
خلقي كج و خلق حسن

اشاره

زبان و شاد چهرة و رويي گشاده با انسان كه است آن خاص, معني به خلق حسن

كند, برخورد خوشروئي با كس هر با و جا هر در و شود, روبرو مردم با م1يم و نرم

فضايل از يكي اين باشد/ داشته لطف و محبت از پر كلماتي و تبّسم, از پر لبهايي

است/ مؤثر فوقالعاده اجتماعي روابط در كه است اخ1قي

محبت و لطف فاقد و خشك و خشن سخنان و روئي ترش و خلقي كج عكس, به

و عـموم نـفرت بـاعث و دارد انسـان جـان درون در ريشههايي كه اخ1قي رذايل از

شد/ خواهد اجتماعي پيوندهاي گسستن و انسان دور از كندگي پرا

آن زمينه در فراواني مطالب پيشوايان, سيرة و اس1مي روايات و قرآن آيات در

سرنوشت در آن العاده فوق اهّميت از حاكي كه ميشود ديده رذيلت اين و فضيلت

است/ جامعه و فرد

ساير همچنين و خود, اهداف برد پيش در mnopq پيامبر موفقيت از مهمي قسمت

از يكي و است بوده فضيلت همين مرهون پيشوايان, و علما بزرگان و cdefg معصومين

فـضيلت ايـن بـودن فـاقد جـامعه مـديران و رهبران از بسياري شكست مهم عوامل

است/

است پر جهان رهبران تاريخ كّلي طور به و rstuv معصومين و اولياء و انبياء تاريخ

موضوع/ اين زندة شواهد از
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شـده وارد زمـينه اين در كه آيات از بعضي و ميگرديم باز قرآن به اشاره اين با

ميدهيم: قرار بررسي و بحث مورد را است

َفاْعُف َحْولَِك ِمْن وا Tَنَْفضُّ الْقَلِْب غَليىَظ َفظّا كُنَْت لَْو َو ْم Ô ÒG لِنَْت اللّىِه ِمَن ٍة Ò Öaَر × ßEَف ١ـ
بُّ ß ÔJ اللّىـه ِانَّ اللّىـِه Ò!َعـ كَّـْل فَـتََو َعـَزْمَت فَـِاذىا اTَْْمِر ß| اِوْرُهْم شى َو ْم Ô ÒG َواْستَغْفِْر ْم Ô Öyَع
�١٥٩ �آلعمرانـ / Ò Öكِّل� Ôتََو ÖXا
�٤ ـ �قلم / Ôoَعظ ُخلٍُق لََع!× ِانََّك َو ٢ـ
Çتىاٍل Ö ÔU كُـلَّ بُّ ß ÔJ Tى اللّىَه ِانَّ َمَرحا اTَْْرِض ß| Öِش Ò] Tى َو لِلنّىاِس َك َخدَّ تَُصعِّْر Tى َو ٣ـ
لَـَصْوُت اِت اTَْْصـوى اَنْكَـَر ِانَّ َصـْوِتَك ِمـْن اْغـُضْض َو َمْشـِيَك â| اْقـِصْد َو ـ فَُخوٍر
�١٩ ١٨و �لقمانـ / ß âم� Ò Ö¡ا
�٨٣ ـ �بقره ِة/ كَوى الزَّ تُوا آى َو ِة لوى الصَّ اَقيىموا َو ُحْسنا لِلنّىاِس َوقُولُوا ٤ـ

اَْو ُر كـَّ يَـَتَذ لَـَعلَُّه لَـيِّنا Tًقَـْو لَــُه Tفَــقُو ـ طَــغىي ِانَّــُه فِــْرَعْوَن ِا�× ِاذْهَــبىا ٥ـ
�٤٤ و ٤٣ ـ �طه / ×Ï¿Ö ÒO
يُلَّقىاهىا ا مى َو ـ Õ âo Òa Û ßَو� كَاَنَُّه َعداَوةٌ بَيْنَُه َو بَيْنََك اّلَذيى َفِاذا اَْحَسُن ِهَي â� ِبالَّ ِاْدَفْع ٦ـ
�٣٥ و ٣٤ �فّصلتـ / à âoَعظ َحّظٍ ذُو ِاTّى يُلَّقىاهىا ا مى َو ُوا Òَص� الَّذيىَن ِاTّى

ترجمه

و خشن گر ا و شدي! 4مهربان3 و نرم 4مردم3 آنان برابر در الهي, رحمت 4بركت3 به ١ـ

و بطلب, آمرزش آنها براي و ببخش را آنها پس ميشدند, كنده پرا تو, اطراف از بودي, سنگدل

كن! توكل خدا بر و3 باش 4قاطع گرفتي, تصميم كه هنگامي اما كن! مشورت آنان با كارها, در

دارد/ دوست را متوك_ن خداوند زيرا

داري! برجستهاي و عظيم اخ_ق تو و ٢ـ

خداوند كه مرو; راه زمين بر مغرورانه و مگردان, روي مردم از بياعتنائي با 4پسرم!3 ٣ـ
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صداي از كن/, رعايت را اعتدال رفتن, راه در 4پسرم!3 ـ ندارد دوست را مغروري متكبر هيچ

است/ خران صداي صداها زشترين كه مزن3 فرياد هرگز 4و بكاه! خود

بدهيد//// را زكات و داريد, پا بر را نماز و بگوئيد نيك مردم به و /// ٤ـ

شود, متذكّر شايد بگوئيد سخن او با نرمي به اما ـ كرده طغيان كه فرعونبرويد! سوي به ٥ـ

بترسد/ خدا3 4از يا

گوئي دشمنياست, او و تو ميان كه كس همان ديد خواهي گاه نا كن! دفع نيكي با را بدي ٦ـ

و نميرسند, مقام اين به استقامتند و صبر داراي كه كساني جز اما ـ صميمياست و گرم دوستي

نميگردند/ نائل آن به دارند تقوا3 و ايمان 4از عظيمي بهرة كه كساني جز

بندي تفسيروجمع

اخـ1قي ويـژگيهاي از يكـي عـنوان بـه خـلق> <حسـن مسألة آيـه نـخستين در

ميفرمايد: است, شده ذكر اس1مي جامعة در او پيشرفت عوامل از يكي و mnopq پيامبر

سـنگدل و خشـن گر ا و شدي, eمهربان fو نرم آنها برابر در الهي رحمت خاطر <به

غَليىَظ َفظّا كُنَْت لَْو َو ْم Ô ÒG لِنَْت اللّىِه ِمَن ٍة Ò Öaَر × ßEَفl مـيشدند كنده پرا تو اطراف از بودي

احـتماNت زائـده, يـا نـافيه يـا استفهاميه يا است مرصوله الّله//>/ من رحمة <فبما جمله در <ما> كه اين در /١
ميگويد: البيان> <مجمع در <طبرسي> مرحوم باشد, زائده يا موصوله استكه آن وليحق شده, داده متعددي
كـه ايـن نـه ميرساند, را كيد تأ زائده, حروف گونه اين �البته است/ زائده مفّسرين اتفاق به اينجا در <ما> كه

است/� بيمعني

١/mَحْولَِك ِمْن وا نَْفضُّ Tَ الْقَلِْب
تمام دربارة و او دربارة الهي رحمت يك mnopq پيامبر نيكوي خوي و خلق بنابراين

مـايه بـاشد كس هـر در خـلق و حسـن و مهرباني و نرمش اين يقين به و بود/ اّمت

است/ بركت و رحمت

اشاره نيز نامهرباني و خلقي كج و خشونت يعني آن مقابل نقطه به فوق تعبير در

حسن ديگر تعبير به و است, انسان دور از مردم كندگي پرا آن, مستقيم اثر كه شده

نفرت/ و كندگي پرا عامل خلقي كج و است, انساني جوامع پيوند ماية خمير خلق

دو يا است كيد تأ معني به و معني يك به دو هر القلب> <غليظ و <فّظ> كه اين در
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و جـالب تـعبير البـيان> <مـجمع در <طـبرسي> مـرحـوم مـيرساند, را متفاوت معني

نظر از دو هر كه اين با وصف دو اين بين جمع گفتهاند <بعضي ميگويد: دارد جامعي

در خشونت مورد در معمو� <فّظ> كه است اين خاطر به هستند اrفق قريب معني

سنگدلي از ناشي كه عمل در خشونت مورد در القلب> <غليظ و ميرود, كار به سخن

و سخن, در معنيخشونت به يكي ولي است, خشونت معني به دو هر بنابراين است/

است/ عملي برخورد در خشونت ديگري

خويي خوش و رويي خوش و انعطاف و نرمش پيامبرش به خداوند حال هر در

و ميداد نشان نرمش سنگدل, و خشن كار, گنه افراد برابر در كه گونهاي به بود داده

ميكرد/ جذب و جلب اس1م سوي به غالبا را افراد خشنترين وسيله اين به

خـوش و رويـي خـوش كـه مـيدهد عـملي دستورات سلسله يك آن دنبال به و

<آنها ميفرمايد: بگيرد, خود به عملي جنبههاي و آيد بيرون تظاهر صورت از خويي

و كـن, مشـورت آنـها بـا كـارها در و بـطلب, آمـرزش خـدا از آنان براي و كن عفو را

را مـتوك1ن خداونـد كه نما توكّل خدا بر و e!باش fقاطع گرفتي تصميم كه هنگامي

اللّىِه Ò!َع كَّْل فَتََو َعَزْمَت َفِاذىا اTَْْمِر ß| اِوْرُهْم شى َو ْم Ô ÒG َواْستَغْفٌِر ُم Ô Öyَع lَفاْعُف دارد>/ دوست

/m Ò âكِّل� Ôتََو ÖXا بُّ ß ÔJ اللّىَه ِانَّ
كـه شـد پـيدا mnopq پـيامبر وجـود مـحور بـر العادهاي فوق جاذبة ترتيب اين به و

كرد/ جلب خود سوي به را افراد دورترين

كـه است احـد جـنگ بـه مـربوط آيـات از آيه اين كه ميدهد نشان آيات سياق

كـرد, وارد mnopq پـيامبر بر جنگ اين طول در را فشارها سختترين دشمن و دوست

نشانة شرايطي, چنين در محبتآميز برخورد و استغفار و گذشت و عفو است بديهي

و بـود, مـهرباني و مـحبت و خـويي خوش سطح باrترين در mnopq پيامبر داشتن قرار

خـويي تـند و نـرود در كـوره از شرايطي چنين در كه يافت ميتوان را انساني كمتر

نكند/

# # #
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بـه آن از كـه است mnopq پيامبراسـ1م عجيب خلق حسن به اشاره نيز آيه دومين

/< àoَعظ ُخلٍُق لََع!× ِانََّك <و ميفرمايد: شده تعبير عظيم اخ1ق

بـه و دارد, مـعني يك eقفل وزن fبر خلق با و است, مفرد eافق وزن fبر <ُخلُْق>
مشـترك ريشـة eَحـْلق وزن fبر َخْلْق با ميشود استفاده راغب مفردات از كه طوري

صفاتدروني/ به <ُخُلق> و <ُخْلق> و ميشود, گفته ظاهري صفات به <َخْلق> منتها دارد

تـفسير سـجّيه و طبيعت و دين معني به را <ُخُلق> و <ُخْلق> لغت ارباب از بعضي

خلق/ مادة العرب, لسان فوق/١/ آية ذيل ,٣٣١ صفحه ,١٠ جلد البيان, مجمع /٢

ميدانند/١ انسان باطني صورت را آن و كردهاند

ويژگي اين كه ميدهد نشان عظيم, خلق به mnopq اس1م پيامبر توصيف حال هر در

است/ انبياء صفات واrترين از اخ1قي

و بـذل وسـعت حـق, راه در صـبر بـه را mnopq پيامبر عظيم خلق مفسران از بعضي

و خدا سوي به دعوت راه در سختيها تحّمل و مدارا و رفق و امور, تدبير بخشش,

ايـن و كردهانـد٢ تفسير حسد و حرص ترك و پروردگار راه در جهاد و گذشت و عفو

ندانستهاند مدارا و نرمش و خويي خوش به منحصر را عظيم خلق كه ميدهد نشان

تـقريبا ديگـر تـعبير به و شمردهاند, انساني واrي صفات از مجموعهاي را آن بلكه

ديدهاند/ جمعي طور به عظيم خلق در را حسنه اخ1ق همة

مـعني ايـن مـؤّيد نيز است شده نقل زمينه اين در cdefg صادق امام از كه حديثي

ِانََّك قىاَل اTََْدَب لَُه كَْمَل اَ ×ØF فَلَ اََدبُه َفاَْحَسَن نَبيَُّه اَدََّب َجلَّ َو َعزَّ اللّىَه <ِانَّ ميفرمايد: است

او به شد كامل او تربيت كه هنگامي كرد, اخ_قي تربيت را پيامبرش خداوند ; à âoَعظ ُخلٍُق لََع!×

حديث٤/ ,٢٦ صفحه ,١ جلد كافي, اصول ;٣٨٩ صفحه ,٥ جلد نورالثقلين, /٣

٣/< àoَعظ ُخلٍُق لََع!× ِانََّك فرمود:

بـه شـده تـفسير قـرآنـي آداب يا اس1م به عظيم خلق روايات از بعضي در گر ا و

است/ اخ1قي فضائل مجموع بردارندة در قرآن و اس1م كه است آن خاطر

و نرمش رويي, خوش به خلق> <حسن روايات از بعضي در كه است حالي در اين

آيه همين ذيل در الثقلين> <نور در كه حديثي در جمله از شده, تفسير گفتار خوبي
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Ô âتَل�> فرمود: چيست؟ خلق حسن پرسيدند: cdefg صادق امام از ميخوانيم: شده نقل

را خود رفتار كه است آن خلق حسن َحَسٍن; àÌ Ö¿ُبِب َك اَخىا تَل2ْ× َو كQََمَك تُطَيُِّب َو جىانِبََك
را مسلمانت برادر گشاده چهرة با و كني, محبّتآميز و كيزه پا را خود ك_م و نرمش, با آميخته

/٣٩١ صفحه ,٥ جلد نورالثقلين, /١

ندارند/ منافاتي هم با دو اين نمايي>/١و م_قات

بعضي كه است اين دقتميدانيم شايسته آيه اين زمينه در كه را نكتهاي آخرين

< <َعـ!× كـه ايـن به توجه با < àoَعظ ُخلٍُق لََع!× <ِانََّك در <عَلىي> به تعبير از مفّسران از

كاملي سلطة mnopq پيامبر كه كردهاند استفاده چنين بردارد, در را سلطه مفهوم معمو�

تشكـيل را او وجـود از جـزيي فـضائل ايـن كـه چـنان آن داشت, اخ1قي فضائل بر

شود/ مراجعه شريفه آيه ذيل البيان, روح و رازي فخر تفسير به /٢

ميساخت/٢ ظاهر را آنها تكّلف بدون و ميداد,

# # #

چهار بر آن در كه شده نقل فرزندش به حكيم> <لقمان از گفتاري آيه سومين در

مگردان> روي مردم از بياعتنايي <با ميگويد كه اين نخست است: نموده كيد تأ چيز

/mلِلنّىاِس َك َخدَّ تَُصعِّْر lَوTى
مـتكبر هـيچ خـداونـد كـه مـرو راه زمـين روي بـر مـغرورانـه <و ميافزايد: سپس

Çتىاٍل Ö ÔU كُـلَّ بُّ ÔJ Tى اللّىـَه ِانَّ َمَرحا اTَْْرِض ß| Öِش Ò] Tى lَو نميدارد>/ دوست را مغروري

/mفَُخوٍر
از و كـن رعايت را اعتدال رفتن راه <در ميگويد: جمله چهارمين و سومين در و

اْقِصدْه lَو است> خران صداي صداها زشتترين كه نزن فرياد و بكاه خود صداي اوج

/m ß âم� Ò Ö¡ا لََصْوُت اِت اTَْْصوى اَنْكََر ِانَّ َصْوِتَك ِمْن اْغُضْض َو َمْشيَك â|
حسـن از مـهمي بـخش است ديگـران با برخورد با رابطه در غالبا كه دستور اين

مـنعكس را رفـتار و سـخن در نرمش و تواضع و رويي خوش از آميزهاي كه را خلق

rبـ1ي در كـه دانسـته ارزش بـا چـنان را حكـيم مـرد اين سخن خداوند و ميكند,

است/ فرموده بيان را آن خود كلمات
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شـتر بـه كـه است بـيماري نـوعي اصل در eخطر وزن fبر <َصَعر> مادة از <تَُصعِّر>

شده اط1ق گرداني روي گونه هر به سپس ميكند, كج را خود گردن و ميدهد دست

و بـيماري نوع يك بدخلقي كه باشد معني اين بيانگر است ممكن تعبير اين است,

مـؤمنان مـورد در تـنها كار اين از نهي كه اين جالب و است/ حيواني كارهاي شبيه

هر به و لِلنّىاِس> َك َخدَّ تَُصعِّْر <َوTى ميفرمايد: است, انسانها همة مورد در بلكه نيست

صـدا و رفـتن راه در كـاري افـراط و تكـبر كنار در رذيله صفت اين گرفتن قرار حال

ميشود/ مردم تنّفر باعث كه است رذيلهاي صفات از همه كه ميدهد نشان

َك َخدَّ تَُصعِّْر <َوTى جملة تفسير در كه است شده نقل cdefg صادق امام از روايتي در

تو با كه كسي از و مگردان بر مردم از را صورتت كه است آن مفهومش فرمود: لِلنّىاِس>

/٢٠٧ صفحه ,٤ جلد نورالثقلين, /١

متاب/١ بر صورت استحفاف و توهين عنوان به ميگويد سخن

# # #

پيمان يك اخذ عنوان به را را اسرائيل بني خداوند بحث مورد آية چهارمين در

و مـادر و پـدر بـه احسـان و خـالص توحيد بر كيد تأ از بعد و ساخته مخاطب الهي

پـا بر را نماز و بگوييد, نيك مردم به ميفرمايد: مسكينان و يتيمان و خويشاوندان

گرفتن قرار mة كوى الزَّ آتُو َو ةَ لوى الصَّ اَقيُموا َو ُحْسنا لِلنّىاِس قُولُوا lَو بدهيد را زكات و داريد

پا بر و نيكوكاري و توحيد به مربوط پيمانهاي ميان در ُحْسنا> لِلنىاس <قُولُوا جمله
به و است, مردم به نسبت برخورد, حسن اهمّيت بيانگر زكات, دادن و نماز داشتن

و مـهمترين رديـف در مـردم تـودة بـا خـوب وبـرخـورد خـويي خـوش تـرتيب ايــن

دارد/ قرار اس1م دستورات اساسيترين

با را نيازمندان و دوستان همة نميتواند و است محدود انسان مال چون واقع در

است, فناناپذير كه سرمايهاي همان داده, خلق حسن بذل به دستور كند, بينياز آن

اَس النـى تََسـُعوَن Tى <ِانَّكُْم mnopqميخوانـيم: پيامبر از معروف حديث در كه گونه همان
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را مـردم هـمة نميتوانيد شما لِْق; Ô Öòا ُحْسُن َو الَْوْجَه بَْسُط ِمنْكُْم يََسُعُهْم َولىِكْن ِباَْموالِكُُم
و ميشود شامل را همه شما سوي از خلق حسن و رويي خوش ولي كنيد, راضي خود بااموال

است/ شده نقل نيز شيعي منابع در اينمضمون شبيه حديث٥١٥٨/ ,٦ صفحه ,٣ جلد كنزالعمال, /١

ميسازد>/١ خشنود

لِلْنىاِس <قُولُوا فرموده: كه است آمده آيه اين تفسير در cdefg باقر امام از حديثي در

گفته شما به داريد دوست كه بگوئيد سخناني بهترين مردم به لَكُْم; يُقىاَل اَْن بُّوَن ß ÔI ا مى اَْحَسَن

بحث/ مورد آيه ذيل برهان تفسير /٢

شود>/٢

كر ذ از قرآن هدف ولي هستند, اسرائيل بني آيه اين مخاطبين كه است درست

است/ همه براي كّلي اصل يك بيان آن

# # #

حـتي افـراد با خوب برخورد و خوشرويي مسألة كه ميدهد نشان آيه پنجمين

همين از حق, سوي به آنها دعوت مقام در مخصوصا ميشود, شامل نيز را دشمنان

اسرائيل بني كه طغيانگر فرعون به را الهي پيام شد مأمور cdefg موسي كه هنگامي رو

بـه هارون برادرت و <تو شد: مخاطب خطاب اين با برساند, بود كشيده بردگي به را

متذكّر شايد بگوييد سخن او با نرمي به اما است, كرده طغيان كه برويد فرعون سوي

اَْو كَُّر يََتَذ لََعلَُّه ـ لَيّنا قَُو� لَُه فَقُوTى ـ طَغىي ِانَُّه فِْرَعْوَن ِا�× lِاذْهَبىا بترسد> eخدا fاز يا شود

/mÏ×¿Ö ÒO
سـوي به دعوت و منكر از نهي و معروف به امر گر ا كه ميدهد نشان تعبير اين

در حـتي كـه مـيرود ايـن امـيد بـاشد, هـمراه مـحبتآميز بـرخـورد و نرمش با حق

بگذارد/ اثر افراد سنگدلترين

ايـن مـنظور گـفت ميتوان است؟ تفاوتي چه < ×Ï¿Ö ÒO اَْو كَُّر <يََتَذ ميان كه اين در

rزم مطالب حال عين در و شويد روبرو او با م1يم و نرم سخنان با شما گر ا كه است

شود, پذيرا را منطقي دrئل كه است اين احتمال كنيد بيان قاطعيت و صراحت با را
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مجازات ترس از rاقل است ممكن نياورد ايمان گر ا و بياورد/ ايمان جان اعماق از و

بردارد/ ديگران ايمان طريق در كارشكني و مخالفت از دست الهي

فرستاد فرعون سوي به را موسي خداوند چرا نميدانيم ما ميگويد: رازي> <فخر
جز موارد گونه اين در ميگويد: سپس نميآورد/ ايمان هرگز او ميدانست كه اين با

در ديگري راه نگشاييم اعتراض به لب و باشيم قرآن آيات مقابل در تسليم ما كه اين

/�٥٩ صفحه ,٢٢ �جلد بحث مورد آية ذيل رازي>, <فخر تفسير /١

نيست/١ پيش

مخفي رازي فخر مثل شخصي بر نميبايست و است روشن سؤال اين پاسخ ولي

يـقينا كـه كسـاني بـه نسـبت حـتّي يعني است, حجت اتمام خداوند كار زيرا بماند,

اعـتراض بـه لب مـجازات هـنگام بـه مـبادا مـيكند, حـجت اتـمام نـميآورند ايمان

همان ميآورديم/ ايمان يقين به ميآمدند ما سراغ به الهي رسوrن گر ا كه بگشايند

لِلْنىاِس يَكُوَن Qَّلِئ ُمْنِذريىَن َو Ìيىَن Ù¿َُمب <ُرُس2 ميفرمايد: نساء سورة ١٦٥ آية در كه گونه

ايـن از بعد تا بودند دهنده بيم و دهنده بشارت كه پيامبراني ُسِل; الرُّ َبْعَد ًة ُحجَّ اللِّه Ò!َع
شود3>/ حجت اتمام همه بر 4و نماند باقي خدا بر مردم براي حجتي پيامبران

كه است معني اين به بترسد, خدا از يا شود, متذكر او شايد ميفرمايد: كه اين و

هر است, نتيجهاي چنين به رسيدن خويي, خوش و نرمش با آميخته تبليغ طبيعت

بـه و كـند, برخورد سختي باموانع افراد از پارهاي در طبيعت اين است ممكن چند

تاّمه/ عّلت نه دارد مقتضي جنبة رويي خوش با توأم تبليغ ديگر, تعبير

آيـه مـفهوم ولي است هارون برادرش و موسي گرچه آيه مخاطبان است بديهي

كـه آنـقدر و مـيشود, منكر از ناهيان و معروف به آمران و دين مبلغان تمام شامل

نـميتوانـد درشتي و خشونت با كند, هدايت ميتواند ونرمي متانت و باادب انسان,

است/ شده تجربه بارها و بارها معني اين و باشد, هادي

# # #
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سر دشمنان با حتي مدارا و نرمش از سخن بحث مورد آية آخرين و ششمين در

دفـع نيكي با را <بدي ميفرمايد: دارد كار اين كه شگرفي تأثير بيان و است, سخت

ِهـَي â� بِـالَّ lِاْدَفـْع شوند>/ صميمي و گرم دوستان همچون سرسخت دشمنان تا كن

/m Õo ß Òa Þ ßَو� كَاَنَُّه اَوةٌ ِعدى بَيْنَُه َو بَيْنََك الَِّذي َفِاذىا اَْحَسُن
نرمي آنها از يكي كه دارد مختلفي مصاديق و طرق حسنات, با سيئات دفع البته

بسياري در كه است سرسخت و لجوج دشمنان برابر در ادب و رويي خوش و مدارا و

مـهربان دوستان به را سرسخت دشمنان و ميكند, منقلب كلي به را آنها اوقات از

مينمايد/ تبديل

تنها نيست; ساخته كس هر از كار <اين ميفرمايد: آن از بعد آية در كه اين جالب

پـيدا دشـمنان بـا را بـرخـوردي چـنين تـوفيق اسـتقامتند و صـبر داراي كه كساني

lَو ميشوند> نائل آن به دارند تقوا و ايمان از عظيمي بهرة كه كساني تنها و ميكنند,

/m àoَعِظ َحظٍّ ذُو ِاTّى يُلَّقىاهىا ا مى َو وا Ô Òَص� الَِّذيَن َّTِا يُلَّقىاهىا ا مى
گويد پاسخ نيكي به را بديها انسان كه خلق حسن از مرحله اين به رسيدن البته

كـه كسـاني تـنها و دارد نـفس بـر كـامل سـلطة بـه احـتياج زيـرا نيست كس هر كار

خـود وجود از را جويي انتقام و برخوردارند كافي صدر سعة از و كردهاند خودسازي

دارند/ كاري چنين بر توان ساختهاند كن ريشه

و نرمش و خلق حسن منادي قرآن كه ميرسيم نتيجه اين به rبا آيات مجموع از

از كاملي نمونة mnopq كرم ا پيامبر مخصوصا اس1م پيشوايان و است, م1طفت و محبت

مـعجزة را mnopq كـرم ا پـيامبر مـعجزات از يكـي ميتوان كه گونهاي به است, بوده آن

شمرد/ او اخ1قي

احاديثاس�مي خلقدر اهّمّيتحسن

مـنابع در فـراوانـي روايـات مردم, همة با خوب برخورد و خلقي خوش زمينة در

برابـر در روايات اين در كه تعبيراتي ميرسد, تواتر حّد به كه ميشود ديده اس1مي

تـعبيرات ايـن مـيشود, ديده ديگري مورد كمتر در است آمده اخ1قي فضيلت اين
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روايـات ايـن مـيان از است, اخ1قي مهم مسألة اين به اس1م اهتمام نهايت بيانگر

ميگذرد: نظر از ذي� كه كردهايم گلچيني

اس_م لِْق; Ô Öòا ُحْسُن ُم ْسQى ِTَْا> فرمود: كه mnopqميخوانيم كرم ا پيامبر از حديثي در ١ـ

١٧,حديث٥٢٢٥/ صفحه ,٣ جلد العّمال, كنز حديث١/٥٩/ ,٣٩٢ صفحه ,٦٨ جلد ٢/بحاراNنوار,

هـمان اس1م تعليمات عصارة كه ميدهد نشان تعبير اين است>/١ رويي خوش همان

است/ خلق حسن

<عنواُن ميخوانيم: جالب و جامع تعبير يك در cdefg علي حضرت از حديثي در ٢ـ
است>/٢ او خلق حسن ايمان با انسان عمل نامة سرلوحة ُخلقه; حسُن اXؤمن صحيفُة

مهمترين و بهترين ميگيرد, قرار اعمال نامة سرلوحة و عنوان در آنچه ميدانيم

از قبل و است نيك اعمال همة جامع قدر كه است چيزي ديگر, تعبير به و است آنها

ميسازد/ متوّجه خود به را نظرها چيز هر

ÇÒنََّة Öا� âـ� اُمَّ ِبـِه تَِلُج ا مى Ô Ò6 كْ <اَ ميخوانيم: mnopq خدا رسول از ديگري حديث در ٣ـ

و تقوا ميشوند بهشت وارد آن سبب به من امت كه چيزي بيشترين لِْق; Ô Öòا ُحْسُن َو اَلتَّقويى

١٠٠,حديث٦/ صفحه ,٢ جلد كافي, اصول حديث٣/٣٤/ ,٣٨٧ صفحه ,٦٨ جلد بحاراNنوار, /٤

است>/٣ خلق حسن

عـنوان بـه و شـده داده قرار تقوا همطراز و همسنگ خلق حسن حديث اين در

است/ شده معرفي بهشت در ورود اصلي عامل دو از يكي

ُخلْقا; اَْحَسنُكُْم ×انا ÖZِا كَْملُكُْم <اَ ميفرمايد: cdefg علي اميرمؤمنان ديگري حديث در ٤ـ
است>/٤ بيشتر همه از خلقش حسن باشد, كاملتر همه از ايمانش كه كسي

و ميگويد سخن خلق حسن اهمّيت از كه بود رواياتي از بخشي آمد rبا در آنچه

آن مـعنوي و مادي آمدهاي پي و آثار از كه ميرويم ديگري بخش سراغ به كنون ا

ميكند: بحث

حسنخلق يِّئََة; السَّ ُيذيىُب َسُن Ò Ö¡ا لُْق Ô Öòَا> mnopqميخوانيم: خدا رسول از حديثي در ١ـ

/٣٢١ صفحه ,٧٢ جلد بحاراNنوار, /٥

ميشويد3/٥ را آن آثار 4و ميكند>/ ذوب را گناهان
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ِمثُْل لَُه َسِن Ò Ö¡ا لِْق Ô Öòا اِحَب صى <ِانَّ حضرتميخوانيم: همان از ديگري حديث در ٢ـ

حديث٥/ ,١٠٠ صفحه ,٢ جلد كافي, اصول /١/١٠١ صفحه ,٢ جلد كافي, ٢/اصول

دارد>/١ زندهدار شب دار روزه همچون پاداشي خلق حسن دارندة ; ß ßmالْقىا ß ßmا الّصى اَْجِر
لَيُْعِطي تَعىا�× َو َك تَبىاَر اللّىَه <ِانَّ است: آمده cdefg صادق امام از سّومي حديث در ٣ـ

بندهاش به متعال خداوند اللّىِه; َسبِيِل ß| اِهَد × ÔÖ£ا يُْعِطي ×Fَك لِْق Ô Öòا ُحْسِن َع!× اِب الثَّوى ِمَن الَْعْبَد
ميدهد>/٢ خدا راه در مجاهد به كه ميدهد پاداشي همان خلق حسن برابر در

و روزهداران كه ميرسند واrئي درجات به خلق حسن صاحبان ترتيب اين به و

خـلق حسـن پـرتو در و مـيرسند خـدا راه مـجاهدان و عـبادت, بـه داران شبزنده

دنيوي آثار زمينة در و آن, معنوي آثار زمينة در اين ميشود, شستشو آنها گناهان

جمله: از ميشود, ديده مهمي بسيار تعبيرات نيز آن

خلق حسن ةَ; Òَودَّ ÖXا يُثِْبُت لِْق Ô Öòا <ُحْسُن ميخوانيم: mnopq كرم ا پيغمبر از حديثي در ٤ـ

حديث٧١/ ,١٤٨ صفحه ,٧٤ جلد بحاراNنوار, /٣/٣٩٩ صفحه ,٦ جلد غررالحكم, /٤

ميدهد3/٣ پيوند هم به را كنده پرا دلهاي 4و ميكند>/ تثبيت را دوستي و محبت

ُحْسِن ِمْن اَهْنَأُ عَيَْش <Tى ميخوانيم: cdefg علي اميرمؤمنان از ديگري حديث در ٥ـ
نيست>/٤ خلق حسن با آميخته زندگي از گواراتر زندگي, هيچ لِْق; Ô Öòا

َو يىاَر الدِّ اِن يَْعُمرى لِْق Ô Öòا ُحْسُن َو Û ß� <اَلْ است: آمـده cdefg صادق امام از حديثي در ٦ـ

افـزايش را عـمرها و ميكند آباد را خانهها خلق, حسن و نيكوكاري ِر; ×FَْعTْا ß| اِن يَزيىدى

حديث٨/ ,١٠٠ صفحه ,٢ جلد كافي, اصول /٥/٣٩٣ صفحه ,٣ جلد فارسي, غرر شرح /٦

ميدهد>/٥

ُيـِدرُّ ِق ْخـQى َTْا <ُحْسـُن cdefgميخوانـيم: علي اميرمؤمنان از ديگري حديث در ٧ـ

دوسـتان مـحبت بـر و مـيكند فراوان را روزيها خلق حسن فىاَق; الرِّ يُْؤنُِس َو اَق اTَْْرزى
ميافزايد>/٦

اِق; اTَْْرزى كُنُوُز ِق اTَْْخQى ِسَعِة ß|> است: آمده حضرت همان از ديگري حديث در ٨ـ

حديث٨٦/ ,٥٣ صفحه ,٧٥ جلد بحاراNنوار, /٧

است>/٧ نهفته روزيها گنجهاي خلق, وسعت در

العادة فوق اهمّيت شد ارائه آن از گلچيني rبا در كه اس1مي روايات مجموع از
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دارد, امر اين بر اس1م كه كيدي تأ و انسانها, معنوي و مادي زندگي در خلق حسن

ذكـر آن بـراي مـعنوي, و مادي بركات و آثار همة واقع در و است, نمايان خوبي به

اس1م تعليمات اساسيترين از يكي را خلق حسن ميتوان كه گونهاي به است, شده

شمرد/

# # #

است: rزم نكاتي به توجه اينجا در

تعريفحسنخلق ١ـ

آشنا آن با مردم همة و است تعريف از بينياز كه باشد اموري از شايد خلق حسن

و صفات از مجموعهاي از خلق حسن گفت: ميتوان بيشتر توضيح براي ولي هستند,

اظـهار و خـوب زبـان رويـي, گشـاده مـدارا, و <نرمش است: يافته تشكيل برخوردها

و اين مزاحمتهاي مقابل در بردباري و تحمل و خندان چهرة ادب, رعايت محبت,

ميگويند/ خلق حسن آن به شد, آميخته هم به اعمال و صفات اين كه هنگامي آن/>

آمـده چـنين خـلق حسن تعريف در cdefg صادق امام از جالبي و جامع حديث در

چـيست؟> خـلق حسن تعريف لِْق; Ô Öòا ُحْسِن َحدُّ ا <مى پـرسيد: امام ياران از يكي است,

و نـرمش با َحَسٍن; àÌ Ö¿بِِب َك اَخىا تَل2ْ× َو كQَىَمَك تُطيُِّب َو جىانِبََك Ô âتَل�> فرمود: cdefg امام

رويي خوش با را برادرت و ميگرداني, كيزه پا را خويش سخن و ميكني, رفتار مردم با مدارا

حديث٤٢/ ,٣٨٩ صفحه ,٦٨ جلد بحاراNنوار, ١٧,حديث١/٥٢٢٩/ صفحه ,٣ جلد كنزالعمال, /٢

مينمايي>/١ م_قات

شـده اشاره خلق حسن تفسير از بخشي به mnopq خدا رسول از ديگري حديث در

يَْسـَخْط; Ö Òn يُـِصبُْه Ö Òn ِاْن َو ,Ï×Èيَـْر نْيىا الدُّ اَب اَصى ا مى لِْق Ô Öòا ُحْسِن Ô âتَْفس� ×ا Ú̂ <ِا ميفرمايد:

نرسد دنيا به گر ا و باشد خشنود برسد, او به دنيا از مقدار هر كه است اين خلق حسن تفسير
نشود>/٢ ك خشمنا
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پيامدهايحسنخلق و آثار ٢ـ

مـعنوي و مـادي پـيامدهاي دربـارة مـهمي نكـات آمـد rبـا در كــه روايــاتي در

دارد/ تحليل به نياز كه بود, آمده حسنخلق

ايـن است, مـحبت جـلب ماية خلق حسن كه اين آن دنيوي و اجتماعي آثار از

و خـلق حسـن بـا كـه است شـده ثـابت كس هـمه بـراي تــقريبا تــجربه بــه مسأله

عـادي افـراد تـنها نـه كـرد, دلهـا صـيد مـيتوان مؤّدبانه و محبتآميز برخوردهاي

حافظ: گفته به بلكه ميشوند, حسنه اخ1ق مجذوب

را دانـا مـرغ نگـيرند دانـه و دام بـه نـظر اهل صيد توان خلق حسن به

چرا ميكند زياد را عمرها و آباد را شهرها خوشرويي و خلق حسن كه اين ديگر

جاي پرخاشگري هرگاه است/ پرخاشگريها و كشمكشها اثر بر آباديها ويراني كه

سـرچشـمة كـه اتـحاد و مـوّدت و الفت دهـد, خـلق حسن و رويي خوش به را خود

ميشود/ حاصل است, بركتي و خير و آبادي هرگونه

است مـحبتآميز برخوردهاي مستقيم آثار از يكي كه روح آرامش اين بر افزون

مـيرها و مـرگ از بسـياري عـامل شـده ثـابت امروز زيرا ميشود عمر افزايش سبب

اصـلي عـوامـل از يكـي كـه مـيشود وارد انسـان بر كه است فشارهايي و استرسها

از مـحبتآميز, برخوردهاي و خلق حسن كه است مسّلم و است مختلف بيماريهاي

اين ديگر ميشود, محسوب عمر طول عامل سبب بدين و ميكاهد روحي فشارهاي

و كـاسب و تـاجر يك زيـرا است درآمـدها و روزيهـا فـزوني سـبب خـلق حسن كه

مراجعين اعتماد جلب كه باشد موفق خود كار در ميتواند هنگامي طبيب و صنعتگر

تـرجـيح افـراد كه ميشود بسيار است خلق حسن اعتماد جلب عوامل از يكي كند,

اجـناس بـر اخـ1ق خوش و برخورد خوش افراد از را متوسطي اجناس خريد دهند

در دليـل هـمين بـه دهـند, تـرجـيح برخورد بد و رو ترش و عبوس افراد از بهتري

چگـونگي بـراي را افـرادشـان دارنـد سـعي دنـيا خـصوصي اقـتصادي مهم مؤسسات

مـؤسسه آن بـه را افـراد اعـتماد طـريق ايـن از و دهـند آموزش مراجعين با برخورد

كنند/ جلب صنعتي يا تجاري
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بـه رايگـان بـازيچههاي مـهماندارهـا سـوي از هـواپـيماها در كـه ديدهايم بسيار

مجموع در است ممكن ميشود, داده ميشوند سوار هواپيما در كه تكتككودكاني

اين و ميگذارد افراد روح در عميقي اثر برخورد اين ولي باشد نداشته چنداني ارزش

ميكند/ جلب را مشتريان گاه ناخودآ طور به برخورد

مـادي دنياي در كه گونه آن كارانه, ريا عنوان به خلق حسن طرفدار اس1م البته

و مـيشمرد روزي گنج را خلق حسن حال عين در ولي نيست, است, معمول امروز

ميگذارد/ انگشت نعمتها فزوني در آن تأثير روي

الّلـه سـبيل فـي مـجاهد ثـواب هـمسان خـلق حسن ثواب معنوي جنبههاي در

و ميكوشند اس1م عظمت براي مجاهدان زيرا است روشن آن دليل و شده شمرده

ميشوند/ مسلمين و اس1م سوي به قلوب جلب سبب نيز حسن خلق صاحبان

كـه چرا شده شمرده قائم و صائم اجر خلق, حسن صاحبان اجر روايات در ونيز

در كـه كساني و ميكنند خودسازي طريق اين از شبانه عبادت به قائمان و صائمان

طريق اين از را خود جان و روح نيز دارند نيكي برخورد خدا خاطر به نام1ئمات برابر

ميدهند/ پرورش

هم و محبوبند خدا پيشگاه در هم خلقند حسن داراي كه آنها كه اين سخن كوتاه

اجتماعي/ زندگي در هم و موفقند شخصي زندگي در هم خدا, خلق نزد

دهها گر ا و است, كارساز و قوي مديريت اصلي اركان از يكي خلق حسن يقين به

خـواهـد شكست نباشد, او در خلق حسن اما باشد, جمع كسي در مديريت شرايط

يـا و بـپوشاند را او ضـعفهاي از بسياري ميتواند او خلق حسن كه حالي در خورد

كند/ جبران

سرچشمههايحسنخلق

از يكـي ايـن و بـرخـوردند خوش و اخ1ق خوش طبيعي طور به مردم از بعضي

شكر وجودش تمام با را خدا بايد است/ نشده كس هر نصيب كه است الهي مواهب

گويد/
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بسـتن كـار بـه و مـمارست و تـمرين با ميتوانند اما نيستند, چنين گروهي ولي

نفوذ جانشان عمق در چنان و كنند زنده خود وجود در را خلق حسن دقيقي اصول

شود/ ثانوّيه طبيعت كه كند

همه آن مادي و معنوي آثار در كه است آن كمال اين به رسيدن براي راه بهترين

به را آمد آن ذيل در كه هايي تحليل و شد گفته rبا در كه رواياتي و بينديشند, روزه

كنند/ تكرار را آن مناسبتي هر به و بسپارند, خاطر

زيـرا شـوند مشـغول خـلق حسـن تمرين به نيز عملي نظر از بايد ديگر سويي از

گونه همان ميشود تقويت تمرين طريق از جسماني نيروهاي مانند اخ1قي فضائل

كـارآمـد و زيـبا و نـيرومند انـدامـي داراي تـمرين, مـدتي از پس كـاران ورزش كــه

ميكند/ كارآمد و زيبا و قوي را انسان روح نيز اخ1قي ورزشهاي ميشوند,

اموال از و بگذارند جگر روي دندان بايد بخيل اشخاص گفتهاند, اخ1ق بزرگان

ولي است مشكـل بسـيار آنـها بـراي كـار ايـن آغـاز, در بـبخشند/ آن و ايـن به خود

نبخشند چيزي روزي گر ا كه ميرسند جايي به تدريج به و ميشود آسانتر روزبهروز

ناراحتند!

بـا تـا يـابند حـضور مـبارزه ميدانهـاي در بايد ترسو افراد كردهاند توصيه نيز و

شود/ زنده آنها در شجاعت و دليري روحية و بريزد آنها ترس زمان گذشت

مـيتوانـند گـير پـي و مسـتمر تـمرين طـريق همين از نيز سوء اخ1ق صاحبان

بگيرند/ بهره آن بركات از و كنند فراهم خود براي را خلق حسن عظيم سرماية

بيني برتر خود و تكبر خلقي كج عوامل از يكي كه اين به توجه با اينها بر افزون

و بخل و نظري تنگ گاه و انسان روح بر جويي ستيزه و خشم غلبة و عصبانيت نيز و

منفي عوامل آن بايد باشد خلق خوش معني تمام به بخواهد كسي گر ا است حسادت

كند: دور خود از را

و كـبر بـاشد, نـظر سـعة داراي بـرسد, اعتدال سرحّد به شهويه و غضبيه قواي در
از و گردد آراسته حسن خلق به بتواند تا كند دور خود از را بخل و حسادت و خودبيني

بماند/ امان در مردم به نسبت خلقي كج
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صـفات از مـجموعهاي اخ1قي, بزرگ فضيلت اين آوردن دست به براي بنابراين

شد/ نخواهد آشكار خلق حسن آنها بدون كه چرا كرد/ زنده خود وجود در بايد را نيك

به تنها زيبا صورت كه گونه همان ميگويد: و دارد جالبي تعبير اينجا در <غّزالي>
تمام بايد بلكه نميشود حاصل گونهها و دهان و بيني زيبائي بدون چشمها زيبايي

حسـن و بـاطن زيـبائي در برسد/ كمال به ظاهر حسن تا باشد, زيبا صورت اعضاي

نرسد كمال و اعتدال حّد به عدالت و شهوت و غضب و گاهي آ گانة چهار قواي تا خلق

نميشود/ حاصل زيبائي اين

cdefg عـلي امـيرالمـؤمنين امـام است, مـؤثر ايـنجا در نـيز تـوارث عـامل بـيشك

ريشههاي بزرگواري دليل اخ_ق حسن اTَْْعراِق; كََرِم بُرهىاُن اTَْْخQِق <ُحْسُن ميفرمايد:

/٤٨٥٥ حديثشماره الحكم, غرر حديث١/٣٠٣٢/ همان, /٢

است>/١ وراثت

ريشههاي كه آنها قا; اَْخQى ْم Ô Ôyاَْحَس اَْعراقا النّىاِس <اَطَْهُر ميفرمايد: ديگر جاي در و
دارند>/٢ بهتري اخ_ق دارند, پاكتري

بـدون كـه بـاشد تـوجه مـورد بـايد نـيز اخـ1قي مـباحث تـمام در نـيز نكته اين

لطف دامن به دست بايد نيست, ممكن اخ1قي فضايل كردن فراهم الهي امدادهاي

نمود/ را فضائل اين آوردن دست به توفيق پيشگاهش از وجود تمام با و زد الهي

فَـِاذىا َوَجـلَّ َعزَّ اللّىِه ِمَن Õ ßَ́منىا <اTََْْخQُق ميخوانـيم: mnopq خدا رسول از حديثي در

است, الهي مواهب اخ_ق, َسيِّئا; ُخلْقا َمنََحُه َعْبدا اَبَْغَض ِاذىا َو َحَسنا ُخلْقا َسنََحُه َعْبدا اََحبَّ
و ميبخشد, او به نيك اخ_ق دارد, دوست اعمالش3 و نّيات خاطر 4به را بندهاي كه هنگامي

حديث٦٤/ ,٣٩٤ صفحه ,٦٨ جلد بحاراNنوار, /٣

ميدهد>/٣ او به سوء اخ_ق دارد مبغوض اعمالش3 و نّيات خاطر 4به را بندهاي كه هنگامي

پيشوايان سيرة

شگفتانگيز آثار م1حظة و خلق, حسن فضيلت كسب براي راهها بهترين از يكي

است: دين بزرگ پيشوايان حال بررسي آن,
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از ,cdefg عـلي پـدرم از مـيفرمايد: كـه ميخوانيم cdefg حسين امام از حديثي در ١ـ

چـهرهاي هـميشه mnopq <پيامبر فرمود: كردم سؤال مردم با برخورد در mnopq پيامبر روش

فرياد و نبود سنگدل و خشن ميكرد, رفتار نرمش با و آسانميگرفت مردم بر داشت, خندان

هرگاه نبود, ستايشگر و متملّق نميكرد, عيبجوئي نميگفت, ناسزا كسي به هرگز نميكشيد,

ميزد, تغافل به را خود نشوند, ناراحت افراد كه اين براي ميشد, انجام او ميل برخ_ف چيزي

در جستجو و عيبجوئي مذمت, مينمود, رها هميشه را چيز سه نميكرد, اميد نا را اميدواران

سخن كه هنگامي و داشت الهي پاداش اميد كه جائي در مگر نميگفت, سخن مردم, اسرار

گويي ميدوختند زمين به چشم و كرده سكوت مجلس اهل همة كه داشت جاذبه چنان ميگفت

ابّهت و ميگفتند سخن آنها ميشد كت سا كه هنگامي و است/ نشسته آنها سر باaي پرندهاي

و نـزاع ديگـري بـا حـضرت آن برابـر در نميكرد جرئت كسي كه بود چنان mnopq پيامبر

/٧٩ صفحه ,١ جلد پرورشروح, كتاب نقل مطابق ,٩٢ صفحه جوزي, قيم ابن ج�ءاNفهام /١

كند>/١ پرخاشگري

اتفاقا بود, كوفه عازم امام كه ميخوانيم معروفي حديث در cdefg علي حاrت در ٢ـ

fراهي رسيدند راهي دو سر بر كه هنگامي شد, همسفر حضرت آن با يهودي نفر يك

كـمال بـا يـهودي مـرد eيـهودي مقصِد سوي به ديگري راه و ميرفت كوفه سوي به

كرد: عرض آمد/ بود عازم او كه طريقي از و كرد, رها را كوفه راه cdefg علي ديد تعجب

فـرمود: كـرديد؟ رهـا را كـوفه راه چـرا پس داريـد, را كـوفه قصد نفرموديد شما مگر

من با كرده نظر صرف خود راه از گاهانه آ چرا پس ميدانيد گر ا كرد: عرض ميدانم/

بـايد آن تكـميل بـراي و دارد نگه را همسفرش احترام بايد همسفر فرمود: آمديد؟

داده دستور ما به ما پيامبر گونه اين كند/ بدرقه را همسفرش مقداري جدائي هنگام

است:

آري/ فرمود: است؟ شما پيامبر دستور اين آيا پرسيد تعجب با يهودي

و بزرگوارانه كارهاي اين خاطر به كردند پيروي او از كه كساني rبد گفت: يهودي

را سخن fاين است حق شما آيين كه ميدهم گواهي هم من است, او انساني اعمال

/٦٩٢ صفحه خلق, مادة ,٢ جلد چاپجديد, البحار, سفينة /٢

٢/eشد مسلمان و گفت
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فاطمه خدمت زني كه است آمده cdefg عسكري حسن امام تفسير از حديثي در ٣ـ

براي مشكلي نمازش مسايل در و دارم, ضعيفي و eپيرf مادر گفت: و رسيد OPQRS زهرا

بـيان را او پـاسخ OPQRS فـاطمه كـنم, سؤال آن از كه است فرستاده مرا آمده, پيش او

بـار سـومين براي گفت, پاسخ حضرت كرد/ مطرح ديگري سؤال زن آن ولي فرمود,

را او پاسخ بار هر حضرت و كرد, تكرار بار ده تا را كار واين شنيد پاسخ و كرد سؤال

زحـمت شـما بـه ديگـر كـرد: عرض و شد شرمنده سؤالها فزوني از او سپس گفت,

خدا! رسول دختر اي نميدهم

بار كه بگيرد عهدة بر كسي گر ا آيا كن, سؤال ميخواهي چه هر OPQRSفرمود: فاطمه

او بار, سنگيني باشد, دينار هزار صد آن كراية و ببرد rبا بلندي محل از را سنگيني

مـن از تـو كـه سـؤالي هـر فـرمود: حضرت نه, كرد: عرض زن داد؟ خواهد زحمت را

پاداش لؤلؤ, از مملو عرش و زمين ميان فاصله اندازة به ميگويم, پاسخ من و ميكني

/٣ صفحه ,٢ جلد بحاراNنوار, /١

بود>/١ نخواهد سنگين من بر باري چنين اولىي طريق به بود, خواهد من

كردن برطرف براي زيبا تشبيه آن و محبتآميز برخورد آن و عجيب حوصله اين

خـلقي خوش از است جالبي نمونه كدام هر سؤال, كثرت از كننده سؤال شرمندگي

مردم ارشاد طريق در و باشد, عبرت درس همه براي است سزاوار كه بزرگ پيشوايان

بگيرند/ الهام آن از

كـه مـيخوانـيم مردم, با cdefg مجتبي حسن امام برخورد از معروفي حديث در ٤ـ

است/ مـركب بـر سـوار كـه ديـد eمدينه كوچههاي fدر را امام شامي مرد يك روزي

از كه هنگامي نميگفت, او به پاسخي امام كرد, حضرت آن به ناسزا و لعن به شروع

خنديد او چهرة در و فرمود س1م كرد او روبه امام كرد, حاصل فراغت ناسزاها و لعن

مشتبه تو بر حقايق و غريبي ديار اين در تو كه ميكنم گمان محترم! مرد اي فرمود:

تـو بـه بخواهـي, چيزي گر ا و ميبخشم را تو كني, عفو طلب ما از هرگاه است شده

بخواهي ما از مركبي گر ا و ميكنيم, راهنمائي را تو بخواهي راهنمائي گر ا ميدهيم,
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در لبـاس بـرهنهاي گـر ا و مـيكنيم, سـيرت گـرسنهاي گر ا ميگذاريم, اختيارت در

شـدهاي رانده جايي از گر ا و ميكنيم, نيازت بي نيازمندي گر ا ميپوشانيم, اندامت

ما دعوت گر ا و ميكنيم/ برآورده باشي داشته حاجتي هر eخ1صهf ميدهيم پناهت

پـذيرائـي تـو از حـركت مـوقع تـا بـاشي, ما ميهمان و بيائي ما خانة به و بپذيري را

هر به تو از fپذيرائي بسيار مال و فراوان امكانات و داريم وسيعي محل ما ميكنيم,

/eنميكند ايجاد مشكلي ما براي مقدار,

گـفته كـه ركـيكي سخنان برابر fدر را محبتآميز سخن اين مرد آن كه هنگامي

تـو كه ميدهم گواهي گفت: و eشد دگرگون و منقلب كلي به fو كرد گريه شنيد eبود

خاندان كدام در را eامامت fو نبوت كه است گاهتر آ خدا هستي, زمين در الّله خليفة

خلق مبغوضترين پدرت و تو ببينم شما از را محبت اين كه آن از پيش دهد/ قرار

گفت را اين هستي, من نظر در خدا بندگان محبوبترين كنون ا و بودي, ما نزد در خدا

بود/ امام ميهمان برود, آنجا از ميخواست كه روزي تا و آمد cdefg حسن امام خانة به و

/٣٤٤ صفحه ,٤٣ جلد بحاراNنوار, /١

شد/١ آنها محبت به معتقدان از و

امـام خـدمت انـصار از مـردي پـير كـه است آمـده العـقول> <تـحف كـتاب در ٥ـ

كـه ايـن از كـن حـفظ را خـود <آبروي فرمود: امام داشت/ حاجتي و آمد cdefg حسين

كار من و ده من به و بنويس كاغذي در را حاجتت كني, تقاضا من از آشكارا بخواهي

ميدهم>/ انجام را خود

و است طلبكار من از دينار پانصد كس ف1ن اباعبدالّله! <اي نوشت: نامهاش در او

كه هنگامي كنم>/ پيدا توانائي تا دهد مهلت من به كه بخواهيد او از ميطلبد من از

دينار هزار آن در كه آورد كيسهاي شد, منزل داخل خواند را او نامة cdefg حسين امام

پـانصد با و دادم تو به دين اداي براي را دينار <پانصد فرمود: e1ط مثقال fهزار بود

بـي هـر fاز كـني تـقاضا خواستي هرگاه و كن حل را زندگانيت مشك1ت ديگر دينار

صاحب يا دار, دين فرد يا كن; تقاضا كس سه از يكي از eبلكه نكن تقاضا سروپايي
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حـفظ را تو آبروي كه ميشود سبب دينش دار دين اما زادهاي, بزرگ يا شخصيت,

انجام را حاجتت كه ميكند شرم شخصيتش خاطر به شخصيت با انسان اما و كند,

را تـو آبروي لذا نكردهاي, خواهش او از بيجهت تو ميداند زاده بزرگ اما و ندهد,

/١٧٨ صفحه العقول, تحف /١/٤ صفحه ,٢ جلد مال, �Nا منتهي /٢

نميگذارد>/١ بيجواب را تو تقاضاي و ميكند حفظ

مـيخوانـيم: چـنين cdefg الحسين بن علي العابدين زين چهارم امام حاrت در ٦ـ

داد, دشـنام و نـاسزا را او آمـد حـضرت نزد cdefg اهلبيت كينهتوز دشمنان از <مردي

حاضران به امام رفت, حضرت نزد از مرد آن چون نفرمود, چيزي او جواب در امام

او دشنام از مرا جواب تا مرد, آن نزد برويم بيائيد من با دارم دوست كنون ا فرمود:

حـركت حـضرت مـيداديـد, اول هـمان را او جـواب كاش اي كردند عرض بشنويد,

بُّ ß ÔJ اللّىـُه َو النّىاَس َعِن Ò� الْعىافِّ َو الْغَيِظ Òالْكىاِظِم� <َو شـريفه آيه كه حالي در فرمود,

ميخواند/ را < Ò Öِسِن� Ö ÔÖ¤ا
نـظر در امـام كـه دانستيم آيه اين خواندن از ميگويد: حديث اين كنندة روايت

در پشت از حضرت رسيدند, او خانة دِر به كه هنگامي كند/ او با تندي برخورد ندارد

كـه شـد متوجه مرد آن كه هنگامي است/ الحسين بن علي بگوئيد: فرمود: زد, صدا

آمـاده ناراحـتي و شّر براي را خود و كرد وحشت آمدند, او خانة در جماعتي با امام

و چـنين و آمـدي مـا نزد تو برادر! اي فرمود: ديد را او حضرت كه هنگامي ميكرد,

ميخواهم خدا از باشد راست دادي نسبت من به كه را بديهائي هرگاه گفتي, چنان

آن بيامرزد/ را تو كه ميخواهم خدا از زدي تهمت و گفتي دروغ گر ا و بيامرزد, مرا كه

آنچه گفت و بوسيد را امام پيشاني شد شرمنده رفتاري خوش و بزرگواري اين از مرد
سزاوارترم/٢ بديها اين به من و نيست, تو در گفتم من

گزيده منزل مدينه در شام اهل از مردي كه cdefgميخوانيم باقر امام حاrت در ٧ـ

محبت خاطر به من نشود اشتباه ميگفت و ميآمد حضرت آن مجلس به غالبا و بود,

من نزد بيت اهل شما از كسي زمين, روي در بلكه نميآيم, شما منزل به دوستي و
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mnopq خـدا رسـول اطـاعت و خدا اطاعت شما با دشمني ميدانم و نيست, مبغوضتر

از هسـتي, بـيان فصاحت با همراه مختلف علوم و فضائل داراي تو چون ولي است,

ميآيم/ تو مجلس به لذا ميآيد خوشم سخنانت

نيست>/ پنهان خدا بر چيزي خىافِيٌَة; اللّىِه Ò!َع ×h Ö ÒH <لَْن ميفرمود: او پاسخ در امام

شـديد بـيماريش و شـده بـيمار شامي مرد كه دادند خبر امام به گذشت, مدتي

نـزد مـردم مـن كـه هـنگامي بـود, كـرده سـفارش بـازماندگانش به شامي مرد است,

بگوئيد او به و بگذارد, نماز من بر كه بخواهيد او از و برويد cdefg الباقر علي محمدبن

و رفته دنيا از او دادند خبر امام به كه بود صبحگاهان كردم/ را وصيتي چنين من كه

تعقيب مشغول mnopq پيامبر مسجد در cdefg امام كه حالي در ـ است كرده وصيتي چنين

و سرد, سرزمين شام سرزمين بيايم, من تا نكنيد عجله فرمود: امام ـ بود صبح نماز

ركعت دو امام باشد, شده گرمازده شخص اين است ممكن است, گرم منطقة حجاز,

آن منزل به و برخاست سپس كرد/ دعا مدتي و برداشت, دعا به دست و خواند نماز

مرد زد/ صدا است مرده ميكردند تصور كه را مرد آن بلند صداي با و آمد شامي مرد

غذاي داد, چيزي به تكيه و نشاند را او حضرت اللّىِه>/ َرُسوِل يَابَْن <لَبَّيَْك گفت: شامي

كنيد خنك را او شكم و سينه فرمود: سپس نوشاند, او به و كرد, طلب او براي رقيقي

نگذشت چيزي بازگشت, حضرت آنگاه eميكنند گرمازدگان با امروز كه كاري fهمان

خـصوصي عـرض گـفت: آمـده امام خدمت يافت, باز را خود س1متي شامي مرد كه

تو كه ميدهم شهادت من كرد: عرض شامي مرد كرد, خلوت را مجلس حضرت دارم/

است/ كار زيان و گمراه برود شما راه جز راهي كس هر و خلقي, بر خدا حجت

و كردند قبض مرا روح كه ندارم شكي كرد: عرض شده؟ چه مگر فرمود: حضرت

تـنش بـه را او روح مـيگفت كـه شـنيدم صـدايـي گـاه نا ديدم خود چشم با را مرگ

تلخيص�/ �با ٦٣ صفحه ,٢ جلد مال, �Nا منتهي /١

است/١ كرده درخواست ما از hijkl علي بن محمد چون بازگردانيد

مـفّضل> <تـوحيد مـقدمة در و ششـم امــام حــاrت در مــعروفي حــديث در ٨ـ

C:\DATA\كري اخ�ق/�٤�٣\شا <١٥٦> ٨٠.٠٦.٠٤�٣ �جلد قرآن اخ�قدر



١٥٧ خلقي كج و خلق حسن سوم جلد

fمـيان mnopq پـيامبر روضـة در عـصر نـماز از بـعد روزي ميگويد <مفّضل> ميخوانيم:

كه مواهبي و mnopq اس1م پيامبر عظمت در و بودم نشسته eكرم ا پيامبر منبر و مقبره

از fيكي العوجاء> ابي <ابن به چشمم گهان نا ميكردم, انديشه است داده او به خدا

آنـها بـراي و نشسته يارانش از جمعي ميان در كه افتاد, eزمان آن معروف ملحدان

به قبر اين صاحب ميگفت: ميشنيدم, را سخنانش من كه طوري به ميگويد سخن

نبّوت اّدعاي كه بود فيلسوفي مرد او گفت: يارانش از يكي شد, نائل زيادي كماrت

مردم كه هنگامي ساخت, متحير را عقلها آورد, مردم براي معجزاتي و كرد, عظميى

شبانهروز در و داد قرار خدا نام كنار در را خود نام او شدند, وارد او دين در گروه گروه

سخن گفت: العوجا> ابي <ابن ميبرند, خدا نام همراه را او نام اقامه و اذان در بار پنج

اسـاس از سـخن شـده, حـيران او دربـارة مـن عـقل كـه بگـذار را mnopq مـحمد دربارة

مـربّياي و خـالق و است ازلي و ابـدي جـهان است, اين من تصور كه بگو آفرينش

ندارد/

گفتم: و كردم او روبه گرفت, فرا مرا وجود تمام غضب, و خشم ميگويد: <مفّضل>
كردي, انكار را متعال خالق و گرفتي پيش در را انكار و ِالحاد راه تو خدا دشمن اي

است/ نمايان تو وجود تمام در عظمتش و قدرت آثار كه خدائي

عقائدي و ك1م علماي از گر ا سخنميگوئي گونه اين چرا گفت: العوجاء> ابي <ابن
دانشـمندان از گـر ا و مـيپذيريم, مـا داشـتي كنندهاي قانع دليل گر ا كن! استدrل

او هستي cdefg الصادق محمد جعفربن ياران از گر ا و نيست, سخني تو با را ما نيستي

تـو آنچه از بسيار كه شنيده ما از سخناني او نميگويد, سخن چنين اين ما با هرگز

عاقل آدم او نگفته سخن ما با درشتي با هرگز ولي است, شديدتر و تندتر شنيدهاي

درشتي به و نميكند تند برخورد كسي با هرگز كه است داري خويشتن و فهميده و

به ما سخن كه هنگامي ميدهد, فرا ما سخنان به گوش حوصله با او نميگويد, سخن

ما به پرقدرتي دrئل و قوي منطق با او كردهايم, قانع را او پنداشتيم و رسيد پايان

سخن ما با گونه اين هستي, او ياران از تو گر ا ميبندد, ما بر را راه و ميگويد پاسخ

معني�/ به نقل تلخيصو �با ٥٨ و ٥٧ صفحه ,٣ جلد بحاراNنوار, /١

بگو/١
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و لجـوج دشـمنان بـرابـر در حـتي cdefg صـادق امـام كه ميدهد نشان حديث اين

مينمود/ خود خلق حسن شيفتة را آنها و ميگفت, سخن نرمش با نامؤّدب,

در دوم, خليفة دودمان از مردي كه hijklميخوانيم, جعفر بن حاrتموسي در ٩ـ

cdefgنـاسزا عـلي امـيرمؤمنان بـه و مـيكرد, آزار و اذيت بسـيار را امـام كـه بود مدينه

را او شّر fو برسانيم قتل به را او بده اجازه عرضكردند امام ياران از بعضي ميگفت,

/eكنيم دفع

است؟ كـجا ما دشمن اين جايگاه پرسيد و كرد منع كار اين از شدت با cdefg امام

و شد مركب بر سوار امام ميكند, زراعت مدينه اطراف نواحي از يكي در عرضكردند

وارد خـود مـركب بـا امـام است مزرعه در او كرد, مشاهده و آمد او مزرعة سوي به

اعتنا امام نكن/ پايمال را ما زراعت ميكني؟ كار چه كشيد فرياد مرد آن شد, مزرعه

كـردهاي؟ مزرعه اين خرج چقدر فرمود خنده و رويي خوش با و آمد او نزد و نكرد

كرد: عرض كني؟ برداري بهره آن از داري اميد چقدر فرمود: دينار, صد كرد: عرض

كـرد: عـرض شـود, تـو عـائد داري امـيد چقدر ميگويم من فرمود: ندارم, غيب علم

مرد آن خودت مال تو زراعت و بگير را دينار سيصد اين فرمود: امام دينار, دويست

eو شـد واقـع امـام مـحبت و نـفس كـرامت و خـلق حسـن ايـن تأثير تحت fشديدا

گـهان نا آمد, mnopq پيامبر مسجد به و بازگشت امام بوسيد, را حضرت سر و برخاست

افتاد امام به چشمش كه هنگامي نشسته, گوشهاي در كه يافت مسجد در را مرد آن

قرار كجا در را امامت3 4و نبوت كه است گاهتر آ خدا الَتَُه; ِرسى َعُل Ö ÒN َحيُث اَْعلَُم <اَللّىُه گفت:

دهد>/

ميزدي, اين خ1ف بر حرفهايي قب� تو چيست؟ داستانت گفتند او به يارانش

امام ميكرد, دعا امام به پيوسته و كرد نهي را آنها و گفت سخن تندي به يارانش با او

بـهتر دو ايـن از كداميك > فرمود: داشتند را او كشتن ارادة قب� كه خود اصحاب به

/٧ صفحه ,٢ جلد الشيعه, اعيان /١

داشتم>/١ قصد من كه كاري يا داشتيد, قصد شما كه را كاري بود,

C:\DATA\كري اخ�ق/�٤�٣\شا <١٥٨> ٨٠.٠٦.٠٤�٣ �جلد قرآن اخ�قدر



١٥٩ خلقي كج و خلق حسن سوم جلد

مـردم بـا او مـحبتآميز بـرخـورد و cdefg الرضا موسي بن علي امام حاrت در ١٠ـ

در بـودم مـجلسي در خـدمتش در مـن ميگويد: او ياران از يكي است: آمده چنين

سـؤال حـرام و حـ1ل مسائل از و بودند كرده اجتماع مردم از زيادي گروه كه حالي

مـن گفت و كرد س1م و شد وارد او بر گندمگون و بلند قد مردي گهان نا ميكردند,

زاد ميآيم, حج از من هستم, اجدادتان و پدران دوستان از و شما, دوستان از يكي

صـ1ح گـر ا ندارم برساند مقصدم به مرا كه چيزي و دادهام دست از را خود توشه و

داده نـعمت مـن به خداوند برسانيد, خود شهر به مرا و بدهيد من به مبلغي بدانيد

انفاق شما طرف از را آن فرموديد عطا من به كه را آنچه رسيدم شهرم به كه هنگامي

بـه رو سپس كند رحمتت خدا بنشين فرمود ندارم/ صدقه به نياز من چون ميكنم,

و شدند كنده پرا تا eميداد جواب را سؤاrتشان fو ميگفت سخن آنها با و كرد مردم

بروم, خانه اندرون به من بدهيد اجازه فرمود: بوديم, خدمتش در ديگر نفر دو با من

بـيرون در بـاrي از را خـود دست و برگشت سپس شد, خود اتاق داخل و برخاست

براي و بگير را دينار دويست اين فرمود: كجاست؟ خراساني مرد اين زد صدا و آورد

انفاق من طرف از چيزي و بجوي ك تبّر آن به و كن برداري بهره آن از سفرت هزينه

خراسـاني مرد كه هنگامي نبينم/ را تو نيز من و نبيني مرا كه برو كنون ا هم و نكن/

دربارة زيادي محبت شوم فدايت كرد, عرض حاضران از يكي آمد, بيرون امام رفت,

سؤال, ذلّت آثار ميترسيدم فرمود: نموديد؟ پنهان آن از را خود چرا كرديد, مرد اين

تلخيص/ كمي با حديث٣, ,٢٣ صفحه ,٤ جلد كافي, فروع /١

١/eنشود شرمنده fميخواستم ببينم او صورت در

يـارانش از يكـي كـه است آمـده hijkl عـلي بـن مـحمد جـواد امام حاrت در ١١ـ

شده گم حضرت آن كنيزان از يكي از گوسفندي بودم, حضرت آن خدمت ميگويد:

تو ميگفتند و آوردند خدمتش كشان كشان و بودند گرفته را همسايهها از يكي بود,

آنـها بـرداريـد, مـا هـمسايگان از دست فـرمود: امـام كـردهاي/ سرقت را ما گوسفند

را آن و برويد است كس ف1ن خانة در شما گوسفند نكردهاند, سرقت را شما گوسفند
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گرفتند را خانه صاحب و ديدند او خانه در را گوسفند و رفتند آنها بياوريد, او خانه از

سرقت را گوسفند كه ميكرد ياد سوگند او كه حالي در كردند, پاره را لباسش و زدند و

سـتم مـرد اين به شما بر واي فرمود: امام آوردند/ حضرت نزد را او سرانجام نكرده/

در داد دستور امام سپس است شده خانهاش وارد او اط1ع بدون گوسفند كردهايد,

بـا و كـنند راضـي را او fو بـدهند او بـه چيزي زدن كتك و او لباس كردن پاره برابر

/٤٧ صفحه ,٥٠ جلد بحاراNنوار, همان/١/ /٢

١/eكردند چنين آنها و بازگردانند, محبت

نـام بـه حـضرت آن يـاران از يكـي كـه cdefgميخوانـيم هادي امام حاrت در ١٢ـ

امـام خـدمت بـه و شـدم واقـع شـديدي تـنگناي در مـيگويد جـعفري> <ابــوهاشم
فرمود: امام كنم, آغاز سخن من كه آن از پيش كنم, شكايت او به تا رفتم, cdefg هادي

ابـو كـني؟ ادا را آن شكـر ميخواهـي را الهي نعمتهاي از يك كدام <ابوهاشم> اي

پاسخ در چه ندانستم و كردم سكوت و شدم ناراحت سخن اين از من ميگويد: هاشم

را تو بدن و كرد, روزي تو به را ايمان خداوند فرمود و داد ادامه خودش امام بگويم/

را تو و داد تو به تندرستي و س1مت خداوند نمود, حرام دوزخ آتش بر آن وسيلة به

بـيارزش مـردم پـيش در تـا داد روزي تو به قناعت خداوند كرد, ياري اطاعتش بر

نشوي/

مـيخواهـي كـردم گـمان كـه ايـن بـراي كـردم سـخن بـه ابتدا من هاشم! ابو اي

و كـني, مطرح من نزد است داشته ارزاني تو به را نعمتها اين كه كسي از شكايتي

مرتفع آن با را خود مشكل fو بگير را آن بدهند, تو به دينار يكصد دادم دستور من
٢/eكن

طـرح بـيآنكه خشـنود, و راضـي او كـه شد سبب برخورد حسن و بزرگواري اين

گردد/ باز امام خدمت از كند, خود زندگي از شكايتي

حسـن امـام حـضرت دربـارة كـافي> <اصـول اول جـلد در كـليني> > مـرحـوم ١٣ـ

كه نارمش> بن <علي نام به شخصي نزد در را حضرت آن كه ميكند نقل cdefg عسكري
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كـرده حـبس eعـباس بني سوي fاز بود ابيطالب آل به نسبت مردم دشمنترين از

سـخت حـضرت آن بـر ميتواني چه هر كه بود شده داده دستور مرد آن به و بودند

eخشن fناصبي مرد آن كه بود نگذشته بيشتر روز يك ولي كن! شكنجه و آزار و بگير

و احترام عنوان به و ميگذارد مباركش پاي بر صورت كه شد نرم امام برابر در چنان

امام نزد از كه هنگامي حضرتنميكرد/ به نگاه و ميانداخت زير به چشم بزرگداشت

بـهترين و كـرده پـيدا اعـتقاد امـام بـه سخت و بود شده دگرگون كلي به آمد بيرون

حديث٨/ ,٥٠٨ صفحه ,١ جلد كافي, اصول /١

و عبادت نظر از امام رفتار كه ميدهد نشان اين ميگفت١ حضرت دربارة را سخنان

كـوتاه, مـدت ايـن در كـه بـوده عـالي قـدري به رفتار حسن و خلق حسن و اطاعت

ساخت/ مبدل دوستان بهترين به را دشمنان سرسختترين

مملو برخورد و خلق حسن و ارواحنافداه, cdefg عصر ولي مهدي حضرت دربارة ١٤ـ

جمله از است, بسيار سخن رسيدهاند محضرش به كه افرادي به عنايتش و لطف از

نجفاشرف معتمد علماي از يكي از المأوي> <جنّة كتاب در نوري> <محدث مرحوم

او مـحمد>, <شيخ نام به بود مخلصي و ايمان با مرد اشرف نجف در كه ميكند نقل

سينه از آلود خون اخ1ط سرفه, همراه كه گونهاي به بود سينه شديد ناراحتي گرفتار

بـراي نـجف اطـراف بـه غـالبا و مـيزيست, تـنگدستي نهايت در و ميشد, خارج او

سخت حال عين در نميشد, او عايد چيزي كافي قدر به اما ميرفت, روزي تحصيل

ميرفت خواستگاري زمان هر و كند, ازدواج نجف اهل از دختري با كه بود ع1قمند

بيماري و فقر كه هنگامي بود, امكانات فاقد و فقير زيرا ميشد, روبرو منفي جواب با

در آنچه به گرفت تصميم داد, قرار فشار تحت را او دختر, آن با ازدواج از نوميدي و

بـه شـنبه چـهار شب چـهل مشكـل, حـل بـراي كـه بـود مـعروف نـجف اهـل مـيان

امام آن ديدار به تا شوند متوسل eعجfعصر ولي عنايت ذيل به و بروند <مسجدكوفه>
كند/ برسند>,عمل خود مقصود به و گردند نايل بزرگوار

تا ميرفت كوفه مسجد به شنبه چهار شبهاي پي در پي و كرد شروع را كار اين
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باران/ كمي و سخت بادهاي با توأم و تاريك و زمستاني بود شبي رسيد, فرا آخر شب

و بـودم نشسـته بـود مسـجد در نـزديك كـه سكـويي بـر من شب آن ميگويد او

خونريزي خاطر به مسجد كه ميترسيدم اين از زيرا شوم, مسجد وارد نميتوانستم

بر شديدي اندوه نداشتم, سرما برابر در پوششي و بود سرد هوا شود/ آلوده سينهام

مـيكردم, فكـر خـود پيش بود, شده تار و تيره نظرم در دنيا و ميكرد سنگيني من

در خـوف, و مشـقت و زحمت و رنج همه اين با و گذشت ديگري از پس يكي شبها

فـرا مـرا وجـود تـمام نوميدي و يأس كه حالي در نرسيدم, جايي به شب چهل اين

بـرافـروخته قـهوه تهيه براي آتشي من نداشت, حضور مسجد در احدي بود, گرفته

بسيار بود من با كه قهوهاي و كنم, ترك نميتوانستم و داشتم عادت آن به كه بودم

او بـه چشـمم كـه همين آمد, من سوي به در طرف از مردي ديدم گهان نا بود, كم

آمده و است مسجد اطراف نشين باديه عربهاي از يكي اين گفتم: خود پيش افتاد,

بمانم/ بيقهوه تاريك شب اين در و بنوشد, من قهوة از كه است

مخاطب مرا نام با و آمد, من نزد مرد آن بودم, انديشه اين در كه حال همين در

گـفتم ميدانـد مرا نام چگونه كردم, تعجب نشست, من برابر در و كرد س1م ساخت

آنها سراغ به كمك گرفتن براي گاهي من كه باشد نجف اطراف قبايل از يكي از شايد

بـردم نـام را ديگري قبيله نه/ گفت: طايفهايد؟ ف1ن از شما آيا كردم سؤال ميروم,

گفتم استهزاء عنوان به و شدم عصباني من داد, منفي جواب گفتم چه هر و نه, گفت:

ايـن بـزرگوار آن eبـود بـيمعنايي لفـظ طره fطري هستيد ِطره ُطَري قبيله از شما

براي ببينم بگو ندارد ايرادي فرمود: نشد, خشمگين و كرد, تبّسم شنيد كه را سخن

ميكني؟ دخالت كارها اين در كه است مربوط چه تو به گفتم آمدهاي؟ اينجا به چه

او شيرين بيان و اخ1ق حسن از من كني! بازگو من براي گر ا ندارد, ضرري فرمود:

بر ميگفت سخن بيشتر چه هر شد, متمايل او به قلبم و رفتم فرو شگفتي در سخت

اسـتفاده پـيپ از و داشـتم تـوتون كشـيدن بـه عـادت مـن مـيشد/ افـزوده مـحبتم

از من ولي ندارد اشكالي تو براي فرمود نمودم, تعارف او به و كردم آماده ميكردم,

از كـمي مقدار گرفت, من از ريختم, او براي قهوه فنجان يك نميكنم, استفاده آن
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او به من ع1قه لحظه به لحظه بنوش!, را بقيه گفت: داده من به را بقيه و نوشيد آن

فـرستاده من براي را تو تاريك شب اين در خداوند برادر! گفتم: او به ميشد بيشتر

زندگيم مهم مشكِل سه ذكر با او براي را خود حال شرح سپس باشي! من مونس كه

هموار خود بر زحمت همه اين و آمده اينجا به آنها حل براي كه گفتم و كردم, بازگو

در تو ازدواج به دختر آن نيز نزديكي آيندة در و شد, خوب تو سينة اما فرمود: كردم,

چـه او كـه نداشـتم توجه من شد/ نخواهد طرف بر عمر پايان تا تو فقر ولي ميآيد

عجيبي ماجراي از بعد و گذشت, مطلب اين ميدهد, خبر آينده از چگونه و ميگويد

از بـيش و است سـالم كام� سينهام كردم احساس صبح هنگام شد, پنهان نظرم از

فراهم نداشتم انتظار كه جايي از دختر آن با ازدواج وسايل كه بود نگذشته هفته يك

/٢٤٠ صفحه چاپشده, بحاراNنوار ,٥٣ جلد ضميمة به المأويكه جنّة /١

ماند/١ باقي همچنان من فقر ولي شد,

از تـجلياتي و rstuv اسـ1م بـزرگ پيشوايـان سيرة از گوشههايي آمد rبا در آنچه

آن كه ميدهد نشان نمونهها اين بود, دشمن و دوست با برخورد در آنها خلق حسن

خود برخوردهاي در همه كه داشتند اصرار و كيد تأ زمينه اين در حد چه تا بزرگواران

فـرموده, mnopq پـيغمبر دربـارة مجيد قرآن را آنچه و كنند/ رفتار را خلق حسن نهايت

بـا بـلكه نبود, روايات زبان با تنها خلق حسن به آنها دعوت آري دهند/ نشان عم�

دادند/ ما به را پيام عاليترين عمل

آثارآن خلقو سوء

خشونت و زباني بد به را آن ميتوان كه است خلق سوء خلق, حسن مقابل نقطة

كرد/ تفسير

جامعهاي و خانواده و خود براي عظيمي ب1ي خلق, سوء داراي و اخ1ق بد افراد

ميشوند/ محسوب ميكنند زندگي آن در كه

اين به كه كساني و است كندگي پرا و انزجار و نفرت عوامل مهمترين از سوءخلق
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رابطه قطع آنها با مردم و ميشوند, منزوي جامعه در غالبا هستند, مبت1 بزرگ درد

با مراودة به مجبور مقامشان و پست يا اجتماعي الزامهاي خاطر به گر ا و ميكنند,

ميگريزند/ آنها از بتوانند تا و ميفرستند, نفرين آنها بر دل در باشند, آنها

خـطر شـود, پـيدا مذهب خادمان و ديني عالمان در اخ1قي بيماري اين هرگاه

اصـل بـه مردم ظن سوء و بدبيني سبب كه اين آن و دارد دنبال به بزرگتري بسيار

چـيزي كـه بـزرگ بسـيار است گـناهي ايـن و شد/ خواهد دين از آنها فرار و مذهب

كند/ جبران را آن نميتواند

ديـده سـوءخلق دربـارة تـعبيرات شـديدترين اس1مي روايات در دليل همين به

از ذيل, در را آن از گلچيني كه وحشتزا, گاه و دهنده تكان بسيار تعبيراتي ميشود,

ميگذرانيم: عزيز خوانندگان نظر

فَـِانَّ لِْق Ô Öòا ُسوَء َو كُْم <ِايّىا فرمود: كه ميخوانيم mnopq كرم ا پيغمبر از حديثي در ١ـ

4و است> آتش در سرانجام عمل اين كه بپرهيزيد خلق سوء از الََة; × ÔT Tى النّىاِر ß| لِْق Ô Öòا ُسوَء

/٣٨٣ صفحه ,٦٨ جلد بحاراNنوار, /١/٢٩٩ صفحه ,٧٠ جلد بحاراNنوار, /٢

ميكند3/١ گرفتار دوزخ آتش به نيز را خود صاحب

كـه است گناهي خلق سوء كه: ميخوانيم حضرت همان از ديگري حديث در ٢ـ

افراد توبة پذيرش از خداوند بِالتَّْوبَِة; يِّي السَّ لِْق Ôòا اِحِب لِصى اللّىُه ×è <اَ فرمود: و ندارد/ توبه

چگونه؟ و چرا الله! رسول يا كردند: عرض دارد> ابا اخ_ق بد

هنگامي زيرا ِمنُْه; تىاَب الَِّذي نِْب الذَّ ِمَن اَْعظََم â| َوَقَع ذَنٍْب ِمْن تىاَب ِاذىا نَُّه َTِ> فرمود:
ميشود>/٢ واقع بزرگتري گناه در كند توبه گناهي از كه

در كـه هـنگامي اخـ1ق, بـد افراد كه باشد اين سخن اين از منظور است ممكن

آن عقدة نشده, كن ريشه آنها وجود از اخ1قي بد كه حالي در ميكنند, توبه موردي

بـه مـوفق هرگز دليل همين به و ميكنند, باز شديدتر صورت به و ديگر جاي در را

سازند/ كن ريشه خود وجود از را اخ1قي رذيلة اين كه اين مگر نميشوند, كامل توبة

<اََشـدُّ مـيفرمايد: و شـمرده مـصيبت بـدترين را خـلق سـوء cdefg علي حضرت ٣ـ
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/٨٣ صفحه ,١ جلد پرورشروح, از نقل به ,٣٧ صفحه ,٢ جلد الرضا, اخبار ١/عيون

است>/١ خلق سوء مصيبتها شديدترين لِْق; Ô Öòا ُسوِء اِئِب Òصى ÖXا
را پيوندها تمام و ميكند منزوي جامعه در را انسان كه باrتر آن از مصيبتي چه

مينمايد/ قطع خالق و خلق و او ميان

لِْق; Ô Öòا ُسوِء ِمْن اَْوَحُش َوْحَشَة <Tى فرمود: كه ميخوانيم حضرت همان از نيز و ٤ـ

/٤٠٠ صفحه ,٦ جلد غرر, شرح /٢/٣٥٩ صفحه همان, /٣

نيست>/٢ خلق سوء از بدتر وحشتي

ميبرد/ فرو عجيبي تنهايي در را انسان زيرا است, روشن آن دليل

بـد انسان لِْق; Ô Öòا لَِسيِّي عَيَْش <Tى ميفرمايد: ديگري حديث در دليل همين به ٥ـ

معاشرين و اطرافيان هم و است زحمت در خودش هم كه چرا ندارد>/٣ زندگي اخ_ق

عذابند/ در او

حضرت آن از ديگري حديث يك در روشن تفاوت يك با اما تعبير اين شبيه ٦ـ

همان/ حديث٤/١٣٨١/ ,٣٦٤ صفحه ,١ جلد همان, /٥

نميكند>/٤ پيدا آقايي و بزرگي جامعه, در اخ_ق بد انسان لِْق; Ô Öòا لَِسيِّي <Tىُسْوَدَد است: آمده

مهر و اخ1قي جاذبة آقايي و بزرگي شرط نخستين زيرا است روشن هم آن دليل

رسيد/ نخواهد آن به ندارد, را سرمايه اين كه كس آن و است, ادب و محبت و

است, آمـده زمـينه ايـن در ديگـري گـوياي حـديث حـضرت هـمان از نــيز و ٧ـ

مؤمن الطَِّريَْقِة; َسيُِّي لِيَْقِة Ò Öòا ُس ÒÌ Ò¾ اَلْكىافُِر لِيَْقِة, Ò Öòا ُل ÖÎ Òº اTَْريكة, Ô Ù� لَ Ôْؤِمُن ÖXَا> ميفرمايد:
است>/٥ روش بد و اخ_ق بد كافر و است, خلق خوش و انعطافپذير و نرم

از يكـي خـلق سـوء و ايـمان, نشـانههاي از يكـي خـلق, حسـن تـرتيب اين به و

ميباشد/ كفر نشانههاي

خلق درمانسوء

شـدن طـوrني از پـرهيز بـراي كـه ديگـري فراوان روايات و آمد rبا در كه آنچه

از يكـي خـلق سـوء كـه ميدهد گواهي روشني به شد, خودداري آنها كر ذ از سخن,
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او اطـرافـيان و انسان زندگي در مرگباري آثار كه است صفات مزاحمترين و بدترين

شـرنگ بـه مـبّدل انسـان كـام در را حيات شهد و تار و تيره را زندگاني افق و دارد,

ميكند/

بـراي زودتـر چـه هـر بـايد هسـتند اخـ1قي رذيله اين گرفتار كه كساني بنابراين

جمله از گيرند, بهره گفتهاند اخ1ق بزرگان و علما كه طرقي از و بكوشند, خود درمان

و بينديشند آن شوم عواقب در روزه همه بايد رذيله صفت اين به مبت1يان كه: اين

زندگي در را آن شوم آثار و كنند مرور مكرر در مكرر را بزرگان سخنان و rبا روايات

زندگي در و ميشوند, متنّفر آنها از مردم چگونه كه نمايند مشاهده آن به مبت1يان

خواهند خلق و خدا درگاه راندة مجموع در و ميمانند, تنها سخت حوادث برابر در

شد/

بايد اخ1قي صفاتزشت كردن كن ريشه براي كه است اهميت حائز نيز نكته اين

ـ را خـلقي خـوش نمود, پافشاري طريق اين در و كرد, استفاده رياضت و تمرين از

و آيد, در ملكه و عادت صورت به امر اين تا ساخت, خود پيشة باشدـ تصّنعي هرچند

اموري به و كند دور آن از را خودش انسان ميآيد, پيش خلق سوء عوامل كه همين

و ورزش سـرگرم را خود يا برخيزد, زيارت و عبادت و نماز به سازد, مشغول ديگري

نمايد/ ديگر سالم سرگرميهاي

خلقم, حسن داراي و نيستم اخ1ق بد من كه كند تلقين خود به روز همه نيز و

نمايان وجودش شاخسار بر خلق حسن جوانههاي و ميگذارد, اثر تدريجا تلقين اين

شد/ خواهد برچيده خلق سوء آثار و ميشود,

پيدا جسماني بيماريهاي يا و تشنگي گرسنگي, اثر بر خلق, سوء كه ميشود گاه

با زياد تماس از و پرداخت, آن ريشههاي درمان به بايد موارد گونه اين در ميشود

كرد/ خودداري مردم

منتقل انسان به خلق بد رفيقان و دوستان از اخ1قي رذيلة اين كه ميشود گاه و

داراي كه كرد برقرار رابطه كساني با و نمود, رابطه قطع افراد گونه اين با بايد ميشود

اخ1قند/ حسن فضيلت

C:\DATA\كري اخ�ق/�٤�٣\شا <١٦٦> ٨٠.٠٦.٠٤�٣ �جلد قرآن اخ�قدر



١٦٧ خلقي كج و خلق حسن سوم جلد

براي قوي ارادة و تصميم و كنند عمل rبا دستورهاي به گر ا مردم اخ1قترين بد

گرفت/ خواهند نتيجه يقين به باشند, داشته خويشتن اص1ح

مزاحوشوخي

در گسـتردهاي بـحثهاي اخـ1ق, بزرگان كلمات همچنين و اس1مي روايات در

ميرساند اينجا به را انسان آنها همة بندي جمع كه است آمده شوخي و مزاح زمينة

نيست بدي چيز تنها نه نشود, گناهي به آلوده و باشد اعتدال حد در گر ا <مزاح> كه

فـاضله اخـ1ق و رويـي گشـاده و خـلق حسـن مسألة از بـخشي را آن ميتوان بلكه

به مبدل گردد آلوده گناه با يا شود, كشيده افراط به گر ا بيشك و داشت, محسوب

سـخنان خـطرات از آن خـطرات است مـمكن گاه و ميشود/ اخ1قي رذايل از يكي

جـدي سـخنان در كـه دارد وجـود آزادي نـوعي مزاح در كه چرا باشد, بيشتر جدي

نيست/

آنها كه ميشود استفاده نيز دين بزرگان و rstuv امامان و mnopq كرم ا پيامبر سيرة از

داشتند/ خود زندگي در معتدل صورت به را مزاح عم�

سراغ به سپس و شمرده نيكو را مزاح كه رواياتي از بخشي سراغ به اشاره اين با

از گـروه دو ايـن مـيان جـمع طـريق تا ميرويم است كرده مذمت آن از كه رواياتي

شود/ روشن روايات فحواي

چـنين mnopq پـيامبر دربـارة كـه cdefgمــيخوانـيم عــلي حــضرت از حــديثي در ١ـ

رسول Ôداَعبَِة; ÖXِبا َمغُْموما َراÐُه ِاذىا اِبِه اَْصحى ِمْن ُجَل الرَّ ÛÌ Ô»َلَيmnopq اللّىِه َرُسوُل كىاَن > ميفرمود:

/٤٠٨ صفحه ,٨ جلد الوسائل, مستدرك /١

ميكرد>/١ خوشحال مزاح و شوخي با را او ميديد اندوهگين را خود ياران از يكي هرگاه خدا

دلهاي و ميگرفت, بهره مطلوب انساني هدف يك براي مزاح از حضرت آن آري

ميكرد/ سرور از پر را غمگين

فـرمود: خـود ياران از يكي به كه ميخوانيم cdefg صادق امام از ديگري حديث در
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ميكنيد>؟ شوخي يكديگر با شما چگونه بَْعضا; بَْعِضكُْم ُمداَعبَُة كَْيَف >
كم/ بسيار گفت: پاسخ او

َع!× وَر ÔÌ Û»ال ا ßw لَُتْدِخُل ِانََّك َو لِْق, Ô Öòا ُحْسِن ِمْن Ôداَعبََة ÖXا َفِانَّ تَفَْعلُوا <َفQى فرمود: امام
مزاح 4و نكنيد را كار اين ُه; ÚÌ Ô»َي اَْن يُِريُد ُجَل الرَّ mnopqُيداِعُب اللّىِه َرُسوُل كىاَن َلَقْد َو اَِخيَك
برادر دل در شادي آن وسيلة به و است, خلق حسن از شاخهاي مزاح زيرا نگوييد3 ترك را

حديث٣/ ,٦٦٣ صفحه ,٢ جلد كافي, اصول حديث١/٢/ همان, /٢

كند>/١ خوشحال را آنها تا ميكرد, شوخي افرادي با mnopq پيامبر و ميكني وارد خود مؤمن

َو ِاTّى ُمْؤِمٍن ِمْن ا <مى فـرمود: كه ميخوانيم cdefg امام همان از ديگري حديث در ٣ـ

وجود دعابه او در كه اين مگر نيست مؤمني هيچ Òزاُح; ÖXا قىاَل ابَُة عى الدُّ َما َو قُلُْت ابٌَة, ُدعى فِيِه
است>/٢ مزاح فرمود: چيست؟ دعابه كردم سؤال ميگويد: راوي دارد,

شـاخههاي از يكي و باشند, خشك نبايد مؤمنان ميشود استفاده تعبير اين از

است/ تقوا با توأم و شده حساب مزاحهاي خلق حسن

تشـويق را ديگـران hijkl مـعصوم پـيشوايـان گاه كه ميشود استفاده روايات از ٤ـ

كليني> > مرحوم گردند/ الّسرور ادخال ماية و كنند مزاح آنها مجلس در كه ميكردند

خـدمت گـاه كـه بـود اعـرابـي نـفر يك كـه ميكند, نقل حديثي در كافي> > كتاب در

محبت را ما هديه پول ميكرد: عرض سپس ميآورد, هديهاي و ميآمد mnopq پيامبر

ميفرمود: ميشد, اندوهگين حضرت كه گاهي لذا و ميخنديد/ mnopq پيامبر فرمائيد/

حديث١/ همان, /٣/١١٢ صفحه ,١ جلد الخواطر, تنبيه /٤

ميآمد/٣ كاش اي است كجا اعرابي

در كـه ميشود ديده افراد به mnopq پيامبر مزاحهاي از هايي نمونه احاديث, در ٥ـ

ايمن> <اّم نام به زني كه: داريم حديثي در جمله از است آموزنده و جالب خود نوع

هـمسرت فـرمود: كـرده, دعـوت شما از همسرم كرد: عرض آمده cdefg پيامبر خدمت

سـوگند خـدا بـه كـرد عـرض زن است/ سفيدي چشمش در كه كسي همان كيست,

كرد: عرض است, سفيدي او چشم در كه ميدانم من فرمود: نيست, سفيد او چشم
است>/٤ سياهي3 4و سفيدي چشمانش در كسي <هر فرمود: سوگند>/ خدا به نه َواللّىِه; <Tى
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جمله: از ميكند نهي مزاح از كه شده وارد فراواني احاديث احاديث, اين برابر در

َو الَْوْجِه ×اِء ß[ َيْذَهُب َفِانَُّه Òزاَح ÖXا َو كُْم <ِايّىا cdefgميخوانيم: صادق امام از حديثي در ١ـ

حديث١٦/ ,٦٦٥ صفحه ,٢ جلد كافي, اصول حديث١/٩/ ,٦٦٤ صفحه همان, /٢

ميبرد>/١ را انسان ابّهت و آبرو كه بپرهيزيد مزاح از جىاِل; الرِّ ابَِة َمهى
اِزْحُه Ô] َفQى َرُج2 اَحْبَبَْت <ِاذىا ميخوانيم: حضرت همان از ديگري حديث در باز ٢ـ

منما>/٢ او با بحث و جّر و مكن او با مزاح داشتي دوست را كسي كه هنگامي ×اِرِه; Ô] Tى َو
رُّ Ô ÒN َفِانَُّه Òزاَح ÖXا َو كُْم <ِايّىا فرمود: كه است آمده cdefg علي اميرمؤمنان از حديثي در ٣ـ

عداوت و كينه سبب كه بپرهيزيد مزاح از اTَْْصغَُر; بُّ السَّ هَُو َو ِغينََة الضَّ يُوِرُث َو ِخيَمَة السَّ

حديث١٢/ ,٦٦٤ صفحه همان, حديث٣/١٨/ ,٦٦٥ صفحه همان, /٤

ميشود>/٣ محسوب كوچك دشنام و است,

عَلَيَْك; ُء Ò Ò3فَيُْج اِزْح Ô] <Tى فرمود: كه cdefgميخوانيم صادق امام از ديگري حديث در
نميشوند>/٤ جسور و جري تو بر افراد كه مكن مزاح

# # #

و آبـرو مـيتوانـد مـزاح است, آمـده مـعني پـر و كوتاه روايات اين در آنچه بنابر

تأثـير دشـنام مانند و گردد, دشمني و عداوت سبب دهد, باد بر را انسان شخصيت

گردد/ انسان بر نادان افراد جسارت و جرئت موجب و بگذارد سوء

از اول گروه ميان جمع راه كه دريافت ميتوان خوبي به تعبيرات اين مطالعة از

چيست؟ ميكند نهي شدت به آن از كه دوم گروه و ميكند مزاح به تشويق كه روايات

جـديها از شـوخيها گـاه و پـيچيده, بسـيار است امـري مـزاح كـه: اين توضيح

و حساب از گر ا و است, شكننده و ظريف بسيار مزاح ديگر, تعبير به و است, جديتر

است/ مخّرب و ويرانگر بسيار آن آثار شود, خارج كتاب

و مـؤمن قـلب در شادماني و سرور ادخال براي صرفا و اعتدال حد در مزاح گر ا

يـقين بـه گـردد رعايت آن در شرعي جهات تمام و باشد, اندوهها و خستگيها رفع

خدا/ رضاي مورد و است مطلوب
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توزي كينه اعمال و اشخاص, آبروي بردن و جويي انتقام قصد به مزاح گر ا ولي

و نـيست, امكـانپذير كـارها ايـن جـدي, طـريق از كـه مـواردي در مخصوصا است,

بـدون ميبرند, پناه خود شيطاني اهداف به رسيدن براي مزاح و شوخي به گروهي

است/ بدتر هم دشنام از گاه و منفور, و مبغوض شك

شـود استفاده كودكانه و سبك سخنان و ركيك كلمات از مزاح در گر ا همچنين

است/ انسان شخصيت رفتن بين از و آبروريزي سبب بيشك

اشخاص شخصيت حريم و ندارند را آن ظرفيت كه كساني برابر در مزاح گر ا نيز و

آنها و ميكند باز آنها وجسارت جرئت براي را راه بسا اي گيرد, انجام نميشناسند را

ميگويند/ بخواهند چه هر نيز

قرار كبيره گناهان سلك در گاهي بلكه نيست, مطلوب تنها نه مزاحها, گونه اين

ميگيرد/

بـه مـزاح مورد در بايد نفس تهذيب طالبان و الّله الي سالكان و حق راه راهيان

و خشك و عـبوس انساني صورت به و كنند, حذف زندگي از را آن نه باشند, هوش

مـنافي اعـمال يـا گـناهان آلودة آن وسـيله به نه و آيند, در محبت و احساس فاقد

بـه خـود جـلسات در گـاهي مـتدين ظـاهرا افـراِد كه ديدهايم بسيار و گردند, مرّوت

يـا غـيبت گـاه كه ميكنند نقل حكاياتي يا ميگويند سخناني شوخي و مزاح عنوان

ميگردد/ مسلمانان آبروي ريختن سبب يا و فحشاء, اشاعة يا و تهمت

غالبا شود زياد گر ا نباشد آن در خ1في مطلب هيچ چند هر مزاح گذشته اين از

در مزاح الطَّعىاِم; ß| ßلِْح ÖXكَا ِم الْكQَى ß| Òزاُح ÖXَا> بزرگان: از بعضي گفته به و دارد, منفي آثار

ميشود3>/ نمك بي باشد كم گر ا و شور, بگذرد حد از گر ا كه 4 غذاست در نمك مانند سخن

ميافتد, ارزش از آنها جدي سخنان ميكنند شوخي زياد كه كساني اين بر اضافه

حـديث در چـنانكه نـميكنند, قـبول جـّدي عــنوان بــه را آنــان ســخنان مــردم و

زياد شوخياش كه كسي ُه; ِجدُّ بَطََل هَْزلُُه Ò Ô6 كَ <َمْن است شده وارد cdefg علي اميرمؤمنان

/٢٧٩ صفحه ,٥ جلد ,٨٣٥٦ شماره غررالحكم, /١

ميشود>/١ باطل جّدياش شود,
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مـيكند, تعقيب را جدي اهداف مزاحها, گاه كه است اهميت حائز نيز نكته اين

از مـث� است, خوب بسيار باشد سازنده و تربيتي مسايل جدي, هدفهاي اين گر ا

اين باشد, كوشا اخ1قي و ديني امور در بايد كه شود فهمانده كسي به شوخي طريق

و تـخريبي مسـايل مزاح در نهفته جدي هدفهاي گر ا ولي است, خوبي بسيار كار

كـه است نـاجوانـمردانـه و زشت بسيار باشد, آن مانند و انتقامجويي و مفسدهانگيز

كند/ وارد ضربه آنها شخصّيت بر و ببرد را افراد آبروي مزاح لباس در انسان

��
��
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