا آخر عمر، پيرامون هيچ گناهى نگردد.

اى )از نصاحت به معنى خياطت باشد(؛ يعنى توبه توبه رفو كننده -3

كه به وسيله آن، هر چه از پرده ديانت پاره شده است، دوخته شود و 

 توبه كننده را با اولياى خدا و دوستان او بهم گرد آورد.

______________________________ 
 .31نور:  -(1)

 .8تحريم:  -(2)

 107آيين زندگى، ص: 

يعنى توبه شخصى كه نصيحت  نصوح، صفت توبه كننده باشد؛ -4

كننده خودش باشد به آن توبه؛ به اين معنى كه بروجه كامل توبه 

كه خود كند كه تمام آثار گناه را از دل ريشه كن سازد به وسيله اين

را در توبه رياضت آب كند و تيرگى گناهان را از آن بزدايد و به 

 پرتو حسناتش بيارايد.

فرمايد: »يكى از اكابر گفته: در جال دادن آينه تنها قطع كه مىتا اين

را صيقل داد تا آنچه سياهى نفس و دود سياه بس نيست بلكه بايد آن

بر جرمش نشسته پاك گردد و دل هم بمانند آينه است، به مجرد 

كه بر آن شود بلكه جرم گناهان گذشته را هم ترك گناه پاك نمى
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نشسته بايد پاك كرد و به نور طاعتش روشن ساخت؛ زيرا چنانچه از 

رسد، همچنين در هر گناهى كه كرده، تاريكى و تيرگى به دل مى

رسد؛ بنابر اين، بايد هر عبادتى، روشنايى و درخشندگى به دل مى

تاريكى هر گناهى كه به دل رسيده، به نور عبادتى كه ضد آن است، 

 پاك كرد.

شخص توبه كننده بايد گناهان خود را مفصّلًا در نظر گيرد و در برابر 

هر شرّى كه از او سر زده، خيرى كه در برابر آن است، به همان 

مقدار بجا آورد؛ مثلًا در برابر گناه گوش دادن به غنا و آالت لهو، 

استماع قرآن و حديث و موعظه و مسائل دينى كند و در برابر مسّ 

يد بدون طهارت، سعى در اكرام آن و تالوتش نمايد و خط قرآن مج

در برابر مكث در حال جنابت در مساجد، اعتكاف كند و در برابر نظر 

كردن به حرام، سعى در نظر كردن به چيزهايى كه نگريستن به آنها 

عبادت است نمايد؛ مانند نظر كردن به خطّ قرآن مجيد و نظر به 

صلحا از سلسله جليله سادات و نظر به والدين از روى شفقت و نظر به 

 عترت و مانند اينها.

در حقوق مردم، پس از توبه، زياد از مال خود صدقه بدهد و اگر 

غيبت بوده، پس از توبه، مدح و ثناى آن مؤمن را زياد بگويد و 

صفات نيكش را آشكار سازد و خالصه هر گناهى، پس از توبه از آن، 

 عبادتى كه ضد آن است

 108ين زندگى، ص: آي
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كند بجا آورد؛ چنانچه طبيب جسمانى، مرضها را به ضدّش معالجه مى

 )پايان فرمايش مجلسى(«.

فرمايد: »خداوند به توبه بنده مؤمن حضرت صادق عليه السالم مى -

شود، چنانچه يكى از شما هنگام يافتن گمشده خود شاد خود شاد مى

عليه و آله فرمود: »پشيمانى از  پيغمبر اكرم صلى اهلل -198گردد«.مى

حضرت باقر عليه السالم فرمود: »در توبه،  -199گناه، توبه است«.

فرمايد: حضرت صادق عليه السالم مى -200پشيمانى كفايت است«.

كه اى كه گناهى كند پس پشيمان گردد مگر اين»نيست بنده

كه بنده از او طلب آمرزش آمرزد پيش از آنخداوند او را مى

از جهت  حقيقت توبه، همان پشيمانى از گناه است بنابر اين، 201ند«.ك

كه خالف رضاى اوست مانند غالمى كه زشتى آن نزد خداوند و اين

كارى را بر خالف رضاى مواليش انجام دهد و غافل باشد كه موال او 

ديده، البتّه سخت از كردار خود بيند چون فهميد كه او را مىرا مى

 ود.شپشيمان مى

فرمايد: »جز اين نيست كه حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم مى -

 202شود«.پشيمانى بر گناه، سبب ترك آن مى

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »هركس يك سال پيش از  -

پذيرد، سپس فرمود: يك اش را مىمرگ خود توبه كند، خدا توبه

 
 .13/ ح 436/ 2اصول كاىف:  -(1)  198
 .5/ ح 62/ 16وسائل الشيعه:  -(2)  199
 .1/ ح 426/ 2اصول كاىف:  -(3)  200
 .8/ ح 427مهان:  -(4)  201
 .3/ ح 61/ 16وسائل الشيعه:  -(5)  202
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ش توبه كند، خدا سال بسيار است، هركس يك ماه پيش از مرگ

 پذيرد، سپس فرمود: يك ماه بسيار است،اش را مىتوبه

______________________________ 
 .13/ ح 436/ 2اصول كافى:  -(1)

 .5/ ح 62/ 16وسائل الشيعه:  -(2)

 .1/ ح 426/ 2اصول كافى:  -(3)

 .8/ ح 427همان:  -(4)

 .3/ ح 61/ 16وسائل الشيعه:  -(5)

 109آيين زندگى، ص: 

پذيرد، اش را مىهركس يك هفته پيش از مرگش توبه كند خدا توبه

 سپس فرمود:

يك هفته بسيار است، هركس يك روز پيش از مرگ توبه كند، خدا 

پذيرد، سپس فرمود: يك روز بسيار است، هركس پيش اش را مىتوبه

ا اش راز ديدار آخرت )و ملك الموت( توبه كند، خدا توبه

 203پذيرد«.مى

 قرآن را محترم شمارد -55

 
 .2/ ح 440/ 2اصول كاىف:  -(1)  203
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كه كالم حضرت آفريدگار  -نزد هر مسلمانى بديهى است كه از قرآن

تر در عالم اسالم چيزى تر و الزم االحترامعزيزتر و شريف -است

 نيست و رسول خدا صلى اهلل عليه و آله آن را »ثقل اكبر« ياد فرمود

كه گذارم، آنكه دو چيز پر بها بين شما مسلمانان پس از خود مى

)على، حسن،  204»اهل بيت من آن« و كوچكتربزرگتر است »قر

 حسين و اوالد طاهرين عليهم السالم ايشان و سلسله جليله سادات(«

 است.

ضمن حديث طوالنى در باب عظمت شأن قرآن، حضرت باقر عليه  -

 فرمايد:السالم مى

گويد: خدايا! بعضى از بندگانت حرمت مرا نگه »روز قيامت قرآن مى

نموده و چيزى از مرا ضايع نكرد و بعضى ديگر مرا  داشته و مرا حفظ

 ضايع كرده و حق مرا خوار شمرده و مرا تكذيب نمودند«.

فرمايد: »به عزت و جالل و رفعت مقامم سوگند! خداى تعالى مى

خاطر امروز بهترين ثواب را براى تو بدهم و دردناكترين كيفر را به

السالم فرمود: خداى  و حضرت صادق عليه -205تو بر طرف نمايم«.

فرمايد: »به عزت و جاللم و بلندى مقامم سوگند! هرآينه جبّار مى

 تو را گرامى داشتهدارم هركس كهامروز گرامى مى

______________________________ 
 .2/ ح 440/ 2اصول كافى:  -(1)

 
 .132/ 1سفينة البحار:  -(2)  204
 .1/ ح 597/ 2اصول كاىف:  -(3)  205
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 .132/ 1سفينة البحار:  -(2)

 .1/ ح 597/ 2اصول كافى:  -(3)

 110گى، ص: آيين زند

بالجمله، بر  206كنم هركس كه تو را خوار كرده است«.و خوار مى

هيچ مسلمانى پوشيده نيست كه اهانت كردن به قرآن مجيد، گناه 

 كبيره است و اهانت به خدا و پيغمبر صلى اهلل عليه و آله است.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »من نخستين كسى هستم  -

شوم، بر خداى عزيز جبّار با كتاب و خاندانم وارد مى كه روز قيامت

پرسم: شما با كتاب خدا شوند، من از امّتم مىسپس امّت من وارد مى

 207و با خاندانم چه كرديد«.

 حرمت خانه كعبه را نگه دارد -56

تر از »كعبه پس از قرآن، هيچ چيز در عالم اسالم عزيزتر و شريف

طورى كه و اين مطلب نزد هر مسلمانى بديهى است به معظّمه« نيست

را موجب را گناه كبيره بلكه بعض مراتب آنبدون ترديد هتك آن

 داند؛ چنانچه درباره قرآن مجيد ذكر شد.ارتداد و كفر مى

 
 .14/ ح 602/ 2اصول كاىف:  -(1)  206
 .4/ ح 600مهان:  -(2)  207
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فرمايد: »جز رت صادق عليه السالم نقل مىصدوق رحمه اهلل از حض -

اين نيست كه براى خداوند سه چيز محترم است كه در حرمت و 

 شرافت و لزوم رعايت مثل آنها چيزى نيست:

 كه حكمت خداوند و نور اوست. اوّل: قرآن مجيد است

 را براى مردم قبله قرار داده است.كه آن دوّم: خانه اوست

صلوات اللَّه عليهم؛ يعنى آل محمّد صلى اهلل عليه  سوّم: عترت پيغمبر

 «.و آله

تر تر و گرامىاى نيافريد كه دوستو نيز فرمود: »خدا در زمين بقعه -

 208باشد نزد او از كعبه«.

______________________________ 
 .14/ ح 602/ 2اصول كافى:  -(1)

 .4/ ح 600همان:  -(2)

 .243/ 2: من اليحضره الفقيه -(3)

 111آيين زندگى، ص: 

و بالجمله، نزد هر مسلمان ديندارى، ضرورى و بديهى است كه 

اهانت به كعبه، گناهى بس بزرگ است بلكه لزوم و وجوب رعايت 

احترام تمام شهر مكّه بلكه تمام حرم )كه قرقگاه الهى است( ظاهر و 

 روشن است.

 
 .243/ 2من َّلحيضره الفقيه:  -(3)  208
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عالوه بر اين، بر كبيره بودن اين گناه نص وارد شده و صريحاً  -

فرمايد: »از گناهان كبيره حالل و صلى اهلل عليه و آله مى پيغمبر اكرم

مباح دانستن ترك رعايت و حرمت بيت اللَّه الحرام است و 

 «.و استحالل البيت الحرام فرمايد:مى

اى است كه كبوترهاى به حضرت صادق عليه السالم گفتند: »درنده -

م فرمود: او را رساند، امام عليه السالحرم را هر چند ببيند آزار مى

ناگفته نماند كه  209بگيريد و بكشيد؛ زيرا در حرم، الحاد كرده است«.

باشد كه مجموعاً شانزده حدّ حرم، چهار فرسخ از چهار طرف مى

 شود.فرسخ مى

از حضرت صادق عليه السالم سؤال شد: »نسبت به مردى كه كسى  -

ام عليه را در بيرون حرم بكشد و پس از آن داخل حرم شود، ام

السالم فرمود: نبايد كشته شود، او را اطعام و سيراب نكنند و با او 

معامله ننمايند و او را جاى ندهند تا هنگامى كه از حرم بيرون رود، 

 شود.آنگاه حد بر او جارى مى

فرماييد درباره مردى كه داخل حرم كسى را بكشد پرسيد: چه مى

 يادزدى كند؟

شود؛ رمايد: در همان حرم حد بر او جارى مىفامام عليه السالم مى

 210داند«.زيرا اين شخص براى حرم، حرمتى نمى

 
 .1/ ح 227/ 4فروع كاىف:  -(1)  209
 .2/ ح 226مهان:  -(2)  210
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سماعه از حضرت صادق عليه السالم پرسيد كه: »مال من نزد مردى  -

بود كه مدّتى از من پنهان شده، پس او را در حال طواف اطراف 

فرمود:  كعبه معظّمه ديدم، آيا طلب خود را از او مطالبه كنم؟ حضرت

 نه و بر او سالم مكن )تا تو را بشناسد( و او را

______________________________ 
 .1/ ح 227/ 4فروع كافى:  -(1)

 .2/ ح 226همان:  -(2)

 112آيين زندگى، ص: 

 ترسناك نكن تا هنگامى كه از حرم خارج شود«.

 احترام مساجد را حفظ كند -57

شيعه باشد يا  -هر مكانى كه به نام »مسجد« به وسيله مسلمانى بنا شود

مراعات حرمت آن واجب واهانت و هتك  -هاى اسالمىاز ساير فرقه

آن مانند خراب كردن، يا آلوده ساختن آن به نجاست، گناه كبيره 

طورى كه نزدش بديهى است كه مسجد به است نزد هر ديندارى به

و اهانت به  211»وَأَنَّ ا لْمَسجِدَ لِلَّهِ ...« دارد حضرت آفريدگار نسبت

 آن اهانت به خداست.

ابو بصير از حضرت صادق عليه السالم پرسيد: »چرا امر شده به 

 بزرگداشتن مساجد؟«.

 
 .18جن:  -(1)  211
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هاى خداوند است در روى حضرت فرمود: »چون مساجد، خانه

 212زمين«.

هاى من »خانهمروى است كه خداوند تبارك و تعالى فرموده است: 

اش وضو اى كه در خانهدر زمين، مساجد است، خوشا به حال بنده

ام زيارت كند و جز اين نيست كه بر بگيرد و با طهارت مرا در خانه

صاحب خانه الزم است گرامى داشتن كسى كه به زيارت او آمده، 

بشارت ده حركت كنندگان در تاريكيهاى شب به سوى مساجد را به 

كه عالوه بر اين 213شود«.كه به آنها در قيامت داده مىنور روشنى 

بزرگى گناه هتك مساجد، نزد هر ديندارى، ارتكازى است، در قرآن 

مجيد يكى از اقسام هتك كه خراب كردن باشد، از بزرگترين مراتب 

 214ظلم شمرده شده است.

 -بدون ذكر مدارك -جا به ذكر چند حكم راجع به مسجددر اين

 شود.ار نقل مىبراى اختص

______________________________ 
 .18جن:  -(1)

 .1/ ح 297/ 5وسائل الشيعه:  -(2)

 .5/ ح 381/ 1همان:  -(3)

 .114بقره:  -(4)

 
 .1/ ح 297/ 5وسائل الشيعه:  -(2)  212
 .5/ ح 381/ 1مهان:  -(3)  213
 .114بقره:  -(4)  214
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 113آيين زندگى، ص: 

 تنجيس مسجد حرام است -1

نجس كردن مسجد حرام است. نيز داخل كردن عين نجس در 

مسجد اگر مستلزم نجس شدن مسجد شود نيز حرام است و اگر مسجد 

را نجس نكند در صورتى كه موجب هتك حرمت باشد نيز حرام 

است؛ چنانچه چيز متنجس هم همين است، هر چند خشك باشد و 

س شدن موجب نجاست مسجد نشود. بلى در صورتى كه موجب نج

يا هتك مسجد نشود، جايز است. و بنابر احتياط، عين نجس را مطلقاً 

 داخل مسجد نكند.

 تطهير مسجد واجب است -2

برطرف نمودن نجاست از مسجد و طاهر كردن آن فوراً واجب است 

طورى كه در عرف گفته شود در طاهر كردن مسجد مسامحه نشده به

اگر وقت نماز تنگ نباشد بايد و معنى وجوب فورى آن است كه مثلًا 

اوّل، مسجد را طاهر كرد. در اين حكم فرقى نيست بين زمين و 

 ديوار و سقف و پشت بام و پشت ديوار.

و همچنين تطهير فرش مسجد نيز واجب است. ضمناً بايد دانست كه 

را نجس كرده است وجوب تطهير مسجد اختصاص به كسى كه آن

ر تمام مسلمانان واجب است و اگر ندارد بلكه به وجوب كفايى ب

احتياج به صرف مال شود، واجب است پول خرج كنند و مسجد يا 
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توانند، واجب است را طاهر سازند و اگر به تنهايى نمىفرش آن

 كمكى بگيرند به همين ترتيبى كه ذكر شد.

 توقّف جنب و حائض و نفسا در مسجد -3

مسجد حرام است؛  بر شخص جنب و زن حائض و نفسا، توقّف در

فرمايد: »در حال جنابت نبايد داخل مسجد شد چنانچه در قرآن مى

 ؛ يعنى215مگر براى عبور«

______________________________ 
 .43نساء:  -(1)

 114آيين زندگى، ص: 

از درى وارد شود و از در ديگرى بيرون رود، مگر مسجد الحرام و 

كه حتّى عبور از آنها هم براى مسجد النبى صلى اهلل عليه و آله 

 جنب، حائض و نفسا جايز نيست.

 مستحبّات مسجد -4

مستحبّ است در مسجد چراغ روشن كنند و مسجد را پاكيزه نگاه 

دارند. در هنگام داخل شدن، نخست پاى راست را بگذارند و هنگام 

بيرون شدن، نخست پاى چپ را. هنگام داخل شدن كفش خود را 

كه نجس نباشد تا مبادا سبب نجاست مسجد شود مگر مواظبت كنند 

كه با طهارت )با وضو و غسل( وارد مسجد شود و بهترين لباس آن

 
 .43نساء:  -(1)  215
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خود را بپوشد و با استعمال بوى خوش به مسجد در آيد و پس از 

 ورود، دو ركعت نماز تحيّت مسجد بجا آورد.

 مكروهات مسجد -5

ه نماز تحيّت بخواند و كعبور كردن از مساجد مكروه است مگر اين

بخواهدبخواند، مانعى ندارد. بيرون رود واگر نمازهاى ديگر را هم

درمسجدنبايدآب بينى يا آب دهان انداخت و نبايد در مسجد خوابيد 

و صدا را به غير اذان و مانند آن بلند كرد و تعريف گمشده يا طلب 

آن نباشد، در را نبايد كرد و اشعارى كه مشتمل بر موعظه و مانند آن

آن نبايد خواند. در مسجد نبايد حرف دنيا زده شود و خريد و فروش 

در مسجد مكروه است. كسى كه پياز، يا سير، يا هر چيزى كه بوى 

دهان را متعفّن كرده خورده باشد، نبايد به مسجد بيايد، بچّه و ديوانه 

 را نبايد در مسجد جاى داد.

 [ مراتب مسجد در فضيلت-6]

است كه نماز در آن  »مسجد الحرام« ل و اشرف تمام مساجدافض

»مسجد النبى  معادل هزار هزار نماز در مكان ديگر است. پس از آن

 است كه نماز در آن صلى اهلل عليه و آله«

 115آيين زندگى، ص: 

 و »مسجد كوفه« معادل با ده هزار نماز جاى ديگر است. پس از آن

در آنها معادل با هزار نماز است. بعد از  است كه نماز »مسجد اقصى«

در هر شهرى است كه نماز در آن معادل با صد  »مسجد جامع« آن
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است كه نماز در آن معادل با  »مسجد محله« نماز است. پس از آن

است كه نماز  »مسجد بازار« نماز در جاى ديگر است. پس از آن 25

 در آن دوازده برابر نماز در جاى ديگر است.

 مشاهد مشرّفه را محترم شمرد -58

عليهم السالم نزد هر  رعايت حرمت قبور رسول خدا و ائمّه هدى

طورى كه اهانت و هتك آنها نزد هر مسلمانى، ضرورى است به

روايات درباره لزوم احترام مشاهد  ديندارى گناه بزرگى است.

جا به روايتى كه از تهذيب شيخ نقل شده رّفه بسيار است و در اينمش

 شود:است، اكتفا مى

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله به اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: 

هايى از »يا على عليه السالم! خداوند قبر تو و فرزندانت را بقعه

ه است و دلهاى هاى آن قرار دادهايى از قطعههاى بهشت و قطعهبقعه

پاكان از خلقش و برگزيدگان از بندگانش را به سوى شما مايل 

كنند، پس ساخته كه در راه شما هر آزار و خوارى را تحمّل مى

نمايند و آنها را براى قرب به خدا و دوستى قبرهاى شما را آباد مى

 كنند.پيغمبرش، زيارت مى

گان به شفاعت من و وارد اند اختصاص يافتيا على عليه السالم! ايشان

 شوندگان بر حوض من و همسايگان من هستند در قيامت.

يا على عليه السالم! هركس قبور ايشان را تعمير كند و نزدشان حاضر 

شود مثل اين است كه سليمان عليه السالم را در بناى بيت المقدس 
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يارى كرده است و هر كه قبور ايشان را زيارت كند مطابق ثواب 

 هفت حج غير واجبى براى او

 116آيين زندگى، ص: 

طورى كه هنگام برگشت مثل شود بهاست و از گناهانش پاك مى

 شود كه از مادر زاييده شده است.روزى مى

بشارت باد تو را يا على عليه السالم و بشارت ده دوستانت را به 

نعمتهايى كه هيچ چشمى نديده و هيچ گوشى نشنيده و به دل هيچ 

بشرى نگذشته لكن جمعى از مردمان پست و رذل هستند كه زوّار 

كنند چنانچه زن بدكار را و توهين مى قبرهاى شما را سرزنش

نمايند، ايشان شريرهاى امّت من هستند، شفاعتم به ايشان سرزنش مى

 216شوند«.رسد وبر حوضم وارد نمىنمى

 هتك قبر معصوم عليه السالم كفر است

هتك و اهانت به قبور متبرّكه پيغمبر و ائمّه عليهم السالم به ضرورت 

لكه اكبر كباير و در حدّ شرك و كفر مذهب گناهى است بزرگ ب

است؛ مانند خراب كردن و نجس نمودن آنها و بنابر احتياط هنگام 

نجس شدن بايد آنها را تطهير نمود هر چند بقاى نجس بودن، موجب 

 هتك نباشد.

اند: »توقّف جنب، حائض و نفسا در مشاهد مشرّفه مشهور فقها فرموده

د حرام است و بعضى چون موجب هتك است و مانند مساج

 
 .5/ ح 1407 -1406/ 14واىف:  -(1)  216
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اند دخول در حرمهاى مطهّر به قصد عبور هم مانند فرموده

 مسجدالحرام جايز نيست«.

 نماز در كنار قبر معصوم عليه السالم

هنگام نماز خواندن در مشاهد مشرّفه نبايد قبر پيغمبر و امام عليهما 

السالم را پشت سر خود قرار داد؛ زيرا اين عمل، هتك و موجب 

طورى كه قبر سمت قبله ن نماز است بلكه بايد پشت قبر بهبطال

 نمازگزار باشد، نماز خواند، امّا سمت راست

______________________________ 
 .5/ ح 1407 -1406/ 14وافى:  -(1)

 117آيين زندگى، ص: 

و چپ قبر شريف بنابر احتياط نبايد مساوى قبر، يا مقدّم بر آن ايستاد 

 تر از قبر شريف بايستد.ى عقببلكه مقدار

فرمايد: »جايز نيست در هيچ حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم مى

نمازى )واجب يا مستحب( بر قبر امام عليه السالم سجده شود بلكه 

طرف راست صورت را بر قبر شريف بگذارد، امّا نماز خواندن نزد قبر 

قرار دهد و جايز  شريف پس بايد پشت سر قبر بايستد و قبر را جلو

نيست جلو قبر بايستد و نماز بخواند؛ زيرا كسى نبايد بر امام عليه 

السالم مقدّم شود و طرف راست و چپ، نماز خواندن مانعى ندارد 

و از حضرت حجّة  217طورى كه مقدّم و مساوى قبر شريف نباشد(«.)به

 
 .2و  1/ ح 160/ 5وسائل الشيعه:  -(1)  217
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لو و بن الحسن عجّل اللَّه تعالى فرجه مروى است كه: »جايز نيست ج

سمت راست و چپ قبر معصوم نماز خواند؛ زيرا كسى نبايد جلو و 

صاحب كتاب وسائل، حديث دوّم  218مساوى امام عليه السالم باشد«.

فرمايد را حمل بر كراهت نموده كه از طرف راست و چپ نهى مى

 219است.

اند: »ميزان، صدق عنوان هتك است و آن در بعضى از فقها فرموده

مسلّم است، ولى در سمت راست و چپ، صدق هتك جلو ايستادن 

 كند، ولى رعايت احتياط بهتر است«.نمى

 تهذيب نفس كند -59

مسلمان واقعى همراه درس خواندن، بايد »تهذيب نفس و تمرين 

يعنى نفس خود را از هواها و هوسها آزاد كند،  آدم شدن« كند؛

 تهذيب نفس؛ يعنى پاك كردن نفس، از چه

______________________________ 
 .2و  1/ ح 160/ 5وسائل الشيعه:  -(1)

 .161همان:  -(2)

 .161همان:  -(3)

 118آيين زندگى، ص: 

 
 .161مهان:  -(2)  218
 .161مهان:  -(3)  219
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ويهاى پاك كند؟ از خويهاى حيوانى، از عادات حيوانى كه اگر از خ

فهمد كه حقيقتش روح شناسد و مىحيوانى پاك شد، خودش را مى

است و مال عالم ديگر است و به عالم ديگر بايد برود، براى خودش 

كند، مقيّد، مسؤول و كند، تقوا را رعايت مىاحساس مسؤوليّت مى

 شود.متعهّد مى

تا هنوز خويهاى حيوانى باقى است، آدمى خودش را نيز حيوانى 

 داند.مى

حقيقتاً هم هنوز حيوان است. حرص و بخل، كينه و نفاق، علوّ و خشم 

... اينها همه خويهاى حيوانى است. هر بشرى كه اين عادات در 

اوست، محال است حقيقت خودش را بشناسد و بفهمد كه مال اين 

عالم نيست بلكه براى عالم ديگرى آفريده شده است، مانند 

اثر خويهاى حيوانى، خودشان را با  ها كه درگراها و كمونيستمادى

 دانند.دانند و مرز حيات را مرگ مىحيوانات يكى مى

 حسد نورزد -60

تواند نعمتى را از ديگرى ببيند و »حسد« آن است كه انسان نمى

 كند كه از او گرفته شود!دارد و آرزو مىدوست مى

و ظاهر فرمايد: »حسد و دشمنى با مؤمن گناه است صاحب شرايع مى

 كردن آن با عدالت، منافات دارد؛ يعنى گناه كبيره است«.
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و شهيد ثانى هم در مسالك فرموده: »حسد و دشمنى با مؤمن نزد 

تمام فقها حرام است و وعده عذاب بر هر دو در روايات بسيار رسيده 

 باشد، پس منافى با عدالت است.و هر دو از گناهان كبيره مى

اند، نه براى و بغض را منافى با عدالت دانستهكه اظهار حسد و اين

اين است كه اظهار حسد و بغض قلبى حرام نيست و تنها اظهار آن 

توان از حرام است بلكه براى آن است كه تا آنها را آشكار نكند، نمى

 او نفى عدالت كرد؛ چون امر قلبى است

 119آيين زندگى، ص: 

ون اظهار همان حسد و بغض و طريق اثباتش اظهار اوست هر چند بد

 حرام است«.

اى از آنها اشاره جا به پارهروايات درباره حسد زياد است كه در اين

 شود:مى

فرمايد: »مرد هرگونه )سخن( شتابزدگى حضرت باقر عليه السالم مى -

كند وبه راستى دهد و خود را كافر مىاز خود هنگام خشم نشان مى

حضرت  -220ورد چنانچه آتش هيزم را«.خحسد است كه ايمان را مى

فرمايد: »حسد چون آتش كه هيزم را صادق عليه السالم هم مى

 221برد«.خورد، ايمان را از بين مىمى

 
 .1/ ح 306/ 2اصول كاىف:  -(1)  220
 .2مهان: ح  -(2)  221
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فرمايد: »آفت دين، حسد و خودبينى و به خود و همچنين مى -

برد امّا حسادت ندارد و باليدن است. مؤمن به هر چيز رشك مى

پيغمبر اكرم صلى اهلل  -222خورد«.غبطه نمىبرد و منافق حسد مى

فرمايد: »خداوند به موسى بن عمران فرمود: مبادا به عليه و آله مى

ام از فضل خودم و مردم حسد برى درباره آنچه من به آنها داده

چشمانت را دنبال آن دراز مكن و دل خود را به دنبال آن روانه 

داشته و از آن قسمتى كه من كه حسد برد نعمت مرا بد مساز؛ زيرا آن

هايم كردم، جلو گرفته و هر كه چنين باشد، من از او نيستم ميان بنده

 223و او هم از من نيست«.

فرمايد: »اساس كفر سه چيز است: حضرت صادق عليه السالم مى -

فرمايد: رسول خدا صلى اهلل عليه و آله مى -224حرص، تكبّر و حسد«.

»به راستى همان درد و باليى كه در امّتهاى پيش بود، به شما رسيده 

 و آن حسد است كه بر طرف كننده و از بين برنده دين است

______________________________ 
 .1/ ح 306/ 2اصول كافى:  -(1)

 .2همان: ح  -(2)

 .7و  5/ ح 307همان:  -(3)

 .6همان: ح  -(4)

 
 .7و  5/ ح 307مهان:  -(3)  222
 .6مهان: ح  -(4)  223
 .10/ ح 367/ 15وسائل الشيعه:  -(5)  224
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 .10/ ح 367/ 15وسائل الشيعه:  -(5)

 120آيين زندگى، ص: 

و نجات در اين است كه انسان، زبان و دست خود را از حسد ورزى 

حضرت  -225باشد«.نگاه دارد و با برادر مؤمن خود دشمنى نداشته 

فرمايد: »خداوند شش طايفه را به شش اميرالمؤمنين عليه السالم مى

فرمايد: عرب را به سبب تعصّب باطل، كشاورزان را به گناه عذاب مى

تكبّر، حكمرانان را به ستم كردن، علما را به حسد ورزيدن، 

 226گران را به خيانت كردن و روستايان را به نادانى«.معامله

فرمايد: »حسد، بزرگترين گناهان و پر شهيد در كشف الريبه مى -

ترين آنهاست قلب انسانى را و دردى از شرترين آنها وخراب كننده

اين بدتر نيست و اوّلين گناهى است كه در زمين واقع شد هنگامى 

كه شيطان به آدم حسد ورزيد و او را وادار به گناه كرد و نيز قابيل به 

ل حسد ورزيد و او را كشت و خداوند به پيغمبرش امر برادرش هابي

كه از شرّ پس از آن 227فرمايد كه از شرّ حسود به خدا پناه برد،مى

شيطان و ساحر به خدا پناه برد و حاسد را رديف شيطان و ساحر قرار 

 داده است و احاديث نبوى درباره حسد بى شمار است ...«.

ا دارد نه آخرت؛ زيرا در دنيا و به راستى كه شخص حسود، نه دني

هميشه درهمّ و غمّ و ناراحتى و ناكامى است؛ زيرا به حسدش كه 

شود بلكه ممكن است نعمتش زيادتر گردد نعمت از طرف گرفته نمى
 

 .15/ ح 368/ 15وسائل الشيعه:  -(1)  225
 .325خصال:  -(2)  226
 5فلق:  -(3)  227
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كشد و چه و براى برطرف شدن نعمت از او چقدر زحمت كه مى

 -خواهدآن طورى كه مى -بيند و به نتيجه همناراحتيهايى كه مى

 رسد.غالباً نمى

نسبت به آخرت هم شكّى نيست كه عباداتى كه با حضور قلب باشد، 

اى عبادات بزرگ مانند احسان و اكرام به حسود ندارد و از پاره

مؤمنين بى نصيب است و عالوه اگر عمل خيرى هم داشته باشد، به 

 محسود هديه

______________________________ 
 .15/ ح 368/ 15وسائل الشيعه:  -(1)

 .325خصال:  -(2)

 5فلق:  -(3)

 121آيين زندگى، ص: 

داده و كفّه حسناتش را سنگين و مال خود را سبك ساخته است، آيا 

 شود؟زيانى از اين بدتر مى

حسد نابود كننده ايمان است. امام صادق عليه السالم فرمود: »به  -

را چنانچه آتش هيزم كند ايمان خورد و نابود مىراستى كه حسد مى

خشم محسود سرگرم است، پس به ؛ زيرا حسود دلش به228خوردرا مى

افتد تا نور ايمانى نصيبش شود و نيز عيبهاى ياد خدا و آخرت نمى

بيند تا آنها را اصالح كند و گناه بى شمارش را ياد نفس خود را نمى
 

 .2/ ح 365/ 15وسائل الشيعه:  -(1)  228
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ير عبادات كند تا از آنها توبه نمايد و حضور قلبى در نماز و سانمى

 ندارد تا عمل صالحى داشته باشد«.

و نيز فرمود: »آفت دين، حسد و خودبينى و به خود باليدن است و  -

ورزد و رشك برد و حسادت ندارد و منافق حسد مىمؤمن رشك مى

 229ندارد؛ يعنى حسود منافق است«.

پيغمبر صلى اهلل عليه و آله فرمايد: »خداوند به موسى فرمود: اى  -

ام از سر عمران! مبادا به مردم حسد برى بر آنچه من به آنها دادهپ

فضل خودم و چشمانت را به دنبال آن دراز مكن و دل خود را به 

كه حسد برد، نعمت مرا بد داشته و به دنبال آن روانه مكن؛ زيرا آن

ام، هايم كردهآن خشمگين شده و از آن قسمتى كه من ميان بنده

ه چنين باشد من از او نيستم و او هم از من جلو گرفته و هر ك

داوود رقى گويد: »از امام صادق عليه السالم شنيدم كه  -230نيست«.

 فرمود: از خدا بپرهيزيد و به يكديگر حسد مبريد«.مى

روزى رسول خدا صلى اهلل عليه و آله به اصحابش فرمود: »اى  -

ياران من! آگاه باشيد مرضى كه مردم پيش از شما گرفتار شدند به 

 سوى شما روى آورده و آن بيمارى حسد است كه

______________________________ 
 .2/ ح 365/ 15وسائل الشيعه:  -(1)

 .7و  5/ ح 366همان:  -(2)

 
 .7و  5/ ح 366مهان:  -(2)  229
 .6مهان: ح  -(3)  230
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 .6همان: ح  -(3)

 122آيين زندگى، ص: 

 

كند و نجات از آن به زدايد ولى دين را ريشه كن مىموى را نمى

كه انسانى دست و زبانش را نگاهدارد و دشمنى برادر دينى  اين است

پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله فرمود:  -231را در دل نداشته باشد«.

»اى مردم! به راستى كه شيطان آدم را از بهشت بيرون كرد به سبب 

حسدى كه داشت، پس حسد نداشته باشيد كه اعمالتان هدر شود و از 

 232ه دين بيرون شويد ...«.را

على  -233شود«.و نيز فرمود: »ايمان و حسد در دل مرد جمع نمى -

 234ميراند چنانچه آب، برف را«.عليه السالم فرمود: »حسد ايمان را مى

حضرت صادق عليه السالم فرمود: »ريشه حسد از كورى دل و انكار  -

فضل خداست و اين دو بال كفر است و حسد بود كه قابيل را در 

حسرت هميشگى انداخت و چنان هالكش كرد كه هيچ وقت نجات 

ندارد و حسد دار، توبه ندارد؛ زيرا شرط توبه ترك گناه است و او بر 

ترين شما نزد من، رياست و دشمنحسد خود مصر و باقى است. 

شانند، آنها طلبان، روندگان به سخن چينيها، حسد برندگان به برادران

كه فرمود: به خدا سوگند! از من نيستند و من هم از آنها نيستم )تا اين

 
 .15/ ح 368/ 15وسائل الشيعه:  -(1)  231
 .2/ ح 16/ 12مستدرك الوسائل:  -(2)  232
 .6/ ح 18مهان:  -(3)  233
 .6/ ح 18مهان:  -(4)  234
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اگر يكى از شما به پُرى زمين در راه خدا زر فرستد، سپس نسبت به 

 235خ داغ كرده شود«.مؤمن حسد برد، به اين طالها در دوز

در كتاب عدّة الداعى، ضمن حديث معاذ از رسول خدا صلى اهلل  -

 عليه و آله است كه فرمود:

برند كه در »نماز و روزه و صدقه و جهاد كسى را به آسمانها باال مى

تر است و چون به آسمان پنجم رسد، ملكى نيكى، از آفتاب روشن

كند، پس ى را رد مىجا كه عمل هر صاحب حسداست در آن

گويد: اين عمل را برگردانيد كه پذيرفته نيست؛ زيرا صاحبش مى

 236حسددار است«.

______________________________ 
 .15/ ح 368/ 15وسائل الشيعه:  -(1)

 .2/ ح 16/ 12مستدرك الوسائل:  -(2)

 .6/ ح 18همان:  -(3)

 .6/ ح 18همان:  -(4)

 .11/ ح 19همان:  -(5)

 .243عدّة الداعى:  -(6)

 123آيين زندگى، ص: 

 
 .11/ ح 19مهان:  -(5)  235
 .243عّدة الداعى:  -(6)  236
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ترين رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »حسود، كم لذت -

فرمايد: »براى حسود اميرالمؤمنين عليه السالم مى -237مردم است«.

آسايشى نيست و حسود هميشه در اندوه است و حسد زندانى كردن 

 اندوه باطل«.روح است به حزن و 

نيز فرمود: »حسود، اندوهش فراوان و گناهانش دو چندان  -

 238است«.

 دروغ نگويد -61

فرمايد: »دروغ در مكاسب محرّمه مى -عليه الرحمه -شيخ انصارى

گفتن حرام است به حكم قطعى عقول بشرى و جميع اديان آسمانى 

اجماع، سنّت  و در شرع مقدّس اسالم حرمت آن به ادلّه اربعه: كتاب،

و عقل ثابت است و كبيره بودنش از قرآن و احاديث استفاده 

در روايت فضل بن شاذان از حضرت رضا عليه السالم،  -239گردد«.مى

 شمارد.صريحاً »كذب« را از »گناهان كبيره« مى

همچنين در روايت اعمش از حضرت صادق عليه السالم به كبيره  -

 بودنش تصريح شده است.

ل خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »بزرگترين گناهان كبيره، رسو -

 باشد«.شرك و عقوق والدين و قول باطل؛ يعنى دروغ مى

 
 .9/ ح 19/ 12مستدرك الوسائل:  -(1)  237
 .18/ ح 22مهان:  -(2)  238
 .مكاسب حمّرمه:) حبث دروغ( -(3)  239
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از حضرت عسكرى عليه السالم مروى است كه: »تمام بديها در  -

رسول  -240اى است مقفّل و كليد گشودن آن، دروغ است«.حجره

ر گاه بدون عذر، دروغى خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »مؤمن ه

 بگويد، هفتاد هزار

______________________________ 
 .9/ ح 19/ 12مستدرك الوسائل:  -(1)

 .18/ ح 22همان:  -(2)

 مكاسب محرّمه: )بحث دروغ(. -(3)

 .11/ ح 85/ 9مستدرك الوسائل:  -(4)

 124آيين زندگى، ص: 

آيد كه تا كنند و بوى گندى از قلبش بيرون مىملك او را لعنت مى

رسد و خداوند به سبب اين دروغ گناه هفتاد زنا كه به عرش مى

پيغمبر  -241نويسد«.كمترين آن زناى با مادر است را براى او مى

اكرم صلى اهلل عليه و آله فرمود: »از دروغ بپرهيز؛ زيرا كه روى 

 242كند«.دروغگو را سياه مى

حضرت باقر عليه السالم فرمود: »خداوند براى شرّ قفلهايى قرار  -

 -243داده و كليد آن شراب است و دروغ بدتر از شراب است«.

 
 .11/ ح 85/ 9مستدرك الوسائل:  -(4)  240
 .15/ ح 86/ 9مستدرك الوسائل:  -(1)  241
 .22/ ح 88مهان:  -(2)  242
 .3/ ح 339/ 2اصول كاىف:  -(3)  243
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مردى از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله پرسيد: »چه عملى سبب 

 دخول در آتش است؟«.

حضرت فرمود: »دروغ؛ زيرا دروغ سبب فجور و فجور سبب كفر و 

 244فر سبب دخول در آتش است«.ك

از حضرت صادق عليه السالم است كه فرمود: »از مجازات دروغگو  -

گرداند، پس دروغى آن است كه خداوند فراموشى را بر او مسلّط مى

دهد كه منافى با نمايد و بعد خبرى مىگويد و آن را فراموش مىمى

حضرت  -245سازد«.دروغ اوّلى است و خود را نزد مردم رسوا مى

فرمايد: »از هر دروغ بپرهيزيد كوچك، يا سجاد عليه السالم مى

 246بزرگ، هزل، يا جد«.

و از حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم است كه: »مؤمن به آثار  -

كه دروغ را ترك كند، چه از روى رسد تا اينعظيمه ايمان نمى

 247هزل باشد و چه از روى جد«.

______________________________ 
 .15/ ح 86/ 9مستدرك الوسائل:  -(1)

 .22/ ح 88همان:  -(2)

 .3/ ح 339/ 2اصول كافى:  -(3)

 
 .29/ ح 89/ 9مستدرك الوسائل:  -(4)  244
 .15/ ح 341/ 2اصول كاىف:  -(5)  245
 .2/ ح 338مهان:  -(6)  246
 .11/ ح 340مهان:  -(7)  247
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 .29/ ح 89/ 9مستدرك الوسائل:  -(4)

 .15/ ح 341/ 2اصول كافى:  -(5)

 .2/ ح 338همان:  -(6)

 .11/ ح 340همان:  -(7)

 125آيين زندگى، ص: 

الم است كه فرمود: »صالح نيست و بايد نيز از اميرالمؤمنين عليه الس -

ترك شود دروغ، چه جد و چه هزل و نبايد يكى از شما به فرزندش 

چيزى وعده دهد پس وفا نكند، جز اين نيست كه دروغ به فجور 

از ابى ذر در  -248رساند«.كشد و فجور هم صاحبش را به آتش مىمى

ضمن وصيّتهاى پيغمبر صلى اهلل عليه و آله منقول است كه فرمود: 

»كسى كه عورتش را از حرام و زبانش را از حرام نگهدارد، داخل 

 بهشت خواهد شد.

 شويم؟گوييم پرسيده مىابوذر گفت: آيا ما به آنچه به زبان مى

ه آنچه كند جز نتيجحضرت فرمود: آيا مردم را داخل آتش مى

زبانهاى آنها به آن گويا شده؟ اى اباذر! تا حرفى نزدى، سالم خواهى 

شود و اى گفتى، اگر خير باشد به نفع تو نوشته مىبود و چون كلمه

 گرنه به ضررت ثبت خواهد گرديد.

 
 .3/ ح 250/ 12وسائل الشيعه:  -(1)  248
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گويد كه اهل اى مىاى اباذر! به درستى كه شخص در مجلس كلمه

رود. طبقات جهنّم فرو مىآن مجلس را بخنداند پس به سبب آن در 

واى بر كسى كه سخن دروغ بگويد تا اجتماعى بخندند! واى بر او! 

 واى بر او!

اباذر! هر كه خاموش شد، نجات يافت. بر تو باد به راستگويى و هيچ 

 وقت از دهان خود دروغى را بيرون ميفكن.

اللَّه صلى اهلل عليه و آله! توبه كسى كه عمداً ابوذر گفت: يا رسول

 دروغى بگويد چيست؟

فرمود: استغفار و نمازهاى پنج گانه، لوث اين گناه را پاك 

 249كند«.مى

 -ضمن حديث مفصّلى -هاى نزديكى قيامتدر بيان نشانه -

ش فرمايد: »پيش از قيامت دروغ گفتن نزد مردم ظرافت و خومى

طبعى است و لعنت خدا بر هر دروغگويى، هر چند از روى مزاح 

 باشد«.

اى در بلندترين درجات بهشت ضامنم براى و نيز فرمود: »من خانه -

 كسى كه

______________________________ 
 .3/ ح 250/ 12وسائل الشيعه:  -(1)

 
 .4/ ح 251مهان:  -(2)  249
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 .4/ ح 251همان:  -(2)

 126آيين زندگى، ص: 

اى در ، هر چند حق با او باشد و ضامنم خانهجدال را ترك كند

وسط بهشت براى كسى كه دروغ را ترك كند هر چند از روى هزل 

اى در بوستان بهشت ضامنم براى كسى كه اخالق و مزاح باشد و خانه

آنچه از حرمت دروغ هر چند از روى هزل و  250خود را نيكو نمايد«.

شكسته شدن دل مزاح باشد ذكر شد، در صورتى است كه سبب 

مؤمن يا آبرو ريزى و اذيّت و آزارش نباشد و گرنه شكّى نيست كه 

 آن دروغ از گناهان كبيره خواهد بود.

 شهادت دروغ ندهد -62

فرمايد: »گواهى به دروغ، رسول خدا صلى اهلل عليه و آله مى -

همپايه شرك است؛ )يعنى مساوى با بت پرستى است و اين جمله را 

در مستدرك است كه  -251وى منبر تكرار فرمود(«.سه مرتبه ر

فرمايد: »خداوند در قرآن مجيد، گواهى حضرت باقر عليه السالم مى

 252دروغ را با شرك مساوى قرار داده است«.

فرمايد: »هيچ مردى نيست كه به دروغ حضرت باقر عليه السالم مى -

ود، مگر بر مرد مسلمانى گواهى دهد براى مالى كه از او گرفته ش

كه خداى تعالى همان جا در عوض اين گواهى، آتش جهنّم را اين

 
 .170/ ح 172/ 1خصال:  -(1)  250
 .10و  8/ ح 416/ 17مستدرك الوسائل:  -(2)  251
 .4/ ح 415مهان:  -(3)  252
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فرمايد: حضرت صادق عليه السالم مى -253نويسد«.براى او مى

كه كند مگر اين»گواهى دهنده به دروغ از جاى خود حركت نمى

 254شود«.برايش آتش دوزخ واجب مى

دهنده به  رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »سخن گواهى -

كه جايش در جهنّم مهيّا و شود مگر ايندروغ نزد حاكم تمام نمى

 شود و همچنين كسى كه كتمانساخته مى

______________________________ 
 .170/ ح 172/ 1خصال:  -(1)

 .10و  8/ ح 416/ 17مستدرك الوسائل:  -(2)

 .4/ ح 415همان:  -(3)

 .1/ ح 383/ 7فروع كافى:  -(4)

 .2همان: ح  -(5)

 127آيين زندگى، ص: 

و نيز فرمود:  -255شهادت كند؛ يعنى گواهى خود را پنهان كند«.

ترين »كسى كه بر ضرر يكى از مردمان گواهى دروغ بدهد، در پايين

دركات آتش جهنّم به زبانش آويزان و با منافقين محشور است و 

كسى كه حقّ مسلمانى را نگه داشته و به او نپرداخته، خداوند بركت 

 
 .1/ ح 383/ 7فروع كاىف:  -(4)  253
 .2مهان: ح  -(5)  254
 .3/ ح 383/ 7فروع كاىف:  -(1)  255
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»كسى كه  256كه توبه كند«.دارد مگر آناش بر مىرا از روزى

كه خون مسلمانى ريخته شود، خود را پنهان كند، يا براى اينگواهى 

نهايت اش بىيا مالش كم شود، گواهى دهد، روز قيامت، تاريكى

است و در صورتش خراشى است و مردم او را به نام و نسبش 

 257شناسند«.مى

 به حق گواهى دهد -63

بهم اش خواهش كند تا حضور در صورتى كه مسلمانى از برادر دينى

رسانيده، بر امرى شاهد باشد و ببيند، يا بشنود معامله يا كارى را تا در 

موقع لزوم گواهى دهد، آيا پذيرفتن خواهش او شرعاً واجب است 

 يا نه؟

فرمايد: مشهور بين فقها »وجوب« است؛ چنانچه پروردگار عالم مى

اگر  »هنگام داد و ستد )به بدهى( دو نفر مرد را بر آن گواه گيريد و

فرمايد:( و دو مرد يافت نشود، يك مرد و دو زن. )و پس از آن مى

نبايد خوددارى كنند و حاضر نشوند گواهان وقتى كه براى گواه 

در صحيحه هشام از حضرت صادق عليه  -258شدن خوانده شدند«.

تحمّل  259»... وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ ...« السالم مروى است كه: »مراد از:

 »وَلَاتَكْتُمُواْ ست؛ چنانچه مراد از آيه:شهادت ا

 
 .5/ ح 325/ 27وسائل الشيعه:  -(2)  256
 .2/ ح 312مهان:  -(3)  257
 .283بقره:  -(4)  258
 .282بقره:  -(5)  259
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______________________________ 
 .3/ ح 383/ 7فروع كافى:  -(1)

 .5/ ح 325/ 27وسائل الشيعه:  -(2)

 .2/ ح 312همان:  -(3)

 .283بقره:  -(4)

 .282بقره:  -(5)

 128آيين زندگى، ص: 

 261باشد«.لزوم اداى شهادت مى 260الشَّهدَةَ«

و روايات زيادى در لزوم و وجوب تحمّل شهادت رسيده از آن  -

جمله صحيحه محمّد بن فضيل از حضرت موسى بن جعفر عليهما 

 فرمايد:السالم است كه مى

توانى »هرگاه كسى تو را بخواند تا بر بدهى يا حقّى گواه شوى، نمى

ز الزمه امر پروردگار عالم به اشهاد ني 262مسامحه كنى و حاضر نشوى«.

)گواه گرفتن دو نفر( در آيه شريفه، لزوم تحمّل شهادت؛ يعنى گواه 

شدن است؛ چون معقول نيست واجب باشد دو نفر را گواه بگيرند، 

 امّا بر آن دو نفر گواه شدن واجب نباشد.

 
 .283بقره:  -(1)  260
 .1/ ح 309/ 27وسائل الشيعه:  -(2)  261
 .7/ ح 311مهان:  -(3)  262
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فرمايد: »دعاى چهار كس مستجاب حضرت صادق عليه السالم مى -

 د:شونمى

رود و دعا مردى كه در خانه خود نشسته ودنبال كسب نمى اوّل:

شود: آيا تو را به كند: خدايا! مرا روزى ده! در جوابش گفته مىمى

 طلب رزق امر نكرديم؟

شود: كند! به او گفته مىمردى كه به زنش دعاى بد و نفرين مى دوّم:

خواهى رهايش آيا اختيار او را به تو نداديم )يعنى اگر او را نمى

 كن(.

شخصى كه او را مالى بوده و اسراف كرده، همه را بيهوده  سوّم:

صرف نموده است، بعد از آن بگويد: خدايا! مرا روزى ده! به او گفته 

 يا تو را به اقتصاد و ميانه روى امر نكرديم؟شود: آمى

شخصى كه مالى به ديگرى قرض بدهد و بر آن گواه نگيرد و  چهارم:

شود: آيا كس بدهى خود را منكر شود! در پاسخ دعايش گفته مىآن

 263تو را به گواه گرفتن امر نكرديم؟«.

بنابر اين، در صورت خواهش، واجب است انسان تحمّل شهادت كند 

 و

______________________________ 
 .283بقره:  -(1)

 
 .137عّدة الداعى:  -(4)  263
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 .1/ ح 309/ 27وسائل الشيعه:  -(2)

 .7/ ح 311همان:  -(3)

 .137عدّة الداعى:  -(4)

 129آيين زندگى، ص: 

تواند از زير بار گواه شدن، شانه خالى كند وسزاوار است پس از نمى

حضور، تمام خصوصيّات مورد گواهى را مشاهده كند و آنچه را 

ديده و شنيده در ذهن خود ثبت بلكه در جاى محفوظى يادداشت 

كند تا موقع لزوم و اداى گواهى، به فراموشى و اشتباه مبتال نشده، از 

 اهى به حق بدهد.روى علم و يقين گو

هرگاه پس از استدعاى حضور و مشاهده مطلبى، از او مطالبه گواهى 

شود بايد آنچه را ديده، يا شنيده، شهادت دهد و پوشيده داشتن آن، 

 گناه كبيره است.

كه در و هر گاه بدون خواهش طرف، قهراً بر امرى گواه شد مثل اين

صورت گرفت بدون  اىمجلسى بود و ديد كه بين دو نفر معامله

كه طرفين معامله او را گواه بگيرند، يا در حال عبور، چيزى را از اين

كسى ديد يا حرفى را شنيد و بعد از او مطالبه گواهى دادن بشود، 

 كند:جا حكمش مختلف است و دو صورت پيدا مىاين

شود، يا اگر به واسطه گواهى دادنش از مسلمانى، ضررى دفع مى -1

رسد، يا رسد و اگر گواهى ندهد، به مسلمانى ضررى مىمىبه حقّش 
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داند، واجب است شود، گواهى دادن آنچه را مىحقّش ضايع مى

داند كه اين شخص شاهد بلكه در صورتى كه صاحب حق هم نمى

قضيّه بوده، يا فراموش كرده، واجب است خود را معرّفى كند و 

ه سكوت كند و حقّ آنچه را ديده و شنيده گواهى بدهد و چنانچ

مسلمانى، ضايع يا ضررى به او برسد، از كسانى است كه كتمان 

شهادت كرده و كمك به مظلوم را ترك نموده و نهى از منكر عملى 

 هم نكرده است.

كه او را گواه كه سكوت شخص شاهد، بدون ايندر صورتى -2

گرفته باشند، سبب ضايع شدن حقّى، يا رسيدن ضرر به مسلمانى 

باشد، شهادت دادن بر او واجب نيست و اگر از او مطالبه شهادت هم ن

تواند گواهى ندهد؛ چون او را گواه نگرفته بودند و كنند، باز مى

گردد تا گواهى ندادنش هم موجب تضييع حق يا مال كسى نمى

 واجب شود.

 130آيين زندگى، ص: 

ا بشنود در فرمايد: »اگر مردى چيزى رحضرت باقر عليه السالم مى -

كه او را بر آن گواه نگرفته بودند، اختيار با اوست اگر بخواهد حالى

و بالجمله،  264تواند ساكت باشد«.گواهى بدهد و اگر نخواهد مى

اند سكوت كند و از سكوتش ظلمى اگر شاهدى كه او را گواه نگرفته

 به مسلمانى نرسد، يا حقّى ضايع نگردد، كتمان شهادت نيست.

 
 .1/ ح 317/ 27وسائل الشيعه:  -(1)  264
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ايد كاملًا دقّت كند كه به جز آنچه را يقين دارد و به چشم گواه ب

گويد خود ديده و به گوش خود شنيده، سخنى نگويد و آنچه مى

 بايد مثل آفتاب برايش روشن باشد.

ضمناً بايد دانست كه جواز يا وجوب گواهى دادن در صورتهايى كه 

به  ذكر شد، مشروط بر اين است كه به واسطه گواهى دادن، ضررى

مال، يا جان، يا آبروى خودش يا مسلمانى نرسد؛ زيرا حكمت حرمت 

كتمان شهادت و وجوب اداى گواهى، بسط عدل و پيچيده شدن 

دستگاه ظلم و تعدّى و جلوگيرى از ضرر است، پس اگر در موردى 

امر به عكس باشد؛ يعنى گواهى دادن سبب رسيدن ظلمى، يا ضررى 

در چنين موردى، كتمان شهادت الزم شود، البتّه جايز نيست بلكه 

كه گواهى بر عليه كسى دهد، مالش را داند وقتىاست؛ مثلًا مى

كه گواهى شخص سبب دهند و مثل ايناش مىبرند، يا شكنجهمى

شود و گرفتار زندان و شكنجه مسلّط شدن ظالم بر مسلمانى مى

د را تواند بدهى خوگردد، يا شاهد يقين دارد كه بدهكار نمىمى

تواند مفلس بودنش را ثابت كند و طلبكار هم به هيچ بپردازد و نمى

تواند براى اثبات دهد، در اين صورت نمىوجه او را مهلت نمى

 بدهى او، گواهى دهد.

______________________________ 
 .1/ ح 317/ 27وسائل الشيعه:  -(1)

 131آيين زندگى، ص: 
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فرمايد: »بر پا دار گواهى السالم مىحضرت موسى بن جعفر عليهما  -

به حق را هر چند بر ضرر خودت باشد )يعنى واقعاً طرف بر تو حق 

دارد، خودت به حق او گواهى ده( يا بر ضرر پدر و مادر و خويشانت 

در آنچه بين تو و ايشان است باشد، پس اگر بترسى كه از گواهى 

دانى، گواهى ه را مىات برسد، نبايد آنچدادنت ظلمى به برادر دينى

فرمايد: »بپا داريد گواهى حضرت صادق عليه السالم مى -265دهى«.

به حق را هر چند بر ضرر پدر و مادر و فرزند باشد لكن گواهى خود 

را كه ضير باشد كتمان كنيد؛ يعنى در مورد ضير، بر ضرر برادر دينى، 

 اداى شهادت نكنيد.

هرگاه صاحب حق بخواهد به راوى پرسيد: ضير كدام است؟ فرمود: 

مشهود عليه ظلم كند و برخالف دستور خدا و رسول صلى اهلل عليه و 

تواند كه از كسى طلبى دارد كه فعلًا نمىآله با او رفتار نمايد مثل اين

بپردازد و خداوند در اين مورد فرموده بايد مهلت بدهد چنانچه 

خواهد كه بر و از تو مى 266...« مَيْسَرَةٍ »... فَنَظِرَةٌ إِلَى فرمايد:مى

طلبش از آن شخص گواهى بدهى تا پس از اثبات از او مطالبه كند و 

تواند بپردازد، بر تو گواهى دادن بر بدهى آن دانى كه نمىتو مى

 267اش از پرداخت، حالل نيست«.شخص با ناتوانايى

 اخالص داشته باشد -64

 
 .1/ ح 315/ 27وسائل الشيعه:  -(1)  265
 .280بقره:  -(2)  266
 .3/ ح 340/ 27وسائل الشيعه:  -(3)  267
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فرمايد: »از گنجهاى بهشت پنهان اميرالمؤمنين عليه السالم مى -

 داشتن عمل و شكيبايى بر ناماليمات و پوشيده داشتن مصيبتهاست«.

و از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله است كه فرمود: »هر عبادتى  -

 تر انجام داده شود، ازكه پنهان

______________________________ 
 .1/ ح 315/ 27الشيعه: وسائل  -(1)

 .280بقره:  -(2)

 .3/ ح 340/ 27وسائل الشيعه:  -(3)

 132آيين زندگى، ص: 

عبادت آشكار، اجرش بيشتر بلكه پاداش آن به هفتاد مرتبه افزون 

دهد كه دست چپ او »كسى كه صدقه را چنان پنهان مى -268است«.

داند كه دست راست او چه داده است؛ يعنى در نهايت پنهانى نمى

شود كه در پناه عرش خداوند دهد، از كسانى شمرده مىصدقه مى

 269است در روزى كه جز پناه او پناهى نيست«.

د ستايش كه دوست نداررسد تا اين»بنده به حقيقت اخالص نمى -

و به ابى ذر فرمود:  -270شود بر كارى كه براى خدا كرده است«.

شود مرد تمام دانايى را تا گاهى كه مردمان را »اى اباذر! دانا نمى

بمانند شتران ببيند )يعنى هنگام عبادت، بشر و شتر برايش يكسان باشد( 
 

 .404/ 1سفينة البحار:  -(1)  268
 .595مهان:  -(2)  269
 .223عّدة الداعى:  -(3)  270
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كه هنگام عبادتش اگر شترى نزدش باشد، هيچ تأثيرى در او چنان

كند، همچنين اگر بشرى نزدش رد و حال او را دگرگون نمىندا

باشد و او را ببيند، اثرى در او نگذارد و بود و نبود او مساوى باشد، 

گردد و نفس خود را )در برابر خدا( در نهايت پس به خود بر مى

 271بيند«.پستى مى

پس اگر حالش طورى است كه به واسطه ديدن مردمان كوشش او 

شود هنوز جاهل و دهد، معلوم مىملش را نيكتر انجام مىبيشتر و ع

گرفتار شرك و رياست و خداى را به ربوبيّت و قاهريّت و ديگران را 

 به عبوديّت و مقهوريّت، نشناخته است.

كه مردمان را شود كه مراد از ايناز اين بيان به خوبى دانسته مى

حضور و ديدن شتر  كه هيچ ازبمانند شتران بيند اين است كه چنان

 عبادتش را مالحظه ندارد،

______________________________ 
 .404/ 1سفينة البحار:  -(1)

 .595همان:  -(2)

 .223عدّة الداعى:  -(3)

 .500/ 1سفينة البحار:  -(4)

 133آيين زندگى، ص: 

 
 .500/ 1سفينة البحار:  -(4)  271
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كه بر همچنين از ديدن بشرى او را، مالحظه نداشته باشد، نه اين

تكبّر كند وخود را انسان و ديگران را شتر پندارد و لذا در مردمان 

تر گردد و خود را پستفرمايد: »پس به خود بر مىآخر حديث مى

حضرت سجاد عليه السالم نيز در مناجات، خود را  272يابد«.مى

ترين پستها و مانند ذرّه يا كمتر از آن كوچكترين كوچكها و پست

 273نامد.مى

 شدخودبين نبا -65

»عجب«، يا »خودبينى« آن است كه شخص، خود را بى عيب و نقص 

كه در كمال و نعمت است، خود را بزرگ بداند به اين ببيند و از اين

ترتيب كه آن كمال را از خودش ببيند نه از خدا و به آن تكيه كرده 

خاطرش نگذرد تا طورى كه برطرف شدن آن نعمت بهدلشاد باشد به

 بترسد.

»عجب در عبادت« آن است كه شخص عبادتى را كه انجام داده از 

خودش ببيند نه از توفيق خداوند، پس خود را به سبب انجام آن، 

بزرگ بيند؛ چون به خيالش كار بزرگى كرده و به آن عبادت دلشاد 

باشد و ديگر خود را )به سبب آن عبادت( به درگاه خداوند مقصر 

 نبيند.

عنى عجب چنين فرموده: »عجب آن است كه علّامه مجلسى در م

انسان كار خوب خود را بزرگ شمارد و بدان خرّم باشد و بنازد و 

 
 .500/ 1سفينة البحار:  -(1)  272
 .47صحيفه سّجاديّه/ دعاى  -(2)  273

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   195 آيين زندگى   

 

خود را بى تقصير شمرد و امّا تنها خرسندى به انجام كار خير و 

شكرگزارى از خدا به توفيق دادن براى آن و درخواست فزونى آن، 

 عجب نيست بلكه خوب است«.

______________________________ 
 .500/ 1سفينة البحار:  -(1)

 .47صحيفه سجّاديّه/ دعاى  -(2)

 134آيين زندگى، ص: 

شيخ بهايى قدس سره نيز در معنى عجب در عبادت چنين فرموده: 

»شك نيست هر كه كارهاى نيكى مانند نماز و روزه و انفاق انجام 

ه اين كار دهد، به آن شاد شود و اين شادى اگر از اين نظر باشد ك

نيك، عطاى خدا و نعمت اوست و در عين حال از خود بيمناك باشد 

)شايد به واسطه كمى اخالص مورد قبول خداوند نباشد( و نيز از 

را خواهد، اين زوال آن ترسناك باشد و از خداوند فزونى آن

اش از اين جهت باشد خرّمى و شادى، عجب نيست؛ ولى اگر شادى

شخصيّت خود داند و بزرگش شمرد و بدان  كه آن كار خير را از

اعتماد كند و خود را از تقصير در طاعت حق بيرون پندارد و گويا به 

 نهد، اين عجب است«.وسيله آن كار خير، بر خدا منّت مى

تر، عجب، خود را بزرگ ديدن و به خود باليدن و به عبارت ساده

كار بزرگى انجام  كه من چنين و چنانم و فالن و بهمان.است به اين

اى از عظمت الهى كه ذرّهدادم. من عيب و نقصى ندارم، در حالى
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وقهر و عقوبتش، بيمى در دلش نيست و نيز از پذيرفته نشدن كارهايى 

 پنداشت، ترسى ندارد.كه خيرش مى

از آنچه در معنى عجب گفته شد، دانسته گرديد كه عجب حالت 

يعنى جاى عجب درون انسان نفسانى و عارضه معنوى درونى است؛ 

است نه بدن او و حركات اعضاى بدن خصوصاً زبان، آشكار كننده 

گويد و از حركات چشم و دست و آن است؛ يعنى از سختى كه مى

 شود كه در درونش خودبينى است.پايش دانسته مى

دليل بر حرمت شرعى عجب، آيات و روايات بسيارى است كه در 

 اين زمينه رسيده است:

داند كه گناه براى فرمايد: »خداوند مىامام صادق عليه السالم مى -

 مؤمن بهتر از عجب است و اگر چنين نبود، هرگز شخص مؤمن به

 135آيين زندگى، ص: 

نيز از امام باقر، يا امام صادق عليه  -274شد«.گنهكارى گرفتار نمى

ى عابد بود السالم روايت شده كه فرمود: »دو مرد به مسجد رفتند، يك

و ديگرى فاسق و چون از مسجد به در آمدند، فاسق مقام صدّيق 

داشت و آن عابد، فاسق بود و اين بدان جهت بود كه عابد به مسجد 

بالد و همه نازد و به آن مىرود، در حالى كه به عبادتش مى

اش در پشيمانى از كار بدش اش در اين است و فاسق، انديشهانديشه

 275خواهد«.خداوند درباره گناهانش آمرزش مى باشد و ازمى

 
 .1/ ح 313/ 2اصول كاىف:  -(1)  274
 .6/ ح 314مهان:  -(2)  275
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و نيز از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله روايت شده كه حضرت  -

 موسى عليه السالم به شيطان گفت:

»به من خبر ده از گناهى كه چون آدميزاد كند تو بر او مسلّط 

 شوى.مى

هش پاسخ داد: هرگاه خودبين شود و كار خود را افزون شمارد و گنا

 276در نظرش كوچك جلوه كند«.

از حضرت باقر عليه السالم روايت شده كه سه چيز كشنده و هالك  -

 كننده است:

»بخلى كه اطاعت كرده شود، هوايى كه پيروى كرده شود و بزرگ 

و نيز در نهج البالغه است:  -277و پاك ديدن شخص خود را«.

ار خيرى است كه »گناهى كه تو را ناراحت و گريان كند، بهتر از ك

 278تو را به عجب اندازد«.

كند: در صحيفه سجّاديّه، امام سجّاد عليه السالم عرض مى -

كه عجب نماييم به كارهاى برم از اين»خداوندا! به تو پناه مى

يعنى اعمال خير خود را بزرگ و زياد  وان نعجب بأعمالنا؛ خودمان:

 پنداريم و به آنها شادمان شويم و بنازيم

______________________________ 
 .1/ ح 313/ 2اصول كافى:  -(1)

 
 .8مهان: ح  -(3)  276
 .109خصال صدوق:  -(4)  277
 .46هنج البَلغه صبحى صاحل/ قصار  -(5)  278
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 .6/ ح 314همان:  -(2)

 .8همان: ح  -(3)

 .109خصال صدوق:  -(4)

 .46نهج البالغه صبحى صالح/ قصار  -(5)

 136آيين زندگى، ص: 

كند: »خداوندا! نيز عرض مى -279و خود را نزد خدا مقصّر نبينيم«.

مرا بنده خودت گردان و توفيق بندگى به من مرحمت فرما و عبادتم 

 280را به عجب و خودپسندى، تباه مگردان«.

مروى است كه: »مردى را نزد رسول خدا صلى اهلل عليه و آله  -

تعريف كردند، پس روزى آن مرد رو به مجلس رسول خدا صلى اهلل 

اللَّه! اين همان مرد است كه اصحاب گفتند: يا رسول عليه و آله آمد.

از او تعريف كرديم. رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: در 

بينم. پس سالم كرد و ايستاد. رسول اى از شيطان مىپيشانى او نفخه

دهم آيا در خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: تو را به خدا سوگند مى

 ن اين گروه از تو برتر نيست؟دلت گذرانيدى كه در بي

 281گفت: بلى به خدا سوگند«.

 
 .8صحيفه سّجاديّه: دعاى  -(1)  279
 .20مهان: دعاى  -(2)  280
 .240/ 6حمّجة البيضاء:  -(3)  281
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 بدگمان و بدبين نباشد -66

سوءظن )بدگمانى و بدبينى( از گناهان قلبى و بيماريهاى روانى است 

باشد و كمتر كسى است كه به اين كه سبب بسيارى از گناهان نيز مى

تى نيست و كه به گناه بودنش التفاتر آنو سخت گناه آلوده نشود.

را شوند و آنبينند، از آن پشيمان نمىرا گناه نمىچون مردم آن

كنند و چون بر آن اصرار ورزند، اگر بر فرض صغيره بوده، ترك نمى

شد، به واسطه اصرار و سبك شود و اگر مشمول ادلّه عفو مىكبيره مى

شود وبرهرمسلمانى واجب است حرمت گرفتن آن، نابخشودنى مى

نسازد ويااگر آلوده شد، فوراً آن آلودهرا بداند وخود را به بدگمانى

 واجب فورى است.كند؛ چون توبهاز آن توبه

كسى كه از ديگرى توقّع و انتظارى دارد، هرگاه خالف ميل خود را 

از او ببيند، ممكن است به او بدبين شده به گناه سوءظن مبتال گردد و 

 غالباً سوءظن هم سبب

______________________________ 
 .8صحيفه سجّاديّه: دعاى  -(1)

 .20همان: دعاى  -(2)

 .240/ 6محجّة البيضاء:  -(3)

 137آيين زندگى، ص: 

 شود.عداوت، حقد، حسد و گناهان ديگر مى
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[ توقّع احسانى از كسى داشت و او چيزى نداد، يا به اندازه مثلًا ]كسى

حمل بر بخل، يا غرض شيطانى كند را خواسته و ميلش نداد، پس آن

و به او بدبين شود، يا قرض و عاريه خواست و به او نداد، بدين وسيله 

به او بدبين شود، يا طلب يارى براى امرى از او نمود و او نكرد يا به 

اش انجام نداد پس به او بدبين شده او را آدم بدى اندازه خواسته

حّت كند و بگويد شايد واقعاً توانست حمل به صكه مىداند، با اين

كه توقّع احترام و تكريم از ديگرى توانسته و من بى خبرم، يا ايننمى

داشت و او انجام نداد؛ مثلًا ابتداى به سالم نكرد، يا جلوش بلند نشد، 

كه احتمال دارد يا از او تعريف نكرد، پس به او بدبين شود، با اين

جا شنيدى، يا اصلًا اين توقّعت بىمتوجّه نشده، يا سالم كرده و تو ن

 بوده است.

و سبب اصلى اين نوع سوءظن، حبّ دنيا و عالقه شديد به شهوات و 

جايى كه بيشتر مردم جز به دنيا و اوضاع حيات مادّى است و از آن

مندند، اى ندارند و بيشتر آنهايى كه به آخرت عالقهاوضاع آن عالقه

ت، اين سوءظن در بين مردمان دوستى دنيا در دلشان بيشتر اس

شود بلكه كمتر كسى است كه از اين گناه در امان فراوان ديده مى

 باشد.

جاست كه در روايت از امام صادق عليه السالم چنين رسيده و از اين

 كه: بيش از دو سوّم مردم به اين گناه مبتال هستند.

 فرمايد:به همين نوع از سوءظن در قرآن مجيد اشاره شده كه مى
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»و برخى از آنان )منافقان( در تقسيم زكات برتو )اى پيغمبر( عيب 

كنند، اگر از آن عطايشان دهند، راضى گيرى مىجويى و خرده

 282شوند«.شوند و اگر از آن عطايشان ندهند، آن وقت خشمگين مى

______________________________ 
 .58توبه:  -(1)

 138آيين زندگى، ص: 

كه نيست اهلل عليه و آله فرمود: »سوگند به آنرسول خدا صلى  -

شايسته پرستشى جز او، هيچ مؤمنى را خدا پس از توبه و استغفارش 

خاطر بدگمانى او به خدا و تقصيرش در اميدوارى عذاب نكند جز به

 و بد اخالقى و غيبت كردنش از مؤمنين«.

سوداگرى با امام صادق عليه السالم رفت و آمد داشت. وقتى تمام  -

اش را از دست داده بود، خدمت امام مشرّف شد و از پيشامد دارايى

خود شكايت نمود. حضرت سه بيت انشا فرمود كه ترجمه آن چنين 

 است:

»پس ناشكيبايى مكن اگر روزى در فشار افتادى؛ زيرا زمانى دراز در 

. و نااميد مباش كه نااميدى كفر است. شايد خداوند به فراخى بودى

زودى بى نيازى دهد و به پروردگارت گمان بد مبر؛ زيرا خداوند به 

 نيكى سزاوارتر است«.

 
 .58توبه:  -(1)  282
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امام باقر عليه السالم فرمود: »در كتاب على عليه السالم يافتيم كه  -

ن كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله بر منبر خود فرمود: سوگند بدا

نيست شايسته پرستشى جز او، به هيچ مؤمنى هرگز خير دنيا و آخرت 

اش به خدا و اميدوارى و داده نشده جز به وسيله خوش گمانى

اش و خود دارى كردنش از بد گويى و غيبت مؤمنان. خوش خلقى

و سوگند بدان كه جز او شايسته پرستشى نيست خدا هيچ مؤمنى را 

اش به خدا و خاطر بدگمانىاب نكند جز بهپس از توبه و استغفار عذ

تقصيرش در اميدوارى و بد خلقى و غيبت از مؤمنين، سوگند بدان 

كه نيست شايسته پرستشى جز او هيچ بنده مؤمنى خوش گمانى به 

كه خدا به اندازه آن با او رفتار كند؛ زيرا خدا خدا نكند جز آن

ه بنده مؤمنش كريم است و هر چيزى به دست اوست وشرم دارد ك

گمان خوبى به او برد و او گمان و اميدش را بر نياورد، به خدا خوش 

 283گمانى كنيد«.

______________________________ 
 .2/ ح 72 -71/ 2اصول كافى:  -(1)

 139آيين زندگى، ص: 

 خوش گمانى به خدا هنگام مرگ

ت بايد دانست »حسن ظنّ« به خدا هر چند در هر حال واجب اس

لكن ساعت آخر عمر به ويژه به آن امر شده كه انسان با حسن ظنّ به 

كه او را به جاى يعنى با دلخوشى به خدا و اين پروردگارش بميرد؛

 
 .2/ ح 72 -71/ 2اصول كاىف:  -(1)  283
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برد؛ چنانچه در دنيا ريزه خور خوان احسان او بود، حال بهترى مى

رود و در برابر هم بر خوان انعامش در عالم برزخ و عوالم باالتر مى

 و كردارهاى ناقابلش، انعامها و لطفها خواهد فرمود.عقايد 

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »نبايد بميرد يكى از شما تا  -

كه نيكو كند گمانش را به خداوند؛ زيرا ارزش گمان نيك به اين

حضرت صادق عليه السالم از حال بعض  -284خداوند، بهشت است«.

 ه شد:اهل مجلس خود پرسش فرمود، گفت

 »بيمار است«.

امام عليه السالم براى عيادتش رفت و نزد سر او نشست و ديد نزديك 

 مردن است. به او فرمود: »گمانت را به خداوند نيك نما«.

 285گفت: »گمانم به خدا نيك است«.

شود كه مستحب است از اين حديث و روايات ديگر دانسته مى

سن ظنّ داشته باشد چنانچه محتضر را تلقين كنند كه به خداوند ح

 تلقين شهادتين و توبه و استغفار، مستحب است.

امام صادق عليه السالم فرمود كه: »اميرالمؤمنين عليه السالم در  -

ضمن سخن خود فرمود: كار برادر دينى خود را به بهترين وجهى 

كه دليلى به دستت بيايد كه بر تو چيره شود و راه مقرّر دار تا آن

 
 ح/ 448/ 2وسائل الشيعه:  -(1)  284
 .1(. مهان: ح 2)  285
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را بر تو ببندد و به هيچ سخنى كه از برادرت بر آيد، بدگمان  توجيه

 مباش تا محمل خوبى براى آن توانى يافت«.

______________________________ 
 / ح448/ 2وسائل الشيعه:  -(1)

 .1(. همان: ح 2)

 140آيين زندگى، ص: 

ات عذرى بخواه اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »براى برادر دينى -

و اگر عذرى برايش نيافتى، پس بكوش براى عذر يافتن جهت او تا او 

را معذور بدانى. )و فرمود:( دور اندازيد بدگمانى را از بين خودتان؛ 

اميرالمؤمنين عليه السالم  -286زيرا خداوند از آن نهى فرموده است«.

بيند برد؛ زيرا نمىفرمايد: »آدم بسيار بد به كسى گمان نيكى نمىمى

كسى را جز به خوى و خصلت خود )؛ يعنى گمان او اين است كه 

همه كس مانند او و به خوى و خصلت اويند، پس خيرى در كسى 

 287بيند(«.نمى

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »سه چيز ناروايى در مؤمن  -

تواند از آنها بيرون شود، پس راه بيرون شدنش از مىاست كه 

 را ثابت ندارد و از آن پيروى نكند«.سوءظنّ آن است كه آن

 
 .624و  622/ 2خصال:  -(1)  286
 .76/ ح 447/ 1غرراحلكم:  -(2)  287
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كه گمان را بد فرمايد: »بپرهيز از آناميرالمؤمنين عليه السالم مى -

گردانى؛ زيرا به راستى كه بدى گمان، عبادت را فاسد گردانده و 

 288كند«.گناه را بزرگ مى

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »بدگمانى صاحبش را هالك  -

همچنين فرمود: »سرگرم  -289سازد«.اش را رستگار مىودورى كننده

 290كند تو را از عار و ننگ«.شدنت به عيبهاى خودت، كفايت مى

فرمايد: »بدگمانى بر هر كس چيره اميرالمؤمنين عليه السالم مى -

 291زند«.شود، صلح و صفايى كه بين او و دوستانش بود را بهم مى

فرمايد: »هرگاه صالح و سداد بر اميرالمؤمنين عليه السالم مى -

روزگار واهل آن چيره شد، پس مردى بدگمان شود به مردى كه 

م كرده است و هرگاه فساد و نادرستى بر بدى او آشكار نشده، ست

 روزگار واهل آن چيره شود، پس نيكو گرداند گمان را

______________________________ 
 .624و  622/ 2خصال:  -(1)

 .76/ ح 447/ 1غررالحكم:  -(2)

 .78/ ح 154همان:  -(3)

 .74/ ح 437همان:  -(4)

 
 .78/ ح 154مهان:  -(3)  288
 .74/ ح 437مهان:  -(4)  289
 .384/ 1شرح غرراحلكم:  -(5)  290
 .406/ 5مهان:  -(6)  291
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 .384/ 1شرح غررالحكم:  -(5)

 .406/ 5: همان -(6)

 141آيين زندگى، ص: 

 مردى به مردى، خود را در معرض هالكت انداخته است«.

 خشم خود را فرو نشاند -67

بعضى محقّقين در بيان حالت غضب گويند: »هرگاه آتش خشم شعله 

گيرد، چشم صاحبش از ديدن هر حقّى كور شده، گوش او از شنيدن 

ه اندرز در آن حال، بر خشمش بيفزايد؛ هر اندرزى، كر گردد بلك

زيرا نور عقل در آن حالت بدود، خشم كه از جوشش خون دل 

برخاسته و مغزش را احاطه كرده، پوشيده شده است و مغزش به مانند 

غارى است كه در آن چراغ كم نورى است و آتشى در آن افروخته 

توانايى طورى كه كسى از درون يا بيرون و پر از دود گرديده به

شود و نه را ندارد و در آن نه كسى ديده مىخاموش كردن آن

كه هر چه سوختنى اى نيست جز اينرسد و چارهآوازى به گوش مى

است، بسوزد، چنين است كار خشم به دل و مغز انسانى و بسا آتش 

طورى كه رطوبت بدن را خشكانيده و صاحب خشم قوى شده به

 رانده است.خود را مى

ز آثار ظاهرى خشم، دگرگون شدن رخسار و لرزش اعضا و بيرون و ا

شدن نظم و اعتبار در حركات و كردار و گفتار تا جايى كه دهان 

شود و آيد و چشمها سرخ مىكف كرده و از اطراف دهان بيرون مى

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   207 آيين زندگى   

 

مانند اينها كه اگر خشم كننده در آن حال، زشتى منظر خود را ببيند، 

 ه زشتى باطن او بيشتر است.شود در حالى كآرام مى

اثر خشم در زبان طورى است كه از هر سخن دشنام و ناروايى باك 

طورى كه سخنانش شرم آور است و پس از آرامش، خودش ندارد به

 شود.شرمنده مى

اثر خشم بر اعضا، حمله كردن و پاره نمودن و زدن و كشتن و زخمى 

دل را خنك كند، اين  كردن است و اگر طرف، فرار كند، يا نتواند

كند، بر سر و نمايد: لباس خود را پاره مىكارها را با خودش مى

 وار جست و خيززند، ديوانهصورت مى

 142آيين زندگى، ص: 

خورد كه نتواند برخيزد و گاهى حيوان را كند، گاهى زمين مىمى

 ريزد. وشكند، طعام را دور مىكوبد، ظرف را مىزند، زمين را مىمى

 اثر خشم بر دل، حقد و حسد و عزم بر بسيارى از گناهان است«.

آيات و روايات وارده در فضيلت »كظم غيظ« بسيار است، از آن 

 جمله:

امام باقر عليه السالم فرمود: »كسى كه خشم خود را فرو برد در  -

توانست آن را اجرا كند، خدا روز قيامت دلش را پر از حالى كه مى

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود:  -292كند«.امن و ايمان 

ترين راه به سوى خدا دو جرعه است؛ يكى جرعه خشمى كه »دوست

 
 .7/ ح 110/ 2اصول كاىف:  -(1)  292
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را را برگردانى و ديگر جرعه مصيبت كه با شكيبايى آنبا بردبارى آن

 293رد كنى«.

امام صادق عليه السالم فرمود: »بر دشمنان نعمت خود، شكيبايى  -

ت ندهى كسى را كه درباره تو خدا را گناه كند كنيد؛ زيرا تو مجازا

كه درباره او خدا را فرمانبرى )؛ يعنى بايد صبر كنى و به بهتر از اين

 294خشم ننمايى(«.

 راه و روش بزرگان در فرو بردن خشم

نيز انسان بايد حاالت پيغمبران، امامان و بزرگان دين را بخواند و 

ببيند آنان چگونه در برابر دشمن و ستم كننده، خود را از خشم و 

كردند داشتند بلكه با او به عفو و احسان معامله مىانتقامجويى نگاه مى

دادند، پس بايد مسلمان راه و روش و در نتيجه او را نجات مى

 خود را از دست ندهد. پيشوايان

 ريا نورزد -68

اگر خواسته درونى كسى اين باشد كه به وسيله انجام دادن عبادتى 

 از واجبات

______________________________ 
 .7/ ح 110/ 2اصول كافى:  -(1)

 .9همان: ح  -(2)

 
 .9ح  مهان: -(2)  293
 .11مهان: ح  -(3)  294
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 .11همان: ح  -(3)

 143آيين زندگى، ص: 

نماز، روزه، حج، زكات، خمس و  و مستحبّات بدنى، يا مالى )مانند:

انفاقهاى مستحب( نزد مردم آبرومند شود و اعتبار پيدا كند و مردم او 

را آدم درست و ديندارى بشناسند و بدين وسيله به مقاصد شوم 

دنيوى خود از زيادتى ثروت و مقام و منصب برسد، اين خواسته و 

 ميل قلبى و اراده، »ريا« است.

خواهد اش »شهرت« باشد؛ يعنى مىه درونىو نيز كسى كه خواست

نامش بر زبانها و قلمها به مدح و ثنا برده شود و با اين خواسته، مالى را 

رساند! چنين در آشكار به مصرف واجب يا مستحب از امور خيريّه مى

شخصى، اهل ريا و انفاقهايش هر اندازه باشد، حرام و باطل و ريا 

، اين »قربة إلى اللَّه« خاطر بگذراند: كارى است، هر چند به زبان يا

باشد، انفاقش وسيله تقرّب به خواسته نفسش كه همان شهرت است مى

 نه تقرّب به خدا؛ يعنى پيش خدا اين كارش ارزشى ندارد.

امّا هرگاه مؤمن در دلش ميل قرب به حضرت آفريدگار، يا رسيدن به 

ثوابها، يا نجات از عذابهاى آخرتى، يا تحصيل رضايت پروردگار، يا 

اطاعت امر او پيدا شود )مثلًا در بذل فالن مقدار از مالش در مصرفى 

كه امر فرموده( سپس اراده كرد و آن عبادت را انجام داد، اين 

د قربت و اخالص است و اگر در دلش ميل شهرت و عبادت با قص

را خواست و رسيدن به اين طورى كه آنمدح خلق پيدا شد به

غرض را در بذل فالن مقدار از مالش در فالن مصرف خير تصوّر كرد 
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و سپس اراده كرد و انفاق نمود، اين عمل، ريايى و شيطانى است هر 

 كنم براى رضاى خدا.ق مىچند هنگام انفاق به دلش بگذراند كه انفا

به هر حال، در اين مسأله شكّى نيست كه ريا، شرك خفى و كفر 

كه در آيات و روايات به اين موضوع بسيار اشاره حقيقى است؛ چنان

 شده است.

امام صادق عليه السالم به عباد بن كثير فرمود: »واى بر تو اى عباد!  -

 مبادا خود نمايى

 144آيين زندگى، ص: 

كنى؛ زيرا هر كه براى جز خدا كار كند، خدايش به كسى واگذارد 

و نيز فرمود: »هر ريايى، شرك  -295كه براى او كار كرده است«.

است، جز اين نيست هر كه براى مردم كار كند، ثوابش به عهده 

 296مردم است و هر كه براى خدا كار كند، ثوابش بر خداست«

 عليه و آله فرمود: به راستى كه و نيز فرمود: »رسول خدا صلى اهلل -

برد و فرشته، كردار بنده را در حالى كه شاد به آن است، باال مى

فرمايد: آنها را در دفتر چون حسناتش را باال برد، خداى عزّ وجل مى

كه در اين اعمال، قصد رضاى مرا بد كرداران ثبت كنيد براى اين

يه السالم مروى است از حضرت اميرالمؤمنين عل -297نداشته است«.

كه: »رياكار و خودنما را سه نشانه است: هنگامى كه در برابر مردم 

 
 .1/ ح 293/ 2اصول كاىف:  -(1)  295
 .3مهان: ح  -(2)  296
 .7/ ح 295مهان:  -(3)  297
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باشد، نشاط به عبادت دارد و چون تنها باشد، كسل و تنبل است و 

دوست دارد در تمام كارهايش او را ستايش كنند و به او آفرين 

 298گويند«.

ها بيشتر اين نشانهبايد دانست كه اين سه نشانه بنابر غالب است؛ يعنى 

ها باشد لكن رياكار شود يكى از اين نشانهدر رياكاران است و گاه مى

كه كسى در تنهايى، رغبت به عبادت در او نيست و نباشد مانند اين

چون در اجتماعى وارد شد و ديد همه مشغول عبادت و مناجات 

 د.كنشود و در عبادت شركت مىهستند، ميل و رغبت در او پيدا مى

كند به شرطى يا ديد همه در خيرى شركت كردند، او هم شركت مى

كه ديدن و نديدن مردم برايش يكسان باشد و نخواهد كه مردم او را 

 بر آن عبادت ستايش كنند، اگر چنين شد، رياكار نيست.

______________________________ 
 .1/ ح 293/ 2اصول كافى:  -(1)

 .3همان: ح  -(2)

 .7/ ح 295همان:  -(3)

 .8همان: ح  -(4)

 145آيين زندگى، ص: 

 
 .8مهان: ح  -(4)  298
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فرمايد: و نيز از همان حضرت مروى است كه: خداوند عزّ وجل مى -

»من بهتر شريكم، هر كه با من ديگرى را شريك كند در كارى كه 

كند، از او نپذيرم )و همه را به آن شريك واگذارم( جز همانچه مى

فرمايد: »هر كه به مردم و همچنين مى -299خالص براى من باشد«.

دارد و در نهانى بدانچه خدا بد دوست مىوانمايد آنچه را خدا 

كه او را دارد با خدا مبارزه كند، خداى را مالقات كند در حالىمى

 300دشمن دارد«.

يعنى كسى كه خود را نسبت به مردم اهل عبادت نشان دهد و در 

 دارد.نهانى اهل معصيت باشد، خدا او را دشمن مى

كه از شما كار خويش كند آنو نيز از آن حضرت رسيده: »چه مى -

سازد، آيا به خود بر كند و كردار بدش را نهان مىرا فاش مى

كند تا بداند كه نبايد چنين باشد، با گردد و حساب خود را نمىنمى

فرمايد: بلكه انسان به خود بيناست، به راستى هرگاه كه خدا مىاين

 301ت شد، آشكار و عيان او نيرومند خواهد شد«.نهان انسان درس

كند يكى از شما گاهى خالصه، معنى حديث اين است كه: »چكار مى

دهد و نيّت زشت و ريا در نهان اوست و كه به ظاهر عبادتى انجام مى

كند دارد؟ آيا به خودش؛ يعنى وجدانش رجوع نمىرا پنهان مىآن

فرمايد: انسان بر ؟ خدا مىكه بداند اين كارش عبادت خدا نيست

خودش بيناست، به راستى اگر نيّت درست شد؛ يعنى خدايى شد، 

 
 .9/ ح 295/ 2اصول كاىف:  -(1)  299
 .10مهان: ح  -(2)  300
 .11مهان: ح  -(3)  301
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ظاهر هم در خوبى، نيرومند خواهد شد و ديگر نيازى به تظاهر و 

شود و مورد پسند خودنمايى نيست بلكه ظاهر هم در كمال خوبى مى

 گردد«.دلها مى

ى اهلل عليه و آله و نيز از آن حضرت مروى است كه رسول خدا صل -

 فرمود: »زود است كه زمانى

______________________________ 
 .9/ ح 295/ 2اصول كافى:  -(1)

 .10همان: ح  -(2)

 .11همان: ح  -(3)

 146آيين زندگى، ص: 

شان بد و ظاهرشان خوب شود و براى طمع براى مردم بيايد كه باطن

به كار خود بجويند )يعنى  در دنيا آنچه را نزد پروردگارشان است

شان خود ثواب خدا را نخواهند و براى آن كار نكنند، ديندارى

نمايى باشد و از روى ترس از خدا نباشد( خداوند همه را به كيفر 

كردارشان بگيرد و چون غريقى او را بخوانند و براى آنها اجابت 

 302نكند«.

 تكبّر نداشته باشد -69

 
 .14/ ح 296/ 2اصول كاىف:  -(1)  302
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لتى است نهانى كه در انسان به واسطه »كبر« خلقى نفسانى و حا

شود تر ديدن خود از ديگرى پيدا مىبزرگتر و بهتر و بلند مرتبه

طورى كه بر اين اعتقاد نادرست تكيه كند، پس خود را مهم و عزيز به

و بزرگوار و ديگرى را ناقابل و ذليل بپندارد و به بزرگوارى موهوم 

 خود، دلشاد باشد.

شود؛ زيرا عجب همان ت بين عجب و كبر دانسته مىاز اين بيان، تفاو

خودپسندى و بزرگداشت خود و عمل خود است بدون مالحظه 

بالد، بيند و به آن مىديگرى؛ يعنى تنها خود و كار خود را بزرگ مى

كه خود را از ديگرى بزرگتر بيند؛ بنابر اين، ممكن است كسى نه اين

. و در حقيقت پيدايش حالت عجب داشته باشد ولى در او كبر نباشد

كبر از سه اعتقاد است: مرتبه خود را ديدن و مرتبه ديگرى را 

تر پنداشتن و آنگاه بر اين فهميدن، سپس مرتبه خود را از او افزون

عقيده تكيه كردن و خود را عزيز و بى نياز و بزرگ و پاك پنداشتن 

 شود.ر مىتعبي »در خود باد كردن« است و از اين حالت به فارسى

پس اعتقاد تنها به برترى خود از ديگران بدون پيدا شدن اين حالت، 

كبر نيست؛ مثلًا شخصى معتقد است كه بيش از فالنى درس خوانده، يا 

 در

______________________________ 
 .14/ ح 296/ 2اصول كافى:  -(1)

 147آيين زندگى، ص: 
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تر، يا فالن عمل نيكش به فالن صنعت استادتر است، يا فهم او بيش

حسب مقدار بيش از ديگرى است، هرگاه از اين اعتقاد، حالت مزبور 

پيدا نشود، ضررى ندارد و پيدايش چنين اعتقادى، غير اختيارى است 

 ولى پيدايش حالت كبر، اختيارى است.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »هركس دوست دارد كه  -

اده باشند، پس نشستنگاهش از آتش پر خواهد مردمان در جلوش ايست

 شد«.

داشت هنگام ورود، و از آن حضرت نقل شده كه: »دوست نمى -

 برايش برخيزند و تعظيم كنند«.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »هركس از روى كبر بر  -

و نيز  -303زمين راه رود، زمين از زير و رويش او را لعنت كند«.

رگاه شنيديد از مردى كه )از روى خودپسندى و كبر( فرمود: »ه

 گويد:مى

داند مردمان همه هالك شدند )و خودش را اين قدر بى عيب مى

شود( بدانيد كه خودش از همه هالكتر است )زيرا كه هالك نمى

خودپسندى و نخوت و كبرش او را وادار به چنين سخنى نموده 

 304است(«.

 اى از كبر ثروتمند به تهيدستنمونه

 
 .541/ 2سفينة البحار:  -(1)  303
 .459مهان:  -(2)  304
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فرمايد: »مرد توانگرى بر رسول خدا امام صادق عليه السالم مى -

صلى اهلل عليه و آله وارد شد در حالى كه جامه پاكيزه پوشيده بود و 

خدمت رسول خدا صلى اهلل عليه و آله نشست و مرد تهيدستِ جامه 

چركينى آمد و پهلوى آن توانگر نشست، آن توانگر جامه خود را از 

 جمع كرده و از او فاصله گرفت. زير زانوهاى او

______________________________ 
 .541/ 2سفينة البحار:  -(1)

 .459همان:  -(2)

 148آيين زندگى، ص: 

 رسول خدا به او فرمود: ترسيدى از فقر او چيزى به تو بچسبد؟

 گفت: نه.

 فرمود: پس چه تو را واداشت كه اين كار را كردى؟

اللَّه! به راستى مرا همنشينى است )يعنى رسول در پاسخ گفت: يا

دهد و هر زيبايى را برايم شيطانى( كه هر زشتى را برايم آرايش مى

دهم )تا تالفى نمايد. من نصف داراييم را به اين مرد مىزشت مى

 تكبّرم شود(.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله به آن مرد فقير فرمود: آيا مالش را 

 پذيرى؟مى

 فت: نه.گ
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 توانگر گفت: براى چه؟

ترسم در دل من درآيد آنچه در دلت كه مىفقير گفت: براى اين

ترسم توانگر شوم آنگاه آنچه در دل تو است از آمده است؛ يعنى مى

كبر و غرور و بلند پروازى و خوار كردن بندگان خدا، در دل من نيز 

د از امام صادق حكيم گوي -305جاى گيرد و به بالى تو مبتال شوم«.

عليه السالم پرسيدم: »از كمترين درجه الحاد. فرمود: كبر كمترين 

 306درجه الحاد است«.

امام باقر و امام صادق عليهما السالم فرمودند: »هركس به وزن  -

و نيز امام صادق عليه  -307رود«.اى كبر در دلش باشد، بهشت نمىذرّه

است از هر صنفى از اصناف  فرمود: »كبر در بدترين مردمالسالم مى

)يعنى كبر تنها در صنف مالداران و سرشناسان نيست بلكه در هر 

صنفى ممكن است شرير متكبّر باشد، هر چند مانند فقير، راه نشين 

باشد( و كبر و بزرگى برازنده خداست، هر كه با خدا در ويژه او 

 ستيزه كند، نيفزايد براى او

______________________________ 
 .11/ ح 263 -262/ 2اصول كافى:  -(1)

 .1/ ح 309همان:  -(2)

 .6/ ح 310همان:  -(3)

 
 .11/ ح 263 -262/ 2اصول كاىف:  -(1)  305
 .1/ ح 309مهان:  -(2)  306
 .6/ ح 310مهان:  -(3)  307
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 149آيين زندگى، ص: 

جز پستى را، به راستى رسول خدا صلى اهلل عليه و آله در راهى از 

كرد، به او گفته راههاى مدينه گذشت، زن سياهى سرگين جمع مى

آله دور شو و از سر راه  شد از پيش رسول خدا صلى اهلل عليه و

برخيز و كنار رو، در پاسخ گفت: راه پهناور است؛ يعنى من از جاى 

كنم و رسول خدا صلى اهلل عليه و آله از كنار آن خود حركت نمى

 برود!

يكى از مردم خواست او را بيازارد، رسول خدا صلى اهلل عليه و آله 

 308زورگو( است«؛ فرمود: دست از او بداريد؛ زيرا وى زوردار )يا

يعنى چون متكبّره است اگر بر او سخت گيريد ممكن است حرف 

 ناروايى بزند ورسوايى بار آورد.

امام صادق عليه السالم فرمود: »هيچ مردى نيست كه تكبّر ورزد، يا  -

به جبر و زور دست زند جز براى زبونى و خوارى است كه در خود 

 309كند«.احساس مى

امام باقر عليه السالم فرمود: »وارد نشد در دل شخصى چيزى از  -

 كه از عقل او كم شد به مقدار كبرى كه در دلش جاىكبر جز اين

 310گرفته، كم بوده يا بسيار«.

 انواع كبر

 
 .17/ ح 312مهان:  -2. 2/ ح 309/ 2اصول كاىف:  -(1)  308
 .460/ 2سفينة البحار:  -(2)  309
 .460/ 2سفينة البحار:  -(2)  310
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آيد كه خود را »كبر« حالتى است كه در انسان از خودبينى پديد مى

داند و ظاهر ساختن اين باالتر و بزرگتر از ديگرى )يا ديگران( مى

 گويند و آن بر سه قسم است:حالت را در گفتار و كردار »تكبّر« مى

 پيغمبر و امام و كبر با مردم. كبر در برابر خدا، كبر در برابر

»كبر در برابر خدا« داراى انواعى است: گاهى انسان جاهل و مغرور 

دهد كه در آن حال خود را مستقل دانسته هستى را حالتى دست مى

داند و حاضر نيست خود را و تمام شؤون خود را از خودش مى

 مخلوق و زيردست و تحت تدبير و تربيت

______________________________ 
 .17/ ح 312همان:  -2. 2/ ح 309/ 2اصول كافى:  -(1)

 .460/ 2سفينة البحار:  -(2)

 150آيين زندگى، ص: 

گويد: منم كه چنين كردم و خدا بداند و به زبان حال و قال مى

چنان خواهم كرد و در اثر توانايى محدود ظاهرى و مستى مال و 

گار را تصديق ندارد و ظلمت كفر، جاه، خدايى و پروردگارى آفريد

 تمام دلش را گرفته است.

گاهى اين غرور، نخوت و كبر، شديدتر شده و از خودش تجاوز 

كند و كند و درباره ديگران هم دعوى ربوبيّت و الوهيّت مىمى

كنم و آنها تحت تصرّف و گويد: من فالن جمعيّت را اداره مىمى

گفت: »من پروردگار بزرگتر مى اند چنانچه فرعون احمقتربيت من
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آورد كه: »آيا براى من و براى مدّعاى خودش دليل مى 311شمايم«

كه  -سلطنت و تصرّف در ملك مصر نيست و جميع شؤون اين مملكت

آيا مال من  -از آن جمله جريان نهرها از زير قصرهاى من است

 312نيست«.

 313ندارم«. گفت: »غير از خودم براى شما خدايى سراغو گاهى مى

گاهى نيز در اثر جهل و غرور از بندگى و اطاعت اوامر و نواهى 

 كند، هر چند منكر خدا نيست.خداوند تكبّر مى

در حقيقت ترك عبادت و اطاعت از روى كبر و سركشى، كفر و انكار 

الوهيّت و ربوبيّت خداوند است كه او را سزاوار ستايش و پرستش 

د را به بندگى و خدا را به خدايى داند؛ زيرا كسى كه خونمى

شناخت و خود و جميع شؤونش را مخلوق و مربوب او دانست، محال 

است در برابر او گردنكشى كند و اگر گناهى از چنين كسى سر زند و 

امر خدا را مخالفت كند، در اثر غفلت و غلبه شهوت و هواى نفس 

 است نه انكار ربوبيّت و كبر در مقابل خدا.

هى كه از روى كبر و سركشى باشد، قابل آمرزش نيست؛ زيرا هر گنا

گردد؛ جا كفر ابليس ظاهر مىباشد و از اينشاهد بر كفر صاحبش مى

چون امر خداى را كه سجده به آدم بود، از روى سركشى ترك 

 كرد و گفت: »هرگز براى بشرى كه او را از خاك

 
 .24نازعات:  -(1)  311
 .51زخرف:  -(2)  312
 .38قصص:  -(3)  313
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______________________________ 
 .24 نازعات: -(1)

 .51زخرف:  -(2)

 .38قصص:  -(3)

 151آيين زندگى، ص: 

و خداوند در پاسخش فرمود:  314كنم«آفريدى، سجده نمى

رسد تو را كه در عالم باال تكبّر كنى، بيرون شو كه تو از »نمى

 315پستهايى«.

فرمايد: »ابليس اطاعت امر خدا را نكرد و تكبّر نمود و از ونيزمى

 316كافرها بود«.

 ترك دعا از روى كبر نيز كفر است

چنانچه دعا نكردن و ترك عبادت خدا اگر از روى كبر باشد؛ يعنى 

 خود را به او نيازمند نبيند نيز كفر و موجب خلود در آتش است.

فرمايد: »و گفت پروردگارتان كه مرا بخوانيد تا و در قرآن مجيد مى

شما را پاسخ گويم جز اين نيست آنان كه از پرستش من سركشى 

 
 .33حجر:  -(1)  314
 .13اعراف:  -(2)  315
 .34بقره:  -(3)  316
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ر دوزخ در آيند در حالى كه ذليل و خوار شد كنند، زود باشد كه د

 317گانند«.

 تكبّر نسبت به حُرُمات خدا

از انواع تكبّر با خدا »تكبّر كردن در برابر امورى است كه به خدا 

نسبت دارد و از حرمات الهيّه است«؛ مانند اوامر و نواهى خدا و مانند 

اللَّه الحرام و ماههاى حرام مخصوصاً ماه مبارك رمضان و مانند بيت 

طور مشاهد مشرّفه بلكه عموم مساجد؛ چون خداوند در قرآن مجيد به

پس تكبّر در برابر  318كلّى مساجد را به خودش منسوب فرموده است،

هر يك از اين امور، اگر متضمن هتك آنها باشد، قطعاً حرام و گناه 

 كبيره است و در حقيقت، تكبّر با خداوند است.

 پيغمبر و امام عليهما السالمكبر در مقابل 

آن است كه انسان خود را برابر، يا  »كبر در مقابل پيغمبر و امام«

باالتر از ايشان دانسته و براى تسليم و انقياد و فرمانبردارى از ايشان 

 حاضر نباشد؛ مانند فرعونيان

______________________________ 
 .33حجر:  -(1)

 .13اعراف:  -(2)

 .34بقره:  -(3)

 
 .60غافر:  -(4)  317
 .18جن:  -(5)  318
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 .60غافر:  -(4)

 .18جن:  -(5)

 152آيين زندگى، ص: 

 گفتند:كه به حضرت موسى و هارون عليهما السالم تكبّر نموده و مى

»آيا ايمان بياوريم به دو بشرى كه مثل ما هستند و بر ما برترى 

ومانندتكبّركردن قريش در برابر حضرت محمّد صلى اهلل  319ندارند«.

است وچون مال و جاه ندارد، يتيمگفتند: »جوانىمىعليه و آله كه

سزاوار پيغمبرى نيست! چرا قرآن بر كسى كه جالل ظاهرى دارد 

ره و ابو مسعود ثقفى( نازل نگرديد تا ما او را پيروى )مانند وليدبن مغي

 320كنيم«.

و در حقيقت كبر با پيغمبر و امام، كبر با خداست چنانچه تكبّر با 

نمايندگان پيغمبر و امام و اطاعت نكردن از ايشان در جهت 

نمايندگى آنها تكبّر در برابر پيغمبر و امام بلكه خداست؛ بنابر اين، 

كه در اين زمان نوّاب عامّه و  -و فقهاى راشدينعلماى عاملين 

باشند اگر مى -عجل اللَّه تعالى فرجه -نمايندگان حضرت حجّت

كسى با آنها تكبّر كرد )در مقام اطاعت احكام( يا به ايشان اهانت 

نمود و آنچه را از احكام الهيّه بيان كردند، اطاعت نكرد و به زبان 

من از شما پيروى كنم! يقيناً با  حال و قال گفت: شما كيستيد كه

 
 .10ابراهيم:  -(1)  319
 .31زخرف:  -(2)  320
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پيغمبر و امام تكبّر نموده و به فرمايش حضرت صادق عليه السالم: در 

 حد شرك به خداست.

 كبر با بندگان خدا

كه خود را بزرگ و ديگران را است؛ به اين »كبر با مردم« قسم سوّم

كوچك شمرده بر آنها بزرگى بفروشد و خود را برتر از آنها قرار 

هد و از مساوات با آنها بدش بيايد؛ در راه رفتن بر آنها مقدّم شود، د

باال دست همه بخواهد بنشيند و توقّع سالم و كوچكى در مجالس

شود و كردن از همه دارد! اگر كسى او را نصيحت كند، متنفّر مى

شود پذيرد و اگر حرف باطلى بزند و بر او رد كنند، خشمناك مىنمى

گذارد كند و منّت برطرف مىد كسى بدهد، رفق نمىو اگر چيزى يا

 و توقّع خدمتگزارى از

______________________________ 
 .10ابراهيم:  -(1)

 .31زخرف:  -(2)

 153آيين زندگى، ص: 

او را دارد و بالجمله خود را فوق مردم بداند و قرار دهد چنانچه 

بيند و اگر مال، يا منصبى دارد خود را از حيوانات باالتر و برتر مى

حاضر نيست با فقرا و ضعفا در نماز جماعت و اجتماعات دينى و غيره 

شركت نمايد. در حقيقت چنين شخصى خود را در صف ويژه خدا؛ 

كبريايى، شريك او قرار داده است چنانچه ذكر  يعنى در عظمت و
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شد؛ مانند غالم سلطانى كه تاج سلطنتى را بر سر بگذارد و بر تخت 

سلطنتى بنشيند، چنين بنده بى حيايى سزاوار قهر و غضب است و 

كنند و چون تمام افراد بشر، بنده جميع عقال او را سر زنش مى

رند، پس اگر يكى از آنها خدايند و در اين جهت، همه مساوى و براب

تر از خود دانسته و بر آنها كبريايى كند، با خداوند ديگران را پايين

 در چيزى كه تنها سزاوار اوست، منازعه كرده است.

 شود:اى از روايات در اين زمينه اشاره مىاينك به پاره

فرمايد: »كبر آن است كه مردم را حضرت صادق عليه السالم مى -

مرحوم  321انى و خوار شمارى و حق را سفاهت بدانى«.كوچك بد

را فرمايد: »يعنى در برابر حق، نادانى و سفاهت كند و آنمجلسى مى

 را نداند«.كه حق را سبك گيرد و قدر آننپذيرد، يا اين

فرمايد: »بزرگترين مراتب كبر، پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -

حق است؛ يعنى حق را ناديده  خوار شمردن خلق و سبك گرفتن

 322گرفته بر اهل آن طعنه زند«.

عمر بن يزيد به حضرت صادق عليه السالم عرض كرد: »من  -

برم و بر مركب كار مىخورم و بوى خوش بهخوراك خوب مى

شوم و غالم هم دنبال سرم هست، آيا اين رويّه تجبّر و خوب سوار مى

 را ترك كنم؟«.تكبّر است تا آن

 
 .8/ ح 310/ 2اصول كاىف:  -(1)  321
 .9مهان: ح  -(2)  322
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مام عليه السالم سر به زير انداخت و سپس فرمود: »همانا جبّار ملعون ا

 كسى است كه

______________________________ 
 .8/ ح 310/ 2اصول كافى:  -(1)

 .9همان: ح  -(2)

 154آيين زندگى، ص: 

 مردم را خوار شمارد و حق را ناديده انگارد«.

فهمم ولى معنى ناديده گرفتن را عمر گفت: »امّا حق را مى

 فهمم«.نمى

حضرت فرمود: »هركس مردم را پست شمارد و بر آنها بزرگى كند، 

فرمايد: »سه پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -323او جبّار است«.

فرمايد )يعنى مورد يامت با آنها سخن نمىاند كه خداوند در قطايفه

نگرد و بر ايشان عذاب غضب خدايند( و به نظر رحمت به ايشان نمى

 324دردناكى است: پيرمرد زناكار، حاكم ظلم كننده و فقير متكبّر«.

يعنى عذاب اين سه دسته از جوان زناكار و جبّار غير حاكم و متكبّر 

ظاهر است؛ زيرا مقتضى گناه در غير فقير، بيشتر است و جهت آن هم 

سه طايفه مزبور موجود نيست؛ پيرى كه آتش شهوت كه در سنّ 

شود خيلى بى جوانى است در او نيست، هرگاه زنا كند معلوم مى

 
 .13/ ح 311/ 2اصول كاىف:  -(1)  323
 .14: ح مهان -(2)  324
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حياست و اعتنايى به احكام خدا ندارد و لذا عقوبت پيرها در بيشتر 

و گناهان بيش از جوانان است، امّا نسبت به حاكم، چون قوّه 

اى كه خداوند به او داده است، براى بسط عدل است، اگر ستم سلطه

را پيشه كند، عالوه بر گناه، كفران نعمت خدا را كه كرده در حقيقت 

منكر بندگى خود شده است و امّا گداى متكبّر، چون يكى از اسباب 

كند، بزرگى فروختن، مال است و كسى كه ندارد و تكبّر هم مى

 يث و معاند با آفريدگار است.شود خبمعلوم مى

پرسد: »كمترين درجات شخصى از حضرت صادق عليه السالم مى -

 الحاد؛ يعنى انحراف از حق چيست؟«.

 325حضرت فرمود: »كمترين درجاتش كبر است«.

فرمايد: »اظهار عزّت و بزرگى و حضرت باقر عليه السالم مى -

چنانچه در لباس  كبريايى به منزله دو لباس ويژه خداست )يعنى

 مخصوص سلطان، كسى حقّ شركت

______________________________ 
 .13/ ح 311/ 2اصول كافى:  -(1)

 .14همان: ح  -(2)

 .1/ ح 309همان:  -(3)

 155آيين زندگى، ص: 

 
 .1/ ح 309مهان:  -(3)  325
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ندارد، در اين دو صفت هم هيچ مخلوقى حق شركت با خدا را 

ندارد( پس هركسى به يكى از اين دو صفت دست اندازد، خداوند او 

و نيز فرمود: »كبر و بزرگى به  -326فرمايد«.را در دوزخ سرنگون مى

كند، در منزله لباس مخصوص خداوند است و كسى كه تكبّر مى

 327نموده است«. صفت ويژه خداوند، با او ستيزه

اى است فرمايد: »در دوزخ درّهو حضرت صادق عليه السالم مى -

گويند، از سختى گرماى خود به را سقر مىويژه متكبّران كه آن

خداوند شكايت كرد و اجازه خواست دمى بر زند، پس دمى بركشيد 

و نيز فرمود: »جز اين نيست كه متكبّران به  -328و دوزخ را سوزاند«.

شوند و مردم آنها را پايمال هاى ريز محشور مىمورچه صورت

 329كنند تا خداوند از حساب خاليق فارغ شود«.مى

 متواضع باشد -70

»تواضع« حالتى در نفس است كه از آن به »فروتنى و شكسته نفسى و 

چنانچه به حسب  شود،پست شمردن و ذليل داشتن خود«، تعبير مى

 تكوين و واقع امر چنين است؛ يعنى انسان از خودش هيچ ندارد.

ايم اندر جهان پيچ ما چه

 پيچ
 

چون الف او خود ندارد 

 هيچ هيچ

 

 
 .3/ ح 309/ 2اصول كاىف:  -(1)  326
 .4مهان: ح  -(2)  327
 .10/ ح 310مهان:  -(3)  328
 .11/ ح 311مهان:  -(4)  329
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تواضع به حسب مورد، سه قسم است: تواضع در برابر خداوند، در 

 برابر پيغمبر و امام عليهما السالم و در برابر مردم.

تواضع با پروردگار: هرگاه انسان يقين كندو بفهمد كه اصل وجود و 

تمام متعلّقات آن، همگى از خداست و بدون استحقاق و طلب، او را 

 مورد نعمتهاى بى

______________________________ 
 .3/ ح 309/ 2اصول كافى:  -(1)

 .4همان: ح  -(2)

 .10/ ح 310همان:  -(3)

 .11/ ح 311همان:  -(4)

 156آيين زندگى، ص: 

اندازه و بى شماره قرار داده و هر چه هست و هر چه دارد، همه از 

 شود كه از آن به »شكستگى و ذلّت دراوست، حالتى در نفس پيدا مى

 شود و اين حالت لوازم چندى دارد:برابر بزرگى حق« تعبير مى

از آن جمله اطاعت و انقياد در برابر او و سعى در فرمانبردارى اوست 

از روى اخالص و هميشه در مقام تحصيل رضاى اوست و خود را 

بيند؛ چون او را آن طورى هميشه در انجام وظايف بندگى، مقصّر مى

ستيده است و خود را صاحب هيچ حقّى كه سزاوار است، نپر

 بيند.نمى
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رسد و اى است كه به او مىاز آن جمله تجديد شكر نزد نعمتهاى تازه

كند، ها را مىمستحب است در آن حال بلكه هرگاه ياد نعمت گذشته

 سجده شكر كند.

از تواضع با خداوند، بزرگ داشتن شعاير و حرمات الهى است 

ن گرامى داشتن قرآن مجيد و اسماى شريفه چنانچه ذكر شد. همچني

خداوند است؛ بدون طهارت آنها را مس نبايد كرد و مخصوصاً در 

طور ]زير[ دست و پا نبايد بيفتد، پاها را به سوى آنها دراز نكند و به

كلّى بزرگ داشتن هر چه نسبت به خدا دارد مانند مساجد چنانچه 

بنابر اين، انسان نبايد در  330فرمايد: مساجد مال خداست«؛خودش مى

مسجد آب دهان بيندازد و بابوى بد وارد شود، يا صداى بلند بدهد، 

 يا حرف دنيا بزند كه تمام، خالف تواضع است.

 تواضع با پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و امام عليه السالم

از باالترين آثار تواضع با خداوند، تواضع با پيغمبر و امام عليهما 

م است؛ زيرا ايشان آيات اعظم خدايند و نمايندگان و خلفاى السال

خداست وآنچه بتواند از كوچكى اويند وتواضع به آنها تواضع به

 نبايد مضايقه كند.

از تواضع با ايشان مس نكردن اسماى آنها بدون طهارت است و مقدّم 

 نشدن بر

 
 .18جّن:  -(1)  330
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______________________________ 
 .18جنّ:  -(1)

 157گى، ص: آيين زند

شود بايد با تجليل قبورشان در نماز است وقتى كه نامشان برده مى

اسماى مباركشان را به زبان جارى ساخت و بر ايشان درود و سالم 

 فرستاد.

بعضى از بزرگان اگر وضو نداشتند، نام شريف معصومين عليهم السالم 

 كردند.را به زبان جارى نمى

مروى است كه: »حضرت صادق عليه السالم هنگام بردن نام حضرت 

شد كه صورت مباركش محمّد صلى اهلل عليه و آله چنان خم مى

 رسيد«.نزديك زانوهايش مى

و از تواضع با پيغمبر و امام عليهما السالم است تواضع در برابر علماى 

 عاملين و سلسله جليله سادات چنانچه قبلًا اشاره گرديد.

 تواضع با مردم

مردم همه در عنوان اوّلى در عرض و مساوى يكديگرند وهمگى 

اند و چنانچه هركس در مخلوق و مقهور و تحت تربيت ربّ العالمين

هر مقامى كه باشد، حقّ تكبّر كردن و بزرگى فروختن به ديگرى عقلًا 

و شرعاً ندارد. همچنين استحقاق تواضع و خضوع از ديگرى نيز 

ن كه هيچ يك حقّ تكبّر كردن بر ديگرى را ندارد مانند غالمان سلطا

ندارد و استحقاق تواضع از ديگرى نيز براى او نيست؛ چون همه 
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مانند يكديگرند و چنانچه اگر غالمى به ديگرى تكبّر كند، مورد 

مذمّت و مالمت عقالست، همچنين اگر توقّع تواضع و فروتنى از 

كنند؛ چون همه ديگرى داشته باشد عقال او را مذمت و مالمت مى

 مانند يكديگرند.

گيرند كه اى مىلكن به عنوان دوّم بعضى از افراد بشر عنوان ويژه

را تعظيم وامر به اكرام واحترام آن كرده است، در عقل و شرع آن

كنند و ديگران بايد بر ايشان اين صورت، استحقاق فروتنى را پيدا مى

كه عقلًا و شرعاً  مادرى«»پدر و  تواضع وخضوع نمايند مانند عنوان

سزاوار است فرزندانشان بر ايشان فروتنى كنند و در حقيقت تواضع 

براى والدين، تواضع براى خداست؛ چون واسطه ربوبيّت 

 پروردگارند و مورد امر

 158آيين زندگى، ص: 

كه بايد براى هر صاحب  »ايمان و تقوا« خود اوست و مانند عنوان

ى كرد؛ زيرا مؤمن وابسته به خداست و مورد ايمانى و تقوايى فروتن

 نظر و اكرام اوست.

فرمايد: »حرمت مؤمن نزد خداوند از حضرت باقر عليه السالم مى -

پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله  -331حرمت كعبه بيشتر است«.

ترين و نزديكترين شما روز قيامت به من كسى فرمايد: »محبوبمى

 
 .16/ ح 46/ 9مستدرك الوسائل:  -(1)  331

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   233 آيين زندگى   

 

و تواضعش بيشتر باشد و دورترين شما از من است كه اخالقش نيكوتر 

 332در قيامت تكبّر كنندگانند«.

فرمايد: »در آسمان دو ملك است كه حضرت صادق عليه السالم مى -

موكّل بر مردمانند، هركس تواضع كند، او را عزيز و بلند مرتبه 

 -333كنند«.نمايند و هركس تكبّر كند، او را ذليل و خوار مىمى

فرمايد: »از مرض كبر، خداى المؤمنين عليه السالم مىحضرت امير

دارد به وسيله نمازها و زكاتها و تعالى بندگان مؤمن خود را نگه مى

كوشش در روزه روزهايى كه واجب گرديده تا نفسهاى ايشان رام 

گردد و دلهايشان ساكن گردد و بيرون بردن كبر و تبختر از ايشان 

هاى كريمه به خاك اليدن رخسارهبراى آنچه در اينهاست، از م

مذلّت از روى فروتنى و چسباندن اعضاى شريف به زمين براى 

كوچكى و از فرا رسيدن شكمها به پشتها از داشتن روزه به جهت رام 

 334شدن نفس سركش«.

فرمايد: »هرگاه به اهل تواضع پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -

فروتنى كنيد، هرگاه به تكبّر كنندگان از امّت من رسيديد، با ايشان 

شان رسيديد، با ايشان تكبّر نماييد؛ زيرا تكبّرتان بر آنها سبب خوارى

فرمايد: »كسى حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم مى -335گردد«.مى

 كه نزد ثروتمندى رود و به جهت

 
 .668/ 2سفينة البحار:  -(2)  332
 .2/ ح 122/ 2اصول كاىف:  -(3)  333
 .192هنج البَلغه صبحى صاحل/ خ  -(4)  334
 .399/ 1جامع الّسعادات:  -(5)  335
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______________________________ 
 .16/ ح 46/ 9مستدرك الوسائل:  -(1)

 .668/ 2سفينة البحار:  -(2)

 .2/ ح 122/ 2اصول كافى:  -(3)

 .192نهج البالغه صبحى صالح/ خ  -(4)

 .399/ 1جامع السّعادات:  -(5)

 159آيين زندگى، ص: 

و  336برد«.مالش براى او فروتنى كند، خداوند دو سوّم دينش را مى

 روايت شده است.از پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله نيز نظير همين 

فرمايد: »چه بسيار نيكوست حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم مى -

تواضع كردن ثروتمندان براى فقرا و مستمندان براى رضاى 

 337خدا«.

فرمايد: »از تواضع اين است كه حضرت صادق عليه السالم مى -

شخص در نشستن به پايين مجلس راضى باشد و ابتدا به سالم كند با 

هركس كه برابر شود و جدال را ترك كند هر چند حق با او باشد و 

 338دوست نداشته باشد به تقوا ستوده شود«.

 
 .668/ 2سفينة البحار:  -(1)  336
 .666مهان:  -(2)  337
 .666مهان:  -(3)  338
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فضيلت »تواضع« يعنى هركس به اين چهار چيز مداومت كند، از 

 هاى تواضع اين چهار چيز است.كه از نشانهشود، يا اينمند مىبهره

فرمايد: »اى فرزند! و اميرالمؤمنين عليه السالم در ضمن وصيّتش مى -

 339بر تو باد به فروتنى؛ زيرا از بزرگترين عبادتهاست«.

در سفينة البحار مروى است كه: »موسى بن عمران پس از هر نماز،  -

طرف راست و چپ صورتش را براى تواضع نسبت به خداوند، به 

هت خداوند او را كليم خود قرار ماليد و به همين جخاك مى

 340داد«.

فرمايد: »تواضع اين است كه به مردم حضرت رضا عليه السالم مى -

حسن بن جهم از آن  -341بدهى آنچه دوست دارى به تو بدهند«.

 حضرت پرسيد: »اندازه تواضع چيست؟«.

كه مرد در پاسخ فرمود: »تواضع درجاتى دارد؛ از آن جمله اين

را بشناسد و آن را در جاى شايسته آن فرود آورد و دلى اندازه خود 

خواهد سالم داشته باشد و نخواهد به كسى چيزى دهد جز آنچه مى

 كه به خودش داده شود و اگر از كسى بدى

______________________________ 
 .668/ 2سفينة البحار:  -(1)

 .666همان:  -(2)

 
 .666مهان:  -(4)  339
 .666مهان:  -(5)  340
 .13/ ح 124/ 2اصول كاىف:  -(6)  341
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 .666همان:  -(3)

 .666همان:  -(4)

 .666همان:  -(5)

 .13/ ح 124/ 2اصول كافى:  -(6)

 160آيين زندگى، ص: 

را جلو گيرد )در برابر بدى، نيكى كند( و خشم ديد، به خوبى آن

خود را فرو خورد، از مردم گذشت كند و خداوند نيكى كنندگان را 

 342دارد«.دوست مى

 غيبت نكند -71

ر قرآن مجيد بر آن »غيبت كردن« از جمله گناهانى است كه د

 فرمايد:چنانچه مى وعده عذاب داده است؛

دارند خصلت ناشايسته فاش شود درباره »و كسانى كه دوست مى

اند، براى ايشان است عذابى دردناك در دنيا كسانى كه ايمان آورده

 343و آخرت«.

فرمايد: »غيبت آن است كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله مى -

حضرت  -344ات را به آنچه كراهت دارد، ياد كنى«.برادر دينى

 
 .13/ ح 124/ 2: اصول كاىف -(1)  342
 .91( نور: 2)  343
 .) حبث غيبت(41مكاسب حمّرمه:  -(3)  344
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فرمايد: »غيبت آن است كه درباره برادر م مىصادق عليه السال

 345ات عيبى را كه خداوند بر او پوشيده است، بگويى«.دينى

فرمايد: »هر كه بگويد حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم مى -

درباره كسى كه حاضر نيست چيزى را كه در او هست و مردم هم 

اوست و مردم  دانند، غيبت نيست و اگر چيزى را كه دررا مىآن

دانند بگويد، غيبتش را كرده و اگر چيزى كه در او نيست بگويد، نمى

 346او را بهتان زده است«.

در روايت ابن ابى عمير از حضرت صادق عليه السالم است كه  -

فرمود: »هركس درباره مؤمنى بگويد آنچه دو چشمش از او ديده و 

داوند درباره آنها دو گوشش از او شنيده، پس از كسانى است كه خ

 فرموده: به راستى كسانى كه دوست دارند فاش

______________________________ 
 .13/ ح 124/ 2اصول كافى:  -(1)

 .91( نور: 2)

 )بحث غيبت(. 41مكاسب محرّمه:  -(3)

 )بحث غيبت(. 41مكاسب محرّمه:  -(4)

 .6/ ح 358/ 2اصول كافى:  -(5)

 
 .) حبث غيبت(41مكاسب حمّرمه:  -(4)  345
 .6/ ح 358/ 2اصول كاىف:  -(5)  346
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 161آيين زندگى، ص: 

 

 -347شود كار زشت درباره مؤمنين بر ايشان عذاب دردناكى است«.

فرمايد: »غيبت كردن شما حضرت امام حسن عسكرى عليه السالم مى

 از برادر مؤمنتان بزرگتر است در حرام بودن از خوردن مردار«.

به چندين طريق از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله مروى است  -

كه: »گناه غيبت از زنا بدتر است؛ زيرا زنا كننده اگر توبه كند، 

آمرزد مگر شخص زد لكن غيبت كننده را نمىآمرخداوند او را مى

 348غيبت كرده شده او را ببخشد«.

روزى آن حضرت در اثناى خطبه، بزرگى گناه ربا را ياد نمود و  -

مرتبه زنا كردن است.  36فرمود: »گناه يك درهم ربا، بزرگتر از 

)آنگاه فرمود:( جز اين نيست كه بدترين مراتب رباخورى، ريختن و 

 ردن آبروى مرد مسلمان است«.از بين ب

بنابر اين دو حديث، كبيره بودن گناه »غيبت« از اين جهت ثابت 

 است كه از زنا و ربا بدتر است.

فرمايد: »كسى كه از مؤمنى غيبت كند به آنچه در اوست، و نيز مى -

خداوند بين اين شخص و آن مؤمن در بهشت جمع نخواهد فرمود و 

منى به چيزى كه در او نيست، عصمت كسى كه غيبت كند از مؤ

 
 .2/ ح 357/ 2اصول كاىف:  -(1)  347
 .) حبث غيبت(40مكاسب حمّرمه:  -(2)  348
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شود، پس غيبت كننده از آن مؤمن جدا دينى بين هر دو پاره مى

 شود و هميشه در جهنّم است و بد جايگاهى است.مى

دروغ گفت هركس خيال كرد حالل زاده است در حالى كه 

خورد، از غيبت بپرهيز؛ زيرا گوشت مردمان را به غيبت كردنشان مى

 دوزخ است.خورش سگهاى 

اش را بكند و عيب پنهان كسى كه حركت كند كه غيبت برادر دينى

را در دوزخ دارد، آناو را فاش سازد، نخستين گامى كه بر مى

 349گذارد«.مى

روايت شده: »غيبت كننده اگر توبه كند، آخرين كسى است كه به  -

 بهشت وارد

______________________________ 
 .2/ ح 357/ 2 اصول كافى: -(1)

 )بحث غيبت(. 40مكاسب محرّمه:  -(2)

 )بحث غيبت(. 40مكاسب محرّمه:  -(3)

 162آيين زندگى، ص: 

شود و اگر بدون توبه بميرد، نخستين كسى است كه به دوزخ مى

شهيد ثانى از حضرت صادق عليه السالم و از پيغمبر  -350رود«.مى

 كه: كنداكرم صلى اهلل عليه و آله روايت مى

 
 .) حبث غيبت(40مكاسب حمّرمه:  -(3)  349
 .) حبث غيبت(40مكاسب حمّرمه:  -(1)  350
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اى »نزديكترين حاالت به كفر آن است كه شخص از ديگرى كلمه

را ضبط كند تا او را با آن رسوا نمايد، چنين اشخاصى در بشنود و آن

 اى ندارند«.آخرت بهره

چندين روايت قريب به همين مضمون در اصول كافى نقل شده 

 است.

كردن زودتر در  فرمايد: »غيبتپيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -

برد از بيمارى خوره در را از بين مىشود و آندين شخص كارگر مى

 351درون او«.

فرمايد: »غيبت بر هر مسلمانى حرام حضرت صادق عليه السالم مى -

برد حسنات را خورد و از بين مىاست و جز اين نيست كه غيبت مى

 مانند از بين بردن آتش، هيزم را«.

حرمت غيبت مختص به مؤمن است؛ يعنى كسى كه بايد دانست كه 

معتقد به عقايد حقّه باشد و از آن جمله اعتقاد به امامت ائمّه اثنا عشر 

عليهم السالم است، بنابر اين، غيبت مخالفين حرام نيست لكن احتياط 

در ترك غيبت جميع فرق اسالم است خصوصاً آنهايى كه با حق 

 ه قاصر باشند.معاند نباشند و در ترك عقايد حقّ

و نيز بايد دانست كه حرمت غيبت اختصاصى به مؤمن مكلّف ندارد 

شود، غيبت بلكه بچّه نابالغى كه از شنيدن غيبتش متأثّر و ناراحت مى

 كردن از او نيز حرام است.

 
 .1/ ح 357/ 2اصول كاىف:  -(2)  351
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هاى مؤمنين مطلقاً اند: »غيبت كردن از بچّهبعضى از فقها فرموده

 غير مميّز«.حرام است، خواه مميّز باشد يا 

چنانچه غيبت كردن حرام و گناه كبيره است، گوش دادن به آن  -

هم به اتّفاق جميع فقها حرام است و پيغمبراكرم صلى اهلل عليه و آله 

 فرمايد: »شنونده غيبت در حكم غيبتمى

______________________________ 
 )بحث غيبت(. 40مكاسب محرّمه:  -(1)

 .1/ ح 357/ 2اصول كافى:  -(2)

 163آيين زندگى، ص: 

و گوش دهنده به غيبت يكى از غيبت كنندگان  352كننده است

 353است«.

فرمايد: »غيبت كردن از مسلمانى به حضرت صادق عليه السالم مى -

 354منزله كفر و شنيدن آن و راضى بودن به آن به منزله شرك است«.

پس از مراجعه به رواياتى كه در شأن مؤمن رسيده و حرمت او را 

باالتر از كعبه و از بين بردن آبرويش را با ريختن خونش، برابر دانسته 

را موجب عذاب دردناك شمرده است، بديهى است و كشف رازش 

كه ركن اعظم غيبت، سبب هتك مؤمن شخص شنونده است؛ زيرا 

شود، پس بر هر اگر شنونده نباشد، يا گوش ندهد، غيبت واقع نمى

 
 .32/ ح 121/ 9مستدرك الوسائل:  -(1)  352
 .337/ 2سفينة البحار:  -(2)  353
 .6/ ح 133/ 9مستدرك الوسائل:  -(3)  354
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مسلمانى واجب است هرگاه ببيند كسى در مقام عيب مؤمنى است، 

 نصرت نمايد.را رد كند و آن مؤمن را استماع نكند بلكه بايد آن

فرمايد: »كسى كه از برادر رسول خدا صلى اهلل عليه و آله مى -

اش نزد او غيبت شود در حالى كه بتواند او را يارى كند پس دينى

فرمايد و اش كند، خداى تعالى او را در دنيا و آخرت يارى مىيارى

اش نكرد، خداوند او را به خودش چنانچه در صورت توانايى، يارى

 355فرمايد«.اش نمىذارش فرموده در دنيا و آخرت يارىواگ

فرمايد: »كسى كه به برادر دينى خود نيكى كند در و نيز مى -

را شنيده، پس آن موضوع غيبتى كه از او شده در مجلسى كه آن

غيبت را رد كند، خداوند هزار نوع شرّهاى دنيوى و اخروى را از او 

توانست گناهش هفتاد كه مىحالىفرمايد و اگر رد نكند در رد مى

 356برابر شخص غيبت كننده است«.

 سخن چينى نكند -72

نمّامى و سخن چينى از جمله صفاتى است كه در قرآن، اخبار و 

 روايات بر

______________________________ 
 .32/ ح 121/ 9مستدرك الوسائل:  -(1)

 .337/ 2سفينة البحار:  -(2)

 
 .412جامع األخبار:  -(4)  355
 .) با اندكى اختَلف(8/ ح 133/ 9مستدرك الوسائل:  -(5)  356
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 .6/ ح 133/ 9سائل: مستدرك الو -(3)

 .412جامع األخبار:  -(4)

 )با اندكى اختالف(. 8/ ح 133/ 9مستدرك الوسائل:  -(5)

 164آيين زندگى، ص: 

چنانچه در سوره »نون« ضمن صفات  آن وعده عذاب داده شده،

؛ 357»... مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ« فرمايد:مى -اندكه سزاوار دخول آتش -كفّار

 حركت كنندگان براى سخن چينى كردن.

درباره معنا و مفهوم نميمه و سخن چينى، شيخ انصارى در كتاب 

 فرمايد:مكاسب محرّمه مى

»و آن نقل سخنى است كه كسى درباره شخصى گفته، پس شنونده 

 براى آن شخص خبر ببرد و برايش نقل كند«.

تارش را به آن نيز فرموده: »هرگاه صاحب سخن راضى نباشد كه گف

شخص برساند، عالوه بر نميمه، غيبت نيز هست و مستحقّ عقوبت آن 

 358باشد«.نيز مى

اى از آنها نقل روايات درباره سخن چينى فراوان است كه پاره

 شود:مى

 
 .11قلم:  -(1)  357
 .) حبث سخن چيِن(55مكاسب حمّرمه:  -(2)  358
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فرمايد: »جز حضرت صادق عليه السالم پس از بيان اقسام سحر مى -

اين نيست كه بزرگترين اقسام سحر، نمّامى است كه به واسطه آن بين 

كه اندازد و دشمنى را به جاى صفا در بين كسانىدوستان جدايى مى

دهد و به سبب نميمه، خونها با يكديگر يك رنگ بودند، قرار مى

شود و ها كشف مىگردد و پردهها خراب مىخانهشود و ريخته مى

پيغمبر  -359رود«.نمّام از بدترين كسانى است كه روى زمين راه مى

فرمايد: »شما را به بدترين خودتان آگاه اكرم صلى اهلل عليه و آله مى

 نكنم؟ گفتند:

بلى اى پيغمبر گرامى! فرمود: آنها به سخن چينى روند و در ميان 

 360ى افكنند و براى پاكان، عيبها جويند«.دوستان جداي

فرمايد: »بهشت بر دروغ تراشانى كه حضرت باقر عليه السالم مى -

 براى سخن چينى

______________________________ 
 .11قلم:  -(1)

 )بحث سخن چينى(. 55مكاسب محرّمه:  -(2)

 .7/ ح 151/ 9مستدرك الوسائل:  -(3)

 .1/ ح 369/ 2اصول كافى:  -(4)

 165آيين زندگى، ص: 

 
 .7/ ح 151/ 9ك الوسائل: مستدر  -(3)  359
 .1/ ح 369/ 2اصول كاىف:  -(4)  360
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از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله مروى  -361روند، حرام است«.مى

است: »كسى كه براى سخن چينى بين دو نفر حركت كند، خداوند 

سوزاند و چون فرمايد كه او را مىبر او در قبرش آتشى را مسلّط مى

فرمايد سلّط مىآيد، مارى بزرگ و سياه را بر او ماز قبرش بيرون مى

 خورد تا داخل جهنّم شود«.كه گوشت او را مى

و نيز فرمود: »چون به معراج رفتم زنى را ديدم كه سرش مانند سر  -

خوك وبدنش مانند بدن االغ بود وبر او هزار هزار جور عذاب بود، 

پس، از آن حضرت پرسيده شد كه كار آن زن چه بود؟ فرمود: سخن 

 362غگويى«.چينى، خبر برى و درو

در حرمت نميمه نقل  363در كتاب حجّ وسائل الشيعه، دوازده حديث

 كند و در تمام آنها تصريح شده كه بهشت بر نمّام حرام است.مى

 مكر و خدعه به كار نزند -73

»مكر و خدعه« به معنى قصد سوء و آهنگ بدى كردن به ديگرى 

كه در ظاهر به او احسان و در داند؛ مثل ايناست از راهى كه نمى

باطن با او بدى كند، يا در ظاهر با او محبت و موافقت و در باطن، 

كه در ظاهر بفهماند كه با او كارى دشمنى و مخالفت نمايد، يا اين

 ر كمين باشد تا به او تعرّض نموده و آزار برساند.ندارد و در باطن د

 
 .2/ ح 369/ 2اصول كاىف:  -(1)  361
 .24/ ح 11/ 2عيون األخبار:  -(2)  362
 .310 -306/ 12وسائل الشيعه:  -(3)  363
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خالصه، مكر و خدعه، دو رويى و دو زبانى و خوش ظاهر و بد باطن 

بودن است كه در روايات كثيره بر آن وعده آتش داده شده است؛ 

 از جمله:

فرمايد: »اگر نبود كه مكر و حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم مى -

 364، من از همه مردم مكّارتر بودم«.فريبكارى در آتش است

______________________________ 
 .2/ ح 369/ 2اصول كافى:  -(1)

 .24/ ح 11/ 2عيون األخبار:  -(2)

 .310 -306/ 12وسائل الشيعه:  -(3)

 .1/ ح 336/ 2اصول كافى:  -(4)

 166آيين زندگى، ص: 

فرمايد: »به درستى كه دغل گرى و هرزگى و خيانت در و نيز مى -

در وسائل است كه پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله  -365آتش است«.

فرمايد: »مسلمان نبايد مكر و خدعه كند؛ زيرا از جبرئيل شنيدم مى

كه مكر و خدعه در آتش است، پس فرمود: كسى كه مسلمانى را 

 366يانت كند از ما نيست«.فريب دهد، يا با او خ

 و قريب به اين مضمون چند حديث ديگر نقل كرده است.

 
 .1/ ح 336/ 2اصول كاىف:  -(4)  364
 .6/ ح 338/ 2اصول كاىف:  -(1)  365
 .1/ ح 241/ 12وسائل الشيعه:  -(2)  366
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همچنين در مستدرك، رواياتى به اين مضمون نقل نموده، از آن  -

 جمله:

»مردم به حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم گفتند: كسى كه مخالف 

برقرار شماست )معاويه عليه الهاويه( او را بر حكومتى كه دارد )شام( 

كه حكومت و خالفت تو مستقر شود دار و او را عزل مفرما تا وقتى

آنگاه عزلش كن. حضرت فرمود: مكر و فريبكارى و پيمان شكنى، 

فرمايد: حضرت صادق عليه السالم مى -367همه در آتش است«.

گويى بايد تمام موجودات را نزد عظمت كه تكبير نماز مى»وقتى

اى تكبير بگويد و خدا زيرا هرگاه بنده خداى تعالى كوچك بدانى؛

بداند كه در قلبش چيزى برخالف تكبير اوست؛ يعنى غير خدا را 

فرمايد: اى دروغگو! آيا با من خدعه داند، به او مىبزرگتر مى

كنى؟! به عزّت و جاللم سوگند البتّه تو را از شيرينى ذكرم و از مى

 سازم«.مى رسيدن به جوارم و از لذت مناجاتم، محروم

 بهتان نزند -74

به ديگرى چيزى يا عيبى كه در او نيست، نسبت  [انسان] »بهتان«؛ يعنى

 زيرا دهد؛

______________________________ 
 .6/ ح 338/ 2اصول كافى:  -(1)

 .1/ ح 241/ 12وسائل الشيعه:  -(2)

 
 .11/ ح 83/ 9مستدرك الوسائل:  -(3)  367
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 .11/ ح 83/ 9مستدرك الوسائل:  -(3)

 167آيين زندگى، ص: 

جايى كه غيبت كردن كه ياد كردن عيب ديگرى كه در اوست، گناه 

كبيره باشد، پس بهتان كه ذكر عيبى است كه در او نيست به طريق 

اولى و حكم قطعى عقل، كبيره خواهد بود بلكه بهتان مشتمل بر دو 

ن بهتان مورد ابتالى عمومى و مفسده كبيره است، غيبت و دروغ؛ چو

آن بسيار است و در قرآن مجيد و روايات، به سختى از آن نهى شده 

و عقوبتهاى شديدى بر آن وعده داده شده، سزاوار است به بعضى از 

 اخبار در اين مقام اشاره شود.

فرمايد: »هركس مرد يا زن پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -

مت بزند، يا چيزى كه در او نيست بگويد خدا او را روز مؤمنى را ته

دارد تا از عهده آنچه گفته است بر قيامت بر محلّى از آتش نگه مى

فرمايد: »هركس به مرد يا حضرت صادق عليه السالم مى -368آيد«.

زن با ايمانى بهتان زند به آنچه در آنها نباشد، خداوند او را در روز 

فرمايد تا از عهده آنچه گفته است بر حبس مى طينه خبال قيامت در

آيد. راوى )ابن ابى يعفور( پرسيد: طينه خبال يعنى چه؟ حضرت 

فرمود: چركى است كه از عورت زناكاران در جهنّم جارى 

 369گردد«.مى

 به نامحرم نظر ندوزد -75

 
 .5/ ح 194/ 75حباراألنوار:  -(1)  368
 .6مهان: ح  -(2)  369
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خداوند امر فرمود كه زنان مسلمان چشمان خود را از نگاه به مرد 

گه دارند و مردان مسلمان را امر فرمود كه از نگاه به زنان بيگانه ن

 اجنبيّه خوددارى كنند.

فرمايد: »اى پيغمبر! مردان مؤمن را بگو كه چشمان در سوره نور مى

خود را از نگاه به اجنبيّه بپوشانند و زنان مؤمنه را هم بگو تا چشمهاى 

 خود را

______________________________ 
 .5/ ح 194/ 75راألنوار: بحا -(1)

 .6همان: ح  -(2)

 168آيين زندگى، ص: 

از مردان بيگانه بپوشانند و فروج و اندامشان را )از عمل زشت و 

تماس نامشروع( نگه دارند و زينت و آرايش خود را جز آنچه قهراً 

از حضرت صادق عليه  -370شود، بر بيگانه آشكار نسازند«.ظاهر مى

نگاه ناروا تيرى است زهر آلود از تيرهاى شيطان السالم است كه: »

خورد و چه بسيار نظرهاى ناروا كه حسرت كه به قلب صاحبش مى

 371طوالنى در پى دارد«.

و نيز از حضرت باقر و حضرت صادق عليهما السالم است كه: »نيست  -

اى از زنا دارد، پس زناى چشم، نگاه نارواست و كه بهرهكسى مگر اين

زناى دهان، بوسه حرام است و زناى دست، مس بيگانه نمودن 
 

 .31 -30نور:  -(1)  370
 .1/ ح 191/ 20وسائل الشيعه:  -(2)  371
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و نيز مروى است: »كسى كه چشمان خود را از حرام پر  -372است«.

 373فرمايد«.كند، خداوند روز قيامت چشمانش را از آتش پر مى

 گرد زنا نگردد -76

كند، چرا كه زنا، گناه مسلمان هيچ گاه خود را به »زنا« آلوده نمى

كبيره است و در قرآن و روايات اهل بيت عليهم السالم شديداً از آن 

 شده است.نهى 

امام باقر عليه السالم فرمود: »زنا شش اثر دارد: سه اثر در دنيا و سه  -

كند برد، رزق را كم مىاثر در آخرت؛ امّا آثار دنيويّه زنا، آبرو را مى

نمايد؛ امّا آثار اخرويّه آن، پس غضب و مرگ و نيستى را نزديك مى

ندن آن را پروردگار و سختى حساب و دخول در آتش و جاودان ما

 374نمايد«.ايجاب مى

______________________________ 
 .31 -30نور:  -(1)

 .1/ ح 191/ 20وسائل الشيعه:  -(2)

 .2همان: ح  -(3)

 .16/ ح 195همان:  -(4)

 .6/ ح 309/ 20وسائل الشيعه:  -(5)

 
 .2مهان: ح  -(3)  372
 .16/ ح 195مهان:  -(4)  373
 .6/ ح 309/ 20وسائل الشيعه:  -(5)  374
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 169آيين زندگى، ص: 

ا نصرانى، يا و نيز فرمود: »كسى كه با زن مسلمانى، يا يهودى، ي -

مجوسى، آزاد يا كنيز زنا كند، پس توبه نكند و با اصرار به اين گناه از 

فرمايد كه از دنيا برود، خداوند در قبرش سيصد درِ عذاب را باز مى

آيند، سپس هايى از آتش بيرون مىهر درى، مارها و عقربها و افعى

 سوزند.فرمايد تا روز قيامت مىمى

شوند، ون شود، از بوى گندش مردم اذيّت مىو چون از قبرش بير

گردد كه زناكار شود و دانسته مىپس به اين بوى زننده شناخته مى

شود او را به آتش برند. زينهار، به درستى كه امر كرده مىاست تا اين

كه خداوند محرّمات را حرام فرموده و حدودى را تعيين فرموده، 

يست و از غيرت الهيّه است كه پس هيچ كس از خداوند غيرتمندتر ن

 فواحش را حرام فرموده است«.

حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »در روز قيامت به امر  -

شود كه تمام اهل محشر ناراحت خدا، بوى گندى وزيده مى

گردد، پس منادى كه نفس كشيدن بر آنها مشكل مىشوند، تا اينمى

 ن بوى گند چيست؟ گويند:دانيد ايكند كه آيا مىندا مى

شود: اين بوى دانيم و سخت ناراحتمان كرده، پس گفته مىنمى

اند، پس آنها را لعنت عورت زناكاران است كه بدون توبه از دنيا رفته

ماند در محشر كسى كنيد كه خدا آنها را لعنت كرده است، پس نمى

 گويد:كند و مىكه آنها را نفرين مىمگر اين
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حضرت رسول صلى اهلل عليه و  -375ناكاران را لعنت فرما«.خدايا! ز

آله فرمود: »هر گاه پس از من زنا زياد شود مرگ ناگهانى زياد 

 376خواهد شد«.

و در مكتوب حضرت صادق عليه السالم است كه: »خداوند زنا را  -

كه سبب فسادهايى مانند قتل نفس و از بين حرام فرموده براى اين

 رك تربيترفتن نسبها و ت

______________________________ 
 .1/ ح 322/ 20وسائل الشيعه:  -(1)

 .1/ ح 307همان:  -(2)

 170آيين زندگى، ص: 

 377شود«.اطفال و بهم خوردن ارث مى

 زناى محصنه

اگر با زن شوهر دار زنا شود، حرمت و عقوبت آن شديدتر خواهد 

بود؛ چنانچه حدّ زنا صد تازيانه است ولى حدّ زناى محصنه، قتل و 

 سنگسار كردن است.

اند كه حضرت صادق عليه السالم فرمود: »روز قيامت سه طايفه -

فرمايد و گويد و ايشان را پاكيزه نمىخداوند با ايشان سخن نمى

 
 .1/ ح 322/ 20وسائل الشيعه:  -(1)  375
 .1/ ح 307مهان:  -(2)  376
 .15/ ح 311/ 20وسائل الشيعه:  -(1)  377
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ايشان عذاب دردناكى است، از اين سه طايفه، زنى است كه بر بر

 378فراش شوهرش زنا دهد«.

و از حضرت رسول صلى اهلل عليه و آله مروى است كه فرمود:  -

»كسى كه با زن شوهر دار زنا كند، پس در جهنّم از عورت هر دو 

شود به مقدار پانصد سال راه و اهل جهنّم از بوى چرك خارج مى

ن دو در اذيّت خواهند بود و عذابشان از همه شديدتر گند آ

 379است«.

 گرد لواط نگردد -77

از حضرت صادق عليه السالم مروى است كه: »حرمت لواط از زنا  -

بيشتر است، به درستى كه خداوند قومى را براى عمل لواط هالك 

 380فرمود )قوم لوط( ولى كسى را براى زنا هالك نفرمود«.

اكرم صلى اهلل عليه و آله مروى است كه فرمود: »كسى از رسول  -

شود و آب كه با پسرى جمع شود، روز قيامت جنب وارد محشر مى

 كنددنيا او را پاك نمى

______________________________ 
 .15/ ح 311/ 20وسائل الشيعه:  -(1)

 .1/ ح 315همان:  -(2)

 
 .1/ ح 315مهان:  -(2)  378
 .5/ ح 316مهان:  -(3)  379
 .2/ ح 329مهان:  -(4)  380
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 .5/ ح 316همان:  -(3)

 .2 / ح329همان:  -(4)

 171آيين زندگى، ص: 

و خشم خدا بر اوست و او را لعنت فرموده دوزخ را برايش آماده 

سپس فرمود: »هرگاه كسى لواط  381فرمايد و بد جايگاهى است«.مى

كند، عرش خدا به لرزه در آيد و خداوند او را لعنت و غضب فرموده 

نار جهنّم فرمايد و ملوط )مفعول( را در كو جهنّم را برايش آماده مى

دارد تا خاليق از حساب فارغ شوند، پس او را در جهنّم نگه مى

 382اندازند و در طبقات دوزخ هميشه معذّب خواهد بود«.مى

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »لواط )كه ازگناهان كبيره است و  -

اين عقوبتها را دارد( مادامى است كه دخول در مخرج نشود؛ امّا 

حكم دخول در دبر اگر آن را حالل بداند، كفر است؛ زيرا منكر 

را حالل نداند، در شدّت و طول ضرورى دين گرديده و اگر آن

حذيفة بن منصور گفت: »كه از حضرت  -383.عذاب، مانند كفر است«

پرسيدم،  -كه از گناهان كبيره است -صادق عليه السالم از لواط

حضرت فرمود: ما بين دو ران است. پرسيدم از كسى كه در دبر 

نمايد، فرمود: اين عمل كفر و انكار آنچه خدا بر پيغمبرش دخول مى

 384باشد؛ يعنى انكار قرآن است«.فرستاده مى

 
 .1/ ح 329/ 20وسائل الشيعه:  -(1)  381
 .1ح  /334مهان:  -(2)  382
 .544/ 5فروع كاىف:  -(3)  383
 .3/ ح 340/ 20وسائل الشيعه:  -(4)  384
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اى كه از حضرت صادق عليه السالم مروى است كه: »نيست بنده -

عمل قوم لوط را حالل بداند )و در روايت ديگر: كسى كه بر لواط 

كه در آن ساعت خداوند ميرد مگر اينكردن اصرار داشته باشد( نمى

اندازد بر او سنگى از همان سنگهاى عذابى كه بر قوم لوط باريد، مى

كه رسوا نشود، همان سنگ است و براى اينو مرگ وى در خوردن 

 385خداوند آن سنگ را از نظر خلق، پوشانده است«.

______________________________ 
 .1/ ح 329/ 20وسائل الشيعه:  -(1)

 .1/ ح 334همان:  -(2)

 .544/ 5فروع كافى:  -(3)

 .3/ ح 340/ 20وسائل الشيعه:  -(4)

 .548/ 5فروع كافى:  -(5)

 172آيين زندگى، ص: 

 دشنام ندهد -78

هر نوع فحش و دشنام كه به مسلمان غير متظاهر به فسق داده شود و 

موجب اذيّتش شود، حرام است و تعزيرش با شرايطى واجب 

خوك! اى كه بگويد: اى فاسق! اى شرابخوار! اى مثل اين شود؛مى

 
 .548/ 5فروع كاىف:  -(5)  385
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كه او را به بعضى از امراض سرزنش كند؛ مثلًا بگويد: سگ! و مثل اين

 اى كور! اى كچل! اى شل! و نظاير اينها.

در مستدرك الوسائل است كه حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم  -

فرمود: »اگر مردى به مرد ديگر بگويد: فاسق! يا خبيث! يا كافر! يا 

 تازيانه بزنند«. 39ا منافق! يا حمار! بايد او ر

در حرمت دشنام، فرقى بين رحم و اجنبى نيست و همچنين دشنام به 

 خدمتگزار و شاگرد، با ديگران فرقى ندارد.

اخبار وارده در اين باب بسيار است، از آن جمله امام صادق عليه  -

 فرمايد:السالم مى

 -386»هرزه گويى، جفا كارى است و جفا كارى در آتش است«.

چهار نفرند كه دوزخيان از آنها در آزارند، يكى از آنها كسى است »

كه پيوسته از دهانش چرك و خون جارى است و آن كسى است كه 

 در دنيا دشنام دهنده بوده«.

طورى كه ابتداى فحش دادن حرام است، ضمناً بايد دانست همان -

كند كه قذف نباشد. بلى در صورتىپاسخ دادن به فحش هم حرام مى

و فقط به آنچه دشنام داده باشد پاسخ گويد، مانعى ندارد؛ مثلًا اگر 

كسى به او بگويد: اى جاهل! اى احمق! ظالم! در جوابش اگر بگويد: 

جاهل تويى، احمق تويى، ظالم تويى، مانعى ندارد؛ چنانچه در قرآن 

 
 .9/ ح 325/ 2اصول كاىف:  -(1)  386
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فرمايد: »كسى كه به شما ستم كرد، به آنچه كرده مجيد تصريح مى

 387نيد«.تالفى ك

______________________________ 
 .9/ ح 325/ 2اصول كافى:  -(1)

 .194بقره:  -(2)

 173آيين زندگى، ص: 

همچنين فرمود: »اگر مظلوم در مقام تالفى برآيد، مانعى  -

خواهيد تالفى كنيد به مثل آنچه به شما شده »و اگر مى -388ندارد«.

 389تالفى كنيد«.

حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم درباره دو نفرى كه به  -

كه اوّل دشنام داده، ستمكارتر يكديگر دشنام دهند، فرموده: »آن

است و تا وقتى كه ستم ديده از حد نگذراند، وزرش به عهده اولى 

ز حد گذرانيد، وزر و گناهش به عهده خودش است ولى اگر ا

 باشد«.مى

و گذراندن از حد در پاسخ مثل اين است كه دشنام دهنده بگويد 

اى االغ! و در پاسخ گفته شود: اى سگ! يا مثلًا در جواب يك مرتبه 

 دشنام، دو مرتبه، يا بيشتر همان لفظ را تكرار كند.

 
 .194بقره:  -(2)  387
 .40شورى:  -(1)  388
 .126حنل:  -(2)  389
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در صورتى است كه  و بايد دانست كه جواز جواب دادن به مثل

دشنام دهنده عذر خواهى نكند، پس اگر بالفاصله معذرت طلبيد و 

 پوزش خواهى كرد، بايد عذرش را بپذيرد و جواب دشنام را ندهد.

حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم درباره دو مردى كه به هم  -

 دشنام دهند فرمود:

او و گناه طرفش  كه آغاز به دشنام كرده ستمكارتر است و گناه»آن

 390به عهده اوست تا وقتى كه از ستم ديده عذر نخواسته است«.

 شراب نخورد -79

حرمت ميگسارى در قرآن و سنّت، قطعى بلكه جزء ضروريّات اسالم 

 را از لحاظ ديانت حالل بداند، كافر است.است و اگر كسى آن

روايات و اخبارى كه درباره شرابخوارى رسيده زياد است از آن  -

 جمله رسول

______________________________ 
 .40شورى:  -(1)

 .126نحل:  -(2)

 .4/ ح 360/ 2اصول كافى:  -(3)

 174آيين زندگى، ص: 

 
 .4/ ح 360/ 2اصول كاىف:  -(3)  390
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خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »شرابخوار فرداى قيامت وارد محشر 

حالى كه رويش سياه و دهانش كج و زبانش بيرون افتاده شود در مى

اش بلند است و به او از چاهى كه در آن چرك و فرياد تشنگى

و نيز فرمود: »به خدا  -391آشامانند«.زناكاران ريخته شده، مى

رسد كسى كه نمازش را سبك گيرد و سوگند! به شفاعت من نمى

 392اى را بخورد«.كسى كه )چيز( مست كننده

و نيز فرمود: »خداوند ده كس را درباره شراب لعنت فرموده: آن  -

اش را كرده و آن كسى كه نگهبانىكس كه درختش را كاشته و آن

را نوشيده و آن كسى كه در جام كه آنكه انگورش را فشرده و آن

كه از باربر تحويل گرفته و را حمل كرده و آنكه آنريخته و آن

كه پولش را دريافت داشته ه فروخته و آنككه خريده و آنآن

حضرت صادق عليه السالم فرمود: »شرابخوار با بت  -393است«.

پرست، مساوى است و در قيامت كافر محشور خواهد شد؛ شراب 

 394اساس هر گناهى است«.

از حضرت باقر عليه السالم پرسيده شد: »كه بزرگترين گناه كبيره  -

 كدام است؟ فرمود:

خوارى گناه كرده نشده؛ ى، خداوند به چيزى مانند مىشرابخوار

ممكن است شخص نماز واجب خود را ترك كند و با مادر و خواهر 

 
 .3و  2/ ح 297/ 25وسائل الشيعه:  -(1)  391
 .11/ ح 328مهان:  -(2)  392
 .4/ ح 224/ 17مهان:  -(3)  393
 .5/ ح 315/ 25مهان:  -(4)  394
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و نيز  -395و دختر خود زنا كند، در حالى كه مست و اليعقل باشد«.

حضرت صادق عليه السالم فرمود: »كسى كه يك جرعه شراب 

كنند، اگر به نت مىبياشامد، خدا و پيغمبران و مؤمنين او را لع

شود و به مقدارى بخورد كه مست شود، روح ايمان از او دور مى

 گردد، پسجايش روح كثيف شيطانى، جايگزين مى

______________________________ 
 .3و  2/ ح 297/ 25وسائل الشيعه:  -(1)

 .11/ ح 328همان:  -(2)

 .4/ ح 224/ 17همان:  -(3)

 .5ح  /315/ 25همان:  -(4)

 .1/ ح 313همان:  -(5)

 175آيين زندگى، ص: 

كنند و خداى تعالى كند و مالئكه او را سرزنش مىنماز را ترك مى

فرمايد: اى بنده! كافر شدى، بدا به حال تو! پس امام به او خطاب مى

عليه السالم فرمود بدا به حالش! بدا به حالش! به خدا سوگند! يك 

 تر است.ل عذاب سختسرزنش الهى از هزار سا

لعنت كرده شده خدا هستند و هر جا بروند، از پناه خدا بيرونند و 

هالك خواهند شد، پس فرمود: ملعون است كسى كه امر الهى را 

 
 .1/ ح 313مهان:  -(5)  395
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كند، اگر به دريا كند، اگر به صحرا رود صحرا هالكش مىترك مى

كند، پس او مغضوب به خشم خداوند بزرگ رود، غرقش مى

يز حضرت صادق عليه السالم فرمود: »شرابخوار تشنه و ن -396است«.

 397رود«.آورد و تشنه به دوزخ مىميرد، تشنه سر از گور در مىمى

از حضرت امير المؤمنين عليه السالم پرسيده شد: »آيا شما  -

ايد كه شراب از دزدى و زنا بدتر است؟ فرمود: بلى، زنا فرموده

رابخوار چون شراب خورد، زنا كننده شايد گناه ديگرى نكند لكن ش

و نيز از حضرت  -398كند«.كشد و نماز را ترك مىكند، آدم مىمى

صادق عليه السالم مروى است كه فرمود: »شراب، مادر گناهان است 

گيرد، اش به هر شرّى است، چه عقل او را مىو سبب رسيدن خورنده

ش آيد شناسد و هر گناهى كه پيپس خداى خود را در آن حال نمى

 399دهد و باكى از اعمال خالف عفّت ندارد«.انجام مى

 به شرابخوار دختر ندهد -80

از حضرت صادق عليه السالم مروى است كه: »رسول خدا صلى  -

كه خداوند به اهلل عليه و آله فرمود: كسى كه شراب را پس از آن

 زبان من حرام فرمود، بنوشد شايسته نيست

______________________________ 
 .16/ ح 399/ 6فروع كافى:  -(1)

 
 .16/ ح 399/ 6فروع كاىف:  -(1)  396
 .17/ ح 400مهان:  -(2)  397
 .8/ ح 403مهان:  -(3)  398
 .11/ ح 317/ 25وسائل الشيعه:  -(4)  399
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 .17/ ح 400همان:  -(2)

 .8/ ح 403همان:  -(3)

 .11/ ح 317/ 25وسائل الشيعه:  -(4)

 176آيين زندگى، ص: 

هنگامى كه به خواستگارى بيايد با او ازدواج شود و شفاعتش پذيرفته 

نيست و گفتارش نبايد مورد تصديق و گواهى واقع شود و نبايد او را 

طمينان دانسته و چيزى به دستش امين دانست و كسى كه او را مورد ا

و  -400بسپارد، از خداوند براى او ضمانى يا عوض و پاداشى نيست«.

فرمود: »كسى كه دخترش را به شرابخوارى بدهد، پس با دخترش 

 401قطع رحم كرده است«.

و نيز فرمود: »كسى كه دخترش را به شرابخوارى تزويج كند، مثل  -

 ادن از خانه بيرون كرده است«.اين است كه دخترش را براى زنا د

و نيز فرمود: »اگر شرابخوار مريض شد، به ديدنش نرويد و اگر  -

 402اش حاضر نشويد«.بميرد، بر جنازه

 قمار نكند -81

 
 .1/ ح 310/ 25وسائل الشيعه:  -(1)  400
 .7/ ح 312مهان:  -(2)  401
 .8مهان: ح  -(3)  402
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بازى كردن با آالت و وسايل مخصوص قمار حتّى بدون شرط و برد و 

باخت و فقط به منظور سرگرمى و تفريح هم، حرام است و حرمت 

 باشد.هم مورد اتّفاق فقها مىآن 

از حضرت صادق عليه السالم مروى است كه: »بازى كردن با  -

شطرنج، شرك به خداست و دست كردن در آن، دست كردن در 

[ پيش از نماز بايد دستها را بشويد و گوشت خنزير است و ]مسلمان

 403نگريستن به آن مانند نگاه كردن به عورت مادر است«.

______________________________ 
 .1/ ح 310/ 25وسائل الشيعه:  -(1)

 .7/ ح 312همان:  -(2)

 .8همان: ح  -(3)

 .4/ ح 323/ 17همان:  -(4)

 177آيين زندگى، ص: 

از حضرت صادق عليه السالم حكم شطرنج پرسيده شد، فرمود: »كار  -

ازى يعنى مسلمان نبايد نزديك ب 404مجوس را براى آنها واگذاريد«.

 شطرنج شود.

 
 .4/ ح 323/ 17مهان:  -(4)  403
 .7/ ح 319/ 17وسائل الشيعه:  -(1)  404

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   264 آيين زندگى   

 

و ضمن روايت ديگراست كه حضرت صريحاً از نزديك شدن به آن  -

 405فرمايند.نهى مى

فرقى بين نرد و شطرنج و ساير آالت قمار نيست؛ بنابر اين، به كار 

بردن آالت قمار در قمار بازى، خواه به شرط برد و باخت، يا بدون 

 شرط حرام است.

چنانچه در ضمن روايت تحف العقول، صريحاً هر گونه استعمالى را  -

از حضرت باقر  -406براى آالت مخصوصه قمار، تحريم فرموده است.

عليه السالم در تفسير آيه تحريم خمر و قمار چنين رسيده: »امّا ميسر، 

پس نرد و شطرنج و هر نوع قمارى است و تمام آنها حرام است و 

بردارى از آنها )كه از آن جمله بازى كردن با خريد و فروش و بهره

آنهاست هرچند بدون شرط و فقط به منظور سرگرمى باشد( حرام 

 407است«.

، جميع آالت و وسايل مخصوصه قمار ساختن و گرفتن اجرت بالجمله

و فروختن و خريدن و پول آن تمام حرام است بلكه نگهدارى آالت 

 قمار نيز حرام و از بين بردنش واجب است.

نشستن در مجلس قمار و نظر كردن به آن نيز حرام است و بيرون 

 رفتن از آن مجلس از باب نهى از منكر نيز واجب است.

 
 .10/ ح 320مهان:  -(2)  405
 .335حتف العقول:  -(3)  406
 .181/ 1تفسري قمى:  -(4)  407
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نيز اگر تصادفاً چشم او به آالت قمار افتد، مستحب است ياد كند  -

حضرت سيّدالشهداء عليه السالم را و لعنت كند يزيد پليد را چنانچه 

 در كتاب عيون اخبار الرضا از

______________________________ 
 .7/ ح 319/ 17وسائل الشيعه:  -(1)

 .10/ ح 320همان:  -(2)

 .335ل: تحف العقو -(3)

 .181/ 1تفسير قمى:  -(4)

 178آيين زندگى، ص: 

 فضل بن شاذان روايت كرده كه گفت:

»شنيدم ازحضرت رضا عليه السالم كه فرمود: چون سرمقدّس 

سيّدالشهداء عليه السالم را به شام بردند، يزيد امر كرد تا سر را حضرت

ه خوردن طعام گذاشتند و بر آن سفره طعام قرار دادند و با يارانش ب

و آشاميدن فقّاع مشغول شدند و چون فارغ شدند، امر كرد تا سر آن 

حضرت را در طشت در زير تخت او گذاردند و بساط شطرنج را بر 

آن پهن نمودند و يزيد به بازى شطرنج مشغول شد و آن حضرت و 

نمود و هر وقت از كرد و استهزا و مسخره مىپدر و جدّش را ياد مى

خورد و آن مقدار از فقّاع برد، سه جام از فقّاع مىخود مىهم بازى 

ريخت پس كه در جام مانده بود نزديك آن طشت بر زمين مى

هركس از شيعيان ما باشد، بايد از خوردن فقّاع پرهيز و از بازى 
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شطرنج دورى كند و هر كه چشم او به فقّاع يا به شطرنج افتد بايد ياد 

يزيد و آل زياد را لعنت كند و اگر چنين حسين عليه السالم كند و 

كند، خداوند گناهان او را پاك كند هر چند به شماره ستارگان 

 408باشد«.

 به آالت لهو و لعب مشغول نشود -82

 اخبار وارده در حرمت استعمال آالت لهو، بسيار است از آن جمله:

ليه و از حضرت صادق عليه السالم است كه پيغمبر اكرم صلى اهلل ع -

آله فرمود: »شما را از رقص كردن و نواختن در نى و بربطها و طبلها 

و نيز فرمود: »خداى تعالى مرا براى رحمت بر  -409كنم«.نهى مى

كه برطرف سازم و باطل كنم سازها و نايها عالميان فرستاد و براى اين

 و آنچه عادت اهل جاهليّت بود

______________________________ 
 .193عيون اخبار الرضا عليه السالم:  -(1)

 .7/ ح 432/ 6فروع كافى:  -(2)

 179آيين زندگى، ص: 

نيز از حضرت صادق عليه السالم مروى  -410و بتها و ازالم ايشان را«.

است كه فرمود: »كسى كه خداى تعالى به او نعمتى دهد و در وقت 

 
 .193عيون اخبار الرضا عليه السَلم:  -(1)  408
 .7/ ح 432/ 6فروع كاىف:  -(2)  409
 .16/ ح 219/ 13مستدرك الوسائل:  -(1)  410
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مت كرده آن نعمت، )مزمار( آلت موسيقى حاضر كند، كفران آن نع

 411است«.

و نيز فرمود: »استعمال عود يا گوش دادن به آن نفاق را در دل  -

و نيز فرمود:  -412روياند«.كه آب سبزه را مىروياند همچنانمى

اش بربط بنوازد و مردمان بر او وارد »كسى كه چهل روز در خانه

نمايد، پس تمام اعضاى بدنش مس مىشوند، شيطان اعضاى خود را به

شودتا به حدّى كه با زنانش اگر فعل غيرت ازآن مرد برطرف مى

 413آيد«.قبيحى كنند، بدش نمى

شود هر چه او گرفته مىو در حديث ديگر فرمود: »صفت حيا از  -

 بگويد و هر چه به او بگويند، پروايى ندارد«.

هايشان چنانچه مشاهد و محسوس است كسانى كه شبانه روز در خانه

 شود، نوعاً بى حيا و بى غيرتند.توسّط راديو، موسيقى نواخته مى

مسعدة بن زياد گفت: »در مجلس حضرت صادق عليه السالم بودم  -

روم ن حضرت گفت: وقتى كه در منزل به مستراح مىكه مردى به آ

ام مشغول خوانندگى و نوازندگى هستند و گاهى من كنيزان همسايه

 كنم كه آواز آنها را بيشتر بشنوم.بيشتر توقف مى

 حضرت فرمود: استماع لهو را ترك كن.

 
 .7/ ح 314/ 17وسائل الشيعه:  -(2)  411
 .3/ ح 313مهان:  -(3)  412
 .1/ ح 312مهان:  -(4)  413
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آن مرد گفت: اى موالى من! من كه به مجلس آنها نرفتم فقط 

 شنوم.ىصداى آوازى را م

______________________________ 
 .16/ ح 219/ 13مستدرك الوسائل:  -(1)

 .7/ ح 314/ 17وسائل الشيعه:  -(2)

 .3/ ح 313همان:  -(3)

 .1/ ح 312همان:  -(4)

 180آيين زندگى، ص: 

اى آيه قرآن را: )به درستى كه گوش و حضرت فرمود: آيا نخوانده

نچه شنيده و ديده و اعتقاد پيدا كرده، چشم و دل، در قيامت از آ

 شود(؟پرسيده مى

آن مرد گفت: اين آيه را در نظر نداشتم و از عمل خود پشيمانم و 

كنم و از ديگر چنين عملى نخواهم كرد و از گذشته خود توبه مى

 طلبم.خداى خود آمرزش مى

حضرت فرمود: برخيز و غسل توبه كن و هر چه بخواهى نماز بخوان؛ 

كردى، چه بسيار حالت بد بود اگر با زيرا مداومت بر گناه بزرگى مى

مردى، خداى را سپاسگزار باش كه پيش از مرگ آگاه اين حال مى

شدى و از او بخواه كه هر كه به آن خشنود نيست، توفيق توبه بدهد؛ 

باشد و كار زشت را به زيرا هر چه خدا به آن راضى نيست جز بد نمى
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حضرت امير المؤمنين  -414زيرا هر چيزى اهلى دارد«. اهلش واگذار،

اى كه در آن شراب، يا آالت عليه السالم فرمودند: »مالئكه به خانه

شوند و دعاهاى اهل آن خانه مستجاب قمار، يا ساز باشد داخل نمى

حضرت رضا عليه  -415شود«.شود و بركت از آنها برداشته مىنمى

الت موسيقى از گناهان كبيره السالم فرمود: »گوش دادن به آ

پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله فرمود: »روز قيامت  -416است«.

شود و به دستش طنبورى از صاحب طنبور با روى سياه محشور مى

آتش است و باالى سرش هفتاد هزار مالئكه عذاب است كه به دست 

 زنند و صاحبهر كدام، عمودى از آتش بوده و بر سر و صورتش مى

شود در حالى كه كور و كر و گنگ و حشر زناكار و غنا محشور مى

دارنده آالت موسيقى هم همين است )يعنى آنها هم كور و كر و 

 417شوند(«.گنگ وارد محشر مى

______________________________ 
 .10/ ح 432/ 6فروع كافى:  -(1)

 .15/ ح 218/ 13مستدرك الوسائل:  -(2)

 .19ح  /220همان:  -(3)

 .17/ ح 219همان:  -(4)

 181آيين زندگى، ص: 

 
 .10/ ح 432/ 6فروع كاىف:  -(1)  414
 .15/ ح 218 /13مستدرك الوسائل:  -(2)  415
 .19/ ح 220مهان:  -(3)  416
 .17/ ح 219مهان:  -(4)  417
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اش حضرت رضا عليه السالم فرمود: »كسى كه چهل روز در خانه -

آالت لهو يا آالت قمار باشد، گرفتار خشم الهى است و اگر در اين 

مدّت بميرد، فاجر و فاسق از دنيا رفته و جايش دوزخ است و بد 

 418جايگاهى است«.

 رباخوارى نكند -83

اى است ظالمانه و غير عادالنه و بر خالف شكّى نيست كه ربا معامله

چون از  وجدان و فطرت انسانى و برهم زننده نظام اجتماعى است؛

شود و از طرف طلبكار هر روز ثروت بدون هيچ عملى، متراكم مى

ه، گردد كه از لوازم اين فاصلطرف بدهكار، فقر و تنگدستى زياد مى

نفرت و بغض شديد فقرا نسبت به اغنياست و ضررش براى نظام 

اجتماعى بشر و انقالبهاى خونينى كه ناشى از اختالفات طبقاتى است، 

پر ظاهر است؛ چنانچه بعضى از دانشمندان و محقّقين همين موضوع 

 اند.را يكى از اسباب پيدايش جنگ جهانى دانسته

بح و سود براى نيازمندان پرداخت بالجمله، مال و ثروت بايد بدون ر

شود تا حقيقت دوستى و رأفت و مهربانى و روح صميميّت و همكارى 

 اجتماعى در بين مردم تقويت يابد.

پس رباخوارى بر خالف نظام اجتماعى و موجب بغض و عداوت و 

 حسد و نفرت و منتهى به هالكت خواهد شد.

 
 .10/ ح 218/ 13مستدرك الوسائل:  -(1)  418
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محروميّت از آثار خير مفاسد عظيمه معنوى رباخوارى هم زياد است؛ 

و بركات معنوى كه در كسب و كار در جنبش و سعى در تحصيل 

معاش است؛ چنانچه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »عبادت 

 419هفتاد قسم است، افضل اقسام آن طلب مال حالل است«.

______________________________ 
 .10/ ح 218/ 13مستدرك الوسائل:  -(1)

 .6/ ح 21/ 17وسائل الشيعه:  -(2)

 182آيين زندگى، ص: 

و نيز فرمود: »تاجر راست گفتار و درست كردار با انبيا محشور 

از آن  420درخشد«.گردد و صورتش مانند ماه شب چهارده مىمى

جمله، محروميّت از صفت توكّل بر خداوند و تضرّع و التجا به درگاه 

م اميد رباخوار همان سودى است او و طلب بركت از اوست؛ زيرا تما

 خواهد از بدهكار بيچاره بگيرد و اين شرك آشكارى است.كه مى

از آن جمله، محروميّت از پاداش بزرگى است كه براى قرض الحسنه 

قرار داده شده است؛ چنانچه صدقه )يعنى دادن مال به مستحق 

س بدون عوض( ده حسنه دارد ولى قرض دادن )يعنى دادن مال يا پ

گرفتن آن پس از مدّتى بدون زيادتى( هيجده حسنه دارد وكسى كه 

كه سودى مطالبه نمايد، بهر روزى، بدهكار را مهلت دهد بدون اين

نويسند و در حقيقت ثواب صدقه آن مال را در راه خدا برايش مى

 
 .6/ ح 21/ 17وسائل الشيعه:  -(2)  419
 .149/ 3حمّجة البيضاء:  -(1)  420
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هاى الهيّه را درباره صدقه و قرض الحسنه شخص رباخوار وعده

بخل و حرص، گرفتار و شكّى نيست كه تصديق ننموده و به مرض 

 عاقبت بخل، آتش و دوزخ است.

چون مفاسد عظيمه دنيويّه و اخرويّه رباخوارى، نسبت به خودش و 

اجتماع، بيش از ساير گناهان است در قرآن مجيد و اخبار اهل بيت 

عليهم السالم تشديد بيشترى درباره آن شده و آن را از هر گناهى 

عذابش را عظيم خوانده به طورى كه اگر رباخوار از بزرگتر دانسته و 

كرده خود پشيمان نشود و به اين عمل شنيع، مصر و حكم تحريم 

الهى را نپذيرد، از كسانى خواهد بود كه هميشه در آتش جهنّم 

 معذّب است و هرگز تجارتى برايش متصوّر نيست.

فتن از از حضرت صادق عليه السالم مروى است: »يك درهم ربا گر -

 هفتاد مرتبه زنا

______________________________ 
 .149/ 3محجّة البيضاء:  -(1)

 183آيين زندگى، ص: 

حضرت رسول  -421كردن با محرم خود نزد خداوند بدتر است«.

لعنت فرمود ربا خورنده و خوراننده و خريدار و فروشنده و نويسنده 

 422و دو شهودش را بر معامله.

 
 .1/ ح 144/ 5فروع كاىف:  -(1)  421
 .4/ ح 126/ 18وسائل الشيعه:  -(2)  422
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صادق عليه السالم عرض شد: »مردى رباخوار است  خدمت حضرت -

گويد: مثل اوّلين شير مادر است! )يعنى حالل و گواراست مانند و مى

داد و شير مادر( پس آن حضرت فرمود: اگر خداوند مرا قدرت مى

زيرا انكار كننده حرمت  423زدم«.مانعى نبود، هر آينه گردنش را مى

ربا، منكر ضرورى دين اسالم شده و چنين شخصى، مرتد و واجب 

 القتل است.

كه خداوند سماعه از حضرت صادق عليه السالم پرسيد: »علّت اين -

 در قرآن مجيد زياد حرمت ربا را تكرار فرموده، چيست؟

ه كه مردم كارهاى نيك را )كه از آن جملحضرت فرمود: براى اين

 424صدقه دادن و قرض الحسنه باشد( ترك ننمايند«.

حضرت باقر عليه السالم فرمود: »بدترين كسبها، معامله ربايى  -

 425است«.

 اش نيكى كندبه والدين -84

 روايات در اين مقام بسيار است:

پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله فرمود: »از آزردن والدين  -

شود بپرهيزيد به درستى كه بوى بهشت از هزار سال راه استشمام مى

 ولى عاق والدين و قاطع

 
 .11/ ح 147/ 5فروع كاىف:  -(3)  423
 .3/ ح 118/ 18وسائل الشيعه:  -(4)  424
 .2مهان: ح  -(5)  425
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______________________________ 
 .1/ ح 144/ 5فروع كافى:  -(1)

 .4/ ح 126/ 18وسائل الشيعه:  -(2)

 .11/ ح 147 /5فروع كافى:  -(3)

 .3/ ح 118/ 18وسائل الشيعه:  -(4)

 .2همان: ح  -(5)

 184آيين زندگى، ص: 

از همان حضرت مروى است كه فرمود:  -426يابند«.را نمىرحم، آن

»كسى كه پدر و مادر خود را به خشم در آورد، خداى را به غضب 

 427در آورده است«.

ازارد، مرا اذيّت كرده همچنين فرمود: »كسى كه والدين خود را بي -

و كسى كه مرا بيازارد، خداى را آزرده و آزار كننده خدا ملعون 

خواهد همچنين فرمود: »عاق والدين هر عملى را كه مى -428است«.

 429بجا آورد، هرگز داخل بهشت نخواهد شد«.

اند كه در نيز پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله فرمود: »سه طايفه -

فرمايد و نظر رحمت به آنها اوند با ايشان سخن نمىروز قيامت خد

كند و ايشان را پاك نكرده و از براى آنها عذاب دردناكى است؛ نمى
 

 .6/ ح 501/ 21وسائل الشيعه:  -(1)  426
 .18/ ح 193/ 15مستدرك الوسائل:  -(2)  427
 .20مهان: ح  -(3)  428
 .19مهان: ح  -(4)  429
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ايشان شرابخواران و تكذيب كنندگان به قدر الهى و عاق 

 430اند«.والدين

كافى است در شقاوت عاق والدين كه جبرئيل عليه السالم بر او  -

 چنين نفرين فرمود:

»هر كه پدر و مادر، يا يكى از آنها را درك كند و او را از خود 

خشنود نسازد، آمرزيده مباد و رسول خدا صلى اهلل عليه و آله بر 

از حضرت صادق عليه السالم مروى  -431نفرين جبرئيل، آمين گفت«.

است كه فرمود: »ملعون است ملعون است كسى كه والدينش را بزند 

 432ر رساند«.و كسى كه به آنها آزا

از حضرت صادق عليه السالم است: »كسى كه به پدر و مادرش از  -

كه والدين بر او ستم كرده باشند، خداوند روى غيظ بنگرد در حالى

 433پذيرد«.نماز او را نمى

______________________________ 
 .6/ ح 501/ 21وسائل الشيعه:  -(1)

 .18/ ح 193/ 15مستدرك الوسائل:  -(2)

 .20همان: ح  -(3)

 .19همان: ح  -(4)

 
 .26ح / 194مهان:  -(5)  430
 .347/ 96حباراألنوار:  -(6)  431
 .28/ ح 194/ 15مستدرك الوسائل:  -(7)  432
 .5/ ح 349/ 2اصول كاىف:  -(8)  433
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 .26/ ح 194همان:  -(5)

 .347/ 96بحاراألنوار:  -(6)

 .28/ ح 194/ 15مستدرك الوسائل:  -(7)

 .5/ ح 349/ 2اصول كافى:  -(8)

 185آيين زندگى، ص: 

 جوان محتضر و شفاعت پيامبر صلى اهلل عليه و آله

در روايت است كه: »رسول خدا صلى اهلل عليه و آله بر بالين جوانى 

را  شهادت كه در حال احتضار بود، حاضر گرديد. آن حضرت كلمه

 به او تلقين فرمود، لكن جوان نتوانست بگويد.

 حضرت پرسيد: آيا مادر دارد؟

 د، عرض كرد: بلى من مادر او هستم.زنى كه نزد او بو

 حضرت فرمود: آيا بر او غضبناكى؟

 ام.گفت: آرى، شش سال است با او حرف نزده

پس آن حضرت از آن مادر خواهش فرمود تا از او راضى شود. مادر 

به خاطر آن حضرت از جوان درگذشت. در اين حال، زبان آن 

 باز شد. توحيد جوان به كلمه

 بينى؟حضرت به او فرمود: چه مى
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 كند.گفت: مردى سياه و زشت روى بدبوى، مرا رها نمى

بينم و عرض كرد: مى اى يادش دادند، آن را خواندحضرت جمله

مردى سفيد رنگ خوشروى، خوشبوى و خوش منظر، رو به من آورد 

 و هيوالى مهيب اوّلى از من دور شد.

حضرت فرمود: همان جمله را تكرار كن، پس از آن گفت كه هيكل 

موحشه به كلّى محو گرديد، پس آن حضرت شاد شد و فرمود: خدا 

[ مجلسى در شرح ]مرحوم 434فت«.او را آمرزيد، آنگاه جوان از دنيا ر

 كافى گويد: »عقوق والدين به اين است كه فرزند،

______________________________ 
 .67/ ح 75/ 74بحاراألنوار:  -(1)

 186آيين زندگى، ص: 

حرمت آنها را رعايت نكند و بى ادبى نمايد و آنها را به سبب 

كند و در چيزهايى كه  گرفتارى، يا رفتارى برنجاند و آزار و اذيّت

عقلًا و شرعاً مانعى ندارد، نا فرمانى از آنها نمايد و اين عقوق، گناه 

كبيره است و دليل بر حرمت آن، كتاب و سنّت و اجماع خاصّه و 

 عامّه است«.

از حضرت صادق عليه السالم مروى است كه: »كمترين عقوق 

است و اگر خدا )ناسپاسى والدين( گفتن اف )به روى پدر يا مادر( 

نيز از  435كرد«.دانست، از آن نهى مىچيزى را از آن آسانتر مى
 

 .67/ ح 75/ 74حباراألنوار:  -(1)  434
 .9/ ح 375/ 10مرآت العقول:  -(1)  435
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كه  -عقوق است محزون ساختن پدر يا مادر. و از موارد قطعى عقوق

ترك بر واجب مانند نفقه )مخارج روزانه و لباس و  -گناه كبيره است

مسكن( در صورت احتياج پدر يا مادرمى باشد و به طور كلّى آزردن 

طر والدين و رنجاندن و ناراحت ساختن آنها عقوق و حرام مسلّم خا

 است.

شود از آيات قرآن مجيد و اخبار اهل بيت عليهم السالم استفاده مى

كه نه تنها عقوق والدين يعنى آزردن و رنجاندن آنها حرام و از 

گناهان كبيره است بلكه احسان و نيكى كردن و اداى حق آنها 

باشد. اينك به بعضى از روايات اشاره ام مىواجب و ترك آن حر

 شود:مى

از حضرت صادق عليه السالم است كه: »مردى در خدمت حضرت  -

رسول آمده عرض كرد: من مشتاق جهاد در راه خدايم. آن حضرت 

فرمود: پس جهاد كن در راه خدا به درستى كه اگر كشته شوى نزد 

بميرى، اجر تو با شوى و اگر اى و رزق داده مىخداوند زنده

گردى مثل خداست و اگر به سالمت برگردى، از گناهان پاك مى

 اى.روزى كه از مادر متولّد شده

اند و اللَّه! پدر و مادرى دارم كه هر دو پير شدهعرض كرد: يا رسول

 با من انس

______________________________ 
 .9/ ح 375/ 10مرآت العقول:  -(1)
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 187آيين زندگى، ص: 

 دارند و دوست ندارند كه از نزد آنها بيرون روم.

آن حضرت فرمود: پس نزد ايشان بمان، قسم به خدايى كه جان من 

به دست اوست هر آينه انس پدر و مادر به تو در يك شبانه روز، از 

دا صلى اهلل عليه و آله نيز از رسول خ -436جهاد يك سال بهتر است«.

است كه فرمود: »نيكى كننده به والدين باش، جايت در بهشت است 

 437و اگر عاق شوى، جايت در آتش خواهد بود«.

شود كه نيكى به والدين كفّاره و از اين حديث شريف معلوم مى -

بسيارى از گناهان است؛ چنانچه مروى است كه: »مردى خدمت 

يه و آله آمد وعرض كرد: كار زشتى نبوده حضرت رسول صلى اهلل عل

 اى هست؟ام، آيا براى من توبهكه من انجام دادهمگراين

حضرت فرمود: برو به پدرت نيكى كن تا كفّاره گناهانت گردد. چون 

آن شخص رفت، فرمود: اگر مادرش زنده بود، نيكى به او بهتر 

 438بود«.

 نگاه شفقت به پدر و مادر

 
 .10/ ح 160/ 2اصول كاىف:  -(1)  436
 .2/ ح 348مهان:  -(2)  437
 .88/ ح 82/ 47حباراألنوار:  -(3)  438
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پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله فرمود: »نيست فرزند نيكوكار به  -

كه هر گاه از روى رحمت و محبّت به والدين پدر و مادرش مگر اين

 439باشد«.خود بنگرد، برايش به هر نظرى، ثواب يك حج مقبوله مى

نيز فرمود: »خشنودى خداوند با خشنودى والدين و خشم او با  -

 440خشم ايشان است«.

يعنى كسى كه والدين از او راضى باشند، خدا هم از او راضى است و 

 كسى كه

______________________________ 
 .10/ ح 160/ 2اصول كافى:  -(1)

 .2/ ح 348همان:  -(2)

 .88/ ح 82/ 74بحاراألنوار:  -(3)

 .82/ ح 80همان:  -(4)

 .82/ ح 80همان:  -(5)

 188آيين زندگى، ص: 

 لدين از او ناراضى باشند، خدا هم بر او غضبناك است.وا

 
 .82/ ح 80مهان:  -(4)  439
 .82/ ح 80مهان:  -(5)  440
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و فرمود: »نيكى كننده به والدين به يك درجه در بهشت از انبيا  -

فاصله  441تر است و عاق والدين در جهنّم با فرعونيان يك دركهپايين

 442دارد«.

 دعاى مالئكه براى نيكى كننده به پدر و مادر

از حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم است كه: »نيكى به والدين  -

 443بزرگترين واجب از واجبات الهيّه است«.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »خداى را دو ملك است  -

 گويد:كه يكى از آنها مى

كننده به والدين را نگهدار و خدايا! از هر شرّى و آفتى، نيكى 

 گويد:ديگرى مى

خدايا! هالك كن عاق والدينها را به سبب غضب فرمودنت به 

 والبتّه دعاى ملك هم مستجاب است. 444آنها«.

حضرت باقر عليه السالم فرمود: »صدقه نهانى، آتش قهر خدا را  -

خاموش و نيكى كردن به والدين و صله رحم عمر را زياد 

 445كند«.مى

 
 .دوزخ، دركات مجع) فرهنگ عميد(سرازيرى وشيب، طبقهته، نشيب، طبقه وپله رو به -(1)  441
 .14/ ح 176/ 15مستدرك الوسائل:  -(2)  442
 .21/ ح 178مهان:  -(3)  443
 .15/ ح 176مهان:  -(4)  444
 .89/ ح 83 -82/ 74حباراألنوار:  -(5)  445
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در حديث ديگر فرمود: »بخشش پنهانى و نيكى به پدر ومادر،  -

تهيدستى را برطرف، عُمر را دراز و هفتاد قسم مردن بد را دور 

پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله فرمود: »كسى كه  -446كند«.مى

براى من ضمانت كند صله رحم و نيكى به والدين را، من هم ضامن 

اش محبوبيّت پيدا شوم كه مال و عمرش زياد شود و در قبيلهمى

 447كند«.

______________________________ 
وزخ، دركات دسرازيرى وشيب، طبقهته، نشيب، طبقه وپله رو به -(1)

 جمع )فرهنگ عميد(.

 .14/ ح 176/ 15مستدرك الوسائل:  -(2)

 .21/ ح 178همان:  -(3)

 .15/ ح 176همان:  -(4)

 .89/ ح 83 -82/ 74بحاراألنوار:  -(5)

 .83/ ح 81همان:  -(6)

 .12/ ح 176/ 15مستدرك الوسائل:  -(7)

 189آيين زندگى، ص: 

 
 .83/ ح 81مهان:  -(6)  446
 .12/ ح 176/ 15مستدرك الوسائل:  -(7)  447
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ست كه فرمود: »عقوق والدين، كمى از حضرت هادى عليه السالم ا -

مال و آبرو و عمر را در پى دارد و به نكبت ذلّت در دنيا 

جوانى از ثروتمندان مدينه پدر پيرى داشت، احسان  -448كشد«.مى

به او را ترك نمود و از مال خود او را محروم كرد، پس خداى 

ه او تعالى اموالش را از او گرفت و فقر و تنگدستى و مرض در بدن ب

 روى نمود و بيچاره شد، پس پيغمبر صلى اهلل عليه و آله فرمود:

رسانيد! از حال اين جوان كه پدرها و مادرها را آزار مى»اى كسانى

اش در دنيا از كَفَش رفت، غنا و عبرت بگيريد و بدانيد چنانچه دارايى

ثروت و صحّتش به فقر ومرض مبدّل گشت، همچنين در آخرت 

ه در بهشت داشت به واسطه اين گناه از دست داد و اى كهردرجه

 449در مقابلش از دركات آتش برايش آماده شده است«.

از حضرت صادق عليه السالم مروى است كه: »چون حضرت  -

يعقوب براى مالقات فرزندش يوسف وارد مصر گرديد، يوسف هنگام 

، از مالقات، رعايت مقام سلطنت ظاهرى را كرد و براى احترام پدر

مركب پياده نشد، جبرئيل نازل شد و به يوسف فرمود: دست خود را 

 باز كن، نور روشنى از دستش بيرون شد و به آسمان رفت.

 يوسف پرسيد: اين نور چه بود كه از كف من خارج شد؟

كه جبرئيل فرمود: نور نبوّت از صلب تو بيرون رفت به سبب آن

رعايت احترام پدر پيرت را نكردى، پس از فرزندانت كسى پيغمبر 

 
 .29/ ح 195/ 15مستدرك الوسائل:  -(1)  448
 .213/ 2سفينة البحار:  -(2)  449
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شكّى نيست كه پياده نشدن يوسف از روى تكبّر و  450نخواهد شد«.

بى اعتنايى به پدر نبوده و انبيا از هر گناهى منزهند بلكه براى رعايت 

بوده كه براى اداره كردن امور خلق و بسط  شوكت مقام سلطنتى

عدل و ترويج دين قبول فرموده بود لكن چون رعايت احترام پدر 

 451اولى بود، براى همين ترك اولى مورد عقوبت واقع شد.

______________________________ 
 .29/ ح 195/ 15مستدرك الوسائل:  -(1)

 .213/ 2سفينة البحار:  -(2)

 .15/ ح 311/ 2افى: اصول ك -(3)

البتّه اين كه حضرت يوسف عليه السالم به خاطر رعايت مقام  -(4)

سلطنت از مركب پياده نشدف و به خاطر اين ترك اولى، نور نبوّت 

از صلب او خارج شد، دليل و برهان محكم و قطعى ندارد و جاى 

 تأمّل و دقّت بيشتر است و اللَّه عالم.

 190آيين زندگى، ص: 

 عاقبت به شرى عاق

ديگر از آثار وضعيّه عقوق والدين، سوء خاتمه است؛ چنانچه نيكى به 

 آنها موجب حُسن خاتمت و عاقبت به خيرى است.

 
 .15/ ح 311/ 2اصول كاىف:  -(3)  450
ارج شد، دليل و البّته اين كه حضرت يوسف عليه السَلم به خاطر رعايت مقام سلطنت از مركب پياده نشدف و به خاطر اين ترك اوىل، نور نبّوت از صلب او خ -(4)  451

 .برهان حمكم و قطعى ندارد و جاى تأّمل و دّقت بيشرت است و اللَّه عامل
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بخواهد خداوند سختيهاى كهحضرت صادق عليه السالم فرمود: »كسى

جان دادن را بر او آسان فرمايد، پس صله رحم و به والدين نيكى 

مرگ را بر او آسان ين كرد، خداوند سختيهاىنمايد، چون چن

مستحب است  452تهيدستى مبتالنخواهدشد«.وقت بهفرمايد وهيچمى

در نيكى كردن، جانب مادر را بيشتر رعايت نمايد و رسول خدا صلى 

اهلل عليه و آله سه مرتبه امر به نيكى به مادر فرموده و در مرتبه چهارم 

 453امر بر پدر كرد.

ت سؤال شد كه: »حق كدام يك از والدين بزرگتر از آن حضر

 است؟«.

كه نه ماه تو را در شكم گرفت و بعد به سختى تو حضرت فرمود: »آن

نيز از آن حضرت  454را زاييد و بعد از پستان خود تو را غذا داد«.

 پرسيده شد كه حقّ پدر چيست؟

 كه او را اطاعت نمايى تا زنده است«.حضرت فرمود: »اين

 ال كردند: »حقّ مادر چيست؟«.سؤ

فرمود: »هيهات! هيهات! اگر شخصى به عدد ريگهاى بيابان و 

هاى باران در خدمت مادر بايستد، معادل با يك روزى كه در قطره

 455شكم او بوده نخواهد بود«.

 
 .687/ 2سفينة البحار:  -(1)  452
 .9/ ح 160/ 2: كاىف  -(2)  453
 .10/ ح 182/ 15مستدرك الوسائل:  -(3)  454
 .8مهان: ح  -(4)  455
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 جوان و مادر زمينگير

و نيز مروى است كه: »مردى خدمت آن حضرت آمده عرض كرد: 

 مادر پيرى

______________________________ 
 .687/ 2سفينة البحار:  -(1)

 .9/ ح 160/ 2كافى:  -(2)

 .10/ ح 182/ 15مستدرك الوسائل:  -(3)

 .8همان: ح  -(4)

 191آيين زندگى، ص: 

كشم و لقمه در دهانش دارم كه از حركت افتاده، او را به دوش مى

كنم و در آن وقت براى احترامش گذارم و كثافت او را پاك مىمى

 ام؟رويم را برمى گردانم، آيا حقّش را ادا كرده

آن حضرت فرمودند: نه، زيرا شكمش مدّتى جاى تو بود و از پستانش 

ت و پايش نگهدار و نگهبان تو بود شد و دسغذا و شراب تو آماده مى

و در تمام اين حاالت آرزوى دوام حيات تو را داشت و تو در اين 

حاالت خدمت به او، آرزوى مرگش را دارى كه زودتر راحت 

 شوى«.

 اجابت مادر در نماز مستحبّى
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و نيز از آن حضرت مروى است كه فرمود: »اگر در نماز مستحبّى 

ند، نماز را قطع مكن؛ ولى اگر مادر تو را باشى و پدر تو را بخوا

 خواند، نماز را رها كن!«.

در حرام بودن عقوق و واجب بودن نيكى به والدين فرقى نيست بين 

كه كافر باشند و كه مؤمن باشند و اهل عبادت و طاعت، يا ايناين

 فرمايد:كار؛ چنانچه در سوره لقمان مىمعصيت

دانى، شريك كه براى خدا آنچه نمى»اگر كوشش كنند پدر و مادر 

قرار دهى؛ يعنى از روى تقليد كوركورانه تو را امر به شرك كنند، 

پس ايشان را در اين دستور فرمان مبر ولى با ايشان در دنيا به نيكى و 

 456خوبى مصاحبت كن كه پسنديده شرع و مقتضاى كرم باشد«.

 دعا براى پدر و مادر سنى

معمر بن خالد از حضرت رضا عليه السالم پرسيد: »آيا جايز است 

 اند، دعا نمايم؟«.درباره پدر و مادرم كه شيعه و تابع حق نبوده

______________________________ 
 .15لقمان:  -(1)

 192آيين زندگى، ص: 

آنها صدقه بده و  حضرت فرمود: »بلى، درباره آنها دعا كن و براى

اللَّه صلى اهلل اگر زنده باشند با ايشان مدارا كن، به درستى كه رسول

 
 .15لقمان:  -(1)  456
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جابر  457عليه و آله فرمود: خداوند مرا به رحمت فرستاد، نه به عقوق«.

گفت: شنيدم شخصى از حضرت صادق عليه السالم پرسيد كه: »پدر و 

 اند؛ يعنى شيعه اهل بيت نيستند«.مادرم مخالف حقّ

كنى كه نيكى مىآن حضرت فرمود: »درباره ايشان نيكى كن چنان

درباره كسانى كه شيعه مايند؛ يعنى با آنها مثل كسانى كه اهل واليت 

 458هستند معامله كن«.

حضرت باقر عليه السالم فرمود: »سه چيز است كه خداوند استثنايى 

كافر، در آن قرار نداده است: رد امانت به صاحبش، مؤمن باشد يا 

وفاى به عهد كه با كسى نموده، مؤمن باشد يا كافر، نيكى به والدين، 

 459مؤمن باشد يا كافر«.

 نيكى به والدين در زندگى و مرگ

فرقى در حرمت عقوق و وجوب نيكى به والدين بين حال حيات و 

شود و هرگاه ممات آنها نيست؛ يعنى با مرگ، حقّ آنها ساقط نمى

گردند و نيكى به ايشان ترك شود، انسان عاق از مرگ فراموش پس

شود هر چند در حال حيات اداى حق ايشان والدين محسوب مى

 شده و نيكى به آنها ترك نگرديده باشد.

 حقوق والدين پس از مرگ

 
 .8/ ح 159/ 2اصول كاىف:  -(1)  457
 .14/ ح 162مهان:  -(2)  458
 .15مهان: ح  -(3)  459
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 حقّ والدين پس از مرگ آن است كه:

واجباتى كه از آنها در حال حيات فوت شده از قبيل: حج، نماز،  اوّلًا:

 اند، اوالد ادا نمايد.وزه و همچنين اگر بدهى داشتهر

 اند عمل كنند.به آنچه وصيّت نموده ثانياً:

______________________________ 
 .8/ ح 159/ 2اصول كافى:  -(1)

 .14/ ح 162همان:  -(2)

 .15همان: ح  -(3)

 193آيين زندگى، ص: 

آنها را تا آخر عمرشان نبايد فراموش نمايند، بايد برايشان طلب  ثالثاً:

آمرزش و رحمت كنند و به نيابت آنها صدقه دهند و اعمال مستحبّه 

توانند از هدايا و را به قصد ايشان انجام دهند و بالجمله آنچه مى

 تحف معنويّه براى آنها بفرستند.

اى در حال حيات دهاز حضرت باقر عليه السالم مروى است كه: »بن

پدر و مادرش به آنها نيكوكار است؛ چون مردند آنها را فراموش كرد 

و بدهى آنها را نپرداخت و طلب رحمت براى آنها نكرد، پس خداى 

 تعالى او را عاق والدين ثبت خواهد فرمود.

و بنده ديگرى عاق والدين است در حال حيات آنها، چون مردند 

كند، پس ايد و به دعا و استغفار آنها را ياد مىنمقرض آنها را ادا مى
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خداى تعالى او را بارّ )نيكى كننده( به والدين ثبت خواهد 

 460فرمود«.

 موارد وجوب اطاعت والدين

امر و نهى والدين در واجبات عينيّه و محرّمات الهيّه هيچ تأثيرى 

يا او را  كه اوالد را امر به شرب خمر كنند،ندارد و لغو است مثل اين

[، فايده ندارد؛ چنانچه در از نماز، يا روزه واجب نهى كنند، ]اين نهى

 فرمايد.تصريح مى 461آيه شريفه

فرمايد: »طاعتى براى مخلوق در معصيت و در حديث شريفى كه مى

 شود.به اين مطلب تصريح مى 462خالق نيست«،

______________________________ 
 .21/ ح 163/ 2اصول كافى:  -(1)

أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  »وَإِنْ جهَدَاكَ عَلَى -(2)

 (.15)لقمان:  وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَامَعْرُوفًا ...«

 .2/ ح 35/ 74بحاراألنوار:  -(3)

 194آيين زندگى، ص: 

وهات و مباحات بلكه در غير اين دو صورت؛ يعنى در مستحبّات و مكر

واجبات كفائيّه و قدر مسلّم از وجوب اطاعت امر و نهى ايشان 

 
 .21/ ح 163/ 2اصول كاىف:  -(1)  460
461  (2)-\iنْ َياَمْعُروفاا ...« َأن ُتْشرَِك ِب َما » َوِإْن جَهَداَك َعَلى  .(15) لقمان: E\لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفََل ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ىِف الدُّ
 .2/ ح 35/ 74حباراألنوار:  -(3)  462
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مواردى است كه مخالفت نمودن آنها موجب اذيّت و ناراحتى ايشان 

گردد و خاطر آنان آزرده و قلبشان شكسته شود، در اين صورت است 

كه مخالفت كردن ايشان حرام و گناه كبيره است؛ چون مصداق 

وق است؛ مثلًا هر گاه فرزند بخواهد سفر غير واجبى برود و حقيقى عق

والدين در اثر ترس از رسيدن ضررى به او يا در اثر شدت عالقه و 

نداشتن طاقت دورى فرزند، او را از اين مسافرت نهى كنند به طورى 

كه اگر مخالفت كند و به اين سفر برود، سخت ناراحت و آزرده 

ت سفر، حرام و معصيت خواهد بود و شوند، در اين صورخاطر مى

نماز را در چنين سفرى بايد تمام بخواند و اگر ماه رمضان باشد، 

 اش را هم بايد بگيرد.روزه

و بالجمله، هر موردى كه مخالفت والدين سبب اذيّت و خشمناكى و 

كه اطاعت ايشان موجب آزردگى ايشان گردد، حرام است، مگر اين

د، يا متضمن ضرر فوق العاده دينى، يا دنيوى عسر و حرج بر فرزند شو

كه پسر را از گرفتن عيال منع كنند در حالى كه زن گردد؛ مانند اين

نگرفتن برايش مشكل و حرج است، يا دختر را از شوهر كردن نهى 

نمايند در صورتى كه ترك شوهر برايش حرج يا ضرر است، يا مانند 

ق دهد كه مستلزم زيان فاحشى كه پسر را امر كنند تا زنش را طالاين

براى اوست و نظاير آن، كه در جميع اين موارد، اطاعت ايشان 

كنند و از مخالفت اوالد واجب نيست؛ امّا ساير امرهايى كه مى

گونه اذيّت و ناراحتى براى آنها نيست، حرمت مخالفت ووجوب هيچ

د اوامر اطاعت معلوم نيست، بلى بهتر بلكه احتياط آن است كه تا بشو

ايشان را پيروى و از مخالفت كردن آنها بپرهيزد، خصوصاً در 
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اند نه به مواردى كه والدين به مصلحت اوالد، امر و نهى كرده

 مالحظه مصلحت شخصى خودشان.

 195آيين زندگى، ص: 

 تعارض امر و نهى والدين

گويد: فالن كار هرگاه بين امر والدين تعارض واقع شود مثلًا پدر مى

گويد نكن، در صورتى كه بشود جلب رضايت هر را بكن و مادر مى

دو را كرد، بايستى اين كار را بكند ولى اگر رعايت هر دو ميسّر 

 شود، جانب مادر را ترجيح دهد؛ زيرا:نمى

و نيكى دارد؛ چون رنج وناراحتى مادر بيش از پدر استحقاق برّ اوّلًا:

براى اوالد بيشتر ديده خصوصاً موقع حمل و زاييدن و ايّام شير 

 دادن؛ چنانچه در روايات گذشته بيان گرديد.

اى است، در اثر لطافت و كثرت چون مادر احساساتى و عاطفه ثانياً:

عاطفه، اندك خالف توقّع و ميلى كه از اوالد ببيند، افسرده خاطر و 

گردد ولى پدر در اثر قوّت عقلى كه بالنسبه به مادر دل شكسته مى

بيند كه مىدارد، ممكن است هيچ متأثّر نشود خصوصاً به مالحظه اين

فرزند براى رعايت خاطر مادر، مخالفتش كرده نه از روى عناد و 

 سرپيچى از امر پدر.

 لزوم تحصيل اذن والدين
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فرزند بايد از پدر و مادر، يا هر دو در شرع مقدّس اسالم امر شده كه 

در بعضى از امور اذن بگيرد. براى اداى بعضى از واجبات كفائيّه مانند 

جهاد و بعضى از مستحبّات مانند روزه مستحبّى و بعضى از عقود مانند 

 عهد و يمين، بايد تحصيل اذن نمايد.

 فرمايش شهيد در سفر مباح و مستحب فرزند

 در كتاب قواعد در بيان حقوق والدين، ده فرع شهيد اوّل رحمه اهلل

عنوان نموده كه براى تتميم اين بحث خالصه و ترجمه آنها ذكر 

 گردد:مى

 196آيين زندگى، ص: 

سفر مباح و سفر مستحب بدون اذن والدين حرام است؛ امّا سفر  -1

تجارت و علم، پس اگر به دست آوردن سود و تحصيل علم در شهرى 

كه والدين هستند ممكن نباشد، بعضى از فقها قايل به جواز اين سفر 

 اند.شده

اند: »بر فرزند واجب است اطاعت والدين بعضى از فقها فرموده -2

مه جا، هر چند شبهه ناك باشد، پس اگر فرزند را امر كنند كند در ه

داند، كه همراه آنها غذا بخورد و فرزند، شبهه ناكى آن طعام را مى

واجب است اطاعت كند و با آنها همخوراك گردد؛ چون اطاعت 

 والدين واجب و ترك شبهات، مستحب است«.
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از واجب داخل اگر فرزند را براى انجام كارى بخوانند و وقت نم -3

شود، بايد امر آنها را مقدّم بدارد چرا كه نماز در اوّل وقت مستحب و 

 اطاعت والدين واجب است.

توانند فرزند را از نماز جماعت اقرب آن است كه والدين نمى -4

منع نمايند مگر در صورتى كه حاضر شدن فرزند به جماعت براى 

كه در تاريكى شب اينايشان اسباب زحمت و ناراحتى گردد مانند 

 بخواهد به نماز عشا يا صبح برود، در حالى كه والدين بر او ترسانند.

در صورتى كه سفر جهاد بر فرزند واجب عينى نباشد، والدين  -5

 توانند او را از آن سفر، نهى كنند.مى

در صورتى كه انجام گرفتن واجبات كفائيّه توسّط ديگران، معلوم  -6

توانند فرزند خود را از جميع واجبات ، والدين مىيا مظنون باشد

 كفائيّه منع نمايند.

اند: »اگر فرزند در نماز مستحبّى باشد و بعضى از فقها فرموده -7

 والدين او را بخوانند، بايد نماز را قطع نمايد«.

همان طورى كه بر فرزند واجب است كه به والدين اذيّت  -8

ه مانع از اذيّت رسانيدن ديگران به نرساند، همچنين واجب است ك

 اش بايدايشان گردد و به مقدار قوّه

 197آيين زندگى، ص: 

 آنها را از آزار ديگران، حفظ نمايد.
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 روزه مستحبّى را بدون اذن پدر، ترك نمايد. -9

 قسم و عهد را بدون اذن پدر، ترك نمايد. -10

 رعايت احترام به والدين

دين و اداى حقوق ايشان رعايت ادب و احترام چون از نيكى به وال

در مصاحبت است، امورى در روايات اهل بيت رسيده كه بايد در 

 شود:معاشرت با ايشان رعايت شود كه به بعضى اشاره مى

زند، آنها را به نام نخواند بلكه لقب يا هرگاه صداى والدين مى -1

 خانم! و مانند اينها.كنيه ايشان را ذكر كند، يا بگويد: بابا! آقا! 

 جلو آنها راه نرود و پيش از ايشان ننشيند. -2

 قبل از آنها شروع به خوردن طعام ننمايد. -3

شد و حضرت سجّاد عليه السالم با مادر خود، همخوراك نمى

اى دست دراز كنم كه مادر قصد ترسم براى لقمهفرمود: »مىمى

مت و ادب او را ترك كرده را داشته، پس با اين عمل، رعايت حرآن

 باشم«.

 در مجلس روى خود را از ايشان برنگرداند. -4

 در سخن گفتن، صداى خود را بلندتر از ايشان نكند. -5

 دست خود را باالى دست آنها قرار ندهد. -6
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كارى نكند كه مردم پدر يا مادرش رابد بگويندو سب و لعن  -7

ند كه او هم برگردد پدر وى كه پدر كسى را سب كنمايند مثل اين

 را دشنام گويد.

مروى است كه حضرت سجاد پسرى را ديدند كه در راه رفتن  -8

تكيه به دست پدر نموده، پس آن حضرت بر آن پسر غضبناك شد و 

 تا آخر

 198آيين زندگى، ص: 

ناگفته نماند آنچه گفته شد از وجوب برّ  463عمرش، با او سخن نفرمود.

والدين، قدر مسلّم آن برّى است كه در تركش، والدين رنجيده 

كه نفقه آنها را ابتدا ندهد تا ناچار شوند شوند، مانند اينخاطر مى

مطالبه كنند و آنگاه بدهد؛ چون اين مسامحه موجب رنجش آنها 

 نها برساند.شود، واجب است پيش از مطالبه كردن، به آمى

كه در مجلس ضيافت خود، به آنها اعتنا نكند و دعوت و مانند اين

شوند، ترك اين برّ حرام است و همچنين ننمايد؛ چون رنجيده مى

در موارد تحفه و هديه دادن و امّا ترك كردن برّى كه آنها را 

 نرنجاند حرمت آن معلوم نيست.

رام آنها قدر مسلّم آن و نيز آنچه گفته شد از لزوم اكرام و احت

اكرامى است كه ترك آن موجب آزار و رنجش آنها شود مانند 

كه براى اهانت و خوار كردن والدين، پشت به آنها كند، صداى اين

 
 .8/ ح 349/ 2اصول كاىف:  -(1)  463
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خود را بلندتر از صداى آنها نمايد و جلو آنها راه برود؛ البتّه تمام آنها 

ت به حرام است لكن ترك بعضى از موارد اكرام بدون قصد اهان

طورى كه موجب رنجش آنها نشود حرمت آن معلوم نيست بلكه 

 اى از موارد اكرام والدين از مستحبّات شمرده شده است.پاره

 رعايت اوالد هم بر والدين واجب است

همان طورى كه نيكى و احسان و رعايت ادب و احترام به والدين بر 

عهده پدر و  اوالد واجب است، همچنين حقوقى كه براى اوالد بر

اند؛ زيرا پس از مادر واجب است اگر رعايت نكنند، قطع رحم كرده

والدين، نزديكترين ارحام به شخص، اوالد اوست و قطع رحم از 

 بزرگترين گناهان كبيره است.

چنانچه اوالد در اثر ترك اداى حقوق والدين به آثار وخيمه عقوق 

 مبتال

______________________________ 
 .8/ ح 349/ 2اصول كافى:  -(1)

 199آيين زندگى، ص: 

شود، همچنين والدين هم در اثر ترك حقوق اوالد، به آثار مى

وخيمه آن مبتال خواهند گرديد؛ چنانچه از پيغمبر اكرم صلى اهلل 

 عليه و آله روايتى بدين مضمون رسيده است.

الزم است از جمله امور مهمّه كه رعايت آن بر والدين فوق العاده 

آن است كه سعى كنند كارى نكنند كه اوالدشان مبتال به عقوق آنها 
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كه در كارهاى سخت، به او رجوع ننمايند كه اوالد گردد؛ مثل اين

در اثر سختى آن از زير بار اطاعتشان شانه خالى كرده و در نتيجه 

شود. يا مثلًا ايراد زياد گرفتن در گفتار و كردار عاق والدين مى

گردد. ند كه غالباً به ترك ادب نسبت به والدين منتهى مىفرز

همچنين ترك محبّت به او كه در نتيجه فرزند هم عكس العمل نشان 

دهد، بايد ترك گردد بلكه وظيفه والدين است كه فرزندانشان را مى

به انجام اين واجب مهمّ الهيّه؛ يعنى نيكى و ادب نسبت به والدين 

و از روى مهر و شفقت او را از عاق شدن كمك و همراهى نمايند 

كه لغزشهايش را نديده بگيرند و احسان و اطاعتش بازدارند، مثل اين

اش پذيرفته و سپاسگزارى نمايند و درباره -هر چند ناچيز باشد -را

 حضوراً و غياباً دعا نمايند.

تفصيل حقوق فرزند بر والدين در كتب فقهى موجود و خالصه آن به 

 ه منافى با وضع اين كتاب نباشد از اين قرار است.قسمى ك

 نفقه فرزند بر پدر واجب است

پسر از هنگام والدت تا وقتى كه به حدّ رشد رسيده، از عهده كسب و 

اش؛ يعنى كار برآيد و بتواند معيشت خود را فراهم نمايد، نفقه

خوراك، لباس و مسكن او بر پدرش واجب است، دختر هم همين 

نياز ا وقتى كه به خانه شوهر رود، يا به واسطه دارايى، بىاست ت

 گردد.

 سعى در ازدواج فرزند
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[، سعى در ازدواج نمودنش پس از رشد و از حقوق پسر بر ]والدين

 بلوغ است

 200آيين زندگى، ص: 

چنانچه از حقوق دختر رساندنش به خانه شوهر است و والدين 

دند؛ چنانچه در قرآن مجيد صريحاً توانند مانع شوهر كردنش گرنمى

 464فرمايد.بيان مى

 آموزش و پرورش دينى

از حقوق اوالد، سعى در تعليم و تربيت آنهاست كه به اصول و فروع 

دين آشنا گردند خصوصاً خواندن قرآن مجيد را ياد بگيرند و در 

تأديب آنها مسامحه ننمايند، با رعايت شرايط آن، هر چند منجر به 

 گردد.زدن 

اى در امر به مهربانى و محبّت و اكرام به فرزند رسيده، روايات كثيره

 شود:براى نمونه به بعضى از آنها اشاره مى

 بايد به فرزند مهربانى كرد

پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله فرمود: »فرزندان خود را دوست 

 بداريد و به آنها رحم كنيد.

 
 .232بقره:  -(1)  464
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اى به ايشان داديد، وفا كنيد؛ چون اميد فرزند تنها به هرگاه وعده

فرمايد به پدر و مادر است به درستى كه خداى تعالى غضب نمى

 465ها«.چيزى مانند غضب فرمودنش درباره زنها و بچّه

 نگاه شفقت و بوسيدن فرزند

اى برايش ثبت و نيز فرمود: »كسى كه فرزند خود را ببوسد، حسنه

 466شود«.مى

اى در بهشت برايش اى، درجهو در حديث ديگر فرمود: »به هر بوسه

و نيز مروى است: »هرگاه پدر از روى مهر و شفقت  467خواهد بود«.

به فرزند خود بنگرد و او را مسرور نمايد، ثواب بنده آزاد كردن در 

 468گردد«.ه عملش نوشته مىنام

______________________________ 
 .232بقره:  -(1)

 .3/ ح 49/ 6فروع كافى:  -(2)

 .1همان: ح  -(3)

 .2/ ح 485/ 21وسائل الشيعه:  -(4)

 .2/ ح 170/ 15مستدرك الوسائل:  -(5)

 
 .3/ ح 49/ 6فروع كاىف:  -(2)  465
 .1مهان: ح  -(3)  466
 .2/ ح 485/ 21عه: وسائل الشي -(4)  467
 .2/ ح 170/ 15مستدرك الوسائل:  -(5)  468
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 201آيين زندگى، ص: 

 نيكى به فرزند پس از والدين

ده كه: »مادر فرزند خود را اكرام نماييد و به او و نيز در روايت رسي

اى كه به مادرش دارد، دلگير بدى نكنيد؛ زيرا فرزند شما در اثر عالقه

 شود«.و افسرده مى

و باز در روايت است كه: »مردى از انصار از حضرت صادق عليه 

السالم پرسيد: نيكى چه اشخاصى بر من الزم است؟ فرمود: والدينت. 

 469اند، فرمود: به فرزندانت نيكى كن«.دو از دنيا رفته گفت: هر

 دختر به نيكى سزاوارتر است

درباره نيكى به فرزند، نسبت به دختر سفارش بيشترى شده است و 

آورد، دختر را بر پسر اى را كه پدر به خانه مىمستحب است هديه

 مقدّم بدارد، خصوصاً دخترى كه اسمش را »فاطمه« گذاشته است.

نيز لعن و نفرين درباره اوالد نهى شده، هر چند بد رفتارى و مخالفت 

 والدين كنند بلكه از موجبات فقر شمرده شده است.

 از پدر و مادرش اطاعت كند -85

 
 .2/ ح 49/ 6فروع كاىف:  -(1)  469
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اند« كه در از جمله كسانى كه اطاعت آنها اطاعت خداست، »والدين

قرآن مجيد اذيّت به آنها را تحريم فرموده است و پس از امر به 

 فرمايد:اطاعت خود، امر به احسان به آنها مى

»حكم كرد پروردگارت كه پرستش نكنيد مگر او را و به پدر ومادر 

پيرى برسد، يا هر دو پير شوند  خود نيكى كنيد، اگر يكى از ايشان را

و محتاج خدمت تو گردند، پس به ايشان كلمه اف مگو )كه به معنى 

 اظهار انزجار و تنفر است( و زجر مكن

______________________________ 
 .2/ ح 49/ 6فروع كافى:  -(1)

 202آيين زندگى، ص: 

رو گير بر ايشان را و به ايشان از روى ادب و نيكويى سخن گوى و ف

ايشان بال تذلل و تواضع را )يعنى بر ايشان از روى شفقت فروتنى 

ضمناً بايد دانست كه جميع اوامر و نواهى ايشان، واجب  470كن(«.

االطاعه نيست بلكه مشروط است كه امر به حرامى و نهى از واجبى 

نباشد كه در اين صورت، اطاعت خدا و رسول مقدّم است؛ چنانچه 

 471جيد است.صريح قرآن م

و نيز قدر مسلّم از وجوب اطاعت آنها در مواردى است كه مخالفتشان 

شان گردد؛ زيرا اذيّت آنها به نصّ قرآن موجب اذيّت و ناراحتى

مجيد، حرام است، پس اگر امر به چيزى نمودند، يا نهى از چيزى 

 
 .24 -23اسراء:  -(1)  470
 .8عنكبوت:  -(2)  471
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كردند كه در مخالفت آنها اذيّت است، البتّه در اين صورت 

 باشد.شان واجب مىاطاعت

نمايند به كنند، يا از چيزى نهى مىامّا در صورتى كه امر به چيزى مى

شوند مثل جاهايى قسمى كه اگر اوالد به آنها عمل نكند اذيّت نمى

كه در نظرشان مهم نيست، در اين صورت مخالفت آنها حرام نيست، 

كنند لكن كه والدين، فرزند خود را از مسافرت منع مىمانند اين

جورى است كه اگر مسافرت كند، ايشان ناراحت حال آنها 

شوند، در اين صورت سفر مباح است، ولى اگر جورى است كه نمى

گردد، البتّه سفر معصيت و نماز در مسافرت موجب ايذاى ايشان مى

 چنين سفرى، تمام و روزه هم ساقط نيست.

 از شوهرش اطاعت كند -86

چون  -خدا و رسول استكه اطاعت امرشان، اطاعت از جمله كسانى

چنانچه در  »اطاعت زن از شوهر« است؛ -باشدمورد امر ايشان مى

 فرمايد:قرآن مجيد مى

»مردان قيام كنندگان و كارگذاران بر امور زنانند و اين به سبب 

 زيادتى است كه

______________________________ 
 .24 -23اسراء:  -(1)

 .8عنكبوت:  -(2)

 203ص:  آيين زندگى،
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خدا به مردان نسبت به زنان داده است كه آن عبارت است از 

زيادتى عقل و حسن تدبير و زيادتى قوّه وفهم و غير اينها و به واسطه 

نمايند بر زنها )از مهر، خوراك، مسكن و لباس(، آن چيزى كه نفقه مى

پس زنهاى صالحه اطاعت كنندگان خدايند در قيام نمودن به حقوق 

اند عفّت و عصمت و حفظ غياب شوهر نگاه دارندهشوهران خود، در 

از پيغمبر اكرم  472خود از مرد اجنبى و در ضبط و حفظ مال شوهر«.

صلى اهلل عليه و آله مروى است كه: »جايز نيست براى بشرى كه بشر 

كردم ديگرى را سجده نمايد و اگر جايز بود، هر آينه زن را امر مى

 473كه شوهر خود را سجده نمايد«.

 تمكين در امر زناشويى واجب است

د اخبار وارده در لزوم اطاعت زن از شوهر بسيار است، ولى باي

دانست هر چند تحصيل خشنودى شوهر در جميع امور، مستحب و 

مرغوب و براى زن بهترين عبادات است لكن قدر مسلّم از وجوب 

برداريهاى زناشويى و با اجازه او اطاعت شوهر در آنچه راجع به بهره

از خانه بيرون رفتن است هر چند براى ديدن، يا عيادت والدين باشد 

گردد، كه بر مىهر از خانه بيرون رود تا وقتىو اگر بدون رضايت شو

 نمايند.مالئكه آسمان و زمين و مالئكه رحمت و غضب، او را لعنت مى

 
 .34نساء:  -(1)  472
 .1/ ح 162/ 20شيعه: وسائل ال -(2)  473
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نيز تحصيل اذن شوهر در انفاقهاى مستحبّى كه از مال خودش 

طور كلّى، شرط صحّتش اذن كند، الزم است و در نذر زن بهمى

: حج واجب، زكات، شوهر است، بلى در انفاقهاى واجب از قبيل

خمس، نيكى به والدين و ارحام، اذن شوهر الزم نيست بلكه اگر نهى 

 اش ترتيب اثر بدهد.هم بكند، الزم نيست به نهى

و بالجمله، هرگاه زن، براى اطاعت امر پروردگارش، از شوهرش 

 اطاعت نمايد،

______________________________ 
 .34نساء:  -(1)

 .1/ ح 162/ 20عه: وسائل الشي -(2)

 204آيين زندگى، ص: 

در امورى كه گذشت، واجب يا مستحب، قطعاً از خدا و رسول 

 باشد.پيروى كرده و بهترين عباداتش مى

 همسرش را آزار ندهد -87

فرمايد: »هر كه زنى دارد كه او پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى

پذيرد تا آزارد، خداوند نمازها و كارهاى نيك آن زن را نمىرا مى

كه حقّ شوهرش را ادا كند و او را از خود خشنود سازد هر وقتى

ها را آزاد كند و مال فراوان صدقه چند تمام روزها روزه باشد و بنده

 شود«.اوّل كسى است كه داخل جهنّم مى دهد او
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سپس فرمود: »هر مردى كه زن خود را آزار رساند براى اوست آنچه 

درباره زن گفته شد و هركس بد رفتارى زنش را تحمّل كند و مزد 

اى كه صبر صبر خود را از خدا بخواهد، براى اوست در هر مرتبه

ه شده و براى كند مثل آنچه به حضرت ايّوب براى صبرش دادمى

آن زن است از وزر در هر شبانه روزى مانند ريگهاى بيابان و اگر 

كه شوهر را از خود راضى سازد، سرنگون وارد بميرد پيش از آن

ترين دركات جهنّم و هر كه زنى شود با منافقين در پايينجهنّم مى

كند، صبر كند و بر آنچه شوهر نفقه مىدارد كه با او موافقت نمى

گيرد و او را وادار به آنچه طاقت نمايد و بر شوهرش سخت مىنمى

كند، خداوند از او كار خيرى كه آتش را از او دور سازد، ندارد مى

 474فرمايد«.كه چنين است، بر او غضب مىپذيرد و تا وقتىنمى

 همسايگانش را نيازارد -88

بايد با همسايه با مهربانى و مالطفت سلوك كرد و احسان خود را از 

او دريغ نداشت؛ آنچه به آن نيازمند است، از او مضايقه نكرد و او را 

 مانند

______________________________ 
 .1/ ح 164 -163/ 20وسائل الشيعه:  -(1)

 205آيين زندگى، ص: 

 شريكى در مال خود دانست.

 
 .1/ ح 164 -163/ 20وسائل الشيعه:  -(1)  474
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خواهد پنهان باشد، بر او سالم كرد و از چيزهايى كه مى ]بايد[ -

 تفتيش نكرد.

هنگام مرض از او عيادت و به هنگام مصيبت، تعزيت و در عزا  -

 همراهى و در شادى به او تهنيت گفت.

اگر به عيبى از او آگاهى يافت، ]بايد آن را[ پوشانيد و اگر خطايى  -

 از او سر زد، عفو كرد.

واهد بر ديوار عملى كند، مانع نشود و اگر خواست و اگر بخ -

 اش گذارد، مانع نشود.ناودانى به فضاى همسايه

از اسباب خانه كه مورد لزومش هست، دريغ نداشت و بايد چشم  -

خود را از اهل و عيال همسايه پوشانيد و چون در خانه نباشد، از 

 اش غافل نشد.خانه

كرد و به آنچه مصلحت دين و با اوالدش مالطفت و مهربانى  -

 اش نمود.دنيايش باشد، راهنمايى

اش كرد و اگر قرض خواست، بايد اگر يارى خواست بايد يارى -

 قرضش داد.

اش اش باال برى كه هواى خانهبناى خانه خود را نبايد بدون اجازه -

 حبس گردد.

ايه شود، بايد براى همساز غذاهاى لذيذى كه به خانه آورده مى -

كه ميسّر نيست، بايد پنهان داشت تا اطفال فرستاد، يا در صورتى
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همسايه بويش را نشنوند و او را ناراحت كنند، شايد نتواند بر ايشان 

 تهيّه نمايد.

مردى از انصار نزد رسول خدا صلى اهلل عليه و آله آمد و عرض  -

كسى  امام و نزديكترين همسايهكرد: »در فالن محلّه خانه خريده

 است كه اميد به خيرش ندارم

 206آيين زندگى، ص: 

 و از شرّش آسودگى نيابم«.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله به على عليه السالم و سلمان و ابوذر و 

اش مقداد فرمود تا در مسجد به صداى بلند جار زنند: هر كه همسايه

ار را زدند، سپس از آزار او آسوده نباشد، ايمان ندارد و سه بار اين ج

آن حضرت با دست خود به هر چهل باب خانه كه در برابرش بود، 

سمت راست و چپ اشاره فرمود )يعنى تا چهل خانه از چهار طرف 

در مصحف  -475همسايه است و بايد حقّ آنها را رعايت كرد(«.

حضرت زهرا عليها السالم است: »كسى كه ايمان به خدا و روز جزا 

دارد و آزارد و ميهمانش را گرامى مىد را نمىدارد، همسايه خو

 476گويد، يا خاموش است«.خوب مى

فرمايد: »از ما نيست كسى كه با حضرت صادق عليه السالم مى -

از پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه  -477همسايه خود به خوبى رفتار نكند«.

 
 .1/ ح 666/ 2اصول كاىف:  -(1)  475
 .6/ ح 667مهان:  -(2)  476
 .11/ ح 668مهان:  -(3)  477
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و آله چنين رسيده: »هر كه همسايه خود را آزار رساند، خدا بوى 

فرمايد و جايش دوزخ است و بد جايگاهى بهشت را بر او حرام مى

است و از ما نيست كسى كه حقّ همسايه خود را ضايع سازد و هميشه 

ان كردم كه گمكرد تا اينجبرئيل به من سفارش همسايه را مى

 478همسايه از ارث برندگان خواهد شد«.

اش اش را بيازارد و كسى كه همسايهو نيز فرمود: »كسى كه همسايه -

و در غزوه  479از آزارش در امان نباشد، به بهشت نخواهد رفت«.

 480تبوك فرمود: »هركس همسايه خود را آزار رسانده، با ما نيايد«.

دند: »فالن زن روزها روزه روزى اصحاب به آن حضرت عرض كر -

 و شبها را به

______________________________ 
 .1/ ح 666/ 2اصول كافى:  -(1)

 .6/ ح 667همان:  -(2)

 .11/ ح 668همان:  -(3)

 .8/ ح 427/ 8مستدرك الوسائل:  -(4)

 .2/ ح 421همان:  -(5)

 .12/ ح 423همان:  -(6)

 
 .8/ ح 427/ 8مستدرك الوسائل:  -(4)  478
 .2/ ح 421مهان:  -(5)  479
 .12/ ح 423مهان:  -(6)  480
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 207آيين زندگى، ص: 

اش را به زبانش دهد لكن همسايهگذراند و صدقه مىعبادت مى

 آزارد«.مى

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »خيرى در آن زن نيست، او 

 اهل جهنّم است«.

آورد گفتند: »فالن زن فقط نماز واجبى و روزه ماه رمضان را بجا مى

 رساند«.و آزارى به همسايه نمى

و نيز فرمود: »همسايه بر سه قسم  481فرمود: »او اهل بهشت است«.

اى است كه اى كه سه حق دارد و آن همسايههمسايه اوّل: است:

دو حق دارد و آن همسايه مسلمان  كه:دوّم آن مسلمان و رحم باشد.

 482همسايه كافر كه فقط حقّ همسايگى دارد«. سوّم: است.

فرمايد: »ملعون است كسى كه حضرت صادق عليه السالم مى -

و نيز فرمود: »چون بنيامين از نزد يعقوب  -483اش را بيازارد«.همسايه

كنى، فرزندم را بردى و رفت، فرياد كشيد: خدايا! به من رحم نمى

رانده باشم، چشمم را گرفتى. خدا به او وحى كرد: اگر من آنها را مى

آيد آن م تا آنها را به تو رسانم لكن يادت مىكنشان مىزنده

گوسفندى را كه سر بريدى، بريان كردى و خوردى و فالن و فالن 

 
 .13/ ح 424 -423/ 8مستدرك الوسائل:  -(1)  481
 .14/ ح 424مهان:  -(2)  482
 .3/ ح 422مهان:  -(3)  483
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در همسايگى تو بودند و روزه داشتند و چيزى از آن را به آنها 

 484ندادى«.

در روايت ديگر است كه: »پس از آن شيوه حضرت يعقوب چنين  -

كشيد ا يك فرسخ راه جار مىشد كه هر صبح جارچى از منزل او ت

خواهد به منزل يعقوب بيايد و در شامگاه هم كه هركس چاشت مى

 خواهد به منزل يعقوب بيايد«.زد و هركس شام مىجار مى

______________________________ 
 .13/ ح 424 -423/ 8مستدرك الوسائل:  -(1)

 .14/ ح 424همان:  -(2)

 .3/ ح 422همان:  -(3)

 .4/ ح 429همان:  -(4)

 208آيين زندگى، ص: 

 حرامخوارى نكند -89

به معنى خوردن  -كه از گناهان كبيره شمرده شده -»اكل سحت«

مال حرام است و مراد از خوردن مال حرام، مطلق تصرّف است 

خواه به مصرف خوردن و آشاميدن برسد، يا به مصرف لباس و مسكن 

ند ولى متصرّف شده به صاحبش را مصرف نككه آنو غيره، يا اين

شود كه مال حرام را خورده نرساند، در تمام اين موارد گفته مى

 
 .4/ ح 429مهان:  -(4)  484
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چنانچه مراد از خوردن مال يتيم و مال ربوى، حرام بودن  است؛

تمام اقسام تصرّفات در مال يتيم و ربوى است نه خصوص خوردن و 

 آشاميدن.

ل حرام نيست و اى در حرمت جميع تصرّفات در ماو بالجمله، شبهه

كه تعبير از مال حرام به »سحت« شده آن است كه سحت سبب اين

به معنى برطرف شدن و زايل شدن است و مال مسحوت به معنى مال 

برده شده و از بيخ كنده شده است و چون مال حرام، بركت ندارد 

و تصرّف كننده در آن نفعى نخواهد برد، لذا از »حرامخوارى«، به 

اند. و ظاهر لفظ »سحت« جميع اقسام عبير فرموده»اكل سحت« ت

شود؛ يعنى هر مالى را كه شخص از راه مال حرام را شامل مى

نامشروع و حرام تصرّف كند، اكل سحت است هر چند معصيت و 

عقوبت در بعضى از آنها زيادتر از بعض ديگر است بلكه بعضى از آنها 

و آله است مانند »ربا« و  در حكم جنگ با خدا و پيغمبر صلى اهلل عليه

[ صدوق از بعضى در حكم كفر به خداست مانند »رشوه« چنانچه ]شيخ

 حضرت صادق عليه السالم روايت نموده كه حضرت فرمود:

»هر چيزى كه خيانت به امام شود پس آن سحت است و سحت 

گيرند و ها مىانواع بسيار دارد از آن جمله حقوقى است كه قاضى

ن بدكار و قيمت شراب و نبيذى كه مستى آور است و اجرتهاى زنا

كه حرمتش از شرع ظاهر شده، امّا ربا؛ يعنى سود خوردن پس از آن

 485رشوه در حكم، پس آن كفر به خداوند بزرگ است«.

 
 .26/ ح 362/ 1خصال:  -(1)  485
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______________________________ 
 .26/ ح 362/ 1خصال:  -(1)

 209آيين زندگى، ص: 

[ قريب به همين مضمون را هم در كتاب كافى از حضرت ]شيخ كلينى

 باقر عليه السالم نقل كرده است.

و نيز از آن حضرت روايت نموده كه فرمود: »سحت، قيمت مردار 

است وقيمت سگ )غير از سگ شكارى و سگ گلّه و مثل آنها( و 

 قيمت خمر و اجرت زانيه و رشوه در حكم و اجرت كاهن )كسى كه

شنود، آن را به مردم تسخير جن كرده و بعضى از اخبارى كه مى

شود كه تمام از اين احاديث و نظايرش دانسته مى 486رساند(«.مى

اقسام مال حرام، سحت است و حرمت و عقوبت در بعضى بيشتر است 

و از همه بدتر »رشوه خوارى« است كه در حكم كفر و ملعون پيغمبر 

 ت.صلى اهلل عليه و آله اس

 اقسام رشوه

 »رشوه« بر سه قسم است:

 رشوه در مقام حكم. -

 رشوه براى رسيدن به امر حرام. -

 رشوه براى رسيدن به امر مباح. -

 
 .5/ ح 93/ 17وسائل الشيعه:  -(1)  486
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دهند تا به نفعِ دهنده آن است كه به قاضى مى رشوه در حكم -

حكم كند، يا راه پيروزى برطرف را يادش دهد، هر چند حق با 

رشوه دهنده باشد و قاضى هم به حق حكم كند و چنانچه رشوه 

گرفتن و تصرّف كردن در آن حرام و از گناهان كبيره است، 

كرده همچنين رشوه دادن هم حرام است و دهنده و گيرنده لعنت 

 شده خداوندند.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »خدا رشوه دهنده و رشوه 

 كه واسطهگيرنده و آن

______________________________ 
 .5/ ح 93/ 17وسائل الشيعه:  -(1)

 210آيين زندگى، ص: 

و فرمود: »از رشوه بپرهيزيد جز اين  487بين آنهاست ]را[ لعنت كند«.

آن حقيقت كفر است و صاحبش بوى بهشت را نخواهد نيست كه 

 488شنيد«.

به عالوه رشوه دادن، كمك بر گناه است )اعانت بر اثم( بلى در 

كه ناچار و مجبور باشد، مانعى ندارد و همچنين هرگاه براى صورتى

اى جز رشوه دادن نباشد، آن هم جايز رسيدن به حق خود چاره

ش حرام است؛ چنانچه واسطه شدن است هر چند براى گيرنده گرفتن

در گرفتن رشوه و رساندن به رشوه گيرنده، يا واسطه شدن در كم يا 

 
 .523/ 1سفينة البحار:  -(1)  487
 .523/ 1سفينة البحار:  -(2)  488
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زياد دادن، تمام حرام است و در اخبار، واسطه »رائش« ناميده شده 

 است.

و نيز فرقى در رشوه نيست كه مال باشد مانند وجه نقد و ملك يا 

كه مل باشد مانند اينكه عمنفعت خانه و مغازه و نظايرش، يا اين

 عنوان رشوه براى قاضى، خيّاطى يا بنّايى كند.به

كه مدح و ثناى قاضى را و گاهى رشوه از قبيل قول است مثل اين

كند تا ميلش را متوجّه خودش كند و به نفعش حكم دهد و مى

 اى در حرمت تمام اين اقسام نيست.شبهه

چه از حضرت صادق عليه برد؛ چنانحرامخوارى بركت را از مال مى

السالم مروى است: »كسى كه مالى را از راه غير مشروع به دست 

شود بر او ساختمان و آب و گل )تا مال او را تلف آورد، مسلّط مى

 489كند(«.

اندازد ]كه آن حرام را[ ساختمان كند، پس مال و يعنى به خيالش مى

دنياى او نافع كند كه نه براى عمر خود را در آب و گلى صرف مى

 كهاست نه آخرتش و مثل اين

______________________________ 
 .523/ 1سفينة البحار:  -(1)

 .523/ 1سفينة البحار:  -(2)

 
 .298مهان:  -(3)  489
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 .298همان:  -(3)

 211آيين زندگى، ص: 

 اين قطعه از زمين مأمور بوده تا مالش را ببلعد.

شود؛ چنانچه رسول خدا صلى حرامخوارى مانع قبولى عبادات مى -

 فرمايد:اهلل عليه و آله مى

»هرگاه كسى لقمه حرامى بخورد و جزء بدنش بشود، تمام مالئكه 

و نيز فرموده كه: »عبادت  -490كنند«.آسمانها و زمين او را لعنت مى

 491كردن با حرامخوارى مانند بنا كردن روى رمل است«.

شود و بنا كننده از يعنى چنانچه بنا بدون شالوده محكمى، خراب مى

كند، آن بى بهره است، عبادت كسى هم كه از حرام پرهيز نمى

 بخشد.اى نمىفايده

فرمايد: »كسى كه لقمه حرامى رسول خدا صلى اهلل عليه و آله مى -

بخورد تا چهل شب نمازش قبول و تا چهل روز دعايش مستجاب 

شود و هر گوشتى كه در بدن او از حرام روييده شود، پس آتش نمى

به آن سزاوارتر است و جز اين نيست كه اين لقمه هم گوشت را در 

 492روياند«.بدن مى

 
 .244/ 1سفينة البحار:  -(1)  490
 .299مهان:  -(2)  491
 .24مهان:  -(3)  492
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دارد دعايش مستجاب گردد، و نيز فرمود: »كسى كه دوست مى -

شخصى به آن  -493پس بايد پاكيزه كند خوراك و كسب خود را«.

»دوست دارم دعايم مستجاب شود حضرت حضرت عرض كرد: 

فرمود: خوراك خودت را پاك كن و حرام را به شكم خودت 

 داخل مكن«.

و خداوند به عيسى بن مريم فرمود: »به ظلم كنندگان از  -

كه مال حرام در تصرّف شماست اسرائيل بگو مرا نخوانيد در حالىبنى

 494كنم«.كه اگر در آن حال مرا بخوانيد، شما را لعنت مى

______________________________ 
 .244/ 1سفينة البحار:  -(1)

 .299همان:  -(2)

 .24همان:  -(3)

 .139عدّة الداعى:  -(4)

 .140عدّة الداعى:  -(5)

 212آيين زندگى، ص: 

 كم فروشى نكند -90

 
 .139عّدة الداعى:  -(4)  493
 .140عّدة الداعى:  -(5)  494
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»كم فروشى« از جمله صفاتى است كه خداوند در قرآن مجيد به 

عذاب شديد داده است و چنانچه از آيات قرآن  دارندگانش وعده

شود كم فروش، به روز جزا و حساب روز قيامت ايمان استفاده مى

ندارد؛ زيرا اگر يقين بلكه گمان مسؤوليت داشت كه در روز قيامت 

شود و هر چه به مردم كم داده از او مطالبه از او بازخواست مى

شد و اگر ايمان ىخواهد شد، هرگز به چنين خيانتى حاضر نم

دانست كه هر چند صاحب حق، غافل و بى خبر از داشت، مى

 خيانتش باشد، امّا پروردگار عالم، حاضر و مراقب اعمال اوست.

نويسد: »رسول خدا صلى اهلل عليه و در تفسير منهج الصادقين مى -

آله فرمود: پنج خصلت ذميمه است كه با پنج مصيبت و بال همراه 

 است:

هيچ گروهى نيستند كه پيمان شكنى كنند مگر خدا دشمن را بر [ 1]

 فرمايد.ايشان مسلّط مى

كه [ و هيچ گروهى نيستند كه به غير حكم خدا حكم كنند مگر اين2]

 تهيدستى در ميانشان آشكار شود.

[ و هيچ گروهى نباشند كه در ميانشان فاحشه )نابايست( پيدا شود 3]

 پيدا شود.كه مرگ در آنها مگر اين

اى نباشند كه كم سنجيدن و كم پيمودن را پيشه كنند [ و هيچ فرقه4]

كه از نباتات و قوتها محروم گردند و به قحط و غال مؤاخذه مگر اين

 شوند.
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كه [ و هيچ گروهى نباشند كه زكات را به مستحقان نرسانند مگر اين5]

 شود«.باران از ايشان باز گرفته مى

فرمايد: »هركس در كيل و پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -

آورند و در ميان دو وزن خيانت كند فردا او را به قعر دوزخ در مى

 گويند: ايندهند و به او مىكوه آتش جايش مى

 213آيين زندگى، ص: 

 كوهها را وزن كن و او هميشه به اين عمل مشغول است«.

اى بود كه بيمار شد، به عيادتش د: »مرا همسايهگويمالك دينار مى -

زد كه دو كوه آتش قصد مرا رفتم، در كار جان دادن بود و بانگ مى

نمايد. كنند. گفتم: اى مرد! اين محض خيال است كه به تو مىمى

گفت: نه چنين است بلكه حقّ است؛ زيرا مرا دو مكيال بود يكى 

گرفتم و اين زايد مىو بهدادم ناقص و ديگرى زايد به ناقص مى

 عقوبت آن است«.

 كم دادن به شماره هم حرام است

در حكم كم دادن به كيل و وزن، كم دادن به شماره است. چيزهايى 

شود، كم دادنش كه مانند پارچه و زمين به ذرع و متر داد و ستد مى

يك سانتيمتر هم كه كم بدهد، كم فروشى بر او  هم به شماره است.

شود مانند تخم مرغ، كه به شماره معامله مىكند و چيزهايىمىصدق 

اگر كمتر بدهد و صاحبش نفهمد، كم فروشى است و آنچه درباره 
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شود؛ چنانچه شيخ انصارى كم فروشان گفته شد، شامل او هم مى

 قدس سره در مكاسب محرّمه بيان فرموده است.

 شودبه طرف، بدهكار مى

اش مشغول و به دارى كه كم داده، ذمّهكم فروش نسبت به آن مق

طرف، بدهكار است و واجب است آن را در وجه مشترى بپردازد و 

كه اش به نسبت ارث بدهد و در صورتىاگر مرده است، بايد به ورثه

شناسد )بنابر احتياط با اجازه حاكم شرع( از طرف اصلًا او را نمى

 صاحبش صدقه دهد.

داند، بايد با مشترى به كم داده اصلًا نمى كه مقدارى را كهدر صورتى

مبلغى مصالحه كند و در صورت وفاتش، با ورثه و اگر مجهول باشد، با 

 حاكم شرع مصالحه را انجام دهد.

 214آيين زندگى، ص: 

 حقّه بازى هم كم فروشى است

آن است كه صاحب مال آن  -كه گذشتچنان -حقيقت كم فروشى

عامله واقع شده، به مشترى ندهد بلكه كمتر مقدار جنسى كه بر آن م

بدهد؛ خواه به حسب كيل و وزن، درست و مطابق باشد لكن چيز بى 

قيمتى را جزء آن جنس كرده باشد مثلًا صد من گندم فروخته و 

كند لكن پنج من خاك جزئش همان صد من را تسليم مشترى مى

 كرده است كه در اين صورت، پنج من گندم كم داده است!
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يا ده من شير به مشترى فروخته و داده لكن يك من آب داخلش 

 كرده و در حقيقت نُه من شير داده است!

يا حلب روغنى به وزن پنج من فروخته در حالى كه سنگى به وزن 

 نيم من در آن انداخته است!

كه از يك من كمتر بدهد يا قصّاب يك من گوشت بفروشد بدون اين

 مقدار معمول بيشتر بدهد!ولى استخوانش را از 

يا جنس خشكبارى كه بايد به همان حالت خشكى وزن شود و فروش 

را جاى مرطوبى بگذارد، يا مقدارى آب به آن مخلوط كند رود، آن

 تر شود! تمام اين موارد كم فروشى و گناه كبيره است.تا سنگين

 496در معامله نكند 495غش -91

جنس ديگر را كه ارزشش كمتر است كه انسان مقدارى از در صورتى

 جزء آن كند

______________________________ 
خيانت كردن، گول زدن، خدعه كردن، كدورت، آميزش  -(1)

چيزى كم بها در طال و نقره و مشك و شراب، آميزش چيزى كم 

 قيمت با چيزى گرانبها، خدعه و مكر، شيله و پيله )فرهنگ معين(.

 
كر، شيله و م  خيانت كردن، گول زدن، خدعه كردن، كدورت، آميزش چيزى كم هبا در طَل و نقره و مشك و شراب، آميزش چيزى كم قيمت با چيزى گرانبها، خدعه  -(1)    495

 .و پيله) فرهنگ معني(
 .اين حبث در چاپ گذشته اين كتاب در دو قسمت جدا از هم ذكر شده بود كه در اين چاپ بدون تصّرف در اصل، مطالب در هم تلفيق شده است -(2)  496
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پ گذشته اين كتاب در دو قسمت جدا از هم اين بحث در چا -(2)

ذكر شده بود كه در اين چاپ بدون تصرّف در اصل، مطالب در هم 

 تلفيق شده است.

 215آيين زندگى، ص: 

و به همان وزن مورد نظر به مشترى تحويل دهد، غش در معامله 

كه ده من فروشد در حالىمثلًا صد من گندم اعال را مى كرده است؛

گندم متوسّط به آن ضميمه كرده، يا يك من روغن حيوانى اعال 

كه مقدارى روغن نباتى، يا پيه به آن مخلوط فروشد در حالىمى

 و غشّ در معامله است.كرده و نظايرش، تمام حرام 

 تعريف غش به تعبير ديگر]

فروشد با چيز غش در معامله مخلوط كردن جنسى است كه مى [

طورى كه آشكار نباشد مانند مخلوط كردن شير با آب، يا ديگرى به

عنوان خوب فروختن و از خوب و بد يك جنس را يكى كردن و به

 اقسام خدعه با مردم و حرام و گناه است.

ه در فرمايد: »اخبارى كشيخ قدس سره در مكاسب محرّمه مى -

حرمت غش رسيده متواتر است از آن جمله شيخ صدوق نقل نموده 

كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: كسى كه با مسلمانى در 

خريد و فروش، غش كند از ما نيست وروز قيامت با طايفه يهود 

كند، مسلمان نيست و شود؛ زيرا كسى كه با مردم غش مىمحشور مى

ه با ما غش كند، از ما نيست و كسى كه با سه مرتبه فرمود: كسى ك
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دارد و اش بر مىبرادر مسلمانش غش كند، خداوند بركت را از روزى

اش را خراب فرموده و به خودش واگذارش معيشت و زندگى

از حضرت باقر عليه السالم روايت نموده كه: »رسول  -497فرمايد«.مى

دم فروشى عبور كرد و خدا صلى اهلل عليه و آله در بازار مدينه به گن

فرمود: خوب گندمى دارى. پس دست خود را در وسط آن نمود و 

مقدارى بيرون آورد، ديد وسطش گندم خرابى است، پس به صاحب 

 آن فرمود:

 498خيانت كردى و با مسلمانان غش نمودى«.

______________________________ 
 -334عمال: مكاسب محرّمه )بحث غش در معامله(؛ عقاب األ -(1)

336 . 

 .8/ ح 282/ 17وسائل الشيعه:  -(2)

 216آيين زندگى، ص: 

و در روايت حلى است كه از حضرت صادق عليه السالم پرسيد از  -

شخصى كه دو نوع از يك جنس دارد، يكى گران و خوب و ديگرى 

پست و ارزان، پس هر دو را مخلوط كند و به يك قيمت بفروشد، 

طور معامله نكند مگر با مسلمانان غش كند و اين حضرت فرمود: »نبايد

 را به مشترى بگويد«.كه مخلوط بودن آناين

 
 .336 -334مكاسب حمّرمه) حبث غش در معامله(؛ عقاب األعمال:  -(1)  497
 .8ح  /282/ 17وسائل الشيعه:  -(2)  498
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داوود بن سرحان از آن حضرت پرسيد: »دو قسم مسك داشتم يكى  -

تر و ديگرى خشك، پس مسك تر را فروختم و مسك خشك را به 

 را تر كنم تا به مصرفخرند، آيا جايز است كه آنهمان قيمت نمى

 فروش برسد؟«.

را كه مشترى را خبر دهى كه آنحضرت فرمود: »جايز نيست مگر آن

 اى«.تر كرده

فرمايد: »رسول خدا صلى اهلل عليه و حضرت باقر عليه السالم مى -

آله در بازار مدينه به طعامى )گندم يا جو( گذشت، به صاحبش 

 فرمود: خوب طعامى است! قيمتش چيست؟ پس ملهم شد كه دست

در وسطش كند و مشتى بيرون آورد؛ معلوم شد وسطش خراب است 

و ظاهرش خوب، رسول خدا صلى اهلل عليه و آله به او فرمود: جمع 

و نيز  -499كردى بين خيانت كردن و غش نمودن با مسلمانان«.

فرمود: »كسى كه با مسلمانى در خريدن يا فروختن غش كند، پس از 

شود؛ زيرا يهود بيش از هود محشور مىمسلمانان نيست و در قيامت با ي

 500كنند«.همه با مسلمانان غش مى

كه در دلش غش همچنين فرمود: »كسى كه بخوابد در حالى -

كند كردن با برادر مسلمانش باشد، در سخط خدا خوابيده و صبح مى

كه توبه كند و در غضب خدا و همين طور در سخط خداست تا وقتى

 
 .8/ ح 282/ 17وسائل الشيعه:  -(1)  499
 .10مهان: ح  -(2)  500
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د و اگر در اين حال بميرد، بر دين اسالم دست از غش كردن بردار

 نمرده است، پس سه مرتبه فرمود: بدانيد هر كه

______________________________ 
 .8/ ح 282/ 17وسائل الشيعه:  -(1)

 .10همان: ح  -(2)

 217آيين زندگى، ص: 

با مسلمانان غش كند از آنان نيست و هر كه با برادر مسلمانش غش 

بندد دارد و راه معيشتش را مىكند، خداوند بركت را از رزقش بر مى

حضرت صادق عليه السالم به  -501فرمايد«.و به خودش واگذارش مى

مردى كه آرد فروش بود، فرمود: »از غش كردن بپرهيز؛ زيرا 

در مالش غش كرده خواهد شد و اگر  هركس با ديگرى غش كند،

 502مالى ندارد، با اهلش غش كرده خواهد شد«.

 احتكار نكند -92

»احتكار« جمع آورى و نگهدارى قوت مردم است؛ مانند گندم وجو 

كه مورد احتياج و برنج و روغن به انتظار گران شدنش و در صورتى

برطرف كند،  مردم باشد و چيز ديگرى هم يافت نشود كه نيازشان را

 حرام و از گناهان كبيره است كه بر آن وعده آتش داده شده است.

 
 .11/ ح 283/ 17وسائل الشيعه:  -(1)  501
 .7/ ح 281مهان:  -(2)  502
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فرمايد: »جبرئيل به من خبر پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -

داد كه در جهنّم يك وادى را ديدم كه در آن آتش، افروزان و 

جا جاى كيست؟ گفت: سه جوشان است. از مالك جهنّم پرسيدم: اين

و نيز  -504«.503احتكار كنندگان، شرابخواران و قوّادانطايفه: 

و نيز  -505كند مگر شخص گنهكار«.فرمايد: »احتكار نمىمى

را فرمايد: »هر مردى كه قوت مردم را بخرد و تا چهل روز آنمى

كه مسلمانان در گرانى واقع شوند، گناهى نگاه دارد به انتظار اين

 كرده كه اگر تمام آن قوت را

______________________________ 
 .11/ ح 283/ 17وسائل الشيعه:  -(1)

 .7/ ح 281همان:  -(2)

كسى كه واسطه شهوترانى ديگران است، ديّوث، قرمساق  قوّاد: -(3)

 )فرهنگ معين(.

 .11/ ح 426/ 17وسائل الشيعه:  -(4)

 .8همان: ح  -(5)

 218آيين زندگى، ص: 

 
 .قّواد: كسى كه واسطه شهوتراىن ديگران است، ديّوث، قرمساق) فرهنگ معني( -(3)  503
 .11/ ح 426/ 17وسائل الشيعه:  -(4)  504
 .8مهان: ح  -(5)  505
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بفروشد و پولش را صدقه بدهد، كفّاره آن گناهى كه كرده 

و نيز در چند روايت پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله  506شود«.نمى

 كنندگان را ملعون ناميده است. احتكار

فرمايد: »در يك شب بر [ مى]رسول خدا صلى اهلل عليه و آله -

كه جمعى از بنى اسرائيل عذابى نازل شد و صبح كردند در حالى

چهار صنف از ايشان هالك شده بودند: طبل زنندگان، آوازه 

 507خوانان، احتكار كنندگان و صرّافانى كه رباخوار بودند«.

فرمايد: »كسى كه بيش از چهل روز احتكار كند، بوى و نيز مى -

كه بوى بهشت از پانصد سال راه، يافت بهشت را نخواهد يافت با اين

شود و جز اين نيست كه بوى بهشت بر او حرام است چه رسد به مى

فرمايد: »هركس قوت مردم را به انتظار و نيز مى -508خود بهشت«.

ه دارد، از خداوند بيزار و بريده شده و خدا هم گرانى تا چهل روز نگ

 509از او بيزار است«.

كه مورد بايد دانست هرگاه كسى طعام را نگهدارى كند در صورتى

شود كه ضرورت و احتياج مردم نباشد، يا اگر باشد، ديگرى يافت مى

كه براى مصرف شود، يا اينبه آنها بفروشد و رفع احتياجشان مى

گه داشته نه براى گرانفروشى، در هر يك از اين سه اش نخانواده

صورت، احتكار حرام نيست و در غير آن، حرام و گناه كبيره است و 

حاكم شرع بايد او را به فروختن آن به قيمتى كه راضى شود، مجبور 
 

 .6/ ح 425/ 17وسائل الشيعه:  -(1)  506
 .2/ ح 273/ 13مستدرك الوسائل:  -(2)  507
 .1مهان: ح  -(3)  508
 .9/ ح 275مهان:  -(4)  509
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نمايد و اگر خواست اجحاف كند، باز حاكم شرع نرخ عادالنه قيمت 

 فروشد.ه نيازمندان مىرا به او پرداخته و گندمش را ب

 گرانفروشى نكند -93

»گرانفروشى« مانند غش در معامله، غبن است و آن فريب دادن 

 فروشنده است

______________________________ 
 .6/ ح 425/ 17وسائل الشيعه:  -(1)

 .2/ ح 273/ 13مستدرك الوسائل:  -(2)

 .1همان: ح  -(3)

 .9/ ح 275همان:  -(4)

 219زندگى، ص:  آيين

در قيمت؛ يعنى جنس را زيادتر از ارزشى كه دارد به كسى كه از 

 قيمت آن بى خبر است، بفروشد.

فرمايد: »فريب دادن و به زيادتر از حضرت صادق عليه السالم مى -

قيمتش فروختن به كسى كه بى خبر است )و به صاحب جنس 

 اطمينان و وثوق دارد( سحت است«.

 رمايد: »فريب دادن مؤمن در معامله حرام است«.فو نيز مى -
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و در روايت ديگر فرمود: »كسى را كه به تو وثوق دارد، فريب  -

 مده؛ زيرا فريب دادنش حالل نيست«.

 در وصيّت تعدّى نكند -94

به ستم و تعدّى  -تمام يا بعض آنها -مسلمان حقيقى درباره ورثه خود

كند، به اين معنى كه مثلًا بعضى را از ارث محروم ويا به وصيّت نمى

 بعضى ديگر، بيشتر ميل كند.

تواند تا ثلث مال خود را وصيّت كند اگر وارث غنى باشد، موصى مى

نچه بعضى از و بيشتر از آن موقوف بر اذن وارث است و چنا

وارثهايش فقير يا صاحب صالح وتقواى بيشترى باشند، موصى 

تواند از ثلث مالش چيزى براى او وصيّت كند كه زيادتر از حقّ مى

 ارث به او بپردازند.

اگر وارث، فقير باشد، بهتر آن است كه وصيّت نكند، يا بيش از سدس 

نياز شدن  )يك ششم( يا خمس )يك پنجم( وصيّت ننمايد؛ زيرا بى

وارث فقير، خودش از بهترين مصارف خير است؛ زيرا صله رحم است 

 مخصوصاً اگر صغير باشد.

فرمايد: »وصيّت كردن به حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم مى -

 خمس دارايى نزد من

 220آيين زندگى، ص: 
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بهتر است كه به ربع وصيّت كنم و وصيت به ربع نزد من از ثلث بهتر 

كسى كه به ثلث دارايى خود وصيّت كند، چيزى را ترك  است و

توانسته وصيّت كند و به ورثه نكرده است؛ )يعنى آنچه را كه مى

 چيزى نرساند، كرده است(«.

فرمايد: »مستحب است شخص وصيّت حضرت رضا عليه السالم مى -

كند مقدارى از مالش را به خويشاوندانش كه جزء ورثه او نيستند، 

بدهند و كسى كه چنين وصيّت نكند، هنگام مردنش عملش به 

و شايد جهت معصيت بودنش  510نافرمانى خداوند تمام شده است«.

كه يكى از واجبات مهمّ  -اين باشد كه در آن ساعت، صله ارحام

كه ترك چنين وصيّتى اطاعت نكرده است و در صورتى -الهى است

پيش مردم قطع رحم باشد مثلًا شخص ثروتمندى است و رحم فقير 

غير وارثى نيز دارد، پس حرام قطعى و از گناهان كبيره است؛ 

 چنانچه گذشت.

 تقسيم تركه مطابق دستور

دن بيش از ثلث دارايى، جايز نيست بالجمله براى شخص، وصيّت كر

و اگر چنين كرد، بر وصى الزم است كه فقط به مقدار ثلث به 

 وصيّتش عمل كند مگر آنچه را كه وارث اذن دهد.

 
 .298فقه الرضا عليه السَلم:  -(1)  510
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و نيز وصيّت كردن در امور حرام جايز نيست و بر وصى واجب است 

را ترك كند و در امور خيريّه صرف كه اگر موصى وصيّت كرده آن

 نمايد.

و نيز محروم كردن بعضى از ورثه از ارث جايز نيست و بر وصى 

واجب است كه ارث او را مطابق آنچه خدا معيّن فرموده به او بدهد 

)براى دانستن مسائل وصيّت، به رسائل عمليّه و كتب فقهى مراجعه 

 شود(.

______________________________ 
 .298فقه الرضا عليه السالم:  -(1)

 221دگى، ص: آيين زن

و نيز ثروتمندى كه وارث از طبقه اوّل ارث )مانند: اوالد و والدين( 

دارد هرگاه از طبقه دوّم )مانند: برادر و خواهر( يا از طبقه سوّم ارث 

)مانند: عم و عمّه و خال و خاله( رحم تهيدستى داشته باشد، بايد 

د و اگر وصيّت كند كه مقدارى از مال او را به آن رحم فقير بدهن

اين وصيّت را ترك كند و عرفاً قطع رحم باشد، گنهكار مرده است 

 چنانچه گفته شد.

كه پسر عمّ  -حضرت صادق عليه السالم وصيّت فرمود به حسن افطس

 هفتاد اشرفى از مال آن حضرت بدهند. -آن حضرت بود
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و نيز درباره چند نفر ديگر از ارحام وصيّت فرمود كه مقدارى از مال 

كنى به كسى حضرت به آنها دهند. يك نفر گفت: اى آقا! عطا مى آن

 خواست با كارد تو را بكشد؟كه حمله بر تو كرد و مى

خواهى من از آن كسان نباشم كه خدا مدح كرده امام فرمود: مى

 ايشان را به صله كردن رحم و در وصف ايشان فرموده:

بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ »وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ 

 511الْحِسَابِ«.

 ستمديدگان را يارى كند -95

يارى كردن مظلوم، نهى از منكرِ عملى است، پس كسى كه ستمديده 

 را يارى نكند يكى از بزرگترين واجب الهى را ترك كرده است.

فرمايد: »كسى كه يكى از حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم مى -

اى از حاالتش )مانند اش به او پناهنده شود در پارهبرادران دينى

 پناهنده شدن براى دفع ستمگرى از او(

______________________________ 
 .21رعد:  -(1)

 222آيين زندگى، ص: 

پس او را پناه ندهد و با توانايى از او يارى نكند، پس يارى خدا را از 

خودش بريده است«. يعنى خداى تعالى كه ولىّ هر مؤمنى است 

 
 .21رعد:  -(1)  511
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نسبت به ترك كننده يارى مؤمن، خدا وليّش نيست و كارش را به 

 فرمايد.خودش واگذار مى

كمك فرمايد: »هيچ مؤمنى نيست كه حضرت صادق عليه السالم مى -

كه خداى تعالى تواند مگر آنكه مىبه مؤمن را ترك كند در حالى

 فرمايد«.او را در دنيا و آخرت ذليل مى

فرمايد: »نبايد يكى از شما در محلّى كه حضرت باقر عليه السالم مى -

كشد، يا ستمى به او زند، يا به ناحق مىسلطان ظالمى، مظلومى را مى

كه او را )آن شخص حاضر( يارى كند، حاضر شود در حالىمى

كند؛ زيرا يارى كردن مؤمن بر مؤمن، حقّ واجبى است از نمى

كه حاضر باشد و هرگاه حاضر نباشد چنين واجبات الهى در صورتى

گويد: »با پسر عمويم عمرو بن قيس مى -512تكليفى متوجّه او نيست«.

لسالم وارد در قصر بنى مقاتل بر حضرت ابى عبداللَّه الحسين عليه ا

شديم، بر آن حضرت سالم كرديم )پس از گفتگوى مختصرى( به ما 

ايد كه يارى من كنيد؟ من گفتم: مردى عيالوارم و نزد فرمود: آمده

شود و دوست دانم عاقبت كار چه مىمن اموال مردم است و نمى

ندارم امانت كسى را ضايع كنم و پسر عمويم هم همين را در پاسخ 

 سالم گفت.امام عليه ال

كنيد، پس از اين بيابان پس حضرت فرمود: حاال كه يارى من نمى

دور شويد كه مبادا ناله مرا بشنويد و مرا ببينيد جز اين نيست هركس 

 
 .590/ 2سفينة البحار:  -(1)  512
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ناله بى كسى ما را بشنود، يا ما را ببيند و يارى مان نكند حق است بر 

 513خدا كه او را به روى در آتش اندازد«.

فرمايد: »عالمى از يهود را در قبرش لسالم مىحضرت صادق عليه ا -

كه روزى تازيانه عذاب زدند كه قبرش از آتش پر كرد، براى آن

 بدون وضو نماز خوانده بود و بر

______________________________ 
 .590/ 2سفينة البحار:  -(1)

 .590/ 2سفينة البحار:  -(2)

 223آيين زندگى، ص: 

رسول خدا صلى  -514او را يارى نكرده بود«.اى گذشته و ستمديده

فرمايد: »بايد مؤمن را چه ظالم و چه مظلوم يارى اهلل عليه و آله مى

كرد، پس اگر ظالم باشد، او را از ستم كردن باز دارد و اگر ستمديده 

است، او را در گرفتن حقّش از ستمگر يارى كند و او را ترك نكند و 

 وانگذارد«.

فرمايد: »نيست مؤمنى كه يارى نكند يه السالم مىحضرت صادق عل -

كه خداوند اورا برادر دينى خود را در حالى كه بتواند مگر اين

 اش نكند«.واگذارد و در دنيا و آخرت يارى

 
 .590/ 2سفينة البحار:  -(2)  513
 .590/ 2سفينة البحار:  -(1)  514
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از حضرت باقر عليه السالم است: »كسى كه نزد او عيب برادر  -

نكند در مؤمنش ذكر شود، پس او را يارى نكند و از او عيب را دفع 

 فرمايد«.تواند، خداوند او را در دنيا و آخرت رسوا مىكه مىحالى

شود كه وجوب يارى از اين حديث و روايتهاى ديگر معلوم مى

كردن مظلوم، اختصاص به مظلوم بودن از جهت مال و بدن ندارد 

بلكه از جهت آبرو هم هست؛ زيرا آبروى مؤمن مانند خون و مال او 

چه ريختن خونش و بردن مالش جايز نيست، ريختن محترم است چنان

آبرويش هم حرام است و در روايات تهديدهاى سخت بر اين امر 

شده است و چنانچه يارى كردن مؤمن در جلوگيرى از كشته شدنش 

و همچنين برده شدن مالش واجب است، همچنين يارى كردنش در 

 باشد.حفظ آبرويش واجب مى

فرمايد: »كسى كه عيب برادر يه و آله مىرسول خدا صلى اهلل عل -

دينى خود را بشنود پس آن عيب را از او رد كند، خدا هزار باب شرّ 

كه فرمايد و اگر رد نكند با اينرا در دنيا و آخرت از او رد مى

 515تواند، پس گناه او هفتاد برابر غيبت كننده است«.مى

ظلومى نيست كه بايد دانست كه وجوب كمك مظلوم منحصر به آن م

 از

______________________________ 
 .590/ 2سفينة البحار:  -(1)

 
 .) حبث غيبت(46مكاسب حمّرمه:  -(2)  515
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 )بحث غيبت(. 46مكاسب محرّمه:  -(2)

 224آيين زندگى، ص: 

كند بلكه هر كس خبر دار شود و بتواند رفع شخص، طلب يارى مى

شود، بلى اگر آن مظلوم استنصار ستم از مؤمن بكند، بر او واجب مى

 شود.لب كمك نمود(، وجوب كمك، مؤكّد و شديد مىكرد )ط

فرمايد: »كسى كه بشنود ناله پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -

گويد: اى مسلمانان! به فرياد من برسيد، پس او را شخصى را كه مى

حضرت  -516اجابت نكند )و او را فرياد رسى ننمايد( مسلمان نيست«.

اش حاجتى از او د: »كسى كه برادر دينىفرمايصادق عليه السالم مى

تواند ولى آن را انجام ندهد، خداوند بر او كه مىبخواهد و با اين

فرمايد كه او را در قبرش مارى بزرگ )از مارهاى دوزخ( مسلّط مى

 گزد«.مى

و در حديث ديگر است كه: »تا قيامت به اين عذاب گرفتار خواهد 

 «.بود، هر چند آمرزيده شده باشد

كند كسى يارى كردن و مواسات با برادر فرمايد: »ترك نمىنيز مى -

شود به يارى كردن و مواسات كه مبتال مىمسلمان خود را مگر اين

نمودن با كسى كه از او هيچ اجرى نداشته باشد بلكه برايش وزر و 

 گناه است«.

 
 .1/ ح 141/ 15وسائل الشيعه:  -(1)  516
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 و به اين مضمون چندين روايت رسيده است.

فرمايد: »گناهانى كه سبب بال آمدن حضرت سجاد عليه السالم مى -

 شود، فرياد رسى از بيچاره نكردن است«.مى

فرمايد: »كسى كه برادر مؤمن حضرت صادق عليه السالم مى -

اش، فرياد رسى كند، غم او را اش را هنگام شدّت گرفتارىبيچاره

اش كند، خداوند براى او به طرف سازد و در انجام حاجتش يارىبر

فرمايد كه يكى از آنها را به او رحمت واجب مى 72سبب اين عمل، 

 فرمايد كه به سبب آن، امرعنايت مى

______________________________ 
 .1/ ح 141/ 15وسائل الشيعه:  -(1)

 225آيين زندگى، ص: 

رحمت ديگر را براى ترسها  71فرمايد و ح مىمعيشت دنيايش را اصال

فرمايد: »كسى و نيز مى -517فرمايد«.و سختيهاى قيامتش ذخيره مى

كه خداى كه در برآوردن حاجت برادر مؤمن خود بكوشد تا اين

تعالى آن حاجت را به دست او جارى فرمايد، خداوند ثواب حج و 

نويسد و را برايش مىعمره و روزه و اعتكاف دو ماه در مسجد الحرام 

اگر آن حاجت به دستش جارى نشد، ثواب يك حج و عمره برايش 

و نيز فرمود: »خداى تعالى به حضرت داوود وحى  -518نويسد«.مى

آيد و من او اى از بندگان من با يك حسنه نزد من مىفرمود كه بنده

 
 .1/ ح 370/ 16عه: وسائل الشي -(1)  517
 .2/ ح 369مهان:  -(2)  518
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برم. گفت: خداوندا! آن حسنه كدام است؟ فرمود: را به بهشت مى

اى را اگر چه به يك خرما باشد؟ كند از مؤمنى غمى و بليّهدفع 

حضرت داوود عرض كرد: خداوندا! سزاوار است كسى كه تو را 

 519شناخت، از تو اميدش را نبرد«.

اخبارى كه در اين باره رسيده، بسيار است و به همين مقدار اكتفا 

 شود.مى

ود و بتواند شهرگاه مسلمان مظلومى را ببيند كه بر او ستم مى

در اين  ظلم مالى، بدنى و عرضى اش كند و نكند، مسؤول است،يارى

 كند.جهت فرق نمى

پردازند، يا دزد مالش را كه حقّش را به او نمىمثل اين »ظلم مالى«

توانيد نگذاريد، اگر اعتنا نكرديد، مسؤول برد و شما مىدارد مى

 هستيد.

اش را زند، يا بچّههمسرش را مىكه مردى دارد مثل اين »ظلم بدنى«

توانيد مانع ظلمش شويد، اگر اعتنا نكرديد، مسؤول زند و شما مىمى

هستيد و در عقبات قيامت، تو هم مثل ظالم، معاقب هستى؛ چون 

توانستى از مظلوم دفاع كنى و نكردى، اين هم يك نوع شركت مى

 در ظلم است.

______________________________ 
 .1/ ح 370/ 16وسائل الشيعه:  -(1)

 
 .9/ ح 373مهان:  -(3)  519
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 .2/ ح 369همان:  -(2)

 .9/ ح 373همان:  -(3)

 226آيين زندگى، ص: 

بينى پشت سر يك نفر از او بدگويى كه مىمثل اين »ظلم عرضى«

نمايند، در صورتى كنند و غيبتش را مىشود، عيبش را آشكار مىمى

ر مسلمان توهين كه بتوانى از او دفاع كنى و بگويى: چرا به يك نف

بريد و دفاع نكنى، مسؤول كنيد؟ به چه حقّى آبرويش را مىمى

هستى، چطور همين طور گوش بگيرى كه مؤمنى را هتك كنند! 

گاهى در حضور خودش به او توهين نمايند كه حكمش شديدتر 

 است.

 اسراف نكند -96

ز »اسراف« به معنى تجاوز از حد و زياده روى كردن است و آن يا ا

جهت كمّيّت است كه صرف كردن مال است در موردى كه شرعاً يا 

عقلًا سزاوار نيست هر چند به مقدار درهمى باشد و يا از جهت كيفيّت 

است و آن صرف كردن مال است در موردى كه سزاوار است لكن 

كه لباسى به قيمت پانصد تومان مانند اين بيشتر از آنچه شايسته است

كه لباسى كه اليق به حال و شأن بخرد و آن را بپوشد در حالى

 اوست، بايد معادل صد تومان باشد.

اند و بعضى، صرف مال را در موردى كه سزاوار نيست، »تبذير« گرفته

 اند.و صرف مال را در زيادتر از آنچه سزاوار است، »اسراف« دانسته
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فرمايد: »براى اسراف كننده حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم مى -

خورد آنچه را كه سزاوارش نيست سه نشانه است: يكى آن كه مى

حال و شأن او نيست پوشد آنچه را كه سزاوار واليق بهبخورد و مى

حضرت  -520خرد آنچه را كه سزاوارش نيست بخرد«.بپوشد ومى

: »لباسى را كه براى حفظ آبرو و فرمايدصادق عليه السالم مى

 پوشيدن در

______________________________ 
 .8/ ح 270/ 15مستدرك الوسائل:  -(1)

 227آيين زندگى، ص: 

اى آن را در موقع كار كردن يا جايى كه انظار خلق تهيّه كرده

 مناسب پوشيدن آن نيست بپوشى، اسراف است«.

فرمايد: »جز اين نيست كه خداوند حضرت صادق عليه السالم مى -

دارد حتّى دور اقتصاد )ميانه روى( را دوست و اسراف را دشمن مى

آيد )چنانچه در كار مىانداختن تو هسته خرما را؛ زيرا آن هم به 

عربستان، بذر نخل و خوراك شتر است( همچنين ريختن تتمّه آبى 

 -521آيد(«.كار مىاى از مواقع بهاى )زيرا آن هم در پارهكه خورده

فرمايد: »از خدا بترس و زياده روى مكن و سختگيرى هم و نيز مى

ر است و منما و هميشه در حدّ وسط باش، به درستى كه اسراف از تبذي

خداوند فرموده است: تبذير مكن، جز اين نيست كه هيچ گاه 

 
 .8/ ح 270/ 15مستدرك الوسائل:  -(1)  520
 .2/ ح 551/ 21وسائل الشيعه:  -(1)  521

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   341 آيين زندگى   

 

روى عذاب نخواهد فرمود؛ يعنى عذاب خدا خداوند كسى را بر ميانه

 )زياده روى و سختگيرى( است«. 522راجع به اسراف و تقتير

گويد: »بر حضرت صادق عليه السالم وارد شديم، بشر بن عمر مى -

ند و مشغول خوردن شديم، بعضى، آن حضرت رطب طلبيد، آورد

ريختند، حضرت از خوردن رطب دست هسته خرما را دور مى

برداشت و فرمود: چنين مكنيد، اين كار تبذير است و خدا فساد را 

در فقيه از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله در  -523دارد«.دوست نمى

 كند:ضمن حديث مناهى، روايتى چنين نقل مى

كند براى ريا و سمعه )ديدن و شنيدن مردم(، مى»كسى كه بنايى 

خداى تعالى آن بنا را روز قيامت تا طبقه هفتم بر او بار كند و آن 

 آتشى افروخته خواهد بود و بعد از آن

______________________________ 
 .2/ ح 551/ 21وسائل الشيعه:  -(1)

ا در تنگى معيشت نفقه را بر عيال، تنگ گرفتن، عيال و اوالد ر -(2)

 بخيلى كردن ... )فرهنگ عميد(.قرار دادن و در دادن نفقه

 .1/ ح 268/ 15مستدرك الوسائل:  -(3)

 228آيين زندگى، ص: 

 
 .د(خبيلى كردن ...) فرهنگ عمينفقه را بر عيال، تنگ گرفنت، عيال و اوَّلد را در تنگى معيشت قرار دادن و در دادن نفقه  -(2)  522
 .1/ ح 268/ 15مستدرك الوسائل:  -(3)  523
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افكنند. كسى پرسيد: يا بنا را طوقى بر گردنش كرده او را به آتش مى

اللَّه صلى اهلل عليه و آله! بنا كردن براى ريا و سمعه چگونه رسول

ت؟ فرمود: آن بنايى است كه زياده بر قدر احتياج بسازد براى به اس

خرج دادن زيادتى به همسايگان خود و براى مباهات بر برادران 

 مؤمن خود«.

فرمايد: »هرگاه خداوند اراده حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم مى -

 فرمايد به ميانه روى و حسناى بفرمايد، او را ملهم مىخيرى به بنده

 -524فرمايد«.اداره زندگى و او را از اسراف و بدى تدبير، دور مى

كنيد خدا به فرمايد: »آيا گمان مىحضرت صادق عليه السالم مى

كسى كه مال داده به سبب احترام اوست يا به كسى كه نداده به 

را به واسطه پستى اوست نه چنين است بلكه مال، مال خداست آن

دهد و اذن داده كه به طور ميانه ار مىعنوان امانت نزد شخص قر

روى از آن بخورد و بياشامد و لباس بپوشد و ازدواج كند و بر مركب 

سوار شود و زيادتى آن مال را به فقرا برساند و رفع احتياجشان كند، 

پس هركس به اين دستور رفتار كند، آنچه را خورده و آشاميده و 

و حالل است و اگر چنين پوشيده و سوار شده و نكاح نموده بر ا

 نكرده، تمام بر او حرام است، پس آيه شريفه را خواند كه:

 دارد.اسراف نكنيد زيرا خداوند اسراف كنندگان را دوست نمى

كنى خدا مالى به سپس )براى زيادتى توضيح( فرمود: آيا گمان مى

عنوان امانت به كسى داد پس او اسبى بخرد براى سوارى به مبلغ ده 

 
 .5/ ح 266/ 15مستدرك الوسائل:  -(1)  524
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توانست اسبى به مبلغ بيست درهم بخرد و كه مىار درهم در حالىهز

كه كرد و كنيزى را به هزار دينار بخرد، در حالىكاملًا كفايتش را مى

توانست كنيزى را به بيست دينار بگيرد و او را كافى بود در مى

كه خداوند فرموده اسراف نكنيد، پس چنين شخصى به امانت حالى

 525خيانت كرده است«. خدا كه مال است،

______________________________ 
 .5/ ح 266/ 15مستدرك الوسائل:  -(1)

 .6/ ح 270همان:  -(2)

 229آيين زندگى، ص: 

ام گويد: »از حضرت رضا عليه السالم در مخارج عايلهعيّاشى مى -

طلب اذن نمودم، فرمود: حدّ وسط بين دو چيزى است كه ناپسند 

است. گفتم فدايت شوم! به خدا سوگند كه دو چيز مبغوض را 

دانى كه خدا شناسم، فرمود: خدا تو را رحمت كند! آيا نمىنمى

گيرى را، سپس آيه شريفه را تالوت دارد زياده روى و سختدشمن مى

بندگان رحمان آنهايند كه هرگاه مال خود را خرج  فرمود كه:

ورزند( و گيرند )بخل نمىكنند و تنگ هم نمىكنند، اسراف نمىمى

كلينى از حضرت  -526«.انفاقشان هميشه بين اسراف و بخل است

دستى كند كه حضرت فرمود: »بسا تهيصادق عليه السالم روايت مى

كند از تر از ثروتمند است؛ زيرا ثروتمند خرج مىكه اسراف كننده

 
 .6/ ح 270مهان:  -(2)  525
 .6/ ح 557 -556/ 21وسائل الشيعه:  -(1)  526
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كه به او عطايى كند بى آنآنچه خداوند به او داده و فقير خرج مى

 شده باشد«.

فرمايد: »حقيقت ايمان را حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم مى -

چشد مگر در او سه خصلت باشد: دانستن احكام و مسائل كسى نمى

گيرى نيكو در مخارج دينى، شكيبايى در گرفتاريها، اندازه

 527زندگى«.

فرمايد: »كسى كه در معيشت خود حضرت صادق عليه السالم مى -

 -528كنم كه هرگز تهيدست نشود«.روى كند، من ضمانت مىميانه

ها سه چيز است: فرمايد: »نجات دهندهحضرت باقر عليه السالم مى

نهان و آشكار و ميانه روى هنگام دارايى و  ترسيدن از خداوند در

 529تهيدستى و حق گفتن در موقع خشنودى و خشمناكى«.

فرمايد: »كسى كه قانع و راضى و نيز حضرت صادق عليه السالم مى -

اش شده، از غصّه و زحمت و رنج بردن، شود به آنچه از دنيا روزى

 530شود«.راحت مى

______________________________ 
 .6/ ح 557 -556/ 21وسائل الشيعه:  -(1)

 .135/ 1سفينة البحار:  -(2)

 
 .135/ 1سفينة البحار:  -(2)  527
 .13/ ح 553/ 21وسائل الشيعه:  -(3)  528
 .134/ 1سفينة البحار:  -(4)  529
 .452/ 2مهان:  -(5)  530
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 .13/ ح 553/ 21وسائل الشيعه:  -(3)

 .134/ 1سفينة البحار:  -(4)

 .452/ 2همان:  -(5)

 230آيين زندگى، ص: 

گويد: »وقتى كه در مدينه معتب خادم امام صادق عليه السالم مى -

گرانى شده بود، امام عليه السالم از من پرسيد چه مقدار خوراكى 

كنيم )گندم و جو( داريم؟ گفتم: به مقدارى كه چندين ماه مصرف 

موجود است، فرمود: همه را بيرون بر و بفروش، گفتم: در مدينه 

گندم و جو ناياب است، فرمود: بفروش، چون فروختم امام عليه 

السالم فرمود: مانند ساير مردم براى مصرف منزل، روز به روز 

خريدارى كن و فرمود: براى خوراك اهل منزل، نصف گندم و 

كه من توانايى دارم كه خوراك  داندنصف جو قرار ده و خدا مى

همه را نان گندم خالص قرار دهم لكن دوست دارم كه خداوند 

 531ببيند مرا كه در اداره كردن امور زندگى به نيكى رفتار كردم«.

چنانچه نسبت به لباس هم همين است، بعضى از بى خردان به 

حضرت سجّاد و حضرت صادق و حضرت رضا عليهم السالم ايراد 

اجداد شما كهپوشيد درحالىتند كه چرا شما لباس فاخر مىگرفمى

پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله واميرالمؤمنين عليه السالم چنين 

فرمودند: زمان پوشيدند، امام عليه السالم در جواب مىلباسهايى نمى

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فقر عمومى بود و پوشش مناسب آن 
 

 .2/ ح 166/ 5فروع كاىف:  -(1)  531

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   346 آيين زندگى   

 

پوشيد ولى زمان ما زمان توسعه و جدّ ما مى زمان همان بود كه

گشادگى است و اگر بخواهيم مانند جدّ خود بپوشيم به ما توهين 

 كنند.مى

در روايت ديگر است كه حضرت صادق عليه السالم به سائل فرمود:  -

»نزديك بيا، پس لباس خود را باز كرد، ديد امام عليه السالم لباس زبر 

ه بدن شريفش بود، پوشيده است، حضرت اى كه متّصل بو كهنه

ام و لباس فاخر را بر فرمود: اين را براى تواضع نزد خدا پوشيده

 روى آن براى چشم تو و امثال تو«.

اى را ديدند كه از منزل حضرت صادق عليه السالم ميوه نيم خورده -

را هايشايشان بيرون انداخته شده بود )مانند انارى كه تمام دانه

ند و دور اندازند، يا خربزه و هندوانه را كه مقدارى از مغزش نخور

 باقى است دور اندازند( پس آن حضرت

______________________________ 
 .2/ ح 166/ 5فروع كافى:  -(1)

 231آيين زندگى، ص: 

خشمناك شد و فرمود: »اين چه كارى است كه كرديد؟! اگر شما 

ند كه سير نشدند، پس )اضافى را كه سير شديد، بسيارى از مردم هست

نسبت به دور  532مصرف نكرديد( به آنهايى كه نيازمندند بدهيد«.

ريختن تتمّه طعام مخصوصاً خورده نان )مگر در صحرا براى 

 
 .1/ ح 287/ 16مستدرك الوسائل:  -(1)  532
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حيوانات( روايات تهديدآميزى رسيده كه ذكر آنها موجب طول 

 كالم است.

مروى است كه: »در زمان دانيال پيغمبر به واسطه بى حرمتى به نان  -

و انداختن آن در ]زير[ دست و پاها به نفرين آن حضرت به قحطى 

 شدند به قسمى كه به خوردن يكديگر ناچار شدند«. مبتال

در وسائل مروى است كه: »حضرت باقر عليه السالم خواستند به  -

را برداشتند و به مستراح بروند، خورده نانى افتاده بود، حضرت آن

غالم خود دادند و فرمودند آن را نگه دار، پس از برگشتن، آن 

گفت: آن را پاك كردم و خوردم، خورده نان را مطالبه فرمود، غالم 

حضرت فرمود: تو در راه خدا آزادى، گفتند: اين غالم كارى نكرده 

كه مستحقّ آزادى شود، فرمود: چون از نعمت نان احترام كرده و 

آن را خورد، بهشت بر او واجب شد، پس دوست نداشتم غالم من 

 باشد كسى كه خدا او را بهشتى فرموده است«.

وايت از حضرت سيّدالشهداء عليه السالم نيز نقل شده و مثل همين ر

 است.

 پيمان شكنى نكند -97

»شكستن پيمان و وفا نكردن به عهد«، صفت منافقين است و براى 

مسلمان واقعى، هرگز سزاوار نيست كه عهد و پيمان خود را بشكند و 

 خلف وعده كند.
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كنى موجب خشم فرمايند: »پيمان شاميرالمؤمنين عليه السالم مى -

 خدا و مردم است

______________________________ 
 .1/ ح 287/ 16مستدرك الوسائل:  -(1)

 232آيين زندگى، ص: 

گوييد كه مىفرمايد: خشم خدا بزرگ است در اينو خداوند مى

پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله  -533آوريد«.آنچه را كه بجا نمى

 فرمايد: »كسى كه پيمان شكن باشد، ديندار نيست«.مى

فرمايد: »چهار چيز است كه عقوبتش حضرت باقر عليه السالم مى -

 رسد:زودتر از هر چيز مى

 [ كسى كه به او احسان كنى و در عوض نيكى، با تو بدى كند.1]

 او به تو ستم كند. [ كسى كه تو به او ستم نكنى و2]

[ كسى كه در امرى با او عهد كنى، تو وفا كنى و او به تو مكر و 3]

 خيانت كرده به آنچه عهد كرده وفا نكند.

 534[ كسى كه به رحم خود صله كند و آن رحم از او ببرد«.4]

 
 .هنج البَلغه/ عهدنامه مالك اشرت -(1)  533
 .71/ ح 259/ 1خصال:  -(2)  534
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ابو مالك به حضرت سجّاد عليه السالم عرض كرد: »مرا از تمام  -

. حضرت فرمود: گفتار درست و حكم آداب دين با خبر گردان

 كردن به عدل و وفاى به عهد«.

فرمايد: »كسى كه در معامالتش با حضرت صادق عليه السالم مى -

هايى كه به مردم ستم نكند و در سخن گفتن دروغ نگويد و در وعده

دهد خلف وعده نكند، غيبت كردن از چنين شخصى حرام آنها مى

تش هويداست و بايد او را برادر دينى است و مروتش تمام و عدال

 دانست و حقوق برادرى او را رعايت كرد«.

پس كسى كه ظالم، يا دروغگو، يا پيمان شكن باشد، جايز الغيبه و 

 فاسق است.

فرمايد: »سه حكم از واجبات خداست كه به كسى اجازه و نيز مى -

ند، يا نداده آن را ترك كند: نيكى به پدر و مادر، نيكوكار باش

بدكردار، وفاى به عهد با نيكوكار و بدكردار و امانتدارى كه بايد به 

 535صاحبش رد نمود، خواه خوب باشد يا بد«.

______________________________ 
 نهج البالغه/ عهدنامه مالك اشتر. -(1)

 .71/ ح 259/ 1خصال:  -(2)

 .118/ ح 151همان:  -(3)

 
 .118/ ح 151مهان:  -(3)  535
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 233آيين زندگى، ص: 

و نظير همين حديث هم در كافى از حضرت سجّاد عليه السالم 

 روايت شده است.

فرمايد: »هركس با همسر خود حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم مى -

شرط و عهدى كرده بايد به آن رفتار كند؛ زيرا مسلمانان بارّ، هر 

شرطى كه حالل كنند استوارند و به آن وفادار، مگر عهدى كه مى

 خدا را حرام، يا حرامى را حالل كرده باشد«.

 به يتيم احسان كند -98

چنانچه ظلم به يتيم عقوبتهاى دنيويّه و اخرويّه دارد، همچنين احسان 

به يتيم هم داراى اجرهاى دنيوى و اخروى است مخصوصاً نسبت به 

از آنها  هم روايات زيادى رسيده كه به بعضى نگهدارى و تكفّل يتيم

 شود:اشاره مى

از حضرت صادق عليه السالم مروى است كه فرمود: »كسى كه  -

كفالت و محافظت يتيم نمايد، خداوند بهشت را بر او واجب 

فرمايد چنانچه جهنّم را براى خورنده مال يتيم واجب فرموده مى

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »من و كفالت  -536است«.

م با هم در بهشت خواهيم بود مانند اين دو انگشت و اشاره كننده يتي

 
 .7/ ح 51/ 7فروع كاىف:  -(1)  536
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به انگشت شهادت وانگشت وسط خود فرمود؛ يعنى بين من و او 

 537جدايى و حجابى نيست«.

نيز فرمود: »كسى كه ولىّ يتيمى شود و واليت خود را درباره او  -

خوب انجام دهد، به او احسان كند و دست بر سرش بگذارد، به عدد 

شود و اى نوشته مىويى كه بر سر آن بچّه است، برايش حسنههر م

اى به درجاتش افزوده شود و درجهگناهى از او محو مى

اش عرش و نيز فرمود: »هرگاه يتيم بگريد براى گريه -538گردد«.مى

 آيد، پسخدا به لرزه مى

______________________________ 
 .7/ ح 51/ 7فروع كافى:  -(1)

 .597/ 5تفسير نورالثقلين:  -(2)

 .3/ ح 375/ 21وسائل الشيعه:  -(3)

 234آيين زندگى، ص: 

فرمايد: اى مالئكه! شاهد باشيد هركس او را ساكت نمود خداوند مى

و راضى و دلخوش كرد، بر من است كه او را در قيامت خشنود 

طرف و از آثار دست كشيدن بر سر يتيم از روى ترحّم، بر 539نمايم«.

شدن مرض قساوت قلب است؛ چنانچه در چندين روايت ذكر شده 

 
 .597/ 5تفسري نورالثقلني:  -(2)  537
 .3/ ح 375/ 21وسائل الشيعه:  -(3)  538
 .1/ ح 446/ 21وسائل الشيعه:  -(1)  539
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است و احاديث وارده در اين باب بسيار و در آنچه گذشت، كفايت 

 است.

 به يتيم مهربانى كند -99

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »هركدام از شما كه از  -

شود و با قساوت دلش ناراضى و ناراحت شود، بايد يتيمى را نزديك 

او مهربانى كند و دست بر سرش كشد كه دل او به اذن خدا نرم 

 540شود؛ زيرا براى يتيم حقّى است«.مى

و در روايت ديگر است كه: »هر كه يتيم را بر سفره طعام خود  -

و نيز  -541شود«.نشاند و دست مهر بر سرش كشد، دل او نرم مى

مروى است كه: »شخصى به رسول خدا صلى اهلل عليه و آله از 

قساوت دلش شكايت كرد، رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: 

عام كن مسكين را و دست بر هرگاه بخواهى دلت نرم شود، پس اط

 542سر يتيم بكش«.

 صله ارحام كند -100

چون در شرع مقدّس، معنى خاصّى براى »رحم« ذكر نگرديده، پس 

مراد از رحم همان معنى عرفى آن است كه عبارت از »مطلق اقارب« 

است به معنى خويشاوندان پدرى و مادرى هر چند به چند واسطه 

 از طريق اوالد. باشد و همچنين خويشاوندى

 
 .4/ ح 375مهان:  -(2)  540
 .5مهان: ح  -(3)  541
 .349/ 3الرتغيب و الرتهيب:  -(4)  542
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______________________________ 
 .1/ ح 446/ 21وسائل الشيعه:  -(1)

 .4/ ح 375همان:  -(2)

 .5همان: ح  -(3)

 .349/ 3الترغيب و الترهيب:  -(4)

 235آيين زندگى، ص: 

كه عروة بن يزيد از حضرت صادق عليه السالم از معنى آيه: »و كسانى

 پرسيد؟ 543ه خدا امر به پيوندشان فرموده«پيوندند آنها را كمى

؛ يعنى صله رحم پيوند با تمام 544»هى قرابتك« حضرت فرمودند:

خويشاوندان است؛ محرم باشد يا نامحرم، دور باشد يا نزديك؛ يعنى 

 واسطه بخورد يا نه.

 رحم فقير و غنى ندارد

كه هر چند عادت اهل دنيا بر اين است كه در بين بستگان، آن

دانند و اگر احب مال و اعتبار باشد، او را وابسته نزديك خود مىص

دانند هر چند نزديك هم فقير و بى اعتبار باشد، او را از خود جدا مى

باشد، ولى در شرع مقدّس هيچ فرقى در حكم صله و قطع رحم بين 

 
 .21رعد:  -(1)  543
 .يزيد« است(كاىف روايت از» عمربن) دراصول27ح / 156/ 2كاىف: ( اصول2)  544
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اقارب نيست، بلى هر چند نزديكتر باشد و واسطه كمتر بخورد، اين 

 باشد.حكم شديدتر مى

شهيد ثانى رحمه اهلل اين معنى عرفى را كه براى رحم ذكر گرديد، 

 به اكثر فقها نسبت داده است.

 صله كدام است؟

هر كارى كه در عرف، پيوند را برساند »صله« است هر چند در 

 كوچكى، مانند اوّل سالم كردن، يا نيكو جواب دادن سالم باشد.

فرمايد: »صله رحم و نيكى به برادران حضرت صادق عليه السالم مى

كند و از گناه روحانى و ايمانى، حساب را در روز قيامت آسان مى

يكان خود صله كنيد و به برادران خود نيكى دارد، پس به نزدنگه مى

 545نماييد هر چند به نيكى سالم كردن و پاسخ دادن باشد«.

______________________________ 
 .21رعد:  -(1)

كافى روايت از )دراصول 27/ ح 156/ 2كافى: ( اصول2)

 يزيد« است(.»عمربن

 .31/ ح 157/ 2اصول كافى:  -(3)

 236آيين زندگى، ص: 

 
 .31/ ح 157/ 2اصول كاىف:  -(3)  545
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در حديث ديگر فرمود: »صله رحم كنيد هر چند به جرعه آبى به 

 رحم دادن باشد و اين مرتبه نازله صله است«.

 مراتب صله رحم

در بيان مراتب صله رحم فرموده: »اعظم  -عليه الرحمه -شهيد ثانى

مراتب آن، صله به نفس )به جان( است كه در آن اخبار زيادى 

دفع ضرر است؛ يعنى اگر ضررى متوجّه  رسيده است، پس از آن به

را دفع نمايد، پس از آن رساندن نفع به اوست، پس رحم گردد، آن

از آن صله نمودن به كسى كه واجب النفقه رحم است مانند زن پدر 

و زن برادر و كمترين مراتب صله، سالم كردن به رحم است و كمتر 

نين در نبودنش باشد و همچاز آن پيغام سالم برايش فرستادن مى

 برايش دعا كردن و در حضورش نيايش گفتن است«.

 قطع رحم عرفى است

چنانچه »صله«، امر عرفى شد، قطع »رحم« هم عبارت از هر امرى 

است كه در عرف، بريدگى از آن فهميده شود مانند سالم نكردن، يا 

رو ترش كردن، يا رو برگرداندن، يا ترك احترام و ادب نمودن، يا 

سفر جواب نامه ندادن، يا در حضر، ترك ديدار، يا مثلًا عيادت  در

 نكردن اگر مريض شود، يا از سفر باز گردد و نظاير اينها.

 قطع نسبت به ارحام مختلف است

شكّى نيست كه صدق عرفى قطع و صله رحم به حسب زمان و مكان و 

كند؛ ممكن است عملى مراتب ارحام و خصوصيّات آنها فرق مى
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سبت به رحم نزديك، قطع رحم باشد ولى نسبت به رحم دور، قطع ن

 نباشد، يا ممكن است نسبت

 237آيين زندگى، ص: 

به رحم شريفى كه داراى مقامى است، قطع و نسبت به ديگرى چنين 

نباشد؛ البتّه در موارد شك بايد جانب احتياط را مراعات نمود تا مبادا 

 قع شود.انسان در گناه كبيره قطع رحم وا

 تكبر بر رحم فقير قطع است

رحم آن است كه شخص به واسطه داشتن ترين اقسام قطعاز زشت

مال وثروت و اعتبار دنيوى، اعتنايى به رحم فقير، يا بى اعتبار خود 

نكند و او را رحم خود نداند و بر او تكبّر نمايد. و اگر رحم غنى و 

حقيقت نسبت به رحم غنى،  معتبر خود را ببيند احترام كند، اين در

صله رحم نكرده بلكه به مال و جيفه دنياى او اعتنا نموده است نه به 

 گرداند.عنوان رحم؛ زيرا از رحم فقير، رو بر مىشخص رحم به

 حدّ وجوب صله رحم

قدر مسلّم از وجوب صله، مقدارى است كه در ترك آن قطع رحم 

حم بر آن صادق باشد عرفاً صدق نمايد، پس هر عملى كه صله ر

گويند قطع رحم كرده، آن عمل طورى كه اگر بجا نياورد مىبه

شرعاً واجب است؛ مثلًا هرگاه شخص ثروتمندى، رحم فقيرى داشته 

باشد كه محتاج مخارج ضروريّه مانند نفقه روزانه، يا معالجه، يا اداى 

فع دين شده و از رحم ثروتمند و متمكّن خود، مطالبه وجهى براى ر
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ضرورت كند، اگر از او مضايقه كرد، قطع رحم نموده، پس دادن اين 

مال به مقدارى كه رفع حاجتش گردد، صله رحم و شرعاً هم شكّى 

 در واجب بودنش نيست.

همچنين هر نوع حاجت ضرورى كه داشته و بر رحم خود عرضه 

آيد و طورى است كه اگر اعتنايى نكند بدارد، او هم از عهده بر مى

شود، اين قسم كار، صله واجب است، ر عرف قاطع رحم شمرده مىد

كه كه انجام حاجتش موجب عسر و حرج باشد، يا اينمگر اين

 كه در راه انجامحاجتش غير مشروع باشد، يا اين

 238آيين زندگى، ص: 

شود كه در اين مورد هم واجب حاجتش در معصيت واقع مى

از سفر آمده و اگر از او ديدن  كه رحم شخصنخواهد بود؛ مثل اين

اش رود، نكند، در عرف قطع رحم است ليكن اگر صله كند و به خانه

 گردد، شكّى نيست كه اين قسم صله، واجب نيست.گرفتار معصيت مى

 ميزان وصل و قطع عرف است

[ شك دارد آيا اين مقدار از صله واجب در هر موردى كه ]انسان

را قطع رحم دانستند، نمايد، اگر ترك آن است يا نه، به عرف رجوع

شود كه ترك سالم، يا ترك احسان واجب خواهد بود و گاه مى

كمى، يا بر نياوردن حاجت مختصرى، يا ترك ديدارى در عرف، 

 شود.قطع رحم شمرده مى

 اگر واجب نشد مستحب است

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   358 آيين زندگى   

 

اى مواقع عرفاً گاهى بعضى از اين امور در برخى از ارحام و پاره

قطع رحم نيست، پس اگر قطع رحم نبودنش مسلّم شد، انجام دادن 

مستحب خواهد بود و اگر  -كه عدم وجوبش معلوم است -آن صله

واجب نبودنش مسلّم نيست، بايد رعايت احتياط را كرد و حتّى 

ته باشد كه اين گناه بزرگ از او سر االمكان كارى كرد كه يقين داش

 نزده است.

 قطع قاطع هم حرام است

كه بعضى از ارحام نسبت به شخص قطع رحم نموده، در صورتى

شود با او معامله به مثل كرد؛ يعنى او هم كارى كند كه در عرف نمى

قطع رحم باشد. و به عبارت ديگر، قطع رحم نسبت به جميع ارحام، 

اند؛ چنانچه در آنهايى كه با او قطع رحم نموده حرام است حتّى

 اخبار به آن اشاره شده است.

 239آيين زندگى، ص: 

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »نبايد قطع رحم كنى هر  -

عبداللَّه بن سنان گفت: »به حضرت صادق  -546چند رحم از تو ببرد«.

نمايم با او صله مى عليه السالم عرض كردم: پسر عمويى دارم كه من

كه برد تا اينكنم، او مىبرد، پس من صله مىو او از من مى

 خواهم من هم بدين سبب از او ببرم.مى

 
 .6/ ح 347/ 2اصول كاىف:  -(1)  546
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حضرت فرمودند: هرگاه صله خود را از او نبرى )ممكن است حيا 

كند و ديگر از تو قطع ننمايد( پس خداوند رحمت خود را به تو و 

اگر قطع خود را ادامه داد و تو  پسر عمويت متصل خواهد فرمود،

هم قطع نمودى، خداوند رحمت خود را از هر دوى شما قطع 

 547فرمايد«.مى

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »با كسى كه به تو خيانت  -

نموده خيانت نكن كه اگر خيانت كنى مثل او خيانتكار خواهى بود و 

ر بريدى، مثل او قطع كننده نيز از رحمى كه از تو بريده، نبر كه اگ

 رحم خواهى بود«.

و نيز فرمود: »بهترين اخالق پسنديده كه آثار دنيويه و اخرويه بر  -

آنها مترتّب است سه خصلت است: صله نمودن با كسى كه از او قطع 

نموده، عطا كردن به كسى كه از او دريغ داشته، عفو كردن از كسى 

 كه به او ستم كرده است«.

ت صادق عليه السالم فرمود: »از زايل كننده بپرهيزيد به حضر -

درستى كه آن هالك كننده است. از آن حضرت پرسيدند: منظور از 

 حالقه؛ برطرف كننده چيست؟

مردى به پيغمبر صلى اهلل عليه و آله عرض  -548فرمود: قطع رحم«.

تر است؟ فرمود: شريك كرد: »كدام عمل نزد خداوند بدتر و مبغوض

 ار دادن براى او. گفت: پس از آن چيست؟ فرمود: قطعقر

 
 .24/ ح 156 -155مهان:  -(2)  547
 .2/ ح 346مهان:  -(3)  548
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______________________________ 
 .6/ ح 347/ 2اصول كافى:  -(1)

 .24/ ح 156 -155همان:  -(2)

 .2/ ح 346همان:  -(3)

 240آيين زندگى، ص: 

رحم. گفت: پس از آن چيست؟ فرمود: امر به منكر و نهى از 

رت صادق عليه السالم آمده از مردى خدمت حض -549معروف«.

 بستگان خود شكايت نمود.

حضرت به او فرمودند: »خشم خود را فرو بر و كظم غيظ كن )وبه 

 آنها نيكى كن(«.

كنند، از انواع بديها و ستمها عرض كرد: »به من چنين و چنان مى

 كنند«.فرو گذار نمى

كنى و خواهى مثل آنها قطع رحم حضرت فرمود: »آيا تو هم مى

ترك احسان به رحم نمايى؟ اگر چنين كنى خداى تعالى در دنيا و 

 550آخرت نظر لطفش را از تمام شما خواهد برداشت«.

مجلسى گويد: »ممكن است اگر تو قطع ننمايى و صله كنى، آنها هم 

پشيمان شده و صله نمايند، پس رحمت الهى همه شما را خواهد 

 
 .9/ ح 58/ 5فروع كاىف:  -(1)  549
 .5/ ح 347/ 2اصول كاىف:  -(2)  550
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مت الهيّه شامل حال تو خواهد گرفت و اگر پشيمان نشوند، فقط رح

 بود«.

پس بايد در مقابل قطع رحم اقارب، انسان صله نمايد و لذا رسول  -

خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »قطع رحم نبايد كنى هر چند رحم 

حضرت باقر عليه السالم فرمود: »سه خصلت است  -551هم از تو ببرد«.

كه آثار وخيمه آن را ببيند: ظلم، قطع ميرد تا اينكه صاحب آن نمى

 552رحم و قسم دروغ«.

اش فرمود: »به خداوند پناه حضرت امير عليه السالم در خطبه -

 كند«.برم از گناهانى كه نيستى را نزديك مىمى

 يك نفر گفت: »آيا گناهانى هست كه فنا را نزديك كند؟«.

اى كه با هم جمع ، به درستى كه خانوادهقطع رحم فرمود: »بلى،

فرمايد زق آنها را زياد مىشوند و مواسات نمايند با يكديگر، خداوند ر

 اى كه ازو خانواده

______________________________ 
 .9/ ح 58/ 5فروع كافى:  -(1)

 .5/ ح 347/ 2اصول كافى:  -(2)

 .6همان: ح  -(3)

 
 .6مهان: ح  -(3)  551
 .4مهان: ح  -(4)  552
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 .4همان: ح  -(4)

 241آيين زندگى، ص: 

هم جدا شوند و از يكديگر ببرند خداوند ايشان را از توسعه در رزق و 

يكى از  -553فرمايد هر چند اهل تقوا باشند«.عمر محروم مى طول

اصحاب حضرت صادق عليه السالم شكايت پسر عموهايش را به آن 

حضرت كرد و گفت: »برادران و پسر عموهايم مرا سخت در فشار 

اند، فقط يك اند و سهمى كه از خانه داشتم از من گرفتهگذاشته

ر بخواهم شكايت آنها را نزد اند، اگاطاق براى من باقى گذارده

 توانم بگيرم.حكومت وقت بنمايم، هر چه در دست آنهاست مى

حضرت فرمودند: صبر كن خداوند به زودى براى تو فرج خواهد 

 فرمود.

وبايى آمد و تمام آنها  131اين شخص پذيرفت و برگشت. در سال 

ق مردند و يك نفر هم از ايشان باقى نماند، پس خدمت حضرت صاد

 عليه السالم آمد، حضرت فرمود: حال خانواده تو چگونه است؟

 عرض كرد: به خدا قسم كه همه مردند.

حضرت فرمود: هالك شدن آنها براى اين است كه با تو بد كردند و 

 554حقّ تو را نشناخته و قطع رحم خود نمودند لذا همه نابود شدند«.

 
 .7/ ح 347/ 2اصول كاىف:  -(1)  553
 .3/ ح 347 -346مهان:  -(2)  554
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ا صلى اهلل عليه و از حضرت صادق عليه السالم است كه رسول خد -

آله فرمود: »هرگاه در مردم دانش باشد ولى عمل به آن نباشد و 

الفت و محبّت فقط به زبان باشد نه به دل و رحمها قطع شود، در اين 

هنگام خداوند رحمت دنيويّه و اخرويّه خود را از آنها بريده، پس 

 -555گوش دل ايشان كر و چشم دل آنها را كور خواهد فرمود«.

ول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »ظلم و قطع رحم از هر رس

گناهى، سزاوارتر است كه خدا زودتر صاحبش را در دنيا عقوبت 

 كند، با آنچه در آخرت برايش از انواع عذابها

______________________________ 
 .7/ ح 347/ 2اصول كافى:  -(1)

 .3/ ح 347 -346همان:  -(2)

 .27/ ح 96/ 74وار: بحاراألن -(3)

 242آيين زندگى، ص: 

 ذخيره كرده است«.

»بوى بهشت  -556شود«.و نيز فرمود: »قاطع رحم داخل بهشت نمى -

رسد، ولى عاق والدين و قاطع رحم، از هزار سال راه به مشام مى

 557بوى آن را هم نخواهند شنيد«.

 
 .27/ ح 96/ 74حباراألنوار:  -(3)  555
 .11/ ح 91/ 74حباراألنوار:  -(1)  556
 .26/ ح 95مهان:  -(2)  557

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   364 آيين زندگى   

 

 و نيز فرمود: »قطع رحم مانع استجابت دعاست«. -

اى رسيده است كه از آثار صله رحم، طول عمر و روايات كثيره

تأخير در اجل و دفع بال و زيادتى رزق و برطرف شدن فقر و زياد 

 باشد.شدن نسل مى

حضرت صادق عليه السالم در مجلس منصور دوانقى سه حديث  -

 درباره صله رحم از قول رسول خدا صلى اهلل عليه و آله نقل فرمود:

كند و از عمرش سه سال بيشتر نمانده، پس صله رحم مى »شخصى -

دهد و خداى تعالى به سبب اين عمل، عمرش را سى سال قرار مى

كند و از عمرش سى سال مانده، پس خداى شخصى قطع رحم مى

دهد، آنگاه اين آيه شريفه را تالوت تعالى آن را سه سال قرار مى

»پيوند به  -558«.فرمايدمى خدا هر چه را بخواهد محو يا ثبت فرمود:

نمايد هر چند پيوند كند و عمرها را دراز مىها را آباد مىرحم، خانه

 559كننده از نيكان نباشد«.

»صله رحم سبب آسان شدن حساب روز جزاست و از مردن بد؛  -

 560دارد«.يعنى عاقبت به شرّى، نگه مى

ر فرمود: و نيز مروى است كه حضرت صادق عليه السالم به ميس -

»چندين مرتبه مرگت رسيد و خداى تعالى به سبب صله رحمى كه 

 كردى و احسانى كه به خويشاوندانت

 
 .17/ ح 153 -152/ 2اصول كاىف:  -(3)  558
 .21ح  /94/ 74حباراألنوار:  -(4)  559
 .21/ ح 94/ 74حباراألنوار:  -(5)  560
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______________________________ 
 .11/ ح 91/ 74بحاراألنوار:  -(1)

 .26/ ح 95همان:  -(2)

 .17/ ح 153 -152/ 2اصول كافى:  -(3)

 .21/ ح 94/ 74بحاراألنوار:  -(4)

 .21/ ح 94/ 74بحاراألنوار:  -(5)

 243آيين زندگى، ص: 

و نيز مروى است كه آن  -561را به تأخير انداخت!«.نمودى، آن

اى كه عمرت زياد شده است؟ حضرت فرمود: »اى ميسر! چه كرده

گفت: در جوانى كارگر بودم و مزدم پنج درهم بود، اجرت خودم 

 562دادم«.را به داييم مى

ر حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم وارد شد، يعقوب مغربى ب -

حضرت به او فرمود: »در فالن منزل بين تو و برادرت نزاعى )شرّى( 

كه به يكديگر دشنام داديد، اين در گرفت و از يكديگر بريديد تا اين

از دين من نيست و نه از دين آباى من، پس از عذاب خدا بترس، به 

و جدايى بين شما خواهد افتاد و درستى كه اين عمل شما به مرگ 

برادرت در اين سفر خواهد مرد و زود است كه از كرده خود 

 پشيمان شوى«.

 
 .45/ ح 99/ 74حباراألنوار:  -(1)  561
 .28/ ح 96مهان:  -(2)  562
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 يعقوب عرض كرد: »مرگ من چه وقت خواهد رسيد؟«.

ات صله و فرمود: »مرگ تو هم رسيده بود لكن در منزل ديگر به عمّه

افتاد  احسان نمودى، پس مرگ تو تا بيست )سال يا ماه( به تأخير

( پس آن برادر قبل از رسيدن به وطن و فزيد في أجلك عشرون)

حضرت صادق عليه  -563اهلش مرد و در راه او را دفن كردند ...«.

السالم فرمود: »صله رحم سبب دارا شدن صفت جميله حسن خلق و 

شود و از مرض سخا و كرم و تكرار آن داراى ملكه سخا وجود مى

مهلك بخل، نجات پيدا كرده، و نيز نفسش از مرض كينه و حسد پاك 

 شود«.و از بالى دشمنى با خلق راحت مى

ت كه: »صله رحم اعمال نيك از حضرت باقر عليه السالم اس -

را برطرف كرده و به كند؛ يعنى نقايص آنصاحبش را پاكيزه مى

كند رساند؛ مال را زياد و شدايد و مصيبتها را دفع مىدرجه قبول مى

 و حساب روز قيامت را آسان

______________________________ 
 .45/ ح 99/ 74بحاراألنوار:  -(1)

 .28/ ح 96همان:  -(2)

 .516/ 1سفينة البحار:  -(3)

 244آيين زندگى، ص: 

 
 .516/ 1سفينة البحار:  -(3)  563
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حضرت سجّاد عليه السالم  -564اندازد«.كند و اجل را تأخير مىمى

فرمايد: »محبوبترين گام برداشتنها نزد خداى تعالى دو گام مى

دارد و به آن به صف مسلمين برداشتن است، يكى گامى كه بر مى

شود؛ مانند صف جهاد و صف نماز جماعت دوّم گامى كه بر ملحق مى

 565كند براى صله رحمى كه از او بريده است«.دارد و حركت مىمى

و نيز فرمود: »كسى كه براى صله به جان و مال به طرف رحم خود  -

نويسد و حركت كند، خداوند اجر يك صد شهيد در نامه اعمالش مى

دارد، چهل هزار حسنه براى اوست و چهل به هر قدمى كه بر مى

شود و هزار گناه از او محو شده و چهل هزار درجه برايش بلند مى

باز از  -566د سال بندگى خدا كرده است«.مثل اين است كه يك ص

همان حضرت است كه: »صدقه دادن در راه خدا ده درجه ثواب 

دارد و قرض دادن هيجده درجه )زيرا به قرض دادن، آبروى قرض 

ماند( و صله برادران دينى و پيروان اهل بيت گيرنده محفوظ مى

 567«.رحم بيست و چهار درجه استعليهم السالم بيست درجه وصله

 از مجتهد عادل اطاعت كند -101

، فقيه جامع الشرايط هم الزم [ عليه السالممعصوم] در زمان غيبت امام

باشد و اطاعت او اطاعت امام عليه السالم است؛ زيرا كه از االطاعه مى

 
 .33/ ح 157/ 2اصول كاىف:  -(1)  564
 .7/ ح 89/ 74حباراألنوار:  -(2)  565
 .6مهان: ح  -(3)  566
 .62/ ح 104مهان:  -(4)  567
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طرف امام منصوب است؛ چنانچه در توقيع حضرت حجّت عليه السالم 

 اند.السالم بر خلقاست كه ايشان حجّت امام عليه 

از حضرت صادق عليه السالم مروى است: »نظر نماييد به كسى كه از 

 شماست؛ يعنى

______________________________ 
 .33/ ح 157/ 2اصول كافى:  -(1)

 .7/ ح 89/ 74بحاراألنوار:  -(2)

 .6همان: ح  -(3)

 .62/ ح 104همان:  -(4)

 245آيين زندگى، ص: 

شيعه دوازده امامى است و تابع اهل بيت عليهم السالم است و 

نگرد و نمايد و در حالل و حرام ما مىاحاديث ما را روايت مى

شناسد، پس به حكم او راضى شويد به درستى كه من احكام ما را مى

 او را بر شما حاكم كردم، هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته

نشود، پس حكم خداوند سبك شده و بر ما رد گرديده و رد كننده بر 

 ما، رد كننده بر خداست و رد بر خدا در حدّ شرك به اوست«.

 و ساير دليلهاى وجوب اطاعت از فقيه عادل، در كتب فقهيّه است.

 با مؤمن دشمنى نكند -102
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چنانچه حسد خودش معصيت و اظهارش منافى با عدالت است، 

نين دشمنى با مؤمن و آشكار كردنش به زبان و جوارح، موجب همچ

فسق است؛ زيرا در روايات بى شمارى از دشمنى و ترك برادر مؤمن 

و آنچه را كه  نهى شده و نيز به دوستى و مهربانى با او امر شده است

بيند از سنگينى با برادر مؤمنش در برخورد به انسان در دل خود مى

و كردار آن مؤمن، ظاهر آن است كه از بغض حرام  اى از رفتارپاره

ذكر شده نيست؛ زيرا كسى از پيدا شدن چنين حالى در اين موقع، 

 آزاد نيست.

 گردد:طور اختصار نقل مىدر اين مقام چند روايت به

فرمايد: »هركس شيعيان ما حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم مى -

ه و هر كه با آنها دوستى كند، با ما را دشمن بدارد، ما را دشمن داشت

اند، دوستى كرده؛ زيرا ايشان از ما هستند و از طينت ما آفريده شده

شان دارد، از ما شان دارد، از ماست و هركس دشمنهركس دوست

كه فرمود: هر كه بر آنها رد كند، بر خدا رد كرده و هر نيست تا اين

 ت«.كه به آنها بد گويد، به خدا بد گفته اس

 و در اين مورد، هيجده روايت در وسائل نقل شده است.

فرمايد: »هر دو نفر مسلمانى كه پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -

 از يكديگر قهر كنند

 246آيين زندگى، ص: 
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اند و و سه روز بر آن حال مانده و صلح نكنند، هر دو از اسالم بيرون

دام به سخن گفتن با برادر مسلمان شان پيوند دينى نيست و هركميان

خود، پيشى بگيرد، روز حساب در رفتن به بهشت، پيشى خواهد 

در اين باب نيز در وسائل، يازده حديث ديگر نقل شده  568گرفت«.

 است.

فرمود: »در راه خدا با حضرت صادق عليه السالم به يارانش مى -

يكديگر برادر باشيد و به يكديگر دوستى كنيد و پيوند كننده و مهربان 

 569باشيد«.

شمار در اين باب و باب حقّ مؤمن و حب و بغض فى اللَّه، روايات بى

 است و براى نمونه به همين چند روايت اكتفا گرديد.

 ى مؤمنين را نريزدآبرو -103

براى مسلمان حقيقى سزاوار نيست كه آبروى مؤمنى رابريزد؛ چرا كه 

ريختن آبروى مؤمن به هر نحو كه باشد )خواه به مسخره كردن، يا 

دشنام دادن و بد گفتن، يا عيب گذاردن، يا سرزنش و ذليل و خوار 

كردن و سبك شمردن و اهانت كردن، يا هجو كردن، يا آزردن( 

 باشد.ه و حرام است و مانند ريختن خون او مىگنا

فرمايد: »در قيامت اهل سخريّه پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -

گشايند آورند و براى يكى از ايشان درى از بهشت مىو استهزا را مى

آيد كه گويند: بشتاب و داخل شو و او با غم و اندوه مىو به او مى

 
 .5/ ح 262/ 12وسائل الشيعه:  -(1)  568
 .3/ ح 216مهان:  -(2)  569
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گشايند و به او ندند و از طرف ديگر درى مىبداخل شود، در را مى

بندند، رسد، در را مىگويند: زود داخل شود چون نزد آن در مىمى

تواند داخل همچنين به اين بليّه گرفتار است و از هيچ درى نمى

 بشود

______________________________ 
 .5/ ح 262/ 12وسائل الشيعه:  -(1)

 .3/ ح 216همان:  -(2)

 247آيين زندگى، ص: 

گويند: بيا و شود چنانچه به او باز مىطورى كه مأيوس مىبه

 آيد«.نمى

فرمايد: »دشنام دادن به مؤمن پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -

و شايد مراد چنين باشد كه  570مانند نزديك شدن به هالكت است«.

به كفر و خروج از دين است؛ زيرا دشنام به مؤمن نزديك شدن 

 عاقبت اصرار بر كباير، كفر است.

فرمايد: »دشنام دادن به مؤمن فسق است و جنگيدن با همچنين مى -

او كفر و خوردن گوشتش )بد گويى پشت سرش( گناه است و 

 571حرمت مالش چون حرمت خونش محفوظ است«.

 
 .1/ ح 359/ 2اصول كاىف:  -(1)  570
 .2/ ح 360مهان:  -(2)  571
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در چشم مؤمن  فرمايد: »هيچ بشرىحضرت باقر عليه السالم مى -

كه به بدترين مردنها بميرد و )يعنى رو به رو( به او طعن نزند جز اين

حضرت موسى بن جعفر عليهما  -572سزاوار باشد كه به خير بر نگردد«.

 السالم درباره دو نفرى كه بهم دشنام دهند فرمود:

كه آغاز به دشنام كرده، ستمكارتر است و گناه خودش و طرفش »آن

يعنى طرفش از حد  ستم شده؛ جا كهوست تا آنبه گردن ا

 573نگذراند«.

فرمايد: »به راستى خداوند رسول خدا صلى اهلل عليه و آله مى -

بهشت را حرام فرموده است بر هر فحش دهنده بى آبرو و كم شرم 

كه باك ندارد چه بگويد و چه به او گفته شود؛ زيرا به راستى اگر از 

 زناست يا از شرك شيطان«.او بازرسى كنى، يا از 

 اللَّه! در ميان مردم شرك شيطان هم هست؟«.عرض شد: »يا رسول

و تو اى شيطان شريك ايشان  فرمود: »نخواندى فرمايش خداوند را:

 574«.باش در دارايى و اوالدشان

______________________________ 
 .1/ ح 359/ 2اصول كافى:  -(1)

 .2/ ح 360همان:  -(2)

 
 .9/ ح 361مهان:  -(3)  572
 .4/ ح 360مهان:  -(4)  573
 .3/ ح 324 -323مهان:  -(5)  574
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 .9/ ح 361همان:  -(3)

 .4/ ح 360همان:  -(4)

 .3/ ح 324 -323همان:  -(5)

 248آيين زندگى، ص: 

مجلسى از شيخ بهايى نقل كرده كه شايد مقصود اين است كه تا 

مدّتى بهشت بر او حرام است، يا مقصود بهشت مخصوصى است كه از 

 آن محروم و آماده شده براى مؤمن غير فحّاش.

گويد: »نزد حضرت صادق عليه السالم رفتم و با من آغاز سماعه مى -

بود كه ميان تو و سخن فرمود كه اى سماعه! اين چه جنجالى 

شتردارت پديد گشت، مبادا دشنام گو و بد زبان و لعنت فرست 

 باشى«.

 در پاسخ گفتم: »به خدا چنين بود؛ زيرا او به من ستم كرده است«.

فرمود: »اگر او به تو ستم كرده، تو بر او سر افتادى و بيشتر ستم 

كردى، به راستى اين كردار از كردارهاى من نيست و من به شيعيانم 

دهم، از پروردگارت آمرزش جو و بدان باز چنين دستورى نمى

فرمايد: »كسى كه به پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -575نگرد«.

ى از كلمه طعن زند )بد گويى كند(، خداوند بوى امؤمنى به پاره

 
 .14/ ح 326/ 2اصول كاىف:  -(1)  575

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   374 آيين زندگى   

 

كه بوى بهشت از پانصد فرمايد و حال آنبهشت را بر او حرام مى

 576شود«.سال راه يافت مى

فرمايد: »هر كه مؤمنى را براى حضرت صادق عليه السالم مى -

ندارى و تهيدستى، كوچك شمارد، خداوند روز رستاخيز او را در 

فرمايد: »هركس نيز مى -577رسوايى، شهره سازد«.برابر خاليق به 

مؤمن مستمند، يا غير مستمندى را خوار شمارد، خداى تعالى او را 

 578خوار و دشمن دارد تا از خوار شمردن آن مؤمن برگردد«.

دهد: فرمايد: »چون روز رستاخيز شود منادى ندا مىهمچنين مى -

شوند كه چهره بر پا مىكجايند رو گردانان از دوستانم؟ پس مردمى 

 ايشان گوشت ندارد

______________________________ 
 .14/ ح 326/ 2اصول كافى:  -(1)

 .5/ ح 141/ 9مستدرك الوسائل:  -(2)

 .8/ ح 267/ 12وسائل الشيعه:  -(3)

 .4/ ح 356/ 2اصول كافى:  -(4)

 249آيين زندگى، ص: 

 

 
 .5/ ح 141/ 9مستدرك الوسائل:  -(2)  576
 .8/ ح 267/ 12وسائل الشيعه:  -(3)  577
 .4/ ح 356/ 2اصول كاىف:  -(4)  578
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شود: اينها كسانى هستند كه مؤمنان را آزردند و در و گفته مى

 برابرشان ايستادند و با آنها دشمنى و لجبازى كردند و با آنها در

شود كه آنها را به شان سخت گرفتند، سپس فرمان داده مىدين

فرمايد: هركس همچنين فرموده: »خداى تعالى مى -579دوزخ برند«.

يك دوست مرا اهانت كند، هر آينه به نبرد با من كمين گرفته است 

 580و من به يارى كردن دوستم از هر چيز، شتابان ترم«.

گويد: »در مجلس حضرت صادق عليه السالم حاضر ابو هارون مى -

كنيد؟! پس خوار مىبودم و حضرت به حاضرين فرمود: چرا شما ما را 

كه ما شما را با مردى خراسانى ايستاد و گفت: پناه به خدا از اين

چيزى كه راجع به شما باشد، خوار كنيم. امام عليه السالم فرمود: بلى 

جز اين نيست كه تو خود يكى از استخفاف كنندگان بر من هستى. 

امام عليه خراسانى گفت: پناه به خدا كه من شما را خوار كرده باشم! 

كه ما نزديك جحفه بوديم، فالن السالم فرمود: واى بر تو! آيا وقتى

شخص از تو خواهش نكرد كه او را به مقدار يك ميل راه سوار كنى 

ام و تو سر بلند و گفت به خدا از پياده روى خسته و عاجز شده

نكردى و اعتنايى به او ننمودى، هر آينه او را سبك شمردى وسبك 

مؤمن، ما را سبك كرده و حرمت خداوند را ضايع نموده  شمارنده

 581است«.

 مؤمنين را سرزنش نكند -104

 
 .2/ ح 356/ 2اصول كاىف:  -(1)  579
 .5مهان: ح  -(2)  580
 .1/ ح 277/ 12وسائل الشيعه:  -(3)  581
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فرمايند: »نزديكترين حضرت باقر و حضرت صادق عليهما السالم مى -

وضعى كه بنده به كفر دارد اين است كه با مردى، برادر دينى باشد و 

 لغزشها و خطاهاى او را

______________________________ 
 .2/ ح 356/ 2اصول كافى:  -(1)

 .5همان: ح  -(2)

 .1/ ح 277/ 12وسائل الشيعه:  -(3)

 250آيين زندگى، ص: 

 شماره كند تا روزى او را بدانها سرزنش كند«.

كه به پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله فرمود: »اى گروه كسانى -

ايد و ايمان در دل شما جاى نگرفته! مسلمانان را زبان، اسالم آورده

نكوهش و عيبهاى آنها را دنبال نكنيد؛ زيرا هركس از عيوب آنها 

فرمايد و هر كه خدا گيرى مىپيگيرى كند، خدا عيب او را دنباله

 اش باشد«.برآيد، رسوايش سازد گر چه در خانهدنبال عيبش 

فرمايد: »كسى كه مؤمنى را سرزنش حضرت صادق عليه السالم مى -

 فرمايد«.كند، خدا او را در دنيا و آخرت سرزنش مى

فرمايد: »هر كه كار همچنين پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -

آورده و هر كه  را بجازشتى را فاش كند مانند كسى است كه آن

را مرتكب كه آنميرد تا اينمؤمنى را به چيزى سرزنش كند، نمى
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ناگفته نماند كه حرمت سرزنش كردن منافاتى با نهى از  582شود«.

منكر ندارد؛ زيرا در حقيقت نهى از منكر نصيحت و دلسوزى و 

 خيرخواهى است و آن غير از توبيخ و سرزنش است.

فرمود: »هر كه حكايتى بر ضرر مؤمنى نقل امام صادق عليه السالم  -

كند و مقصودش اين باشد كه او را چركين كند و آبرويش را بريزد تا 

از چشم مردم بيفتد، خدا او را از بستگى خود براند و به بستگى با 

 583شيطان كشاند و شيطان هم او را نپذيرد«.

ض محمّد بن فضيل به حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم عر -

رسد كه زشت ام چيزى مىكرد: »فدايت شوم! به من از برادر دينى

پرسم كه است و مردان را خوشايند نيست، پس از آن برادرم مى

كه جمعى كه مورد شود در حالىچنين از تو نقل شده و منكر مى

 اطمينان هستند به من خبر داده بودند.

م و گوشت را از امام عليه السالم فرمود: اى محمّد! تكذيب كن چش

 برادرت؛ يعنى بگو

______________________________ 
 .6/ ح 296/ 12وسائل الشيعه:  -(1)

 .1/ ح 358/ 2اصول كافى:  -(2)

 251آيين زندگى، ص: 

 
 .6/ ح 296/ 12وسائل الشيعه:  -(1)  582
 .1/ ح 358/ 2اصول كاىف:  -(2)  583
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چشمم و گوشم اشتباه ديده و شنيده، پس اگر پنجاه نفر چيزى را 

و آنها را  درباره برادرت بگويند و او منكر شود، تصديق برادرت كن

تكذيب نما؛ يعنى بگو بر آنها مشتبه شده و فاش مكن چيزى را كه به 

دار و بى آبرو كنى كه اگر چنين كنى، از وسيله آن او را زشت و لكّه

 كسانى خواهى بود كه خداوند در قرآن مجيد فرموده:

كه دوست دارند كار زشت در بين مؤمنين فاش شود، براى كسانى

رسول خدا صلى  -584«.آخرت عذاب دردناك است ايشان در دنيا و

فرمايد: »كسى كه راه رود براى عيب برادرش و اهلل عليه و آله مى

دارد، فاش كردن عيب پنهانش، نخستين گامى كه در اين راه بر مى

گذارد و خدا او را در قيامت نزد تمام مردم رسوا در آتش دوزخ مى

 سازد«.و عيبهاى پنهانش را آشكار مى

فرمايد: »هركس حكايتى را بر ضرر مىحضرت صادق عليه السالم  -

مؤمنى نقل كند تا او را چركين كرده آبرويش را بريزد، خداوند او 

را در محلّى كه صديد جهنّم است، )جايى كه چركهاى عورت 

 شود(، جاى بدهد«.زناكاران در آن جمع مى

فرمايد: »كسى كه از گناه مؤمنى حضرت صادق عليه السالم مى -

را فاش كرده پنهانش نسازد و براى آن مؤمن طلب آنآگاه شود پس 

آمرزش ننمايد، آن شخص نزد خدا مانند همان گناهكار است و 

گيرد و بجا آورنده گناه آمرزيده اش قرار مىعقاب آن گناه بر عهده

شود و همان رسوا شدنش در دنيا كفّاره اوست و ديگر در آخرت مى

 
 .4/ ح 295/ 12وسائل الشيعه:  -(1)  584

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   379 آيين زندگى   

 

اى را دو آن است كه بندهتر از رسوايى ندارد؛ چون خدا كريم

 585مرتبه بر يك گناه عقوبت كند و دو مرتبه رسوا فرمايد«.

 حكم ناحق ندهد -105

دهند، در قرآن مجيد با عنوان ظالم، كافر و كسانى كه حكم ناحق مى

 فاسق ناميده

______________________________ 
 .4/ ح 295/ 12وسائل الشيعه:  -(1)

 .6/ ح 135 -134/ 9ائل: مستدرك الوس -(2)

 252آيين زندگى، ص: 

 فرمايد:از سوره مائده مى 46و  44، 43كه در آخر آيه اند؛ چنانشده

»و كسانى كه به آنچه خداوند فرستاده حكم نكنند، پس ايشان 

 كافرانند، آنان ستمگرانند و آنان فاسقانند«.

فرمايد: »هركس درباره دو حضرت امام صادق عليه السالم مى -

درهم بر خالف فرموده خدا حكم كند، به خداى بزرگ كافر شده 

مايد: »هركس فرپيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -586است«.

برخالف فرموده خدا حكم كند مانند كسى است كه شهادت دروغ 

 
 .6/ ح 135 -134/ 9مستدرك الوسائل:  -(2)  585
 .1/ ح 31/ 27وسائل الشيعه:  -(1)  586
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شود و عذابش مانند عذاب شاهد به دهد و در آتش جهنّم انداخته مى

 587دروغ است«.

فرمايد: »هركس براى مردم فتوا دهد حضرت باقر عليه السالم مى -

ئكه به چيزى كه از طرف خداوند ندانسته و به آن راه نيافته، مال

كنند و گناه كسى كه به فتوايش رحمت و عذاب همه، او را لعنت مى

كه: روايات بسيارى رسيده در اين 588عمل كرده به عهده اوست«.

»رجوع كردن به كسى كه صالحيت حكم كردن را ندارد، مانند 

رجوع كردن به طاغوت است و اگر به وسيله حكم او مالى به دستش 

 باشد، سحت است«.بيايد، هر چند حق با او 

 كفران نعمت نكند -106

»كفران نعمت« به معنى پوشانيدن نعمت است و از جمله گناهانى 

 نمايد.است كه نعمتها را دگرگون كرده، تبديل به نقمت مى

______________________________ 
 .1/ ح 31/ 27وسائل الشيعه:  -(1)

 .7/ ح 33همان:  -(2)

 .1/ ح 20همان:  -(3)

 253آيين زندگى، ص: 

 
 .7/ ح 33مهان:  -(2)  587
 .1/ ح 20مهان:  -(3)  588
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فرمايد: »عقوبت كفران نعمت پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -

فرمايد: »سه نيز مى -589رسد«.از هر گناهى زودتر به صاحبش مى

رسند: گناه است كه پيش از آخرت بجا آورندگان آنها به عقوبتش مى

 590عقوق والدين، ظلم بر مردم و كفران احسان«.

م صادق عليه السالم كفران نعمت را يكى از وجوه كفر حضرت اما -

حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم در ضمن وصيّتش  -591شمرده است.

فرمايد: »هيچ نعمتى را كفران مكن؛ زيرا به راستى كه كفر نعمت، مى

 ترين و بدترين اقسام كفر است«.پست

فرمايد: »حمد و ثنا خاص خداوندى حضرت سجّاد عليه السالم مى -

آنچه از  كرد، براست كه اگر به بندگانش شناسايى شكرش را عطا نمى

بخششهاى پى در پى و نعمتهاى آشكار عنايت فرموده است، هر آينه 

كه او را بستايند و سپاسش كردند بدون ايندر نعمتهاى او تصرّف مى

شدند، از حدّ انسانى بيرون و به حدّ را بجا آورند و اگر چنين مى

 فرمايد:رسيدند چنانچه در قرآن مجيد مىبهائم و چهارپايان مى

 592«.ترتر و گمراهند كفّار مگر مانند حيوانات بلكه پستنيست

خالصه، كفران كننده نعمت اصلًا از آدميّت خارج است چه رسد به 

سعادتهاى انسانى از ايمان و معارف حقّه و اعمال صالح كه براى 

 زندگى جاودانى اوست.

 
 .11/ ح 312/ 16وسائل الشيعه:  -(1)  589
 .10مهان: ح  -(2)  590
 .1/ ح 389/ 2اصول كاىف:  -(3)  591
 .صحيفه سّجاديّه/ دعاى اّول -(4)  592
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فرمايد: »به راستى خدا هر بنده امام سجّاد عليه السالم مى -

اى از بندگانش دارد و در قيامت به بندهسپاسگزارى را دوست مى

فرمايد: آيا )در دنيا( از فالن شخص )كه واسطه نعمت بود( مى

گويد: پروردگارا! بس )و فقط( تو را شكر سپاسگزارى كردى؟ پس مى

فرمايد: چون شكر او را نكردى، شكر مرا هم كردم. خداوند مى

 اى.نكرده

______________________________ 
 .11/ ح 312/ 16وسائل الشيعه:  -(1)

 .10مان: ح ه -(2)

 .1/ ح 389/ 2اصول كافى:  -(3)

 صحيفه سجّاديّه/ دعاى اوّل. -(4)

 254آيين زندگى، ص: 

آنگاه امام عليه السالم فرمود: سپاسگزارترين شما از خداوند، 

سپاسگزارترين شماست براى مردم )كه واسطه نعمت الهى 

شكر فرمايد: »از حقيقت حضرت صادق عليه السالم مى -593هستند(«.

خدا شكر كردن از كسى است كه نعمت بر دستش جارى شده و به تو 

 594رسيده است«.

 
 .3/ ح 310/ 16وسائل الشيعه:  -(1)  593
 .9/ ح 311مهان:  -(2)  594

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   383 آيين زندگى   

 

كه فرمايد: »هركس سپاسگزارى كسانىحضرت رضا عليه السالم مى -

رسول  -595اند نكند، از خدا سپاسگزارى نكرده است«.واسطه نعمت

 اى را در موقففرمايد: »در قيامت بندهخدا صلى اهلل عليه و آله مى

فرمايد او را به دوزخ برند، آورند و خداوند امر مىحساب مى

فرمايى مرا به آتش برند در گويد: پروردگارا! چگونه امر مىمى

 كه من خواننده قرآن بودم.حالى

 فرمايد: چون به تو نعمت دادم و شكر نكردى.مى

گويد: خدايا! فالن نعمت دادى و چنين شكر كردم، فالن نعمت مى

و چنان سپاسگزارى نمودم و همچنين نعمتهاى الهى و دادى 

 شمارد.سپاسگزاريهاى خودش را مى

كه از كسانى كه به فرمايد: همه را راست گفتى مگر اينخداوند مى

توسط آنها به تو نعمت رساندم، سپاسگزارى نكردى و جز اين نيست 

از ام را ام كه سپاسگزارى بندهكه بر ذات خودم سوگند ياد كرده

ام نپذيرم تا از كسى كه به توسّطش نعمت به او نعمتى كه به او داده

 596رسيده، سپاسگزارى نمايد«.

ات فرمايد: »هرگاه از برادر مؤمنپيغمبر صلى اهلل عليه و آله مى -

خيرى و نعمتى به تو رسيد، كافى است بگويى خدا تو را جزاى خير 

شود، اگر بگويى خدا او دهد و اگر نامش در مجلسى كه نباشد برده 

 اى«.را جزاى خير دهد، پس در اين حال، تالفى كرده

 
 .15/ ح 313مهان:  -(3)  595
 .12/ ح 312مهان:  -(4)  596
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______________________________ 
 .3/ ح 310/ 16وسائل الشيعه:  -(1)

 .9/ ح 311همان:  -(2)

 .15/ ح 313همان:  -(3)

 .12/ ح 312همان:  -(4)

 255آيين زندگى، ص: 

نيز فرمود: »هركس شما را به خدا سوگند داد و چيزى خواست، به  -

او بدهيد وهركس به شما خيرى و نعمتى رسانيد، تالفى كنيد؛ يعنى 

شما هم مثل آن خير را به او برسانيد و اگر چيزى را كه به آن تالفى 

اى كه بدانيد تالفى كنيد نداشته باشيد، برايش دعا كنيد به اندازه

 .ايد«كرده

و بالجمله، بايد در برابر هر احسانى، احسان كرد؛ چنانچه در سوره 

 597فرمايد: »آيا پاداش احسان، چيزى جز احسان است؟«.الرحمن مى

كه ابتدا كننده به احسان، افضل است و صريح روايات باالتفات به اين

است كه در اين حكم، فرقى بين احسان كنندگان نيست؛ يعنى مؤمن 

باشد يا كافر، مطيع باشد، يا فاسق. خالصه، هر كه باشد و احسانش هر 

 چه باشد، بايد تالفى كرد.

 بدعت در دين نگذارد -107

 
 .60الرمحن:  -(1)  597
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دادن دين الهى و به رأى و عقل ناقص خود »بدعت«؛ يعنى تغيير 

چيزى بر آن افزودن يا كم كردن است؛ چه در اصول و چه در 

 فروع و حرمت آن از ضروريات مذهب است.

 فرمايد:علّامه مجلسى قدس سره در معنى »بدعت« مى

»بدعت، همان است كه پس از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله پيدا 

طور خصوص و نه عموم و يا نرسيده نه بهشده و نصّى درباره آن 

طور خصوص، يا عموم از آن نهى شده است و آنچه در عمومات به

وارد است، بدعت نيست مانند ساختن مدرسه و امثال آن كه در 

عمومات سكنى دادن به مؤمن و كمك به او وارد است و نظير انشاى 

ا مانند بعض كتب علمى و تأليفات كه كمك به علوم شرعى است، ي

لباسهايى كه در زمان پيغمبر صلى اهلل عليه و آله نبوده و خوراكهاى 

 تازه كه همه اينها در عموم استحباب

______________________________ 
 .60الرحمن:  -(1)

 256آيين زندگى، ص: 

 زينت، وارد و از آن هم نهى نشده است.

خصوصيّتى به آن  عنوان عموم لباس يا غذا باشد اگربلى آنچه به

بدهند و بگويند با نحو خاص، مورد امر و مطلوب شارع است، اين 

كه بهترين اعمال و در هر حال  -شود؛ چنانچه نمازبدعت مى

اگر چند ركعت مخصوص بر وجه مخصوص،  -انجامش مستحب است
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يا در وقت مخصوصى، معيّن شود، بدعت است و چنانچه كسى بگويد 

گفتن مستحب و يا  ال اله الّا اللَّه تاد باردر فالن وقت بخصوص هف

كه دليل معتبرى داشته باشد، اين هم بدعت واجب است بدون اين

است و به هر حال پديد آوردن چيزى در دين پيش خود كه در 

حرمت  اصل يا خصوصيّات آن دليلى نباشد، بدعت است. و خالصه

بر آن، وعده و در روايات متواتره  بدعت از ضروريات مذهب است

 عذاب داده شده است«.

پيغمبر خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »هر بدعتى گمراهى است و  -

فرمايد: اميرالمؤمنين عليه السالم مى -598هر گمراهى در آتش است«.

اى رود و احترامش كند، هر آينه در كه نزد بدعتگذارنده»كسى

 599خراب كردن دين اسالم كوشيده است«.

ت صادق عليه السالم بدعت را از گناهان كبيره شمرده چون حضر -

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرموده: »هركس در صورت 

اى بخندد، هر آينه دين خود را خراب كرده بدعتگذارنده

فرمايد: »پس از من پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى -600است«.

بيزارى جوييد و به آنها  هر گاه اهل ريب و بدعت را ديديد، از آنها

 زياد دشنام دهيد و درباره آنها بد بگوييد و طعن زنيد

______________________________ 
 .6/ ح 270/ 16وسائل الشيعه:  -(1)

 
 .6/ ح 270/ 16وسائل الشيعه:  -(1)  598
 .7/ ح 271مهان:  -(2)  599
 .63/ 1سفينة البحار:  -(3)  600
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 .7/ ح 271همان:  -(2)

 .63/ 1سفينة البحار:  -(3)

 257آيين زندگى، ص: 

و آنها را وامانده كنيد تا نتوانند جواب دهند و به آن فساد در اسالم 

طمع نكنند و مردم از آنها بر حذر باشند و بدعتهاى آنها را نياموزند تا 

خداوند براى شما در برابر اين كار حسنات نوشته و درجات آخرت را 

 فرمايد: »حاللحضرت صادق عليه السالم مى -601براى شما باال برد«.

محمّد صلى اهلل عليه و آله هميشه حالل است تا روز قيامت و حرام او 

هميشه تا روز قيامت حرام است، جز او پيغمبرى نباشد و جز او نيايد 

 602)تا روز قيامت(«.

كه فرمايد: »كسى نيست كه بدعتى نهد جز اينعلى عليه السالم مى -

 603برد«.سنتى را با آن از ميان مى

فرمايد: »كسى كه مردم را به ادق عليه السالم مىنيز حضرت ص -

كه در بين ايشان از او داناترى است، پس خودش بخواند و حال آن

 604او بدعتگذارنده گمراه كننده است«.

 دورو و دو زبان نباشد -108

 
 .1/ ح 267/ 16وسائل الشيعه:  -(1)  601
 .19/ ح 58/ 1اصول كاىف:  -(2)  602
 .19/ ح 58/ 1اصول كاىف:  -(3)  603
 .220/ 2سفينة البحار:  -(4)  604
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آدم دو رو و دو زبان؛ يعنى كسى كه اظهارات ضد و نقيض دارد و بر 

حسب هر حالى براى جلب نفع دنيوى و بدون ضرورت سخنهاى 

را انكار كند و بعد آنگويد مثلًا به چيزى اقرار مىمختلف مى

دهد و بعد خالفش را اظهار نمايد و يا به چيزى گواهى مىمى

كند و پشت تمجيد و ستايش مى دارد، يا در حضور كسى از اومى

نمايد و واضح است كه اين خصلت از جمله سرش از او بدگويى مى

 نيرنگ است.

فرمايد: »هركس با مسلمانان، با دو حضرت صادق عليه السالم مى -

 رويى و دو زبانى

______________________________ 
 .1/ ح 267/ 16وسائل الشيعه:  -(1)

 .19/ ح 58/ 1اصول كافى:  -(2)

 .19/ ح 58/ 1اصول كافى:  -(3)

 .220/ 2سفينة البحار:  -(4)

 258آيين زندگى، ص: 

كه دو زبان از آتش آيد در حالىبرخورد كند، روز قيامت مى

از حضرت باقر عليه السالم است كه فرمود: »چه بد  -605دارد«.

اى است كسى كه داراى دو رو و دو زبان است؛ در حضور بنده

برادرش او را تمجيد و ستايش كند و پشت سرش او را بد بگويد و 
 

 .1/ ح 343/ 2اصول كاىف:  -(1)  605
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گوشتش را بخورد )او را غيبتش كند( اگر نعمتى به او رسد، حسدش 

 606اش نكند«.برد و اگر گرفتار شود، او را واگذارد و يارى

فرمايد: »هركس دو رو باشد، رسول خدا صلى اهلل عليه و آله مى -

كه دو زبان دارد يكى از عقب و ديگرى آيد در حالىدر قيامت مى

طورى آيد بهاز جلو و هر دو آويزان و شعله آتش از آنها بيرون مى

كه شود اين است آنگيرد، پس گفته مىكه تمام بدنش را آتش مى

و زبان بوده و به اين كيفيّت عذاب، شناخته در دنيا دو رو و د

همچنين فرمود: »هركس در دنيا دو رو و دو زبان  -607شود«.مى

 608باشد، در قيامت دو رو و دو زبان از آتش دارد«.

 پسندد به ديگران نپسنددآنچه به خود نمى -109

در راه و روش خود، با هركس كه باشى، خودت را جاى او بگذار، 

 طور رفتار كن.توقّع دارى، با او هم همان آنچه خودت

خواهد با خواهى از بقّال برنج بخرى، دلت مىآقاى عطار وقتى مى

تو نيرنگ نزند، تخفيف بدهد، موقع كشيدن، كم ندهد، موقعى هم 

خرند، تو هم چنين باش. اى كسى كه مايلى با كه از تو زعفران مى

 تو انصاف بورزند، خودت نيز انصاف بورز.

______________________________ 
 .1/ ح 343/ 2اصول كافى:  -(1)

 
 .2مهان: ح  -(2)  606
 .5/ ح 259 -258/ 12وسائل الشيعه:  -(3)  607
 .8/ ح 259مهان:  -(4)  608
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 .2همان: ح  -(2)

 .5/ ح 259 -258/ 12وسائل الشيعه:  -(3)

 .8/ ح 259همان:  -(4)

 259آيين زندگى، ص: 

شوى، پس خودت هم اگر پشت سرت عيبت را بگويند، ناراحت مى

ارى كسى پشت پشت سر كسى عيب نگذار، همين طورى كه توقّع د

سر خودت بد نگويد، تو هم پشت سر ديگرى بد نگو. همان شعر 

 حكمتى كه سعدى شيرازى گفته:

ببرى مال مسلمان و چو 

 مالت ببرند
 

بانگ و فرياد بر آرى كه 

 مسلمانى نيست

 

 عادل باشد -110

طور كه دستگاه خلقت بر عدل است، واجب است زندگى هر همان

 فرد مسلمانى نيز بر عدل استوار باشد.

آيد كه آقاى طور مىشود فوراً در نظرها اينتا »عادل« گفته مى

خواهد جايى به نماز بايستد و مردم به او اقتدا عمامه به سرى كه مى

كه همه بايد عادل باشند؛ چه كنند، بايد آدم درستى باشد، در حالى

 زن و چه مرد، جوان يا پير، عالم يا جاهل:
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 دهد.خداوند به عدل فرمان مى 609...« لِلتَّقْوَى »... اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ

هركس بايد با خدا و خودش و با ديگران همه با عدل رفتار كند. بر 

 تمام افراد بشر واجب است به عدل رفتار كنند.

عدل با خدا؛ يعنى اى انسان فكر كن ببين موال هستى يا عبد، خالق 

ه و روش بندگى عمل هستى يا مخلوق. كسى كه بنده است اگر به را

كند، اين عدل است و امّا اگر به نحو حرّيّت و استقالل رفتار كند، 

اين ظلم است، راه و روش عبد بايد غير از حر باشد. تو مرزوق خدا 

هستى، مربوب خدا هستى، خدا تو را آفريده، پروريده، روزى داده 

و همه و همه چيزت از اوست، از اعضاى بدن، عقل، مغز، لباس، خانه 

چيزت از خداست، همسر و فرزندت نيز از خداست. همه ساخته شده 

 ات همه از خداست.خدايند، مغازه و ملك و سرمايه

______________________________ 
 .8مائده:  -(1)

 260آيين زندگى، ص: 

 شرك؛ ستم بزرگى است

ات به نحو استقالل شد، خود را بى خدا ديدى، پس اگر راه و روش

اگر مال من، دسترنج من  610ظالم هستى، شرك، ستم بزرگى است.

 
 .8مائده:  -(1)  609
 .13لقمان:  -(1)  610
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گفتى، دارايى من گفتى، ظالم هستى. ظالم كسى است كه منعم را 

 فراموش كند، نعمت را نشناسد و خودش را مقابل خدا قرار دهد.

دت را هميشه بنده بدانى؛ قلدرى نكن، اجمالًا عدل با خدا؛ يعنى خو

من من نكن، مال من و شأن من نيز ظلم است، پا از گليم خودت 

 درازتر نكن.

ها دارد، عدل با زن و بچّه، عدل با همسايه، عدل با خلق هم رشته

 عدل با مشترى، عدل با شريك.

روزى نيست كه صدها ظلم از ما سر نزند. اين خالف عدلها چه به سر 

 تاريكيهايى كه در پى دارد. 611»الظلم ظلمات« بياورد، ما

عدل با همسر خيلى مشكل است، بايد با زن رفق كرد، زن لطيف و 

رقيق است و نبايد سر به سرش گذاشت. سوءظن به او نبر، مبادا 

رنجشى پيدا شود. خدا زن را اسباب انس تو قرار كرده است، اگر 

ردى، ظالم هستى. زن سزاوار برخالف محبّت و رفق با او رفتار ك

ء فى غير »وضع شى رأفت و رحمت و محبّت است، غير از اين،

 است. محلّه«

 رازدارى همسر از عدل است

زن بايد احترام شوهر را نگهدارد شوهرش را بزرگ بدارد. شكايت 

شوهرش را به پدر و مادرش نبرد كه نزاع راه بيندازد. بايد گذشت 

 
 .229/ 7راألنوار: حبا -(2)  611
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از شوهرش را فاش كند و گر نه ظالم است. عدل داشته باشد. مبادا ر

 در زندگى با شوهر را بايد رعايت كند. مال

______________________________ 
 .13لقمان:  -(1)

 .229/ 7بحاراألنوار:  -(2)

 261آيين زندگى، ص: 

 شوهر را تفريط نكند، آبرويش را حفظ نمايد و گر نه ظالم است.

 به حيوانات هم نبايد ظلم كرد

ها دارد؛ بچّه شيرى و بزرگتر را بايد با عدل عدل با اوالد، رشته

 شود، او را سير كند.بزرگ كرد و هنگامى كه گرسنه مى

زدهم ايد شب نوحتّى عدل با حيوان را هم بايد رعايت كرد. شنيده

ماه مبارك رمضان هنگامى كه على عليه السالم از خانه امّ كلثوم 

خواست براى مسجد بيرون بيايد و مرغابيها سر و صدا كردند، مى

شان را با امّ كلثوم كرد و فرمود: »يا مواظب خوراك آنان سفارش

 باش، يا رهايشان كن«.

اش چّهاى دارد، در حضور بدر روايتى دارد كه: »اگر كسى بچّه

 مادرش را ناراحت نكند«.

علّتش اين است كه بچّه كوچك به مادرش خيلى عالقه دارد، وقتى 

رسد، شود، زورش هم كه به پدرش نمىبيند مادرش ناراحت مىمى
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ماند تا كى اثرش آشكار گردد، چه شود و مىلذا در دلش عقده مى

و مدارا كنيد، بسا بچّه را مريض كند، پس تا بتوانيد با همسرتان رفق 

گذشت كنيد و ايرادگيرى را كنار بگذاريد، مخصوصاً در حضور 

 فرزندتان.

 ها فرق نگذاريددر نفقه بچه

ها را نيزفراموش نكنيد. بايدخوراك ولباس فرزندكه عدل با بچّه

رعايت كنيد.  612خداى تعالى در قرآن برعهده پدرگذاشته است،

كه كسب است وپسر تا وقتىفتهدخترتاهنوز به خانه شوهر نرنسبت به

 پدر است.وكار ودرآمدمستقلّى پيدانكرده، برعهده

هايى كه از زن سابق اند و بچّهبعضى هستند عيال ديگر اختيار كرده

 دارند

______________________________ 
 .233بقره:  -(1)

 262آيين زندگى، ص: 

كنند! ست رها مىزير دست زن پدر، يا بدون نفقه، گاهى بدون سرپر

اش واجب است، تا وقتى شغل مستقلّى پيدا اوالد تو است و بر تو نفقه

 كند و درآمدى داشته باشد.

 ايرادگيرى در ازدواج ظلم است

 
 .233بقره:  -(1)  612
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در مسأله »ازدواج« نيز كوتاهى نكنيد. دختر هنگامى كه موقع شوهر 

كردنش است اگر خواستگارى پيدا شد، بر تو واجب است ايراد 

 نگيرى و گر نه ظالم هستى.

روايتى در كتاب نكاح وسائل است كه: »دختر به منزله ميوه سر 

را چيد و گرنه فاسد درخت است، وقتى كه رسيد بايد آن

 ميوه رسيده را رها كردن تا فاسد شود، ظلم است. 613شود«مى

دخترى كه به حدّ رشد و بلوغ رسيده و جوانى مناسب پيدا شده حق 

اش را نگرفته، مانع ازدواجش شوى، كه هنوز ديپلمندارى به بهانه اين

كنى چه بسا خود دختر در دلش غوغاهاست، به دخترت ظلم مى

چه دخترها و پسرهايى كه به  كنى،طور كه به پسرت ظلم مىهمان

 واسطه ظلم پدر و مادرها به انحراف كشيده شدند.

 عدل با خلق

»عدل با خلق« آن است كه كبر نكنى، علوّ نورزى، تجاوز نكنى، هر 

كند، رعايت اى كه عقل و شرع مقدّس معيّن مىچيزى را به اندازه

اين بچّه كنى، اگر در پيش روى بچّه فحش دادى، ظالم هستى؛ چون 

 آورى.را فحش ده بار مى

اى به فرزندتان داديد بايد وفا كنيد و گرنه ظالميد؛ زيرا اگر وعده

 بچّه را مثل

 
 .2/ ح 61/ 20وسائل الشيعه:  -(1)  613
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______________________________ 
 .2/ ح 61/ 20وسائل الشيعه:  -(1)

 263آيين زندگى، ص: 

 آيد.آوريد و ديگر اهل قول و عهد بار نمىخود، آدم ال ابالى بار مى

اوالد را بايد طورى بار بياورند كه از همان كودكى، حسن صدق و 

قبح كذب را باور كند؛ يعنى بفهمد راستگويى خوب است و 

 دروغگويى زشت و ناپسند است.

 مادرها بيشتر مواظبت كنند

اى مثلًا زن تو سر زد، به او ظلم كرده در پيش اوالدت اگر منكرى از

اش روزه ندارد و بايد بعداً قضايش را بگيرد، امّا در حال عادت زنانه

فهمد حق بچّه اين است كه در پيش رويش افطار نكند؛ زيرا بچّه نمى

كه مادرش در حال حيض است و نبايد روزه بگيرد بلكه روزه 

ماند و بعد با ش مىشود و در ذهنخوارى برايش امرى عادى مى

گذارد، ممكن است خودش هم روزه خور بار اثرى كه بر رويش مى

بيايد، همچنين ترك نماز كردنش در حال حيض نيز نبايد بچّه متوجّه 

شود تا اين اندازه بايد مواظب بود تا مبادا انحرافى در آتيه بچّه پيدا 

 شود و بچّه جرى شود.

 عيب ديگران را فاش نكند -111

يب مؤمنى را كه ديگرى خبر ندارد، فاش نكن. تنها تو اطّالع دارى ع

و اگر گفتى، مسؤول هستى. در موقف حساب خداوند از تو 
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كند. هر عيبى كه فقط تو خبردار شدى، حق ندارى بازخواست مى

 به ديگرى بگويى.

راستى همه ما گرفتاريم. كيست كه عيبى از ديگرى سراغ كند و 

 را فاش نكند؟آن

كدام زن است كه از عيب ديگرى با خبر شد ومردانه اصلًا بروز نداد 

كرد و به او يا ديگرى بازگو و سخنى را شنيد كه طرف را ناراحت مى

نكرد. اگر چنين شد و بازگو نكرد، بداند كه اهل نجات و مؤمن 

 واقعى است.

روى در بحاراألنوار از خاتم انبيا محمّد مصطفى صلى اهلل عليه و آله م

 است:

 264آيين زندگى، ص: 

»هركس درباره مؤمن بگويد آنچه به چشمش ديده است، يا به 

ريزد، عيب گوشش شنيده است از چيزهايى كه آبروى طرف را مى

كه كسانى فرمايد:كند طرف را، از كسانى است كه خداوند مىمى

دارند زشتى در ميان مؤمنين فاش گردد، براى ايشان دوست مى

كسى كه يك حرف را  614«.ردناك است در دنيا و آخرتعذاب د

تواند به خودش بگيرد ملعون است، كسى كه مورد لعن است، نمى

عبادتى ندارد، بايد كارى كند كه از لعن خدا بيرون بيايد تا رحمت 

 شاملش شود. كارى كن كه از عذاب اليم رهايى يابى.
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 تر استحالتى كه به كفر نزديك

فى هم كه در بحاراألنوار است از اين كار ناپسند، تعبير در روايت شري

؛ يعنى به كفر نزديكتر است تا به ايمان به »ادنى الكفر« فرمايد:مى

 خدا.

را »نزديكترين حاالت شخص به كفر آن است كه سخنى بشنود وآن

 615كار بندد«.ضبط كند تا وقتى بر عليه صاحبش به

را اى، مدركى از طرف به دستش بيايد آناى يا نوشتهيا مثلًا نامه

 نگهدارد تا روزى بر عليه طرف از آن استفاده نمايد.

خواهى خدا عيب تو را آيا رسم امانتدارى چنين است؟ تو مى

 بپوشاند.

را بپوشاند، توقّع داشته اگر كسى عيب مؤمنى را مطّلع شود و آن

ايش را بپوشاند؛ امّا اگر يك نفر ضعيف االيمان باشد كه خداوند عيبه

تواند خودش را بگيرد و در برابر شيطان ضعيف باشد، معمولًا نمى

تواند يك كلمه حرف را به خودش بگيرد، چيزى را كه به است، نمى

چشمت ديدى، يا به گوشت شنيدى، اگر نقل كنى و آبروى طرف را 

 اى كهبريزى، چه روزه

______________________________ 
 .365/ 75بحاراألنوار:  -(1)
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 .365/ 75بحاراألنوار:  -(2)

 265آيين زندگى، ص: 

طور خيال كند كه ما چرا اين تواند ايناى؟ ضمناً كسى نمىگرفته

 مطالب را بشنويم كه تكليفمان زياد گردد.

 سائل را رد نكند -112

اش دارد و كمتر اتّفاق يكى از خطراتى كه هركس در زندگى

افتد كه از اين خطر رد شود، ردّ سائل است. كسى كه به سوى مى

آيد و سؤال كرد، تكليفى به گردن شما مى شما دست نياز دراز كرد،

 616اين يك تكليف قهرى است.

گاهى اجابت نكردن، مكروه و گاهى حرام است تا سائل كى باشد و 

مسؤول چه باشد، تمكّن طرف تا چه اندازه باشد، مسؤوليت پيش 

طور جا خالف تكليف از او سر نزند، بهخواهد كه اينآيد و مىمى

كرد بلكه بايد دقيق بود و فهميد مكروه است يا  شود حكمكلّى نمى

 حرام.

كنم. موارد اى كه بشود موارد مكروه و حرام را عرض مىتا اندازه

طور كلّى مكروه؛ يعنى عذاب نيست ولى محروميّت از ثواب است. به

دانى كارش گدايى كه مىبى اعتنايى به سائل مكروه است، با اين

ه و بازار و خيابان و ظهر هم در مسجد، است از صبح تا ظهر در كوچ

 
 .10ضحى:  -(1)  616
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نمايد، باشد، اگر درب خانه شما آمد، او دست جلو مؤمنين دراز مى

 را رد نكنيد هر چند مختصر چيزى باشد.

خصوصاً در شب و خصوصاً اگر سائل مرد باشد، تا بتوانيد محرومش 

 نكنيد.

آمد و امام  روايتى دارد كه امام صادق عليه السالم در منى بود، سائلى

به او عطا كرد و دوّمى و سوّمى به همچنين چهارمى كه آمد، فرمود: 

؛ خدا تو را بيامرزد، برايت فرج كند«، آن وقت تا سه يغفر اللَّه لك»

 مرتبه فرمود: »سائل را رد نكنيد«.

كند و اگر شك پس رد كردن سائل، مكروه است. صدقه رفع بال مى

 دارى آيا

______________________________ 
 .10ضحى:  -(1)

 266آيين زندگى، ص: 

گويد، احتياط آن است كه او را رد گويد يا دروغ مىراست مى

 دانى شايد راست بگويد.نكنى، چه مى

شود، يعنى چيزهايى كه از آن سؤال مى امّا كيفيّت مسؤول عنه؛

بعضى موارد تركش حرام است؛ مثلًا از مواردش كه در قرآن هم 

خواهد است؛ همسايه قرض مى 617»وَيَمْنَعُونَ ا لْمَاعُونَ« كر فرمودهذ

عنوان خواهد، چيزهاى ضرورى در زندگى بهوسائل زندگى مى
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خواهد، نبايد از او مضايقه اى مىخواهد، كاسه و كوزهعاريه مى

 كرد.

البتّه اگر چيز غير ضرورى را مطالبه كند، ندادنش مكروه است به 

ميهمانى، خواهد، براى تشريفات عنوان مثال براى تجمّالت قالى مى

 جا حرام نيست به او ندهيد بلكه مكروه است.اين

وسايل ضرورى زندگى است،  -كه در قرآن ذكر شده -»ماعون«

پس عاريه دادن اين امور كه ضرورى نيست، وجوب شرعى ندارد. 

طور كلّى نيست كه هركس دست دراز كرد، واجب باشد پس حكم به

 به او چيزى بپردازيد، تا چه چيز بخواهد.

ديگر از موارد قطعى وجوب اجابت آن است كه پرسش كننده از 

خواهد كه حيات او را نگه دارد مثلًا سخت تشنه است شما چيزى مى

طلبد، اگر دارى بايد به او بدهى هر چند براى و از شما آب مى

 حيوانى باشد.

در اثناى راه حج، امام صادق عليه السالم مشاهده كرد زير بوته 

افتاده است. به آن كسى كه همراهش بود فرمود:  خارى، كسى

شود گرما زده است و از تشنگى افتاده است، فوراً جام »معلوم مى

 آبى به او برسان«.

شناسم، آن شخص رفت وبرگشت گفت: »آقا! اين شخص را مى

 نصرانى است«.
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______________________________ 
 .7ماعون:  -(1)

 267آيين زندگى، ص: 

 

 618«.لكلّ كبد حراء أجر حضرت فرمود: »باشد، از هر ملّتى باشد:

غرضم نحوه پرسشها و سؤالهاست. بايد فروعاتش را دانست كه مبادا 

 واجبى ترك شود و مسؤوليّت آخرتى داشته باشد.

در برابر درخواست سائل و بعضى  -كه ماده حيات است -آب و نان

 اوقات بدون درخواستش، بايد او را محروم نكرد.

به اضطرار سائل غير از مادّه حيات، امور ديگر چطور؟ آنها هم وابسته 

خواهد كه اگر به او نرسد به شود سائل چيزى مىاست؛ گاه مى

شود، افتد و در نهايت فشار و سختى واقع مىراستى به زحمت مى

 افكند.طلبكار او را به زندان مى

كه شرّ طلبكار از سرش رفع شود، از روى بيچارگى دست به براى اين

آيد تا چه اندازه ب پيش مىجا شبهه وجودامن شما شده است، اين

مضطر باشد، به مقدار رفع اضطرارش بايد به او كمك كرد، هر اندازه 

 كه بتوانيد.

امام موسى بن جعفر عليهما السالم در مسجد الحرام اعتكاف فرموده 

بود، در سه روز اعتكاف كه حتّى االمكان نبايد از مسجد بيرون بيايد، 
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ا ديد، روى دست و پاى امام افتاد يكى از دوستان امام، آن حضرت ر

كند، و گفت: »به فريادم برسيد، طلبكارى دارم كه از من مطالبه مى

 من هم ندارم، به شما پناهنده شدم«.

 امام عليه السالم فرمود: »فعلًا مرا ميسّر نيست«.

 عرض كرد: »پس ضمانت كنيد كه مرا مهلت بدهد«.

براى ضمانت طرف، وقتى  حضرت پذيرفت و از در مسجد بيرون آمد

 از آن حضرت پرسيدند: »مگر نه معتكف بوديد؟«.

 فرمود: »ثواب قضاى حاجت مؤمن، باالتر از اعتكاف است«.

______________________________ 
 .370/ 74بحاراألنوار:  -(1)

 268آيين زندگى، ص: 

اگر مضطرّى رو به مسلمانى آورد، بايد به مقدار ميسور به او كمك 

 كند، اين حدّ واجبش.

 ايثار كنندگان با على عليه السالم محشورند

رسد كه هر چند ميسورت نباشد، خود جا مىامّا حدّ مستحبش به اين

 »ايثار« نخور و بخوران، خودت نپوش و او را بپوشان كه اين را

بينى ديگرى نياز كه خودت محتاج هستى امّا مىاينگويند، با مى

 دارد او را بر خودت مقدّم بدارى.
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اگر در عمرت چنين چيزى پيش آمد، بدان با على عليه السالم 

اش محشور هستى. آن آقايى كه مكرّر ديگران را بر خود و خانواده

 داشت.مقدّم مى

 احسان را پاسخ دهد -113

حقّى بر شما  -هرگونه احسانى كه باشد -دهركس به شما احسانى كر

پيدا كرده است، اگر ادا نكرديد، فردا گرفتار هستيد مثلًا مشكلى را 

خواستى، كمك خواستى، عاريه مىبرايتان حل كرد، قرض مى

خواستى، از تو مضايقه نكرد، نبايد نديده بگيرى و گرنه فرداى مى

 ادا نكردى. قيامت در عقبه مرصاد معطّلى كه چرا حقّش را

روايتى از كتاب شريف كافى از خاتم انبيا محمّد صلى اهلل عليه و آله 

برايتان نقل نمايم. حضرت فرمود: »هركس به او نيكى شود، پس بايد 

 تالفى كند«.

اى به شما نوشت، پاسخش دهيد، از شما احترام كرد، شما هم مثلًا نامه

كرد، تالفى كنيد، هديه  احترامش كنيد، هر احسان و نيكى كه به شما

اش بود. كه بگوييد وظيفهآورد شما هم برايش هديه ببريد نه اين

 تحيّت و درود به شما فرستاد، شما نيز به بهترش پاسخ دهيد.

فرمايد: »و اگر از تالفى كردن ناتوان است پس بايد از او آنگاه مى

 تشكّر كند«.

 269آيين زندگى، ص: 
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توانى تالفى كنى و ندارى، مايه كه ىزبان كه دارى، حاال نم

خواهد اقلّاً با زبانت ثنايش را بگو، تشكّر كن مثلًا بگو: خدا به شما نمى

 اجر بدهد، به شما توفيق بدهد.

اگر زبانت را به كار نينداختى، بخل كردى، نه تالفى كردى و نه به 

زبانت شكرگذارى كردى، پس نعمت را كفران كردى. خدا بنده 

 دارد.را دوست مى بنده شكور دارد بلكهرا دوست نمىكفور 

 عذرپذير باشد -114

طورى كه اگر مسلمان حقيقى بايد عذرپذير و عفو كننده باشد به

ستمى به او شد و ستم كننده از كردار خود پشيمان شده و با 

 شرمسارى از او پوزش خواست، عذرش را بپذيرد.

در كشف الغمّه از موسى بن جعفر عليهما السالم مروى است كه به  -

ا حرف ناروايى زد، فرزندانش فرمود: »اگر كسى در گوش راست شم

سپس برگشت و در گوش چپ شما عذر خواهى كرد و گفت: من 

 حرف ناروا نزدم، عذرش را بپذيريد«.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »يا على! كسى كه نپذيرد  -

به شفاعت من  -پوزش عذرخواهى را، چه راست گويد و چه دروغ

: »اگر مردى از سمت حضرت سجّاد عليه السالم فرمود -619نرسد«.

راست تو را دشنام داد سپس از طرف چپ تو برگشت و پوزش 

 خواست، عذرش را بپذير«.

 
 .353/ 4من َّلحيضره الفقيه:  -(1)  619
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فرمايد: »خدايا! هركس كه به من بد امام سجّاد عليه السالم مى -

 كرده واز من عذر

______________________________ 
 .353/ 4من اليحضره الفقيه:  -(1)

 270آيين زندگى، ص: 

اگر كسى به  620خواهم«.واسته و من نپذيرفتم، از تو معذرت مىخ

راستى و از روى صدق، از تو معذرت خواست، عذر آورد كه عمداً 

 خواستم چنين كنم، چنان شد.نبود، مى

تو به خيال خودت صاحب حق هستى، امّا حاال او هم داراى حق 

شده؛ چون از شما معذرت خواسته است و آبرو )ى خودش را پيش 

 تو( ريخته است.

اش از او عذر خواست ولى نپذيرفت، از براى اگر كسى برادر دينى

 اوست مثل گناه صاحب مكث.

ا مأمور گرفتن كه از طرف حكومتهاند: كسانىصاحب مكث را فرموده

ماليات هستند چه گناهى دارند، مثل اين قسم گناه براى كسى است 

 كه عذر صاحب عذر را نپذيرفت.

 
 .38صحيفه سّجاديّه/ دعاى  -(1)  620
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هر چند اوّل صاحب حق بودى، ولى حاال او حقدار شده است. آن 

كند ظلمى نكرده است. براى همه )چنين وقت شخص خيال مى

 آيد.چيزهايى( هم پيش مى

كند كه كه: »مظلوم اين قدر نفرين مى روايت در اصول كافى است

 621شود«.ظالم مى

خواهد اين قدر بدگويى كنى، خصوصاً اگر آن كس كه ظلم نمى

داريد كه خدا خواهيد و دوست نمىخواهد. آيا نمىكرده، عذر مى

 از شما در گذرد.

 جا خشمگين نشودبى -115

و آن از خشم از جهت حيوانى كه انسانى دارد، امرى است طبيعى 

 شود،احساس ناماليم از ديگرى، يا چيزى در انسان، يا حيوان پيدا مى

 مثلًا وقتى با مانعى در مقصدش

______________________________ 
 .38صحيفه سجّاديّه/ دعاى  -(1)

 .17/ ح 333/ 2اصول كافى:  -(2)

 271آيين زندگى، ص: 

شود و د، ناراحت مىكنكند و يا خالف ميلى مشاهده مىبرخورد مى

يا دشنامى از ديگرى شنيد، يا ستمى به او رفت، حسّ انتقامى در 

 
 .17/ ح 333/ 2اصول كاىف:  -(2)  621
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آيد، لذا برخى اوقات شود و خونش به جوش مىشخص پيدا مى

شود. گرايد و حركت خون در چهره آشكار مىرنگ به سرخى مى

شود كه انتقام بگيرد و حسّ انتقام جويى آن وقت نفسش تحريك مى

گويد، شود، لذا نخست به زبانش خالف حقيقت مىىدر او پيدا م

كند، يا به دست و پا كارهايى انجام دهد و قذف مىناسزا و فحش مى

كند، حال حيوانى است كه فهمد چه مىدهد، در آن حال نمىمى

كند و به هر باطلى ممكن است دست بزند به اى از حق نمىمالحظه

داند، جز انتقام چيزى نمى رود،عين مثل حيوان، وقتى در خشم مى

كند و دسترسى به ديگرى كه پيدا گاهى پيراهن خودش را پاره مى

 زند.كند، خودش را مىنمى

وقتى هم كه خشم شديد شد و نتوانست مطابق ميلش انتقام بگيرد، 

شناسم كند، مىگاهى به جوش آمدن خون، او را به سكته مبتال مى

م سكته كردند و مردند، يا فلج بعضى از افراد را كه در حال خش

كند، بايد كفّ نفس شدند، نماز خوان است، امّا نماز تنها آدم نمى

اش تقويت نشود، گرگ درنده نشود بلكه سگ و كند، جهت حيوانى

كند، امّا آدمى در حال خشم، گرگ، گوشت و پوست را پاره مى

 ريزد كه باالتر از ستمهاى ظاهرى است.آبروى طرف را مى

 ر مقام چاره چه كنيم؟د

اگر كسى خواهان دورى از اين خوى حيوانى است، بايد در قدم 

اوّل بنا بگذارد هنگام خشم خودش را بگيرد، اوّل عرض كنم كه 

داشتن خود در ابتدا از خشم ورزى، خيلى آسان است، ولى اگر نگه
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رسد كه ديگر خوددارى نكرديد و ادامه داديد، كار به جايى مى

 گردد.ى آن مشكل بلكه محال مىجلوگير

 272آيين زندگى، ص: 

خشم نيز حدّ وسطى در برابر افراط و تفريط دارد، حدّ وسط خشم كه 

 بودنش الزم و ضرورى است و كمال انسانى در آن است.

هرگاه مال، يا ناموس، يا آبرو، يا جانش مورد تهديد قرار گرفت، بايد 

جاست، مال حاللى كه از راه بى تفاوت نباشد، خشم صحيح اين

توانى نبايد بگذارى آن را از تو بگيرند، اى، تا بصحيح به دست آورده

 يا نسبت به آبرو و جان و ....

نه به  622فرمايد: »نه ستم كنيد و نه زير بار ستم برويد«.قرآن مجيد مى

 جا به تو سيلى بزنند.كسى بى جا سيلى بزن، نه بگذار بى

كنم كنند كه من به هيچ وجه باور نمىاى از انجيل نقل مىجمله

هاى فعلى انى باشد و شكّى نيست كه تورات و انجيلوحى آسم

اند، ساختگى است. گويند از قول تحريف شده و در آن دست برده

عيسى عليه السالم نقل كرده: »اگر كسى به طرف راست تو سيلى زد، 

 طرف چپ خود را نيز بگير تا به آن نيز بزند«.

و نه بگذارد او اين برخالف قسط و حتّى طبيعت انسانى است؛ نه بكشد 

جا جنگ كند و نه را بكشند، نه بزند و نه بگذارد او را بزنند، نه بى

جنگ را بپذيرد؛ به اين معنى كه بگذارد هرگونه به او تجاوز نمايند، 

 
 .279بقره:  -(1)  622
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مانند اين جنگ تحميلى كه صدّام ملعون بر ملّت مسلمان ايران به 

كت اش تحميل كرده است، در برابرش سادستور ارباب آمريكايى

 بودن، خالف دستور شرع و طبع بشرى است.

افراط و تفريط در خشم را قبلًا عرض كردم، تفريطش بى تفاوتى 

نسبت به تجاوز مال و جان و ناموس و آبروست. افراطش نيز به زياده 

باشد، جايى كه روى در به كار بردن آن، يا بى جا به كار بردنش مى

موردش نباشد، يا جايى كه موردش هست زايد از حدّش خشم 

م بى مورد و خشم زايد بر حدّش( بايد كردن، از اين دو مورد )خش

 پرهيز كرد.

______________________________ 
 .279بقره:  -(1)

 273آيين زندگى، ص: 

 پرگويى نكند -116

سخن اگر حرام باشد مانند دروغ، غيبت، تهمت، سخن چينى، 

آبروريزى، كشف سرّ مؤمن، هر سخنى كه موجب فتنه و فساد باشد 

آن هم موجب قساوت است و امّا سخنى كه حرام البتّه يك كالم 

نباشد و نيز واجب و مستحب هم نباشد و هيچ نفعى نداشته باشد، پس 

 آن مباح است لكن زيادى آن مكروه و موجب قساوت است.

فرمود: زياد امام صادق عليه السالم فرمود: »عيسى عليه السالم مى

ن كه پرگويى سخن نگوييد در غير ذكر خداوند، به راستى آنا
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كنند در غير ذكر خدا دلهاشان قساوت دار است، لكن خودشان مى

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله گذشت بر زنى كه  623دانند«.نمى

گفت: »شكر خداى را كه شهيد مرد گريست و مىبراى فرزندش مى

 )يعنى به درجه عاليه ونجات كلّى رسيد(«.

د: »اى زن! چگونه چنين رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمو

اش در راه خدا گويى؟ شايد فرزندت در انفاق زيادى از دارايىمى

 624داشته است«.كرده وسخن زيادى رانگاه نمىبخل مى

يعنى بخل از انفاق زيادتى از دارايى و نگاه نداشتن زبان را از سخن 

زيادى و بيهوده، دو چيزى است كه موجب نرسيدن انسان به درجه 

 شود.ه و نرسيدن به نجات كلّى از ساعت مرگ به بعد مىعالي

شود رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »راست و درست نمى

كه دلش راست و درست شود و دلش راست و اى تا اينايمان بنده

 كه زبانش راست و درست شود«.شود تا ايندرست نمى

 پرخوابى نكند -117

بايد مقدارى به خواب رود تا رفع خستگى از هر انسانى در شبانه روز 

 بدنش

______________________________ 
 .1/ ح 196/ 12وسائل الشيعه:  -(1)

 
 .1/ ح 196/ 12وسائل الشيعه:  -(1)  623
 .2/ ح 26/ 9مستدرك الوسائل:  -(2)  624
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 .2/ ح 26/ 9مستدرك الوسائل:  -(2)

 274آيين زندگى، ص: 

شود و آماده گردد براى ادامه فعّاليّت و چنانچه از مقدار الزم بيشتر 

 گردد.قساوت دار مىبخوابد، بدنش فاسد و قلبش 

از امام صادق عليه السالم روايت شده كه: »خواب زياد از آب زياد  -

كند خوردن است و آن از خوراك زياد است و هر دو سنگين مى

كند دل را از تفكّر )در دار مىنفس را از طاعت و عبادت و قساوت

د: امام صادق عليه السالم فرمو -625معارف الهيّه و امور اخروى(«.

 626برد«.»خواب زياد، دين و دنياى شخص را از بين مى

كار نيز فرمود: »خداوند دشمن دارد زياد خواب رفتن و زياد بى -

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »بسيارى خور و  -627بودن را«.

 628كشند ضرر را«.گرداند نفس را و مىخواب، فاسد مى

زيرا هر دو موجب سستى و كسالت از طاعات و عبادات و نشاط در 

آنهاست و موجب ضايع شدن اوقات و غفلت و بى خبرى از سفر 

ا وجود آخرتند و كافى است همينها در كشيدن آنها مضرت را ب

 مضرتهاى بدنى كه در هر يك از آنهاست.

 
 .77مصباح الشريعه:  -(1)  625
 .1/ ح 84/ 5فروع كاىف:  -(2)  626
 .3مهان: ح  -(3)  627
 .37/ ح 563/ 2غرراحلكم:  -(4)  628
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اند: »خواب زياد، سبب سستى وضعف قوا و بزرگان علم طب هم گفته

برودت و رطوبت بدن و زياد شدن بلغم و كم شدن حرارت غريزيّه 

 است و هر يك از اينها موجب پيدايش چندين مرض است«.

 خواب الزم چه مقدار است؟

كتاب منهاج النجاة نقل نموده كه: »در محدّث فيض قدس سره در 

خوابيد و بعض اطبّا  -كه هشت ساعت است -شبانه روز بايد ثلث آن

 اند: به مقدار ربع؛ يعنى ششگفته

______________________________ 
 .77مصباح الشريعه:  -(1)

 .1/ ح 84/ 5فروع كافى:  -(2)

 .3همان: ح  -(3)

 .37/ ح 563/ 2غررالحكم:  -(4)

 275آيين زندگى، ص: 

ساعت در اغلب طبايع كافى است و اگر سودا غالب باشد، به كمتر از 

شود و حق آن است كه براى آن ميزان كلّى نيست اين هم اكتفا مى

و به اختالف اشخاص از حيث سن و مقدار اشتغال و فعّاليّت و كار 

كه  كردن تفاوت دارد، هركس بايد طبيب خود باشد و به مقدارى

 رفع خستگى و ناراحتى بدن شود، استراحت كند و خواب رود«.
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براى دانستن آداب خوابيدن و مطالب راجعه به آن، به كتاب 

 دارالسالم نورى مراجعه شود.

 پرخورى نكند -118

مسلمان بايد نسبت به شهوت شكم، حدّ وسط را رعايت كند، اگر 

ود و آن اين است شاش كم مىچنين كند، مزاجش سالم و گرفتارى

دستور قرآن مجيد  كه به مقدار كفايت از لحاظ كم و كيف بخورد.

 در اين زمينه اين است كه:

از اميرالمؤمنين على  629»بخوريد و بياشاميد ولى زياده روى نكنيد«.

 عليه السالم نيز دستورى به اين مضمون رسيده است كه:

خوراك خوردن  »تا گرسنه نشدى، چيزى نخور و تا هنوز ميل به

 دارى، از خوردن دست بكش«.

اگر انسان وقتى سير است خوراك بخورد مبتال به سوء هاضمه 

باشد. اين گردد اكل برشبع در بعضى مواقع خطرناك نيز مىمى

 حال افراط.

ساعته  24مدّتى اعتصاب غذا كند، روزه اين است كهتفريطش هم به

خواهد روزه بگيرد، سى كه مىبگيرد، اين تفريط است، لذا امر شده ك

است. بهترين شب چيزى بخورد، لذا سحرى خوردن مرسوم شده

 تعبيرات دراين زمينه، شعر سعدى است:

 
 .31اعراف:  -(1)  629
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نه چندان بخور كه از 

 دهانت برآيد
 

نه چندان كه ازضعف 

 جانت برآيد

 

______________________________ 
 .31اعراف:  -(1)

 276آيين زندگى، ص: 

نه اين قدر نخورد كه ضعف بر او چيره شود، قواى بدن رو به تحليل 

برود، به حال مرگ بيفتد، نه اين قدر بخورد كه به سوء هاضمه و 

اند: »معده، خانه هر بسيارى امراض ديگر مبتال گردد كه فرموده

 اين از لحاظ كمّيّت. 630دردى است«.

 و امّا از لحاظ كيفيّت:

 هاى گوناگونسفره رنگين و بيمارى

وقت انسان طالب ترفّه و مقيّد به انواع مأكوالت نباشد بلكه به هيچ

آنچه برايش پيش آيد خوش باشد و بداند هر چه انسان به الوان 

مختلف خوراك مقيّد باشد، زيانش برايش بيشتر است، به خيالش با 

 گيرد.خوردن اين خوراكيها قوّت مى

كند، در معرض ت، انواع شيرينيها و چربيها كه مصرف مىبرعكس اس

 باشد.بيماريهاى قند و غيره بيشتر مى

 
 .(307/ 61اّن املعدة بيت الداء) حباراألنوار:  -(1)  630
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اگر كسى خودش را به ترفّه و تنوّع در خوراكهاى مختلف مقيّد كرد، 

شود به زحمت پول زيادى در آورد، لذا ممكن است به هر ناچار مى

ورد، امّا وقتى خيانتى و جنايتى روى آورد تا خواسته شكمش را بر آ

به آنچه برايش پيش آمده دلخوش باشد، خواهان زندگى مرفّه و 

هاى نفسش مقاومت سفره رنگين نباشد، قانع است، در برابر خواسته

 جناب ابوذر شود، نظيرهيچ خيانت و جنايتى آلوده نمىكند و بهمى

و هاى زر اايد چگونه در برابر تطميعهاى معاويه و كيسهكه همه شنيده

 نمود و به همان نان جو كه داشت، قانع بود.مقاومت مى

كسى كه قانع است، گرامى و عزيز  631»عز من قنع« به راستى كه:

است، ديگر به حالل و حرام بى اعتنا نيست. بيشتر كسانى كه كم 

 گيرد.كنند، از طمع و حرص سرچشمه مىفروشى يا گران فروشى مى

______________________________ 
 (.307/ 61انّ المعدة بيت الداء )بحاراألنوار:  -(1)

 .50/ 19شرح نهج البالغه:  -(2)

 277آيين زندگى، ص: 

پس افراط و تفريط در شهوت شكم به اين است كه از حدّ معمول و 

الزم براى اداره بدن تجاوز نمايد و حدّ وسط آن به اين است كه به 

 رف نمايد.مقدار الزم براى بدن كمّاً و كيفاً ص

 
 .50/ 19شرح هنج البَلغه:  -(2)  631
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طور اجمال در شهوت شكم تفريطش به در تعيين افراط و تفريط به

اين است كه به كلّى مواد غذايى به بدنش نرساند، از طيّباتى كه 

خداوند برايش آفريده است اصلًا بهره نبرد، بدل مايتحلّل كه به بدن 

ده رود بلكه بايد استفاده صورى و معنوى بكند؛ استفانرسيد، از بين مى

صورى و مادّى آن به اين است كه از اين خوراكيهاى پاك و حالل 

استفاده ببرد و بدنش را تقويت كند و هم بهره معنوى ببرد، چون در 

اى از جمال الهى پخش شده است. تمام اين اين خوراكيها ذرّه

 اش.اى است از خزينهشيرينيهايى كه در اين نباتات است، قطره

شيرين را ميل كند و متوجّه ميوه ساز شود. چه  آدمى بايد اين ميوه

هاى گونه ميوهقدرت و حكمتى دارد كه از اين آب و خاك اين

كه به يك آب سيراب آورد، در حالىگوناگون بيرون مى

شكر خدا را كند، محبّت به خدا بيشتر پيدا كند، از  632شوند.مى

اى كه خدا در لذايذى كه خدا برايش قرار داده بهره ببرد، از ذايقه

او قرار داده استفاده ببرد، بچشد و شكر خدا را بكند، پس اگر كسى از 

اين لذايذ بهره نبرد، خودش را محروم ساخته، هم از استفاده صورى 

 هم معنوى.

 شكم پرستى و خوردن با غفلت

افراط در شهوت شكم؛ يعنى شكم پرستى و پرخورى و دنبال رفاه 

غرض از خوراك خوردن را بفهمد، مانند  كهمحض بودن، بدون اين

 
 .4رعد:  -(1)  632
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و خالى كند جز اين مقصودى نداشته  633حيوانات، شكم را پر كند

 باشد، افراط در كمّيّت يعنى از حدّش

______________________________ 
 .4رعد:  -(1)

 .12محمّد صلى اهلل عليه و آله:  -(2)

 278آيين زندگى، ص: 

ش، از انواع خوراكيهاى گوناگون بدون زياد بخورد و چه در كيفيّت

 مالحظه نفع و ضرر بدن و روح و از همه مهمتر با غفلت خوردن.

 شناسى منعمبا ياد خدا خوردن و حق

انسان سر سفره بايد متوجّه منعم باشد. در اسالم دستور داده شده هر 

رده بگوييد و از آنچه نام خدا بر آن ب بسم اللَّه داريدلقمه كه بر مى

 نشده نخوريد.

مرحوم سيّد بن طاووس عليه الرحمه به اين آيه در هر نوع خوراكى 

كرد هر چند مورد وجوبش در فقه در باب ذبح است؛ يعنى عمل مى

خواهند سر ببرند، حتماً بايد نام خدا را بر آن ببرند حيوانى را كه مى

شود، سيّد بگويند و اگر عمداً ترك كنند، مردار و حرام مى بسم اللَّه و

عليه الرحمه در هر خوراكى چنين بود، مثلًا شيرى كه از پستان 

كردند، يا نانى كه در دوشيدند اگر با نام خدا شروع نمىحيوان مى

خورد بنده پختند، سيّد از آن نمىانداختند با نام خدا نمىتنور مى
 

 .12حمّمد صلى اهلل عليه و آله:  -(2)  633
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با ياد منعمش بخورد و نه تنها در مسأله  حق شناس آن است كه

اش شود، از نعمت دهندهمند مىخوردن بلكه هر نعمتى را كه بهره

 غافل نباشد.

 متواضع باشد -119

دارد، چون از طرف بيند و گرامى مىمسلمان، نعمت را بزرگ مى

 محبوب و منعم حقيقى اوست، خصوصاً انواع خوردنيها و آشاميدنيها.

اى زد نگوييد: ت كه: »اگر طعامى خورديد و به شما صدمهمروى اس

فالن طعام بد است و مرا مريض كرد بلكه بگوييد: مزاج من مساعد و 

 مناسب با فالن طعام نبود و بى مورد صرف كردم«.

در هنگام طعام خوردن بايد بنده وار بنشيند و بنده وار چيز بخورد، 

بر سر سفره مانند نشستن او در  نشستن رسول خدا صلى اهلل عليه و آله

 تشهّد نماز )متوركاً( بود.

 279آيين زندگى، ص: 

از آداب تواضع در غذا اين است كه بر خوان مرتفع غذا نخورد بلكه 

كفشهاى خود را در آورد و با كمال ادب بر زمين بنشيند خصوصاً نان 

و  را در سفره گرامى بدارد كه اخبار زيادى درباره آن رسيده است

هر كه در خانه است از زن و فرزند و نوكر و كلفت همه بر سر يك 

كه بعضى را راه ندهند و برايش سفره سفره جمع شوند نه اين

 حده معيّن كنند.على
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آداب غذا خوردن بسيار واهمّ آنها حضور قلب و توجه به منعم 

شكر او و به )بسم اللَّه گفتن( نام او ابتداكردنحقيقى است وبه

 است. )الحمدللَّه گفتن( كردنختم

 در شهوت افراط نكند -120

در شهوت ديگر كه شهوت جنسى و غريزه تماس با جنس مخالف 

كه اصلًا ازدواج نكند است نيز بايد حدّ وسط را رعايت نمود نه اين

 كه بسيار ناپسند است و در شرع مقدّس از آن نهى شده است.

از قول پيغمبر صلى اهلل عليه و آله نقل شده كه: »ازدواج سنّت و 

روش پسنديده من است، پس كسى كه از سنّت من روى گردان 

ترك كلّى ازدواج، تفريط است. خدا قوّه  634باشد، از من نيست«.

را در توليد نسل به كار شهوت جنسى را در انسان قرار داده تا آن

روايت شريفى از رسول خدا صلى اهلل عليه و اندازند. در اين باره نيز 

آله نقل شده كه: »نكاح كنيد و توليد مثل نماييد، پس زياد شويد، 

پس من فرداى قيامت به زيادى شما در ميان ساير امّتها افتخار 

 635كنم )تكثير نسل مطلوب است(«.مى

ازعهده اداره يك زن ناتوانند، كههم غلط است، كسانىافراط آن

اندازند، يا از لحاظ ديد فراش، خود و ديگران را به زحمت مىباتج

عمل جنسى، افراط در آن نيز موجب بيماريهاى مختلف وضعف فوق 

 شود.گردد و موجب كوتاهى عمر مىالعاده مى

 
 .18/ ح 153/ 14مستدرك الوسائل:  -(1)  634
 .17مهان: ح  -(2)  635

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   421 آيين زندگى   

 

______________________________ 
 .18/ ح 153/ 14مستدرك الوسائل:  -(1)

 .17همان: ح  -(2)

 280آيين زندگى، ص: 

 حد وسط در زناشويى نسبى است

كه پس بايد حدّ وسط در دفع شهوت جنسى را رعايت نمود به اين

ازدواج  -كه طبق طبيعت و غريزه انسانى است -مطابق دستور شرع

اش نمايد و در عمل زناشويى بر حسب وضع مزاج و توانايى جسمى

دفع شهوت نمايد. منظورم اين است كه مزاجها و نيروهاى افراد 

اقعه بسته به افراد مختلف، فرق يكنواخت نيست و حدّ وسط در مو

بار، براى برخى ديگر دوبار يا دو اى يككند. براى برخى هفتهمى

 آيد.بار حدّ وسط به حساب مىاى يكهفته

 تشكيل خانواده و بركات معنوى آن

از اين گذشته، تشكيل خانواده براى تربيت روحى انسان ضرورى 

يابد. ارى، تكامل مىاست. با تحمّل زحمت همسردارى و بچّه د

طور كه اشاره كردم، دستور شرع طبق طبيعت و غريزه است. همين

كه از دستور پيمايند، عالوه بر اينكسانى كه راه افراط و تفريط را مى

اند، خود را مبتال به ناماليمات روحى و بدنى شرع، سرپيچى نموده

داوند كه خ -نموده و از بركات زندگى خانوادگى و تكامل معنوى

 اند.محروم نموده -در اين امر قرار داده
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 توقّع احترام نداشته باشد -121

 توقّع احترام از خلق، غلط است نبايد در شخص باشد.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله نخستين شخص عالم وجود با آن  -

عظمت، آن هم در برابر امّتش، وقتى وارد مجلس شد، همه به احترام 

 تند، حضرت فرمود:ورودش برخاس

 »من راضى نيستم«.

يعنى پيغمبر صلى اهلل عليه و آله توقّع احترام ندارد و خودش را از 

داند؛ البتّه وظيفه امّت احترام اوست، نهايت تجليل ديگران برتر نمى

 خواهداز مقام شامخ اوست، امّا مى

 281آيين زندگى، ص: 

ن و امتيازى براى خود نسبت بفهماند كه توقّع احترام از ديگران داشت

به سايرين قايل بودن صحيح نيست. رسول خدا صلى اهلل عليه و آله 

داند، از آنها داند بلكه خدمتگزار آنها مىخودش را از امّتش برتر نمى

خواهد، خدمتگزار از طرف خداست لذا پاداشش نيز بر پاداشى نمى

ن امر شده براى و احترام و دوستى بستگانش نيز كه به آ 636خداست

 637خود مسلمين است و به نفع خود آنهاست.

خواستند مروى است كه: »در يكى از غزوات، وقتى اصحاب مى -

طعام تدارك نمايند، گوسفندى كشتند و هر كس دنبال كارى رفت، 

 
 .23شورى:  -(1)  636
 .47سبأ:  -(2)  637
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رسول خدا صلى اهلل عليه و آله هم دنبال جمع آورى چوب و هيزم 

هستيم يا رسول اللَّه! شما رفت. عرض كردند: ما خدمتگزار شما 

كنيم اى استراحت بفرماييد، ما خودمان هيزم جمع مىگوشه

كه( فرمود: من از خداى خودم خجالت )مضمون روايت شريف آن

 كشم كه خودم را بر شما امتياز بدهم«.مى

خواست براى حج يا عمره برود حضرت سجّاد عليه السالم وقتى مى -

فرمود كه اهل هل مدينه نباشد قبلًا تحقيق مىرفت كه ااى مىبا قافله

رفت و خودش را با آنان قافله او را نشناسند، آنگاه همراهشان مى

گونه امتيازى برايش قايل نشوند. در يكى از داد تا هيچيكى قرار مى

اين سفرها يك نفر حضرت را شناخت و عرض كرد اى پسر پيغمبر 

فرماييد كه )مردم( ا معرّفى نمىصلى اهلل عليه و آله! چرا خودتان ر

 خدمت شما را بكنند؟

 حضرت او را از معرّفى خودش منع فرمود.

 حضرت رضا عليه السالم و مرد ناشناس در حمام

در كتاب محجّة البيضاء در حاالت حضرت رضا عليه السالم نقل  -

نموده است: »در خراسان هنگامى كه حضرت، وليعهدى تحميلى هم 

 حمام وارد شد،داشت، در 

______________________________ 
 .23شورى:  -(1)

 .47سبأ:  -(2)

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   424 آيين زندگى   

 

 282آيين زندگى، ص: 

يك نفر قبلًا آمده بود، حضرت را نشناخت، گفت: اى مرد! آيا پشت 

كشى؟ حضرت فرمود: آرى، آنگاه كيسه به پشت آن مرا كيسه مى

شخص كشيد. حمامى وارد شد تا خواست به آن شخص اعتراض 

كند، حضرت به او اشاره فرمود كه ساكت باشد و آقا را معرّفى 

 ننمايد«.

 گرايى نكندگروه -122

كنند، كسى كه از گروهشان باشد از او كه گروه گرايى مىكسانى

گويند: چون اين شخص از كنند هر چند ستمگر باشد، مىحمايت مى

گروه ماست، بايد آزاد باشد هر چند جاسوس است، اگر همين 

شدند، امّا حاال جاسوس از گروه ديگرى بود، اعدام او را خواستار مى

ا صاحب حق و كارش را مطابق قانون چون از خودشان است، او ر

 دانند.مى

فرمايد: »شش گروه به در روايتى مشهور از رسول خداست كه مى -

از آن جمله كه  -والعرب بالعصبية شوندواسطه شش چيز هالك مى

فرمايد: عرب به واسطه تعصّب مى -مورد شاهد و بحث ماست

نايتى كرد، اگر يك نفر از بستگانش ج 638شود«.داشتنش هالك مى

 كند.چون وابسته اوست، به او كمك مى

 
 .325خصال:  -(1)  638
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اين خوى ناپسند در عرب پيش از اسالم بوده و هنوز هم در بسيارى 

 هست. -اندكه مؤدّب به آداب اسالم نشده -از آنان

نيز از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله مروى است كه: »هركس  -

عراب جاهليت اى خردل، عصبيّت در دلش باشد، با اهموزن دانه

 639گردد )چون اين هم مثل آنهاست(«.محشور مى

هايى كه عنوان »عرب بودن« با خود حمل ها و بعثىصدّامى

 كنند،مى

______________________________ 
 .325خصال:  -(1)

 .71/ 5تفسير نورالثقلين:  -(2)

 283آيين زندگى، ص: 

 اند.مصداق قطعى اين روايت

از امام صادق عليه السالم است كه: »هركس تعصّب روايت ديگر  -

كند، يا كسى برايش تعصّب كند و او راضى باشد، ايمان از او بركنار 

مثلًا كار خالفى از شما سر زده، ديگران بخواهند براى  640گردد«.مى

شما تعصّب كنند، حقّ طرف را پايمال كنند، ديگران كه بى جا 

خود اين شخص هم كه به اين  ورزند، هالكند،برايش تعصّب مى

 
 .71/ 5تفسري نورالثقلني:  -(2)  639
 .72/ 5تفسري نورالثقلني:  -(1)  640
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گردد و كارشان خوشنود است، خوداو نيز از ايمان بى بهره مى

 راستى كه خطرناك است.

است: همچنين ازحضرت سجاد عليه السالم رسيده -

آن گنهكار است، اين است كه شخص بدهاى از دارندهكه»تعصّبى

 641قوم خودش را از خوبهاى قوم ديگر بهتر بداند«.

كه از قبيله، يا فاميل اوست، خوب است هر چند خاطر اينبه يعنى

 كثافتكارى زياد دارد.

شان چنين است، هركس جزء هايى كه داريم، وضعهم اكنون گروه

كنند، دسته آنان باشد چون با آنهاست خوب است و از او دفاع مى

ام برخالف رويّه اين همان »گروه گرايى« است كه بارها عرض كرده

 مقدّس اسالم است. شرع

 دوست داشتن ارحام با تعصب دوتاست

ضمناً اين نكته را نيز يادآور شوم كه آدمى بايد بستگانش را دوست 

بدارد، اين يك غريزه طبيعى است كه خداوند درنهاد افراد قرار 

ارحام و داده است. همچنين رفقايش را نيزبايد دوست بدارد وبه

ناپسند است وبايد از آن پرهيزكرد رفقايش كمك كند، لكن آنچه 

خاطر رفاقت، بستگان يا رفقايش خاطرقوم وخويشى وبهبهاين است كه

 
 .73مهان:  -(2)  641
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طورى كه مضمون روايت شريفه را بر ستم كردن يارى نمايد، همان

 642است.

______________________________ 
 .72/ 5تفسير نورالثقلين:  -(1)

 .73همان:  -(2)

 .199/ 2سفينة البحار:  -(3)

 284آيين زندگى، ص: 

انسان بايد قوم و خويش، يا رفيق را كمك كند، امّا نه در ستم و 

ناحق، بايد در ظلم، برايش رحم و بيگانه فرق نكند، هميشه انصاف را 

 رعايت كند.

فرمايد: »از لشكريان حق، انصاف است حضرت صادق عليه السالم مى

 و تعصّب جاهالنه است«. و ضدّ آن، حميّت

اگر كسى ستمى از فرزندش سر زد، بايد كمك مظلوم كند هر چند 

طورى كه قرآن بر عليه پسرش باشد بلكه بر عليه خودش باشد همان

 مجيد در اين زمينه سفارش فرموده است:

»برپا دارندگان دادگرى باشيد و گواهان بر حق، هر چند بر زيان 

رفيق يا از بستگان شما دعوايى دارد و با  مثلًا 643خودتان باشد«.

دانيد حق با طرف اوست، بياييد و به نفع رفيق يا وابسته كه مىاين
 

 .199/ 2سفينة البحار:  -(3)  642
 .8مائده:  -(1)  643
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دانيد كه خود گواهى دهيد، اين خالف انصاف و شرع است. اگر مى

حق با طرف است، بايد به نفع او گواهى دهيد. هر چند به ضرر رفيق 

 يا قوم و خويش يا حتّى خودتان باشد.

نه تنها در محكمه و قضاوت و شهادت بلكه در هر موردى كه پيش 

خاطر جهات نفسانى، از حق و واقع، صرف نظر بيايد، انسان نبايد به

 كند.

 بدى را با نيكى پاسخ دهد -123

اگر كسى به شما ناسزايى گفت، الزمه غيرت مؤمن اين است كه خشم 

رد و سكوت كند، اين كند، اگر چنانچه بتواند خشم خود را بگيمى

»...  كمالى است براى او نزد خداى تعالى و مصداق آيه شريفه

شود؛ كسانى را كه خداوند به فرو بردن مى 644وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ...«

 ستايد.خشم خود، آنان را مى

______________________________ 
 .8مائده:  -(1)

 .134آل عمران:  -(2)

 285ص: آيين زندگى، 

كه بدى نگويد، او را نصيحت كند با زبان اگر توانست عالوه بر اين

نيك و اخالق پسنديده و با روى گشاده به جهت خيرخواهى، مثلًا 

 
 .134آل عمران:  -(2)  644
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بگويد: شما شخص محترم و مورد نظر مردم هستيد حيف باشد كه 

 شخصيّت خودتان را پايين بياوريد، شايد التفات نداشتيد.

و برخورد نمايد؛ يعنى بدى را به نيكى پاسخ اگر به زبان خوش با ا

 فرمايد:شود كه مىدهد، مصداق آيه شريفه مى

»بدى و نيكى يكسان نيست )يعنى پرواضح است كه نيكى بهتر از بدى 

كنند، حال كه چنين است پس( است و اين مطلب را همه درك مى

به آنچه بهتر است پاسخ بده در اين هنگام بين تو و آن كس كه 

اگر  645دشمنى است مثل اين است كه او دوستى خويشاوند است«.

مسلمان توانست در برابر بدى، خوبى بگويد، در برابر بد رفتارى، 

خوشرفتارى نمايد، حاجتى داشتيد روا نكرد ولى به شما براى حاجتى 

روى آورد، اجابت كرديد، در برابر بدى اگر كسى بتواند خوبى 

رود و مانند دوست بلكه خويشاوند ن مىكند، دشمنى و كينه از ميا

 گردد.مى

اى از ايمان البتّه كار همه كس نيست بلكه كسانى كه مرتبه عاليه

طورى داشته باشند، بهره كافى از ملكات پسنديده برده باشند، همان

 فرمايد:كه در آيه بعدش تذكّر مى

كه كه بردبار بوده و كسانىرسند مگر كسانى»به اين معنى نمى

 646صاحب بهره بزرگ )از ايمان و اخالق پسنديده( باشند«.

 
 .34فّصلت:  -(1)  645
 .35فّصلت:  -(2)  646
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خواهد، پا روى ميل نفس گذاشتن راستى هم مشكل است و صبر مى

 خواهد.مى

______________________________ 
 .34فصّلت:  -(1)

 .35فصّلت:  -(2)

 286: آيين زندگى، ص

 شودبا دفع به احسن طرف خجل مى

اش را گفتيد، دفع به احسن به او مذمّت شما را كرده، شما خوبى

 گردد.خود شخص بر مى

  اگر لذّت ترك لذّت بدانى
دگر لذّت نفس لذّت 

 نخوانى

 

اگر آدمى فحش كه خورد، عوضش خوبى گفت، اوّل سخت است 

كه دلشان خنك شود. بسيارى از مردم براى اينولى بعد خوش مى

كه نه تنها دل دهند در حالىشود، يك فحش را ده برابر پاسخ مى

آورد بلكه عصبانيّت و ناراحتى و در دنبالش كينه و دشمنى خنكى نمى

 افزايد.را مى

خواهيد بدانيد همين راهنمايى آيه شريفه اش را مىاگر راه صحيح

 است.
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راستى كسى كه خشم خود را فرو خورد بلكه مردانگى نمود و دفع به 

احسن كرد ودر برابر ناسزايى كه شنيد، به طرف نيكى گفت، آرام 

كند و گردد، طرف را خجل و شرمنده مىشود، دلش خنك مىمى

 ين گفته است.شود كه چرا به شما چنپشيمان مى

 آرامش را از دست ندهد -124

جزء رگ و پوستش شده است.  »كلمة التقوى« مؤمن آن است كه

بيند. خوددارى دارد، زبانش و مؤمن هميشه خدا را حاضر و ناظر مى

كند، اگر چشمش در اختيارش هست و از روى هواى نفس خشم نمى

كند، اگر آدمى در برابر اهانت به خشم هم بكند براى خدا خشم مى

 شخص، خشم كند، حميّت جاهليّت است.

يغمبر صلى اهلل عليه و آله اهانت كرد، امّا سهيل بن عمرو، به شخص پ

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله از خشم ورزى، خوددارى فرمود. 

اين سنّت پيغمبر صلى اهلل عليه و آله است در برابر خشمهاى باطل، 

پس سكون را نبايد از دست داد. تقوا را بايد مالزم بود و بايد انسان 

 و نفسانى نداشته باشد. در برابر هيچ باطلى، خشم شيطانى

 287آيين زندگى، ص: 

اند بايد باوقار در برخورد با افرادى كه داراى حميّت جاهليّت

طورى كه قرآن مجيد در صفات مؤمنين و بندگان وسكون بود همان

 رحمان بيان فرموده است:
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 647گويند«.نمايند، سالم مىكه نادانان با آنان كشمكش مى»هنگامى

ا نادان »سالم« از »سلم« است؛ يعنى ما درگيرى نداريم و ما مثل شم

نيستيم كه در برابر يك ناسزاى جاهل، چندين ناسزا بگوييم. مسلمان 

 آن است كه مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند.

 با اهل غفلت همنشينى نكند -125

اش شد، بايد قدردانى كسى كه سعادت همنشينى با اهل يقين بهره

پرهيز از  مندى از آن،مند شود و شرط بهرهكند و از آن بهره

مصاحبت اهل جهل و شك و وسوسه است، همچنين كسى كه اهل 

 يقين را نيافت، بايد از مصاحبت ضدّ ايشان فرار كند.

صحبت نيكانت گر نبود 

 نصيب
 

بارى از همصحبت بد 

 گريزمى

 

افزايد بلكه زيرا مصاحبت آنها بر جهل و شك و ساير عيبهايش مى

جاست كه در شود و از ايناشت دارا مىاى از عيبها را كه ندپاره

 آيات و روايات از همنشينى جهّال و اشرار، نهى شده است.

 اهل غفلت شما را متأثر نكنند

»پس بردبارى كن كه وعده خداوند حق است، پس خفيف )بى وزن 

 648كه اهل يقين نيستند«.و بى قدر( نسازد تو را كسانى

 
 .63فرقان:  -(1)  647
 .60روم:  -(2)  648
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كه شود كه همنشينى با كسانىاز اين آيه شريفه به خوبى دانسته مى

شود و در نتيجه او را يقين ندارند، موجب حقارت و پستى شخص مى

 از مقام انسانيّت

______________________________ 
 .63فرقان:  -(1)

 .60روم:  -(2)

 288آيين زندگى، ص: 

سازد. پس بهره مىو درجات رفيع روحانيّت و آثار بزرگ يقين، بى

 صبر بر تنهايى بهتر از مصاحبت انسان بى يقين است.

»و پيروى مكن كسى را كه دلش را از ياد خودمان غافل ساختيم 

)يعنى توفيق ياد خود را از او گرفته و گرفتار خذالنش كرديم به 

هواى نفس خود را و كارش سبب استحقاقش( و پيروى كرده است 

»تو را باز ندارد از قيامت كسى كه به آن  649تجاوز كارى است«.

 650ايمان نياورده و هواى خود را پيروى كرده، پس هالك شوى«.

كه از ياد خدا »پس منشين پس از ياد با گروه ستمگران )يعنى كسانى

 651بى خبرند با آنان منشين(«.

 از آنهايىاز بى خبران دورى كن و گرنه 

 
 .28كهف:   -(1)  649
 .16طه:  -(2)  650
 .68انعام:  -(3)  651
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در وصيّت اميرالمؤمنين عليه السالم بفرزندش چنين است: »دورى  -

دارد به كن از اهل شرّ و از هر كه تو را از ياد خدا و ياد مرگ باز مى

وسيله گفتارهاى فريبنده و بى سر و ته خود )و اگر از آنها دور 

 شوى«.نشدى( از آنها مى

»به هر چيزى كه براى دينت  فرمايد:حضرت صادق عليه السالم مى -

سودى ندارد، اعتنايى مكن و در همنشينى با آن ميل نكن به درستى 

 كه هر چه جز خدا از بين رفتنى است و عاقبت ندارد«.

و از سخنان على عليه السالم است: »پرهيز كن از معاشرت بدان، به  -

شان انسان را اند كه همنشينىدرستى كه اينها مانند آتش

 652وزاند«.سمى

 از قساوت قلب بپرهيزد -126

»قساوت« به معنى سختى و سفتى است و آن يك نوع بيمارى و 

 انحراف از

______________________________ 
 .28كهف:  -(1)

 .16طه:  -(2)

 .68انعام:  -(3)

 .11/ ح 147/ 1غررالحكم:  -(4)

 
 .11/ ح 147/ 1غرراحلكم:  -(4)  652
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 289آيين زندگى، ص: 

شود و در آن حال حق را استقامت است كه بر دل انسانى عارض مى

يعنى ذليل و منقاد و تسليم آن  شود؛پذيرد و براى آن خاشع نمىنمى

گردد و خشوع براى حق كه حقيقت ايمان است در آن يافت نمى

بخشد و نيز مناظر رقت شود و نيز اندرز و انذار در آن اثرى نمىنمى

درمانى دردمندان و درماندگى و م و ناله يتيم و بىآور مانند آه مظلو

كند و گذارد و ترحمى نمىپريشانى تهيدستان، هيچ اثرى در او نمى

گذرد و پس آنها را ناديده و نشنيده گرفته و بمانند حيوانى از آنها مى

شود كه از دقت در آيات قرآن مجيد و روايات، به خوبى دانسته مى

زرگى براى دل انسانى است و توبه از آن بيمارى قساوت، گناه ب

كه واجب فورى است و سعى در عالج آن خصوصاً با مالحظه آن

قساوت قلب سبب بى ايمانى و محروميّت از آثار عظيمه خشوع براى 

 حق است.

امام صادق عليه السالم فرمود: »خداوند اجابت نكند دعا را از روى  -

امام باقر عليه السالم فرمود: »مبتال و  -653دل سخت و با قساوت«.

گرفتار نشده بنده به عقوبتى بزرگتر از سخت دلى )؛ يعنى بنده در اثر 

گناهكارى، به بزرگترين عقاب الهى كه سخت دلى است مبتال 

 654شود(«.مى

 
 .11/ ح 96/ 12مستدرك الوسائل:  -(1)  653
 .1/ ح 93مهان:  -(2)  654

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   436 آيين زندگى   

 

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »دورترين مردمان از  -

مام سجّاد عليه السالم فرمود: ا -655خداوند شخص سخت دل است«.

 656شود، سختى دلهاست«.»از گناهانى كه از ريزش باران مانع مى

امام صادق عليه السالم فرمود: »خداوند، رحمت را در دلهاى رحيم  -

 دالن خلق خود

______________________________ 
 .11/ ح 96/ 12مستدرك الوسائل:  -(1)

 .1/ ح 93همان:  -(2)

 .4همان: ح  -(3)

 .11/ ح 96همان:  -(4)

 290آيين زندگى، ص: 

قرار داده پس حاجتهاى خود را از رحيم دالن بطلبيد و از سخت 

دالن نخواهيد جز اين نيست كه خداوند آنها را مورد غضب خود 

على عليه السالم فرمود: »از بزرگترين شقاوتها  -657قرار داده است«.

موضوع روايت بسيار است و آنچه و در اين  658قساوت دل است«.

 نقل شد كفايت است.

 
 .4مهان: ح  -(3)  655
 .11/ ح 96مهان:  -(4)  656
 .12/ ح 96/ 12مستدرك الوسائل:  -(1)  657
 .14مهان: ح  -(2)  658
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 در پى مال اندوزى نباشد -127

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »به راستى كه مال زياد، دين شخص 

كند )زيرا كسى كه همّ او جمع مال و حفظ و زيادتى آن را فاسد مى

ه سفر شد، ديگر در مقام تحصيل ايمان و عمل صالح و زياد كردن توش

كند، آخرت نخواهد بود و نيز اداى حقوق خدا را از ثروت خود نمى

پس دين خود را خراب كرده است( و نيز زيادى مال، قساوت دهنده 

مند شد و همّ او زيادتى دلهاست )زيرا هنگامى كه دل، به مال عالقه

شود به طورى كه براى پروردگارش ثروت گرديد؛ دلش سخت مى

بيند و نيز نى خود را بنده عاجز و محتاج به او نمىشود؛ يعخاشع نمى

افتد و نيز به تهيدستان و گرفتاران به ياد جهان پس از مرگش نمى

همّت كهدرمذمّت كسانىآيات وروايات 659نمايد(«.ترحّم و رقّت نمى

آنها زيادتى ثروت است، بسيار و نقل آنها موجب طول كالم است 

وموجب قساوت وشقاوت مذمّت شدهوبايددانست زيادتى ثروت كه

است ثروتمندى بابخل از انفاق است و اگر ثروت، با سخاوت جمع 

شود؛ يعنى ثروت را احتكارنكند وروى هم نگذارد بلكه از يك دست 

بگيرد و با دست ديگر بدهد، چنين ثروتى ممدوح و موجب زيادى 

 رقّت و سعادتمندى شخص است.

مال را كز بهر دين باشى 

 حمول
 

نعم مال صالح گفتش رسول 

 صلى اهلل عليه و آله

 

 
 .199حتف العقول:  -(3)  659
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______________________________ 
 .12/ ح 96/ 12مستدرك الوسائل:  -(1)

 .14همان: ح  -(2)

 .199تحف العقول:  -(3)

 291آيين زندگى، ص: 

 

 در برابر ناماليمات شكيبا باشد -128

رسد و به نظرش شرّى ه به او مىمسلمان بايد بداند كه هر ناماليمى ك

طورى كه خير آن بيش از جهت است، سودهايى هم در آن است به

مثلًا مرگ يكى از بستگانش را كه  شرّى است كه پنداشته است،

شود و بايد بفهمد كه اگر بيند، سخت ناخشنود و ناراحت مىمى

دا طورى كه براى او بهتر از بودنش نبود، خمرگ او صالحش نبود به

 گرفت.جانش را نمى

ميرد، مرگ برايش در آن طور كلّى هركس در هر وقت كه مىبه

اى شايسته بود، زودتر از رنجهاى دنيا وقت بهتر بوده؛ زيرا اگر بنده

خالص شده و به عالم اعلى رسيده و اگر سركش بود، با مرگش به 

شود و ديگر به عقوبتش افزوده اش خاتمه داده مىسركشى

 دد.گرنمى

 هاى ديگر را فراموش نكننعمت
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نيز در برابر هر ناماليمى فوراً متذكّر نعمتهاى فراوانى كه خدا به او 

داده است بشود، مثلًا اگر تهيدستى به او روى آورد متذكّر نعمت 

عافيت و بزرگى آن شود و اگر بيمارى عضوى پيدا كند، متذكّر 

 تر بقاء اصل حيات است.عافيت ساير اعضاى خود گردد و از همه باال

اى كه خدا به او داده است، نيز متذكّر نعمت عقل و صفات كماليّه

بشود و از همه باالتر، نعمت اصل ايمان و واليت آل محمّد صلى اهلل 

عليه و آله كه حيات پاكيزه حقيقى است، بشود و خالصه، بايد بداند 

به نعمتهايى كه  كه در هر اندازه از ناراحتى و گرفتارى است، نسبت

 خدا به او داده است، ناچيز خواهد بود.

 دوست ايمانى پيدا كند -129

اش نيازمنديهاى بى شمارى به هر انسانى در مدّت زندگانى دنيويّه

 يارى كردن

 292آيين زندگى، ص: 

ديگران دارد به طورى كه اگر دوستانى نداشته باشد كه با او 

منديهايش را برطرف سازند، خودش همكارى و همدردى كنند و نياز

به تنهايى از عهده بر نخواهد آمد و با هر كه دشمن شود، قهراً او هم 

كنند برند و دادرسى از يكديگر نمىشود و از يكديگر مىدشمنش مى

شوند و در و چون اين مطلب بين افراد تكرار شد، همگان تنها مى

ه خواهند شد، عالوه سختيهاى زندگى، دچار رنجهاى از پا در آورند

برند تا بر رنجها و ناراحتيهاى درونى كه از حالت بغض نهانى خود مى
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جايى كه بر اعصاب اثر گذاشته و بيمارش خواهد كرد خصوصاً اگر 

 دشمن را در ناز و نعمت و كامياب بيند، يا نتواند با او دشمنى كند.

ديگر،  خالصه بزرگترين زيان مؤمن از دشمنى و بريدگى از مؤمن

تنها شدن اوست در برابر دشمن سرسختش؛ يعنى شيطان و ديگر 

محروميّت از شفاعت او در قيامت و ديگر محروميّت از دعاهايش و 

محروميّت از بركات و درجات و مقامات دوستى در راه خداست، به 

 در اصول كافى است. »حبّ فى اللَّه« تفصيلى كه در باب

و ديگر محروميّت از ثوابهايى است كه در معاشرت با او ممكن بوده 

 به آنها برسد.

و به راستى مؤمن به تنهايى از مبارزه با چنين دشمن سرسختى 

)شيطان( ناتوان است و تنها راه پيروزى بر او استمداد از قلوب 

مؤمنين است بلكه رابطه دوستى خدايى خود را با آنها محكم كند و با 

ها متحد و يك دل و يك جان شود و چون چنين شود، هرگاه آن

بيند يك دل نيست بلكه صدها دل شيطان نزديك دل او بيايد مى

جاست كه رسول است و به چنين دل محكمى، راه ندارد و از اين

 خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود:

»مؤمن براى مؤمن ديگر بمانند ساختمان است كه اجزاى آن )سنگ، 

 ،آهن

 293آيين زندگى، ص: 
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و  660آجر، گچ و سيمان(، محكم كننده ونگاهدارنده يكديگر هستند«.

براى همين منظور است كه در روايات فراوانى دستور داده شده كه 

توانيد دوست ايمانى پيدا كنيد و با يكديگر صميمى و يك دل تا مى

 فرمايد:باشيد تا جايى كه امير المؤمنين عليه السالم مى

 661»هزار دوست كم است و يك دشمن بسيار«.

ت آوردن برادر دينى و ترين مردم كسى است كه از به دسو: »ناتوان

رفيق الهى ناتوان باشد و از او عاجزتر كسى است كه دوست خود را 

حضرت صادق عليه السالم فرمود: »زياد كنيد  662از دست بدهد«.

دوستان خود را كه در دنيا يار و ياور شما هستند و در آخرت، شفاعت 

 663خواه شمايند«.

 با برادران مؤمن قهر نكند -130

هجران )قهر كردن( قطع عالقه قلبى و بريدن رشته الفت و مراد از 

دوستى و نفرت و انزجار است از كسى كه خالف توقّعش از او ديده 

)از امور دنيوى( يا تقصيرى در حقوق معاشرت و مصاحبت از او 

مشاهده نموده، يا نزاع و جدال و گفتگويى كه بين آنها واقع شده 

بيش از سه روز قهر و ستيزه بين دو كه در حديث فرموده و اين است.

برادر مسلمان حرام است، مراد بيان مرتبه شديد گناه بغض مؤمن 

 
 .150/ 61حباراألنوار:  -(1)  660
 .3/ ح 17/ 12وسائل الشيعه:  -(2)  661
 .7/ ح 18ان: مه -(3)  662
 .6/ ح 17مهان:  -(4)  663
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تر و شديدتر است؛ يعنى اگر سه روز اين بغض بماند، گناهش سخت

 است.

امّا نسبت به خصوص سه روز، مقتضاى اطالق ساير دليلها اين است كه 

ل جاى داد، گنهكار از همان لحظه نخستين كه بغض مؤمن را در د

 شود.تر مىاست تا سه روز و پس از آن سخت

______________________________ 
 .150/ 61بحاراألنوار:  -(1)

 .3/ ح 17/ 12وسائل الشيعه:  -(2)

 .7/ ح 18همان:  -(3)

 .6/ ح 17همان:  -(4)

 294آيين زندگى، ص: 

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »بيش از سه روز قهر كردن  -

امام صادق عليه السالم فرمود:  -664از برادر دينى، حالل نيست«.

»رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرموده است هر دو نفر مسلمانى كه 

از هم قهر كنند و سه روز بر آن حال بمانند و صلح نكنند، هر دو از 

ن باشند و ميان آنها پيوست دينى نباشد و هر كدام پيشى اسالم بيرو

گيرد به سخن گفتن با برادر مسلمان خود، اوست كه روز حساب 

 665پيشى گيرد به رفتن به بهشت«.

 
 .44/ 4اصول كاىف) مرتجم(:  -(1)  664
 .45مهان:  -(2)  665
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حضرت باقر عليه السالم فرمود: »راستى شيطان ميان دو مؤمن  -

كند تا يكى از آنها از دين خود برنگشته باشد و چون آشوبگرى مى

نين كنند به پشت بخوابد و استراحت كند و سپس گويد: كامياب چ

شدم، خدا رحمت كند مردى را كه ميان دو تن از دوستان ما الفت 

اندازد و آنها را آشتى دهد، اى گروه مؤمنين! با هم الفت گيريد و 

 666مهر بورزيد«.

كه: قهر كردن از يكديگر از فريب شيطان است و خالصه حديث آن

كوشد تا دينشان را بگيرد ميشه در كمين مؤمنين است و مىشيطان ه

 شود.و چون به مراد خود برسد، راحت، آزاد و خوش مى

در برابرش هر كس اصالح دهد و »نفرت« را به »الفت« مبدّل سازد، 

 شيطان را سخت آزرده است.

فرمايد: »پيوسته تا دو مسلمان با هم امام صادق عليه السالم مى -

ابليس شاد است و چون آشتى كنند، زانوهايش بلرزد و بهم  قهرند،

خورد و بندهايش از هم بگسلد و فرياد كشد، واويال گويد از هالكتى 

 667كه ديده است«.

 اندگاهى هر دو سزاوار لعنت

فرمايد: »دو مرد به مفضّل گويد شنيدم از امام صادق عليه السالم مى -

 طور قهر از هم

 
 .45مهان:  -(3)  666
 .46مهان:  -(4)  667
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______________________________ 
 .44/ 4اصول كافى )مترجم(:  -(1)

 .45همان:  -(2)

 .45همان:  -(3)

 .46همان:  -(4)

 295آيين زندگى، ص: 

كه يكى از آنها سزاوار بيزارى و لعنت است و بسا جدا نشوند جز اين

 كه هر دو سزاوار آن باشند«.

م معتب به آن حضرت عرض كرد: »فدايت شوم! اين جزاى ظال

 است، مظلوم چه تقصيرى دارد؟«.

كه برادر خود را به پيوست و آشتى با خويش فرمود: »براى آن

فرمود: كند، شنيدم پدرم مىخواند و از گفته او صرف نظر نمىنمى

كه هر گاه دو نفر با هم ستيزه كردند و يكى بر ديگرى چيره شد آن

بگويد: اى برادر!  كه به اوستم ديده، نزد طرف ستمگر خود رود تا آن

من به تو ستم كردم و بدين وسيله قهر و متاركه ميان او و رفيقش 

برطرف شود؛ زيرا خدا حكيم و عادل است و از ظالم داد مظلوم را 

خالصه حديث اين است كه: دو نفرى كه از هم قهر  668ستاند«.مى

دهند، هر گاه بر اين كنند و دشمنى يكديگر را در دل جاى مىمى

و خشم ادامه دهند، هر دو مقصّر و گنهكارند؛ ظالم كه آشكار  قهر
 

 .44 -43/ 4اصول كاىف) مرتجم(:  -(1)  668
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تواند هم خشم خود را دور كند و هم است، امّا مظلوم؛ چون مى

كه نزد او رود و بگويد: برادر! من بد كردم، ستم خشم ظالم را به اين

نمودم، مرا ببخش )و اگر توريه كند بهتر است؛ يعنى از جمله »ستم 

م به نفس خود را( و در روايات از جمله حقوق كردم« قصد كند ست

 مؤمنين به يكديگر نگاه داشتن از گناه شمرده شده است.

 كينه نداشته باشد -131

شنود و خشمگين بيند، يا مىگاهى كه انسان از ديگرى ناماليمى مى

 شود و ازمى

______________________________ 
 .44 -43/ 4اصول كافى )مترجم(:  -(1)

 296آيين زندگى، ص: 

جلوگيرى يا تالفى كردن ناتوان باشد و نتواند دل خود را خنك 

اش را در دل جاى دهد و به او كند، پس افروختگى بر او و دشمنى

بد دل شود، اين حالت را در فارسى »كينه« و در عربى »حقد« و 

گرفت موجب شقاوت و محروميّت »بغض« خوانند و در هردلى جاى 

بنابر  از سعادت در زندگى دنيوى و اخروى صاحبش خواهد شد؛

اين، دانستن بزرگى اين گناه و زيانهاى آن و اسباب و درمان آن 

 براى طالب سعادت، ضرورى است.

»پروردگارا! در دل ما هيچ كينه )غل، دشمنى و حسد( براى هيچ 

و ما را از قصد رساندن بدى و شرّ فردى از اهل ايمان پديد مگردان 
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در تفسير مجمع البيان گويد: »شكّى نيست هر  669به مؤمنين، نگه دار«.

كس مؤمنى را دشمن دارد و قصد بدى به او داشته باشد از جهت 

ايمانش، پس او كافر است و اگر از جهات ديگر غير از جهت ايمان 

 670باشد، پس او فاسق است«.

امام صادق عليه السالم فرمود: »جز اين نيست كه مؤمن هنگام  -

حضرت باقر عليه السالم  -671لت بيرون نشود«.خشمش از حق و عدا

 فرمود: »مؤمن هرگاه خشم كند، تجاوز ننمايد و ستم نكند«.

 رود«.و فرمود: »مؤمن در بغض خود، زياد فرو نمى -

 مجادله نكند -132

»مراء« يا »مجادله« ايراد كردن، اعتراض نمودن و طعن زدن در 

 سخن ديگرى

______________________________ 
 .10حشر:  -(1)

 )دو جلدى(. 262/ 10و  9تفسير مجمع البيان:  -(2)

 .11/ ح 233/ 2اصول كافى:  -(3)

 297آيين زندگى، ص: 

 
 .10حشر:  -(1)  669
 .) دو جلدى(262/ 10و  9تفسري جممع البيان:  -(2)  670
 .11/ ح 233/ 2اصول كاىف:  -(3)  671
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 است، در لفظ يا معناى آن سخن، به قصد خوار كردن و سبك كردن

گوينده و اظهار دانايى و زيركى خود و به سبب كبرى كه دارد در 

د و از رأى خود برنگردد و به اصطالح اعتراض خود لجاجت كن

حرف خود را به كرسى نشاند، خواه سخن گوينده در مسأله علمى 

دينى، يا غير دينى باشد، يا خبر از واقعيّات عادى و موضوعات جزئى 

گويد از شيراز تا اصفهان هشتاد فرسنگ كه گويند: مىباشد مانند اين

سبك كردن گوينده و است و اين شخص براى اظهار اطّالع خود و 

 طور نيست بلكه نود فرسنگ است.گويد: خير ايننادانى او مى

گويد: فالن شهر فالن مقدار جمعيّت دارد و اين شخص بر يا مى

گويد: تو بى خبرى، من در تاريخ و گيرد و مىسخنش ايراد مى

 جغرافيا چنين و چنانم و جمعيّت هر شهرى را داناترم.

گردد كه بيشتر نزاعهاى دقّت شود دانسته مىاگر درحاالت مردم 

ها بيشتر از مراء ها و مردمان با يكديگر و دشمنيها و تفرقهخانواده

گيرد؛ يعنى هر نزاعى كه بين دو نفر و بيشتر مشاهده سرچشمه مى

شود، اگر از سبب اصلى آن وارسى شود، غالباً سخنانى بوده كه مى

رت و نگرانى گرديده تا به در بين آنها واقع شده و موجب كدو

جا كشيده و مراء هم بر سر امر موهومى بوده بمانند آن شخص اين

كه نامش »عمرو« بوده و وارد مدرسه شد، استاد نحوى براى 

زد كه »ضرب زيد عمرواً«؛ يعنى زد زيد عمرو را، شاگردها مثل مى

ناگاه آن شخص كه نامش »عمرو« بود خشمگين شده فرياد كرد: زيد 

 ا چه جرأت است كه مرا بزند؟ر
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و به استاد حمله كرد!! استاد دانست كه او مرد احمقى است و فساد 

 كند، گفت:مى

اى مرد! من اشتباه كردم، بايد بگويم: »اعطى زيد عمرواً درهماً«؛ داد 

زيد به عمرو درهمى، اينك درهم را به تاوان بگير و برو؛ يعنى حرفى 

 هم راضى شد و رفت.در برابر حرفى، آن نادان 

 298آيين زندگى، ص: 

 مراءهم مسلّماً حرام است

اى به راستى كه اگر »مراء« خوى انسان باشد به مانند سگ درنده

گيرد. حرمت است كه دامن و پاى هر راهگذرى را به دندان مى

شرعى مراء مسلّم است؛ زيرا عالوه بر روايات متعدّدى كه از آن نهى 

كرده، ايذا، اهانت و تحقير غير و تزكيه نفس است و هر يك از اين 

 حرمت كافى است. عنوانها براى اثبات

شود كه در حرمت مراء، فرقى نيست كه مراء از اين بيان دانسته مى

كه مبطل و كننده محق باشد و ايرادش درست و بجا باشد يا اين

اعتراضش بى جا و بى مورد باشد؛ زيرا در هر دو صورت اهانت و 

ايذا است و در اصول كافى دوازده حديث در اين باره نقل كرده 

 شود.كر دو حديث آن اكتفا مىكه به ذ

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »بپرهيزيد از خود نمايى در بحث  -

گرى؛ زيرا اين هر دو دلها را بر برادران دينى تيره و بيمار و ستيزه

 كنند و نفاق و دورويى در دلها بكارند و به بار آورند«.
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ز است كه هر كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »سه چي -

خدا را با داشتن آنها مالقات كند، از هر درى كه خواهد به بهشت 

رود و )همچنين( هر كه خوى او خوب است و از خدا در نهان و 

 672آشكار بترسد و مراء و جدال را ترك كند، گرچه حق با او باشد«.

 ابتدا به سالم كند -133

مند و تهيدست، بزرگ و رسد، ثروتانسان بايد به هر مسلمانى كه مى

 كوچك، شريف يا پست، در سالم كردن تفاوت نگذارد.

______________________________ 
 .2/ ح 300/ 2اصول كافى:  -(1)

 299آيين زندگى، ص: 

امام صادق عليه السالم فرمود: »از تواضع است كه به هركس  -

نيز فرمود: »خداوند عزّ وجل فرموده:  -673برخوردى، سالم كنى«.

 674بخيل كسى است كه از سالم كردن دريغ ورزد«.

امام باقر عليه السالم فرمود: »خداوند عزّ وجل دوست دارد آشكار  -

 عليه و آله سالم كردن را و رسول خدا صلى اهلل -675كردن سالم را«.

مستحب و جوابش را واجب فرموده است و در وصيّتش به على عليه 

طور آشكار السالم فرمود: »يا على! سه چيز پاك كننده گناه است: به

 
 .2/ ح 300/ 2اصول كاىف:  -(1)  672
 .12/ ح 646/ 2اصول كاىف:  -(1)  673
 .6/ ح 645مهان:  -(2)  674
 .5مهان: ح  -(3)  675
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سالم كردن، طعام دادن و نماز خواندن در شب هنگامى كه مردم 

 676خوابند«.

هم كرد: نشستن بر فرمود: »پنج خصلت را تا آخر عمر ترك نخوا -

خاك، طعام خوردن با غالمان، سوارى بر دراز گوش كه جُل بر آن 

است، دوشيدن بز به دست خود، پوشيدن پشم و سالم كردن بر 

حضرت رضا عليه السالم فرمود: »هر كه به فقير مسلمانى  -677اطفال«.

برخورد كند و به او سالم كند برخالف سالم او به مالدار، خدا را 

 678كه بر او خشمگين است«.كند در حالىت مىمالقا

و در چند روايت از امام صادق عليه السالم مروى است كه فرموده:  -

»صغير بر كبير، رهگذر بر كسى كه نشسته، سواره بر پياده، جماعت كم 

بر جماعت بيشتر بايد ابتدا به سالم كنند و همچنين كسى كه وارد 

 شودمجلس مى

______________________________ 
 .12/ ح 646/ 2اصول كافى:  -(1)

 .6/ ح 645همان:  -(2)

 .5همان: ح  -(3)

 .5/ ح 59/ 12وسائل الشيعه:  -(4)

 
 .5/ ح 59/ 12وسائل الشيعه:  -(4)  676
 .1/ ح 62مهان:  -(5)  677
 .1/ ح 64مهان:  -(6)  678
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 .1/ ح 62همان:  -(5)

 .1/ ح 64همان:  -(6)

 300آيين زندگى، ص: 

 بايد بر اهل مجلس سالم كند«.

 منت نگذارد -134

منّت گذاشتن مخلوق بر خدا زشت و حرام است؛ زيرا نا حق و 

اى بر آفريده ديگر؛ دروغ است و همچنين منّت گذاشتن آفريده

زيرا اوّلًا: واقعاً ناحق است؛ چون اصل نعمت از خداست و ثانياً: از 

روى سركوبى و سرزنش است، امّا منّت گذاشتن خالق بر مخلوق 

مطابق واقع است و ثانياً: از روى سركوبى نيكوست؛ زيرا اوّلًا: حق و 

 و سرزنش نيست بلكه براى ياد آورى بنده به نعمت است.

فرمايد: »وضايع نسازيد انفاقهايى كه در راه خدا در سوره بقره مى

فرمايد: »و منّت بر خدا نيز مى 679كنيد به سبب منّت گذاشتن«.مى

 680ا بسيار شمرى«.كه عبادت خود رمنه در عبادت و اطاعت در حالى

 را بسيار بينى«.كه آنكه: »عطا مده در حالىيا اين

 را بخواهى«.كه زيادتر از آنكه: »عطا مده در حالىيا اين

 
 .264بقره:  -(1)  679
 .6مّدثر:  -(2)  680
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در كافى از حضرت صادق عليه السالم مروى است كه: »منّت از  -

در امالى از رسول خدا صلى اهلل عليه و  -681برد كار نيك را«.بين مى

آله مروى است كه فرمود: »خدا حرام فرموده بهشت را بر منّت 

 682گذاران، بخيالن و نمّامان«.

د كه در در خصال از آن حضرت مروى است كه فرمود: »سه نفران -

فرمايد: منّت گذار، متكبّر و كسى كه قيامت خدا با آنها سخن نمى

 براى فروش متاع

______________________________ 
 .264بقره:  -(1)

 .6مدّثر:  -(2)

 .2/ ح 22/ 4فروع كافى:  -(3)

 .517امالى:  -(4)

 301آيين زندگى، ص: 

و روايات حرمت منّت و باطل شدن  683خود، سوگند دروغ ياد كند«.

 عمل به آن، به ويژه در صدقات، فراوان است.

 حرص نزند -135

 
 .2/ ح 22/ 4فروع كاىف:  -(3)  681
 .517اماىل:  -(4)  682
 .184خصال:  -(1)  683
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كسى كه به بيمارى حرص گرفتار است و به آنچه دارد قانع نيست و 

در زياد كردن، در تالش و كوشش است و به آنچه در دست مردمان 

به ديگرى ببيند يا بشنود، گرفته شدن  است چشم دارد، هرگاه نعمتى

شود، تا از بيمارى حرص و از او و رسيدن به خودش را آرزومند مى

آز خالص نشود، به آتش حسادت خواهد سوخت و بايد به آنچه در 

 شود مراجعه كند.مذمّت حبّ دنيا گفته مى

 بخيل نباشد -136

چيزى به ديگرى توانند از دارايى خود كه بخيل هستند و نمىكسانى

بدهند، گاهى بخل، لئامت، چشم تنگى و پستى آنها سخت و شديد 

تواند ديگرى را در ناز و نعمت ببيند و گاهى شده تا جايى كه نمى

تواند ببيند كسى به ديگرى احسان تر شده به طورى كه نمىسخت

 برد!!كند و بر هر دو حسد مىمى

 اعتراض به عطاى ديگرى

من تقريباً(  250مؤمنين عليه السالم مقدار پنج وسق )روزى اميرال -

كه اهل سؤال نبود و از آنچه  -خرما براى يك نفر فقير آبرومند

فرستاد. مردى كه حاضر بود گفت: »يا  -دادداشت به ديگران مى

 اميرالمؤمنين عليه السالم! اين شخص كه چيزى از شما نطلبيد و يك

______________________________ 
 .184خصال:  -(1)

 302آيين زندگى، ص: 
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 وسق او را بس بود، چرا به او زيادى داديد؟!«.

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »خدا مانند تو را در ميان مؤمنين 

 نمايى ...«.دهم و تو بخل مىزياد نكند، من )خرما( مى

 سازدبخل با ايمان و بهشت نمى

و آله فرمود: »بهشت بر هر بخيلى حرام رسول خدا صلى اهلل عليه  -

نيز فرمود:  -684كند«.است و چيزى مانند بخل ايمان را نابود نمى

 685شود«.»بخل و ايمان در دل بنده جمع نمى

امام صادق عليه السالم فرمود: »شيعه ما به بيمارى بخل گرفتار  -

 686شود«.نمى

علّامه مجلسى پس از نقل روايات، فرموده: »از اين روايت آشكار 

شود كه شح )بخل شديد كه با حسد است( از گناهان كبيره و مى

 هالك كننده است«.

كه از ديدن نعمت و راحت مردمان  -و به راستى بخيل حسود

شود و از زحمت و گرفته شدن نعمت از آنها شادمان ناراحت مى

ن و سيرت، از آدميان جداست و بهشت جاى به حسب باط -است

 آدميان است.

 حبّ دنيا نداشته باشد -[137]

 
 .301/ 73حباراألنوار:  -(1)  684
 .302مهان:  -(2)  685
 .307مهان:  -(3)  686
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دوستى دنيا از جمله بيماريها و گناهان قلبى است كه تمام پيغمبران 

اند و قرآن مجيد از زشتى اين گناه و نهى از آن مذمّت و نهى كرده

 از آن، بيش از ساير گناهان تأكيد فرموده است.

البتّه دوست داشتن حيات دنيوى و آنچه در آن و به آن راجع است 

كه موضوع  -شد، از عنوان حبّ دنيااگر به جهت خدايى و آخرتى با

 بحث ماست و مورد

______________________________ 
 .301/ 73بحاراألنوار:  -(1)

 .302همان:  -(2)

 .307همان:  -(3)

 303آيين زندگى، ص: 

باشد؛ زيرا در حقيقت جز بيرون مى -نكوهش قرآن و اخبار است

قالل دوست نداشته و حبّ خدا و آخرت، چيزى را بالذات و باالست

دنيا را كه دوست داشته براى خدا و آخرت خود خواسته، به مانند 

اى ندارد، مسافرى كه جز وطن و تأمين زندگى در آن خواسته

كار زندگى در وطن او هرگاه در شهرى، اشيائى ببيند كه به

كند آنها را به خورد، آنها را دوست دار و خواهان شده، تالش مىمى

 ده به وطن فرستد.دست آور
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خالصه، حبّ مقدّمى و آلى به دنيا مذموم نيست و آنچه مذموم و 

مورد نكوهش قرآن مجيد و اخبار متواتره است، حبّ استقاللى به 

 دنياست.

يعنى كسى كه زندگى دنيا را براى دنيا دوست دارد و خوشيها و 

كه طورى لذّتها و شهوتهاى دنيوى را براى آنها خواهان باشد به

هاى دنيوى خوشبختى خود را تنها در رسيدن به آرزوها و خواسته

پندارد، از اين روى، از خدا غافل شده و خود را به اسباب نيازمند 

پندارد، آنگاه دست گدايى به سوى پنداشته و آنها را مؤثّر مستقل مى

دود و از سراى اسباب آن آرزوها دراز كرده و به دنبال آنها مى

يا منكر شده از آلودگى به هر حرام و گناهى، بى پروا آخرت غافل 

اش تنها در رسيدن به آن آرزوها و اندوهش از گرديده و شادى

 نرسيدن به آنهاست.

 اين است معنى دوستى دنيا كه مورد نكوهش عقل و نهى شرع است.

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »و اگر نبود در ما )كه خود را  -

دانيم( عيبى و من به خدا و پيغمبر صلى اهلل عليه و آله مىمسلمان ومؤ

گناهى جز دوست داشتن ما چيزى را كه خدا و رسولش دشمن 

دارند )يعنى دنيا( و بزرگداشتن ما چيزى را كه خدا كوچك و 

گرى و ناچيزش قرار داده، بس بود در خالف ورزى با خدا و ستيزه

 سرپيچى از امر خداوند«.

 304ص:  آيين زندگى،
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اند مردم به دنيا بى كه فرمودهامام صادق عليه السالم فرمود: »اين -

عالقه شوند براى اين است كه دلهايشان براى آخرت آماده و فارغ 

امام صادق عليه السالم فرمود: »سر هر گناهى دوستى  687باشد«.

 دنياست«.

كند؛ د مىاميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »دوستى دنيا عقل را فاس -

را مند شد، عيبهاى آنزيرا كسى كه چيزى را دوستدار و عالقه

نخواهد ديد، دوستدار دنيا هم فنا و زوال و بالها و مكدّر بودن 

كند از كند و نيز دوستى دنيا گوش را كر مىلذّتهايش را ادراك نمى

پذيرد و نيز شنيدن حكمت؛ يعنى حق و حقيقت و نصيحت را نمى

 688موجب عذاب و هالكت است«.دوستى دنيا 

امام صادق عليه السالم فرمود: »هر كه بامداد و شام كند و  -

بزرگترين همّ او دنيا باشد، خداى تعالى فقر و پريشانى را پيش 

چشمش نهد و كارش را پريشان سازد و در دنيا نرسد مگر بدانچه خدا 

همّ او  قسمت او كرده است و هر كه بامداد و شام كند و بزرگترين

آخرت باشد، خدا در دلش توانگرى و بى نيازى قرار دهد و كار 

امام صادق عليه السالم فرمود:  -689زندگى او را جمع و فراهم كند«.

كه بنده از خداى عزّ وجل دارد اين است كه جز »دورترين حالى

 690شكم و فرج خود، هم و همّتى نداشته باشد«.

 
 .5/ ح 129/ 2اصول كاىف:  -(1)  687
 .23/ ح 136مهان:  -(2)  688
 .15/ ح 319مهان:  -(3 ) 689
 .14مهان: ح  -(4)  690
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سيده شد: »كدام عمل بهتر است«، در از امام سجّاد عليه السالم پر -

پاسخ فرمود: »پس از شناختن خدا و رسول صلى اهلل عليه و آله 

 691عملى بهتر از بغض دنيا نيست«.

پس امام عليه السالم فرمود: »نخست چيزى كه خدا به وسيله آن 

نافرمانى شد، كبر بوده و آن گناه ابليس است، سپس حرص و آن 

س حسد بوده و اين گناه پسر آدم )قابيل( گناه آدم و حوّاست، سپ

 هاى حبّ دنيا، زن دوستىاست واز شعبه

______________________________ 
 .5/ ح 129/ 2اصول كافى:  -(1)

 .23/ ح 136همان:  -(2)

 .15/ ح 319همان:  -(3)

 .14همان: ح  -(4)

 .11/ ح 130همان:  -(5)

 305آيين زندگى، ص: 

طلبى وحبّ سخنورى، برترى و ثروت و رياست خواهى و راحت

 است و ريشه همه آنها حبّ دنياست«.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »در شب معراج خداوند  -

اى نماز و روزه اهل آسمان و زمين را فرمود: يا احمد! اگر بنده
 

 .11/ ح 130مهان:  -(5)  691

http://www.i20.ir/


   irwww.i2.0   459 آيين زندگى   

 

د را از طعام خالى گذارد و داشته باشد و به مانند ملك، شكم خو

اى از لباس عبادت كنندگان را پوشد، سپس ببينم كه در دل او ذرّه

طلبى، يا شهرت خواهى، يا دوستى دنيا، يا خوش نامى يا رياست

دهم و دوستى خودم را از زينت دنياست، او را در بهشت جا نمى

 دلش جدا كنم و دلش را تاريك سازم تا فراموشم كند و شيرينى

امام صادق عليه السالم فرمود:  -692چشانم«.دوستى خودم رابه او نمى

»به خدا سوگند دوست نداشته است خدا را كسى كه دنيا را دوست 

 693داشته«.

كار همچنين در تفسير آيه: »در قيامت جز قلب سليم چيزى به

رسول  -694خورد« فرمود: »قلبى كه از حبّ دنيا سالم باشد«.نمى

 عليه و آله فرمود: »هر كه دنيا را دوست داشت، ترس خدا صلى اهلل

اى را دانش، پس دوستى او رود و نداد خدا بندهآخرت از دلش مى

كه خشم خدا بر او زيادتر خواهد شد و از او به دنيا زياد شود، جز اين

 695گردد«.دورتر مى

بايد دانست كسى كه به گناه حبّ دنيا آلوده است، عالوه بر هالكت 

هاى آخرتى و محروميّت از سعادتمندى، در همين بدى، شكنجها

حيات دنيا دچار شكنجه، رنجها و محنتها خواهد شد تا جايى كه 

اى از آنها اشاره شود و به طور فشرده به پارهمرگ را آرزومند مى

 شود.مى

 
 .206ارشاد القلوب:  -(1)  692
 .12/ ح 39/ 12مستدرك الوسائل:  -(2)  693
 .15/ ح 40مهان:  -(3)  694
 .16مهان: ح  -(4)  695
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دود تا بيابد و چون دوستدار دنيا اگر ندارد مى حرص شديد: -1

 يافت به آن آرام

______________________________ 
 .206ارشاد القلوب:  -(1)

 .12/ ح 39/ 12مستدرك الوسائل:  -(2)

 .15/ ح 40همان:  -(3)

 .16همان: ح  -(4)

 306آيين زندگى، ص: 

دود تا جايى كه رسول خدا صلى گيرد و به دنبال بيشترش مىنمى

ز طال باشد )باز( وادى اهلل عليه و آله فرمود: »اگر آدمى را دو وادى ا

 طلبد«.ديگر مى

مند دنيا هميشه در اندوه آتيه است و از عالقه اندوه بى حد: -2

هايش سخت هراسان است و اگر تهيدستى و نرسيدن به خواسته

ها را از چيزى از دنيا كه داشته از قواى بدنى، مالى و ساير عالقه

شود و هيچ مى دست بدهد، پريشان و ناالن و زندگى بر او سخت

 كند.چيز آرامش نمى

تواند محبوب خود را كسى كه دوستدار دنياست نمى تنگ نظرى: -3

سوزد و هاى دنيوى به ديگرى مىبا ديگرى ببيند و از رسيدن بهره
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خواهد هايى داشته باشد لكن نمىگدازد هر چند خودش بهرهمى

 جز خودش كسى به وصال محبوبش كه دنياست برسد.

دوستدار دنيا اگر خالف ميلى در جهتى از زندگى برايش  خشم: -4

شود و در آتش تواند خوددارى كند و خشمگين مىپيش آيد نمى

 گدازد.سوزد و مىخشم خود مى

دوستدار دنيا براى رسيدن به آرزوها و هوسها، عاقبت  بى باكى: -5

وى شود و از اين ركند و بى باك و بى مالحظه مىانديشى نمى

گردد تا جايى كه دچار مزاحمات و زد و خوردها و كشمكشها مى

 كند.جانش را بر سر آنها تلف مى

فهمند بايد از عاشقهاى دنيا هنگام مرگ كه مى سخت مردن: -6

معشوق خود فاصله ابدى گيرند، حالشان معلوم است و هر اندازه 

تر خواهد مندى به زندگى دنيا بيشتر باشد، جدايى از آن سختعالقه

 بود:

 696خواستند و هوس داشتند«.»و جدايى افتاد ميان ايشان و آنچه مى

______________________________ 
 .54سبأ:  -(1)

 307آيين زندگى، ص: 

خالصه، مرگ براى دوستداران دنيا، اوّل فراق و جدايى است 

چنانچه براى دوستداران آخرت اوّل وصال و كامروايى است: »و 
 

 .54سبأ:  -(1)  696
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و  697ايشان در آنچه هوس كنند و ميل نمايند دلهايشان جاودانانند«.

آشكار است كه هر اندازه شيرينيهاى زندگى را بيشتر چشيده و ثروت، 

 دن و بريدن از آنها حسرت آورتر است.بيشتر اندوخته باشد، مر

جهان آن به كه دانا تلخ 

 گيرد
 

كه شيرين زندگانى سخت 

 ميرد

 

مند به زندگى دنياست هنگام عاقبت به شرّى: كسى كه عالقه -7

خواهند او را از معشوقش جدا كنند و آن هم فهمد مىمرگ كه مى

شود و كسى كه با امر خداوند است، قهراً خدا و ملك را دشمن مى

بغض به خدا وارد سراى آخرت شود، حالش معلوم است و به گواهى 

قرآن مجيد و روايات متواتره نجات از دوزخ نخواهد داشت و 

شود در آن ساعت مرگ، چيزى را عذابش هميشگى است و گاه مى

را جلوش ممثّل نموده و او كه سخت به آن عالقه داشته، شيطان آن

 دارد.را به كفر وا مى

 اصالح ذات البين كند -138

از امام صادق عليه السالم روايت شده كه فرمود: »هرگاه دعوت 

ام كه اين كار شدى براى اصالح ميان دو كس، مگو سوگند خورده

 698را نكنم«.

 
 .102انبياء:  -(1)  697
 .6/ ح 210/ 2اصول كاىف:  -(2)  698
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كه: اگر كسى سوگند خورد به نام خدا در ترك توضيح مطلب آن

آن سوگند باطل است؛ بنابر  -چه واجبى و چه مستحبّى -كار خيرى

ند خورد كه من در اصالح بين مردم قدم اين، اگر كسى سوگ

گذارم، آن سوگند باطل است و بايد در اقدام به چيزى كه نمى

 مطلوب خدا و مورد امر اوست، مسامحه نكند.

______________________________ 
 .102انبياء:  -(1)

 .6/ ح 210/ 2اصول كافى:  -(2)

 308آيين زندگى، ص: 

 پشت سر ديگران بدگويى نكند -139

را به او برساند كسى كه پشت سر ديگرى بدى گويد، اگر شنونده آن

 سبب پيدا شدن كينه در دل او شده است.

آورد و سبب على عليه السالم فرمود: »بپرهيز از نميمه؛ زيرا كينه مى

 699دورى از خدا و مردمان است«.

 مزاح نكند -140

 اً با شخص شرافتمند، مورث كينه است.مزاح زياد، مخصوص

 
 .33/ ح 149/ 1غرراحلكم:  -(1)  699
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برد و دشمنى امام صادق عليه السالم فرمود: »مزاح بسيار، آبرو را مى

 700آورد«.مى

همچنين فرمود: »با شخص شرافتمند مزاح مكن كه كينه تو در دلش 

 701شود«.پيدا مى

 طمع نداشته باشد -141

گرى است به از امور عداوت خيز، طمع به مال يا يارى كردن دي

كه دست نياز به ديگرى دراز كند و از او حاجت بخواهد و او را اين

رسد، دشمنى او را در دنبال كند و چون غالباً به مراد و مقصود نمى

 شود.دهد و بسا آن ديگرى هم با او دشمن مىدل جاى مى

سعدان گويد: »به امام صادق عليه السالم گفتم: چه چيز است كه 

 كند؟«.ر بنده پايدار مىايمان را د

 فرمود: »ورع و پارسايى«.

______________________________ 
 .33/ ح 149/ 1غررالحكم:  -(1)

 .9/ ح 118/ 12وسائل الشيعه:  -(2)

 .274/ 6و ج  597/ 4شرح غررالحكم:  -(3)

 309آيين زندگى، ص: 

 
 .9/ ح 118/ 12وسائل الشيعه:  -(2)  700
 .274/ 6و ج  597/ 4شرح غرراحلكم:  -(3)  701
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 گفتم: »و آنچه بنده را از ايمان بيرون برد چيست؟«.

حضرت سجّاد عليه السالم فرمود: »من همه خير را  702فرمود: »طمع«.

در اين ديدم كه بايد طمع را از هر چه در دست مردم است 

 703بريد«.

علّامه مجلسى گويد: »يعنى آسايش و خير دنيا و سعادت آخرت در 

بريدن طمع است؛ زيرا طمع، خوارى، زبونى، حسد، كينه، دشمنى، 

مداهنه، نفاق، ريا، نهى از منكر  بدگويى، مذمّت، ظهور رسواييها، ستم،

نكردن، بى توكلّى به خدا، زارى كردن به درگاه او، راضى نبودن به 

قسمت او و تسليم نبودن به امر او به بار آوردن است ومفاسد ديگر كه 

 به شمار نيايد و قطع طمع چاره همه آنهاست«.

 فال بد نزند -142

نداده و بشر از روى وهم امورى كه خداوند منشأ و سبب چيزى قرار 

و خيال و پندار نادرست خود آنها را سبب مستقل براى بروز خير يا 

شر ببيند و به پندار نادرست خود ترتيب اثر دهد، اين پندار را تطيّر 

 گويند كه در حقيقت انسان براى خدا شريك قرار داده است.

خودش  خواست از روى ميزان عقلى، كارى را انجام دهد ومثلًا مى

اى كرد، اگر اين عطسه را سبب شومى آن كار يا ديگرى عطسه

 
 .4/ ح 320/ 2اصول كاىف:  -(1)  702
 .3مهان: ح  -(2)  703
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را از اين جهت ترك كرد، اين همان تطير و شرك پنداشت و آن

 است.

از رسول خدا مروى است كه: »اگر كسى به علت فال بد، از راهى  -

 كه

______________________________ 
 .4/ ح 320/ 2اصول كافى:  -(1)

 .3ح  همان: -(2)

 310آيين زندگى، ص: 

رود، برگردد و از تصميم خود منصرف شود، با اين كردارش براى مى

از حضرت صادق عليه السالم  -704خداوند شريكى قرار داده است«.

رسيده كه: »پيغمبر صلى اهلل عليه و آله فرموده: توكلّ به خداوند، 

چيزهايى را  )؛ يعنى گناه شوم شمردن 705داردگناه فال بد را بر مى

 دارد(«.كه از فال بد زدن به آنها نهى شده است، بر مى

كه فال بد ناپسند و شرك است و فال نيك پسنديده و سبب اين

زند، در آن حال از ايمان است، اين است كه شخصى كه فال بد مى

داند خداوند عالم بريده و تنها آن امر موهوم را مؤثّر در بدى مى

اسبت امرى، حسن ظن و اميدش به پروردگار زياد ولى كسى كه به من

 
 .113/ 10كنزالعّمال:   -(1)  704
 .236/ ح 170روضه كاىف:  -(2)  705
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كه آن امر را مؤثّر بداند البتّه عين ايمان و توحيد شود، بدون اينمى

 است.

فرمايد: »فال بد زدن تابع قرار داد حضرت صادق عليه السالم مى -

خود انسان است، اگر آن را آسان بگيرى، آسان و اگر آن را به 

اصحاب رسول خدا صلى اهلل عليه  -706.چيزى نگيرى، چيزى نيست«

و آله عرض كردند: »ما گرفتار طيره هستيم )؛ يعنى بدون اختيار، فال 

 زنيم(«.بد مى

حضرت فرمود: »هرگاه به چيزى تطيّر و فال بد زدى، رد شو و به آن 

 اعتنايى مكن و پابند آن مباش«.

ر صلى ناگفته نماند كه فال نيك زدن، خوب و مطلوب است. پيغمب

 اهلل عليه و آله فرمود:

 707دارد«.»خداوند، فال نيك را دوست مى

 در امانت خيانت نكند -143

شود. »امانت« منحصر به امور مالى نيست، گاهى كالم هم امانت مى

 كسى به

______________________________ 
 .113/ 10كنزالعمّال:  -(1)

 
 .235مهان: ح  -(3)  706
 .340/ 2سفينة البحار:  -(4)  707
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 .236/ ح 170روضه كافى:  -(2)

 .235همان: ح  -(3)

 .340/ 2سفينة البحار:  -(4)

 311آيين زندگى، ص: 

اين راز نزد شما امانت است،  »المجالس باالمانه« گويدشما رازى مى

 مبادا به آن خيانت كنى.

شود به مال مروى است كه: »خيانت حرام است حتّى به كافر )نمى -

 يهودى يا نصرانى هم خيانت كرد(«.

فرمايد: »حتّى اگر آن شمشيرى را كه با امام سجّاد عليه السالم مى -

دهم و در را باز پس مىآن جدّم را كشتند به من امانت دهند، آن

فرمايد: اهلل عليه و آله مىپيغمبر اكرم صلى  -708كنم«.آن خيانت نمى

را به صاحبش ندهد تا »كسى كه در دنيا در امانت خيانت كند و آن

كند در حالى كه بميرد، بر غير دين اسالم مرده و خدا را مالقات مى

در حديث ديگر است كه: »امر كرده  -709بر او خشمناك است«.

هنّم فرو شود او را در آتش بيندازند پس براى هميشه در گودال جمى

و كسى كه دانسته، مال خيانت شده )مثل مال دزدى يا  710رود«.مى

 خرد، در وزر و عذاب مانند خائن است.مغصوب( را مى

 
 .43/ م 128اماىل:  -(1)  708
 .2/ ح 77/ 19وسائل الشيعه:  -(2)  709
 .5/ ح 78مهان:  -(3)  710
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زند؛ چون شنيدم از فرمايد: »مسلمان، مكر و نيرنگ نمىنيز مى -

جبرئيل كه مكر و خدعه در آتش است )سپس فرمود:( از ما نيست 

م را فريب دهد و از ما نيست كسى كه به اش مردكسى كه در معامله

 711مؤمنى خيانت كند«.

فرمايد: »سه خصلت است كه در هركس باشد دليل بر نفاق نيز مى -

اوست هر چند نماز بخواند و روزه بگيرد و خود را مسلمان بداند: 

 دروغگويى، خلف

______________________________ 
 .43/ م 128امالى:  -(1)

 .2/ ح 77/ 19وسائل الشيعه:  -(2)

 .5/ ح 78همان:  -(3)

 .3/ ح 77همان:  -(4)

 312آيين زندگى، ص: 

 و عده و خيانت در امانت«.

فرمايد: »چهار خصلت است كه هر گاه اميرالمؤمنين عليه السالم مى -

گيرد و نها را مىاى پيدا شود، فقر و نكبت آيكى از آنها در اهل خانه

 -712سازد، خيانت، دزدى، شرابخوارى و زنا«.شان مىبى خانمان

 
 .3/ ح 77مهان:  -(4)  711
 .4/ ح 77/ 19وسائل الشيعه:  -(1)  712
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فرمايد: »امانتدارى، موجب پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله: مى

 713ثروت و خيانت، موجب تهيدستى است«.

به حضرت صادق عليه السالم عرض كردند: »زنى در مدينه است  -

گذارند، با اين ربيت نزد او مىكه مردم، دختران خود را براى ت

كس را در بى نيازى مانند او نديديم. حضرت كسب ضعيف، هيچ

كند و اينها روزى را وسيع فرمود: او راستگو است و اداى امانت مى

فرمايد: »به طول حضرت صادق عليه السالم مى -714گرداند«.مى

 ركوع و سجود شخص منگريد؛ چون ممكن است در اثر عادتش باشد

كه ترك عادت بر او سخت دشوار است لكن به راستگويى و 

اش بنگريد )؛ يعنى اين دو خصلت است كه دليل بر قوّت امانتدارى

 715ايمان و سعادتمندى شخص است(«.

روايات زيادى داريم كه بايد امانت به صاحبش برگردانده شود 

هركس كه باشد و وجوب ردّ امانت و حرمت خيانت تنها نسبت به 

سلمان نيست بلكه با جميع افراد بشر است؛ مسلمان يا كافر حتّى م

 ها كه بدترين كفّارند.نسبت به ناصبى

فرمايد: »از عذاب خداى بترسيد وامانت را به حضرت صادق مى -

صاحبش برگردانيد، اگر كشنده على عليه السالم مرا بر چيزى امين 

 716انم«.گردقرار داد، هر آينه امانتش را به او بر مى

 
 .1/ ح 76مهان:  -(2)  713
 .5/ ح 68ن: مها -(3)  714
 .3مهان: ح  -(4)  715
 .2مهان: ح  -(5)  716
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______________________________ 
 .4/ ح 77/ 19وسائل الشيعه:  -(1)

 .1/ ح 76همان:  -(2)

 .5/ ح 68همان:  -(3)

 .3همان: ح  -(4)

 .2همان: ح  -(5)

 313آيين زندگى، ص: 

نيز فرمود: »از خدا بترسيد و امانت را به صاحبش برگردانيد؛ سفيد 

پوست باشد يا سياه پوست، هر چند از خوارج )دشمنان على عليه 

شخصى از حضرت صادق عليه السالم  -717السالم( يا اهل شام باشد«.

پرسيد: »آيا حالل است از روى مكر و خيانت مال ناصبى )يعنى 

 الم( را تصرّف كنيم؟«.دشمن اهل بيت عليهم الس

حضرت فرمود: »كسى كه تو را امين دانست و از تو اميد خيرخواهى 

داشت، امانتش را به او برگردان هر چند كشنده حسين عليه السالم 

 718است«.

پرسد: نظير اين، روايت ديگرى است كه راوى از همان حضرت مى -

داند حالل مى»مردى از دوستان شماست كه بردن مال بنى اميّه را 

 
 .3/ ح 72/ 19وسائل الشيعه:  -(1)  717
 .4مهان: ح  -(2)  718
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شمارد وبعضى از بنى اميّه نزدش امانتى شان را جايز مىوريختن خون

 تواند آن امانت را تصرّف كند و به او رد نكند؟«.اند، آيا مىگذاشته

حضرت فرمود: »امانت را به صاحبش رد كنيد هر چند مجوسى 

فرمايد: »جز اين نيست خدا پيغمبرى را نفرستاد نيز مى -719باشد«.

كه مردم را وادارد به راستگويى و اداى امانت به تمام مردم مگر اين

 720كنند؛ نيكوكار باشند يا بد كردار«.

از محمّد بن قاسم مروى است كه گفت: »به حضرت موسى بن  -

د ديگرى به جعفر عليهما السالم عرض كردم: شخصى مال قيمتى را نز

تواند مالش را تصرّف كرده امانت سپرد كه مردى است از عرب و مى

به او هيچ رد نكند و صاحب مال را توانايى پس گرفتن امانتش نيست 

 و مردى است خبيث و دشمن اهل بيت عليهم السالم«.

حضرت فرمود: »به آن مرد عرب بگو امانتش را رد كند و به او 

ست كه صاحب مال او را به امانت خدايى بر خيانت نكند، جز اين ني

آن مال امين قرار داده است )يعنى امانتى كه خدا امر به اداى آن 

 721فرموده است(«.

______________________________ 
 .3/ ح 72/ 19وسائل الشيعه:  -(1)

 .4همان: ح  -(2)

 
 .5مهان: ح  -(3)  719
 .7مهان: ح  -(4)  720
 .9/ ح 74مهان:  -(5)  721
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 .5همان: ح  -(3)

 .7همان: ح  -(4)

 .9/ ح 74همان:  -(5)

 314ن زندگى، ص: آيي

فرمود: »بر شما باد حضرت سجّاد عليه السالم به شيعيان خود مى -

اداى امانت، به خدايى كه محمّد صلى اهلل عليه و آله را به راستى به 

پيمبرى برگزيد، اگر كشنده پدرم حسين بن على عليهما السالم مرا بر 

را به او  شمشيرى كه با آن پدرم را كشته، امين قرار دهد، شمشيرش

 722كنم ]و خيانت نخواهم كرد[«.رد مى

______________________________ 
 .13/ ح 76 -75/ 19وسائل الشيعه:  -(1)

 315آيين زندگى، ص: 

 

 فهرست منابع و مآخذ

 

 قرآن كريم. -1

 
 .13/ ح 76 -75/ 19وسائل الشيعه:  -(1)  722
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 »الف«

 

 -كلينى/ محمّد بن يعقوب/ دارالكتب اإلسالميّه /اصول كافى -2

 ه. ق./ چاپ سوّم. 1388تهران/ 

 »ب«

 

ه.  1403بيروت/  -مجلسى/ محمّدباقر/ مؤسّسة الوفاء /بحاراألنوار -3

 ق./ چاپ سوّم.

 »ت«

 

علّامه طباطبائى/ محمّدحسين/ دفتر انتشارات  /تفسير الميزان -4

 قم. -اسالمى

 تهران. -محمّد بن مسعود/ مكتبة العلميّة اإلسالميّه /تفسير عياشى -5

ه. ق./ چاپ  1387علىّ بن ابراهيم/ مطبعة النجف/  /تفسير قمى -6

 دوّم.

 -كاشانى/ مُلّا فتح اللَّه/ انتشارات اسالميّه /تفسير منهج الصّادقين -7

 ه. ش. 1344تهران/ 
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 316آيين زندگى، ص: 

حمّد بن حسن/ دارالكتب اإلسالميّه/ طوسى/ م /تهذيب االحكام -8

 ه. ق./ چاپ سوّم. 1390

 »ث«

 

 صدوق/ محمّد بن علىّ بن حسين/ مكتبة الصدوق. /ثواب األعمال -9

 »ج«

 

 بيروت. -نراقى/ محمّدمهدى/ مؤسّسة األعلمى /جامع السّعادات -10

 ه. ق./ 1414البيت/ سبزوارى/ محمّد/ مؤسّسه آل /جامع األخبار -11

 چاپ اوّل.

 »خ«

 

صدوق/ محمّد بن علىّ بن الحسين/ مكتبة الصدوق/  /خصال -12

 ه. ق./ دفتر انتشارات اسالمى. 1389

 »د«
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تميمى مغربى/ نعمان بن محمّد/ دارالمعارف/  /دعائم اإلسالم -13

 ه. ق. 1383

 »ر«

 

 -نيشابورى/ محمّد بن فتّال/ منشورات رضى /روضة الواعظين -14

 قم.

 »س«

 

 قمى/ شيخ عبّاس/ انتشارات فراهانى. /سفينة البحار -15

 317آيين زندگى، ص: 

 

 »ش«

 

آمدى/ عبدالواحد/ مؤسّسه انتشارات دانشگاه/  /شرح غررالحكم -16

 ه. ش. 1366

 »ع«
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قم و  -حلّى/ احمد بن فهد/ مطبعه حكمت /عدّة الدّاعى -17

 دارالكتاب اإلسالميّه.

صدوق/ محمّد بن على/ چاپخانه  /عيون اخبار الرضا عليه السالم -18

 ه. ش./ چاپ دوّم. 1363قم/  -زندگى

 »غ«

 

 آمدى/ عبدالواحد/ مؤسّسه صحافى خليج. /غررالحكم -19

 »ف«

 

كلينى/ محمّد بن يعقوب/ دارصعب، دارالتعارف/  /فروع كافى -20

 ه. ق./ چاپ سوّم. 1401

منسوب به امام رضا عليه السالم/ المؤتمر  /فقه الرضا عليه السالم -21

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1406العالمى لإلمام الرضا عليه السالم/ 

 »ل«

 

 قم. -تويسركانى/ شيخ محمّد/ چاپ حكمت /لئالى األخبار -22

 »م«
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ه.  1398بيروت/  -سرخسى/ شمس الدين/ دارالمعرفه /المبسوط -23

 ق./ چاپ سوّم.

 318آيين زندگى، ص: 

 طوسى/ محمّد بن الحسن/ المكتبة المرتضويّه. /المبسوط -24

 طريحى/ فخرالدين/ المكتبة المرتضويّه. /مجمع البحرين -25

قم/  -طبرسى/ ميرزا حسين/ مؤسّسة آل البيت /مستدرك الوسائل -26

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1407

 تبريز. -شيخ انصارى/ چاپ يزدانى /المكاسب -27

قمى/ محمّد بن على/ دفتر انتشارات  /ضره الفقيهمن اليح -28

 قم/ چاپ دوّم. -اسالمى

 »و«

 

فيض كاشانى/ مولى محمّدمحسن/ مكتبة امام  /وافى -29

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1406اميرالمؤمنين عليه السالم/ 

شيخ حرّعاملى/ محمّدبن الحسن/ مؤسّسة آل  /وسائل الشيعه -30

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1409قم/  -البيت
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