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   3 گفتارپيش
 گفتاريشپ

 یمهربان یهاحلقه
. مهربانی 5هايی است كه از سالمت روحی برخوردار هستند، خصوصيت همه انسان1 مهربانی

 دارای چهار حلقۀ درونِ هم است: 
، 4حيوانات ،3هانباشد: گياحلقه نخست آن، آزار نرساندن به هيچ يك از مخلوقات خداوند می

 .12، و همسايگان9، خويشان8، والدين7ها، بد6ها، خوب2هاعموم انسان
سان ستحلقه بعدی: برخورد نيكو با همه ان شدن حلقه و  11ها ا صی قائل  صا سوم: حق اخت

 .  15ها كه اهل ايمانندبرای آن
صيو حلقه آخر كه درونی صو سانترين خ شكيل میت ان شدن، رفاقت دهد، دلها را ت تنگ 

 .13ها استنمودن و دوست شدن با بعضی از انسان
شود،  شف و رعايت  ستی ك سترده و در عين حال پيچيده حلقه چهارم، به در اگر قوانين گ

 انسان در مسير رشد و تعالی پيشرو خواهد بود.
های باشدددد. قوانين عام، قوانين حلقهص میحلقه چهارم، دارای دو گروه از قوانين عام و خا

قبلی اسددت كه درباره حلقه چهارم نيز جاری و صددادق اسددت و قوانين خاص، اختصدداص به 
 حلقه چهارم دارد.

 هدف از نگارش كتاب حاضر
محور مباحث اين كتاب، بررسدی قوانين اختصداصدی حلقه چهارمِ مهربانی اسدت، هرچند به 

 عمومی نيز پرداخته شده است.صورت ضمنی به ديگر قوانين 
ست؛ هدف اين بوده  شته ا ستقيم دا صلی تهيه اين كتاب، در نوع نگارش آن، تاثير م هدف ا

های اسالمِ عزيز، استخراج شود و بعد با ترتيبی خاص، است كه قوانين دوستی، از ميان آموزه
ض شدن آيات و احاديث در هر مو ساس بعد از فراهم  ساس ارائه گردد. بر اين ا وع، متنی بر ا

 ها فراهم شده و با ويرايشی محدود به صورت كتاب كنونی در آمده است.آن
انگيزه مؤلّف از فراهم نمودن اين اثر، كم محتوا ديدن آثاری اسددت كه در حوزه دوسددتيابی، 

 توسط اخالق نويسانِ عمدّتاً غير مسلمان، به نگارش در آمده است. 
تر بيش ،ا استقبال چشمگيری مواجه شده است. كه دليل اين توجهالبته اين آثار، در كشور، ب

ست. حاال چگونه  شاهده ا ست كه در ميان توده كثيری از مردم قابل م بخاطر فقرِ فرهنگی ا
اسددت كه در اين كشددورِ شدديعی، با وجود دريايی از معارف، احسدداس نياز به معارف بيگانگان 

 د!.اينقدر شديد است! خود جای بسی تأمّل دار
شد قابل بهره ست. معارف از هرجا و از هركه با سان -وری ا ها از آن مثل ديگر علومی كه ان

ست فروش-برند بهره می سته ا ست كه آثاری در جامعه توان ّسف بار اين ا ای ه. ولی نكته تأ
بسيار بااليی داشته باشد كه با حجم زيادی از الفاظ، معارف بسيار كمی را در خود جای داده 

های نورنمايی كه به مرور، است. معارفی كه با انحرافات ظريفی نيز همراه گشته است؛ ظلمت
ها را از رشد و تنومندی باز خشكاند و يا آنهای نازک ايمان را در مردم اين كشور میريشه

 دارد.می
ؤثّر ان، مهمه سخن اين است كه آيا اين آثار توانسته است در رفعِ تشنگیِ مزمنِ معرفت جوي

شد و يا الاقل آن را كاهش دهد؟ آيا حكمت داخل، معرفت ژ های وارداتی و يا آنچه با مونتابا
سان شكيده و كويرزده ان ست لبِ خ سته ا ست، توان شده ا شنه را با نمی ازبومی تلقّی   های ت

سرابی، آب انباران سعی در تر كند؟ و يا با لجاجت و تلقين،  شادی مَجاز،  شده و با  شته  گا
 شود؟پوشش گذاشتن روی اندوه حقيقت می

 هامعارف اسالمی و سعادت انسان
زندگی  هوس، محكوم است، عقل بايد سرور باشد و در عين حال ضرورت دارد كه خوشبخت

ها اسددت. به اين ها و ثوابامجويیها، كها و نيازنمود؛ و اين در گرو جمع نمودن بين ارزش
 معنا كه نه دنيا به نفع آخرت فروش رود و نه آخرت خودش را فدای دنيا كند. 

ا، جسازد؟ و او را آنگونه تربيت نمايد كه از اين چه كسی است كه بتواند انسان را خوشبخت
شامد، مهر بورزد و آغاز نمايد؟ و به گونهسرای ابديت خود را  ای او را بار آورد كه بخورد، بيا

 همراه با خورشيد و ماه، درخت و بوته، ماهی و هدهد، تسبيح حق را بگويد؟
سان را خوشبخت می ست كه ان ست؟! چه چه كسی ا سازد؟ جز همان كس كه او را آفريده ا

اش شور و شعور بسازد؟ آيا جز و مستی، همه تواند از كام و ثواب، معجونی بی ُسكركسی می
 آن كه بيشترين علم را به انسان دارد 

 ترين ريشه را در درونش دوانده است؟ورزد و عميقترين مهر را به او میو لطيف
ها، راهِ صحيح زندگی را بيان نموده است، ترين آدمو خدا، اين مهر خالص، از زبان خوشبخت

های كوتاه و بی زحمت را كه به دره و برهوت پايان است كه فريب راهتنها وظيفه انسان اين 
ها را بياموزد. موانع را يابد، نخورد و اسددتوار، و با احسدداسددی كه از درسددتی راه دارد، پيچمی

هايی از اين شددب يلدا و ها را عزم نمايد و راهیِِِ راهی شددود كه نهايتش ردرس بگيرد، اراده
 بلند است.

های های دهر، بختْ بلندان عالَم، انبيای مقدّس، و جانشددينان حقيقت، همان آدمادرهتكْ ن
 خوانند.ها را مدام میاند و آنهها گشودخوشبختی هستند كه دستی از نور به سوی انسان

 قرآن و عترت 
در اين زمان، دو صندوق اسرار، و دو وزنه ارزش، يكی خورشيد و يكی ماه، يكی قرآن و يكی 

خوانند و های گرگ زده را به حِصددن خود فرا میاند و انسددانعترت، آغوش خود را باز نموده
 دانند.ی گرمشان را تنها مأوای شب ماندگانِ سرمازده، میكلبه

ن نجات و قلعه امن، برای مردمان اين زمان، هنگامی از كشددتی نوح و سددتاره قطبی، ريسددما
گيرد كه عالمان دين و عارفان زمان، آيد و رنگ حقيقت به خود میلفظ و شدددعار بيرون می

                                                 
به كسی كه وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 26/9ارْحَمُوا مَنْ فِی الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِی السَّمَاءِ )مستدرک:  1

 در زمين است رحم كنيد تا آن كه در آسمان است به شما رحم نمايد. 
وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 523/8: اللَّهَ خَلَقَ الْعَقْلَ... فََجعَلَ... الرَّأْفَۀَ هَمَّهُ وَ الرَّحْمَۀَ قَلْبَُه )مستدرکإِّنَ  5

خداوند زمانی كه عقل را از نور آفريد مفاهيم بلند ارزشی را به عنوان اعضاء او قرار داد... : همّ و غمش را 
 مت و لطف قرار داد. مهربانی و قلبش را رح

السالم(: درختان ميوه دار را ( امام صادق )عليه564/2لَا تَقْطَعُوا الثِّمَارَ فَيَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبّاً )كافی:  3
 انگيزاند.قطع نكنيد كه خداوند به يكباره عذاب بر شما می

لْقِيَامَۀِ وَ لَهُ صُرَاخٌ حَوْلَ الْعَرْشِ يَقُولُ رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِی مِنْ غَيْرِ مَنْفَعٍَۀ مَنْ قَتََل عُصْفُوراً عَبَثاً جَاءَ يَوْمَ ا 4
هر كس گنجشكی را تنها برای تفريح شكار كند، روز قيامت وآله(: هيعلاهللی)صل( پيامبر خدا 323/8)مستدرک: 

گويد: پروردگارا رسد، خواهد آمد و میگوش میهمان گنجشك در حالتی كه فريادش در اطراف عرش به 
 سؤال كن! چرا من را بدون آن برايش نفعی داشته باشد كشته است؟!

شرافت السالم(: هي)عل( حضرت جبرائيل 471/1شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ وَ عِزُّهُ كَفُّ الْأَذَى عَنِ النَّاسِ )فقيه:  2
 عزتش به پرهيز از آزار ديگران. مؤمن به نماز شب است و 

( امام صادق 527/17: اعْلَمْ أَنَّ خَلَاصَكَ مِمَّا بِكَ مِنْ )فِی( حِقْنِ الدِّماءِ و كَفِّ الْأَذَى عَنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ )وسائل 6
واست خود و میای كه به عبد اهلل نجاشی يكی از شيعيانشان كه والی اهواز شده ب)امام در نامهالسالم(: هي)عل

هايی تو از مشكالتی كه داری در حفظ برای انجام درست مسؤليتش از حضرت راهنمايی بگيرد نوشتند: ر
 ها و جلوگيری از آزار دوستان خداوند و... است. خون

السالم( هي)علجاد ( )از جمله حقوقی كه امام س177/12حَقُّ أَهِْل مِلَّتِكَ... كَّفُ الْأَذَى عَنْ مُسِيئِهِمْ )وسائل:  7
فرمايند: ( حقی كه ملت تو شمارند حقوق ملت بر حاكم است، در قسمتی از حقوق میدر رساله حقوقشان می

 ها را آزار نرسانی. های آنبر تو دارند اين است كه... بد
ا يَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِالهُما فَال تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ قَضى رَبُّكَ أاَلَّ تَعْبُدُوا إاِلَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّ: 8

( پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستيد، و به پدر و مادر نيكی 53وَ ال تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَواْلً كَرِيماً )اسراء: 
ر ها روا مدار، و بهانتی به آنتو به سن پيری رسند، كمترين اها، نزد كنيد؛ هرگاه يكی از آندو و يا هردوی آن

 ها بگو. ها فرياد مزن و گفتار لطيف و سنجيده و بزرگوارانه به آنآن
برترين مصداق السالم(: هي)عل( امام صادق 522/12: أَفْضَُل مَا تُوصَلُ بِهِ الْأَرْحَامُ كَفُّ الْأَذَى عَنْها )مستدرک 9

 ها پرهيز شود. م اين است كه از آزار آنصله رح
(: السالمهيعل)( امام رضا 155/15لَيْسَ حُسْنُ الْجِوَارِ كَفَّ الْأَذَى وَ لَكِنْ حُسْنُ الْجِوَارِ صَبْرُکَ عَلَى الْأَذَى )وسائل:  12

 ها صبور باشی. نها آزاری نرسد بلكه به آن است كه نسبت به آزار آهمسايه داری به اين نيست كه به آن
( 317/8:  )مستدرکحُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ مَع خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى فِی غَيْرِ مَعْصِيَتِهِ مِنْ مَزِيدِ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ عَبْدِهِ 11

 باشد اش میهبرخورد خوبِ بدون معصيت، با خلق خدا، نمونه لطف زياد خداوند به بند(: السالمهيعل)امام صادق 
نَ الِفِهِمْ أَمَّا الْمُؤْمِنُو* فِی تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً قَالَ قُولُوا لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ حُسْناً مُؤْمِنِهِمْ وَ مُخَ

( امام حسن 561/15: اجْتِذَابِهِمْ إِلَى الْإِيمَانِ )مستدرکفَيَبْسُطُ لَهُمْ وَجْهَهُ وَ أَمَّا الْمُخَالِفُونَ فَيُكَلِّمُهُمْ بِالْمُدَارَاةِ لِ
ها كه فرمودند: با همه مردم، چه آن« بامردم نيكو سخن بگوييد»در تفسير اين آيه كه  (السالمهيعل)عسگری 

د يباشند، نيكو سخن بگوييد، با مؤمنين با روی باز برخورد كنها كه مخالف شمای میمؤمن هستند و چه آن
 ها جذب ايمان شوند. و با مخالفين به نرمی سخن بگوييد تا آن

(: السالمهيعل)( امام رضا 47/9: إنَّ حَقَّ الْإِخْوَانِ وَاجِبٌ فَرْضٌ لَازِمٌ... أُبْذُلُوا النُّفُوسَ وَ الْأَمْوَالَ دُونَهُمْ. )مستدرک 15
 ال را فدايشان كنيد. حق برادران ايمانی واجب و الزم و ضروری است... جان و م

دو مؤمن (: السالمهيعل) ( امام صادق177/5مَا الْتَقَى مُؤْمِنَانِ قَطُّ إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدَّهُمَا حُبّاً لِأَخِيهِ )كافی:  13
كنند هر كدام كه محبّت بيشتری نسبت به برادرش داشته باشد از ديگری برتر وقتی يكديگر را مالقات می

  است.



دسدددت به قلم برند و اين معانی جاويد را با زبان امروز در آميزند، تا گامی بلند در راسدددتای 
 ت برداشته باشند.اس« بالغ مُبين»ايفای رسالت خويش كه همان 

ای درس آموز، جرأت نموده و با برداشدددت از يك وجب زمين خدادادی، در اين ميان، طلبه
هايش را گوش زد تمنّا دارد كه نامش در زمره مزرعه داران حقيقت ثبت شدددود. پس لغزش

 هايش را همه قرآن و حديث بدانيد.كنيد و حكمت
ها را نثار ترين سدددالمها و گرمترين درود، كاملخداوند به همه هدايتگران و پيروان هدايت

 كند.

 مروری اجمالی بر عناوين كتاب
صاحبان معرفت قرار خواهد گرفت و آن ست  ستِ خواننده، در د ها او را گام در اين كتاب، د

 به گام در مسير شناخت قوانين مهرورزی، پيش خواهند برد.
: در مقدمه بعد از توضيحی درباره اهميتِ داشتن مباحث كتاب اجماالً به اين صورت است كه

صلِ انتخاب، جذب، امتحان، روابط و بحران،  ستانی خوب، كتاب مباحث خود را در پنج ف دو
 دهد.ارائه می

ست دلخواهش می صل انتخاب، خواننده با پيمودن مراحلی، موفّق به انتخاب دو شود و در ف
 گردد. ديده و ناپسند آشنا میهای پسندر اين مسير، با بسياری از خصلت

ها، توانمندی خود را برای های جذب و دفعِ انسدداندر فصددل جذب، خواننده با بررسددی راه
 دهد.انتخاب يك يا چند راهِ جذب، مورد مطالعه قرار می

های امتحانِ فردِ جذب شددده، برای تعيين ميزان اعتماد و در فصددل سددوم، خواننده با مالک
 نيز آورده شده است.« عشق مجازی»شود. در اين فصل مبحثی درباره یمحبّت آشنا م

های عادی و بحرانی های برخورد با دوست، در وضعيتدر فصل چهارم، با عنوان روابط، روش
 مورد بررسی قرار گرفته است. 

ست كه بالغ بر  ستی و رفاقت ا ضعيت عادی، آداب دو روش  32منظور از روش برخورد در و
 دی است. برخور

شنا می صل پنجم خواننده با مديرت بحران آ هايی را بكار آموزد تا چه روششود. او میدر ف
 ببندد تا بحران در روابط را كنترل نموده و ارتباطات را به وضعيت عادی برگرداند.

ها در نظر گرفته شده است كه شامل مباحث در فصل انتهايی كتاب، قسمتی به نام پيوست
ای شده است. اين بخش های كتاب به اين مباحث تنها اشارهست كه در طول فصلتكميلی ا

بسيار با اهميت است و می تواند خود يك كتاب مستقل باشد. می توانيد با مطالعه فهرست 
 اين بخش پی به اهميت آن ببريد.

تقل مس مند به مآخذِ مطالب كتاب، فصلیبرای استفاده محققان و مربيان و خوانندگان عالقه
شامل بيش از  ست كه  ستندات عمومی، خاص و ويژه( آمده ا ستندات، )م  1422با عنوان م

سند از قرآن و حديث )به همراه متن عربی، اعراب گذاری دقيق متون، ترجمه روان و مدارک 
 باشد. مربوطه( می

 دعای مهر
ه مهر توام كه شددوم و آنچنان تشددنخداوندا!... من آنچنان گرسددنه محبّت توام كه سددير نمی

 .14بيندبينم ولی او من را میگردم، وای چه شوقی دارم! به كسی كه او را نمیسيراب نمی
 12ترين چيز، نزد من قرار بده!خداوندا! محبّتت را دوست داشتنی

كنم، و محبّت كسددانی را كه تو را دوسددت دارند، و خداوندا! از تو محبّتت را درخواسددت می
شتن او من را به آن محبّت آنانی را كه تو ست دا ست داری، و محبّت هر چه كه، دو ها را دو

لِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ هايی كه نزديك به محبّت توسددت. كند. دوسددتیتو نزديك می اللَّهُمَّ صددَ
 .  16مُحَمَّد

 

                                                 
( از 338/94 بحار. )وَا شَوْقَاهْ إِلَى مَنْ يَرَانِی وَ لَا أَرَاهُ ،أَنَا مِنْ حُبِّكَ ظَمْآنُ لَا أَرْوَى ،أَنَا مِنْ حُبِّكَ جَائِعٌ لَا أَشْبَعُ 14

 ادعيه دخول ماه مبارک رمضان. 
 ادعيه عيد قربان.  ( از69/88 بحار. )اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَی12 
يَقْرُبُ مِنْ حُبِّكَ  أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَ حُبَّ مَنْ أَحْبَبْتَ وَ حُبَّ مَا يُقَرِّبُنِی حُبُّهُ إِلَى حُبِّكَ وَ حُبّا16ً 

 ارک رمضان. ( از ادعيه روز سيم ماه مب319/94 بحار. )اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد



   5 مقدمه
 
 

 مقدمه

 اهميت داشتن دوست
از دو علت دوزخی در اهميت و ضدددرورت داشدددتن دوسدددت، همين بس، كه دوزخيان يكی 

 .17كنندشدنشان را نداشتن دوستی صميمی و گرم اعالم می
 زيرا:  18آوردترين آسايش را در اين دنيا به ارمغان میدوستی كه با ارزش 

ست  ست در زندگی كنونی فرد، مونس ا سالم 19اوالً: دو شدن با او  سخن  ترين تفريح و هم 
 . 52است 

 .  55كندنسان با وجود او، در مشكالت احساس تنهايی نمیكه ا 51ثانياً: برای فردا، گنجی است
 .53شودتر طی میتر و راحتثالثاً: راه امروز تا فردا، با همراهی دوست مطمئن

 دوست، نشان لطف خداوند 
بر اسددداس همين اهميت اسدددت كه خداوند هر كه را كه اليق هدايت خاص و ويژه ببيند،  

سب برمى ستى منا سی برايش دو شد، ديگر زندگی با همه زيبايیگزيند، ك هايش كه اگر نبا
های دنيا او را از توجه به ه. دوسددتی كه هروقت جلو54برای انسددان دوسددت داشددتنی نيسددت

نمود، به هوشدددش آورد، و هر زمان كه به هوش بود، كمكش كند تا رفتار و  ها غافلارزش
صميم شدهايش بر مبنای همان ارزشت صاديق هدايت52ها با ست: م های . )نگاه كنيد به پيو
 خاص(.

های عامّ خداوند برده، و در حد خاص هستند كه نهايت بهره را از هدايت كسانی اليق هدايت
شان ارزش سانی را باتوانايی و آگاهي شندهای ان سی كه قلبش با وجود 56ور نموده با . ولی ك

كور ، انگار كه 57فهمدحرف حساب را نمیعقل و وحی به عنوان دو منبع اساسی هدايت عام، 
ماند، بيچاره را می 32های در گور، مثل مرده59بيند، چشددم دلش هيچ نمی58كور و كر اسددت
 .31زنند!!هايش سنگين است!! و يا او را انگار كه از جايی دور صدا میای كه يا گوش

اری است كه خداوند، آنان را در ، پس ديگر چه انتظ35كنندها میها راه درست را عمداً رآن 
ها را منع مسددير زندگی با دوسددتانی خوب آشددنا نمايد؟!. اگر اين اتفاق بيافتد، چه چيز آن

خواهد كرد كه چراغ انسددانيت و معنويت را در وجود افراد خوب، با سددخنان پر وسددوسدده، 
 .33خاموش نسازند؟!

در گفتار و  مثالً: اسددتفاده درسددت از مواهب خداوند و ترک اسددراف و همچنين راسددتگويی
سی 34رفتار سا سان بايد خود را پايبند آنو ترک دروغ، ا ستند كه ان صولی ه . ها نمايدترين ا

يمانی كند، حال اگر كسی بدان گونه كه هر وقت دروغی گفت و يا اسرافی نمود، احساس پش
 –به پاكی درونی خود سدددتم كرد، چه توقّعی دارد كه خداوند با عدم توجه به اين اصدددول، 

  32او را مورد لطف قرار دهد؟! -تر از عقل و وحی كه در اختيارش گذاشته است بيش
وقت هدايت ويژه خداوند و آن  37تا ديگر گيج و حيران نبود 36بايد از گور هوس بيرون آمد

قالب آشددنايی با دوسددتانی مناسددب، شددامل حال فرد خواهد گشددت و نسددبت به همه در 
 .  38گرددها بيمه میگمراهی

هرچند هم، تمام سعيش به ، 39ن: مهم، تالش انسان است برای خوب شدن و پاک ماندنكته
 42ثمر ننشيند. اگر اين تالش صورت گيرد، خداوند از طرق مختلفی دست او را خواهد گرفت

 .  41هايش را خواهد بخشيدو خطا
 نشان آمرزش اين است كه 

 . 45هانش باقی بمانداپشيمان از گن أ( فرد پس از طلب مغفرت، همچنان
 . 43های زشتش تصميماتی را بگيردب( برای جلوگيری از تكرار كار

                                                 
إنَّ الرجلَ يقولُ فی الجنَّۀِ ما فَعَلَ صديقی فالنٌ و صديقُه فی الجحيم فيقولُ اهللُ ُتعالى أَخرِجوا له صديقَه  17 

( 123/7. )بحار: «(122و 99َفما لَنا مِن شافِعينَ وَ ال صَديق حَميمٍ )شعراء: »إلى الجنّۀِ فيقولُ مَنْ بَقِیَ فی النّارِ 
كند؟! و حال آن كه دوستش گويد دوست من االن چه میفردی در بهشت می(: وآلههيعلاهللیصل) پيامبر اسالم

فرمايد: دوستش را از دوزخ خارج كنيد و او را به بهشت ببريد در اينجا آن كسی كه در دوزخ است؛ خداوند می
شرط آن كه اين دوستی  ه. بای برای ما هست و نه دوست گرمیگويد: نه شفاعت كنندهدر دوزخ مانده است می

تا آخرت ادامه يابد و اين امكان ندارد مگر زمانی كه اين دوستی بخاطر گناه شكل نگرفته باشد: األَِْخِالَّءُ يَوْمَئِذٍ 
ها كه ( در روز قيامت همه دوستان دشمن يكديگر هستند مگر آن67بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِاّلَ الْمُتَّقِينَ )زخرف: 

 باشند.  اررهيزگپ
سُئِلَ عَن أَفْضَلِ عَيْشِ الدُنْيا فَقالَ: سَعَۀُ الْمَنْزِلِ وَ كَثْرَةُ الُِْمحِبّينَ. )محاسن: (( السالمهيعل) )الحَسَنِ  أِنَّ أَبا 18

درباره بهترين رفاه در دنيا سؤال شد؛ حضرت فرمودند: داشتن منزلی وسيع و السالم( )عليه(. از امام رضا 611
 تانی زياد. دوس

السالم(: )عليه( امام صادق 318األُنْسُ فِى ثَالثٍ: فِی الزَّوجۀِ الموافََِقَۀِ و الوَلَدِ البارِّ وَ الصَّديقُ الْمُصافى. )تحف:  19
توان انس گرفت: همسری كه دارای تفاهم اخالقی است؛ فرزندی كه نيكوكار است و دوستی كه با سه كس می
 با صفا است. 

( امام باقر 161المُؤْمِنِ فى ثَالثَِۀ أَشْياءٍ: التَّمَتُّع بِالنساءِ وَ مُفاكَهَۀُ اإلِخْوانِ و الصالةِ بِاللَّيلِ. )خصال: لَهْوُ  52
 تفريح مؤمن در سه چيز است: بودن با همسر، همسخن شدن با دوستان و نماز شب. السالم(: )عليه

اگر تنها دو نوع گنج وجود داشته باشد برترين السالم(: )عليهمام علی ( ا413الصَديقُ أفْضَلُ الذُخْرَيْنِ. )غرر:  51
 آن، دوست است. 

 غريب كسی است كه دوستی ندارد. السالم(: )عليه( امام علی 51نهج: نامه )الغَريبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبيبٌ.  55
 رفيق را بياب سپس راه بيافت. (: وآلههيعلاهللیصل)خدا ( پيامبر 327الرَفيقُ ثُمَّ الطَريقُ. )محاسن:  53
بهترين دوست كسی : (السالمعليه( امام علی )417خَيْرُ اإلخْوانِ مَنْ إذا فَقَدْتَه لَْم تُحِّبُ البَقاءَ بَعدَه )غرر:  54

 است كه وقتی او را از دست دادی ديگر دوست نداشته باشی بمانی. 
( پيامبر خدا 1/ 584لَ لَهُ وَزيراً صالِحاً أِنْ نَسِىَ ذَكَّرَهُ وَ أِنْ ذَكَرَ أعانَهُ. )عوالى: أِذا أَرادَ اللّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً جَعَ 52
سازد كه اگر خداوند را وقتی خداوند بخواهد به كسی خوبی كند فردی را همراهش میوآله(: هيعلاهللیصل)

 اطاعت از خداوند او را ياری كند. فراموش نمود به يادش بياورد و زمانی هم كه به ياد او بود، برای 
 ها كه اهل ايمان هستند هدايت و شفا است. (. قرآن برای آن44هو للذين آمنوا هُدیً و شفاءٌ )فصلت:  56
يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ  وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَ اإلِِْنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ ال يَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ ال 57

ها و ( يقيناً ما بسياری از انسان179ال يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَاألَِْنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ )اعراف: 
هايی كنند، چشمده نمیهايی دارند كه از آن برای فهميدن استفاها قلبها را برای دوزخ آفريده ايم! زيرا. آنجن 

شنوند، آنان مثل چهارپايند بلكه گمراه تر، انحصاراً هايی دارند كه با آن نمیبينند، گوشدارند كه با آن نمی
 همين افرادند كه غافل هستند 

( 171بُكْمٌ عُمی فَهُمْ ال َيعْقِلُونَ )بقره:  وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِی يَنْعِقُ بِما ال يَسْمَعُ إِالَّ دُعاءً وَ نِداءً صُمٌّ  58
اتی هايی را. حيوانزند چيزاند مَثَل آن كسی است كه صدا میكنی. آنانی كه كافر گشتهمَثَل. تو كه دعوت می

 فهمند. شنوند، كر والل و نابينا هستند؛ از اين روی چيزی نمیرا. كه جز سر و صدا تمی
آنان نابينای از چشم نيستند و لكن ( 46بْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ )حج: فَآنها ال تَعْمَى األَِْ 59

 ها دارند نابينا است. های كه در سينه قلب
توانی حرفی را به ها هستند نمی)تو به آن كسانی كه در گور( 55ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُورِ )فاطر:  32

 گوششان برسانی 
( آنانی كه ايمان 44الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ فِی آذانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ )فصلت:  31

ها را. مثل اين كه. از جای دوری صدا هايشان سنگينی است، گويی نابينايند، آنبه خداوند ندارند در گوش
 زنند می

اند هدايت ( و خداوند گروهی را كه از جاده حق كناره گرفته128و اهللُ ال يهدِی القومَ الفاسقين )مائده:  35
 كند. نمی

 هايشان خاموش كنند. هانخواهند نور خداوند را با د(. می35يُريدون أنْ يُطْفِوءا نورَ اهلل بِأفْواهِهِم )توبه  33
 كند. (. خداوند اسرافگران دروغگو را هدايت نمی58ن هو مُسْرِفٌ كَذّابٌ )غافر: إنَّ اهللَ ال يَهْدِی مَ 34
 كند. (. خداوند گروهی را كه ستمگرند هدايت نمی528اهللُ ال يَهْدِی القومَ الظالمينَ )بقره:  32
توانی حرفی را به د نمیها هستنتو به آن كسانی كه در گور( 55ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُورِ )فاطر:  36

 گوششان برسانی
 های خود سرگردانند. (. قسم به جانت كه آنان در مستی75لَعَمْرُکَ إنَّهم لَفی سَكْرَتِهم يَعْمَهون )حجر:  37
(. هرگاه شما هدايت يافته باشيد، آنان كه گمراهند به شما ضرر 122ال يضرُّكم مَنْ ضَلَّ اذا اهْتَدَيْتُم )مائده:  38
 واهند رساند. نخ
 هايی است كه نموده است. (. برای انسان تنها همان تالش39لَيْسَ لِالنسان اال ما سَعی )نجم:  39
ها را به كنند حتماً آن(. و آنانی كه در راه ما كوشش می69و الذين جاهَدوا فينا لَنَهْدِيَنَّهم سُبُلَنا )عنكبوت:  42
 هايمان هدايت خواهيم نمود. راه
طاعت بعد از وآله(: هيعلاهللی)صل( پيامبر خدا 583/1دَ المَعْصِيَۀِ دَليلٌ عَلَی غُفْرانِ المَعْصِيَۀِ )عوالی: لطّاعَۀُ بَعا 41

 معصيت دليل بر آمرزش معصيت است
 :(السالمعليه( امام باقر )428/7)كافی: * مَا أَحْسَنَ الْحَسَنَاتِ بَعْدَ السَّيِّئَاتِ وَ مَا أَقْبََح السَّيِّئَاتِ بَعْدَ الْحَسَنَاتِ 

 ها. ها بعد از خوبیها و چه زشت است بدیها بعد از بدیچه نيكو است خوبی
 پشيمانی توبه است. وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 161/74النِّدَمُ توبۀٌ )بحار:  45
(، قال هو الذنبُ 8)تحريم: آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَۀً َنصُوحاً  يا َأيُّهَا الَّذينَعن ابی بصير قال: قلتُ البی عبد اهلل:  43

ائل: وسالذی اليعودُ فيه ابداً قلتُ: و اَيُّنا لم يَعُدْ؟! فقال: يا ابا محمد! اِنَّ اهللَ يُحِبُّ مِنْ عِباده المُفَتَّنُ التَّواب. )
كند. سؤال می (السالمعليهاز امام صادق ) «ای خالصنيد توبهای اهل ايمان توبه ك»(. ابوبصير درباره آيه: 75/16

پرسد: كدام يك از ما هرگز به گناهش فرمايند: آن گناهی است كه ابداً به آن برنگردد. آن شخص میحضرت می
  .لغزند دوست داردفرمايند: خداوند از ميان بندگانش توبه كنندگانی را كه میگردد؟! حضرت میبرنمی



ج( هيچ وقت نااميد از رحمت خداوند و بازگشددت به جايگاه ايمانی كه از آن سددقوط نموده 
 .44نباشد

                                                 
(. از رحمت خداوند تنها گروهی كه كافرند نااميد 87يْأسوا مِنْ رَوح اهلل اال القومُ الكافرون )يوسف: ال يَ 44

 شوند. می



 
 انتخاب دوست

يد ما ما بن يب  ند نصددد خداو بان را  تا خو يد خوب بود  .  46خوب : رفيق خوب، همسدددر42با
  

ترين ناتوان اگر فردی در خوب بودن ناموفّق باشددد، در پيدا نمودن دوسددتی ارزشددمند نيز،
ست آن را خواهد بود و ناتوان سته ا شده، ولی نتوان صيبش  ستی ن ست كه دو سی ا تر از او ك

 .  47كندحفظ 
، يقيناً 49مورد قبول باشدددهايش معتدل و و انديشدده 48هر كس كه دارای خير و بركت بوده

ستی نيافت، بايد ببيند  سی هيچ دو سراغش خواهد آمد تا از او بهره ببرد و اگر ك سی به  ك
 اش رشد نيافته است؟!.جوشد و انديشههای خير در او نمیچرا چشمه

، رغبتى به دوست شدن با فردی پيدا نمايد زيرا از طرفی رفيق، 22انسان نبايد قبل از شناخت
و از طرفی رفيق اگر نامناسددب و غير  21خودِ انسددان اسددت كه در جسددمی ديگر حلول يافته

. پس بايد در انتخاب دقّت نمود و با هر 25ها خواهد بودارزشددی باشددد، موجب همه بزهكاری
 تا به اين وسيله:  23خاست نداشتكسی نشست و بر

 مورد(  4)آثار انتخاب صحيح دوست 
شد  .1 ستى دوام يافته و مدام ر صليش دو ، در غير اين 24يابدبا قرار دادن محبّت در جاى ا

ستی بعد از مدّتی از بين خواهد رف ستِ خود را تحمّل  22تصورت دو و يا مدام بايد دو
و يا هميشه از ديگران خواسته شود تا برای قضاوت كردن بين شما و دوستتان  26نموده

 .  27نظر بدهند
شود، افرادی كه در نهايت، انسان را و پست ن 28با افراد شرور انسان مجبور به همنشينی .2

 .  29بوی خواهند نمود، متعفّن و غير قابل تحمّلبا خود هم
انسددان وسدديله دوسددتی با خوبان، بهترين زمينه را برای خوب شدددن و دور گشددتن از  .3

 .62سازدها، برای خود آماده میبدی
است كه هر فردى ؛ اين مسلّم 61ا باشدم گردد كه معرِّف ميزان عقلدوستى، انتخاب می .4

و به همين 65همخوانى داشته باشدكند كه با او از نظر شخصيتى به كسى ميل پيدا مى
باال، بر خالف عموم مردم، ديرتر رفيق پيدا  علت اسدددت كه افراد كامل و دارای عقل 

ها ها سددراغ خوب. آدم خوب63كنند و شددايد اصددالً موفّق به پيدا كردنش نشددوندمى
چنين اسدت، دوسدت شددن با كسدى، . حال كه اين62هاها سدراغ بدو آدم بد 64روندمى

صيت شخ شانگر پذيرفتن  ست ن . و لذا با 66و بالطّبع قبول نمودن افكار و اعمال آن فرد ا
سان هاى ديدن رفتار سليقهيك ان سبت به افكار و  شدن ن  شود پى بههاى او میو آگاه 

 .67دوست اين فرد برد شخصيت

 مرحله( 7مراحل انتخاب )
، 68ترين فرد به انسددانبه عنوان نزديك با پيمودن مراحل هفتگانه ذيل، در انتخاب دوسددت

 توفيق حاصل خواهد شد:  72اوو اصالً خود  69ترين بخش وجودی اوبلكه مهم
ستان ناباب وجود دارد، بايد بهره برد، تا در اين  .1 اب انتخاز تجاربى كه احياناً در زمينه دو

 .75يده نشدو از يك سوراخ دوبار گز 71نلغزيد
يد  .2 با باه  و خودخواه، 73هاى عجولعجله كرد زيرا انسددداندر انتخاب ن ايمن از اشدددت

. البته 72ها خواهند شدها و بعد پشيمانی. و خود موجب از دست دادن فرصت74نيستند
شتاب سانی ميزانی از  ست كه هر ان شتاب 76زدگی را داردقابل قبول ا شدّت  زدگی ولی 

                                                 
(. زنان خبيث 56 :الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلَْخبِيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ )نور 42

مردان خبيث، و مردان خبيث برای زنان خبيث؛ و زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان  برای
 پاک. 

زمانی كه خداوند : (السالمعليه) ( امام علی391مَنْ ارادَ اهلل بعبدٍ خيراً ألْهَمَهُ الْقَنَاعَۀَ وَ أصلَحَ له زوجَه )غرر:  46
 دهد. هام نموده و همسرش را مناسب حالش قرار میبخواهد به كسی خوبی كند به قناعت را ال

( امام 15أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اكْتِسابِ اإلخْوانِ وَ أعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَيَّع مَنْ ظَفَرَ ِبهِ مِنْهُمْ. )نهج: حكمت  47
سی تر از او كد و ناتوانترين مردم كسی است كه از بدست آوردن دوست ناتوان باشناتوان: (السالمعليه) علی

 است كه وقتی دوستی را يافت آن را از دست بدهد. 
 كسی كه دوستی ندارد خيری نيز در او نيست. : (السالمعليه) ( امام علی414مَنْ ال اخاءَ له ال خيرَ فيه )غرر:  48
ها نشان ناتوانی در باه ساختن دوستیت: (السالمعليه) ( امام علی414مِنْ عَجْزِ الرَّأیِ استِفْسادُ االخوانِ )غرر:  49

 انديشه فرد است. 
درباره دوستی با كسی كه هنوز او را : (السالمعليه) ( امام علی418ال تَرْغَبَنَّ فى مَوَدَّةِ مَنْ لَْم تَكْشِفْهُ. )غرر:  22

 ای رغبت نداشته باشبه درستی نشناخته
دوست، انسانی است كه خود توست : (السالمعليه) ( امام علی416)غرر:  الصَّديقُ انسان هُوَ أنْتَ اال أنَّه غَيرُکَ 21

 منتها )در جسمی( غير توست. 
 ها در رفيق بد جمع است. همه بدی: (السالمعليه) ( امام علی431الشَّرِّ قَرينُ السُّوءِ. )غرر: جِماع  25
تو حق نداری با هر كه خواستی : (السالمعليه) امام سجاد( 562/16: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْعُدَ مَع مَنْ شِئْتَ )وسائل 23

 بنشينی. 
هر : (السالمعليه) ( امام علی416مَنِ اتَّخَذَ أخاً بَعْدَ حُسْنِ اإلخْتِبارِ دامَتْ صُحْبَتُهُ وَ تَأكَّدَْت مَوَدّتُهُ. )غرر:  24 

 شود. تر میتيش محكمكس دوستش را بعد از آزمون برگزيند همراهيش با او ادامه يافته و دوس
هر كس محبّتش : (السالمعليه) ( امام صادق155مَنْ وَضَع حُبَّهُ فى غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَقَدْ َتعَرَّضَ لِلْقَطيعَۀِ. )مشكاة:  22

 را در جايی نامناسب قرار دهد زمينه را برای قطع دوستی آماده نموده است. 
كسی كه تو مدام بايد با او مدارا : (السالمعليه) ( امام علی418مُداراتِهِ. )غرر: لَيْسَ لَكَ بِأَخٍ مَنْ احْتَجْتَ إِلى  26

 تواند دوست تو باشدكنی نمی
كسی  دوستت نيست: (السالمعليه) ( امام علی418لَِْيسَ لَكَ بأخٍ مَنْ أحْوَجَكَ إلی حاكِمٍ بًيْنَكَ وَ بَيْنَه )غرر:  27

 مايد. محتاج قاضی بين تو و خودش نكه تو را 
هر كس : (السالمعليه) ( امام علی416مَنِ اتَّخَذَ أخاً مِنْ غَيْرِ اخْتِبارٍ ألْجَأهُ اإلضْطِرارُ الى مُرافَقَۀِ األشْرارِ. )غرر:  28

 ها كشانده خواهد شد. دوستش را بدون آزمون برگزيند، ناچار به همراهی با بد
از همراهی : (السالمعليه) ( امام علی431يحِ اِذا مَرَّتْ بِالنَّتِنِ حَمَلَتْ نَتِنَاً. )غرر: صُحْبَۀُ األشْرارِ تَكْسِبُ الشَّرَّ كَالرِّ 29

 آيد مانند باد كه هروقت از كنار تعفّنی عبور كند با خود تعفن همراه خواهد داشت. ها بدی به دست میبا بد
هيچ چيز : (السالمعليه) ( امام علی414خيارِ )غرر: ليسَ شیءٌ أدعی الی خيرٍ و أنجی مِنْ شرٍّ مِنْ صُحْبَۀِ اال 62

 باندازه همراهی با خوبان، دعوت كننده به خوبی و نجات بخش از بدی نيست. 
 دوست هر انسانی معرِّف ميزان عقل اوست. : (السالمعليه) ( امام علی413خليلُ المرءِ دليلٌ علی عقلِهِ )غرر:  61
هر انسانی تمايل به فردی مثل خودش را : (السالمعليه) ( امام علی453لِهِ. )غرر: ءٍ يَميُل الى مِثْكُلُّ امْرِى 65

 دارد. 
 العاَلءِ: أنْشَدَ أبُوعَمْروبْنِ  63

 ءٍ شَكْلٌ مِنَ الناسِ مِثْلُهُ فَأكَْثرُهُمْ شَكْالً أقَلُّهُمْ عَقاْلً لِكُلِّ امْرى
 (179/74فى طَريقٍ حينَ يَفْقُدُهُ شَكاْلً )بحار: لِأَنَّ الصَّحيحَ الْعَقْلَ لَسْتَ بِواجِدٍ لَهُ 

 ابوعمر پسر عالء اين چنين سروده است: 
برای هر انسانی همانندی است مثل خودش. )پس آنانی كه بيشترين همانند را داشته باشند كمترين عقل را 

 دارند(. 
 كه همانندش را نيابد(.يابد )برای خودش در راه، آنگاه زيرا كسی كه عقلش سالم است كسی را نمی

 شوند. خوبان تنها با همانندان خود همراه می: (السالمعليه) ( امام علی453ال يَصْحَبُ األبْرارَ إالَّ نُظَراؤُهُمْ. )غرر:  64

  كنند.تی میهای خود دوسها تنها با همانندبد: (السالمعليه) ( امام علی453ال يُوادُّ األَشرارَ إاِلَّ أشْباهُهُمْ. )غرر:  62
انسان وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 218المَرءُ عَلى دينِ خَليلِهِ، َفلْيَنْظُرْ أحَدُكُمْ مَنْ يُخالِلْ. )امالی طوسی:  66

 كند. طبق آييين دوست خود است؛ بنابراين بايد هر كسی بنگرد كه با چه كسی دوستی می
وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 5/ 549إِنَّما يُخادِنُ الرَّجُلَ مَنْ يُعْجِبُهُ نَحْوُهُ. )ورّام: اِخْتَبِرُوا النَّاس بِأخْدانِهِمْ فَ 67

 كند. مردم را با دوستانشان آزمايش كنيد؛ چه اين كه انسان تنها با كسی كه برايش جذّاب باشد دوستی می
 تر است. دوست از ميان همه نزديكان نزديك: (السالمعليه) ( امام علی413الصَّديقُ أقْرَبُ األَقارِبِ. )غرر:  68
يَفِرُّ »مَن لم يكنْ لِأخيه كما يكن لِنَفْسِهِ لَمْ يُعْطَ األخوّةَ حقَّها أ ال تَرى كيفَ حَكَى اهللُ تعالى فی كتابِه أنَّه * 

قاء يقولُ: فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ وَ ال صَدِيقٍ ثُمَّ ذَكَرَ فی ذلِكَ الموقِفِ شَفَقَۀَ األصدِ« المرءُ مِنْ أبيه و األخُ مِن أخيه
هر كس آنگونه كه برای خودش هست اگر : (السالمعليه) ( امام علی164/5: كشف)( 122و  99حَمِيمٍ )شعراء 

نگری كه خداوند در كتاب خودش چگونه برای دوستش نباشد؛ به وظيفه دوستی عمل نكرده است؛ آيا نمی
؛ و بعد در همان جايگاه از «(34)عبس: كند ان از پدرش و برادر از بردارش فرار میانس»كند كه نقل می

 ای نيود و دوستی مهربان. گويد: برای ما شفاعت كنندهكند، میدلسوزی دوستان ياد می
كس دوستی خدايی  هر: (السالمعليه) ( امام علی414مَنْ فَقَدَ أخاً فی اهللِ فَكأنَّما فَقَدَ أشْرَفَ أعضائِهِ )غرر:  69

 را از كف دهد، گويا برترين عضو بدنش را از دست داده است. 
دوست، انسانی است كه خود توست : (السالمعليه) ( امام علی416الصَّديقُ انسان هُوَ أنْتَ اال أنَّه غَيرُکَ )غرر:  72

 منتها )در جسمی( غير توست. 
 لغزد. تر بيازمايد كمتر میهر كس بيش: (السالمعليه) ( امام علی475ر: مَنْ كَثُرَ اِعْتِبارُهُ قَلَّ عِثارُهُ. )غر 71
عاقل از يك سوراخ دو بار گزيده : (السالمعليه) ( امام صادق542ال يَلْسَع الْعاقِلُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ. )اختصاص:  75

 شود. نمی
 شود. شتاب موجب لغزش می: (المالسعليه) ( امام علی597الْعَجَلُ يُوجِبُ الْعِثارَ. )غرر:  73
 شود. خودپسندی موجب لغزش می: (السالمعليه) ( امام علی567الْعُجْبُ يُوجِبُ الْعِثارَ. )غرر:  74
از شتابزدگی به پرهيز زيرا كه : (السالمعليه) ( امام علی567ايّاکَ وَ العَجَلَ فإنَّه عِنوانُ الفَوتِ و النِّدَمِ )غرر:  72

 ها است. ها و پشيمانیمه از دست دادنآن سرعنوان ه
 (. انسان شتابزده است 11كانَ االنسان عجوالً )اسراء:  76

 گی آفريده شده است. (. انسان از شتابزده37* خُلِقَ االنسان مِنْ عَجَل )انبياء: 



   8آيين مهرباني 
ی، نشدددان كمبود محبّتی اسدددت كه فرد در خود حس در رابطه با ايجاد ارتباط عاطف

 .77دكنمی
ولی  78ها اسددتانتخاب بر اسدداس مالكات ارزشددی، باعث به ثمر نشددسددتن دوسددتی .3

بار، موجب شددكل گرفتن ارتباطی خواهد شددد كه با زده و يا هوسهای شددتابانتخاب
هايی كه بخاطر رسدديدن به . مثالً رفاقت79پديدار شدددن اولين مانع، از بين خواهد رفت
طرفِ مقابل، پاسددب به خواسددته مورد نظر  هدفی خاص به وجود آمده باشددد، همين كه

و يا با انصدددراف فرد از هدفش، ديگر دليلی برای باقی  82رودنداد، رفاقت هم از بين می
 .81ماندماندن رفاقت، نمی

های خالص و رفاقت 85ها از هوس و طمع اسدددتها در خلوص آنراز ماندگاری رفاقت .4
، وجود دارد تا ابد ماندگار خواهد –اوند يعنی خد –بخاطر دوامی كه در سبب اتصال آن 

 .83بود
اد ای نبوده و دارای اساس و بنيشود بايد سليقهشرايطی كه برای دوستيابی گذاشته می .5

 84باشد.
ز انتخاب ارزشدددمند، به معنای انتخاب افرادی اسدددت كه دارای يك يا چند صدددفت ا .6

خصوصيات ذيل باشند: زهد، وفا، نيايش، رشددهی، شرم، كمك دهی، بی توقّعی، وقار و 
   صميميت.

 ها كه يكی از اين خصوصيات را داشته باشند در اولويت هستند: همچنين آن
ست، فردی كه  ستی داده ا شنهاد دو ستی با پدر، كسی كه پي حد وسط از نظر مالی، دو

تری اسددت و در آخر اسددت، آن كه دارای توافق روحی افزونتر ميل به رفاقت با او بيش
 كسی كه بشود به او افتخار نمود. )توضيح تمامی اين موارد خواهد آمد(.

صوصيات ذيل را  .7 صفت از خ ست كه يك يا چند  شمند، انتخاب افرادی ا انتخابِ غير ارز
 دارا باشند: 

صيت، دروغ، بی ستاخی در مع سخر، بخلنمازی، بیگ شرارت، تظاهر، شرمی، تم ، ظلم، 
سخن شان، خيانت،  سادت، عيبحقارت، قهر با خوي  گزاری، ترسجويی، بدعتچينی، ح

های غير متعارف، بدگمانی، غير معقول، حماقت، نفاق، كمك نكردن به دوسددتان، رفتار
 گی و ناهمگونی. دون همّتی، افسرده

شته باشند مورد توصيه هايی كه يكی از خصوصيات ذيل را و همچنين دوستی با آن دا
 نيست: 

شی  ضد ارز ضرر  شما ندارند؛ آنانی كه هرچند دارای  سانی كه رغبتی برای رفاقت با  ك
هايی كه از تمكن مالی بااليی باشدددند؛ و آننيسدددتند ولی دارای نفع ارزشدددی نيز نمی

 برخوردار باشند. )توضيح تمامی اين موارد خواهد آمد(.
ست را میتمام خصوصيات مثبت و منفی  شده ا توان با مدّتی همنشينی سطحی، كه گفته 

 .82به طور نسبی بدست آورد

 مورد(  9های مثبت ، دوستان خوب )شخصيت
صيتآنچه در پی می شخ ست كه، رفاقت با آنآيد  شمندی ا شد و تعالی های ارز ها باعث ر

 : 86خواهد بود
. )نگاه 87سدازدسدا. كسدی كه سداده و راحت، با بود و نبود اسدباب رفاه میدرويش و پار .1

 كنيد به پيوست، صفات زاهد(.
ای متعهد شد خود را ملزم ببيند كه به ه. كسى باوفا است كه وقتی نسبت به وعد88باوفا .2

 .  89ه باشدتواند دليل بر خُلف وعدآن پايبند باشد. سخت بودنِ عمل به وعده، نمی
ستی كمتری به هر ميزان كه فردی در پايبندی به تعهداتش سست باشد، از صدق  و را

آل، كمتر برخوردار خواهد هو لذا از مهمترين ويژگی يك دوسددت ايد 92برخوردار اسددت
 بود.

 : يستند عبارتند ازافرادی كه در تعهداتشان قابل اعتماد ن

 مورد(  4افراد غير قابل اعتماد )
  صاحب شته و بيچارهسالطين و  ساس كمتر رفيق دا صبان، بر همين ا تر من

دانند تا راسدددت بگويند و به چه اين كه كمتر خود را ملزم می ؛91هسدددتند
و همچنين فرصددت كمتری دارند تا بخواهند به  95های خود عمل نمايندعدهو

 . 93تعهدات دوستانه خود بپردازند
 ها را از جديّشددان توان شددوخی آن. زيرا نمی94كنندها كه زياد شددوخی میآن

 .92تشخيص داد
 كسدددی كه از او تجربه خيانت در دسدددت اسدددت، نبايد دوباره مورد 96خائن .

 .97اطمينان قرار گيرد
 98دهندهای مربوط به خودشان را به درستی انجام نمیافرادی كه كار. 

                                                 
اطمينان به هر كسی قبل : (السالمعليه) ( امام علی5/ 597الطُمأْنينَۀُ الى كُلِّ أحَدٍ قَبْلَ اإلِخْتِبارِ عَجْزٌ. )ورّام  77

 از آزمودن او مصداق ناتوانی است. 
با دوستی در راه خداوند رفاقت ثمر بخش : (السالمعليه) ( امام علی137بِالتَّواخِى فِى اللَّهِ تُثْمِرُ األُخُوَّةُ. )غرر:  78

 شود. می
دوستی فرزندان دنيا، با : (السالمعليه) ( امام علی137رُضُ. )غرر: مَوَدَّةُ أبْناءِ الدُّنْيا تَزُولُ لِأَدْنى عارضٍ يَعْ 79

 رود. كمترين مشكلی از بين می
هر دوستی كه طمع آن را گره زده : (السالمعليه) ( امام علی75/1ها الطَّمَع حَلَّها الْيَأْسُ. )ورّام: كُلُّ مَوَدَّةٍ عَقَدَ  82

 باشد، نااميدی آن را باز خواهد نمود. 
هر كس كه تو را بخاطر كاری دوست : (السالمعليه) ( امام علی418مَنْ وادَّکَ لِأَمْرٍ وَلىَّ عِنْدَ انْقِضائِهِ. )غرر:  81

 داشت، وقتی كارش تمام شد به تو پشت خواهد نمود. 
ص محبّت بر اساس دوستی خلو: (السالمعليه) ( امام علی453عَلَى التَّواخِى فِى اللَّهِ تَخْلُصُ الُِْمحَبَّۀُ. )غرر:  85

 در راه خداوند است. 
دوستی در راه خداوند : (السالمعليه) ( امام علی455اإلِخْوانُ فى اللَّهِ تَعالى تَدُومُ مَوَدَّتُهُم لِدَوامِ سَبَبِها. )غرر:  83

 بخاطر داومی كه سبب آن دارد تداوم دارد. 
دوستی فرزندان آخرت بخاطر دوام : (السالمعليه) ( امام علی417غرر: * وُدُّ أبناءِ اآلخرةِ يَدومُ لِدوامِ سَبَبِهِ )

 علت آن دوام دارد. 
نسبت به دوستی با هيچكس بی ميل : (السالمعليه) ( امام سجاد599ال تَزْهَدَنَّ فى صِداقَۀِ أحَدٍ. )اعالم:  84

 نباش! 
برای امتحان نمودن )مقداری از( مصاحبت كافی : (مالسالعليه) ( امام علی416كَفی بِالصُّحْبَۀِ إختِباراً )غرر:  82

 است. 
 ها باشی. به اهل خير نزديك شو تا از آن: (السالمعليه) ( امام علی51قارِنْ أهْلَ الْخَيْرِ تَكُنْ مِنْهُم. )نهج: نامه  86
-عليه) ( امام علی89(. )سعد: 53يد: )حد «ال تأسَوا عَلَی ما فاتَكم و ال تَفْرحوا بِما آتاكم»اِنَّ حدَّ الزُّهدِ اَنْ  87

آوريد به خاطر آنچه از دست داده ايد نااميد نشويد و نسبت به آنچه به دست می»حدّ زهد اين است كه : (السالم
 . «زياد خوشحال نگرديد

فای خوبی باشد، هر كس دارای و: (السالمعليه) ( امام علی525مَنْ أحْسَنَ الْوَفاءَ إِسْتَحَقَّ اإلِصْطفاءَ. )غرر:  88
 استحقاق برگزيده شدن دارد. 

فرمودند: حضرت اسماعيل با فردی در قسمتی از مسجد الحرام قرار مالقاتی را  (السالمعليهامام علی ) 89
نمود تا اين كه مردم با گذاشته بود و آن فرد سر قرار حاضر نشد و حضرت يك سال در همانجا رفت و آمد می

را پيدا نموده و سر قرار حاضرش كردند، او گفت كه قرار را فراموش نموده است و  گرفتن نشانی آن مرد، او
ماندم!؛ اين آيه اشاره به اين قصه دارد: آمدی تا روز محشر همين جا میحضرت در پاسخش فرمود: اگر نمی

از اسماعيل ياد كن چه اين كه او  در كتاب»(. 24)مريم:  «اذْكُرْ فِی الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادقَ الْوَعْدِ»
 (. 428/8. )مستدرک: «خوش وعده بود

 وفای به عهد توأم با راستگويی است. : (السالمعليه) ( امام علی521الوَفاءُ تَوْأمُ الصِّدْقِ. )غرر:  92
( پيامبر خدا 51. )امالى صدوق: أقَّلُ النَّاسِ وَفاءً الْمُلُوکُ، اقلُّ الناسِ صَدِيقاً الملوکُ، اَشْقَی النّاسِ الملوکُ 91
هان دارند، )لذا( از كمترين دوست برخوردار هستند، )پس( بدبخترين كمترين وفا را پادشاوآله(: هيعلاهللیصل)

 مردم هستند. 
هان در ميان مردم از پادشاوآله(: هيعلاهللیصل)(. پيامبر خدا 52أقَلُّ الناسِ صِدقاً المُلوکُ )امالی صدوق:  95

 كمترين راستی برخوردار هستند. 
هر كس سرگرم با صاحب منصبی : (السالمعليه) ( امام علی478مَنْ تَشَاغَلَ بِالسُّلطانِ لَمْ يَتَفَرَّغْ لإِلخوانِ )غرر:  93

 كند. باشد، خود را برای دوستان فارغ نمی
هايش زياد باشد، وفايش كم هر كس شوخی: (المالسعليه) ( امام علی555مَنْ كَثُرَ مَزْحُهُ قَّلَ وَفائُهُ. )غرر:  94

 است. 
هر كس روشش ياوه گويی باشد، : (السالمعليه) ( امام علی53مَنْ جَعَلَ َديْدَنَه الهَزْلَ لم يُعْرَفْ جِدُّه )غرر:  92

 شود. هايش تشخيص داده نمیجدی
 خائن وفا ندارد.  :(السالمعليه) ( امام علی462الْخائِنُ ال وَفاءَ لَهُ. )غرر:  96
ای مورد اطمينان خائنی را كه آزموده: (السالمعليه) (. امام صادق598/2التاتَمِنِ الخائِنَ و قَدْ جَرَّبْتَهُ )كافی:  97

 قرار نده. 
د، هر كس امور مربوط به خود را تباه ساز: (السالمعليه) ( امام علی485مَنْ ضَيَّعَ أمرَهُ ضَيَّعَ كُلَّ أمرٍ )غرر:  98

 امور ديگری را نيز تباه خواهد ساخت. 



  9 دوست انتخاب

. يكی از ثمرات رفت و آمدِ مداوم به مساجد، اين است كه 99داهلِ نمازِ جماعت در مسج .3
ستِ پرفايد شودهدو صيب فرد  ست ن انتخاب افرادی كه اهل معنويت و ، 122ای ممكن ا

حُبِّ فی »صددداق روشددن ها معبادت هسددتند، نبايد مورد غفلت قرار گيرد، رفاقت با آن
 .121است« اهلل

اين فرد  .123بر انجام وظايفمان يارى دهد 125اشهكه ما را با رفتار و گفتار پسدددنديدآن .4
نصددديحت و خيرخواهيش مقدمات خودسدددازى را براى ما فراهم ياريسدددت مهربان كه 

 .124سازدمى
شد .5 شت. يعنى از انجام كار122اهل حجب و حيا با ستند پرهيز  هايى كه به هر نحوى ز ه

از  127كه از خداوند، نداشدددته باشدددد به اين معنى« تنها بودن»و چيزى به نام  126كند
 .129و حتى از خودش شرم كند 128مالئك

؛كسددی كه لطف كردن در حق ديگران را 111. خصددوصدداً كريم112كمك كننده به ديگران .6
 )نگاه كنيد به پيوست، اوصاف كريم(.  115داندوظيفه خود می

بی توقّع. يعنی اين كه هرچند ديگران او را از ياد ببرند ولی او دوسدددتانش را فراموش  .7
داند دوستانش تنها موقعی ميل به ديدارش دارند كه به هرچند اين فرد می .113كندنمی

 .114ها نيز او را از ياد خواهند بردها نگيرد آنسراغشان برود و وقتی هم كه سراغی از آن
شان می. وقاری كه بيش112كم حرف و با وقار .8 سكوت ن سكوتی كه 116دهدتر خود را با   ،

ر تو اال سكوتی كه يك انتخاب با فكر نباشد بيش 117نشان ناتوانی در سخن گفتن نيست
 .118الل بودن است تا سكوت

 .119صميمی. شخصيتی گرم، عاطفی و صميمی داشته باشد .9

 مورد(  6ها دوستان خوب )اولويت
 دارند كه: هايى ترجيح يژگى فوق را داشته باشند آندر ميان افرادى كه يك يا چند و

شد در ميان آن .1 شند. زيرا اگر گوهرى هم با سط با ضعيتى متو ها يافت از نظر مالى در و
 .152شودمى

 .151ها محبّت بيشترى داردافرادى كه به نحوى، پدر انسان، نسبت به آن .2
 .153. البته نه به خاطر اغراض مادى155فردی كه پيشنهاد دوستى داده است .3
ميل باطنى به يكی از افراد فوق. اين ميل دليل بر كشدددش روحى بوده و نمايانگر الفتی  .4

صاحبش دروغ . بايد به اين ميل توجه شود، زيرا قلب انسان به 154ديرينه و مرموز است
 .152گويدنمى

 .156هاى زشتی و زيبايیتوافق روحى. يعنى همگامی نسبى در درک معيار .5
شود به او افتخار نمود  .6 سى كه ب ستی با ك . هر 158و از بوی عطر ايمانش بهره برد 157دو

 .  159چند او هم بايد بتواند از جهاتی ديگر به اين دوستی افتخار نمايد

                                                 
هر كس نماز وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 123/1مَنْ صَلىَّ الصَّلوةَ فى جَماعَۀٍ فَظَنُّوا بِهِ كُلَّ خَيْرٍ. )دعائم:  99

 خواند، نسبت به او هر خوبی را احتمال دهيد. را به جماعت می
: (السالمعليه) ( امام علی327/3اِحْدَی الثَّمَانِ: أخاً مستفاداًًِ فِی اهلل... )وسائل: مَنِ اخْتَلَفَ الی المسجدِ أصابَ  122

شود: دوستی كه فائده خدايی داشته هر كس به مسجدی رفت و آمد كند يكی از هشت چيز نصيبش می
 باشد... ادامه حديث در پيوست. 

الْغَداوَةِ وَ الْعَشِىِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ، و الَتعْدُ عَيْناکَ عَنْهُم تُريُد زِينََۀ وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَع الَّذينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِ 121
خوانند، تحمّل نما هان پروردگارشان را خالصانه میهان و شامگا(. آنانی را كه صبحگا58الدُّنْيَا. )كهف: ةِ الحَيَا

 ن. ها بر نگرداهای دنيوی چشمانت را از آنو به خاطر زيور
( 417خَيرُ إخوانِكَ مَنْ دَعاکَ إلی صِدْقِ المَقالِ بِحُسْنِ مَقالِهِ وَ نَدَبَكَ إلی حُسْنِ االفعالِ بِحُسْنِ أعمالِهِ )غرر:  125

بهترين دوستان توكسی است كه تو را با راستگوييش به راستگويی دعوت كند و با : (السالمعليه) امام علی
 نيكو بخواند.  رفتار نيكويش تو را به رفتاری

كسی كه كمك كننده بر وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 416الْمُعِينُ عَلَى الطَّاعَۀِ خَيْرُ األَصْحابِ. )غرر:  123
 طاعت است بهترين همراه است. 

دلسوزانِ خيرخواه دوست بايد : (السالمعليه) ( امام علی416لِيَكُنْ أحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ الْمُشْفِقَ النَّاصِحَ. )غرر:  124
 داشتنی مردم نزد تو باشند. 

-هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 48/1اِذا رَأَيْتَ مِنْ أخيكَ ثَالثَ خِصالٍ فَارْجُهُ: الحَياءُ وَ األَمانَۀُ وَ الصِّدْقُ. )ميزان:  122
 اری و راستگويی. دزمانی كه سه خصوصيت در دوست خود ديدی به او اميدوار باش: شرمساری، امانتوآله(: 

شرمساری انسان را از انجام كار زشت : (السالمعليه) ( امام علی527الحَياءُ يَصُدُّ عَنْ فِعِْل القَبيحِ. )غرر:  126
 دارد. بازمی

بهترين حيا، شرمساری از خداوند : (السالمعليه) ( امام علی527أفْضَُل الحَياءِ اسْتِحْياؤُکَ مِنَ اللَّهِ. )غرر:  127
  است.

وَ يْلِ عَهُ بِاللَّلِيَسْتَحْىِ أحَدُكُمْ مِنْ المَلَكَيْنِ اللَّذَيْنِ مَعَهُ كَما يَسْتَحْيى مِنْ رَجُلَيْنِ صالِحَيْنِ مِنْ جِيرانِهِ هُما مَ 128
ت سای كه با اوبايد هريك از شما از دو فرشتهوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 5375ح  :نهج الفصاحهالنَّهارِ. )

 همچون دو انسان وارسته از همسايگانش خجالت بكشد؛ )چه اين كه( آنان شب و روز با او هستند. 
نيكوترين حياء تو، شرم از خود : (السالمعليه) ( امام علی527أحْسَنُ الحَياءِ اسْتِحْياؤُکَ مِنْ نَفْسِكَ. )غرر:  129

 تو است. 
: (السالمعليه) ( امام علی412دَيْكَ أكْثَرَهُم سَعْياَ فِی مَنافِعِ النّاسِ )غرر: لِيَكُنْ أحَبُّ النّاسِ إليكَ و أحظاهُمْ لَ 112

الش تر از ديگران در سود بخشی به مردم تها نزد تو كسی باشد كه بيشترين انسانبايد محبوبترين و پر بهره
 كند. می
ها مصاحبت با كريم را ر: (السالمعليه) ( امام علی526لِهِ. )تحف: ال تَدَعَنَّ صُحْبََۀ الْكَريمِ وَ إِنْ لَْم تَنْتَِفع بِعَقْ 111

 مكن هرچند از عقلش نفعی نبری(. 
 1ف  32حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  115
سزاوارترين كسی كه به يادش باشی : (السالمعليه) ( امام علی387أحَقُّ مَنْ ذَكَرْتَ مَنْ ال يَنْساکَ )غرر:  113

 كند. را فراموش نمیكسی است كه تو 
كسی كه تنها زمانی : (السالمعليه) ( امام علی485مَنْ رَغِبَ فيكَ عِنْدَ إقبالِكَ زَهِدَ فيكَ عندَ إدبارِکَ )غرر:  114

 ميل به تو دارد كه به سويش بروی، وقتی سراغش را نگيری نسبت به تو بی ميل است. 
وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 126/1نُوا مِنْه فإنَّه يُلْقَی الحِكْمَۀَ )ورّام: إذا رَأَْيتُمُ المؤمِنَ صَموتاً وَقوراً فَادْ 112

 زمانی كه مؤمنی را ساكت و با وقار ديديد به او نزديك شويد چه اين كه به او حكمت داده شده است. 
 نيست. هيچ وقاری مثل سكوت : (السالمعليه) ( امام علی516ال وِقارَ كَالصَّمْتِ )غرر:  116
چه نيكو است سكوتی كه بدون : (السالمعليه) ( امام رضا16/9: مَا أَحْسَنَ الصَّمْتَ مِنْ غَيْرِ عِیٍّ )مستدرک 117

 عجز از سخن باشد. 
 سكوتی كه همراه با تفكر نيست، اللی است. : (السالمعليه) ( امام علی517الصَّمْتُ بغيرِ تَفُكِّرٍ خُرْسٌ )غرر:  118
سزاوارترين كس از ميان مردم : (السالمعليه) ( امام علی416اسِ أنْ يُونَسَ بِهِ الوَدُودُ المَأْلُوفُ )غرر: أحقُّ النّ 119

 برای انس گرفتن، مهرورزِ صميمی است. 
( امام 337/8تدرک: عَلَيْكُمْ بِاألَشْكالِ مِنَ النَّاسِ وَ األَوْساطِ مِنَ النَّاسِ فَعِنْدَهُمْ تَجِدُونَ مَعادِنَ الجَواهِرِ. )مس 152

سراغ آنانی برويد كه همانندشان در ميان مردم زياد است و طبقه متوسط جامعه هستند : (السالمعليه) صادق
 ها خواهيد يافت. های جواهر نزد آنزيرا كه معدنهايی مثل معدن

: (السالمعليه) ( امام صادق196/74بِوالِدَيْهِ. )بحار:  يَنْبَغى لِلرَّجُلِ أنْ َيحْفَظَ أْصحابَ أبيهِ فَإِنَّ بِرَّهُ بِهِمْ بِرُّهُ 151
 ها، خوبی به پدر است. خوب است كه انسان دوستان پدرش را برای خود حفظ نمايد زيرا كه خوبی به آن

 ی( امام عل421زُهْدُکَ فى راغِبٍ فيكَ نُقْصانُ حَّظٍ وَ رَغْبَتُكَ فى زاهِدٍ فيكَ ذُلُّ نَفْسٍ. )نهج حكمت:  155
بی ميلی نسبت به كسی كه ميل به تو دارد كاستن از يك لذّت است، و رغبت داشتن به كسی : (السالمعليه)

 كه ميل به تو ندارد؛ ذلّت تو است. 
: (السالمعليه) ( امام صادق122إِحْذَرْ أنْ تُواخِىَ مَنْ أرادَکَ لِطَمَع أوْ خَوْفٍ أوْ مَيْلٍ أوْ أَكْلٍ أو شُرْبٍ. )مصباح:  153

 خواهد پرهيز كن. از دوستی با كسی كه تو را به خاطر طمعی، ترسی، ميلی، خوردنی و نوشيدنی می
لرَّجُلَ بَبْتُُم ايا بُنَّیَ إّنَ القلوبَ جُنودٌ مُجَنَّدَةٌ تَتَالحَظُ بِالمَوَدَّةِ وَ تَتَناجِى بِها وَ كَذلِكَ ِهیَ فِی الْبُغِْض فَإذا أَحْ 154

( 72/5بَقَ مِنْه إليكم فَارْجُوه فإذا أبْغَضْتُمُ الرَّجُلَ مِنْ غَيرِ سُوءٍ سَبَقَ مِنْه إلَيْكُم فَاحْذَرُوه )ورّام: مِنْ غَيرِ خَيْرٍ سَ
ن خود كنند و بيها لشگريانی گوش بزنگند! و محبّتها را بررسی میای فرزندانم! قلب :(السالمعليه) امام علی

كنند؛ لذا چنانچه فردی را دوست ها، درباره نفرت نيز اين چنين عمل می)در اين باره( نجوا دارند، و قلب
داشتيد بدون اين كه سابقاً به شما خوبی نموده باشد، به او اميدوار باشيد و اگر از كسی نفرت داشتيد بدون 

 اين كه درباره شما بدی را انجام داد باشد، از او پرهيز نماييد. 
ها درباره از قلب: (السالمعليه) ( امام علی413ها شَواهِدُ ال تَقْبَلُ الرُّشا. )غرر: وَدَّاتِ فَآنسَلُوا القُلُوبَ عَنِ المَ  152

 كنند. هانی هستند كه رشوه قبول نمیها گواها سؤال كنيد، زيرا كه آندوستی
مانند پس دوست مثل وصله لباس می: (لسالماعليه) ( امام علی453الصَّاحِبُ كَالرُّقْعَۀِ فَاتَّخِذْهُ مُشاكِالً. )غرر:  156

 او را همانند برگزين. 
با كسی همراه : (السالمعليه) ( امام صادق521إِصْحَْب مَنْ تَتَزَيَُّن بِِه وَ ال تَصْحَْب مَنْ يَتَزَيَّنُ بِكَ. )مكارم:  157

 شو كه با او زيبا شوی نه آنكه همراه كسی شوی كه او با تو زيبا شود. 
-اهللیصل)( پيامبر خدا 183الجَليسِ الصَّالِحِ مَثَلُ العَطَّارِ إِنْ لَمْ يُعْطِكَ عِطْرَه أصابَكَ مِنْ ريحِهِ. )جامع:  مَثَلُ 158

 . رسدمَثَل همنشين خوب، مَثَل عطر فروش است كه هرچند از عطرش به تو ندهد، بويش به تو میوآله(: هيعل
 ( امام علی415/11يَرَى لَكَ مِنَ الْفَضْلِ عَلَيْهِ كَمَا تَرَى لَهُ عَلَيْكَ )وسائل:  لَا تَصْحَبَنَّ فِی سَفَرٍ مَنْ لَا 159

 د(. بينی او تو را برتر از خودش نبينبا كسی مسافرت نكن كه همانطور كه تو او را برتر از خود می: (السالمعليه)



   11آيين مهرباني 
 مورد(  52های منفی، دوستان بد )شخصيت

. خصدددوصددداً اگر 132كنندشدددكنی می عموماً افرادى كه به راحتی گناه نموده و هنجار .1
ها را و آن 135های خود را براى ديگران زينت دادهباشد و خالفكاری 131هانشان علنىگنا

و  133آموزندا را به انسان مىهاين چنين افرادى انواع خطاترغيب به هنجارشكنی كنند. 
ها گذشته دوست شدن با خالفكار، و از همه اين 134فروشنددوست خود را مىبا اندكى، 

ضايتى، فرد را در زمره صرف اين چنين ر ست و  ضايت به كار او صيت  دليل بر ر اهل مع
 .132دهدقرار مى

سى كه زياد دروغ مى .2 ست136گويدك سخره ا صى واقعاً م شخ . 137. اعتماد به اين چنين 
شد؟! فردى كه در نقل كردن زيرا زندگى با او چه لذّتی می شته با حرف ديگران تواند دا

بررسدى همه چيز را نقل  ارد و بدوننزد شدما و يا حرف شدما نزد ديگران هيچ دقّتى ند
گردد تا آن را بعد از پرداخت تعريف كند، اين تعريف اى مىكند؛ عموماً دنبال حادثهمى

ازد، سافتد و اين روند، از فرد، شخصيتى منفور مىيابد تا جريان ديگرى اتفاق ادامه مى
 .  138كندهم بزند كسى حرفش را باور نمىچنان كه اگر حرف راست آن

گويد اعالن كنيد كه حرفت را باور دروغ مىالبته هيچ لزومى ندارد به فردى كه  نكته
 .139شوددارد و تنها دشمن شما مىكنم چون او دست از دروغش برنمىنمى

حالش را داشت به اين خواند. يعنى هر وقت ها نماز مىكه بعضی وقتنماز و يا كسى بى .3
. انسدددان گاهی بخاطر طغيان غرائزش ممكن اسدددت از فرامين 142پردازد!امر مهم می

اش فروكش نمود، نسدددبت به آنچه انجام داده هخداوند تخلف نمايد و وقتی آتش غريز
سی كه نماز نمی شود، ولی ك شيمان  رای كارش دارد؟! كدام غريزه خواند چه عذری بپ

ست،  سی او سپا شيطانی نا ست؟! ترک نمازش تنها بخاطر روحيه  در او طغيان نموده ا
 .141نقصی كه يقيناً دوستان او نيز از آن صدمه خواهند ديد

شومی ا سيار  ضی از اين آثترک نماز دارای آثار ب شاره میست، ذيالً به بع م: كنيار ا
 را نيز مطالعه نماييد.(« ويژه»از مستندات  7)حديث شماره 

 مورد(  6قسمتی از آثار ترک نماز )
  يان ماز مرز م كه ن چه اين  ندگی.  مذهبی در ز قادات  عدم بهره وری از اعت

 .145ايمان و كفر است

 زيرا نيايش خواسددتگاه فطری 143توجه نكردن به تعهد و تكليف فطری نيايش .
 . 144ر انسان، بلكه هر موجودی استه

 نداشدددته بهره نبردن از ديگر اعمال دينی. برای اين كه اگر خيمه ای عمود 
، و نماز 142تواند داشددته باشدددها و چادر چه ثمری میها و ميبباشددد، طناب

 .146عمود خيمه اسالم است
  سدددود نبردن از هيچ عملی در قيامت. زيرا در آخرت اولين چيزی كه مورد

 . 147گيرد نماز استال قرار میسؤ

 خواند هان. چون شدديطان از انسددانی كه نماز میعدم مصددونيت از ديگر گنا
شته و  وحشت زده است و زمانی كه نماز را ترک نمايد ديگر از او هراسی ندا

 .  148آوردهر چه بخواهد سر او می

 شوم گنا صرار به هان. مهمتريعدم خالصی از آثار  ن اثر گناه، اعتياد به آن و ا
سان می ست، و ان شه مدّ انجام آن ا شتی گناه را همي تواند با خواندن نماز، ز

نظر داشدددته باشدددد و در نتيجه از تعداد تكرار گناه كاسدددته و به مرور آن را 
. و نماز هرچه با كيفيت بهتری انجام شود پاكی از گناه زودتر 149متوقف سازد

 .  122اهد نمودتحقّق پيدا خو
 .121نماز بهترين حكم خداوند برای انسان استبنابر آنچه گفته شد 

يقش مثل او بی دهد و دوست دارد رفحيا. او كار زشت را براى انسان جذّاب جلوه میبى .4
كند و در او هيچ ها نمیشددرم باشددد، لذا هيچ كمكی به انسددان برای پايبندی به ارزش

ود شنمايد، نزديكی با او سبب میهای زشت ايجاد نمیهراسی را نسبت به سرانجام كار
ها و خير انسددان كمتر آداب اجتماعی را رعايت نمايد و تأثير پذيريش نسددبت به اندرز

يابد تا در نهايت فرد، به ای ديگران، هر روز كمتر شدددود، و اين روند ادامه میهخواهی
 .125ذلّت و خواریِ غير قابل برگشتی دچار گردد

                                                 
 ِفيكَفَ مَعْصِيَتِهِ  َأهْلَ ُيبْغِضُ وَ اللَّهِ طَاعَۀِ أَهْلَ يُحِبُّ كَانَ  فَإِنْ قَلْبِكَ لَىإِ فَانْظُرْ  خَيْراً ِفيكَ أَنَّ  تَعْلَمَ  أَنْ  أَرَدْتَ  إِذَا 132

السالم(: زمانی كه بخواهی ببينی خير و بركتی در تو هست، ( امام باقر )عليه156/5)كافی:  يُحِبُّكَ اللَّهُ وَ خَيْرٌ
ت و نسبت به معصيتكاران نفرت ورزيد در تو خير هست نگاه به قلبت كن، اگر قلبت اهل طاعت را دوست داش

 و خداوند تو را دوست دارد. 
از همراهی : (السالمعليه) ( امام علی433إِحْذَرْ مُصاحَبَۀَ الفُسَّاقِ وَ الفُجَّارِ وَ الُمجاهِرينَ بِمَعاصى اللَّهِ. )غرر:  131

 كنند به پرهيز. با گنهكاران گستاخ كه علناً معصيت می
 (السالمعليه( از امام علی )198ئِلَ أميرُالْمُؤمِنينَ فَأَىُّ صاحِبٍ شَرٌ؟ قالَ: الْمُزَيِّنُ لَكَ مَعْصِيَۀَ اللَّهِ. )معانى: سُ 135

 سؤال شد كه كدام رفيق بدترين است؟ حضرت فرمودند: كسی كه معصيت خداوند را برای تو زينت دهد. 
با معصيتكار همراه نشو زيرا : (السالمعليه) ( امام صادق169نْ فُجُورِه. )خصال: ال تُصاحِبِ الْفاجِرَ فَيُعَلِّمَكَ مِ 133

 آموزاند. هانش به تو میاز گنا
از دوستی با : (السالمعليه) ( امام علی74/ 199إِيَّاکَ وَ مُصادَقَۀَ الْفاجِرِ فَإِنَّهُ يَبيعُكَ بِالتَّافَۀِ الْمُحْتَقِرِ. )بحار:  134

 . 3ف  1ر ج ملحقات ح .فروشدذر باش چه اين كه با بهاء اندكی تو را میمعصيتكار بر ح
از : (السالمعليه) ( امام علی433إِيَّاکَ وَ مُصاحَبَۀَ أهِْل الفُسُوقِ فَإِنَّ الرَّاضِىَ بِفِعِْل قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ مَعَهُمْ. )غرر:  132

گروهی خرسند باشد مثل كسی است كه داخل در های همراهی با گنهكاران پرهيز كن زيرا كسی كه از كار
 همان گروه است. 

 . 5ف  1ر ج ملحقات ح 136
اطمينان نمودن وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 535أصْلُ السُّخْرِيَّۀِ الطُّمَاْنينَۀُ إلى أهْلِ الكِذْبِ. )اختصاص:  137

 به دروغگويان خيلی مسخره است. 
 3ف  5حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  138 

وَ ال يَنْتَقِلُ عَنْ وُدِّکَ إِيَّاکَ وَ مُصاحَبَۀَ الكَذَّابِ، فَإِنْ اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ فَال تُصَدِّقْهُ وَ ال تُْعلِمْهُ أنْتَ ُتكَذِّبُهُ فَإِنَّهُ  139
كن و اگر مجبور به اين  از همراهی با دروغگو پرهيز: (السالمعليه) ( امام علی433يَنْتَقِلُ عَنْ طَبْعِهِ. )غرر: 

گويد چه اين كه او از دوستی با تو سرباز هايش را باور نكن و به او هم نگو كه دروغ میرفاقت شدی حرف
 خواهد زد و از طرفی همچنان بر طبيعت دروغگويش خواهد ماند. 

 1ف  9حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات 142
لَا تُسَمِّيهِ كَافِراً وَ تَارِکُ الصَّلَاةِ قَدْ سَمَّيْتَهُ كَاِفراً وَ مَا الْحُجَّۀُ فِی ذَلِكَ فَقَالَ لِأَّنَ  سُئِلَ ابو عبد اهلل مَا بَالُ الزَّانِی 141

كافی: اسْتِخْفَافاً بِها )كُها إِلَّا الزَّانِیَ وَ مَا أَشْبَهَهُ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِمَكَانِ الشَّهْوَةِ لِآنها تَغْلِبُهُ وَ تَارِکُ الصَّلَاةِ لَا يَتْرُ
سؤال شد كه چرا زناكار كافر ناميده نشده است ولی كسی كه نماز  (السالمعليه(. از امام صادق )386/5
خواند كافر ناميده شده است؟ دليل اين مسئله چيست؟ حضرت پاسب دادند: كسی كه زنا و يا كاری مثل نمی

دهد ولی ترک كننده نماز تنها و غلبه نموده است انجام میدهد اين را بخاطر شهوتی كه بر اآن انجام می
 كند. بخاطر سبك شمردن نماز اين چنين می

مرزی بين كفر و ايمان وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 43/4مَا بَيْنَ الْكُفْرِ وَ الْإِيمَانِ إِلَّا تَرْکُ الصَّلَاةِ )وسائل:  145
 ها نمودن نماز. نيست مگر ر

-هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 582/5نْ تَرَکَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّۀِ اللَّهِ َو ذِمَّۀِ رَسُولِ اهللِ. )كافی: مَ 143
 هر كس نماز را عمداً ترک نمايد از ميثاق خداوند و پيامبر خارج شده است. وآله(: 

ءٍ إِالَّ يُسَّبِحُ بَِحمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُْم أَرْضُ وَ مَنْ فيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَیْتُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الْ 144
ها هستند، همه تسبيح او هاى هفتگانه و زمين و كسانى كه در آنناآسم (44اسراء/ ). إِنَّهُ كانَ حَليماً غَفُوراً

فهميد او بردبار و آمرزنده ها را نمىگويد ولى شما تسبيح آنو مىگويند و هر موجودى، تسبيح و حمد امى
 . است

ها فِی دِينِ اللَّهِ كَمَثَلِ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَإِنَّ الْعَمُودَ إِذَا اسْتَقَامَ نَفَعَتِ الْأَطْنَابُ وَ يَا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ فَإِنَّمَا مَثَلُ  142
فرزندم! نماز را به پادار، مَثَل نماز در دين : (السالمعليه) ( حضرت لقمان35/3: الُ. )مستدرکالْأَوْتَادُ وَ الظِّلَ 

 ها و چادر خيمه مفيد خواهند بود. ها، ميبخداوند مَثَل عمود خيمه است، تا زمانی كه عمود پابرجا باشد طناب
 نماز ستون دين است. : (سالمالعليه)( امام باقر 57/4الصاَّلةُ عَمودُ الدِّينِ )وسائل:  146
رْ فِی ها وَ إِنْ لَمْ تُقْبَلْ لَْم يُنْظَأَوَّلُ مَا يُنْظَرُ فِی عَمَلِ الْعَبْدِ فِی يَوْمِ الْقِيَامَۀِ فِی صَلَاتِهِ فَإِْن قُبِلَتْ نُظِرَ فِی غَيْرِ 147

، شودولين عملی كه در روز قيامت بررسی میاوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 35/3: ءٍ )مستدرکعَمَلِهِ بِشَیْ
ای خوب هگيرد واال نگاهی به ديگر كارنماز است، پس اگر قبول گرديد آنوقت ديگر اعمال مورد بررسی قرار می

 شود. نمی
ذَا ضَيَّعَهُنَّ تَجَرَّأَ عَلَيْهِ َفأَلْقَاهُ فِی هائِباً ذَعِراً مِنَ الْمُؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِلَا يَزَالُ الشَّيْطَان  148

ها شيطان پيوسته از مؤمن تا زمانی كه از نمازوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 57/3: الْعَظَائِمِ )مستدرک
در ها را تباه ساخت بر او جرأت پيدا نموده و او را محافظت كند هراسان و وحشت زده است، و زمانی كه آن

 اندازد. هان بزرگ میگنا
(پيامبر 537/5: إِنَّ مَثَلَ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ النَّهَرِ الْجَارِی كُلَّمَا صَلَّى صَلَاةً كَفَّرَتْ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ )تهذيب 149

ها هانی كه بين نمازمَثَل نماز، مَثشل رود جاری است كه هرزمان كسی نماز بخواند گناوآله(: هيعلاهللیصل)خدا 
 شود. انجام داده است آمرزيده می

نماز ميزان است: هر كس وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 33/3الصَّلَاةُ مِيزَانٌ مَنْ وَفَّى اسْتَوْفَى )مستدرک:  122
 هاش را به خوبی خواهد ديد. آن را به درستی بپادارد، ثمر

وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 43/3مَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ وَ مَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ )مستدرک: الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَ 121
 د. تر بخواناست كه وضع شده است، هر كس بخواهد كمتر بخواند و هر كس بخواهد بيشنماز بهترين حكمی 

 1ف 5ر ج ملحقات ح125



  11 دوست انتخاب

صاً آن .5 صو سخر كننده. خ سخره نمتم سات را م سخريه  123ودهها كه مقدّ و فقرا را به 
ها ها شددود، متّهم به داشددتن خصددوصدديات آن. هر كس همنشددين آن124گيرندمی
 .122گرددمی

تا مى .6 نان  ند از جيب ديگران مىافراد بخيل. اي ند توان چه دار ند و ديگران را از آن خور
و اگر هم نخواهند از اموال ديگران اسدددتفاده كنند بخاطر اين  126گذارندنصددديب میبی

شته  . از كمك127ترسند، ديگران تالفی كننداست كه می به ديگران با همه نيازی كه دا
. اينان آنقدر دور از عطوفت و مهربانى هسدددتند كه حتى نگاه 128روندباشدددند طفره می

 .129شود كه عطوفت در انسان بخشكدها باعث میكردن به آن
، 161مثل خمس 162عدم پرداخت انفاقات واجبترين بخل، زشددتالزم به ذكر اسددت كه 

 162، خصددوصدداً والدين و خويشدداوندان164در حدّ توان 163و كمك به نيازمندان 165زكات
 باشد.می

دهد، در وقت ضرورت به هايش را با ستم بر ديگران، سامان می. كسی كه كار166ستمگر .7
 169و يا كريم 168ها كه به افراد ناتوان. خصوصاً آن167دوستان خويش نيز ظلم خواهد كرد

توانند از خود دفاع نمايند. كنند، چه اين كه هيچ كدام از ضددعيف و كريم نمیتم میسدد
 های ارزشی كه برای خود قائل است.اوّلی بخاطر ضعف و دوّمی بخاطر محدوديت

و هر جا كه زمينه بدی  172های خوب گريزان هستندَشرور. كسانی كه از خوبی و انسان .8
زنند )نگاه كنيد به حضدددور پيدا نموده و به آن دامن می 171و بزهكاری فراهم باشدددد

شدن همه زمينه صاحبت با اين افراد موجب تلف  شرور(. م صفات  ست:  شد پيو های ر
ها وجود دارد، موجب و طبيعت شددروری كه مقداری از آن در همه انسددان 175گرددمی
صورتی ناخودآگاه، می صی، به  شاخ سان به نحو  شرارت را در ان صاحبت،  گردد تا اين م

 .173ور سازدشعله
. )نگاه 174دنيا داردهاى آاليش خود ميل شديدى به جلوهظاهر بیزاهدِ متظاهر. او پشت  .9

 كنيد به پيوست: صفات زاهد، زاهد قالبی(.
فكر اين نيستند ؛ هيچ به 172خوار و پست. افرادی كه از نظر روحى خوار و پست هستند .11

شان مىكه چه چيز سبب خوارى و ذلّت شه هايى  كنند كه بعد كارى مىشود؛ لذا همي
و  177نالندخود مدام از اين و آن مىها نزد دوستان ؛ آن176شوند عذرخواهى كنندمجبور 

 . )نگاه كنيد به پيوست: صفات افراد ذليل(.178ها استكارشان توهين كردن به انسان
آگاه باعث اند ناخودكسددى كه از اقوامش بريده اسددت. اين افراد كه ريشدده خود را بريده .11

مفاسددد موجود در جامعه هسددتند زيرا كه قطع رحم، از بين بردن كوچكترين سددلول 
سد بی ست و برهم خوردن نظام جامعه، مفا خواهد  شماری را باخود به همراهاجتماع ا

 .179اندهبهرهای ويژه خداوند بیداشت. اين چنين افرادی از رحمت
 .182كه او به دوست خود نيز خيانت خواهد كردخائن به امانت. چه اين .12
شرارت181چينسخن .13 ست. زيرا اوالً او موجب  سى كه به نفع 185های زيادی ا . و ثانياً ك

 .183كند، يقيناً به ضرر انسان نيز چنين كارى را خواهد كردچينى مىانسان سخن
 .182ها غمگين استو هنگام شادی آن 184ديگران شاد حسود. فردی كه در وقت اندوه .14
 .186جو. زيرا طبيعی است كه دنبال عيب دوست خود نيز باشدعيب .15
سى كهبدعت .16 ساس ديدگاه گذار. ك ستند خود از دين، نظراتی بر ا صی و غير م شخ های 

 ای را به اطرافيانههای رفتاری تازمغاير با اصول اساسی اظهار نموده و بر پايه آن توصيه

                                                 
(. زمانی كه 68فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتىَّ يَخُوضُوا فى حَديثٍ غَيْرِهِ. )أنعام:  إِذا رَأَيْتَ الَّذينَ يَخُوضُونَ فى آيَاتِنَا 123

 ها روی بگردان تا به سخنی ديگر بپردازند. گيرند، از آنكسانی را ديدی كه آيات ما را به سُخريه می
الَّذِينَ ال يَجِدُونَ إاِلَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ  الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِی الصَّدَقاتِ وَ 124

(. آنهائی كه اهل ايمان و اطاعت پيشگان را در صدقاتشان عيبجويی 79اللَّهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ )توبه 
ادن ها را )با ديند، خداوند آننماكنند و كسانی را كه جز به مقدار توانايی خود دسترسی ندارند، مسخره میمی

 ها عذاب دردناكی است. كند و برای آنجزای مسخره كردنشان( مسخره می
با كسی كه با حركات سر و صورتش : (السالمعليه) ( امام علی12/72التُصاحِبْ هَمَّازاً فَتُعَدَّ مُرْتابَاً. )بحار:  122

 قرار خواهی گرفت كه تو هم مثل او هستی.  كند همراهی نكن زيرا كه مورد اتهامعيبگويی می
 5ف  3حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  126
افی: أْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ )كالسَّخِیُّ يَأْكُلُ طَعَامَ النَّاسِ لِيَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ وَ الْبَخِيلُ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِئَلَّا يَ 127
خورد تا از غذايش بخورند و بخيل از غذای سخاوتمند از غذای ديگران می: (السالمهعلي) ( امام رضا41/4

 خورد تا از غذايش نخورند. ديگران نمی
  4ف  1حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  128
قلب را نگاه نمودن به بخيل : (السالمعليه) ( امام صادق196/74النَّظَرُ إَلى البَخيلِ يُقْسى القَلْبَ. )بحار:  129

 كند. سخت می
بخيل كسی است كه نسبت به : (السالمعليه)( امام كاظم 41البَخيلُ مَنْ بَخِلَ بِما افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ. )عيون:  162

 ورزد. )انفاق( آنچه خداوند واجب نموده است است بخل می
( عن االمام 534/54إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِی مَالِنَا )وسائل:  لَا يَحِّلُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ ِفی مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ 161

برای هيچ كس حالل نيست كه در مال ديگر تصرف كند، چگونه است كه اين كار در : (السالمعليه) المهدی
 مال ما جائز باشد؟!

خداوند : (السالمعليه) ( امام صادق497/3مِنَ الزَّكَاةِ )كافی:  مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّۀِ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِمْ 165
 هيچ چيز را سخت از زكات برای اين امت واجب نساخته است. 

حقی مشخص برای گدايان  -متقين  –(. و در اموال آنان 19وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ )ذارايات:  163
 و نيازمندان است. 

در اموالشان  –نمازگزارانی كه  –( و آنانی كه 52معارج: )أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ  الَّذينَ فی وَ* 
 حقی مشخص برای گدايان و نيامندان است. 

يَجْعَلُ إِاّلَ ما آتاها سَ تاهُ اللَُّه ال يُكَّلِفُ اللَّهُ نَفْساًلِيُنْفِقْ ذُو سَعَۀٍ مِْن سَعَتِهِ َو مَنْ قُدَِر عَلَيْهِ رِزْقُُه َفلْيُنْفِقْ مِمَّا آ 164
ه ها كآنان كه امكانات وسيعى دارند، بايد از امكانات وسيع خود انفاق كنند و آن( 7)طالق:  اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً

ا جز به مقدار توانايى كه به او داده ها داده انفاق نمايند خداوند هيچ كس رتنگدستند، از آنچه كه خدا به آن
  دهد!ها آسانى قرار مىكند خداوند بزودى بعد از سختیتكلّيف نمى

كنيد برای والدين و (. آنچه از مال انفاق می512ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَ األَِْقْرَبِينَ و... )بقره:  162
 خويشاوندان و... باشد. 

 (. بعد از هوشياری ديگر با گروه ستمگر ننشين. 68عُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَع الْقَوْمِ الظَّالِمينَ. )أنعام: فَالتَقْ 166
 كند به تو نيزالسالم(: كسی كه به نفع تو ستم می( امام صادق )عليه316مَنْ ظَلَمَ لَكَ سَيَظْلِمُكَ. )تحف:  167

 ستم خواهد نمود. 
 السالم(: ستم به ناتوان رسواترين ظلم است. ( امام علی )عليه97/15الظُّلْمِ )مستدرک:  ظُلْمُ الضَّعِيفِ أَفْحَشُ 168
ها، ظلم به افراد كريم السالم(: از رسواترين ظلم( امام علی )عليه426مِنْ أفْحَشِ الظلمِ ظلمُ الكِرامِ )غرر:  169

 است. 
وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 465هم )أمالی طوسی: شِرارُ الناسِ مَنْ يُبْغِضُ المؤمنينَ و تُبْغِضُه قلوبُ 172

 ها نفرت دارند. بدكارترين مردمان كسانی هستند كه از مؤمنين نفرت داشته و مؤمنين نيز از آن
السالم(: خوبی نمودن طبيعت ( امام علی )عليه385اإلحسانُ غريزةُ األخيارِ و اإلساءةُ غريزةُ األشرارِ )غرر:  171

 است و بدی كردن طبيعت بدكاران است.  خوبان
السالم(: همراهی با بدكاران موج از دست دادن ( امام علی )عليه431مُصاحَبَۀُ األشرارِ تُوجِبُ التَّلَفَ )غرر:  175

 است. 
( بعضی از 12/5قال بعضُ الحُكَماءِ: ال تَصْحَبِ الشَريرَ فإنَّ طبعَك يَسْرَقُ مِنْ طَبْعِهِ و أنتَ ال تَدْرِی )ورّام:  173

حكيمان گفته اند: با افراد بسيار بد همراه مشو زيرا كه طبيعتت بدون آن كه متوجه شوی از طبيعت او 
 دزدد. می
 . 5ف  2حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  174
باعث شرارت  السالم(: همنشينی با افراد پست( امام حسين )عليه32/5مُجالَسَۀُ أَهْلِ الدِّنائَۀِ شَرٌّ. )الغمه:  172

 است. 
)درست  (السالمعليه( امام صادق )182/6فيما يَعْتَذِرُ مِنْهُ. )التهذيب:  يُذِلَّ نَفْسَهُ، يَدْخُلُاليَنَْبغى لِلْمُؤْمِنِ أَنْ 176 

 كشد وارد شود. نيست مؤمن خودش را ذليل كند اين گونه كه در آنچه نهايتاً كارش به عذرخواهی می
 السالم(: بيتابی نمودن نزد دوستان ذلّت است. ( امام حسن )عليه268/1زَع عِنْدَ المَصْدُوقَۀِ. )كشف: الذُّلُّ اَلْفَ 177

ترين مردم كسی است كه ذليلوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 385هانَ النَّاسَ. )روضۀ: أَذَلُّ النَّاسِ مَنْ أَ 178 
 به مردم توهين كند. 

 . 6ف  1حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  179
هر كس برای تو خيانت كرد به تو هم خيانت  (:السالمعليه( امام صادق )316مَنْ خانَ لَكَ خانَكَ. )تحف:  182

 خواهد نمود. 
 5ف  6حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  181
كسی است كه سخن چينی السالم(: بدترين مردم ( امام علی )عليه419شَرُّ النَّاسِ مَنْ سَعى بِاإلِخْوانِ )غرر:  185

 كند. دوستانش را می
السالم(: كسی كه برای تو سخن چينی كند بر ( امام صادق )عليه316مَنْ نَمَّ إِلَيكَ سَيَنُمُّ عَلَيْكَ. )تحف:  183

 عليه تو نيز سخن چينی خواهد نمود. 
 . 1ف  6حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  184
ؤْهُمْ وَ إِْن تُِصبْكُمْ سَيِّئَۀٌ يَفْرَحُوا بِها وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا ال يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِّنَ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَۀٌ تَسُ 182

كند و اگر حادثه ناگوارى ها را ناراحت مىاگر نيكى به شما برسد، آن( 152عمران: آل) اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحيطٌ
هاى شوند. )امّا( اگر )در برابرشان( استقامت و پرهيزگارى پيشه كنيد، نقشهخوشحال مىبراى شما رخ دهد، 

 دهند، احاطه دارد. رساند خداوند به آنچه انجام مى)خائنانه( آنان، به شما زيانى نمى
السالم(: همين ( امام علی )عليه1/ 136* يَكْفيكَ مِنْ إِنْتِقامِكَ مِنَ الحْاسِدِ أَنَّهُ يَغَْتمُّ فى وَقْتِ سُرُورِکَ. )كنز: 

 كه حسود در وقت شادی تو غمگين است، برای انتقام گرفتن از او كافی است. 
السالم(: از ( امام علی )عليه433إِيَّاکَ وَ مُعاشَرَةَ مُتِتَبِّعى عُيُوبِ النَّاسِ فَإِنَّهُ لَْم يَسْلِْم مُصاحِبُهُمْ مِنْهُمْ. )غرر:  186

 ها نيز سالم نخواهد ماند. ها كه به دنبال عيوب مردم هستند پرهيز كن چه اين كه همدم آنمعاشرت با آن



   11آيين مهرباني 
به اين افراد، حتی در حدّ يك لبخندخود می ، 188، و يك احترام187كند. اظهار ارادات 

شان تو شد كه اينان كم كم كار سعه يابد و مريدان بيشتری را بيابند و به سبب خواهد 
، كه 189شود، و لذا نه تنها بايد به اينان پشت كردهمان ميزان از وسعت دين كاسته می

 . 191ها را ترساندو حتی آن 192در وقت رويارويی نيز بايد صورتی عبوس داشت

ل موجب قشايد رفاقت و همنشينی با بدعتگر هميشه تبعات فوق را نداشته باشد ولی الا
 .195بدگمانی مردم خواهد شد

 .193كند ودوستی بدون اعتماد هيچ لذّتی نداردترسو. چه اينكه به هيچ كس اعتماد نمى .17
انسدان را كم ، كم194احمق. مجالسدت با اين چنين فردى عالوه بر عذاب روحى كه دارد .18

. گرچه اصددل رفاقت با اين فرد نشددان ميزانی از حماقت طرف 192آوردنيز احمق بار مى
 .196مقابل نيز هست

تر كند كه ارتباط با اين فرد محدودود، عقل حكم میهرچه درجه حماقت فردی باالتر ر
 .198، تا جايی كه ديگر زندگی اين افراد، برای هيچ كس سودمند نخواهد بود197شود

هم بگويد ديگر بد از بدتر است، زيرا اگر به او اطمينان كنى به  اگر اينچنين فردى دروغ
كند و اگر به تو اعتماد كند با اسدددتفاده از اعتمادش تو را پسدددت و ذليل تو خيانت مى

 گويى، بسددديارى از اوقات تكذيبتخواهد نمود؛ وقتى با اين چنين فردی سدددخن می
گويد. خالصدده اين كه، احمق مثل سددرابی كند و اگر خودش سددخن بگويد دروغ مىمى

)نگاه كنيد به  .199كند و هيچ نداردت مىكه فقط تظاهر به داشدددتن آب و منفعاسدددت 
 پيوست، صفات احمق(.

شتی .19 شتههايش را پنهان و خوبیمنافق. او ز شكار میهای ندا )نگاه كنيد  522كنداش را آ
 ت، صفات منافق(.به پيوس

 .521رودكسى كه از كمك كردن به دوستان خود، طفره مى .21
عارفی دارد  .21 تار غير مت كه رف زيرا اين افراد هرچند از تفكر سدددالمی برخوردار كسدددی 

 . 523، ولی به هرحال دوست خود را از چشم ديگران خواهند انداخت525باشند
و اين خصوصيت بخاطر زشتخويی خود فرد است  524فردی كه بدگمان به ديگران است .22

های ديگران را بر اسدداس همين بدگمانی خوبی .522بيندا نيز مثل خود میكه ديگران ر
 كند.ها را در ياد داشته و آشكار میو تنها بدی 527داردو يا پنهان می 526فراموش نموده

. البته نبايد بلند 528ه دارای اهداف كم ارزشدددی در زندگی هسدددتندها كهمّت. آن دونْ .23
ستعداد شود، يعنی اهدافی را برگزيند كه در حوزه ا شتباه  و  529هاهمّتی با بلندپروازی ا

 نباشد. 512هايشتوانمندی
سرده. آن .24 سرده و خستهاف صيت اف شخ ستی با آن511ای دارندها كه  ها به ندرت . زيرا دو

 .515آورددوام می
 .513ناهمگون. فردی كه از نظر شخصيتی در تضاد با فرد است .25

 مورد(  3ها دوستان بد )اولويت
 كی از خصوصيات ذيل را داشته باشند در اولويت نيست: ها كه يدوستی با آن

  ميلى به 514بی ميل. يعنى كسدددى كه به خاطر بى ارزش دانسدددتن شدددما ،
ا شددما را ندارد، بنابراين اظهار دوسددتى با اين فرد يقيناً چيزى جز بدوسددتى 

 .512نخواهد داشت ذلّت
 ست با آن صوّر كند خداوند هيچ ثروتمندان. مجال شد فرد ت سبب خواهد  ها، 

، خصددوصدداً اگر اين فرد بخاطر ثروتش، در مقابل 516نعمتی به او نداده اسددت
 .517رامين خداوند سركش شده باشدف

                                                 
هر وآله(: هيعلاهللی)صل( پيامبر خدا 521/4مَنْ تبسّم فى وَجْهِ مُبْتَدِعٍ فَقَدْ أَعانَ عَلى هَدْمِ دينِهِ. )مناقب: 187 

 كمك نموده است. كس به صورت بدعتگذار لبخند بزند، به نابود شدن دينش 
هر كس وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 24/1)كافی:  اإلسالمِ دمِی هَى فِعَد سَقَ ه فَرَقَّوَفَ دعۀٍى ذا بِن أتَمَ 188

 نزد بدعتگزاری بيايد و او را احترام نمايد در حقيقت در راه از بين رفتن اسالم تالش نموده است. 
وآله(: هيعلاهللی)صل( پيامبر خدا 537/1: ميزان) إيماناَ و ه أمناًقلبَ اهللُ أَلَه مَلَ غضاًبُ دعۀٌبِ بِن صاحِعَ ضَن أعرَمَ 189

 سازدكسی كه از روی خشم روی برگداند از بدعتگزار خداوند قلب او را پر از امنيت ايمان می
زمانی كه وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 537/1: ميزان) هِی وجهِوا فِ رّ هِاكفَفَ بدعۀٌ بَم صاحِيتُأَإذا رَ 192

 بدعتگزاری را ديديد صورتتان را برای او عبوس نمائيد. 
كسی كه وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 537/1: ميزان. )إيماناَوَ ه أمناًقلبَ اهللُ أَلَمَ ۀٍدعَبِ بَصاحِ  بَن أرعَمَ 191

 امنيت و ايمان.  سازد از احساسبترساند بدعتگزاری را خداوند قلبش را پر می
-( امام صادق )عليه562/16لَا تَصْحَبُوا أَهْلَ الْبِدَعِ وَ لَا تُجَالِسُوهُمْ فَتَصِيرُوا عِنْدَ النَّاسِ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ )وسائل:  195

 ها خواهيد شد. السالم(: با اهل بدعت رفيق و همنشين نشويد چه اين كه نزد مردم مثل يكی از آن
 . 3ف 4حر ج ملحقات  193
 السالم(: همدمی با احمق عذاب روح است. ( امام علی )عليه435صُحْبَۀُ األَحْمَقِ عَذابُ الرُّوحِ. )غرر:  194
السالم(: هر ( امام صادق )عليه192/74يَجْتَنِبْ مُصادَقَۀَ األَحْمَقِ أَوْشَكَ أَنْ يَتَخَلَّقَ بِأَخْالقِهِ. )بحار: وَ مَنْ لَمْ  192

 احمق اجتناب نكند ممكن است اخالق او را بگيرد.  كس از دوستی با
السالم(: هر كس با سبك عقل، دوستی نمايد )عليه( امام علی 418مَنْ وادَّ السَّخيفَ أعْرَبَ عَنْ سَخَفِهِ )غرر:  196

 سبك مغزی خود را آشكار نموده است. 
 قطع ارتباط با احمق دور انديشی است. السالم(: ( امام علی )عليه435قَطيعَۀُ األَحْمَقِ حَزْمٌ. )غرر:  197
( امام علی 522/74مَوْتُهُ )األَحْمَق( خَيْرٌ مِنْ حَياتِهِ وَ سُكُوتُهُ خَيْرٌ مِنْ نُطْقِهِ وَ بُعْدُهُ خَيْرٌ مِنْ قُرْبِهِ. )بحار:  198

دن نزديك ش السالم(: مرگ احمق بهتر از زندگی او و سكوتش بهتر از سخن گفتنش و دوری او بهتر از)عليه
 باشد. می
، إِنِ القَريبَمِنْكَ  إِيَّاکَ وَ صُحْبَۀَ األَحْمَقِ الكَذَّابِ، فَإِنَّهُ يُريدُ نَفْعَكَ فَيَضُرُّکَ، وَ يُقَرِّبُ مِنْكَ البَعيدَ، وَ يُبَعِّدُ 199

كَ وَ إِنْ حَدَّثْتَهُ كَذَّبَكَ، وَ أنْتَ مِنْهُ بِمَنْزِلَۀِالسَّرابِ الَّذى هانَكَ، وَ إِنْ حَدَّثَكَ كَذِبَائْتَمَنْتَهُ خانَكَ وَ إِنِ ائْتَمَنَكَ أَ 
السالم(: از همدمی با ( امام صادق )عليه325يَجِدْهُ شَيْئاً. )امالی طوسی:  يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتىَّ إِذا جائَهُ لَمْ 

زند، آنچه دور است برايت نزديك اند ولی ضرر میخواهد به تو نفع برسدروغگوی احمق پرهيز كن زيرا او می
كند و اگر او به تو اعتماد دهد، اگر به او اعتماد كنی به تو خيانت میو آنچه نزديك است برايت دور جلوه می

پندارد، گويد و اگر تو با او سخن بگويی دروغگويت میكند ذليلت خواهد نمود، اگر با تو سخن بگويد دروغ می
يابد. ر ج آيد چيزی نمیپندارد، و وقتی نزدش میو مثل سرابی است كه فرد تشنه او را آب میاو برای ت

 . 5و  2ف  1ملحقات ح
 . 52ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  522
 . 5ف  9ر ج ملحقات ح 521
-)عليه( امام علی 433بَرٌ بِصاحِبِهِ )غرر: إحْذَرْ مُصاحَبَۀَ كُلِّ مَنْ يُقْبَلُ رأيُهُ و يُنْكَرُ عَمَلُه فإنَّ الصّاحِبَ معتَ 525

ها كه انديشه مورد قبولی داشته ولی رفتارشان مورد پذيرش نيست بپرهيز زيرا رفيق از همدمی با آنالسالم(: 
 كنند. را با رفيق مقايسه می

السالم(: )عليه( امام علی 69عْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ )نهج: نامه احْذَرْ صَحَابَۀَ مَنْ يَفِيلُ رَأْيُهُ وَ يُنْكَرُ عَمَلُهُ فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُ 523
 شناسند. ای ضعيف و عملی ناپسند دارد بپرهيز چه اين كه رفيق را با رفيقش میاز همدمی با كسی كه انديشه

 . خيری در دوست بدگمان نيستالسالم(: )عليه( امام علی 31لَا خَيْرَ فِی صَدِيقٍ ظَنِينٍ )نهج: نامه  524
السالم(: بدكار كسی است ( امام علی )عليه122الشَّريرُ ال يَظُنُّ بِأَحَدٍ خيراً ألنَّه ال يَراه إال بِطَبْعِ نَفْسِه )غرر:  522

 بيند مگر با طبيعت خودش. كه به هيچ كس خوش گمان نيست زيرا او كسی را نمی
السالم(: با كسی كه امام علی )عليه( 418وَ مَعالِيَكَ )غرر:  ال تَصْحَبْ مَنْ يَحْفَظُ مَساوِيكَ وَ يَنْسَی فَضائِلَكَ 526

 كند همدم نشو! هايت را فراموش میها و برتریهايت را حفظ نموده و فضيلتبدی
السالم(: دوستی نكن با كسی كه امام علی )عليه( 418ال تُواخِ مَنْ يَسْتُرُ مَناقِبََك وَ يَنْشُُر مَثالِبَكَ )غرر:  527

 كندارزشمنت را پنهان داشته و عيوبت را پخش می صفات
هركی همتی پايين داشته باشد با او همدم السالم(: امام علی )عليه( 418مَنْ دَنَتْ هِمَّتُهُ فَالتَصْحَبْهُ )غرر:  528

 نشو! 
بحال كسی كه همتش را السالم(: خوشا امام علی )عليه( 448طُوبَى لِمَنْ قَصُرَ هِمَّتُه عَلَى مَا يَعْنِيهِ )غرر:  529

 شود محدود نمايد. )اهداف در زندگيش را( در چيزی كه مربوط به او می
السالم(: امام علی )عليه( 448أْتعَبُ النّاسِ قَلْبَاً مَْن عَلَتْ هِمَّتُُه َو كَثُرَْت مُروءَتُهُ وَ قَلَّتْ مَقْدَرَتُُه )غرر:  512

هايشان بلند است و خصوصيات انسانی فراوانی نيز دارند ولی تها هستند كه همها آنرنجورترين انسان
 هايشان اندک استتوانمنی

 السالم(: دوستی با افسرده وجود ندارد. امام علی )عليه( 418ال خُلَّۀَ لِمَلولٍ )غرر:  511
 آورد. فسرده دوام میالسالم(: به ندرت دوستی با اامام علی )عليه( 455قَلَّمَا تَدُومُ خُلَّۀُ المَلولِ )غرر:  515

 كند. السالم(: افسردگی دوستی را خراب میامام علی )عليه( 419* المَلَلُ يُفْسِدُ األُخُوَّةَ )غرر: 
السالم(: زشتی سخن ارزش فرد را ( امام علی )عليه553* سُوءُ المَنْطِقِ يُزْرى بِالْقَدْرِ وَ يُفْسِدُ األُخُوَّةَ. )غرر: 

 كند. را خراب میپست نموده و دوستی 
السالم(: هر كس با ضد خودش رفاقت امام علی )عليه( 435مَنْ قَارَنَ ضِدَّهُ كَشَفَ عَيْبَهُ وَ عَذَّبَ قلبَهُ )غرر:  513

 كند عيبش را آشكار نموده و قلبش را عذاب داده است. 
اره كسی كه نسبت به تو بی ميل است، السالم(: درب( امام علی )عليه85التَرْغَبَنَّ فى مَنْ زَهِدَ فيكَ. )تحف:  514

 رغبت نداشته باش. 
 . 5ف  12حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  512
 يْهِأَنَّ لَيْسَ للَّهِ عَلَالتُجالِسِ األَغْنِياءَ فَإِنَّ العَبْدَ يُجالِسُهُمْ وَ هُوَ يَرَى أَنَّ للَّهِ عَلَيْهِ نِعْمَۀٌ فَما يَُقومُ حَتَّى يَرَى  516
كند السالم(: با ثروتمندان همنشينی نكن زيرا كه انسان ابتداء تصور می)عليه ( امام باقر194/74ۀٌ. )بحار: نِعْمَ

كند خداوند هيچ نعمتی به او نداده ها، احساس میخداوند به او نعمت داده است ولی در ادامه مجالست با آن
 است. 

( پيامبر خدا 35/5سُولَ اللَّهِ ما المَوْتى؟ قالَ كُلُّ غَنِىٍ أَطْغاهُ غِناهُ. )ورّام: إِيَّاكُمْ وَ مُجالَسَۀُ الْمَوْتى. قيلَ يا رَ 517
از مجالست با مردگان بپرهيزيد، سؤال شد كه مردگان چه كسانی هستند؟ فرمود: هر وآله(: هيعلاهللیصل)

 ثروتمندی كه ثروتش او را به نافرمانی وادارد. 



  13 دوست انتخاب

 سان نمى ساند، دوستى با اين چنين فردى از بنيادى آنكه نفعى به آخرت ان ر
 .518سست برخوردار خواهد بود

صيت شخ سخن گفتيم كه ارتباط با آنتا اينجا برايتان از  ست، زيرا موجبها زيهايی   انبار ا
صيتی با آنبويی و همهم شود كه فرد در مكان متعفّن باعث اين میشود. بودن ها میشخ

 . 519بوی ناخوشايندی بگيرد!

 خطرناكترين دوستان
سانهايی كه بايد از رفاقت با آن ست را ها پرهيز نمود افردر بين ان ستِ احمق، درجه نخ اد پ

كه باخويشددانش قطع ارتباط های بعد، دروغگو، فاسددق، بخيل و آنو در رتبه 552دارا هسددتند
؛ و در عوض 555با اينان منع شده است 551دارند. حتى سخنى بيش از سالمنموده است، قرار 

 .553ها عبوس برخورد نمودتوصيه شده است كه بايد با آن

 جذب نمودن و جذب شدن
شيد كه جذب نكردن افراد فوق به معن شته با ست كه مجذوب آنتوجه دا د ها نبايای اين ني

سانی هرچند هم 554شد  شتن. هر ان ست دا شدن و دو ست بين محبوب  ؛ چه اين كه فرق ا
دارد و دارندگان اين اوصاف را خودش دارای صفات ارزشمند نباشد، اين صفات را دوست می

شتی كه دارد اظهار نكند بمی صيات ز صو ستی را به خاطر خ ضستايد؛ هرچند اين دو د لكه 
 .552 آن را ابراز دارد

شما بپرسيد با اين حساب ديگر نمى شود اين گونه هم شايد  شايد ب شت؟!،  شود دوستى دا
شددما  صددفات زشددتی هسددتند، تنهايىنتيجه گرفت؛ اگر اطرافيان شددما دارای اين چنين 

تواند تنهايى انسان را عالج . زيرا بودن با اين افراد نمى556از انس گرفتن شما است خطرتركم
گونه شود آنخوردن در قيامت مى و از همه بدتر انس گرفتن با اينان موجب حسرت 557كند

راهی راه پيامبر نگشتم؟!، چرا با فالنى گويد: اى واى! چرا گزد و میكه فرد دست خود را می
 .558دوست شدم؟!

 دوست بی نقص!
ست مى شيد كه وقتى به دنبال دو شته با صگرديد، پى فردى توجه دا شيد كه هيچ نق ى نبا

و هر كس  531درست مثل گوگرد سرخ532، چون اين فرد يافت شدنى نيست559نداشته باشد 
پس بايد با توجه به ميزان كمال يك  535ترين سددفر را بپيمايدآن باشددد بايد طوالنی در پی

 تر توضيح خواهيم داد(. نمود. )در اين باره ان شاء اهلل بيشفرد، حدود رفاقت با او را معين 

                                                 
تَعَالَی دُکَ مَنْفَعَۀً فى دينِكَ فَالتَعْتَدَّنَّ بِهِ فَالتَرْغَبَنَّ فى صُحْبَتِهِ، فَإِنَّ كُلَّ ما سِوَى اللَّهِ أُنْظُرْ كُلَّ مَنْ اليُفي 518

السالم(: دقّت كن كه هر كس كه نفعی برای دينت نداشت ( امام صادق )عليه52مُضْمَحِلٌّ وَخيمٌ عاقِبَتُهُ. )قرب: 
بودن با او نداشته باشی چه اين كه هرچه غير خداست از بين رفتنی است و  به او اتكاء نكنی و رغبتی برای

 عاقبتی وخيم در پيش دارد. 
السالم(: از همراهی ( امام علی )عليه431صُحْبَۀُ األشْرارِ تَكْسِبُ الشَّرَّ كَالرِّيحِ اِذا مَرَّتْ بِالنَّتِنِ حَمَلَتْ نَتِنَاً. )غرر:  519

 آيد مانند باد كه هروقت از كنار تعفّنی عبور كند با خود تعفن همراه خواهد داشت. ها بدی به دست میبا بد
السالم(: همه فرارت را بگذار برای فرار كردن ( امام علی )عليه526إِفْرِرِ الْفِرارَ كُلَّهُ مِنَ اللَّييمِ األَحْمَقِ. )تحف:  552

 از احمق فرومايه. 
 ( سالم را برای همه اظهار كن. 144/5فی: أفْشِ السَّالمَ فِی العالَمِ )كا 551
 6ف  1حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  555
السالم(: بهترين عمل اين ( امام علی )عليه154/5خَيْرُ العَمَلِ أَنْ تَلْقى أَهْلَ المَعاصى بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ. )ورّام:  553

 های فرورفته برخورد كنی! است با معصيتكاران با صورت
-عليه( امام سجاد )472اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ نَفْسِی... مُحِبَّۀً لِصَفْوَةِ أَوْلِيَائِكَ مَحْبُوبَۀً فِی أَرْضِكَ و سَمائِكَ )اقبال:  554

فرمايد: خداوندا... من را عالقمند دوستان انتخاب شده ات قرار بده و در زمين در زيارت امين اهلل می (السالم
 م نما! و آسمانت دوست داشتني

 5ف  2حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  552
تر باش از بودن السالم(: با تنهايی مأنوس( امام علی )عليه431كُنْ بِالْوَحْدَةِ آنَسَ مِنْكَ بِقُرَناءِ السُّوءِ. )غرر:  556

 با نزديكان بد. 
كسی برای دوستی -الم(: بدترين احساس بیالس( امام علی )عليه166/71أَوْحَشُ الوَحْشَۀِ قَرينُ السَّوءِ. )بحار:  557

 های بد است. با انسان
خِذْ فُالناً خَليالً. يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنى اتَّخَذْتُ مَع الرَّسُولِ سَبيالً، يا وَيْلَتَى لَيْتَنى لَمْ أَتَّ 558

ای كاش فالنی  شدم،ای كاش همراه پيامبر می گويد:می گزد دستانش را،(. روزی كه ستمگر می58)فرقان: 
 گزيدم. را به عنوان دوست برنمی

السالم(: كسی كه دوست ( امام صادق )عليه578/72مَنْ لم يُواخِ إال مَن ال عيبَ فيه قَّلَ صديقُه )بحار:  559
 دارد. ها كه هيچ عيبی نداشته باشند دوستان كمی شود مگر با آننمی

السالم(: هر كس به دنبال دوستی ( امام علی )عليه454نْ طَلَبَ صَديقَ صِدْقٍ وَفِيّاً طَلَبَ مَا اليُوجَدُ. )غرر: مَ 532
 كامال صادق و با وفا بگردد، به دنبال چيزی است كه يافت نشدنی است. 

  52حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  531
السالم(: دورترين سفر را ( امام علی )عليه413فی ابْتِغاءِ أخٍ صالحٍ )غرر: أبعَدُ الناسِ سَفَراً مَنْ كانَ سَفَرُه  535

 مردمانی خواهند داشت كه به دنبال دوستی فرزانه باشند. 



  11 متحان دوستا

 جذب

رسد. بهتر است پيش دستی نموده وست مناسبى پيدا نموديد نوبت به جذب او مىحال كه د
 :  533و كار جذب را شما آغاز نماييد

 مورد(  52آنچه موجب جذب ديگران است )
آنچه باعث محبّت ديگران است در دو بخشِ صفات اخالقی و خصوصيات رفتاری جذّاب قابل 

 سی است: برر

 مورد( 11صفات اخالقی جذّاب )
تر باشددد اى كه نرم، زيرا هر شدداخه532. يعنى خود را از آنچه دارد كمتر ببيند534تواضددع .1

)نگاه كنيد به پيوسدددت،  536.هاى زيادترى خواهد گرفتها و برگاطرافش را شددداخك
 صفات متواضع(.

گونه كه اسددالم تواند آن. در دامنه اين آگاهی، فرد می537آگاهی انديشددمندانه از اسددالم .2
ستهعزيز می سيده و پلّكان ترقّی خواهد، رفتار كند تا آنجا كه به خوا های متعالی خود ر

 .  538نمايدرا يكی پس از ديگری طی 

سانی. اين خوش539بين بودن به ديگرانخوش .3 ضيلت ان شترين ف  542بينی به عنوان با ارز
و در مقابل، بدبينی موجب رميدن از  541نشدان از صدفای دل و بالندگی ايمانی فرد دارد

 .545شودهمه و عزلت فرد می

 .543وفای به عهد .4

 .544هانداشتن احتياط نسبت به همه گنا .5

 . )نگاه كنيد به پيوست، صفات كريم(.542كرامت طبع .6

 .546بردباری .7

 .547ترک حسادت .8

 .548ت خود دانستنهاخويیِ ديگران را، مربوط به اشتبادرشت .9

 .549صميمی بودن با مردم .11

 . 522اظهار بی نيازی از اموال مردم .11

 مورد(  9خصوصيات رفتاری جذّاب )
 .521استهعلتى متنفّر شد اظهار دوستى. خصوصاً به كسى كه از ما به هر .1
، نشان 523ترين صفت اخالقی است. وجود اين خصوصيت كه ارزشمند525داشتن سخاوت .2

و بالطّبع ديگران نيز او را دوسددت  524از اين دارد كه خداوند به صدداحب آن محبّت دارد
 خواهند داشت. 

توان . با ايثار و گذشدددتن از آنچه كه خود به آن نيازمندتر اسدددت، می522ايثار نمودن .3
 .526تری را جذب نمودهای كاملانسان

های اين چنينی را . هر چند كار527های خوب كه مردم از آن نفع ببرندانجام دادن كار .4
سانخو ست برای همه ان ست نمی528ها انجام دادب ا توان افراد ذيل را از ، ولی بايد دان

 جذب نمود: -های ديگر و حتی از راه -اين طريق 

 افرادی كه قابل جذب نيستند
 529ناسپاس  . 
 562فرومايه  . 
 561رذل  . 
 565اصل و نسببی . 

                                                 
السالم(: برترين مردم كس است كه آغاز به ( امام علی )عليه413افضَلُ الناسِ مِنْه مَنْ بَدَأَ بِالمودّة )غرر:  533

 اظهار دوستی نمايد. 
 السالم(: ثمره فروتنی محبّت است. ( امام علی )عليه549الُِْمحَبَّۀُ. )غرر:  ثَمَرَةُ التَّواضُعِِِِِِِِِِِِِِِ 534
السالم(: اگر ( امام علی )عليه549إِذا أَرَدَْت أَْن َتعْظُمَ مَحاسِنَكَ عِنْدَ النَّاسِ فَالتَعْظُمْ فى عَيْنِكَ. )غرر:  532

 ها را بزرگ نبين! لوه كند آنهايت نزد مردم بزرگ جخواستی خوبی
السالم(: هر كس ( امام علی )عليه417مَنْ النَتْ عَريكَتُهُ وَجَبَتْ محبّتهُ، مَنْ النَ عُوْدُهُ كَثُفَتْ أَغْصانُهُ. )غرر:  536

 هایهاش نرم باشد شاخكشود، هر كس شاخطبيعت نرمی داشته باشد به طور طبيعی محبوب ديگران می
 رويد. می بيشتری از آن

 شود. السالم(: هر كس فهم دينی پيدا كند زياد می( امام علی )عليه49مَنْ فَقَّهَ فى الدّينِ كَثُرَ. )غرر:  537
السالم(: فهم دينی قيمت هر شیء ( امام جواد )عليه518/1التَّفَقُّهُ ثَمَنٌ لِكلِّ غالٍ و سُلَّمٌ إلى كُلِّ عالٍ )بحار:  538

 نی برای هر رتبه بلندی است. پر قيمتی است و نردبا
السالم(: هركی به مردم خوش گمان ( امام علی )عليه523مَنْ حَسُنَ ظَنُُّه بِالنَّاسِ حازَ مِنْهُمْ الَمحَبَّۀَ. )غرر:  539

 آورد. ها را به دست میباشد دوستی آن
خوش گمانی از برترين  (:السالمليهع(امام علی )525/11: حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ أَفْضَلِ السَّجَايَا )مستدرک 542

 های اخالقی است. خصلت
السالم(: ريشه خوش (امام صادق )عليه173حُسْنُ الظَّنِّ أَصْلُهُ مِنْ حُسْنِ إِيمَانِ الْمَرْءِ وَ سَلَامَۀِ صَدْرِهِ )مصباح:  541

 گمانی ايمان نيكوی انسان و سالمت ذهن اوست. 
السالم(: هر كس خوش گمان نباشد ( امام علی )عليه524وْحَشَ مِنْ كُلِّ أَحَدٌ )غرر: مَنْ لم يُحْسِنْ ظَنَّه إسْتَ 545

 كند. از همه وحشت می
 السالم(: وفاء سبب همبستگی است. ( امام علی )عليه432سَبَبُ اإلِئْتِالفِ الوَفاءُ. )غرر:  543
 1ف  11حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  544
 . 5ف  11حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  542
 . 3ف  11حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  546
السالم(: هركی حسادت را ترک ( امام علی )عليه89مَنْ تَرَکَ الحَسَدَ كانَتْ لَهُ مَحَبَّۀٌ عِنْدَ النَّاسِ. )تحف:  547

 نمايد، جايگاه محبوبی نزد مردم دارد. 
 هُ اللَّ سَهَّلَ ذَلِكَ فَعَلْتَ إِنْ فَإِنَّكَ أَحْدَثْتُهُ لِذَنْبٍ هَذَا فَقُلْ عَنْكَ انْقِبَاضاً وَ ءً)المُسْلِمينَ( جَفَا مِنْهُمْ رَأَيْتَ إِنْ 548

 ئِهِماجَفَ مِنْ يَكُونُ مَا عَلَى تَأْسَفْ لَمْ وَ بِرِّهِمْ مِنْ يَكُونُ بِمَا فَرِحْتَ وَ أَعْدَاؤُکَ قَلَّ وَ أَصْدِقَاؤُکَ كَثُرَ وَ عَيْشَكَ عَلَيْكَ
السالم(: اگر درشت خويی از مسلمانان ديدی و اين كه با تو خشك برخورد ( امام سجاد )عليه559/68)بحار: 

كنند، بگو اين ثمره گناهی است كه خودم انجام دادم، تو اگر اين چنين كنی زندگی را خداوند بر تو آسان می
ها بهرمند شده و ديگر های آنود و از نيكويیشنموده و دوستانت زياد خواهد شد و از دشمنانت كاسته می

 خوری تأسف درشت خوييشان را نمی
السالم(: هر كس با مردم صميمی باشد مردم او را )عليه( امام علی 414مَن تََِألَّفَ النّاسَ أَحَبّوه )غرر:  549

 دوست خواهند داشت. 
السالم(: به مردم اظهار )عليه( امام علی 437بِالمَحَبَّۀِ مِنْهم )غرر:  تَحَبَّبْ إلَی النّاسِ بِالزّهدِ فِيمَا أيدِيهِم تَفُزْ 522

 ها بهره مند شوی. ها است تا از محبّت آنرغبتی نسبت به آنچه در اختيار آندوستی نما با بی
وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 192: إِذا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخاهُ فَلْيُعْلِمْهُ فَإِنَّهُ أَصْلَحُ لِذاتِ البَيْنِ. )جعفريات 521

تر اش را دوست دارد به او اطالع دهد زيرا اين برای حفظ روابط مناسبزمانی كه يكی از شما برادر ايمانی
 است. 

 كند. السالم(: سخاوتمندی محبّت را كِشت می( امام علی )عليه378السَّخاءُ يَزْرَعُ الَمحَبَّۀَ. )غرر:  525
 السالم(: بهترين خصوصيت اخالقی سخاوتمندی است(. ( امام علی )عليه376لسَّجِيَّۀُ السَّخاءُ )غرر: نِعْمَ ا 523
 (:السالمعليه( امام علی )372السخاءُ و الشَجاعَۀُ غرائزٌ شريفۀٌ يَضَعُها اهللُ سبحانَه فيمَنْ أَحَبَّه و امْتَحَنَه )غرر:  524

ها در هر كس كه دوست بدار و او را ی است كه خداوند آنهای ارزشمند)سخاوتمندی و شجاعت طبيعت
 دهد. آزموده باشد قرار می

 توان آزادمنشان را برده ساخت. السالم(: با ايثار می( امام علی )عليه396بِااليثارِ تُسْتَرَقُّ األَحْرارُ. )غرر:  522
السالم(: با عموم مردم با ( امام علی )عليه394)غرر: عامِلْ سائِرَ الناسِ باإلنصافِ و عامِلِ المؤمنينَ باإليثارِ  526

 انصاف رفتار كن! ولی با مؤمنين با ايثار برخورد نما. 
السالم(: )عليه ( امام باقر175/74صَنايِعُ المَعْرُوفِ وَ حُسْنُ البِشْرِ يَكْسِبانِ الَمحَبَّۀَ وَ يُدْخِالنِ الجَنَّۀَ. )بحار:  527
 كنند. و برخورد شاداب داشتن محبّتها را بدست آورده و فرد را به بهشت داخل می های خوب انجام دادنكار
( پيامبر 395/71رأسُ العقلِ بعدَ الدينِ التَّوَدُّدُ إلى الناسِ و اصْطِناعُ الخيرِ إلى كلِّ أحدٍ بِرٍّ و فاجِرٍ )بحار:  528

های خوب، به ر محبّت به مردم و انجام دادن كارنقطه اوج عقل بعد از دين داری، اظهاوآله(: هيعلاهللیصل)خدا 
 خوب و بد است(. 

ها، انجام كار خوب در السالم(: از بزرگترين خطا( امام علی )عليه387اِصْطناعُ الكَفورِ مِن أعظمِ الجُرمِ )غرر:  529
 حق ناسپاس است. 

ای كه لطف السالم(: به اندازه( امام علی )عليه387)غرر: الكَرامۀُ تُفْسِدُ مِنَ اللييمِ بقدْرِ ما تَصَْلحُ مِنَ الكريمِ  562
 سازد. بخشد، فرد فرومايه را تباه مینمودن به كريم او را سامان می

السالم(: نقطه اوج زشتی اخالقی، انجام كار خوب ( امام علی )عليه387رأسُ الرذائلِ اصْطِناعُ األراذلِ )غرر:  561
 در حق اراذل و اوباش است. 

السالم(: ( امام علی )عليه388ءُ إلى مَن يُحْسِنُ إليه )غرر: تَصْطَنِعْ مَن خافَه األصلُ فإنَّ مَن ال أصلَ لَه يُسِی ال 565
 ها كه به او خوبی كنند بدی خواهند نمود. در حق بی اصل و نسب خوبی نكن زيرا او در حق آن
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های خوب را به هايی كه هر انسددانی دارد، كاربنابراين ضددرورت دارد با توجه به محدوديت
صاص دهد كه در عين احتياجآن شند563هايی اخت شی با صفات ارز ، مثل اين كه 564، دارای 

 .567، و يا از روحيه آزادمنشی برخوردار باشند566ر و بركت بودهو اهل خي 562اهل ايمان

 .568 شاداب برخورد نمودن .5

 .569خيرخواهى نمودن حتى نسبت به دشمن .6

 .572خوش زبانی .7

 .571سكوت مناسب .8

 .575دوستی با رفقای دوست و دشمنی با دشمن او .9

حال كه با عوامل جذب آشددنا شددديم ضددروری اسددت بدانيم چه اموری باعث طرد ديگران 
 شود: می

 مورد(  12ديگران است ) آنچه موجب تنفر
توان در دو قسم صفات زشت اخالقِی عوامل طرد و تنفر ديگران را نيز مثل عوامل جذب، می

 های ناپسند بررسی نمود: و رفتار

 مورد(  9های منفور )خُلق
 . )نگاه كنيد به پيوست: صفات متكبر( 573تكبّر .1
 .  574كم صبری .2
 .  572كج خلقی .3
 .576خودپسندی .4
 . 577بخل .5
 .578ايراد گيری .6
 .579های بی موردكنجكاوی .7
 . )نگاه كنيد به پيوست: صفات درشت خويان(. 582خويیدرشت .8
 .581دشمنی با دوستان دوست، يا دوستی با دشمنان او .9

 مورد(  6های منفور )رفتار
 .583كم از دست خواهد داد. چه اينكه فرد شادابيش را كم585رفت و آمد زياد با ديگران .1
 .584صاحب مقامی باال شدن .2
 .582توهين به بزرگان .3
 .586های خالف عرفانجام شتابان كار .4

 .587های غلطانجام مداوم كار .5

                                                 
السالم(: بهترين خوبی چيزی است كه به محتاج مام علی )عليه( ا388خَيْرُ البِرِّ ما وَصَلَ إلى المحتاجِ )غرر:  563

 برسد. 
السالم(: لطفت آنقدر ( امام علی )عليه387إنَّ كَرامتَكَ ال تَتَّسِعُ لِجميعِ الخَلقِ فََتوَخَّ بها أفاضِلَ الخَلقِ )غرر:  564

 ها را به اين منظور برگزيد. گسترده نيست تا به همه مردم برسد، پس برترين
السالم(: نقطه اوج خوبی نمودن، احسان ( امام علی )عليه389رأسُ اإلحسانِ اإلحسانُ إلى المؤمنين )غرر:  562

 در حق مؤمنين است. 
السالم(: همه فضيلت در خوبی نمودن ( امام علی )عليه387جِماعُ الفضلِ فِی اإلحسانِ إلى أهلِ الخيرِ )غرر:  566

 به اهل خير است. 
السالم(: بهترين نيكی چيزی است كه به آزادمنشان ( امام علی )عليه388ما وَصَلَ إلى األحرارِ )غرر: خيرُ البِرِّ  567

 برسد. 
 شود. السالم(: برخورد شاداب، موجب محبّت می( امام علی )عليه434سَبَبُ الَمحَبَّۀِ الْبِشْرُ. )غرر:  568

السالم(: برخورد شاداب؛ آتش دشمنی را خاموش م علی )عليه( اما432* البِشْرُ يُطْفِیءُ نارَ المُعانَدَةِ )غرر: 
 كند. می
السالم(: هر كس دشمنش را با خود سازش ( امام علی )عليه414مَنِ اسْتَصْلَحَ عَدُوَّهُ زادَ فى عَدَدِهِ. )غرر:  569

 شود. دهد بر تعدادش افزوده می
السالم(: هيچ چيز برای قلب ( امام علی )عليه513سانٍ. )غرر: ءٍ أَجْلَبُ مِنْ قَلْبِ االنسان مِنْ لِما مِنْ شَيْى 572

 تر از زبان نيست. ها جذب كنندهانسان
السالم(: سكوت به موقع، دوستی را به دست ( امام رضا )عليه593إِنَّ الصَّمْتَ يَكْسِبُ الَمحَبَّۀَ. )كشف:  571
 آورد. می
 3و  5ف  13حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  575
 السالم(: متكبّر دوستی ندارد. ( امام علی )عليه293لَيْسَ لِلْمتكبّر صَديقٌ. )غرر:  573
 3ف  15حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  574
 . 5ف  15حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  572
 . 1ف  15حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  576
 السالم(: دوستی برای بخيل نيست. عليه( امام علی )593لَيْسَ لِبَخيلٍ حَبيبٌ. )غرر:  577
السالم(: هر كس مدام از دوستانش ( امام حسن عسكری )عليه419مَنْ ناقَشَ اإلِخْوانَ قَلَّ صَديقُهُ. )غرر:  578

 آورد. السالم(: انتقاد دشمنی می( امام صادق )عليه312شوند. اإلِنْتِقادُ عَداوَةٌ. )تحف: ايراد بگيرد دوستانش كم می
السالم(: مردم را مورد تفتيش ( امام صادق )عليه369التُفَتِّشِ النَّاسَ عَنْ أَدْيانِهِمْ فَتَبْقى بِالصَديقٍ. )تحف:  579

 فكری قرار نده واال بدون دوست خواهی ماند. 
 كند. السالم(: درشت خويی روابط دوستانه را خراب می( امام علی )عليه419اإلخاءَ )غرر:  يُفْسِدُ الجَفاءُ 582
 . 6و  2ف  13حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  581
گی را السالم(: ديد وبازديد زياد بی حوصله( امام علی )عليه88و  122كَثْرَةُ الزِّيارَةِ تُورِثُ الماَللَۀَ. )تحف:  585

 بدنبال دارد. 
سالم(: كسی كه زياد به ديدار فردی بيايد ال( امام علی )عليه433مَنْ كَثُرَتْ ِزيارَتُهُ َقلَّتْ بِشاشَتُهُ. )غرر:  583

 شود. شادابی او كم می
ای است و السالم(: نه برای دريا همسايه( امام صادق )عليه29لَيْسَ لِلْبَحْرِ جارٌ وَ ال لِلْمَلِكِ صَديقٌ. )فرحۀ:  584

 نه برای پادشاه دوستی. 
 شود. السالم(: هر كس به بزرگان توهين كند كم میامام علی )عليه (436مَنِ اسْتَهانَ بالرجالِ قَلَّ )غرر:  582
السالم(: هر كس در امام علی )عليه (436مَنْ أسرَعَ إلى الناسِ بما يَكرهونَ قالوا فيه ما ال يَعلَمونَ )غرر:  586

 هايی درباره او خواهند زد. هانه حرفپسندند با شتاب عمل كند، مردم ناآگاانجام آنچه مردم نمی
های بی اساسش زياد باشد، السالم(: كسی كه كار( امام علی )عليه485رَ باطلَه لم يُتَّبَعْ حقُّه )غرر: مَن كَثُ 587

 گيرد. های درستش الگو قرار نمیدر كار



   11آيين مهرباني 
  

 امتحان دوست

قرار دهيد موقع آن رسيده است كه دوست انتخاب شده و جذب گشته خود را مورد امتحان 
 شود به او اعتماد نموده و يا او را دوست داشت. تا مشخص شود چقدر می

 هدف از امتحان 
خواهد آن را به دو گوهر ارزشمندی است كه هر دوستی می« محبّت»و « اعتماد»هر يك از 

عتماد تا كجا؟ و محبّت به چه دوسددتش هديه كند، ولی دو سددؤال وجود دارد و آن اين كه: ا
 ميزان؟: 

 كند.آيد مشخص میميزان اعتماد را، معدلِ موادِّ امتحانی كه در پی می 
 های متناسددب با آن، مشددخص ميزان محبّت را، مقدار صددفات انسددانی و ايمانی و رفتار

 نمايد.می
سومی  سئله  ست. ابتداء درباره اينم موضوع مطالبی را  نيز اينجا وجود دارد و آن مهرورزی ا

 پردازيم: كنيم، سپس به دو مسئله ديگر میمطرح می

 حدود مهرورزی 
اسددت و اختصدداص به دوسددتان ندارد و لذا « محبّت»و « اعتماد»ای غير از مهرورزی مقوله

لطف خود توان مثل خداوند، همه را مورد نيازی به امتحان و ارزيابی نيز نخواهد داشددت. می
 ، لطف در: 588قرار داد

 .589أ. برخورد نيكو
 های مالی.ب. رفع مشكالت و كمك

 برخورد نيكو 
با افراد معصددديت كار، كه موعظه و  592گذاردها اثر نمیها در آنبرخورد نيكو در رابطه 

، نه تنها موردی ندارد، 591استگذاری و ترويج تفكرات باطل همچنين آنان كه كارشان بدعت
ضرورتی ايجاب نمايد كه بلكه بايد برعكس با آن سرد برخورد نمود؛ مگر اين كه  ها عبوس و 

ميزانی از برخورد نيكو را به كار بسدددت. )نگاه كنيد به پيوسدددت: مصددداديق برخورد نيكو(. 
 هايی مثل: ضرورت

 595حفظ جان و مال و آبرو. 
 593تأثير ای برای نفوذ وايجاد زمينه. 
 594خويشاوندی فردِ اهلِ معصيت. 

 های مادی كمك
های ذيل برای نيازمندان و يا ، و اولويت592های مالیهای مادی را بايد طبق محدوديتلطف

 مدد جويان تنظيم نمود: 

 های كمك به ديگراناولويت
 596پدرو مادر. 
 597خود و خانواده . 
 598خويشاوندان نيازمند. 
 599همسايگان نيازمند. 
 321خصوصاً رسيدگی به عموم مستمندان به ويژه ايتام 322های متفرقه خيركار. 

 .325ای برخوردار هستندها كه مؤمن باشند از اولويت ويژهو در اين ميان آن
ناخت ميزان هريك از گفتيم برای شددد«. محبّت»و « اعتماد»حال بپردارزيم به دو مسدددئله 

 بايد از دوست امتحان به عمل آورد: « محبّت»و « اعتماد»

   امتحان برای اعتماد
 دو معنا برای اعتماد

، سددپردن 324، آگاهی دادن به اسددرار323اعتماد در مباحث ذيل به معنای اتكاء در مشددكالت
 است.  326و برقرار نمودن ارتباط خانوادگی 322امانات

گيری در ارتباطات مالی اسددت، اين نوع از شددود، آسددانمعنای ديگری كه برای اعتماد می
باشددد، چه اين كه توصدديه اسددالم اين اسددت كه در ايجاد ل نمیاعتماد مد نظر مباحث ذي

ترين آيه . در طوالنی327 انضددباط مالی، نبايد فرقی بين دوسددت و بيگانه و دشددمن گذاشددت
ست تا هرگونه نقل و انتقاالت مالیِ مهم را، ثبت نمايند تا اگر  شده ا سته  قرآن، از همه خوا

                                                 
 (. خداوند به همه جهانيان لطف دارد. 521لكِنَّ اهللَ لَذو فَضْلٍ عَلَی الْعالَمينَ )بقره:  588
ا مَ دَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً قَالَ قُولُوا لِلنَّاسِ أَحْسَنَ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِي 589

سؤال شد امام پاسب دادند:  («83)بقره:  قولوا للناس حسنا»( از تفسير 341/16تُحِبُّونَ أَْن يُقَالَ لَكُمْ )وسائل: 
 ن كالمی كه دوست داريد از مردم در برخورد با خودتان بشنويد سخن بگوييد. با مردم با بهتري

السالم(: بهترين عمل اين ( امام علی )عليه154/5خَيْرُ العَمَلِ أَنْ تَلْقى أَهْلَ المَعاصى بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ. )ورّام:  592
 های فرورفته برخورد شود. است با معصيتكاران با صورت

هر وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 521/4سّم فى وَجْهِ مُبْتَدِع فَقَدْ أَعانَ عَلى هَدْمِ دينِهِ. )مناقب: مَنْ تب 591
 كس در صورت بدعتگذار لبخند بزند، به نابود شدن دينش كمك نموده است. 

السالم(: وظيفه داريد ( امام صادق )عليه527/16: عَلَيْكُمْ بِمُجَامَلَۀِ أَهِْل الْبَاطِلِ تحمّلوا الضَّيْمَ مِنْهُمْ )وسائل 595
 ها را تحمّل نماييد. كه با اهل باطل با ظاهری خوشايند برخورد كنيد تا بتوانيد ظلم آن

امام صادق ( 562/16: لَا يَنَْبغِی لِلْمُؤْمِنِ أَْن يَجْلِسَ مَجْلِساً يُعْصَى اللَّهُ فِيِه وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَْغيِيرِهِ )وسائل 593
ا تواند آن رشود و او نمیالسالم(: برای مؤمن درست نيست كه در مجلسی حاضر شود كه در آن گناه می)عليه

 تغيير دهد. 
هارون الرشيد رفتم و به او سالم كردم و او كنند كه: روزی من نزد نقل می (السالمعليهاما موسی كاظم ) 594

ای امير مومنان!  دارند؟!! من گفتم:ها را دريافت میخليفه كه مالياتای موسی! دو پاسخم را داد و بعد گفت:
دهم از اين كه گناهی را با گناهی ديگر پاسب گويی و سخن دشمنان ما را قبول تو را در پناه خداوند قرار می

بت يشاوندی نسها به ما بستند! اگر برای خودت خودانی كه بعد از رحلت رسول خدا چه دروغكنی، تو يقيناً می
بينی اجازه بده تا برايت از پيامبر خدا حديثی را نقل كنم كه اين حديث را پدرم از پدرانش به رسول خدا می

، «گرددرَحِم زمانی كه تماس با رَحِم بگيرد هيجانزده می»فرمايند: از جدم برايم نقل نموده است، حضرت می
ارون گفت: نزديك بيا، و من نزديكش رفتم و او دستم را گرفت هدستم را بگير! خداوند من را قربان تو كند! 

 ای موسی! بنشين، دچار و من را به خودش چسباند و مدّتی طوالنی دستانش را به گردنم آويخت و بعد گفت:
مشكلی نخواهی شد، من نگاهش كردم به يكباره چشمانش به اشك نشست و سپس گفت: راست گفتی، جدت 

هايم به طپش افتاد تا حدی كه مهربانی بر من چيره س كردم خونم به حركت آمد و رگنيز راست گفت، احسا
 ( 81/1: گشت و از چشمانم اشك جاری شد... ، )عيون

 كنند كه چه چيز انفاق كنند؟ بگو: ميانه. (. از تو سؤال می519يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ )بقره:  592
 1ف  14حديث« خاص»ستندات رجوع كنيد به م 596
 . 5ف  14حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  597
 . 3ف  14حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  598
 . 4ف  14حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  599
 . 2ف  14حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  322
رٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَ األَِْقْرَبِينَ وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْ 321

د كنيد برای والدين باشكنند كه چه چيز انفاق كنيم؟ بگو: آنچه از اموال انفاق میاز تو سؤال می(. 512)بقره: 
 گان. ماندو برای خويشان و ايتام و مستمندان و راه

 وَ لَا نَبِیٌّ مُؤْمِناً حَتَّى يُشْبِعَهُ لَمْ يَدِْر أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِی الْآخِرَةِ لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ مَنْ أَطْعَمَ 325
كه سير السالم(: هر كس مؤمنی را غذا دهد تا اين ( امام صادق )عليه521/5مُرْسَلٌ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ )كافی: 

گان مقرب دانند كه برای او چه اجری در آخرت هست! نه فرشتهشود هيچ يك از مخلوقات خداوند نمی
 داند. دانند و نه پيامبران مرسل، تنها خداوندِ صاحب جهانيان میمی
السالم(: زمانی كه يكی ليه( امام صادق )ع126إِذا ضاقَ أَحَدُكُمْ فَلْيُعْلِمْ أَخاهُ وَ اليُعينُ عَلى نَفْسِهِ. )مشكاة:  323

 از شما دچار تنگدستی شد بايد به دوستش اطالع دهد و برخودش سخت نگيرد. 
السالم(: ( امام علی )عليه352مِنْ توفيقِ الرجلِ وَضْعُ سِرِّه عِنْدَ مَن يَسترُهُ و إحسانُه عندَ مَن يَنْشُره )غرر:  324

نزد كسی بگذارد كه آن را پوشانده و احسان به كسی نمايد از جمله توفيقات يك انسان اين است كه سرّش را 
 كه آن را برای ديگران نقل كند. 

كند السالم(: كسی كه رازش را از تو مخفی میامام علی )عليه( 419مَنْ حَصَّنَ سِرَّه مِنْكَ فَقَدِ اتَّهَمَكَ )غرر:  *
 تو را متّهم )به عدم رازداری( نموده است

ى أَمَانَۀٍ كَانَ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِ اللَّهِ كَذِباً إِذَا حَدَّثَ وَ خُلْفاً إِذَا وَعَدَ وَ خِيَانَۀً إِذَا ائْتُمِنَ ثُمَّ ائْتَمَنَهُ عَلَ مَنْ عَرَفَ مِنْ 322
السالم(: كسی صادق )عليه( امام 19/14حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ َيبْتَلِيَُه فِيها ُثمَّ لَا َيْخلُفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَأْجُرَهُ )مستدرک: 

ای از بندگان خداوند، شناختی )منفی( پيدا نمود: )به اين صورت كه( وقتی آن فرد سخنی كه در رابطه با بنده
ای داد خُلْف وعده كرد، و زمانی كه مورد اطمينان قرار گرفت خيانت نمود؛ آنوقت گفت دروغ گفت، وقتی وعده

خداوند اين حق را دارد كه او را مبتال به مشكل نمايد و سپس اين مشكل  به اين فرد )دوباره( اطمينان نمود،
 را نيز حل نكند و هيچ پاداشی برايش در نظر نگيرد. 

السالم(: خارج نمودن ( امام علی )عليه422لَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ )نهج:  326
 زنان از منزل، بدتر از داخل نمودن فرد غير قابل اطمينان به منزل نيست.  )غير ضروری(

 ها معامله نماييد. ها معاشرت كنيد و مثل بيگانهعاشِروا مُعاشَرَةَ اإلخوانِ، عامِلوا مُعامَلَۀَ األجانِبِ )مثل برادر 327
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اختالفی پيش آمد، مدرک قابل قبولی، مورد اسدددتناد قرار گيرد و اختالف با حداقل تبعات 
 .329تر از نوشتن يك سند قابل قبول سختگيری نمود. منتها نبايد بيش328منفی مرتفع گردد

يد نمود با به د 312قبل از امتحان، هيچ اطمينان و اعتمادی ن هد و اال پشددديمانی  بال خوا ن
تر آورده و تواند داشددته باشددد، پايينو دوسددتی را از همان مقدار نفعی هم كه می 311داشددت

 تدريجاً آن را از بين خواهد برد.

 مورد(  8مواد امتحانی برای اعتماد )
 313اساسو يا بی 315آورآل، كسی است كه هنگام خشم، از سخنان رنجهدوست ايدخشم.  .1

 .314پرهيز نموده و رابطه دوستی را سرد نكند
و يا  312های اقتصددادیخواری. دوسددت خوب، كسددی اسددت كه با از بين رفتن موقعيت .2

 ، خللی در ارتباطات دوستانه ايجاد نكند.316اجتماعیِ دوستش
ست خود، با او همدردی  .3 صيبتِ دو ست كه هنگام م شمند، فردی ا ست ارز صيبت. دو م

 .317نمايد
ست مالی دوستش، او را نااميد  .4 ست كه هنگام درخوا سخاوت. دوست پسنديده، كسی ا

 .318نسازد
ست كه پس از گر .5 ستی ا ست مؤمن، دو فتن امانت، آن را در موعد مقرر امانت داری. دو

 .319بدون كم و كاست برگرداند
باشد هايی كه بر خالف ميلش میهمكاری. دوست همراه، دوستی است كه حتی در كار .6

 .352نيز همراهی الزم را داشته باشد
سددت كه همراه با اشددتياق، دعوت به خوردن غذا را قبول دعوت. دوسددت خوب، فردی ا .7

 .351كندقبول می

و سفر مهمترين ماده امتحانی است.  355توان در سفر شناختسفر. دوست واقعی را می .8
 )نگاه كنيد به پيوست، آداب سفر(.

 امتحان برای محبّت 
ها به طور ا خود، آفريده اسددت! بدين معنا كه آنها را، هم احسدداس بخداوند، همه انسددان

ها هسددتند. به انسددان قدرت تشددخيص بسددياری از ها و بيزار از بدیطبيعی راغب به خوبی
 353زشتيها و نيروی پرهيز از آنها را داده شده است.

سته شود، كه دارای خوا سان  سی وارد قلب و دل ان هايی مغاير با فطرت خدايی حال اگر ك
 .352شود، يقيناً فرد مقابل، دچار احساس تناقض شده و آرامش از او سلب می354باشد

لذا برای حفظ آرامش درونی، بايد ارزيابی دقيقی، از كسدددانی كه قرار اسدددت مورد عالقه و 
شود آن شخص  شند، انجام گيرد؛ تا م شاخص ما با صفات ايمانی و محبّت  ها تا چه حدّ از 

توانند در مسير رشد، خيرخواه و ايثارگر و كمك ن كه چقدر میانسانی برخوردار هستند؛ و اي
 .356كننده ما باشند

 عشق مجازی
هدف. ، راهی شدن براى رسيدن به يك 357داشتن دوست، اولين گام برای راهی شدن است 

 اس آرامش: اين هدف يا رشد و تكامل است و يا راحتی و احس
 در آن صددورت بايد مواظب بود تا دوسددتی به افراط 358اگر هدف رشددد معنوی باشددد ،

ستی شود زيرا در دو شيده ن سته ك ست، ب شم و گوش به روی معايب دو شديد، چ های 

                                                 

لٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ ال يَأْبَ كاتِبٌ يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَ 328
ی انَ الَّذِ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِْن كأَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُْملِلِ الَّذِی عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ ال 

كُمْ وا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِعَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها أَوْ ضَعِيفاً أَوْ ال يَسْتَطِيع أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُ 
تَضِّلَ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا األُِْخْرى وَ ال فَإِنْ لَْم يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ 

هادَةِ دَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّيَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ ال تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْ
ا إِذا تَبايَعْتُمْ ها وَ أَشْهِدُوأَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أاَلَّ تَكْتُبُووَ أَدْنى أَالَّ تَرْتابُوا إاِلَّ 

ءٍ عَلِيمٌ )بقره: هُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَیْوَ ال يُضَارَّ كاتٌِب وَ ال شَهِيدٌ وَ إِْن تَفَْعُلوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّ
(. اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنگامى كه بدهى مدّت دارى )به خاطر وام يا داد و ستد( به يكديگر 585

پيدا كنيد، آن را بنويسيد! و بايد نويسنده اى از روى عدالت، )سند را( در ميان شما بنويسد! و كسى كه قدرت 
دارد، نبايد از نوشتن، همان طور كه خدا به او تعليم داده، خوددارى كند! پس بايد بنويسد، و آن بر نويسندگى 

كس كه حق بر عهده اوست، بايد امال كند، و از خدا كه پروردگار اوست به پرهيزد، و چيزى را فروگذار ننمايد! 
است، يا )به خاطر الل بودن،( و اگر كسى كه حق بر ذمه اوست، سفيه يا )از نظر عقل( ضعيف )و مجنون( 

توانايى بر امال كردن ندارد، بايد ولى او )به جاى او،( با رعايت عدالت، امال كند! و دو نفر از مردان )عادل( خود 
را )بر اين حق( شاهد بگيريد! و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن، از كسانى كه مورد رضايت و اطمينان 

! )و اين دو زن، بايد با هم شاهد قرار گيرند،( تا اگر يكى انحرافى يافت، ديگرى به شما هستند، انتخاب كنيد
ها را )براى شهادت( دعوت مى كنند، خوددارى نمايند! و از او ياد آورى كند. و شهود نبايد به هنگامى كه آن

ت ن، در نزد خدا به عدالنوشتن )بدهى خود،( چه كوچك باشد يا بزرگ، ملول نشويد )هر چه باشد بنويسيد(! اي
نزديك تر، و براى شهادت مستقيم تر، و براى جلوگيرى از ترديد و شك )و نزاع و گفتگو( بهتر مى باشد، مگر 
اينكه داد و ستد نقدى باشد كه بين خود، دست به دست مى كنيد. در اين صورت، گناهى بر شما نيست كه 

قدى( مى كنيد، شاهد بگيريد! و نبايد به نويسنده و شاهد، آن را ننويسيد. ولى هنگامى كه خريد و فروش )ن
)به خاطر حقگويى،( زيانى برسد )و تحت فشار قرار گيرند(! و اگر چنين كنيد، از فرمان پروردگار خارج شده 

 ايد. از خدا به پرهيزيد و خداوند به شما تعليم مى دهد، خداوند به همه چيز داناست
السالم(: هر كس ( امام صادق )عليه539دَهُ أَوْثَقُ مِنْ أَخيهِ المُسْلِمِ فَأَنَا مِنْهُ بَرىءٌ )ثواب: مَنْ كانَ الرَّهْنُ عِنْ  329

 آورتر باشد من از او بيزارم. كه رهن از برادر ايمانيش برايش اطمينان
السالم(: اطمينان نمودن به هر يه( امام علی )عل5/ 597الطُمأْنينَۀُ الى كُلِّ أحَدٍ قَبْلَ اإلِخْتِبارِ عَجْزٌ. )ورّام  312

 كسی قبل از امتحان نمودن او نشان ناتوانی فرد است. 
السالم(: تدبير نمودن قبل از كار موجب ايمنی ( امام علی )عليه324التدبيرُ قبلَ العَمَلِ يُؤْمِنُ النِّدَمَ )غرر:  311

 از پشيمانی است. 
( امام صادق 368ها فَأَعِدَّهُ لِنَفْسِكَ. )تحف: يَقُلْ فيكَ مَكْرُومَرَّاتٍ فَلَمْ  مَنْ غَضِبَ عَلَيْكَ مِنْ إِخْوانِكَ ثَالثَ 315

السالم(: هر كس از دوستانت سه بار از تو خشمگين شد و سخن رنج آوری بر زبان جاری نكرد او را برای )عليه
 خودت نگهدار. 

 1ف  16حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  313
( امام 327أَنْ تَعْلَمَ صِحَّۀَ ما عِنْدَ أَخيكَ فَاغْضِبْهُ فَإِنْ ثَبَتَ لَكَ عَلى المَوَدَّةِ فَهُوَ أَخُوکَ. )تحف: إِذا أَرَدْتَ  314

السالم(: زمانی كه بخواهی از سالمت دوستيت آگاه شوی، دوستت را خشمگين كن! اگر همچنان صادق )عليه
 ت. بر دوستی با تو ثابت ماند، او واقعاً دوست توس

دوستی كه وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 587/46فَقِيراً. )بحار:  يَقْطَعُكَ وَ غَنِيّاً يَرْعَاکَ أَخٌ الْأَخُ بِئْسَ 312
ی سازد، دوست بدكند و به وقت تنگدستی ارتباطش را با او قطع میمراعات رفيقش را هنگام ثروتمندی می

 است. 
السالم(: زمانی كه قدرت از بين ( امام علی )عليه454بَيَّنُ الصَّديقُ مِنَ العَدُوِّ. )غرر: عِنْدَ زَوالِ القُدْرَةِ يَتَ 316
 شود. رود، دوست از دشمن شناخته میمی
السالم(: مردم ( امام علی )عليه12/72اليُعْرَفُ النَّاسُ إاِلَّ بِاإلِخْتِبارِ فَاخْتَبِرْ... صَديقَكَ فى مُصيبَتِكَ... )بحار:  317

شود... ادامه حديث هايی كه بر تو وارد میشوند لذا بيآزما... دوستت را در مصيبتتنها با آزمودن شناخته می
 در پيوست. 

 1ف  12 حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  318
 . 5ف  12حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  319
 . 3ف  12حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  352
السالم(: بيازما محبّت فردی را ( امام صادق )عليه584/54الرجلِ باكْلِه مِنْ طَعامِ أخِيه )وسائل: إعْتَبِرْ حُبَّ  351

 به خوردنش از غذای دوستش. 
 . 3ف  16حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  355
 .شناساند پس راه معصيت و گناه و تقوى و پرهيزكاريش را باو( 8. )شمس: فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها 353
فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ  فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی 354

كن، با همان  پس روى خود را با گرايش تمام به حقّ، به سوى اين دين( 32)روم:  أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ
سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرينش خداى تغييرپذير نيست. اين است همان دين پايدار، ولى 

 دانند.تر مردم نمىبيش
: غَيْرِهِ. )علل حُبّ فَأَذاقَها اللَّهُ عَنِ المُفَضَّلِ قالَ سَئَلْتُ أَباعَبْدِاللَّهِ عَنِ العِشْقِ قالَ: قُلُوبٌ خَلَتْ عَنْ ذِكْرِ اللَّه  352

هايی كه از ياد خداوند تهی السالم( درباره عشق سؤال شد حضرت پاسب دادند: قلب( از امام صادق )عليه142
 چشاند. ها میگشته است و لذا خداوند محبّت غير خودش را به آن

 فِی اهللِ و التََِّعاوُنِ عَلى طاعۀِ اهللِ و التَّناهِی عَن مَعاصِی تَبْتَنِى األُخُوَّةُ فِی اهللِ عَلى التَّناصُحِ فِی اهللِ و التَّباذُلِ 356
السالم(: دوستی در راه خداوند مبتنی بر ( امام علی )عليه455اهللِ و التََِّناصُرِ فِی اهللِ و إخالصِ المَحبّۀِ )غرر: 

اطاعت خداوند، نهی  خيرخواهی نمودن در راه خداوند، بذل و بخشش نمودن در راه خداوند، كمك نمودن در
 نموده از معاصی خداوند، ياری نمودن در راه خداوند و خالص نموده محبّت است. 

 رفيق را بياب سپس راه را. وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 327الرَّفيقُ ثُمَّ الطَّريقُ. )محاسن:  357
( پيامبر خدا 1/ 584اً أِنْ نَسِىَ ذَكَّرَهُ وَ أِنْ ذَكَرَ أعانَهُ. )عوالى: أِذا أَرادَ اللّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً جَعَلَ لَهُ وَزيراً صالِح 358

سازد كه اگر خداوند را وقتی خداوند بخواهد به كسی خوبی كند فردی را همراهش میوآله(: هيعلاهللیصل)
 ياری كند. فراموش نمود به يادش بياورد و زمانی هم كه به ياد او بود، برای اطاعت از خداوند او را 



   18آيين مهرباني 
شد ست نمیو آن 359خواهد  شنوقت دو دو شدِ بهتر،  332دتوانند آينه يكديگر با و برای ر

 .331به يكديگر كمك نمايند
  شداگر هدف از دوستی، آرامش يافتن از غصه های آن را ، باز بايد مرز335های زندگی با

شی هرزه پيدا نكند و راه افراط را پيش نگيرد نگه شت تا محبّت، روي ال آنچنان و ا 333دا
 332، كه خواب را از چشم و راحت را از جان خواهد ربود334باعث رنج و عذاب خواهد شد

 . 336ها كه بر سر فرد نخواهد آورد!و چه
ست هرچه با تقواتر سالم 337عزيزان! دو ستيش  و ايثار و فداكاری برای او  338تر و پر ثمرتردو

. وقتی دوسددتی بر محوری غير از تقوا و خدا گردش كند، يقيناً در 339خواهد بودارزشددمندتر 
 . 342های زندگی، راه غير خدا برگزيده خواهد شددو راهی

های رنج آوری كه در عشددق وجود دارد، احسدداس غير های مداوم و توقّعدر كنار كشددمكش
 .341 ستترين درد عشق اجاودانگی عشق و انتظار هجران، سخت

ست و ازلی 345های عميق دل، بايد حقيقتی جاويد را جای دادآری در اليه سرمد ا و  343كه 
 .344هر حقيقت ديگری بايد در طول او قرار گيرد تا بماند

 نتيجه امتحانِ اعتماد و محبّت
سياری از آنقبل از امتحان می صيات يك رفيق را در ظاهر توان حدس زد كه ب صو ها كه خ

هايی باشند. حتی ممكن است چيز 346و رفيقانی نرم خو 342توانند دوستانی صادقدارند، نمی
 .347تر كند تا به يك انسانها را به حيوان نزديكشود كه آن ها هويدااز درون آن

و اين همه بخاطر اين اسددت كه رعايت حقوق دوسددتی آنقدر نيازمند به خودسددازی و رشددد 
 ايت نمايد.توان يافت كه همه اين حقوق را رعانسانی و ايمانی هست كه كمتر كسی را می

توانيد با سدداختن خود، موفّق به يافتن دوسددتانی ارزشددمند شددويد، چون خداوند شددما می
. و در غير 348سددازدهايی را كه از پاكی درون به خوبی برخوردار باشددند با پاكان رفيق میآن

توانيد پس از شناخت، و نه می 349خواهيد شداين صورت نه موفّق به شناخت دوستان خوب 
مانيد و دوسدددتانی كه تنها بدرد بگو و بخند . و آنوقت شدددما می322ها گرديدمجذوب آن

و شددايد دارای ميزانی از نفع دنيوی نيز باشددند، ولی مثل آتشددی هسددتند كه  321خورندمی
 .325 سوزاندرساند و زيادش میكمش نفع می

تر پيشنهاد ، قابل توصيه نيست و بيش324و داشتن محبّت زياد 323و لذا اصل امتحان نمودن
شود تا تالش گردد تا خودِ فرد، مورد اعتماد و محبّت ديگران واقع شود تا اين كه بخواهد می

شبه ديگران اعتماد نموده و به آن شاری دا سر شدها محبّت  . البته اين قانون درباره 322ته با
صورت عكس عمل می شتر مهربانی كند تا توقّع مهرورزی مهرورزی به  كند، يعنی اين كه بي

 .326 از ديگران داشته باشد
  

                                                 
السالم(: )عليه( امام علی 481عَيْنُ الُمحِبِّ عَمِيَّۀٌ عَنْ مَعايِبِ الَمحْبُوبِ وَ أُذُنُهُ صَمَّاءُ عَنْ قُبْحِ مَساويهِ. )غرر:  359

 های او كر است. های محبوب كور است و گوشش نسبت به زشتی بدیچشم دوستدار نسبت به عيب
ى بَصَرَهُ وَ أَمْرَضَ قَلْبَهُ فَهُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنٍ غَيْرِ صَحِيحَۀٍ وَ يَسْمَعُ بِأُذُنٍ غَيْرِ سَمِيعَۀٍ )نهج: خطبه * مَنْ عَشِقَ شَيْئاً أَعْشَ

نمايد، و قلبش را مريض هر كس عاشق چيزی شود چشمانش را شب كور میالسالم(: )عليه( امام علی 129
 شنود. گوشی ناشنوا می نگرد و باگرداند، لذا با چشمی ناسالم میمی
 السالم(: مؤمن آينه مؤمن است. ( امام علی )عليه122/9الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ )مستدرک:  332
 (. برای نيكی نمودن و پرهيزگاری كمك يكديگر باشيد. 2تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى )مائده:  331
 السالم(: دوستان جالی هم و غم هستند. ( امام علی )عليه414غرر: االخوانُ جَالءُ الهمومِ و االحزانِ ) 335
 ورزی زياد روی نكن! السالم(: زمانی كه محبّت می( امام علی )عليه454إِذا أَحْبَبْتَ فَالتكْثِرْ. )غرر:  333
 زحمت باشد. السالم(: نبايد محبّت تو باعث ( امام علی )عليه723اليَكُنْ حُبُّكَ كُلْفاً. )امالی طوسی:  334
السالم(: پنج كس هستند ( امام صادق )عليه223/1الفقيه: خَمْسَۀٌ لَا يَنَامُونَ... الْمُحِبُّ حَبِيباً يَتوقّع فِرَاقَهُ ) 332

 كه خواب ندارند: ... دوستداری كه انتظار فراق محبوبش را دارد. ادامه حديث در پيوست. 
به او گفت من تو را دوست دارم! حضرت در  انی حضرت يوسففرمودند: هم زند (السالمعليه) امام رضا 336

هيچ بر سرم نيامده مگر بخاطر محبّت! خاله ام چون من را دوست « مَا أصابَنی الّا مِنَ الحُبِّ»پاسخش فرمود: 
داشت نسبت دزدی به زد )تا بتواند من را يكسال نزد خود نگهدارد( و پدرم چون من را دوست داشت، برادرانم 

من حسودی كردند، همسرِ عزيز )مصر( من را دوست داشت. كه در نهايت. من را به زندان انداخت. )بحار: به 
15/547 .) 
السالم(: دوستان را به اندازه تقوايشان ( امام علی )عليه536أَحْبِبْ اإلِخْوانَ عَلى قَدْرِ التَّقْوى. )اختصاص:  337

 دوست بدار. 
السالم(: با دوستی در راه خداوند رفاقت ثمر ( امام علی )عليه137ثْمِرُ األُخُوَّةُ. )غرر: بِالتَّواخِى فِى اللَّهِ تُ 338

 شود. بخش می
 . 1ف  52حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  339
ها ها وَ تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَ تُمُوقُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ وَ إِخْوانُكُمْ وَ أَزْواجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْ 342

لَّهُ ال يَهْدِی لها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فِی سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ اوَ مَساكِنُ تَرْضَوْنَ 
دران و فرزندان و برادران و همسران و خويشان و اموالی را كه بدست بگو: اگر پ ( 54الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ )توبه 

هايی كه مورد پسند شماست از خداوند و پيامبر او و جهاد ترسيد كساد شود و خانهآورده ايد و تجارتی كه می
ا رتر دوست داريد پس انتظار كشيد تا فرمان الهی برای شما صادر شود، خداوند گروه فاسق در راه او بيش

 كند. خاص. نمیهدايت. 
 السالم(: هجران عقوبت عشق است. ( امام علی )عليه11/72الهِجْرانُ عُقُوبَۀُ العِشْقِ. )بحار:  341
السالم(: قلب قرقگاه الهی است ( امام صادق )عليه182القلبُ حَرَمُ اهللِ فال تُسْكِنْ حَرَمَ اهللِ غيرَ اهللِ )جامع:  345

 وند را جای داد. پس نبايد در آن غير خدا
 (. او اول است و آخرست. 3هُوَ األوَّلُ و اآلخِرُ )حديد:  343
السالم(: دوستی فرزندان آخرت بخاطر دوام ( امام علی )عليه417وُدُّ أبناِء اآلخرةِ يَدومُ لِدوامِ سَبَبِهِ )غرر:  344

 علت آن دوام دارد. 
السالم(: دوستی در راه خداوند ( امام علی )عليه455لِدَوامِ سَبَبِها. )غرر: اإلِخْوانُ فى اللَّهِ تَعالى تَدُومُ مَوَدَّتُهُم 

 بخاطر داومی كه سبب آن دارد تداوم دارد. 
السالم(: هر كس به دنبال دوستی ( امام علی )عليه454مَنْ طَلَبَ صَديقَ صِدْقٍ وَفِيّاً طَلَبَ مَا اليُوجَدُ. )غرر:  342

 به دنبال چيزی است كه يافت نشدنی است. كامال صادق و با وفا بگردد، 
إنَّما سُمی الرفيقُ رفيقاً ألنَّه يُرفِقُكَ على صَالحِ دينَِك فَمَنْ أعانَكَ عَلَى صَالحِ دينِكَ فهو الرفيقُ الشفيقُ  346

د تا نكاند چه اين كه او تورا با رفق و نرمی كمك میالسالم(: رفيق را رفيق ناميده( امام علی )عليه454)غرر: 
 دينت را سامان بخشی پس چنين كسی واقعا رفيق و دلسوز است. 

كْلِ وَشِدَّةِ إَّنَ الَّذينَ تَراهُمْ لَكَ أَصْدِقاءُ إِذا بَلَوَْتهُمْ وَجَدْتَهُمْ عَلى طَبَقاتٍ شَتّى فَمِنْهُمْ كَاألَسَدِ فى عِظَمِ األَ 347
وَ مِنْهُمْ كَالْكَلْبِ فى البَصْبَصَۀِ وَ مِنْهُمْ كَالثَّعْلَبِ فى الرَّوْغانِ وَ السِّرْقَۀِ،صْوَرُهُمْ  الصَّوْلَۀِ وَ مِنْهُمْ كَالذِّئْبِ فى المَضَرَّةِ

اص: تص رَبُّ العالَمينَ. )اخمُخْتَلِفَۀٌ وَ الحِرْفَۀُ واحِدَةٌ، ما تَصْنَع غَداً إِذا تُرِكْتَ فَرْداً وَحيداً ال أَهْلٌ لَكَ وَ ال َولَدٌ إاِلَّ اللَّهُ
سته بينی چند دزمانی كه امتحانشان كنی می بينیالسالم(: آنانی را كه تو دوست می( امام صادق )عليه525

ون رسانند و بعضی چهستند: بعضی مثل شير پرخور و بيرحمانه سختگيرند و بعضی مثل گرگ آسيب می
خاطر ربودن اموال، مدام به اين  جنبانند و بعضی مثل روباه از روی فريب و بهسگ از ترس ويا طمع دم می

ها يكی است. در فردا روز، زمانی كه ها مختلف است ولی حرفه آنهای آنروند. صورتطرف و آن طرف می
 تنها ماندی چه ميكنی؟! نه همسری و نه فرزندی؛ مگر خداوندی كه مالك جهانيان است. 

. زنان  (56لْخَبِيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ )نور: الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِ 348
خبيث برای مردان خبيث، و مردان خبيث برای زنان خبيث؛ و زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای 

 زنان پاک. 
السالم(: فضيلت اهل فضل را تنها ( امام علی )عليه453: إنَّما َيعْرِفُ الفضْلَ ألهل الفضْلِ أولُوا الْفضْلِ )غرر 349

 دانند. اهل فضل می
 كند. السالم(: هرچيزی از ضد خودش فرار می( امام علی )عليه453ءٍ يَنْفَرُّ مِنْ ضِدِّه )غرر: كلُّ شی 322
 . 5ف  52حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  321
 و ها يَحْرَقُفإنََِّک إنْ عَجَزْتَ عنهم تَحَوَّلوا أعداءً و إنَّ مَثَلَهم كَمَثَلِ النّارِ كثيرُ  ال تَسْتَكْثِرَنََِِّّ مِن إخوانِ الدنيا 325

السالم(: به دنبال زياد نمودن دوستان دنيايی هرگز مباش! زيرا وقتی ( امام علی )عليه454قليلُها يَنْفَعُ )غرر: 
سوزاند و كمش نفع مانند كه زيادش میمثل آتش میها گردند، آنها باشی، دشمنت مینتوانستی با آن

 بخشد. می
 السالم(: ثمره فروتنی محبّت است. ( امام علی )عليه549الُِْمحَبَّۀُ. )غرر:  ثَمَرَةُ التَّواضُعِِِِِِِِِِِِِِِ 323
 نكن!  ورزی زياد رویالسالم(: زمانی كه محبّت می( امام علی )عليه454إِذا أَحْبَبْتَ فَالتكْثِرْ. )غرر:  324
بِكُلِّ التَقُلْ إِلَيْهِ أُبْذُلْ لِصَديقِكَ كُلَّ المَوَدَّةِ وَ التَبْذُلْ لَهُ كُلَّ الطُّمَأْنينَۀِ وَ أَعْطِهِ مِنْ نَفْسِكَ كُلَّ المُواساةِ وَ  322

تماد كامل توانی اظهار محبّت كن ولی به او اعالسالم(: به دوستت تا می( امام علی )عليه451أَسْرارِکَ. )غرر: 
 نداشته باش، او را در حد خودت از نظر اقتصادی باال بياور ولی همه اسرارت را به او مگو. 

السالم(: كسی كه از ( امام علی )عليه452يَرْضَ مِنْ صَديقِهِ إاِلَّ بِايثارِهِ عَلى نَفْسِهِ دامَ سَخَطُهُ. )غرر:  مَنْ لَمْ 326
 ثار كند، ناراحتيش مداوم است. دوستش راضی نشود مگر به اين كه او اي
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 (بط )آداب دوستىروا
ست، آنگونه كه هر كس به  شوده ا ستی گ سالم باب مهمی را درباره حقوق و آداب دو دين ا

 . 327اين حقوق توجه كند، به قسمت مهمّی از معارف دينی اهتمام ورزيده است
ند خداو به عنوان قرب  قت، از طرفی  فا يت آداب ر عا يت بين  328بر اين اسددداس ر و محبوب

و از طرفی ديگر حفظ صددفات  362و بهترين عمل پرهيزكاران معرفی شددده اسددت 329مالئك
 .361 انسانی در گرو مواظبت بر همين آداب اعالم شده است

ترين هدف از آداب دوسددتی، حفظ و بالندگی روابط دوسددتانه اسددت و لذا اين آداب متعالی
 .365باشدهای مورد توصيه در حوزه دوستی میروش

صميميت را بهانه ست كه  سی ني سزاوار ك ست  ستی نام دو ساقط نمودن آداب دو ای برای 
ها ؛ لذا بايد هرچه رفاقت364. اين سهل انگاری، خشم خداوند را به دنبال خواهد داشت363كند

ها بيشددتر دوام تا دوسددتی 362ها بهتر حفظ گرددشددود، حرمتتر میتر و صددميمیطوالنی
 . 367و شرافت انسانی، رشد بيشتری بيابد 366يافته

ست كه يك روز هم نمی سترده ا ست كه آنقدر اين آداب گ به  توان پايبندالبته الزم به ذكر ا
، ولی بايد برای بهترين بودن، تالش نمود. هيچ چيز مانند دوستی نيازمند 368ها شد!همه آن

 .369ستبه نگهداشتن ني
شنايی بهتر با اين آداب،  ست. براى آ شده ا ستی آورده  ست و پنج ادب دو صل بي در اين ف

آداب »، پنج مورد در قسددمت «آداب شددايسددته، بخش عمومی»دوازده مورد آن ذيل عنوان 
ده است، كه ذكر ش« آداب ناشايست»و هشت مورد، در بخش « شايسته، بخش اختصاصی

 متناسب با هريك نيز توضيحاتى ارائه گشته است.

                                                 
-)عليه( امام صادق 186مَنْ عَظَّمَ دينَ اللَّهِ عَظَّمَ حَقَّ إِخْوانِه وَ مَنِ اسْتَخَفَّ بِدينِهِ اسْتَخَفَّ بِإِخْوانِهِ. )مشكاة:  327

 شمارد و هر كس دينش راهر كس دين خداوند را بزرگ بشمارد، حق بردران ايمانيش را عظيم میالسالم(: 
 شمارد. سبك بشمارد، حقوق برادران دينيش را سبك می

( امام حسن 352أَعْرَفُ النَّاسِ بِحُقُوقِ إِخْوانِهِ وَ أَشَدُّهُمْ قَضاءً لَها أَعْظَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ شَأْناً. )تفسير االمام:  328
نسبت به اداء اين حقوق، ها ترين آنالسالم(: آشناترين مردم به حقوق إخوان، و سختگيرعسكری )عليه

 بزرگترين جايگاه را نزد خداوند دارند. 
 5ف  51حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  329
 1ف  51حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  362
 السالم(: نظام انسانی، نيكو برادری نمودن است. ( امام علی )عليه414نِظامُ المروَّةِ حُسْنُ األُخُوَّةِ. )غرر:  361
 هاست. السالم(: برترين روش، رعايت دوستی( امام علی )عليه413رفُ الشِّيَمِ رِعايَۀُ الوُدِّ. )غرر: أش 365
( امام علی 85التُضيعَنَّ حَقَّ أَخيكَ اتِّكاالً عَلى ما بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ بِأَخٍ مَنْ أَضَعْتَ حَقَّهُ. )تحف:  363

تت را به صرف روابطی كه بين تو و دوستت وجود دارد از بين نبر! زيرا كسی كه حقش السالم(: حق دوس)عليه
 تواند دوست باشد. كنی نمیرا ضايع می

ها يَمْقُتُ إِنَّ معرِفَۀَ حقوقِ اإلخوانِ يُحَبِّبُ إلَی الرَّحمنِ وَ يُعَظِّمُ الزُّلفَی لَدَی الْمَلِكِ الدَّيّانِ وَ إنَّ تَرْکَ قَضائِ  364
السالم(: شناخت حقوق ( امام حسين )عليه351ى الرَّحْمنِ وَ يُصَغِّرُ الرُّتْبَۀَ عِنْدَ الكَريمِ المَنَّانِ. )تفسير االمام: اِلَ

نمايد و ترک اداء حقوق برادران، محبوبيت نزد رحمن را به دنبال دارد و مقام فرد را نزد پادشاهِ قهار، بيزرگ می
 سازد. و رتبه فرد را نزد كريمِ پرنعمت، كوچك میخشم رحمن را به همراه داشته 

تر شود السالم(: هر مقدار كه رفاقت طوالنی( امام علی )عليه452كُلَّما طالَتِ الصُّحْبَۀُ تَأَكَّدَتِ الحُرْمَۀُ. )غرر:  362
 يابد. ها تأكيد بيشتری میحرمت

هابُ الحَياءِ وَ بَقاءَ الحِشْمَۀِ بَقاءُ المَوَدَّةِ. هابَ الحِشْمَۀِ ذَقِ مِنْها فَإِنَّ ذَ التُذْهِبِ الحِشْمَۀَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَخيكَ وَ أَبْ 366
السالم(: همه ابّهّت بين خودت و دوستت را از بين نبر و از آن مقداری باقی ( امام صادق )عليه372)تحف: 

 ء دوستی است. بگذار، چه اين كه از بين رفتن ابّهّت، رفتن حيا است و بقاء آن بقا
السالم(: برترين خصلت انسانی، خوب دوستی نمودن ( امام علی )عليه528أَشْرَفُ المُرُوَّةِ حُسْنُ األُخُوَّةِ. )غرر:  367

 است. 
السالم(: چه كسی برای ( امام علی )عليه672مَنْ لَكَ بِأَخيكَ كُلِّهِ؟! وَ أَىُّ الرِّجالُ المُهَذَّبُ؟! )امالى صدوق:  368

 وست كاملی است؟! كجايند مردان خودساخته؟! تو د
السالم(: هيچ چيز مثل رفاقت و ( امام علی )عليه414ما تَأَكَّدَتِ الحُرْمَۀُ بِمِثلِ المصاحَبَۀِ و الُمجاوَرَةِ )غرر:  369

 همسايگی دارای حرمت مورد تأكيد نيست. 



   11آيين مهرباني 
 آداب شايسته 

طرح و توضيح داده شده « آداب اختصاصی»و « آداب عمومی»آداب شايسته در دو قسمت: 
 اختصاص به رفيق ندارد ولی درباره دوست بيشتر سفارش شده است. « آداب عمومی»است. 

 مورد( 15)آداب عمومی 
اين آداب عبارتند از: پنددهی، احسدددان نمودن، مالقات جذّاب، مواسدددات، وفای به عهد، 

 بينی، رازداری، دعا نمودن، زيباگويی، ايجاد سرور و خوب شنيدن.فروتنی، خوش
 توضيح هريك را ذيالً مطالعه فرماييد: 

 پند  -1

 رورت دادن پند أ( ض
اين  است مثلهاى زشتی مشغول انسان كارى به اين نداشته باشد كه رفيقش به چه كار اگر

شددود نام اين فرد را وسددتش را در خوردن غذای سددمّی به خود واگذارد! آيا میاسددت كه د
دوسدددت گذاشدددت؟! خير. بلكه اين فرد شدددريك در مرگ رفيقش خواهد بود و سدددهيم در 

ّت اسدددت كه فرد را وادار می372گناهش گونه كه براى خودش كه همان 371كند. اين محب
رده و زشت و زيبای او را، زشت عمل ك 373براى دوستش همچون آينه 375كندمى خيرخواهى

 .374و زيبای خود ببيند
، بايد مورد توجه قرار و بهترين كمك 372گويی مناسدددب، به عنوان ارزشدددمندترين كارعيب
و با اين  377. زيرا برترين احسان اين است كه ديگران را نسبت به عيوبشان آگاه نمود376گيرد

 . 378شدها های آنهای ناب، باعث استحكام باورها را رشد داد و با ارائه انديشهآگاهی آن
ست نكته شد و تعالی ديگران بهره نبريم،  379اگر از عقل كه بزرگترين نعمت خداوند ا برای ر

 .382اين موهبت را به مرور از دست خواهيم داد

 شباهت پند با هديه(  11ب( قالب پند )
سددخن حكيمانه واالترين هديه  بايد پند خصددوصدديت يك هديه را داشددته باشددد چه اينكه 

 پس بايد:  381است
 .  385كوتاه و ظريف باشد .1
رى گيجويى و سختاال انسان متّهم به عيب دفعات پند دادن نزديك به هم نباشد و .2

 .383شودمی
 .384از صراحت كمترى برخوردار باشد .3
چه اين كه سددرزنش در جاهل و عاقل ايجاد دشددمنی  382با سددرزنش همراه نشددود .4

 .386 خواهد نمود
 .387با عباراتی ساده همراه باشد .5
با تحقير همراه نشددود چه اين كه با اين عمل، فردِ پند دهنده، زمينه ابتاليش را به  .6

 .388همان عيب فراهم نموده است
 .389 تر از پند دادن اشتياق نشان داده شودند شنيدن بيشبرای پ .7
 .391، چه اين كه ديگر مفيد نخواهد بود392اساس پند بدگمانى نباشد .8
ست روزگار با  زمين خوردن .9 شود، چه اين كه هيچ معلوم ني شادی ن ديگران باعث 

 .395شما چه خواهد كرد؟!
 .393فرد، طالب اين هديه باشد .11

 در حضور جمع اين هديه به او داده نشود تا:  .11

 392و لجاجت فرد شعله نگيرد 394زمينه تحقير پيش نيايد . 

 396رسوايی به بار نياورد  . 

 397پوشی كه نموده محفوظ بماندعيب خود پند دهنده نيز، بخاطر عيب . 

 ج( لزوم پذيرش پند 

                                                 
فى يُحَذِّرْهُ حَتّى قَتَلَتُْه فَاليَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَرِکَ خاهُ لِتَلْدَغَهُ وَ لَمْبِحَقٍ أَقُولُ لَكُمْ مَنْ نَظَرَ إِلى الحَيَّۀِ تَؤُمُّ أَ 372

رِکَ قَدْ شَ يُحَذِّرْهُ عاقِبَتَها حَتّى أَحاطَتْ بِهِ فَاليَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ دَمِهِ وَ كَذلِكَ مَنْ نَظَرَ إِلى أَخيهِ يَعْمَلُ الخَطيئَۀَ وَ لَمْ
گويم: هر كس چشمش به ماری السالم(: سخنی درست برايتان میمسيح )عليه حضرت( 224مِهِ. )تحف: فى إِثْ

كه قصد نيش زدن به دوستش را دارد بيافتد و او را از آن مار برحذر ندارد، مطمئن نباشد كه در خون او 
ها برحذر ندارد تا آن كاربيند و اورا از عاقبت های خطای دوستش را میشريك نيست؛ همچنين كسی كه كار

 اين كه دوستش در آن اعمال فرو رود، نبايد ايمن از اين باشد كه در گناه او شريك نباشد. 
 السالم(: ثمره خيرخواهی محبّت است. ( امام علی )عليه554النُّصْحُ يُثْمِرُ الَمحَبَّۀَ. )غرر:  371
هر انسانی آنگونه وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 525/5لِنَفْسِهِ. )ورّام:  لِيَنْصَحِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخاهُ كَنَصيحَتِهِ 375

 كه خيرخواه خود است بايد خير خواه دوستش باشد. 
 السالم(: مؤمن آينه مؤمن است. ( امام علی )عليه122/9الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ )مستدرک:  373
 . 5 ف 63حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  374
السالم(: هميشه ( امام صادق )عليه164/5عَلَيْكُمْ بِالنُّصْحِ لِلَّهِ فى خَلْقِهِ فَلَنْ تَلْقاهُ بِعَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْهُ. )كافی:  372

 بخاطر خداوند خيرخواه خلق او باش! زيرا هرگز كسی خداوند را با عملی بهتر از آن مالقات نكرده است. 
لِم )قصص قَۀِ صَدَقَۀُ اللِّسَانِ تُحْقَنُ بِهِ الدِّمَاءُ وَ تُدْفَعُ بِهِ الْكَرِيهَۀُ وَ تَجُرُّ الْمَنْفَعَۀَ إِلَى أَخِيكَ الْمُسْإِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَ 376
ها ها حفظ شده و از زشتیبرترين صدقه، صدقه زبان است، با آن خونوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 316ج: 

 رسانی. ه برادر مسلمانت سود میجلوگيری گشته و ب
برترين صدقه وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 122يَتَعَلَّمَ المَرْءُ عِلْماً ثُمَّ يُعَلِّمُهُ أَخاهُ. )منيۀ: أَفْضَلُ الصَّدَقَۀِ أَنْ  377

 اين است كه انسان علمی را بياموزد و بعد آن را به برادرش بياموزاند. 
السالم(: به برادران دينی خود با ( امام علی )عليه75أَخيكُمْ بِعِلْمٍ يُرْشِدُهُ وَ رَأْىٍ يُسَدِّدُهُ. )عدة:  تَصَدَّقُوا عَلى 378

 ای كه كارشان را محكم كند صدقه دهيد. دانشی كه رشدشان دهد و با مشاوره
خداوند چيزی را وآله(: هيعلاهللیصل)پيامبر خدا  (1/15مَا قَسَمَ اللَّهُ لِلْعِبَادِ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ )كافی:  379

 برتر از عقل بين بندگانش تقسيم ننموده است. 
 . 12ف  18حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  382
ها عَنْ رَدى. )منيۀ: ما أَهْدىَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ اِلى أَخيهِ هَدِيَّۀً أَفْضَلَ مِنْ كَلِمَۀِ حِكْمَۀٍ تَزيدُهُ هُدىً أَوْ يَرُدُّهُ بِ 381

های برتر از سخن حكمت آميزی كه بر هدايت او انسان مسلمان هديهوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 122
 افزوده و او را از پستی برگرداند هديه ننموده است. 

نيدن را با ماللت و خستگی السالم(: سخن زياد، ش( امام علی )عليه515. )غرر: كَثْرَةُ الْكَلَامِ تَمَلُّ السَّمْعَ 385
 همراه می سازد! 

السالم(: نصيحت زياد موجب متّهم شدن فرد. ( امام سجاد )عليه66/75كَثْرَةُ النُّصْحِ تَدْعُو إِلى التُّهْمَۀِ. )بحار:  383
 شود. به غرض ورزی. می

تر از تسالم(: كنايه در سرزنش عاقل سخال( امام علی )عليه512التَّعْريضُ لِلْعاقِلِ أَشَدُّ مِنْ عِتابِهِ. )غرر:  384
 تصريح است. 

السالم(: جاهل را سرزنش نكن زيرا به شدّت از تو متنفر ( امام علی )عليه74التُعاتِبِ الجاهِلَ فَيَمْقُتَكَ. )غرر:  382
 شود. و خشمگين می

( امام 84غينَۀَ وَ اسْتَعْتِبْ مَنْ رَجَوْتَ إعْتابَهُ. )تحف: إِحْتَمِلْ أخاکَ عَلى ما فيهِ وَ التُكْثِرِ العِتابَ فَإِنَّهُ يُورِثُ الضَّ 386
السالم(: عيوبی را كه در دوستت وجود دارد تحمّل كن! و او را زياد سرزنش ننما، زيرا اين باعث كينه علی )عليه

 شود، كسی را سرزنش كن كه اميد داری مؤثر واقع شود می
السالم(: بهترين دوستان كسانی هستند ( امام علی )عليه416نَعَۀً فى النَّصيحَۀِ. )غرر: خَيْرُ اإلِخْوانِ أَقَلُّهُمْ مُصا 387

 گويند. كه در نصيحت نمودن كمتر در لفافه سخن می
ر كس هوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 113َيمُتْ حَتّى يَعْمَلَهُ. )ورّام: مَنْ عَيَّرَ أَخاهُ بِذَنْبٍ قَدْ تابَ مِنُْه لَمْ 388

ميرد مگر اين كه آن كار را انجام دوستش را به خاطر گناهی كه از آن توبه نموده است سرزنش نمايد نمی
 دهد. می
السالم(: هر كس خودش را نصيحت كند ( امام علی )عليه552مَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ كانَ جَديراً بِنُصْحِ غَيْرِهِ. )غرر:  389

 نمايد. سزاوار است كه ديگری را نيز نصيحت 
بِكَ لَهُ. كَقَلْرِکَ لَكَ التَطْلُبِ الصَّفاءَ مِمَّنْ كَدَّرْتَ عَلَيْهِ وَ ال النُّصْحَ مِمَّنْ صَرَفَتْ سُوءُ ظَنِّكَ إِلَيْهِ فَإِنَّما قَلْبُ غَيْ 392

اش و ب ای نداشتهالسالم(: توقّع صفا از كسی كه نسبت به او كدورت پيدا نموده( امام رضا )عليه315)اعالم: 
همچنين نخواه كسی كه مورد سوء ظن توست خيرخواهت باشد چه اين كه قلب غير تو نسبت به تو مثل قلب 

 تو نسبت به اوست. 
السالم(: هر كس بر ( امام علی )عليه564يَتْرُکْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَليلٍ صُلْحاً. )غرر: مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ سُوءُ الظَّنِّ لَمْ  391

 ماند. غلبه كند، بين او و دوستش آشتی باقی نمی او سوء ظن
السالم( به نقل از ( امام علی )عليه73التَفْرَحْ بِسَقْطَۀِ غَيْرِکَ فَإِنَّكَ التَدْرى مَتى يُحْدِثُ بِكَ الزَّمانُ. )معدن:  395

 آورد. دانی زمان برای تو چه پيش میافالطون: از سقوط ديگری خوشحال نباش چه اين كه نمی
السالم(: تنها با منصف گفتگو كن ( امام علی )عليه513ال تُقاوِلَنَّ إال منصفاً و ال تُرْشِدَنَّ إال ُمسْتَرْشِداً )غرر:  393

 و تنها كسی را ارشاد نما كه به دنبال رشد است. 
السالم(: ( امام حسن عسكری )عليه322/5: مَنْ وَعَظَ أَخاهُ سِرّاً فَقَدْ زانَهُ وَ مَنْ وَعَظَهُ عَالنِيَۀً فَقَدْ شانَهُ. )كشف 394

هر كس برادر دينيش را پنهانی موعظه كند؛ موجب زيبايی او شده و هر كس او را آشكار پند دهد او را زشت 
 جلوه داده است. 

 السالم(: نصيحت در مالء عام سرزنش است. ( امام علی )عليه552نُصْحُكَ بَيْنَ المَلَأِ تَقْريعٌ. )غرر:  392
هر كس وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 338نْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخيهِ كانَ لَهُ حِجابٌ مِنَ النَّارِ. )امالى مفيد: مَ 396

 دهد. آبروی برادر دينيش را حفظ كند خداوند برای او حجابی از آتش قرار می
عيوب وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 5527/3)ميزان: أُسْتُرْ عُيُوبَ إِخْوانِكَ يَسْتُرِ اللَّهُ عَلَيْكَ عُيُوبَكَ.  397

 پوشاند. برادرانت را بپوشان خداوند عيوبت را می
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ست  دوست كيست؟ دوست و صديق، آنست كه در رابطه با معايب ما، آنچه صدق دارد و را
 .  398كنداست، بيان مى

سان را در  ست كه با رِفق و نرمى، ان سی ا سيت؟ رفيق ك سازىرفيق ك رهنمون  جهت خود
 .  399سازدمى

و از اين طريق به  422دهدها را جالب، جلوه میدشمن كيست؟ دشمن كسى است كه زشتی
 «(.عدوّ»نمايد. )با توجه به كلمه انسانيت و ايمان فرد تعدّی و تجاوز می

ها درباره رشد و بر اين اساس، ماهيتِ دوست و حقيقت دشمن، بسته به نقشی است كه آن
 های مقابل خود دارند. لذا بايد از دوستانمان بخواهيم تا: تعالی و يا سقوط و هالكت طرف

 421های شيرين لطفشان را به ما مداوم سازندبا موعظه  . 
 تر از اين كه های به موقع در واقع ما را بشدددارت دهند زيرا چه خبری خوشبا هشددددار

 .425كسی ما را از خطر بزرگی مطّلع سازد
 423اصالح نفس، دلسوزی و خيرخواهيشان را در حق ما بروز دهند با كمك به. 
 و با  422و حتی بر ما خشددم گيرند 424اگر الزم شددد نرم خويی را درباره ما كنار بگذارند

 .427ما را به اطاعت خداوند وادارند 426گيری و سرزنشسخت
سردی آن 428و ما نيز با شنيدن حرفشان و  429مودهها جلوگيری ناز ناراحتی و پريشانی و دل
 .  412ها را بيش از ديگران دوست بداريمتالش خواهيم نمود كه آن

 د( محتوای پند
ها را مشخص نمود. ولی به عنوان قانون با توجه به درجه كمالی هر فردی، بايد محتوای اندرز

 ترين محتوای يك پندتواند اساسیكلّی، پرهيز دادن از ستم و سفارش نمودن به احسان، می
 . 411ه دارای مصاديق بسيار متعددی استباشد ك

 احسان  -5

های كريم دارای و انسدددان 415شدددودجود و بخشدددش موجب نفوذ در ديگران می
 . )نگاه كنيد به پيوست: صفات كريم(. 413های پياپی هستندبخشش

 رد(مو 2أ( شرايط ارزشمند شدن بخشش )
«  اناحس»برای كيفی شدن  اهميتی همسنگ با خود بخشش دارد. ،بخششكيفيت 

 به موارد ذيل توجه شود: 
 414عمل احسان كوچك انگاشته شود تا فرد مقابل بزرگ جلوه كند. 
 412به اتمام برسد. 
 416مخفی نگه داشته شود. 

 418يعنی به ياد فرد مقابل آورده نشود 417بدون منت باشد. 
 صورت گيرد سان از انجام آن  419تا گواراييش را حفظ نموده بدون تاخير  و ان

 .452منصرف نشود

صوالً كار سرعت انجام گيرد های اخالقی و اخروی میهايی كه مربوط به ارزشا شود، بايد با 
ست، بايد با تاخير و تأنّی و كار ضرورتی در فعل و ترک آن ني های مربوط به امور دنيوی كه 

 .451ر مورد بررسی قرار گيردانجام پذيرد تا مسئله بهت

 
 چند تذكر 

له احسدددان، نرم  .1 به وسدددي كه عموم مردم  فت  يد گ با قانون كلّى  يك  به عنوان 
های سان، به استثنای ان453و اگر دارای شری هم هستند از آن ايمن شد 455شوندمی

سه گروه را می صفات اين  شرور كه  ستلئيم، فرومايه و  سمت پيو ا هتوانيد در ق
 مطالعه فرماييد.

 454 .های برجسته بايد از ايثار كمك گرفت چيزى باالتر از احسانبرای جذب انسان .2
 تر دوستدر رنج هستند، بيشهای كريم از اين كه مورد احسان قرار بگيرند انسان .3

 .452دارند خود احسان نمايند
سان نمودن به جميع مردم حتی به آن .4 ستم نمودهاح سفارش ها كه به ما  اند مورد 

 .456اكيد قرار گرفته است
                                                 

ا الصَّديقُ. نهإِنَّما سُمِّىَ الصَّديقُ صَديقاً ألَنَّهُ يُصَدِّقُكَ فى نَفْسِكَ وَ مَعايِبِكَ فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ فَاسْتَنِمْ إِلَيْهِ فَإ 398
اند زيرا كه درباره تو و عيوبت صادق است پس اگر السالم(: دوست را صديق گفتهام علی )عليه( ام412)غرر: 

 كسی با تو اين چنين بود، با او انس بگير زيرا كه واقعاً دوست و صديق است. 
فيقُ فهو الرفيقُ الش إنَّما سُمی الرفيقُ رفيقاً ألنَّه يُرفِقَُك على صَالحِ دينِكَ فَمَنْ أعانَكَ عَلَى صَالحِ دينِكَ 399

د تا كناند چه اين كه او تورا با رفق و نرمی كمك میالسالم(: رفيق را رفيق ناميده( امام علی )عليه454)غرر: 
 دينت را سامان بخشی پس چنين كسی واقعا رفيق و دلسوز است. 

هر كس تو را دوست بدارد  (:السالمليهع( امام علی )579/1مَنْ أحَبَّكَ نهاکَ و مَنْ أَبْغَضََك أَغْراکَ. )كنز:  422
 سازد. كند و هر كس تو را دشمن بدارد خودپسندت مینهيت می

السالم(: هر كس تو را پند دهد، به تو لطف نموده ( امام علی )عليه554مَنْ وَعَظَكَ أَحْسَنَ إِلَيْكَ. )غرر:  421
 است. 

دارد مثل كسی است السالم(: كسی كه تو را برحذر میعلی )عليه( امام 556مَنْ حَذَّرَکَ كَمَنْ بَشَّرَکَ. )غرر:  425
 كه تو را بشارت داده است. 

-( امام علی )عليه416أَشْفَقُ النَّاسِ عَلَيْكَ أَعْوَنُهُمْ لَكَ عَلى صَالحِ نَفْسِكَ وَ أَنْصَحُهُمْ لَكَ فى ديِنكَ. )غرر:  423

ها ن آنتريهاست برای ساختن نفست و خيرخواهترين آنالسالم(: دلسوزترين مردم نسبت به تو ياری كننده
 درباره دينت. 

السالم(: بايد خطاكارترين افراد نزد تو ( امام علی )عليه554لِيَكْنْ أَخْطَأُ النَّاسِ عِنْدَکَ أَعْمَلَهُمْ بَالرِّفْقِ. )غرر:  424
 كند. كسی باشد كه بيشترن مدارا را با تو می

السالم(: بهترين دوستان تو كسی ( امام علی )عليه417مَنْ كَثُرَ إِغْضابُهُ لَكَ فى الْحَقِّ. )غرر:  خَيْرُ إِخْوانِكَ 422
 است كه در رابطه با حق بر تو خشم گيرد. 

 السالم(: سرزنش حيات دوستی است. ( امام علی )عليه414العِتابُ حَياةُ المَوَدَّةِ. )غرر:  426
السالم(: بهترين دوستانت كسی ( امام علی )عليه416فَكَ فى طاعَۀِ اللَّهِ سُبْحانَهُ. )غرر: خَيْرُ إِخْوانِكَ مَنْ عَنَّ 427

 است كه در اطاعت از خداوند سبحان بر تو سخت گيری نمايد. 
ن كسی كه تريالسالم(: شايسته( امام علی )عليه454مَنْ أَمَرَکَ بِِِاصْالحِ نَفْسِكَ فَهُوَ أَحَقُّ مَنُ تُطيعُهُ. )غرر:  428

 كنی كسی است كه تو را به اصالح خودت امر كند. تو او را اطاعت می
السالم(: هر كس تو را موعظه نمود او را دچار احساس ( امام علی )عليه554مَنْ وَعَظَكَ فَالتُوحِشْهُ. )غرر:  429

 تنهايی نكن. 
السالم(: بايد دلسوزانِ خيرخواه دوست ( امام علی )عليه416 لِيَكُنْ أحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ الْمُشْفِقَ النَّاصِحَ. )غرر: 412

 داشتنی مردم نزد تو باشند. 
السالم(: ( امام علی )عليه412الصَّديقُ مَنْ كانَ ناهِياً عَنِ الظُّلْمِ وَ العُدْوانِ، مُعيناً عَلى البِرِّ وَ اإلِحْسانِ. )غرر:  411

 بر نيكی و احسان، كمك كننده باشد.  دوست كسی است كه از ظلم و تجاوز نهی نمايد،
 كند. السالم(: سخاوتمندی محبّت را كِشت می( امام علی )عليه378السَّخاءُ يَزْرَعُ الَمحَبَّۀَ. )غرر:  415
ا ههای كريم پياپی نمودن بخششالسالم(: روش انسان( امام علی )عليه377سُنَّۀُ الكِرامِ تُرادِفُ اإلِنْعامَ. )غرر:  413

 . ست
 1ف  55حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  414
السالم(: كامل نمودن كار خوب بهتر از شروع ( امام علی )عليه388إكمالُ المعروفِ أحْسَنُ مِن إبتدائِه )غرر:  412

 نمودن آن است. 
 . 5ف  55حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  416
السالم(: بهترين كار خوب (امام علی )عليه388طْلُ وَ لَمْ يَتْبَعْهُ الْمَنُّ )غرر: خَيْرُ الْمَعْرُوفِ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ الْمَ 417

 چيزی است كه كندی بر او پيشی نگيرد و منت او را دنبال ننمايد. 
ب را از كسی السالم(: كار خو( امام علی )عليه392سَلِ الْمَعْرُوفَ مَنْ يَنْسَاهُ وَ اصْطَنِعْهُ إَِلى مَنْ يَذْكُرُهُ )غرر:  418

 آورد. كند، و آن را برای كسی انجام بده كه او را به ياد میبخواه كه آن را فراموش می
 . 3ف  55حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  419

( 143/5فَّاهُ عَنْ ذَلِكَ )كافی: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِخَيْرٍ أَوْ صِلَۀٍ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ شَيْطَانَيْنِ فَلْيُبَادِرْ لَا يَكُ 452 
السالم(: زمانی كه يكی از شما بخواهد كار خوبی انجام دهد و يا با كسی آشتی كند با توجه امام صادق )عليه

 به اين كه راست و چپش دو شيطان وجود دارد سريع اين كار را انجام دهد تا آندو او را از اين عمل باز ندارند. 
فابْدأْ به و اذا عَرَضَ لَكَ شیءٌ مِنْ أمرِ الدنيا فتَأَنَّه حتّی تُصيبَ رُشْدَکَ. ةِ یءٌ مِنْ أمرِ االخراذا عَرَضَ لَكَ ش 451

السالم(: هنگامی كه موقعيت انجام كاری اخروی برايت فراهم شد. بدون ( امام حسين )عليه114/1)وسائل: 
ی هارد نمودی، آن را به آرامی پيش ببر تا به راهتأمل. آن كار را انجام بده و هنگامی كه با امری دنيوی برخو

 رشدّت در آن كار برسی. 
 السالم(: انسان عبد احسان است. ( امام علی )عليه382االنسان عَبْدُ اإلِحْسانِ. )غرر:  455
السالم(: با احسان به لی )عليه( امام ع128عاتِبْ أَخاکَ بِاإلِحْسانِ إِلَيْهِ وَ ارْدُدْ شَرَّهُ بِاإلِنْعامِ إِلَيْهِ. )خصائص:  453

 دوستت او را سرزنش كن و با متنعم نمودن او، جلوی شرش را بگير. 
 شوند. السالم(: با ايثار، آزادمنشان، عبد می( امام علی )عليه396بِااليثارِ يُسْتَرَقُّ األَحْرارُ. )غرر:  454
السالم(: اگر كريم باشی؛ كسی كه به تو ( امام علی )عليه382غرر: لَقَدْ أَتْعَبَكَ مَنْ أَكْرَمَكَ إِنْ كُنْتَ كَريماً. ) 452

 اندازد. كند، تو را به زحمت میلطفی می
كَ يْسَانُ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَأَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ خَلَائِقِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ الْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَ الْإِحْ 456

آيا شما را آگاه كنم كه بهترين افراد دنيا و وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 127/5وَ إِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَكَ )كافی: 
رتباط اند ابخشد، با كسانی كه با او قطع ارتباط نمودهآخرت چه كسی است؟ كسی كه ستم كننده خود را می

 كند. اند خوبی میدی نمودهها كه به او بسازد؛ به آنبرقرار می



   11آيين مهرباني 
 مورد(  3های احسان )ب( قالب

 هديه  (1ب
، و در اين ميان، 457دادن هديه، اثر شدددگرفی در بهينه شددددن روابط متنوّع اجتماعی دارد

ها را استحكام بخشيده و برد، رفاقتارتباطات، در حوزه دوستی، بيشترين بهره را از هديه می
 .  458سازدها را معدوم میكينه

ای هديه مشروط به اين است كه، نه هديه دوست كوچك شمرده شود و نه هديهاثر شگرف 
 .  459ايدكه شما به او داده

با كوچك نشددمردن هديه، و ايجاد فضددای صددميمی، لطف شددايانی در حق دوسددت ابراز 
 .432شودمی

 خصوصيات جالبی دارد: تواند هديه مناسبی باشد زيرا عطر می

 چهار خصوصيت عطر
 431شودبه راحتی حمل می  . 
 435نگرانی از اسراف بودنِ هزينه آن وجود ندارد  . 
 433های بزرگ، اهتمام زيادی به استفاده از عطر دارندانسان  . 
 434سازدنمازگزار با استفاده از عطر، نمازش را تا هفتاد برابر ارزشمند می  . 

تر مشددكل دارند، كمتر از اند طبيعتاً با تحريكات جنسددی، بيشها كه ازدواج نكردهآن نكته
 .  432های خوش استفاده نمايندبو

 ( ميهمانى 5ب
ش ست كه به منزل  ستيكى از آداب دوستى پذيرايى از رفيقى ا  . ابتداً با خوردنى وما آمده ا

نداشدددت الاقل او را واداريد تا  االّ با نوشددديدنى و اگر هيچ كدام آماده نبود و يا رفيقتان ميل
 .436استفاده بيشترى از منزلتان ببرد و لو به شستن دست و رويش باشد

هرچه در  اما اگر دوسددتی، براى خوردن غذا به خانه شددما آمد، چنانچه بدون دعوت آمده، از
شرمنده منزل هست برای او غذايی مهيّا كنيد. و آنچه را برايش می شمرده و  آوريد كوچك ن

 .438ايد، تالش كنيد تا به نحو نيكويى از او پذيرايى نماييدهنمود . و اما اگر دعوتش437نشويد
هم شدددما را به خوردن غذا و يا چيز ديگرى دعوت كرد دعوتش را پذيرفته و با او اگر فردى 

 .439غذا شويد زيرا اين يك نوع ابراز محبّت است
ممكن است شما شخصيت كريمی داشته باشيد و با شادمانی از مهمانی كه حتی بدون  نكته

سطح پذيرايی، با دعوت آمده بهترين پ ست! منتها بايد  سيار خوب ا ذيرايی را بنماييد. اين ب
مالی شما و با رضايتمندی درونی شما همراه باشد تا بتواند صفای دوستی را افزايش  وضعيت

 دهد. 
 .442ای را بريان نموداش گوسالهههای سرزدحضرت ابراهيم برای مهمان

 ( رفع مشكالت 3ب
ستنيازمندیرفع  ستی ا شان خلوص در دو ستان، ن برای محبوب  و بهترين راه 441هاى دو

 . لذا: 443؛ به شرط آن كه به صورت جدّی پيگير حلّ مشكل باشد445باشدشدن می
  اگر خود فرد توان حل مشكل را ندارد با گرو گذاشتن آبرو نزد ديگران زمينه رفع مشكل

 .444را آماده سازد
 442هايی كه حتی به زبان هم آورده نشده است مورد توجه قرار گيردنيازمندی. 
 احساس مسؤوليت بيشتری « قرض خواستن»شود مثل: تی كه مطرح میدر قبال مشكال

 .447زيرا در اين مواقع انسان مورد اعتماد دوستان خود قرار گرفته است 446بنمايد
شكالت اگر فردی نمی نكته صرف اندوهی كه از م ست خود انجام دهد،  تواند كاری برای دو

 .448 يد ارزشمند استآدوستش برای او بوجود می

                                                 
 وَ لَا ابُ الْأُمُورِمَا اسْتُعْطِفَ السُّلْطَانُ وَ لَا اسْتُسِلَّ سَخِيمَۀُ الْغَضْبَانِ وَ لَا اسْتُمِيلَ الْمَهْجُورُ وَ لَا اسْتُنْجِحَتْ صِعَ 457

هان السالم(: هيچ چيز مانند هديه پادشا( امام علی )عليه13/ 527اسْتُدْفِعَتِ الشُّرُورُ بِمِثْلِ الْهَدِيَّۀِ )مستدرک: 
ر كند، انسان را بر اموگرداند، توهين شده را دلجويی نمیسازد، كينه را از افراد خشمگين خارج نمیرا نرم نمی

 كند. های شرور را مرتفع نمیسازد و شر انسانسخت پيروز نمی
السالم(: هديه دهيد تا يكديگر را ( امام صادق )عليه57لضَّغائِنِ. )خصال: تَهادُوا تَحابُّوا فَإِنَّ الهَدِيَّۀَ تَذْهَبُ بِا 458

 برد. ها را ا ز بين میدوست بداريد، زيرا هديه كينه
هُمْ. إِلَيْهِمْ أَخُوبُهُ كَفى بِالمَرْءِ إِثْماً أَنْ يَسْتَقِلَّ ما يُقَرِّبُ إِلى إِخْوانِهِ وَ كَفى بِالقَوْمِ إِثْماً أَنْ يَسْتَقِلُّوا ما يُقَرِّ 459

برای گنهكار شدن يك انسان همين بس كه آنچه را نزد وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 414)محاسن: 
آورد كوچك شمارد، و برای گنهكار شدن يك گروه همين بس كه آنچه را برادرشان برايشان برادرانش می

 آورد كوچك بشمارند. می
( پيامبر 11يَُقبِّلَ تُحَْفتَهُ أَْو يُتْحِفَُه مِمَّا عِنْدَهُ وَ اليَتَّكَلَفُ لَهُ شَيْئاً. )نوادر: لِأَخيهِ المُسْلِمِ أَنْ مِنْ تَكْرِمَۀِ الرَّجُلِ 432

 هاش رادهد اين است كه هديههايی كه فردی برای برادر مسلمانش انجام میاز لطفوآله(: هيعلاهللیصل)خدا 
 ای به او بدهد و برای او خودش را به زحمت نياندازد. ه در اختيار دارد هديهقبول نموده و يا از آنچه ك

برترين احترام، وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 62أَفْضَلُ الكِرامَۀِ الطّيبُ، أَخَفُّهُ حَماْلً وَ أَطْيَبُهُ ريحاً. )تحف:  431
 شود. می عطر است زيرا به همراه بوی خوشی كه دارد به آسانی نيز حمل

آنچه درباره عطر هزينه وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 215/6ما اَنْفَقْتَ فی الطيبِ فَلَيْسَ بِسَرَفٍ. )كافی:  435
 كنی اسراف نكرده ای! 

 های پيامبران است. السالم(: عطر از سنت( امام كاظم )عليه211/6العَطْرُ مِنْ سُنَنِ المُرسلين )كافی:  433
السالم(: نماز كسی كه ( امام صادق )عليه6/ 211بِغَيرِ طيبٍ )كافی: ةً تَطَيِّبٌ أفضلُ مِنْ سبعينَ صالمُةٌ صال 434

 از عطر استفاده نموده است هفتاد برابر برتر از نماز بدون عطر است. 
بوی خوش وآله(: هيعلاهللیلص)( پيامبر خدا 212/6إنَّ الريحَ الطَّيِّبَهَ تُشَدُّ القلبَ و تَزيدُ فی الجِماعِ. )كافی:  432

 دهد. بخشد و قدرت جنسی را افزايش میقلب را نيرو می
عَلَيِْه  يَشْرَبْ فَأَعْرِضْ يَأْكُلْ فَأَعْرِضْ عَلَيْهِ الماءَ فَإِنْ لَمْإِذا دَخَلَ عَلَيْكَ أَخُوکَ فَأَعْرِضْ عَلَيْهِ الطَّعامَ فَإِنْ لَمْ 436

السالم(: زمانی كه دوستت به منزلت آمد خوردنی را به او تعارف كن ام صادق )عليه( ام417الوَضُوءَ. )محاسن: 
 و اگر نخورد برايش آبی بياور و اگر ننوشيد، تعارفش كن كه آبی به صورتش بزند. 

 ش 437
السالم(: هرگاه ادق )عليه( امام ص412إِذا أَتاکَ أَخُوکَ فَأْتِِه بِما عِنْدَکَ وَ إِذا دَعَوْتَهُ فَتَكَلَّفْ لَهُ. )محاسن:  438

ای خود را برايش شود هرچه در منزل است برای او بياور و اما اگر او را دعوت نمودهدوستی. سرزده. مهمانت می
 به زحمت بيانداز. 

ما را  هر كسوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 583/54إنَّ اشدَّكُم حُبّاً لَنَا أحْسَنَكُم أكْالً عِنْدََِنا )وسائل:  439
 خورد. تر دوست دارد نزد ما بهتر غذا میبيش

هْلِِه فَرَاغَ إِلىَ أَ. إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ. هَلْ َأتَئكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيَم الْمُكْرَمِينَ 442
در آن زمان كه  هاى بزرگوار ابراهيم به تو رسيده است؟نار مهمآيا خب( 54 – 56)ذاريات:  فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ

هانى به سپس پن. «هايد!سالم بر شما كه جمعيّتى ناشناخت»او گفت: « سالم بر تو!»بر او وارد شدند و گفتند: 
 . ها( آورد،هاى را براى آنسوى خانواده خود رفت و گوساله فربه )و بريان شد

هُ. ذَلَدٌ لَهُ وَجْهانِ يُقْبِلُ بِوَجْهٍ وَ يُدْبِرُ بِوَجُهٍ إِنْ أُوتِىَ أَخُوهُ المُسْلِمُ خَيْراً حَسَدَهُ وَ إِنْ ابْتُلِىَ خَبِئْسَ العَبْدُ عَبْ 441
بدترين انسان كسی است كه دارای دو صورت باشد؛ باصورتی روی وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 55)نوادر: 

كند: اگر به برادر مسلمانش خيری برسد به او حسد كند و اگر مشكلی برايش پيش  بياورد و با صورتی پشت
 بيايد ياريش نكند. 

السالم(: سَرْوَر نشده است كه كسی كه ( امام علی )عليه455مَا سَادَ مَنِ احْتاجَ إِخْوانُهُ إِلى غَيْرِهِ. )غرر:  445
 كنند. دوستانش حاجتشان را با ديگری مطرح می

رک: )مستد النَّارِ مِنَ مَقْعَدَهُ تَبَوَّأَ فَقَدْ تُقْضَ لَمْ أَمْ قُضِيَتْ يُبَالِی لَا فَهُوَ نِيَّۀٍ بِغَيْرِ أَخِيهِ حَاجَۀِ فِی عَىسَ مَنْ 443
های دوستش جدی نباشد و لذا السالم(: هر كس تالشش در راه برآوردن حاجتامام علی )عليه (435/15

 وستش برطرف شود يا نه؛ جايگاهش در دوزخ قرار خواهد داشت. برايش مهم نباشد كه نياز د
نَ يَكُونْ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبى عَبْدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ التحمّل فى القُرْآنِ. قُلْتُ وَ ما التحمّل جُعِلْتُ فِداکَ؟ قالَ أَ 444

السالم(: خداوند تحمّل را در ( امام صادق )عليه125/1: وَجْهُكَ أَعْرَضَ مِنْ وَجْهِ أَخيكَ فَتحمّل لَهُ )تفسير قمى
قرآن واجب نموده است، ا ز امام سؤال شد كه تحمّل چيست؟ حضرت پاسب دادند: اين كه آبروی خود را 

 تر از آبروی برادر ايمانيت در معرض قراری دهی، پس تحمّل كن او را! بيش
( امام 522/15يَسْأَلَكَها )وسائل:  أَنْ إِلَى تُلْجِئُهُ لَا قَضَائِها وَ إِلَى تُبَادِرُهُ حَاجَۀً  لَهُ أَنَّ عَلِمْتَ الحَقُّ السّابِعُ... اِذَا 442

السالم(: حق هفتم: ... زمانی كه متوجه نيازی در دوستت شدی سريع برای رفع آن اقدام كنی و صادق )عليه
 در پيوست.  او را وادار نسازی كه آن را از تو درخواست كند. ادامه حديث

 419يُقْرِضْهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّۀَ يَوْمَ يَجْزى الُمحْسِنينَ. )اعالم:  مَنِ احْتاجَ إِلَيْهِ أَخُوهُ المُسْلِمُ فى قَرْضٍ فَلَمْ 446
وده مهر كس كه به برادر ايمانيش پولی را كه به عنوان قرض تقاضا نوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 451و 

 كند. دهد بهشت را بر او حرام میاست پرداخت نكند خداوند روزی كه به اهل احسان پاداش می
السالم(: همين كه انسان ( امام صادق )عليه198/5كَفى بِالمَرْءِ اعْتِماداً عَلى أَخيهِ أَنْ يُنْزِلَ بِهِ حاجَتَهُ. )كافی:  447

 كند. اعتماد ورزيدن به او كفايت میكند برای مشكلش را با برادر ايمانيش مطرح می
الجَنَّۀَ.  رَکَ وَ تَعالى بِهَمِّهِإِّنَ المُؤْمِنَ لَتَرِدُ عَلَيْهِ الحاجَۀُ لِأَخيهِ َفالتَكُونُ عِنْدَهُ فَيَهْتَّمُ بِها قَلْبُُه َفيُدْخِلَهُ اللَّهُ تَبا 448

شود تا مشكلی را برای برادرش حل نمايد و او السالم(: از مؤمنی خواسته می( امام باقر )عليه196/5)كافی: 
 برد. شود، خداوند او را به خاطر اين غمش به بهشت میخود توان اين كار را ندارد لذا غمگين می



  13 مستندات

 

شما خودتان هم اگر دچار مشكل شديد با دوستانتان در ميان بگذاريد و بار مشكالتتان را به 
. چه اين كه شددكايت نزد دوسددت مؤمن، شددكايت نزد خداوند 449تنهايی بر دوش نكشدديد

 . 422است
د، توان دوستتان را در نظر بگيريد تا در صورت مواظب باشيد كه در طرح مشكالت خو نكته

 .421، از دوست خود خشمگين نشويد«نه»شنيدن جواب: 

 مورد(  8مالقات جذّاب ) -3
 نسومين ادب پسنديده عمومی، داشتن مالقاتی جذّاب با ديگران است، اين نوع مالقات ميزا

 .  423سازدو مسير جذب را به سادگی هموار می 425دهددوستی را افزايش می
 يك مالقات جذّاب از اجزاء نيكويی برخوردار است، اين اجزاء عبارتند از: 

 أ( آراستگی 
م  نه خود را آ به چگو با فردى غري نه نيز براى اده مىبراى مالقات رسدددمی  يد؟ همانگو كن

صميمى، لباس و موى خود را مرتب كنيد ست  ؛ چه اين كه ظاهر هر فردی 424برخورد با دو
 .422بيانگر باطن اوست

 ب( بدرقه و استقبال 
( و اسدددتقبال نمودن از 426يكى از حقوق الزم دوسدددتى، بدرقه نمودن )الاقل تا درب منزل

 .428گرددبرمی، خصوصاً هنگامی كه از سفر 427دوست است

 ج( سالم نمودن 
ستی را در بردارد!. مفاد تعهد « سالمٌ عليكم»گفتن  به عنوان اولين كالم، مهمترين تعهد دو

ند عهد می»اين اسدددت:  خداو با  بدگويی تو را من  ندم هرگز  نكنم و در پی عيبجويی از ب
شنود پاسب می« عليكم الّسالم»و زمانی كه با «. هان لغزشت نباشمهايت برنيايم و خواگفته

 . 429همين تعهد را فرد مقابل نيز نموده است
شنيده می ود و شبنابرين سالم، پيام امنيت و آرامش را به همراه دارد و زمانی اين پيام بهتر 

 ای همراه باشد: هگذاشت كه با شرايط ويژتأثير بيشتری خواهد 

                                                 
السالم(: زمانی كه يكی ( امام صادق )عليه126إِذا ضاقَ أَحَدُكُمْ فَلْيُعْلِمْ أَخاهُ وَ اليُعينُ عَلى نَفْسِهِ. )مشكاة:  449
 شما دچار تنگدستی شد به دوستش اطالع دهد و برخودش سخت نگيرد.  از

السالم(: هر كس نزد برادر ايمانيش از ( امام علی )عليه38مَنْ شَكى إِلى أَخيهِ فَقَدْ شَكَى إِلى اللّهِ. )قرب:  422
 چيزی شكوه كند مثل اين است كه نزد خداوند شكوه نموده است. 

های السالم(: نياز( امام صادق )عليه445/9)وسائل:   فَتَكْفُرُونَ َفتَغْضَبُونَ فَيَمْنَعُوكُمْ الْحَوَائِجَ مُإِخْوَانَكُ ال تَسْأَلُوا 421
خودتان را با دوستان مطرح نكنيد زيرا ممكن است به شما جواب منفی بدهند آنوقت خشمگين شويد و از 

 ايمان خارج گرديد. 
السالم(: برخورد خوب، استحكام دوستی را ( امام علی )عليه432دِ اإلِخاءِ. )غرر: حُسْنُ اللِّقاءِ يَزيدُ فى تَأَكُّ 425

 دهد. افزايش می
 5ف  64حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  423
( 615الهَيْئَۀِ. )خصال:  يَراهُ أَحْسَنَلِيَتَزَيَّنْ أَحَدُكُمْ لِأَخيهِ المُسْلِمِ إِذا أَتاُه كَما يَتَزَيَّنُ لِْلغَريبِ الَّذى يُحِبُّ أَنْ 424

آيد ای به ديدارش میالسالم(: بايد هريك از شما خود را برای برادر مسلمانش مثل اين كه غريبهامام علی )عليه
 زيبا نمايد، آنگونه كه دوست دارد فرد غريبه او را در بهترين وضعيت ببيند. 

( امام 479طابَ باطنُهُ وَ مَا خَبُثَ ظاهِرُهُ خَبُثَ باطنُهُ )غرر: لِكلِّ ظاهرٍ باطنٌ عَلَى مِثالِه فَمَنْ طابَ ظاهرُه 422 
السالم(: مطابق هر ظاهری باطنی وجود دارد لذا هر كس ظاهرش پاک باشد باطنش نيز پاک است علی )عليه

 و هر كس ظاهرش آلوده باشد باطنش نيز اين چنين است. 
-یصل)( پيامبر خدا 556/15: هُ فَتُخْرِجَهُ مِنْ حَرِيمِكَ إِلَى الْبَابِ )وسائلإِنَّ مِنْ حَقِّ الضَّيْفِ أَنْ تَمْشِیَ مَعَ 426
 از جمله حقوق مهمان اين است كه او را تا درب منزل بدرقه نمايد. وآله(: هيعلاهلل
( پيامبر خدا 629/5وَ إِذَا خَرَجَ )كافی:  إِنَّ مِنْ حَقِّ الدَّاخِلِ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ أَنْ يَمْشُوا مَعَهُ هُنَيْئَۀً إِذَا دَخَلَ 427

شود اين است كه اهل منزل، او را چه در ای داخل میاز جمله حقوق كسی كه بر اهل خانهوآله(: هيعلاهللیصل)
 وقت داخل شدن و يا خارج شدن، آرام همراهی نمايند. 

بر وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 528/74يَأْتُوهُ. )بحار: نْحَقٌّ عَلى إِخْوانِهِ المُسْلِمُ إِذا قَدِمَ ِمنَ السَفَرِ أَ 428
 گردد به ديدنش بيايند. برادران مسلمان هر فردی اين وظيفه وجود دارد كه وقتی از سفر باز می

مِيثَاقِهِ أنْ ال اغْتابَكَ وَ ال أَعِيبَ  مَعْناهُ عَلَی عَهْدِ اهللِ وَ  «الساّلمُ عَلَيكُمْ وَ رَحْمَۀُ اهللِ»إذا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ:  429
 الّذِی ، يَقُولُ لَكَ عَلَیَّ مِثْلَ«وَ عَلَيْكُمُ السَّالمُ وَ رَحْمَۀُ اهللِ وَ بَرَكاتُهُ»عَلَيْكَ مَقَالَتَكَ وَ ال أُرِيدَ زَلَّتَكَ، فإذا رَدَّ عَلَيْهِ: 

سالم »گويد: زمانی كه فردی به فردی میوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 199عَلَيْكَ وَ رَحْمَۀُ اهللِ )مشكاة: 
، معنايش اين است كه طبق عهد و ميثاقی كه با خداوند بسته ام، بدگويی تو را نكرده و «عليكم و رحمۀ اهلل

هان لغزشت نباشم. وزمانی كه پاسب او را بدهد: و عليكم السالم و رحمۀ گويی ايراد نگيرم و خوادر آنچه می
گويد: مثل همان چيزی كه توبر عهده گرفتی به همراه رحمت خداوند، برای تو بر عهده من اهلل و بركاته، می

 است. 



   11آيين مهرباني 
 مورد( 6خصوصيات سالم موثر )

  سب شده و پا شنيده  سالمش  شود تا  ضوح، گفته  سا و به طور و صدای ر با 
 .462مند نشود كه پاسخم را ندادنددريافت كند و گله

 ر دارای موقعيت برتری خصوصاً اگ 461از ديگری در سالم، پيشی گرفته شود
 .465نسبت به فرد مقابل باشد

 464و در اين رابطه بخل نورزد 463با هر كس كه مالقات نمود سالم نمايد. 
  462بيافزايد« و رحمۀ اهلل»بر ارزش سالم خويش، با عباراتی چون  . 
  از هوسددی كه ممكن اسددت به هنگام شددنيدن جواب سددالم سددراغ فرد بيايد

 .466به زنان جوانپرهيز نمايد مثل سالم نمودن 
 شت اوليه سالم نمايد تا ده ای كه دارد از بين رفته و زودتر انس به تازه وارد 

 .467گيرد

 د( لبخند 
صيد و حفظ دل گران برخورد نمود. ، با دي469و لبخندی مداوم 468ای بازها بايد با چهرهبرای 

 . 472و به اين وسيله مغز و اساس دوستی را در تصرّف خود داشت
ّسم و لبخند می شدتب شمرده 471تواند دارای ارزش معنوی نيز با شی كه نبايد كوچك  ، ارز

 .475شود
م نمودن، بعضددی از راه نكته های جذب، مثل احسددان، برای همه مقدور نيسددت، ولی تبسددّ
 .473اين مهم برآيدتواند به خوبی از پس می

 ه( دست دادن 
صورت  ستان مؤمن  ست كه اگر بين دو صافحه نمودن( يكی از آداب مهمّ ا ست دادن )م د

تر دوست و هر كس دوست خود را بيش 474باشده میگيرد ارزشش باالتر از مصافحه با مالئك
 . 472تر بهره خواهد بردداشته باشد از اين ارزش بيش

صافحه موجب می سان رو كند و او را مورد آمرزش خود قرار دهدم و  476شود تا خداوند به ان
 .477يابدها افزايش میها با مغفرت خداوند پاک شد دوستیوقتی دل

 مصافحه با رعايت شرايطی از ارزشی باالتر برخوردار است: 

 مورد( 4شرايط دست دادن بهتر )
 478با فاصله زمانی كوتاهی صورت گيرد. 
 479محكم دست داده شود. 
 482ها نمايدديرتر از طرف مقابل، دست خود را ر. 
 481گفتن و در حين سالم، انجام شود قبل از سخن. 

 و( روبوسى 
ست شمند ا سيار ارز سجده و نور معنويت او، ب ست، محل  شانی دو سيدن پي و چنانچه  485بو

و به بوسدديدن گونه اكتفاء  483يدن لب خودداری نمودهنخواهد پيشددانی را ببوسددد از بوسدد
 .  484كند
 .482تواند كار بوسيدن را انجام دهدمصافحه می نكته

 ز( در آغوش گرفتن 

                                                 
إِذَا رَدَّ فَ لَّمَ وَ لَمْ يُسْمِعْهُمْإِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَْليَجْهَرْ بِسَلَامِهِ لَا يَقُولُ سَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَیَّ وَ لَعَلَّهُ يَكُونُ قَدْ سَ 462

السالم(: زمانی ( امام صادق )عليه642/5أَحَدُكُمْ فَلْيَجْهَرْ بِرَدِّهِ وَ لَا يَقُولُ الْمُسَلِّمُ سَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَیَّ ثُمَّ )كافی: 
المش سكند، آشكارا سالم كند تا نگويد من سالم كردم ولی جوابم را ندادند، شايد كه فردی از شما سالم می

گوييد آشكارا پاسب بگوييد تا كسی نگويد سالم كردم و ها نرسانده و وقتی پاسب سالم را میرا به گوش آن
 هنوز كسی پاسخم را نداده است. 

السالم(: ه( امام علی )علي327/31: لِلسَّلَامِ سَبْعُونَ حَسَنَۀً تِسْع وَ سِتُّونَ ِللْمُبْتَدِئِ وَ وَاحِدَةٌ لِلرَّادِّ )مستدرک 461
 برای سالم كردن هفتاد حسنه است، شصت و نه تا برای سالم كننده و يكی برای پاسب دهنده. 

 لَى الْأَكْثَرِ وَ إِذَا لَقِیَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِی وَ الْمَاشِی عَلَى الْقَاعِدِ وَ إِذَا لَقِيَتْ جَمَاعَۀٌ جَمَاعَۀً سَلَّمَ الْأَقَلُّ عَ 465
السالم(: سواره به پياده سالم كند و ( امام صادق )عليه647/5احِدٌ جَمَاعَۀً سَلَّمَ الْوَاحِدُ عَلَى الْجَمَاعَۀِ )كافی: وَ

الم ها كه بيشترند سها كه كمترند بر آنكنند آنپياده به نشسته و هرگاه گروهی با گروهی ديگر مالقات می
 كند، او به ديگران سالم نمايدد میكنند و هرگاه يك نفر با گروهی برخور

ابُ ابَ الْحَمِيرِ وَ َأصْحَ* الْقَلِيلُ َيبْدَءُونَ الْكَثِيرَ بِالسَّلَامِ وَ الرَّاكِبُ يَبْدَأُ الْمَاشِیَ وَ أَصْحَاُب الْبِغَالِ يَبْدَءُونَ أَصْحَ
زياد سالم )جمعيت( كم به )جمعيت( السالم(: ليه( امام صادق )ع646/5الْخَيْلِ يَبْدَءُونَ أَصْحَابَ الْبِغَالِ )كافی: 

 نمايد و سواره به پياده و صاحبان قاطر بر صاحبان االغ و صاحبان اسب بر صاحبان قاطر سالم نمايند. 
ا هالسالم(: سالم نمودن به همه آن( امام صادق )عليه646/5مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى مَنْ لَقِيتَ )كافی:  463

 كنی نشان فروتنی است. كه برخورد می
 وآله(:هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 369/66)بحار:  فْشَاءُ السَّلَامِ أَنْ لَا يَبْخَلَ بِالسَّلَامِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَإ464 

 افشاء نمودن سالم به اين است كه از سالم بر هيچ يك از مسلمين بخل نورزد. 
  وَ مَنْ لسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَهِیَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مَنْ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَۀُ اللَّهِ فَهِیَ عِشْرُونَ حَسَنَۀًمَنْ قَالَ ا 462

لسالم(: هر كس ا( امام صادق )عليه642/5قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَۀُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ فَهِیَ ثَلَاثُونَ حَسَنَۀً )كافی: 
د، و هر بربرد، هر كس بگويد: سالم عليكم و رحمۀ اهلل، بيست حسنه میبگويد: سالم عليكم، ده حسنه می

 برد. كس بگويد: سالم عليكم و رحمۀ اهلل و بركاته، سی حسنه می
َم عَلَى الشَّابَّۀِ مِنْهُنَّ وَ يَقُولُ أَتَخَوَّفُ أَْن يُعِْجبَنِی كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ َو كَانَ يَكْرَهُ أَْن يُسَلِّ 466

 (السالمعليهالسالم(: امام علی )( امام صادق )عليه648/5صَوْتُها فَيَدْخُلَ عَلَیَّ أَكْثَرُ مِمَّا أَطْلُبُ مِنَ الْأَجْرِ )كافی: 
ها برايم ترسم صدای آنفرمود: مینمايد و می كرد ولی خوش نداشت به زنان جوان سالمها سالم میبه زن

 شود. تر از ثوابی باشد كه نصيبم میجالب جلوه كند و ضرری كه به من رسد بيش
السالم(: برای هر تازه واردی احساس غريبی ( امام علی )عليه432لِكُلِّ داخِلٍ دِهْشَۀٌ فَابْدَءُوا بِالساّلمِ )غرر:  467

 و سالم نماييد. وجود دارد لذا شما به ا
 السالم(: برخورد شاداب موجب شكار دوستی است ( امام علی )عليه337البِشاشَۀُ حِبالَۀُ المَوَدَّةِ. )روضۀ:  468
( 418/8ک: اجْتَهِدْ أَنْ لَا تَلْقَى أَخاً مِنْ إِخْوَانِكَ إِلَّا تبسّمتَ فِی وَجْهِهِ وَ ضَحِكْتَ مَعَهُ فِی مَرْضَاةِ اللَّهِ )مستدر 469

رضايت  ها در مسيرالسالم(: تالش كن تا هميشه با دوستانت تنها با تبسّم برخورد نمايی و با آنامام رضا )عليه
 خداوند بخندی. 

 السالم(: برخورد شاداب مغز دوستی است. ( امام علی )عليه162/74البِشاشَۀُ مُبُّ المَوَدَّةِ. )بحار:  472
السالم(: هر كس به صورت برادر ( امام صادق )عليه25تْ لَهْ حَسَنَۀٌ. )مصادقۀ: مَنْ تبسّم فى وَجْهِ أَخيهِ كانَ 471

 ای است. ايمانيش لبخند بزند برای حسنه
( پيامبر خدا 372/73التُحَقِّرَنَّ شَيْئاً مِنَ المَعْرُوفِ وَ لَوْ أَنْ تَلْقى أَخاکَ وَ وَجْهُكَ مَبْسُوطٌ إِلَيْهِ. )بحار:  475

 هيچ كار خوبی را كوچك نشمار و لو لبخند هنگام برخورد با برادرت را. وآله(: هيعلاهللیصل)
 1ف  64حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  473
السالم(: دست دادن با ( امام صادق )عليه519/15: مُصَافَحَۀُ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ مُصَافَحَۀِ الْمَلَائِكَۀِ! )وسائل 474

 گان است. ن با فرشتهمؤمن برتر از دست داد
( 179/5 لِصَاحِبِهِ! )كافی: إِنَّ الْمُؤْمِنَيْنِ إِذَا الْتَقَيَا وَ تَصَافَحَا أَدْخَلَ اللَّهُ يَدَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَصَافَحَ أَشَدَّهُمَا حُبّاً  472

را  دهند خداوند دستشمؤمنين زمانی كه هنگام مالقات به يكديگر دست میوآله(: هيعلاهللیصل)پيامبر خدا 
 –ها داخل نموده و با كسی كه محبّت بيشتری نسبت به دوستش داشته باشد دست ميدهد! در دستان آن

 دست خداوند به معنای تأييد، توفيق و رحمت خداوند است. 
هِمَا بِوَجْهِهِ وَ تَسَاَقطَتْ عَنْهُمَا الذُّنُوبُ كَمَا يَتَسَاقَطُ إِّنَ الْمُؤْمِنَيْنِ إِذَا الْتَقَيَا فَتَصَافَحَا أَقْبََل اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْ 476

هند دمؤمنين زمانی كه به يكديگر دست میوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 182/5الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ )كافی: 
 ريزد. یها فرو مهان مانند برگ درختان از آننمايد و گناها توجه میخداوند به آن

به يكديگر دست وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 28/9: تَصَافَحُوا فَإِنَّ الْمُصَافَحَۀَ تَزِيدُ فِی الْمَوَدَّةِ )مستدرک 477
 دهيد زيرا كه مصافحه دوستی را افزايش ميدهد. 

 –حد دست دادن، يك دور نخل است  السالم(:( امام صادق )عليه181/5حَدُّ الْمُصَافَحَۀَِِ دَوْرُ نَخْلٍَۀ )كافی:  478
 يك تنه نخل بينتان فاصله انداخت جا دارد دوباره به هم دست دهيد. 

ها را پايين آورديم بعد از آن حضرت آمدند و دست من بودم، بار (السالمعليهبا امام باقر ) :گويدشخصی می 479
 (. 554/15را گرفته و آن را محكم فشردند. )وسائل: 

( 53رَجُالً قَطُّ فَنَزَع يَدَهُ حَتّى يَكُونَ هُوَ الَّذى يَنْزِع يَدَهُ مِنْهُ. )مكارم: وآله(: هيعلاهللیصل)رَسُولُ اللَّهِ  ما صافَحَ 482
 كردند. ها نمیكرد رها نمیدادند مگر اين كه دستش را تا او رالسالم(: پيامبر با كسی دست نمیامام صادق )عليه

السالم(: فرزندم! ( حضرت لقمان )عليه327/31دَأِ النَّاسَ بِالسَّلَامِ وَ الْمُصَافَحَۀِ قَبْلَ الْكَلَامِ )مستدرک: يَا بَُنیَّ ابْ 481
 ها دست بده. اول به مردم سالم كن و قبل از سخن گفتن با آن

قِىَ أَخاهُ قَبَّلَهُ فى مَوْضِع النُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ. )مشكاة: إِنَّ لَكُمْ لَنُوراً تُعْرَفُونَ بِهِ فى الدُّنْيا حَتّى أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذا لَ 485
شويد تا آنجا كه يكی از السالم(: شما دارای نوری هستيد كه با آن در دنيا شناخته می( امام صادق )عليه525

 بوسد. بوسد محل نور را در پيشانيش میشما وقتی برادرش را می
هان السالم(: بوسيدن د( امام صادق )عليه186/5لْفَمِ إِلَّا لِلزَّوْجَۀِ أَوِ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ )كافی: لَيْسَ الْقُبْلَۀُ عَلَى ا 483

 مخصوص كودک و همسر است. 
 السالم(: بوسه برادر بوسه بر گونه است. ( امام رضا )عليه182/5قُبْلَُۀ الْأَخِ عَلَى الْخَدِّ )كافی:  484
فشردن دست دوست بوسيدن وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 64/9خيهِ قُبْلَتُهُ. )مستدرک: غَمْزُ الرَّجُلِ يَدَ أَ 482

 اوست.



  15 مستندات

 

در آغوش گرفتن و يا معانقه، چنانچه به دور از اغراض دنيوی بوده و شدددهوتی را به دنبال 
 488. خصوصاً برای خويشاوند487تواند موجب برانگيخته شدن عواطف شود، می486نداشته باشد

 .489 و مسافری كه از راه رسيده است

 ح( نشستن نزد دوست 
جا باز نمودن برای تازه وارد، آنقدر اهميت دارد كه خداوند آن را به عنوان ادبی مهم در قرآن 

. خصوصاً اين كه دوستی، 491جايی باز شد، نبايد آن را رد كرد . و چنانچه492ذكر نموده است
. )برای آشنايی با مجموعه آداب 495اين جا را باز نموده باشد؛ مگر اين كه باالی مجلس باشد

 نشستن به پيوست مراجعه نماييد(. 

 مواسات  -4
ها خواهد يرات شددگرفی در زندگی اجتماعی آنها اگر به درسددتی رشددد يابد تاثعقل انسددان

گذاشددت، از آن جمله اين كه مواسددات بين دوسددتان آنقدر زياد خواهد شددد كه بدون اجازه، 
 .493تصرّف در اموال يكديگر نموده و هيچ ناراحتی هم پيش نخواهد آمد

سان سها توقّع میها دارند، از آنولی با همين ميزان عقلی كه ان تان خود را از آنچه رود تا دو
فردی دو دسددت لباس خوب داشددته باشددد ولى  دارند محروم نكنند. مثالً اينطور نباشددد كه
. بايد مثل دو دسددت، هوای يكديگر را داشددته 494دوسددتش هيچ لباس خوبی نداشددته باشددد

شند ست 492با ستى ني صورت خيرى در اين دو ستی در كار  ؛ كه496و در غير اين  صالً دو ا

تفاوتی نسددبت به يكديگر، در آينده بينشددان اختالف بوجود آمده و ؛ زيرا با اين بی497نيسددت

 .  498نسبت به هم خشم خواهند ورزيد

ولى در عين حال بهترين بيمه  .499هاسددت!ترين آندر ميان آداب رفاقت، مواسددات، مشددكل

ست ستى نيز ه سدارى. زيرا از پيوند222كننده دو َسرور همه 221نمايدمی ها پا ساوات  . لذا م
 .223ترين خصلت انسانی معرّفی شده استو ارزنده 225های خوبكار

ست بلكه آموزه شكلالبته اين پايان كار ني ستههای دينی كار را م اند: فتهاند و گتر از اين دان
. يعنی اين كه دوستش را در آنچه دارد بر خود مقدّم 224رسداز مساوات نوبت به ايثار میبعد 

 .226تر باشد. خصوصاً اگر نياز دوست بيش222بدارد

شناخته مى ست كه جوهره افراد  شخص مى 227شودآرى با ايثار ا گردد كه رتبه ايمان و و م

 . 228ها چقدر استهای ارزشی آنباور

 .229خواهد نمودانتظار ايثار داشتن، صفاى دوستى را به كدورت تبديل  نكته

 وفای به عهد  -2
ساني ستهخلف وعده از ان ستگی211سازدو او را غير قابل اعتماد می 212تِ فرد كا ها را از . همب

و در اين وضددعيت ديگر دليلی برای رفاقت با  213كندو زيبايی رفاقت را محو می 215بين برده
. بر اين اسددداس بهتر اسدددت هر فردی طبق توانش وعده 214مانداين چنين فردی باقی نمی

 .  212دهد

                                                 
السالم(: پيامبر خدا از آغوش تنگ گرفتن ( امام باقر )عليه341/51نَهَى رَسولُ اهللِ عَنِ الْمُكَاعَمَۀِ )وسائل:  486

 نهی نموده است.
رَاضِ أَغْ قَا غَمَرَتْهُمَا الرَّحْمَۀُ فَإِذَا الْتَزَمَا لَا يُرِيدَانِ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ وَ لَا يُرِيدَانِ غَرَضاً مِنْإِنَّ الْمُؤْمِنَيْنِ إِذَا اعْتَنَ 487

گيرند، رحمت السالم(: زمانی كه دو مؤمن يكديگر را در آغوش می( امام صادق )عليه531/15الدُّنْيَا )وسائل: 
خواهند و به دنبال غرضی گيرند جز رضايت خداوند را نمیها وقتی در آغوش میگيرد، آنربر میها را دالهی آن

 از اغراض دنيا نيستند. 
رَحِم زمانی كه وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 151/48إّنَ الرَّحِمَ اذا مَسَّتْ تَحَرَّكَتْ و اضْطَرَبَتْ )بحار:  488

 هارونو  )عليه السالم(قصه امام موسی كاظم ر ج آيد. عال شده و به هيجان میتماس. با رحمی ديگر. گيرد ف
 الرشيد در بحث حدود مهرورزی. 

( امام صادق 646/5إِنَّ مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّۀِ لِلْمُقِيمِ الْمُصَافَحَۀَ وَ تَمَامِ التَّسْلِيمِ عَلَى الْمُسَافِرِ الْمُعَانَقَۀَ )كافی:  489
م(: آخرين حد سالم كسی كه در سفر نيست دست دادن است ولی برای مسافر آخرين حد در آغوش السال)عليه

 گرفتن است. 
ای مؤمنين!  (.11يا َأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَّسَحُوا فِی الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ )مجادله / 492

 دهد. شود: جا باز كنيد! جا باز كنيد! خداوند به شما گشايش میزمانی كه به شما گفته می
-( امام علی )عليه125/15لَا يَأْبَى الْكَرَامَۀَ إِلَّا حِمَارٌ: التَّوْسِعَۀُ ِفی الْمَجْلِسِ وَ الطِّيبُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ )وسائل:  491

جا باز نمودن در مجلس و عطری كه به او  كند. مثل.شود رد نمیالسالم(: جز االغ كسی احترامی كه به او می
 شود. تعارف می

 1ف  53حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  495
اليَدْفَعُهُ؟ فَ عَنْ سَعيدِ بْنِ الحَسَنِ عَنْ أَبى جَعْفَرٍ أَ َيجىءُ أَحَدُكُمْ إِلى أَخيهِ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فى كيسِهِ َفيَأْخُذُ حاجَتَهُ 493

يُعْطَوْا أَحاْلمَهُمْ بَعْدُ. لَمْ ءَ إِذاً. ُقلْتُ فَالهَلَكَۀُ إذاً؟ قالَ إِنَّ القَوْمَ ذلِكَ فينا فَقالَ أَبُوجَعْفَرٌ فَال شَى فَقُلْتُ ما أَعْرِفُ
السالم(: امام سؤال نمودند كه آيا يكی از شما شده است نزد دوستش آمده و ( امام صادق )عليه44)مؤمن: 

د و هر چه نياز داشت بردارد و دوستش نيز مانع او نشود؟ شخصی پاسب داد: ما دستش را داخل جيب او نماي
شناسيم! حضرت فرمودند: پس هيچ! آن شخص پرسيد: يعنی هالكت؟! اين چنين فردی را در ميان خود نمی

 حضرت پاسب دادند: اين گروه هنوز به رشد باالی عقلی نرسيده است! 
هر وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 471بِسْ أَحَدَهُما وَ لْيَلْبِسِ اآلخَرَ أَخاهُ. )مكارم: مَنْ كانَ لَهُ قَميصانِ فَْليَلْ 494

 كس دو لباس دارد يكی را خودش بپوشد و يكی را به دوستش بدهد. 
وآله(: هيعلاهللیصل)ر خدا ( پيامب5837/4مَثَلُ المُؤْمِنِ وَ أَخيهِ كََمثَلِ الكَفَّيْنِ تَتَّقی أَحَدُهُما األُخْرى. )ميزان:  492

 دارد. مَثَل مؤمن و برادرش مَثَل دو كف دست است كه يكی از آندو ديگری را نگه می
بركتی وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 367ال خَيْرَ فى صُحْبَۀِ مَنْ اليَرى لَكَ مِثْلَ الَّذى يَرى لِنَفْسِهِ. )تحف:  496

 بيند برای ديگری هم ببيند. ن كه آن فرد آنچه برای خود میدر همراهی با كسی نيست مگر اي
السالم(: كسی را كه با مالش با ديگری مساوات ( امام علی )عليه418التَعُدَّنَّ صَديقاً مَنْ اليُواسى بِمالِهِ. )غرر:  497

 ندارد دوست ندان. 
  54حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  498
ا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلى خَلْقِهِ؟ إنصافُ النّاسِ مِنْ أنْفُسِهِم وَ مُواساةُ اإلِخْوانِ فى اللَّهِ. )امالى أاَل أُخْبِرُکَ بِأَشَدِّ م 499

السالم(: تو را آگاه كنم نسبت به سخترين وظائفی كه خداوند برای مردمش در ( امام صادق )عليه317مفيد: 
 ی. نظر گرفته است؟ انصاف با مردم و مساوت با دوستان خداي

 بخشد. السالم(: انصاف دوستی را دوام می( امام علی )عليه394اإلِنْصافُ يَسْتَديمُ الَمحَبَّۀَ. )غرر:  222
السالم(: هيچ چيز مثل مساوات دوستی را ( امام علی )عليه417ما حُفِظَتِ األُخُوَّةُ بِمِثْلِ المُواساة. )غرر:  221

 كند. حفظ نمی
ها سه چيز السالم(: سرور عمل( امام صادق )عليه152... وَ مُواساةُ األَخِ فى اللَّهِ. )خصال: سَيِّدُ األَعْمالِ ثَالثٌ 225

 است: ... مواسات با دوستان خدايی. ادامه حديث در پيوست. 
(: برترين السالمعليه( امام علی )528فِی األَحْوالِ. )غرر:  أَفْضَُل المُرُوَّةِ مُواساةُ اإلِخْوانِ بِاألَمْوالِ وَ مُواساتُهُمْ  223

 خصلت انسانی، مساوات مالی و غير مالی با دوستان است. 
 171 )كافی: الْآخَرِ النِّصْفِ مِنَ أَعْطَيْتَهُ أَنْتَ إِذَا تُؤْثِرُهُ إِنَّمَا سَوَاءٌ هُوَ وَ أَنْتَ إِنَّمَا بَعْدُ تُؤْثِرْهُ فَلَمْ قَاسَمْتَهُ أَنْتَ إِذَا 224

 ای بلكه تو و دوستتكنی هنوز به ايثار نرسيدهالسالم(: زمانی كه اموالت را تقسيم میه( امام صادق )علي5/
 مساوی هستيد، ايثار زمانی است كه سهم خودت را هم يه او بدهی. 

السالم(: برادر ليه( امام علی )ع412أَخُوکَ الصَّديقُ مَنْ وَقاکَ بِنَفْسِهِ وَ آثَرَکَ عَلى مالِهِ وَ وَلَدِهِ وَ عِرْسِهِ. )غرر:  222
ايمانی كه دوست توست، كسی است كه تو را با جانش حفظ نموده و تو را بر مال و فرزند و همسرش ترجيح 

 . 1ف  52حديث« خاص»دهد. رجوع كنيد به مستندات 
السالم(: باطن ( امام صادق )عليه231أَمَّا الباطِنَۀُ الزَّكاةُ فَالتَسْتَأْثِرْ عَلى أَخيكَ بِما هُوَ أَحْوَجُ مِنْكَ. )معانى: ...  226

 زكات اين است كه خودت را نسبت به آنچه دوستت به آن نيازمندتر است ترجيح ندهی. 
السالم(: هنگام ايثار بر خود جهره ( امام علی )عليه396عِنْدَ االيثارِ عَلى النَّفْسِ تَتَبَيَّنُ جَواهِرُ الكُرَماءِ. )غرر:  227

 شود. ته میهای كريم شناخانسان
السالم(: مؤمنين، برادر ( امام علی )عليه171ءٌ آثَرُ عِنْدَ ُكلِّ أَخٍ مِنْ أَخيهِ. )تحف: المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَ ال شَىْ  228

 يست. نتر از برادر برادر هيچ كس انتخابی كيكديگر هستند و نزد ي
السالم(: كسی كه از ( امام علی )عليه452نَفْسِهِ دامَ سَخَطُهُ. )غرر: يَرْضَ مِنْ صَديقِهِ إاِلَّ بِايثارِهِ عَلى  مَنْ لَمْ 229

 دوستش راضی نشود مگر به اين كه او ايثار كند، ناراحتيش مداوم است. 
كه السالم(: از انسانيت است ( امام علی )عليه525مِنَ المُرُوَّةِ أَنْ تَقْتَصِدَ فَالتُسْرِفَ وَ تَعِدَ فَالتُخْلِفَ. )غرر:  212

 ميانه رو باشی و اسراف نكنی و وعده دهی و خُلْف وعده نكنی. 
السالم(: به دوستی كسی كه وفای به ( امام علی )عليه418التَعْتَمِدْ عَلى مَوَدَّةِ مَنْ اليُوفِى بِعَهْدِهِ. )غرر:  211

 كند اعتماد نكن. عهدش نمی
 السالم(: وفاء سبب همبستگی است. ليه( امام علی )ع432سَبَبُ اإلِئْتِالفِ الوَفاءُ. )غرر:  215
 السالم(: وفا زينت دوستی است. ( امام علی )عليه521الوَفاءُ زَيْنُ األُخُوَّةِ. )غرر:  213
السالم(: هر كس دارای وفای خوبی باشد، ( امام علی )عليه525مَنْ أحْسَنَ الْوَفاءَ إِسْتَحَقَّ اإلِصْطفاءَ. )غرر:  214

 دارد. استحقاق برگزيده شدن 
السالم(: كاری كه توان انجام آن را ( امام صادق )عليه368التَعِدَنَّ أَخاکَ وَعْداً لَيْسَ فى يَدِکَ وَفائُهُ. )تحف:  212

 نداری وعده نده. 



   11آيين مهرباني 
 فروتنی  -6

 . 216تواضع مصداق كامل درستكاری و راستگويی است و عصاره همه تعاليم اسالم ناب است
 زيرا:  217پيمايدانسان عاقل تنها بر مركب راهوار تواضع سوار شده و مسير زندگی را می

 مورد( 4خصوصيات زيبای تواضع )
  218نمايدنمیتنها نعمتی است كه كسی به آن حسودی  . 
 219گيردها، با وجود آن مورد توبيب قرار نمیلغزش. 
 252شودهایِ ارزشی، با وجود آن كامل و بدون آفت میر خصلتديگ. 
 251دهدها، اوج معنوی میفرد را تا آن باال. 

ضع نگاهی متفاوت از ديگر ارزش شد بايد به توا ساس آنچه گفته  شت بهبر ا  ها دا
يزگار، رفتاری متواضعانه از خود اين صورت كه چون يك عبد، در مقابل دوستِ پره

  255ها عبارتند از:بروز داد اين رفتار

 مورد(  8های متواضعانه در رابطه با دوستان)رفتار
 253ارتباط مجدد، زمانی كه رفيق، قطع ارتباط نموده است. 
 254نمايدنزديك شدن و لطف نمودن، زمانی كه او از لطف نمودن دريغ می. 
 252كندگذشتن از مال، زمانی كه او خشك دستی می. 
 256گزيندنزديك شدن زمانی كه او دوری می. 
 257كندنرم خويی، زمانی كه او با خشونت برخورد می. 
 258عذرتراشی، زمانی كه از او كاری ناشايست سر زند. 
 259ده اوخوردن نيم خور. 
 232تغيير ندادن سطح روابط هنگام ارتقاء جايگاه اقتصادی و يا اجتماعی  . 

تر از آن چيزی های متواضدعانه عمومی كه اختصداص به دوسدتان ندارد، بيشرفتار
ها را در پيوسددت توانيد مجموعه اين رفتارشددده اسددت. می كه در اينجا ذكر اسددت

 مطالعه نماييد.

 خوش بينی  -7
خوش بينی متأثر از ايمان نيكو اسددت، )ايمان نيكو ايمانی اسددت كه هماهنگ با رفتار نيكو 

 خوش بينی، نگاهیهر انسانی است. و به عبارت ديگر، باشد( و همچنين نشان سالمت روانی 
چهار افتد كه انسدددان از پاک و بزرگوار داشدددتن به هر چيزی اسدددت، و زمانی اين اتفاق می

. 231نگهداری و راسددتگويیداری، خودوردار باشددد: شددرم، امانتتر برخگی انسددانی، بيشويژه
 .235دهدرا صاف و طبيعت را رشد میگمانی نسبت به دوستان، دل خوش

و سددوء ظن نداشددتن به عنوان بهترين خصددوصدديت اخالقی و بزرگترين نعمت خوب ديدن، 
 .234خشكاندگويی را میجويی و عيب، ريشه عيب233الهی

ساس آن، بيش ست آيد، تا بر ا شود تا اين نعمت پر ارزش به د ست كه تالش   ترِضروری ا
ر تبايد بيش های دوسددت، موجَّه ديده شددود و اگر فرد نتواند اين توجيه را داشددته باشدددكار

 .232خودش را سرزنش نمايد كه نتوانسته است از دوستش دفاع نمايد
سانبينی گفته میآنچه از خوش نكته ست كه اطرافيانش ان سشود، درباره افرادی ا بتًا های ن

سان سالم زمانی كه ان صيه ا ستند، و اال تو سانيت و يا از ايمانی صالحی ه های پيرامون، از ان
 .236بينی استتر بدستند، بيشضعيف برخوردار ه

 راز داری  -8
سرار زيادى را براى 237يكى از مصاديق بارز خيانت، افشاى سرّ است . حال اگر ديديد فردى ا

 . 238نزد او سرى نگذاريدكند مواظب باشيد كه شما نقل مى
ای ، صرف طرح مسئله«شنوی جايی نقل نكن!آنچه می»شود: الزم نيست حتما به شما گفته 

سوب می صی، راز مح صو سه خ . مگر اين كه توطئه قتلی و يا غارتی و يا 239شوددر يك جل
 .242هتك ناموسی در كار باشد

                                                 
المام: طالِبٍ حَقَّاً. )تفسير امَنْ تَواضَعَ فِى الدُّنْيا لِإِخْوانِهِ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الصِّدّيقينَ وَ مِنْ شيعَۀِ عَلِّىِ ْبنِ أَبي 216

السالم(: هر كس در دنيا برای برادرانش فروتنی نمايد، نزد خداوند از درست ( امام حسن عسكری )عليه352
 باشد. می كرداران است و حقّاً از شيعيان علی بن ابيطالب

السالم(: برای هر چيزی مركبی ( امام علی )عليه959/72التَّوَاضُعُ )بحار:  الْعَاقِلِ مَطِيَّۀُ وَ مَطِيَّۀٌ ءٍشَیْ لِكُلِّ 217
 است و مركب انسان عاقل فروتنی است. 

السالم(: فروتنی نعمتی است كه كسی به آن ( امام علی )عليه374/72عَلَيْها )بحار:  يُحْسَدُ لَا : التَّوَاضُع نِعْمَۀٌ 218
 ورزد. حسادت نمی

السالم(: فروتنی ( امام علی )عليه592/52نهج: )شرح  سَقَطَتِه عِنْدَ عَنْه شَّماتَۀِلِل ذَبٌّ  مرتَبَتِه فی تواضُعُ الرجلِ 219
 شود. هر كسی در جايگاهی كه دارد مانع از توبيب او هنگام سقوطش می

 شود. السالم(: با فروتنی، نعمت كامل می( امام علی )عليه596/58: )مستدرک النِّعْمَۀُ بِالتَّوَاضُع تَتِمُّ 252
زمانی كه فردی وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 521/1)ورّام:  السّابِعَۀِ! السّماءِ إلَى اهللُ رَفَعَه تَواضَعَ العبدُ إذا 251

 برد! فروتنی نمايد خداوند او را تا آسمان هفتم باال می
 7ف  52حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  255
 . 1ف  52حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  253
 . 5ف  52حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  254
 . 3ف  52حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  252
 . 4ف  52حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  256
 . 2ف  52حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  257
 . 6ف  52حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  258
-( امام رضا )عليه152/15)وسائل:  الْبَتَّۀَ الْجَنَّۀَ اللَّهُ التَّوَاضُعَ دَخَلَهُ بِهِ يُرِيدُ نِالْمُؤْمِ أَخِيهِ سُؤْرِ مِنْ شَرِبَ مَنْ 259

السالم(: هر كس بخاطر فروتنی نيم خورده برادر ايمانيش را بنوشد خداوند او را بطور حتم داخل بهشت 
 نمايد. می

  3ف  63حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  232 
هارَةِ وَ يْنِ الطَّ لظَّنِّ أَصْلُهُ مِنْ حُسْنِ إِيمَانِ الْمَرْءِ وَ سَلَامَۀِ صَدْرِهِ وَ عَلَامَتُهُ أَنْ يَرَى كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ بِعَحُسْنُ ا 231

(امام صادق 173الصِّدْقِ )مصباح: الْفَضْلِ مِنْ حَيْثُ رُكِّبَ فِيهِ وَ قُذِفَ فِی قَلْبِهِ مِنَ الْحَيَاءِ وَ الْأَمَانَۀِ وَ الصِّيَانَۀِ وَ 
السالم(: خوش گمانی ريشه در ايمان نيكوی انسان و سالمت روانی او دارد و نشانش اين است كه هرزمان )عليه

نگرد، چه اين كه. شخصيت. او از اموری. ارزشی. شكل نگرد با نگاهی پاک و همراه با لطف میبه هر چيزی می
 الی. افكنده شده است،. اموری. مثل حيا، امانت داری، خودنگهداری و راستگويی. های. عيافته و در قلبش چيز

وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 173أَحْسِنُوا ظُنُونَكُمْ بِإِخْوَانِكُمْ تَغْتَنِمُوا بِها صَفَاءَ الْقَلْبِ وَ نَمَاءَ الطَّبْع )مصباح:  235
 يتان نيكو كنيد تا از دلی صاف و طبعی رشد يافته بهرمند شويد. های خود را نسبت به برادران ايمانگمان

السالم(: خوش بينی از ( امام علی )عليه525/11: حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ أَفْضَلِ السَّجَايَا وَ أَجْزَلِ الْعَطَايَا )مستدرک 233
ی ای است كه فردعطيهترين بهترين خصوصيات اخالقی است و بزرگترين عطيه خداوندی است،. و يا. فراوان

 دهد. به ديگری می
اً َأ يُحِبُّ بَعْضُكُمْ بَعْض يا َأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثٌْم وَ ال تَجَسَّسُوا وَ ال يَغْتَبْ  234

( ای اهل ايمان از 15وهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ )حجرات: أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحَْم أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُ
ها گناه است! و كنجكاوی. در كار ديگران. نكنيد و يكديگر ها اجتناب كنيد، بعضی از اين گمانبسياری از گمان

ز پسنديد، اا بخورد؟! اين را نمیرا بدگويی ننماييد! آيا يكی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خويش ر
 خداوند بپرهيزيد، البته خداوند بسيار توبه پذير و پر رحمت است. 

 ها سَبْعِينَ تَأْوِيلًا فَإِنِ اطْمَأَنَّتْ قَالَ أُبَیُّ بْنُ كَعْبٍ إِذَا رَأَيْتُْم أَحَدَ إِخْوَانِكُمْ فِی خَصْلَۀٍ تَسْتَنْكِرُونَها مِنْهُ فَتََأوَّلُو 232
بِالْإِنْكَارِ  ها عَلَيْهِ سَبْعُونَ تَأْوِيلًا فَأَنْتُمْ أَوْلَىها وَ إِلَّا فَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ حَيْثُ لَمْ تَعْذِرُوهُ فِی خَصْلَۀٍ يَسْتُرُقُلُوبُكُمْ عَلَى أَحَدِ 

گويد: زمانی كه ی از حكيمان. میالسالم(: أبیّ پسر كعب. يك( امام صادق )عليه173عَلَى أَنْفُسِكُمْ مِنْهُ )مصباح: 
خصوصيتی از دوستتان ديديد كه مورد قبول شما نيست برايش هفتاد توجيه درست كنيد و اگر دلتان آرام 

ن توانست آشد كه هيچ و اال خودتان را سرزنش كنيد چه اين كه او را در رابطه با چيزی كه هفتاد توجيه می
 زاوارتريد كه مورد قبول خودتان قرار نگيريد تا دوستتان. را بپوشاند معذور ندانستيد، پس شما س

(  امام 598/2)كافی: نه. مِ ذلكَ ى يعرفَحتّ خيراً بأحدٍ نَّظُيَ أنْ أحدٍلِ لَّحِلم يَ الحقِّ نَمِ بَأغلَ  الجورُ إذا كانَ 236
ش ت به فردی خوتر رواج داشته باشد برای كسی جائز نيسزمانی كه باطل از حق بيش (:السالمعليه) كاظم

 بين باشد تا اين كه خوب آن مسئله را از او ارزيابی نمايد. 
افشاء راز دوست خيانت وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 472إِفْشاءُ سِرِّ أَخيكَ خِيانَۀٌ فَاجْتَنِبْ ذلِكَ. )مكارم:  237

 است از آن بپرهيز. 
تواند راز خودش را حفظ ( امام علی كسی كه نمی351لِسِرِّ غَيْرِهِ. )غرر: يَقْوَ  مَنْ ضَعُفَ عَنْ حِفْظِ سِرِّهِ لَمْ  238

 تواند راز غير خودش را حفظ كند. كند نمی
السالم(: سخن هر محفلی با تمام شدن ( امام علی )عليه482حَدِيثُ كُلِّ مَجْلِسٍ يُطْوَى مَعَ بِساطِهِ )غرر:  239

 شود. آن محفل پيچيده می
وْ مَجْلِسٌ بِالْأَمَانَۀِ إِلَّا ثَلَاثَۀَ مَجَالِسَ مَجْلِسٌ سُفِكَ فِيهِ دَمٌ حَرَامٌ أَوْ مَجْلِسٌ اسْتُحِلَّ فِيهِ فَرْجٌ حَرَامٌ أَ الْمَجَالِسُ 242

 هاهمه مجلس (سخن در)وآله(: هيعلاهللیصل) ( پيامبر خدا462/75يُسْتَحَلُّ فِيِه مَالٌ حَرَامٌ بِغَيْرِ حَقِّهِ )بحار: 
خونی در آن ريخته شود و يا  (بر اساس گفتگوی در آن قرار است) امانت هستند مگر سه مجلس: مجلسی كه

 زنايی صورت گيرد و يا بناحق مالی غصب شود. 
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 دعا  -9
و وری از ديگر بركات مادی و بهره 241بهترين راه برای سددرعت بخشدديدن به اسددتجابت دعا

در دعا است، با اين توضيح  244، خصوصاً دوستان243، مقدّم داشتن ديگران245معنوی نيايش
 كه: 

 مورد(4خصوصيات دعا برای دوستان)
 242برای چهل نفر از دوستان خصوصاً بعد از نماز شب دعا نمايد. 
 246تر برای اين منظور استفاده كندهای مقدّس بيشها و زماناز مكان. 
 خداوندا همه زنان و مردان مؤمن و مسلمان »يست و پنج مرتبه در روز بگويد: ب

 .247«را بيامرز!
 248هر دعايی را تعميم داده و تنها برای خود دعا ننمايد  . 

 249علت استجابت دعا در اين روش اين است كه فرشتگان برای فرد فراوان دعا خواهند نمود
 . 222ا نموده استو در واقع فرد با زبانی كه معصيت نكرده دع

دعا برای دوستان سبب خواهد شد، عمالً فرد با رفقای خود همدردی نموده و مشكالت  نكته
 .221ها را حل نمايدآن

 زيبا گويی  -12
و سددخنانشددان با  225ها كه زبانشددان به زيباگويی عادت دارد از عقل بااليی برخوردار بودهنآ

و از سددرزنش ديگران ايمن  224های خود موفّق بودهلذا غالبا در كار 223حكمت همراه اسددت
 .222باشندمی

دانند سددخن به عنوان مرز بين انسددان و توجه هسددتند كه میاهميت زيباگويی را كسددانی م
ست، ترجمان درون 226حيوان سان ا . يعنی الفاظ قبل از آن كه معانی مربوط به خود را 227ان

سازند به شنونده منتقل میيك انسان را  262و فضايل 229، انديشه228شخصيتمنتقل سازند، 
 .265های اوو هم ريشه تمام بدبختی 261ترين سرمايه انسان باشدمهمتواند و لذا زبان، هم می
 توان مقدار علم و جهل فرد را ارزيابی نمود: كه بر اساس آن می 263زبان، ميزانی است

سان حكم می سر و بی مهار، میراندزمانی كه جهل بر وجود ان سبك تازد. و آن هنگام ، زبانِ 
و باور  264گويدكه عقل و آگاهی، زمام امور را به دست دارد، زبان سنگين و با تأنی سخن می

شنونده منتقل می ضرورتاً معنايی را به ذهن  توان از كنار كه نمی 262سازددارد كه هر لفظی 
 آن معنا بدون بررسی گذشت. 

سان نكته ست در زندگی هایروش ان شان 266پ شكالت سترده از  267و نحوه حل م ستفاده گ ا
 كلمات زشت است.

 )مصاديق سخن زيبا و آثار سخن زشت را در پيوست مطالعه نماييد(.

 )شوخی(  268ايجاد سرور -11
خوشحالى دوست شما را  تواند موجباترعايت هر يك از آدابى كه گفتيم و خواهيم گفت مى

شدداد نمودن، شددوخی كردن اسددت. خصددوصدداً  هاىترين راهفراهم نمايد. ولى يكى از متداول

                                                 
وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 227/5أَوْشَكُ دَعْوَةٍ وَ أَسْرَعُ إِجَابَۀٍ دُعَاءُ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ )كافی:  241

 كند. نزديكترين و سريعترين دعا به اجابت، دعايی است كه فردی پشت سر دوستش می
السالم(: دعای ( امام صادق )عليه227/5دُعَاءُ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ يُدِرُّ الرِّزْقَ وَ يَدْفَع الْمَكْرُوهَ )كافی:  245

 شود. ن افتادن روزی و جلوگيری از امور ناخوشايند میانسان پشت سر دوستش موجب به جريا
جَارَ ثُمَّ ا فَقَالَتْ الْكَانَتْ فَاطِمَۀُ )عليها السالم( إِذَا دَعَتْ تَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ لَا تَدْعُو لِنَفْسِها فَقِيلَ لَه 243

كردند برای حضرت زهرا )عليهاسالم( هرزمان كه دعا میالسالم(: ( امام صادق )عليه544/2: الدَّارَ )مستدرک
چرا؟. فرمودند: اول  :كردند، به ايشان گفته شدنمودند و برای خود هيچ دعا نمیمردان و زنان مؤمن دعا می

 همسايه سپس خانه. 
( امام 515/5جِيبَ لَهُ فِيهِمْ وَ فِی نَفْسِهِ )فقيه: مَنْ دَعَا لِأَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْ إِخْوَانِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ اسْتُ 244

ها السالم(: هر كس برای چهل فرد از برادران دينيش قبل از اين كه برای خود دعا نمايد برای آنصادق )عليه
 نمايد. ها و در حق خودش مستجاب میدعا نمايد، دعايش را در حق آن

( امام 389/92مُؤْمِنِينَ ثُّمَ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ َو يََتأَكَّدُ بَعَْد الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ )بحار: مَنْ قَدَّمَ أَرْبَِعينَ مِنَ الْ 242
ها دعا كند، برای السالم(: هر كس چهل مؤمن را در دعا نمودن مقدم. بر خود. نمايد آنگاه برای آنصادق )عليه

 تر مورد تأكيد است. ئله بعد از نماز شب بيششود، اين مسخودش. اين دعا. مستجاب می
داد رسيد به موقف عرفه، شروع نمود به دعا نمودن برای برادران عيسی پسر اعين هنگامی كه حج انجام می 246

گويد به او گفتم: مالت را هزينه نمودی و ايمانيش، تا زمانی كه مردم از عرفه حركت نمودند، راوی قصه می
شود، آنوقت. تنها. داختی تا به اين جا برسی، جايی كه حوائج به سوی خداوند روان میخودت را به زحمت ان

دعای فرشته  (استجابت) كنی؟! گفت: من اطمينان ازها میخودت را ر (دعای برای) برای دوستانت دعا نموده و
 (. 391/92دعای خودم در ترديدم )بحار:  (استجابت) دارم و نسبت به

 كَتَبَ  «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ»لَّ يَوْمٍ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً مَنْ قَالَ كُ 247
سَنَۀً وَ مَحَا عَنُْه سَيِّئَۀً وَ َرفَع لَهُ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ كُّلِ مُؤْمِنٍ مَضَى وَ بِعَدَدِ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَۀٍ بَقِیَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَۀِ حَ

خداوندا مردان و زنان »هر كس روزی بيست و پنج بار بگويد:  (:السالمعليه( امام صادق )114/7دَرَجَۀً )وسائل: 
، خداوند به عدد تمام مرد و زن مومن تا روز قيامت برايش حسنه «مؤمن و مردان و زنان مسلمان را بيامرز

 هاش را به همين ميزان باال خواهد برد. شت و به همين تعداد از او گناه پاک خواهد كرد و مرتبخواهد نو
زمانی كه يكی از وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 487/5إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعُّمَ فَإِنَّهُ أَوْجَبُ لِلدُّعَاءِ )كافی:  248

 تراست. برای دعا اجابت كننده كند، تعميم دهد زيرا كه آنشما دعا می
عبد اهلل پسر جُنْدَب را در موقِف عرفه در كند كه: از پدرش نقل می« قمی»علی بن ابراهيم صاحب تفسير  249

هايش ونههايش بر گوضعيتی نيكو ديدم كه هيچ كس مثل او نبود، پيوسته دستانش به طرف آسمان بود و اشك
ت، وقتی مردم از عرفه حركت كردند به او گفتم: ابو محمد! من وضعيتی ريخجاری، آنقدر كه روی زمين می

 (السالميهعلكردم زيرا كه امام كاظم )بهتر از تو در عرفه نديدم! او گفت: به خدا سوگند تنها برای برادرانم دعا می
هر كس پشت سر « رْشِ: وَ لَكَ مِائَۀُ أَلْفِ ضِعْفٍإنَّ مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ نُودِیَ مِنَ الْعَ»به من خبر داد كه: 

 شود كه: صد هزار برابر برای تو باشد، خوش نداشتم كه صد هزاردوستانش دعا نمايد از عرش ندايی بلند می
دانم مستجاب است يا خير! )كافی: ها كنم به خاطر يكی كه نمیدانستم مستجاب است ررا كه می (دعا)

228/5 .) 
انِ غَيْرِکَ لِسَ اللَّهَ قَالَ لِمُوسَى ادْعُنِی عَلَى لِسَانٍ لَمْ تَعْصِنِی بِهِ فَقَالَ يَا رَبِّ أَنَّى لِی بِذَلِكَ قَالَ ادْعُنِی عَلَى إنَّ  222

ای بخوان! موسی سؤال كرد: ( خداوند به موسی فرمود: من را با زبانی كه معصيت نكرده129/7)وسائل: 
 اين چنين زبانی است؟! خداوند پاسب داد: با زيان غير خودت.  پروردگارا! برای من كجا

كرد و بعد كه از مسجد خارج نقل شده است كه يكی از خوبان در مسجد برای برادرانش بعد از نماز دعا می 221
ی هايشد متوجه شد پدرش مرده است، بعد از آن كه پدرش را دفن نمود، شروع نمود به تقسيم ارث بين همان

خواستم حال ها بهشت را میيشان دعا نموده بود، با او گفته شد: چرا؟ او گفت: من در مسجد برای آنكه برا
 (. 388/92از فانی دنيا بخل ورزم؟! )بحار: 

 السالم(: زيبا گويی، دليل فراوانی عقل است. ( امام علی )عليه512جميلُ القولِ دليلُ وُفورِ العقلِ )غرر:  225
السالم(: به دست آوردن حكمت ( امام علی )عليه511مالُ النطقِ و استعمالُ الرِّفقِ )غرر: كسبُ الحكمۀِ إج 223

 . استدر گفتار و رفتار. به زيبا نمودن گفتار و به كار گيری نرمی. 
السالم(: هر كس كالمش را نيكو نمايد ( امام علی )عليه512مَن حَسُنَ كالمُه كانَ النَّجُْح أمامَه )غرر:  224

 زی را در پيش دارد. پيرو
السالم(: زبانت را به نيكو سخن گفتن ( امام علی )عليه512عَوِّدْ لسانَكَ حُسْنَ الكالمِ تأمَنِ المالمَ )غرر:  222

 عادت بده تا از مالمت ايمن باشی. 
السالم(: انسان ديگر )عليه( امام علی 529مَا االنسان لَوال اللسانُ؟! اال صورةٌ مُمَثَّلَۀٌ أو بَهيمَۀٌ مُهمَلَۀٌ )غرر:  226

 ها شده. چه بود اگر زبان نداشت؟!! جز يك صورت نقاشی شده يا حيوانی ر
 السالم(: زبان ترجمان درون است. ( امام علی )عليه529اللِّسانُ تَرجُمانُ الجَنانِ )غرر:  227
 ن زير زبانش پنهان است. السالم(: انسا( امام علی )عليه522المَرْءُ مَخْبوءٌ تَحتَ لِسانِه )غرر:  228
 السالم(: زبان ترجمان عقل است. ( امام علی )عليه529اللِّسانُ ترجُمانُ العقلِ )غرر:  229
 شود. السالم(: ارزش انسان از گفتارش شناخته می( امام علی )عليه529فَضْلُ الرجلِ يُعْرَفُ مِن قولِه )غرر:  262
 گوارايی زبان سرمايه است. وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 93ذاَلقَۀُ اللِّسانِ رأسُ المالِ )جامع:  261
السالم(: بالء به عهده گفتار گذاشته شده است،. سرچشمه ( امام علی )عليه93البَالء مُوَكَّلٌ بِالمَنْطِقِ )جامع:  265

 مشكالت زبان است. 
 ان ميزان انسان است. السالم(: زب( امام علی )عليه529اللِّسانُ ميزانُ االنسان )غرر:  263
السالم(: زبان ترازويی است كه ( امام علی )عليه72/42اللِّسانُ مِعيارٌ أطاشَهُ الجهلُ و أرْجَحَهُ العقلُ )بحار:  264

 كند. ها آن را سبك نموده و عقل آن را سنگين مینادانی
 ظ قالب معنا است. السالم(: الفا( امام علی )عليه529األلفاظُ قَوالِبُ المَعانِی )غرر:  262
 السالم(: سخنان زشت سنت افراد پست است. ( امام علی )عليه553سُنَّۀُ اللِّئامِ قُبْحُ الكاَلمِ. )غرر:  266
 السالم(: اسلحه افراد پست، كالم زشت است. ( امام باقر )عليه151/5سِالحُ اللِئامِ قَبيحُ الكاَلمِ. )كشف:  267
 قَضَاءُ  أَوْ كُرْبَتِهِ  تَنِْفيسُ أَوْ إِشْبَا عُ جَوْعَتِهِ الْمُؤْمِنِ عَلَى السُّرُورِ إِدْخَالُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ ىإِلَ الْأَعْمَالِ أَحَبِّ مِنْ 268

ها نزد خداوند خوشحال نمودن مؤمن السالم(: از جمله محبوترين كار( امام صادق )عليه597/17)بحار:  دَيْنِه
 برطرف نموده و غمش را كاسته و حاجتش را برآورده نمايد است. به اين كه. گرسنگيش را 

 إِدْخَالِ  مِنْ اللَّهِ إِلَى أَحَبَّ ءٍبِشَیْ اللَّهُ عُبِدَ مَا وَ حَسَنَۀٌ عَنْهُ الْقَذَى صَرْفُ وَ حَسَنَۀٌ أَخِيهِ وَجْهِ فِی الرَّجُلِ * تبسّم
لبخند فردی به روی برادرش ثواب است، وآله(: هيعلاهللیصل) ( پيامبر خدا188/5)كافی:  الْمُؤْمِنِ عَلَى السُّرُورِ

 برطرف نمودن خاشاكی از او ثواب است، و خداوند با هيچ عملی مثل شاد نمودن مؤمن پرستيده نشده است. 



   18آيين مهرباني 
شانه خوش 269خنداندن افراد غمگين ست و لذا مزاح نمودن، ن هايى كه اهل و آن 272خلقى ا

 .271كنند تا با وقار ديده شوند و اين يعنی دورويی، تظاهر به جدّی بودن میشوخى نيستند
تر صورت ها بايد حساب شدهها از لطافت بيشتری برخوردار شود، شوخیمنتها هرچه رفاقت

 .  275گيرد
اد شما قصد ش ای نيست زيرا دوستاظهار رنجيدگی از شوخی نامناسب، كار منصفانه نكته

 .273نمودن شما را داشته است
 )مصاديق شوخی مناسب و آثار منفی خنده زياد را در پيوست مطالعه نماييد(.

 خوب شنيدن  -15
شنيدن را ياد گرفت سكوت را قبل از ؛ همان274قبل از خوب گفتن، بايد خوب  گونه كه بايد 

 . 272كالم، آموخت
هايش تواند ديگران را تحت تأثير انديشه، انسان می276شنيدن عادت كندش به خوب اگر گو

سخير نمايدو قلب 277قرار داده شت تا كالم  278ها را ت سخن گفتن، نخواهد گذا شهوت  و اال 
شود، فرد مدام ميان كالم ديگران پريده شنيده  ستی  ها و روح آن 279افراد تا به آخر و به در

 .282سازدرا خدشه دار می

                                                 
( پيامبر خدا زمانی كه 428/8 :كَانَ رسول اهلل لَيَسُرُّ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا رَآهُ مَغْمُوماً بِالْمُدَاعَبَۀِ )مستدرک 269
 كردند. ديدند فردی از اصحابشان غمگين است او را با شوخی شاد میمی
وا فَإِنَّ المُداعَبَۀَ لُعَنْ يُونُسِ الشِّيْبانىّ قالَ لى أَبُو عَبْدِاللَّهِ كَيْفَ مُداعَبَۀُ بَعْضِكُمْ بَعْضاً؟ قُلُْت قَليالً قالَ هَالَّ تَفْعَ 272

يُريدُ أَنْ يُسِرَّهُ. )كافی: الخُلْقِ وَ إِنَّكَ لَتُدْخِلُ بِها السُّرُورَ عَلى أَخيكَ وَ لَقَدْ كانَ النَّبِىُّ يُداعِبُ الرَّجُلَ  مِنْ حُسْنِ
السالم( از يونس )يكی از اصحابشان( سؤال نمودند: وضعيت شوخی بين شما چگونه ( امام صادق )عليه663/5

كنيد، شوخی نشان خوش اخالقی است ست! حضرت فرمودند: چرا اين كار را نمیاست؟ يونس پاسب داد: كم ا
 خواستكرد میكنی! پيامبر با شخصی شوخی میو تو به اين وسيله، شادی را در )قلب( برادرت ايجاد می

 خوشحالش كند!
مؤمن شوخ و بذله وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 49المُؤْمِنُ دَعِبٌ لَعِبٌ وَ المُنافِقُ قَطْبٌ غَضِبٌ. )تحف:  271

 گوست و منافق خشن و ستيزه جوست. 
( امام صادق 315يَصْفُوَ لَكَ وُدَّ أَخيكَ فَالتُمازِحَنَّهُ وَ ال تُمارِيَنَّهُ وَ ال تُباهِيَنَّهُ وَ ال ُتشارَّنَّهُ. )تحف:  إِذا أَرَدْتَ أَنْ 275

اشد، هرگز يا دوستت شوخی نكرده و جدل مكن، فخر فروشی خواهی دوستيت با صفا بالسالم(: اگر می)عليه
 ننموده و تيزه جويی نكن. 

السالم(: پاداش كسی كه تو را خوشحال ( امام علی )عليه117لَيْسَ جَزاءُ مَنْ سَرَّکَ أَنْ تَسُوءَهُ. )خصائص:  273
 نموده اين نيست كه به او بدی كنی. 

-( امام علی )عليه21/9: تَعَلَّمُ حُسْنَ الْقَوْلِ وَ لَا تَقْطَع عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ )مستدرکتَعَّلَمْ حُسْنَ الِاسْتِمَاع كَمَا  274

 آموزی و سخن كسی را قطع نكن. السالم(: خوب شنيدن را بياموز آنگونه كه خوب گفتن را می
السالم(: ( امام صادق )عليه17/9عَلَّمُونَ الْكَلَامَ )مستدرک: انَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الصَّمْتَ وَ أَنْتُمْ تَتَ 272

 آموزيد. آموختند وشما سخن گفتن را میآنانی كه قبل از شما بودند سكوت را می
 گوشت را عادت بده تا نيكو بشنود.  (:السالمعليه( امام علی )512عَوِّدْ أذنكَ حُسْنَ اإلستماعِ )غرر:  276
( امام صادق 537/72دَلُّ بِها عَلَى إِصَابَۀِ الرَّأْیِ حُسْنُ اللِّقَاءِ وَ حُسْنُ الِاسْتِمَاعِ وَ حُسْنُ الْجَوَاب )بحار: ثَلَاثَۀٌ يُسْتَ 277

توانند دليل بر انديشه نافذ فرد باشند: برخورد نيكو، خوب شنيدن و خوب السالم(: سه چيز است كه می)عليه
 پاسب گفتن. 

سؤال نمود او در ضمن  (السالمعليهاحنف پسر قيس درباره خصوصيات امام علی )زمانی كه معاويه از  278
كرد و هر زمان كه با او سخن گفته گفت قلب مردان را تسخير میسخنانی ابراز داشت: او وقتی سخن می

 (. 14/5نمود. )ورّام: شد خوب گوش میمی
از انسانيت فرد وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 5882/4حَدَّثَهُ. )ميزان: مِنَ المُرُوَّةِ أَنْ يَنْصِتَ األَخُ لِأَخيهِ إَذا  279

 گويد برای او ساكت شود. است كه وقتی دوستی سخن می
هر وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 322مَنْ عَرَضَ لِأَخيهِ المُسْلِمِ فى حَديثِهِ فَكَأَنَّما خَدَشَ فى وَجْهِهِ. )فقه:  282

نگام سخن گفتنِ دوستش، در بين كالم او، لب به سخن بگشايد، مثل آن است كه زخمی بر صورتش كس به ه
 ايجاد نموده باشد. 



  19 مستندات

 

 مورد(  4آداب اختصاصی )
 اين آداب عبارتند از: ابراز عالقه، ديدار، آشنايی با اقوام، و آگاه نمودن از سفر.

 توضيح هريك را در ادامه مطالعه فرماييد: 

 ( ابراز عالقه 1
ها ای محبّت آميز، اثر زيادی در استحكام دوستیو يا جمله 285حتی با يك نگاه 281ابراز عالقه

 .284نمود معلوم نيست راست بگويدها بايد توجه داشت، هر كه به شما ابراز عالقه نت. م283دارد
تر شود تعريف نمودن ستودن دوست است، اصوالً هرچه محبّت بيشابراز عالقه غير از  نكته

 .282تر خواهد شداز يكديگر بی مزه

 ( ديدار 5

ستيتان مى ستحكام دو شيد، مىاگر به ا شد كهاندي ست برايتان مهم با س باي ت چند وقت ا
. 286كردن هميشگی يكديگر است ايد؛ زيرا دوام محبّت و دوستى به مالقاتدوستتان را نديده

 .287ای نزديك باشدخصوصاً اگر منزل او در فاصله
ها حتی به ميزان اندک، همانطور كه دوام دوسدددتى را بيمه ميكند، در رشدددد ديد و بازديد 

دوستان شما از  كهنيز تأثير بسزايی دارد، به شرط آن 289هاو جلوگيری از وسوسه 288هاعقل
 حداقل شرايط يك دوست خوب برخوردار باشند.

ضاعف دارد ست آن وقتی ارزش و اهميت م شد 292زيارت دو شده با و يا از  291كه او مريض 
 . )نگاه كنيد به پيوست: آداب عيادت(.295سفری به ويژه از سفر زيارتی آمده باشد

تر از راط را پيش بگيرد و بيش. نه اين كه راه اف293ها بايد حسدداب شددده و منظّم باشدددديدار
شد ستی كاهش يافته294سه روز در هفته با و در نهايت ماللت و  292؛ چه اين كه طراوت دو

 297 و مالمت و سرزنش را به همراه خواهد داشت 296خستگی

 ( آشنايى با اقوام 3
تر عاقالنه اسددت، كه نسددبت به وضددعيت خانواده او اطالعاتی را داشددته آن دوسددتى بيش

 .298باشيد

 ( آگاه نمودن از سفر 4
را  ايد تا شددمارويد آگاه كنيد اين فرصددت را به او دادهاگر دوسددت خود را از سددفری كه می

بدرقه نموده و هنگام بازگشددت به شددما خوش آمد بگويد و به اين وسدديله دوسددتی، صددفايی 
 .299دوباره بگيرد

                                                 
 شود. ها محكم میالسالم(: با اظهار دوستی، محبّت( امام علی )عليه414بِالتودُّدِ تَتَأَكَدُ المَحَبَّۀُ )غرر:  281
ها ها زبانالسالم(: از مودّت( امام علی )عليه413سانُ وَ عَنِ الُمحَبَّۀِ العَيْنانِ. )غرر: إِنَّ المَوَدَّةَ يُعَبِّرُ عَنْها اللِّ 285

 ها. ها چشمگويند و از محبّتسخن می
گفت كه: اين مرد را دوست دارم حضرت به او فرمودند: فَأَعْلِمْهُ فَإِنَّهُ أَبْقَى  (السالمعليهفردی به امام باقر ) 283

ةِ وَ خَيْرٌ فِی الْأُلْفَۀِ به او خبر ده زيرا اين دوستی را بقای بيشتری داده و در احساس همبستگی بهتر است لِلْمَوَدَّ
 (. 24/15)وسائل: 

ها كه به صورت ساختگی اظهار دوستی السالم(: چه بسيار آن( امام علی )عليه419رُبَّ مُتَوَدِّدٍ مُتَصَنِّعٌ. )غرر:  284
 كنندمی
ها السالم(: هرچه دوستی عمق يابد، تعريف كردن( امام علی )عليه414دَ االِخاءُ سَمُجَ الثَّناءُ )غرر: اذا تَأَكَّ 282
 تر خواهد شد. مزهبی
 اند. رويها را میديدار از يكديگر دوستیوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 322/71الزِّيارَةُ تُنْبِتُ المَوَدَّةَ. )بحار:  286
 أَجِبْ  يَالٍأَمْ ثَلَاثَۀَ سِرْ شَيِّع جَنَازَةً مِيلَيْنِ سِرْ مَرِيضاً عُدْ مِيلًا سِرْ رَحِمَكَ صِلْ سَنَۀً سِرْ وَالِدَيْكَ بَرَّ نَتَيْنِسَ سِرْ 287

الفقيه: الْمَظْلُومَ ) انْصُرِ أَمْيَالٍ  ۀَسِتَّ سِرْ  الْمَلْهُوفَ أَجِبِ أَمْيَالٍ خَمْسَۀَ سِرْ اللَّهِ  فِی أَخاً زُرْ أَمْيَالٍ أَرْبَعَۀَ سِرْ دَعْوَةً
دو سال مسافرت كن برای. ديدن و. خوبی نمودن به والدينت، يك سال وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 328/4

مسافرت كن برای ديدار خويشاوندت، يك ميل )حدود دو كيلومتر( حركت كن برای عيادت مريض، دو ميل 
زه، سه ميل حركت كن برای اجابت دعوت، چهار ميل حركت كن برای ديدن حركت كن برای تشييع جنا

دوستی خدايی، پنج ميل حركت كن برای رفع گرفتاری از انسانی، شش ميل حركت كن برای ياری نمودن 
 يك مظلوم. 

السالم(: مالقات ( امام هادی )عليه359 مُالقاةُ اإلِخْوانِ نُشْرَةٌ وَ تَلْقيحُ العَقْلِ وَ إِنْ كانَ نَزْراً قَليالً. )امالى مفيد: 288
 ها است هرچند اين دوستان كم باشند. دوستان باعث حفظ فرد و آميزش عقل

( امام كاظم 188/5ءٌ أَنْكى لِإِبْليسَ وَ جُنُودِهِ عَنْ زِيارَةِ اإلِخْوانِ فى اللَّهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ. )كافی: لَيْسَ شَى 289
تر برای ابليس و لشگريانش از اين نيست كه دوستان خدايی يكديگر را زيارت دناکالسالم(: چيزی در)عليه

 كنند. 
مَا مِنْ رَجُلٍ يَعُودُ اَنَّ أَبَا مُوسَى عَادَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ فَقَالَ الْحَسَنُ أَ عَائِداً جِئْتَ أَوْ زَائِراً؟ فَقَالَ عَائِداً فَقَالَ  292

شخصی به عيادت امام  (516/78ا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ )بحار: مَرِيضاً مُمْسِياً إِلَّ
رفت، حضرت از او سؤال نمودند كه آيا برای عيادت آمدی و يا زيارت؟، مرد پاسب داد:  (السالمعليهحسن )

ه عيادت نمايد با او هفتاد هزار فرشته خارج شده و برای عيادت حضرت فرمودند: هرفردی مريضی را در شامگا
 كنند برايش تا صبح استغفار می

( 74/5رَ )مستدرک: إِنَّ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ سِتّاً مِنَ الْمَعْرُوفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، الْخَبَ  291
مسلمان شش وظيفه نسبت به دوستش بر گردن دارد: وقتی با او برخورد  وآله(:هيعلاهللیصل)پيامبر خدا 

 كند، حديث ادامه دارد. می
  وَ هَنِّئُوهُ بِمَا وَهَبَ اللَّهُ لَهُ اذَا انْصَرَفَ الرَّجُلُ مِنْ إِخْوَانِكُمْ مِنْ زِيَارَتِنَا أَوْ زِيَارَةِ قُبُورِنَا فَاسْتَقْبِلُوهُ وَ سَلِّمُوا عَلَيْهِ 295

السالم(: هنگامی كه فردی از دوستان شما از ديدار ما و ( امام صادق )عليه325/99فَإِنَّ لَكُمْ مِثَْل ثَوَابِهِ )بحار: 
گردد به استقبالش برويد و بر او سالم كنيد و به خاطر موهبتی كه خداوند به او های ما برمیيا زيارت قبر

 ثواب او برای شما خواهد بود. نموده است تبريكش گوييد آنوقت ثوابی مثل 
مْ وَ عُيُوبَكُونَكُمْ إِجْتَهِدُوا فى أَْن يَكُونَ زَمانُكُمْ أَرْبَع ساعاتٍ: ... وَ ساعَۀٌ لِمُعاشَرَةِ اإلِخْوانِ وَ الثِّقاتِ الَّذينَ يُعَرِّفُ 293

كه ساعات شبانه روزيتان به چهار  السالم(: تالش كنيد( امام كاظم )عليه429يُخْلِصُونَ لَكُمْ فى الباطِنِ. )تحف: 
قسمت تقسيم شود: ... و ساعتی را برای معشرت با دوستان و افارد مورد اعتماد بگذاريد، كسانی كه عيوب شما 

 را دانسته و از درون خود را برای شما خالص نموده اند. ادامه حديث در پيوست. 
يكروز در ميان ما را زيارت كن تا وآله(: هيعلاهللیصل)مبر خدا ( پيا374/12زُرْ غِبَّا تَزْدُدْ حُبّاً. )مستدرک:  294

 محبّتت افزون شود. 
هايش زياد شود شادابيش السالم(: هر كس ديدار( امام علی )عليه433مَنْ كَثُرَتْ زِيارَتُهُ قَلَّتْ بَشاشَتُهُ. )غرر:  292

 شود. كاسته می
السالم(: هر كس رفت و ( امام علی )عليه485أَقَلَّ اإلِسْتِرْسالَ سَلِمَ. )غرر: مَنْ أَكْثَرَ اإلِسْتِرْسالَ نَدِمَ مَنْ  296

شود و هر كس رفت و آمدش را كم هايی برايش پيش خواهد آمد كه. پشيمان میآمدش را زياد كند. برخورد
 كند سالم خواهد ماند. 

 السالم(: ديدار زياد موجب افسردگی است. )عليه( امام علی 122كَثْرَةُ الزِّيارَةِ تُورِثُ الماَللَۀَ. )تحف:  297
قِّ وَ صافِى اإلِخاءِ وَ إِذا آخا أَحَدُكُمْ رَجاُلً فَلْيَسْئَلْهُ عَنْ اسْمِهِ وَ اسْمِ أَبيهِ وَ قَبيلَتِهِ وَ مَنْزِلِهِ فَإِنَّهُ مِنْ واجِبِ الحَ 298

زمانی كه يكی از شما با كسی طرح وآله(: هيعلاهللیصل)ا ( پيامبر خد194إاِلَّ فَهَِى مَوَدَّةٌ حَمْقاءُ. )جعفريات: 
ای كه به آن تعلق دارد و آدرس منزلش بپرسد، زيرا ريزد، بايد از اسم خودش، اسم پدر و خانوادهدوستی می

 كه اين از جمله وظائف دوستی و صفا بخش آن است و در غير اين صورت اين دوستی احمقانه است. 
يك وظيفه وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 587/74يُعِْلمَ إِخْوانَهُ. )بحار: سْلِمِ إِذا أَرادَ السَّفَرَ أَنْحَقٌّ عَلى المُ 299

 خواهد سفر رود دوستانش را آگاه كند. است كه هر مسلمانی كه می



   31آيين مهرباني 
 مورد(  8آداب ناشايست )

 اين آداب عبارتند: عيبجويی، چاپلوسی، حسد، جدل، تمسخر، فريب، غيبت و خيانت.
 توضيح اين صفات را ذيالً مطالعه فرماييد: 

 . عيبجويى 1
سپردن بدی ستفاده از آنبه خاطر  سب، موجب میهای ديگران، برای ا شود ها در وقت منا

زار آبروی ديگران . موجودی كه مدام در سددبزه622انسددان تبديل به موجودی پسددت شددود
شد621چردب شكل گرفته با ستی برای همين منظور  صاً زمانی كه دو صو . هر چند اين 625. خ

 .623آوردچنين رفاقتی دوام نمی
ود يقين خهايش بر عليه ديگران تكيه نموده، ولى به بايسدددت از اين فرد، )كه بر حدسمى

 . و نقطه ضعفی به دستش نداد 622( سخت گريزان بود624دهدهايش اهميتى نمىدرباره بدی
به دنبال عيوب ديگران  نكته: برای ايمن شددددن از دسدددت عيبجويان تالش كنيد تا خود 

 .626نباشيد

 مورد( 2خصوصيات بهترين دوست، در برخورد با عيب )
 بهترين دوستان كسانی هستند كه: 

 627های خطا و عيوب دوستانشان نيستنددر پی كار  . 
 628نمايندر اتفاقا عيبی را هم ديدند آن را توجيه میاگ. 
 خواهند كه علت كارش را اگر نتوانسدددتند توجيه كنند از دوسدددتشدددان می

 . 629بگويد

 گذارند كه حتی نمی 612دهنداگر عيب ثابت شد نه تنها به ديگران اطالع نمی
 . 611ها ببرددوستشان نيز پی به آگاهی آن

  ستاگر چنانچه به طريقی اين عيب سيله دفاع نمودن از دو شد بو شاء   615اف
 .613كنندتر آن جلوگيری میاز گسترش بيش

 . چاپلوسى 5

و باعث  614كنندها اغراق مىها و مذمتهاى احمق، هميشددده در تعريف كردنانسدددان

 .  612ميرانندينه رشد را در او میو زمپسندی دوست خود شده خود
ستايد سی را ب سان در دل ك ست ان ستايش، خودش را در نگاه616كافی ا و رفتار  617، اين نوع 

، ديگر نيازی 618نشان خواهد داد و اگر زبان هم ستايشی كند در خفا اين كار را خواهد نمود
 به ستايش رودررو نيست. 

سخننادانی زمانی به اوج خود می سان  سد كه ان سخنان فردی كه ر ان چاپلوس را باور كند، 
 .619دهدهان را منفور جلوه میها را زيبا نشان داده و شخصيت خيرخوابدی

 . حسد 3
ست اگر پايه سان به دو شد، آن وقت ان سست با ستى  . 652زدورخود حسادت میهاى يك دو

يعنى وقتى دوستش در رابطه با موضوعی كه در رقابت با اوست موفّقيتی كسب نموده و شاد 
تر است تا نام دوست. آيا . البته نام منافق و دورو براى او مناسب651شودگردد، او غمگين می

ست،  سودى مىدو صف، زمان نياز هم، كند؟زمانى كه رفيقش را در خوبى ببيند ح ! با اين و
 .  655به او كمك نخواهد نمود

 .653حسد داردآرى دوستى براى دوام خود نياز مبرمى به ترک 

 . جدل 4
جدل نمودن به اين معنی اسددت كه صددرفاً براى محكوم نمودن و سدداكت كردن طرف مقابل 

هاى برد و پيوندن و چند سددداله را از بين مىهاى چنديبحث ادامه يابد؛ اين عمل دوسدددتی
گيرد، پس از وقوع غلبه، كند و چون به نيت غلبه كردن انجام مىمحكم را سدددسدددت مى

                                                 
. )كشف: لَهُمْهِ يُريدُ أَنْ يَفْضَحَهُ بِها اُولئِكَ الخاَلقَ يَسْمَعَ الرَّجُلُ عَنْ أَخيهِ الكَلِمَۀَ فَيَحْفَظُها عَلَيْأَدْنى الكُفْرِ أَنْ  622
كمترين كفر اين است كه فردی از دوستش سخنی بشنود و آن را حفظ وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 94

 ؛ برای اين افراد هيچ بهره ای. در دنيا و آخرت. نيستنمايد تا بعداً او را رسوا سازد
وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 155/5يَرْتَعَ فى عِرْضِ أَخيهِ المُسْلِمِ. )ورّام: آدَمَ مِنَ اإلِثْمِ أَنْ حَسْبُ ابْنُ  621

 همين برای گناهكار شدن فرزند آدم بس كه در آبروی دوست مسلمانش بچرد. 
يَوْماً  ى دِينِهِ فَيُحْصِى عَلَيْهِ عَثَراتَهُ وَ زاَلَّتَهُ لِيُعَنِّفَهُأَدْنى ما يُخْرِجُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ اإليمانِ أَنْ يُواخِىَ الرَّجُلَ عَل 625

شود اين است السالم(: كمترين چيزی كه با آن هر فردی از ايمان خارج می( امام صادق )عليه394مَا. )معانى: 
مايد تا يك روزی او را در هايش را شمارش نها و خطاكه با فردی رابطه برادری دينی ايجاد نمايد و بعد لغزش

 تنگنا قرار دهد. 
السالم(: هر كس به دنبال شمردن. ( امام علی )عليه455مَنِ اسْتَقْصَى عَلَى صَديقِهِ انْقَطَعَتْ مَوَدَّتُهُ. )غرر:  623

 های. دوستش باشد، رابطه دوستيش با او قطع خواهد شد. لغزش
( عن عيسی 211غِضُ صاحِبَهُ عَلى الظَّنِّ وَ اليُبْغُِض نَفْسَهُ عَلى اليَقينِ. )تحف: يا عَبيدَ الدُّنْيا إِنَّ أَحَدَكُمْ يُبْ 624

ه گيرد ولی بر اساس قطع. بای بندگان دنيا يكی از شما به صرف گمانی بر دوستش خشم می السالم(:)عليه
 گيرد. عيوب خود. بر خود خشم نمی

السالم(: بايد ( امام علی )عليه419بْعَدُهُمْ مِنْكَ أَطْلَبُهُمْ لِمَعايِبِ النَّاسِ. )غرر: لِيَكُنْ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيْكَ وَ أ 622
 ها نزد تو كسی باشد كه به دنبال عيوب ديگران است. ترين افراد و دورترين آنمبغوض

( امام 113ا مَخَافَۀُ أَنْ يَسْتَقْبَِلهُ بِمِثْلِهِ )نهج: خطبه مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَخَاهُ بِمَا يَخَافُ مِنْ عَيْبِهِ إِلَّ 626
ترسيد مانند آن عيب را دارد جز آن كه میچيزی شما را از عيب جويی برادر دينی باز نمیالسالم(: )عليهعلی 

 به رختان كشند. 
السالم(: بهترين دوستان كسانی ( امام علی )عليه417 يَكُنْ عَلى إِخْوَتِهِ مُسْتَقْصِياً. )غرر:خَيْرُ اإلِخْوانِ مَنْ لَمْ  627

 هستند كه به دنبال شمارش. عيوب. دوستان خود نيستند. 
السالم(: عذر دوستت ( امام علی )عليه93/1يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فَالَِْتمِسْ لَهُ عُذْراً. )كنز: إقْبَْل عُذْرَ أَخيكَ وَ إِْن لَمْ 628

 رده. عذری ندارد به دنبال عذری برای او باش. را بپذير و اگر. برای كاری ك
السالم(: عذر ( امام علی )عليه517/15اقبِِِلْ مِنْ مُنَتَصِّلٍ عذراً صادقاً كانَ أو كاذباً فَتَنَالَكَ الشَّفاعَۀُ. )وسائل:  629

 يد. رس داند بپذير چه راست بگويد و چه دروغ، آنوقت است كه به شفاعت خواهیكسی كه خود را بی گناه می
. يكديگر را ( 15اليَغْتَبْ بَعْضُُِكم بعضاً أيُحِبُّ أحدُكم أنْ يأكَُل لَحْمَ أخيه مَيْتاً؟! فَكَرِهْتموه )حجرات:  612

 هاش را بخورد؟! اين برای شما ناخوشايند است. بدگويی نكنيد، آيا يكی از شما دوست دارد گوشت برادر مرد
ترين اخالق كريم تغافل اوست از شاخص (425غافُلِِه عَمّا يَعْلَُم )غرر: أشرفُ أخالقِ الكريمِ كَثْرَةُ تَ 611

 هايی كه. درباره ديگران. دارد. آگاهی
السالم(: دوست ( امام علی )عليه454الصَّديقُ الصَّدوقُ مَنْ نَصَحَكَ فی عيبِكَ و حَفِظَكَ فِی غيبِكَ. )غرر:  615

ری تو را نصيحت نمايد و هنگام حضور نداشتن تو از تو دفاع صادق كسی است كه در رابطه با عيوبی كه دا
 نمايد. 

إِنَّ الَّذِينَ يُِحبُّونَ أَنْ تَشِيعَ »مَنْ قَالَ فِی مُؤْمِنٍ مَا رَأَتْهُ عَيْنَاهُ وَ سَِمعَتْهُ أُذُنَاهُ فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:  613
السالم(: هر كس آنچه را )عليه( امام صادق 327/ 5( )كافى: 19)نور:  «مَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌالْفاحِشَۀُ فِی الَّذِينَ آ

كه از مؤمنی با دو چشمش شنيده و با دو گوشش شنيده نقل نمايد جزء كسانی است كه خداوند فرموده است: 
  «رناكی استهای زشت بين مؤمنين شايع شود، عذاب دها كه دوست دارند كاربرای آن»

السالم(: بزرگترين حماقت، مبالغه در تعريف ( امام علی )عليه77أَكْبَرُ الحُمْقِ اإلِغْراقُ فى المَدْحِ وَ الذَّمِّ. )غرر:  614
 نمودن و بدگويی نمودن است. 

ح ايمان و السالم(: هر كس از تو تعريف نمايد. رو( امام علی )عليه466مَنْ مَدَحَكَ فَقَدْ ذَبَحَكَ. )غرر:  612
 فروتنی. تو را كشته است. 

-( امام رضا )عليه392/72إِذا حَلَلْتَ مِنْ أَخيكَ فى مَحَلِّ الثِّقَۀِ فَاعْدِلْ عَنِ المَلَقِ إِلى حُسْنِ النِّيَّۀِ. )بحار:  616

ت. يالسالم(: زمانی كه دوستت را در جايگاه مورد اعتمادی يافتی از چاپلوسی گذر نموده و به خالص نمودن ن
 درباره او. برس. 

ها ها زبانالسالم(: از مودّت( امام علی )عليه413إِنَّ المَوَدَّةَ يُعَبِّرُ عَنْها اللِّسانُ وَ عَنِ الُمحَبَّۀِ العَيْنانِ. )غرر:  617
 ها. ها چشمگويند و از محبّتسخن می

السالم(: كسی كه ( امام علی )عليه417نْ اليُسْمِعُكَ. )غرر: إِنَّما يُحِبُّكَ مَنْ اليَتَمَلَّقُكَ وَ يُْثنى عَلَيْكَ مَ 618
 رساند. ها را. به گوش تو نمیكند كه. اين تعريفگويد تو را دوست دارد و كسی از تو تمجيد میتملقت را نمی

-( امام علی )عليه74ضُ اِلَيْهِ الّنَصيحَ. )غرر: أَجْهَلُ النَّاسِ المُغْتَرُّ بِقَوْلِ مادِحٍ مُتَمَلِّقٍ يُحَسِّنُ لَهُ القَبيَح وَ ُيبَغِّ 619

ش را هايگويد فريب خورد، كسی كه زشتیای میالسالم(: نادانترين مردم كسی است كه از آنچه مدح كننده
 نيكو جلوه داده و خيرخواه را نزد او منفور نمايد. 

السالم(: حسادت دوست بر اساس ناسالم بودن )عليه ( امام علی419حَسَدُ الصَّديقِ مِنْ سُقْمِ المَوَدَّةِ. )غرر:  652
 روابط دوستی است. 

السالم(: همين برای تو بس ( امام علی )عليه136/1يَكْفيكَ مِنَ الحاسِدِ أَنَّهُ يَغْتَمُّ فى وَْقتِ سُرُورِکَ. )كنز:  651
 كه حسود در شادی تو غمگين است

لُ بِوَجْهٍ وَ يُدْبِرُ بِوَجُهٍ إِنْ أُوتَِى أَخُوهُ المُسْلِمُ خَيْراً حَسَدَهُ وَ إِنْ ابْتُلِىَ خَذَلَهُ. بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ لَهُ وَجْهانِ يُقْبِ 655
بدترين انسان كسی است كه دارای دو صورت باشد؛ باصورتی روی وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 55)نوادر: 

نش خيری برسد به او حسد كند و اگر مشكلی برايش پيش بياورد و با صورتی پشت كند: اگر به برادر مسلما
 بيايد ياريش نكند. 

 . 3ف  54حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  653
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ماند، و ارتباطی . و به مرور تنها ظاهری از دوسددتی باقی می654شددودتر میها سددسددتارتباط
 .  652گرددمنافقانه به مرور بر قرار می

بهترين دوست باشيد، بياييد حتی االمكان،  كهو اين 656كه شده براى حفظ ابهت خودتان هم
. خصددوصدداً اگر دوسددت شددما 657بپرهيزيدها، حرف ديگران را قبول كرده و از جدل در بحث

دارای مقام علمی يا اجتماعی شدداخصددی باشددد و همچنين عكس آن، اگر فردی پسددت و بد 
 .658هان باشدد

 تمسخر . 2
هيچ يك از مردان و زنان نبايد يكديگر را مورد تمسخر قرار دهند چه اين كه مسخره كننده 

تواند آثار شددومی را به . تمسددخر می659داند، فرد مورد تمسددخر از او برتر نباشددد؟!از كجا می
 دنبال داشته باشد: 

 مورد( 3آثار سوء تمسخر )
  632به سوژه تمسخرمبتال شدن. 
 631راه نيافتن به بهشت در صورت تمسخر افراد صالح  . 
 635شودعدم اعتبار اظهار محبّتهايی كه به مسخره كننده می. 

 . فريب 6
، زيرا ارزش همه 633زند انسددان بسدديار بدبختى اسددتفردى كه به دوسددت خود نيرنگ مى

 .632زندگيش را متالشی نموده استو  634بين بردههايش را با اين فريب از كار

 . غيبت 7
سوار بر زبان شيطان  شيد كه يك وقت  شود و وادارتان  بهوش با سر شما ن شت  سازد كه پ ن

، زيرا 637توانيد در حضددورش بگوييدنمى . يعنى چيزى بگوييد كه636دوسددتتان بدگويی كنيد
، تا به 638دوست و صديق كسى است كه در غياب دوستش ِصدق و صفاى خود را حفظ كند

 .639اين وسيله اسرار و عيوب خودش نيز توسط خداوند مهربان حفظ شود
كند كه اگر دوسددتتان، مورد غيبت ديگران واقع شددد، از او فه دوسددتی ايجاب میوظي نكته

 .642جانب داری نموده و آبرويش را حفظ نماييد

 . خيانت 8
 و اين 641نقطه نهايی خيانت، خيانت به دوست است. خصوصاً اگر خيانت به يك پيمان باشد

ست رعايت ننموده كند كه از ابتدا فرد، معيارحكايت از اين می شی را در انتخاب دو های ارز
 .645بود، خيانت و دورغ، با طبيعتش سازگاری نداشتاست. زيرا اگر دوستش مؤمن می

كسی كه اين چنين خيانتی را مرتكب شود خيلی زود و زودتر از هر كار زشت ديگری، ثمره 
 .643شومش را خواهد ديد

                                                 
سُّ ۀُ أُوَ المُغالَبَ المِراءُ يُفْسِدُ الصِّداقَۀَ القَديمَۀَ وَ يُحَلِّلُ العُقْدَةَ الوَثيقَۀَ وَ أَقَلُّ ما فيهِ أَنْ َتكُونَ فيهِ المُغالَبَۀُ 654

های قديمی را خراب نموده و السالم(: جدل نمودن دوستی( امام هادی )عليه311أَسبابِ القَطيعَۀِ. )اعالم: 
سستگی ترين بنيان گكند و كمترين زشتی كه در آن است غلبه است و غلبه اساسیروابط محكم را گسسته می

 روابط است. 
( پيامبر 317نَّهُما يُمَرِّضانِ القُلُوبَ عَلى اإلِخْوانِ وَ يُنْبِتُ عَلَيْهِما النِّفاقَ. )منيۀ: إِيَّاكُمْ وَ المِراءَ وَ الخُصُومَۀَ فَإِ 652

ها را های بی ثمر. و دشمنی كردن بپرهيزيد، زيرا اين دو، قلباز جدل نمودن. و بحثوآله(: هيعلاهللیصل)خدا 
 كند. یها، نسبت به دوستان مريض مبا روياندن دو رويی در آن

السالم(: هر كس نسبت به آبرويش بخل ( امام علی )عليه365مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِِه فَلْيَدَِع المِراءَ. )نهج حكمت:  656
 پرهيزد. ورزد از جدل كردن می

هترين دوستان بوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 153/5خَيْرُ األَصْحابِ مَنْ قَلَّ شِقاقُهُ وَ كَثُرَ وِفاقُهُ. )ورّام:  657
 كسی است كه مخالفت نمودنش. با دوستانش. كم و موافقت نمودنش زياد باشد. 

السالم(: با ( امام علی )عليه482سِتَّۀٌ ال يُمارُونَ: الفقيهُ و الرييسُ و الدَّنِیُّ و البَذِیُّ و المَرأةُ و الصَّبِیُّ )غرر:  658
ی كه عالم است، فردی كه. در محدوده فرد بحث های بی ثمر. نكن: كسشش كس. بخصوص. جدل. و بحث

 هان، زن و بچه. كننده. رياست دارد، شخصی كه. در آن محدوده. رتبه پايينی دارد، بدد
يْراً يَكُنَّ خَ أَنْ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ ال نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى يا أَيُّها الَّذينَ آمَنُوا ال يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى 659

ُم مْ يَتُْب فَأُولئِكَ هُمِنْهُنَّ وَ ال تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ ال تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ االِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإيمانِ وَ مَنْ لَ
يگر را مسخره كنند، ايد! نبايد گروهى از مردان شما گروه دهاى كسانى كه ايمان آورد( 11حجرات: . )الظَّالِمُونَ
ها بهتر باشند و نه زنانى زنان ديگر را، شايد آنان بهتر از اينان باشند و يكديگر را مورد طعن ها از اينشايد آن

و عيبجويى قرار ندهيد و با القاب زشت و ناپسند يكديگر را ياد نكنيد، بسيار بد است كه بر كسى پس از ايمان 
 ها كه توبه نكنند، ظالم و ستمگرند!نام كفرآميز بگذاريد و آن

السالم(: دوستت را ( امام صادق )عليه54ها بِكَ. )المؤمن: التُبْدى الشِماتَۀَ لِأَخيكَ فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَ يُصَيِّرُ  632
 گرداند. سرزنش نكن زيرا خداوند او را مورد رحمت خود قرار خواهدداد و آن. عيب. را به سوی تو برمی

: يَتُوبَ. )خصاليَجْمَعِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بَيْنَهُما فى الجَنَّۀِ إاِلَّ أَنْتُحَقِّرُوا ضُعَفاءَ إِخْوانِكُمْ فَإِنَّهُ مَنْ احْتَقَرَ مُؤْمِناً لَمْ ال 631
السالم(: دوستان ضعيفِ خود را تحقير نكنيد، زيرا هر كس مؤمنی را تحقير كند خداوند ( امام علی )عليه416

 ين او و بهشت جمع نخواهد نمود مگر اين كه توبه نمايد. ب
السالم(: كسی كه اهل ( امام صادق )عليه434ءُ بِالنَّاسِ فى صِدْقِ المَوَدَّةِ. )خصال: اليَطْمَئِنَّ الْمُسْتَهْزِى 635

 ها نباشد. مسخره كردن است مطمئن از راستی ابراز عالقه
های بدبختی فريب دادن رفيق السالم(: از نشانه( امام علی )عليه419لصَّديقِ. )غرر: مِنْ عَالماتِ الشِّقاءِ غِشُّ ا 633

 در معامالت است. 
السالم(: ( امام صادق )عليه359اليَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنٍ عَمَالً وَ هُوَ مُضْمِرٌ عَلى أَخيهِ المُؤْمنِ سُوءاً. )منيۀ:  634

 كند. ه برادر مسلمانش دارد هيچ عملی را قبول نمیخداوند از كسی كه قصد بدی دربار
( پيامبر 586. )ثواب: مَنْ غَشَّ أَخاهُ المُسْلِمَ نَزَع اللَّهُ عَنْهُ بَرَكَۀَ رِزْقِهِ َو أَفْسَدَ عَلَيِْه مَعيشَتَهُ َو وَكََّلهُ إِلى نَفْسِهِ 632

داوند بركت رزقش را گرفته و زندگيش را هر كس برادر مسلمانش را فريب دهد خوآله(: هيعلاهللیصل)خدا 
 گذارد. برای او خراب نموده و خودش را به خودش وامی

عِلَّۀٌ.  لَيْكَإِيَّاکَ أَنْ تَْجعَلَ مَرْكَبَكَ لِسانَكَ فى غَيْبَۀِ إِخْوانِكَ أَوْ تَقُولَ ما يَصيرُ عَلَيْكَ حُجَّۀٌ وَ فى اإلِسائَۀِ إِ 636
السالم(: بر حذر باش از اين كه سوار بر زبانت در بدگويی دوستانت باشی يا حرفی ( امام علی )عليه551)غرر: 

 بزنی كه بر عليه تو بكار گرفته شده و دليلی برای بدی نمودن به تو بشود. 
يندت هرچه خوشاوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 5331/3ما كَرِهْتَ أَنْ تُواجِهَ أَخاکَ فَهُوَ الغيبَۀُ. )ميزان:  637

 نباشد كه دوستت با آن مواجه شود غيبت است. 
السالم(: صديق كسی است كه در پنهانی دوستش ( امام علی )عليه83الصَّديقُ مَنْ صَدَقَ غَيْبَهُ. )تحف:  638

 صادق باشد. 
هُ عَنْهُ أَلْفَ بابِ مِنَ السُوءِ فى الدُّنْيا ها عَنْهُ رَدَّ اللَّمَنْ تَطَوَّلَ عَلى أَخيهِ فى غَيْبَتِهِ سَمِعَها فيهِ فى مَجْلِسٍ فَرَدَّ  639

( 432ها كانَ عَلَيْهِ كَوِزْرِ مَنِ اغْتابَهُ سَبْعينَ مَرَّة. )امالى صدوق: ها وَ هُوَ قادِرٌ عَلى رَدِّوَ اآلخِرَةِ و إِنْ هُوَ لَمْ يَرُدُّ 
تی كه مورد غيبت قرار گرفته است را دارد و هر كس توان دفاع نمودن از دوسوآله(: هيعلاهللیصل)پيامبر خدا 

بندد و اگر اين كار را نكند های بد را در دنيا و آخرت به روی او میاين كار را بكند، خداوند هزار درب از حادثه
 گناه هفتاد غيبت كننده به گردن اوست. 

هركس كه رد نمايد  pپيامبر خدا ( 595/15: وسائل. )الْبَتَّۀ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّۀُ مَن642ْ 
 شود. بهشت بر او البته، واجب میريزد، آنچه را كه آبروی برادرمسلمانش را می

السالم(: نهايت خيانت، خيانت به امام علی )عليه( 419غَايَۀُ الخِيانَۀِ خِيانَۀُ الخِلِّ الوَدُودِ وَ نَقْضُ العُهودِ )غرر:  641
 ها است. دوست صميمی و شكستن پيمان

يَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَكُونُ جَبَاناً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ 645
( 13/14لُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ طَبِيعَۀٍ إِلَّا الْخِيَانَۀَ وَ الْكَذِبَ )مستدرک: فَيَكُونُ كَذَّاباً قَالَ لَا وَ لَا خَائِناً ثُمَّ قَالَ يُجْبَ

واند تتواند بخيل باشد؟ حضرت فرمود: بله، دوباره سؤال كرد: مؤمن میسؤال نمود كه مؤمن میشخصی از امام 
وغگو باشد؟ حضرت فرمودند: تواند درترسو باشد؟ حضرت پاسب دادند بله، برای بار سوم سؤال كرد: مؤمن می

تواند طبيعتش به هر چيزی سرشته باشد تواند خيانتكار باشد، سپس حضرت ادامه دادند: مؤمن مینه و نه می
 مگر خيانت و دروغ. 

( امام 437دْرُ بِكَ. )غرر: أسْرَعُ األشياءِ عُقُوبَۀً رَجلٌ عَاهَدْتَهُ عَلَی أمْرٍ وَ كانَ مِنْ نِيَّتِكَ الوَفاءُ لَه و مِنْ نِيَّتِهِ الغَ 643
ها از آن كسی است كه با تو پيمانی بسته است و نيت تو عمل طبق ترين مجازاتالسالم(: پرشتاب)عليهعلی 

 پيمان است و نيت او خيانت به آن است. 
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 بحران 

ها آنقدر حفظ گردد و به درازا بكشد تا قدمت يافته و كهنه شود، آنوقت است كه اگر دوستی
 . 642شودو ممكن است به خويشاوندی بين فرزندان نيز منجر  644تر خواهد شدارزشش بيش

صورت كه موجبات  برای اين منظور بايد ابتداء از بوجود آمدن بحران جلوگيری نمود به اين 
ها ترتيب ها در برخوردها را شناخت و به آنتداوم دوستی و همچنين علل تيره شدن رفاقت

گام برو به هن مه و  مال روشاثر داد و در ادا با اع مده را ز اختالفات،  هايی، بحران بوجود آ
 كنترل نمود.

 دهيم.بر اين اساس بحث را در دو قسمت پيشگيری بحران و درمان بحران ادامه می

 پيشگيری بحران

 مورد(  18بخشد )آنچه كه به دوستى دوام مى

 .646انتخاب صحيح دوست .1
 .647خدايی نمودن روابط دوستی .2

 .648هاتكذيب نمودن بدگمانی .3

 .649هافراموش نمودن بدی .4

 .622امتحان نمودن دوست .5
 ، مثل: 621ابراز عالقه نمودن .6

 مورد( 7های ابراز عالقه )راه
 .624تر ايجاد مساواتو از آن مهم 623بخصوص در قالب هديه 625سخاوتمندى .7
 .622باز نمودن جايی برای نشستن .8
 .626برخورد شاداب .9

 .627پسنددصدا زدن دوست آنگونه كه او می .11
 .628خيرخواهى .11
 .629اظهار موافقت .12

 662ديدار نمودن  .13

 مثل:  661حسن خلق داشتن .14

 مورد( 4مصاديق اخالق نيكو برای صفای دوستی )
 .665هارعايت انصاف در بحث .15

 .663حسد نورزيدن .16

 .664ابهت داشتن .17

 .662هان زبانیترک گنا .18

شده از  صاديق اخالق نيكو»موارد ذكر  ست، می« م ستی ا صفای دو صر در حفظ  توانيد منح
 مطالعه نماييد.« پيوست»ديگر مصاديق را در قسمت 

 ورد( م 14كند )آنچه كه دوستى را تيره مى

 .666دوستى با دشمن دوست .4

 .668، بخصوص همراه با جدل667مخالفت نمودن .0

 .669چينگوش سپردن به حرف سخن .2

 .672سوء ظن داشتن .1

 .671توقّع ايثار داشتن .2

 .675هاى رسمىافراط در برخورد .1

 .673هاى احمقانهانجام دادن كار .2

 .674عيبجويى نمودن .3

                                                 
السالم(: از هر چيزی يه( امام علی )عل416ءٍ جَديدَهُ وَ مِنَ اإلِخْوانِ أَقْدَمَهُمْ. )غرر: اخْتَرْ مِنْ كُلِّ شَى 644

 ها را. جديدترينش را انتخاب كن و از دوستان قديمترين آن
( امام علی 328ابَۀِ )نهج: خطبه مَوَدَّةُ الْآبَاءِ قَرَابَۀٌ بَيْنَ الْأَبْنَاءِ وَ الْقَرَابَۀُ إِلَى الْمَوَدَّةِ أَحْوَجُ مِنَ الْمَوَدَّةِ إِلَى الْقَرَ 642

ر تشود و خويشاوندی به دوستی بيشتی بين پدران موجب خويشاوندی بين فرزندان میدوسالسالم(: )عليه
 نياز دارد تا دوستی به خويشاوندی. 

السالم(: هر ( امام علی )عليه416مَنْ اتَّخَذَ أخاً بَعْدَ حُسْنِ اإلخْتِبارِ دامَتْ صُحْبَتُهُ وَ تَأكَّدَتْ مَوَدّتُهُ. )غرر:  646 
 شود. تر میز آزمون برگزيند همراهيش با او ادامه يافته و دوستيش محكمكس دوستش را بعد ا

السالم(: هر امام علی )عليه( 451مَنْ كانَتْ صُحْبَتُُه فِی اهللِ كانَتْ صُحْبَتُهُ كَريمًَۀ وَ مَوَدَّتُهُ مُسْتَقيمَۀً. )غرر:  647
 ر خواهد بود. كس همدميش در راه خداوند باشد، دوستيش كريمانه و محبّتش استوا

السالم(: هر كس )عليه( امام علی 417مَنْ كَذَّبَ سُوءَ الظَّنِّ بأخِيهِ كانَ ذا عَقْدٍ صَحيحٍ وَ قَلْبٍ مُسْتَريحٍ )غرر:  648
 هايش را نسبت به دوستش تكذيب كند از ارتباط درستی برخوردار بوده و قلبی راحت خواهد داشت. بدگمانی

های فراموش كن بدیالسالم(: امام علی )عليه( 9749ش 454نِ تَسْتَدِمْ وُدَّهُمْ )غرر: تَناسَ مَساوِیَ اإلخوا 649
 ها را ادامه دهی. دوستانت را تا محبّت به آن

ارُ اإلِضْطِراخْتِبارٍ أَلْجَأَهُ  مَنِ اتَّخَذَ أَخاً بَعْدَ حُسْنِ اإلِخْتِبارِ دامَتْ صُحْبَتُهُ وَ تَأَكَّدَتْ مَوَدَّتُهُ، مَنِ اتَّخَذَ َأخاً مِنْ غَيْرِ 622
السالم(: هر كس دوستش را بعد از آزمون برگزيند ( امام علی )عليه9494و 416إِلى مُرافَقَۀِ األَشْرارِ. )غرر: 

شود. هر كس دوستش را بدون آزمون برگزيند، به ناچار به تر میهمراهيش با او ادامه يافته و دوستيش محكم
 كشانده خواهد شد.  همراهی با بدكاران

گفت كه اين مرد را دوست دارم حضرت به او فرمودند: فَأَعْلِمْهُ فَإِنَّهُ أَبْقَى  (:السالمعليهفردی به امام باقر ) 621
لِلْمَوَدَّةِ وَ خَيْرٌ فِی الْأُلْفَۀِ به او خبر ده زيرا اين دوستی را بقای بيشتری داده و در احساس همبستگی مؤثرتر 

 (. 24/15ل: است )وسائ
السالم(: هر كس با مردم صميمی باشد مردم او را دوست )عليه( امام علی 414مَن تََِألَّفَ النّاسَ أَحَبّوه )غرر: 

 خواهند داشت. 
 السالم(: ثمره سخاوتمندی صفای دوستی است. ( امام علی )عليه378السَّخاءُ يُثْمِرُ الصَّفاءَ. )غرر:  625
السالم(: هديه دهيد تا يكديگر را ( امام صادق )عليه57نَّ الهَدِيَّۀَ تَذْهَبُ بِالضَّغائِنِ. )خصال: تَهادُوا تَحابُّوا فَإِ 623

 برد. ها را ا ز بين میدوست بداريد، زيرا هديه كينه
ی را السالم(: هيچ چيز مثل مساوات دوست( امام علی )عليه417ما حُفِظَتِ األُخُوَّةُ بِمِثْلِ المُواساة. )غرر:  624

 كند. حفظ نمی
  5ف  56حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  622
 . 1ف  51حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  626
 . 3ف  51حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  627
 السالم(: ثمره خيرخواهی دوستی است. ( امام علی )عليه554النَّصيحَۀُ تُثْمِرُ الوُدَّ. )غرر:  628
 يابد. ( با موافقت نيكو همدمی ادامه می452قَۀِ تَدومُ الصُّحْبَۀُ )غرر: بِحُسْنِ المُوافَ 629
 اند. رويها را میديدار از يكديگر دوستیوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 322/71الزِّيارَةُ تُنْبِتُ المَوَدَّةَ. )بحار:  662
ها را استحكام خوش اخالقی دوستیوآله(: هيعلاهللیصل)خدا  ( پيامبر133حُسْنُ الخُلْقِ يُثْبِتُ المَوَدَّةَ. )ارشاد:  661
 بخشد. می
 بخشد. السالم(: انصاف دوستی را دوام می( امام علی )عليه394اإلِنْصافُ يَسْتَديمُ الَمحَبَّۀَ. )غرر:  665
 . 5ف  54حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  663
هابُ الحَياءِ وَ بَقاءَ الحِشْمَۀِ بَقاءُ المَوَدَّةِ. هابَ الحِشْمَۀِ ذَأَخيكَ وَ أَبْقِ مِنْها فَإِنَّ ذَ التُذْهِبِ الحِشْمَۀَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ  664

السالم(: همه ابّهّت بين خودت و دوستت را از بين نبر و از آن مقداری باقی ( امام صادق )عليه372)تحف: 
 و بقاء آن بقاء دوستی است.  بگذار، چه اين كه از بين رفتن ابّهّت، رفتن حيا است

السالم(: زبانت را حفظ كن تا ( امام سجاد )عليه352إِحْفَظْ عَلَيْكَ لِسانَكَ تَمْلِكْ بِهِ إِخْوانَكَ. )تفسير االمام:  662
 دوستانت را حفظ كنی. 

سالم(: دشمن دوستت را ال( امام علی )عليه117التَتَّخِذْ عَدُوَّ صَديقِكَ صَديقاً فَُتعادى صَديقَكَ. )خصائص:  666
 برای دوستی انتخاب نكن زيرا. با اين كار. با دوستت دشمنی نموده ای. 

 السالم(: با مخالفت نمودن صميميتی نيست. امام علی )عليه( 452لَيْسَ مَعَ الخاِلفِ ايتاِلفٌ )غرر:  667
های بی ثمر. وحبتی وجود ا جدل. و بحثالسالم(: ب( امام علی )عليه311المَحَبَّۀَ مَع كَثْرَةِ مِراءٍ. )غرر:  668

 نخواهد داشت. 
السالم(: هر كس سخن چين را تصديق نمايد ( امام علی )عليه555مَنْ صَدَقَ الواشِى اَفْسَدَ الصَّديقَ. )غرر:  669

 دوستی خود را خراب نموده است. 
السالم(: هركی سوء ( امام علی )عليه79خَليلٍ صُلْحاً. )تحف:  يَتْرُکْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ سُوءُ الظَّنِّ لَمْ  672

 ماند. ظن بر او غلبه نمايد، بين او و دوستش آشتی باقی نمی
السالم(: كسی كه از ( امام علی )عليه452يَرْضَ مِنْ صَديقِهِ إاِلَّ بِايثارِهِ عَلى نَفْسِهِ دامَ سَخَطُهُ. )غرر:  مَنْ لَمْ 671

 شود مگر به اين كه او ايثار كند، ناراحتيش مداوم است. دوستش راضی ن
السالم(: زمانی كه مؤمنی برای دوستش ( امام علی )عليه156إِذا احْتَشَمَ المُؤْمِنُ أَخاهُ فَقَدْ فارَقَهُ. )خصائص:  675

 هيبت به خرج دهد يقيناً از او جدا شده است. 
های بيخردانه بپرهيز چه اين آن السالم(: از كار( امام علی )عليه76فاقَ. )غرر: إِيَّاکَ وَ السَّفَهَ فَإِنَّهُ يُوحِشُ الرِّ 673

 دهد. دوستان را فراری می
السالم(: هر كس به دنبال شمردن. ( امام صادق )عليه455مَنِ اسْتَصْقى عَلى صَديقٍ انْقَطَعَتْ مَوَدَّتُهُ. )غرر:  674

 او قطع خواهد شد. های. دوستش باشد، رابطه دوستيش با لغزش
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 .672زشت سخن گفتن .2

 .676نيرنگ زدن .42

 .677بی ادبی .44
 .678افسردگی .40
 .679منصف نبودن .42
 .682نفع دينی نداشتن .41

 درمان بحران

 مورد( 12هايی برای جلوگيری از قهر و كدورت )توصيه 
سعی كنيد ت ست عزيزان  شما را رنجيده نموده ا سی كه گفتار و يا رفتارش  ا در برخورد با ك

 امور ذيل را رعايت كنيد: 
شيد .1 صبور با سعى كنيد  صميم ناگهانى نگيريد و  ها تحمّل صبرزيرا كه زيباترين  681ت

ست ست ا صميم 685دو شما را در اتخاذ يك ت صبر،  شكل عالى در رفع اي و همين  ن م
ضمينيارى مى سانيت 684عزت، 683گر: ابهت،دهد و عالوه بر آن ت سرور و 682ان و باالخره 
هايتان را و عيب 687ای تازه بخشدديدهو در ضددمن به شددما جلوه 686شددماسددت،شددادى 

شاندمى سرزنش فردى كه 688پو شت كهرنجيده، زيرا  ست او را وا خواهد دا  تان نموده ا
تواند همان كار سددرزنش را يى بزند و رسددوايى ببار آورد ولى ترک سددرزنش مىهاحرف

 .689های ناگوارآمدانجام دهد منتها بدون پی
 .692د خودتان را سهيم در اشتباه دوست خود بدانيدتا جايى كه امكان دار .2
 .691نداو را تبرئه كخودتان سعى كنيد علتى براى خطاى دوستتان پيدا كنيد، علتى كه  .3
خصوصاً اگر اين عذر عدم آگاهی باشد،  695آورد قبول كنيدعذری را كه برای كارش می .4

سياری از دوستان هستند كه به خاطر ناآگاهی، دوست خ رنجانند ود را میچه اين كه ب
 .  693نه اين كه نيّت رنجاندن داشته باشند

 .694از او بخواهيد تا علت كارش را بگويد .5
، اين اسددت كه نبايد طبق برداشددت شددخصددى درباره 2تا  5های منظور كلّی از توصدديه

 .692قضاوت نمود ديگران
ست  ه دروغ گفته و ظاهرسازىدانيد كاگر دوستتان عذرخواهى نمود، گرچه مى .6 نموده ا

شده تلقّى كنيد سئله را تمام  ِصرف اقرار . البته مى696ولى عذرش را بپذيريد و م توانيد 
 .697عذرخواهى بپذيريد به كار زشت را، به عنوان

ست از رفتارش بتوان پشيمانی او  .7 شيد حتماً عذر خواهی نمايد، ممكن ا شته با صرار ندا ا
 .698را فهميد

صرار .8 شد تا او را ببخشيد،  حتی ا شيمان با شما از كرده خودش پ ست  شيد دو شته با ندا
هاتی هستيد، رفيق ها و اشتباكافی است اين حقيقت را بپذيريد كه شما هم دارای خطا

 .  699شما كه با فرد بی تقصيری دوست نشده است كه شما اين چنين توقّعی از او داريد
صبانيت فردی را دليل بر عمق كدورتش ندانيد، زيرا آن .9 هايى كه ناراحتى خود را ابراز ع

سريع مى دهند از كينه كمترى برخوردار هستند. بنابراين بروز مىكنند و خشمشان را 
 .722بوده و به زودی پايان خواهد يافتكدورت بوجود آمده سطحى 

ست او را در آغوش اگ .11 ست بهتر ا شما ا َسبی )و خونی(  شاوندان نَ شما جزو خوي ر رفيق 
 .721بگيريد تا خشمش فرو نشيند

فكر تالفى كردن و انتقام گرفتن را از مغزتان خارج سدددازيد، حتی اگر خاک برسدددرتان  .11
و تازه شما  723و سرورى نرسيده است ، زيرا با انتقام، هيچكس به آقايى725اشندنموده ب

شددويد، بدی را با بدی پاسددب ناليد، چطور راضددى مىكه از زشددتى كار دوسددتتان مى
كنند كه بايد بدی ها كه توصيه میگويند آندروغ می». به قول لقمان حكيم: 724بگوييد

                                                 
السالم(: زشتی سخن ارزش فرد را ( امام علی )عليه553سُوءُ المَنْطِقِ يُزْرى بِالْقَدْرِ وَ يُفْسِدُ األُخُوَّةَ. )غرر:  672

 كند. پست نموده و دوستی را خراب می
كسی كه اهل نيرنگ است السالم(: ( امام صادق )عليه434اليَطْمَعَنَّ الخَبُّ فى كَثْرَةِ الصَّديقِ. )خصال:  676

 مطمئن نباشد كه زياد دوست داشته باشد. 
چقدر وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 81/9الْإِخَاء )مستدرک:  بَعْدَ الْجَفَاءَ وَ الصِّلَۀِ بَعْدَ الْقَطِيعَۀَ أَقْبَحَ مَا َِ 677

 ستی واقع شود. ای بعد از ايجاد شدن قطع شود و درشت خويی بعد از دوزشت است كه رابطه
 كند. السالم(: افسردگی دوستی را خراب میامام علی )عليه( 419المَلَلُ يُفْسِدُ األُخُوَّةَ )غرر:  678

 آورد. السالم(: به ندرت دوستی با افسرده دوام میامام علی )عليه( 455قَلَّمَا تَدُومُ خُلَّۀُ المَلولِ )غرر: 
  يابد.محبّت با منصف نبودن دوام نمیالسالم(: امام علی )عليه( 452المَوَدَّةُ. )غرر: ال تَدومُ عَلَی عَدَمِ اإلنْصافِ  679
تَعَالَی لَّهِ ى الأُنْظُرْ كُلَّ مَنْ اليُفيدُکَ مَنْفَعَۀً فى دينِكَ فَالتَعْتَدَّنَّ بِهِ فَالتَرْغَبَنَّ فى صُحَْبتِهِ، فَإِنَّ كُلَّ ما سِوَ 682

السالم(: دقّت كن كه هر كس كه نفعی برای دينت نداشت ( امام صادق )عليه52تُهُ. )قرب: مُضْمَحِلٌّ وَخيمٌ عاقِبَ
به او اتكاء نكنی و رغبتی برای بودن با او نداشته باشی چه اين كه هرچه غير خداست از بين رفتنی است و 

 عاقبتی وخيم در پيش دارد. 
 بردباری همدم من است. وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 173/11الحِلْمُ صاحِبى. )مستدرک:  681
 السالم(: برترين صبر صبر بر محبوب است. ( امام علی )عليه583أَفْضَلُ الصَّبْرِ الصَّبْرُ عَنِ الَمحْبُوبِ. )غرر:  685
 السالم(: جلوه دوستی در تحمّل است. ( امام علی )عليه452زينُ المُصاحِبَۀِ ااَلحْتِمالُ. )غرر:  683
السالم(: سرور كسی است بار دوستانش را تحمّل ( امام علی )عليه452يِّدُ مَنْ تحمّل أَثْقالَ إِخْوانِهِ. )غرر: السَّ 684

 كند. 
-( امام علی )عليه529ثَالثٌ هُنَّ المُرُوَّةِ: جُودٌ مَع قِلَّۀٍ وَ احْتِمالٌ مِنْ غَيْرِ مَذَلَّۀٍ وَ تَعَفُّفٌ عَنِ المَسْأَلَۀِ. )غرر:  682

الم(: سه چيز است كه. اوصاف. انسانيت است: بخشش در عين نداری، تحمّل ديگران بدون احساس خواری، الس
 و شرم داشتن از سؤال نمودن. 

السالم(: برای خوشحالی بايد تنها از نرمی ( امام علی )عليه7/72اليُسْتَعانُ عَلى السُّرُورِ إاِلَّ بِاللّينِ. )بحار:  686
 كمك گرفتن. 

السالم(: نظام انسانی، نيكو برادری نمودن ( امام علی )عليه437الفُتُوَّةِ احْتِمالُ عَثَراتِ اإلِخْوانِ. )غرر:  نِظامُ 687
 است. 

السالم(: تحمّل نمودن. عيوب ديگران. باعث پنهان ( امام علی )عليه553اإلِحْتِمالُ قَبْرُ العُيُوبِ. )مشكاة:  688
 شود. ماندن عيوب. فرد. می

السالم(: زياده روی در سرزنش آتش ( امام علی )عليه553راطُ فى المَالمَۀِ يَشُبُّ نارُ اللِّجاجَۀِ. )غرر: اإلِفْ 689
 افروزاند. لجاجت را می

السالم(: بهترين دوستان كسی است ( امام صادق )عليه188/71خَيْرُ إِخوانِكَ مَنْ نَسَبَ ذَنْبَكَ إِلَيْهِ. )بحار:  692
 دهد. ودش نسبت میكه گناه تو را ه خ

السالم(: عذر دوستت ( امام علی )عليه178يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فَالَِْتمِسْ لَهُ عُذْراً. )اعالم: إقْبَْل عُذْرَ أَخيكَ وَ إِْن لَمْ 691
 را بپذير و اگر. برای كاری كرده. عذری ندارد به دنبال عذری برای او باش. 

عذر  (:السالمعليه( امام علی )447بِإِخائِهِمْ وَ اِلْقَهُمْ بِالْبِشْرِ تُمِتْ أَضْغانَهُمْ. )غرر: اقْبَلْ أَعْذارَ النَّاسِ تَسْتَمِع  695
 هايشان از بين برود. ها شاداب برخورد كن تا كينهمردم را بپذير تا از دوستی با آنا بهره مند شوی و با آن

السالم(: چه بسا دوستی آنچه به سر امام علی )عليه( 454هِ )غرر: رُبَّ صَديقٍ يُؤْتَی مِنْ جَهْلِهِ ال مِنْ نِّيَتِ 693
 آورد بخاطر نادانی باشد نه بر اساس نيتش. دوستش می

السالم(: هيچ كس را. با سرزنش و تنبيه. كوچك امام علی )عليه (436ال تَزْدَرِيَنَّ أَحَداً حتّى تَسْتَنْطِقَه )غرر:  694
 او توضيح بخواهی نكن مگر اين كه درباره كارش از

 السالم(: درباره دوستت بر اساس شك تصميم نگير. ( امام علی )عليه85التَصْرِمْ أَخاکَ عَلى ارْتِيابٍ. )تحف:  692
 السالم(: عذر را قبول كن هرچند فرد دروغكو باشد. (امام علی )عليه454إقبَلِ العُذْرَ و إنْ كانَ كَذِباَ )غرر:  696
 السالم(: اقرار نمودن همان عذرخواهی كردن است. ( امام علی )عليه192. )غرر: اإلِقْرارُ إِعْتِذارٌ  697
اقِ رَسُولِ سَتْ مِنْ أَخْلَلَا تَطْعُنُوا فِی عُيُوبِ مَنْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ بِمَوَدَّتِهِ وَ لَا تُوَقِّفُوهُ عَلَى سَيِّئَۀٍ يَخْضَع لَها فَانها لَيْ 698

السالم(: كسی كه برای دوستی سراغ شما آمده است ( امام صادق )عليه122/8قِ أَوْلِيَائِهِ )كافی: اهللِ وَ لَا مِنْ أَخْلَا
او را نسبت به عيوبی كه دارد مورد سرزنش قرار ندهيد و نسبت به بدی كه انجام داده و حال پشيمان گشته 

 تان او. او را متوقف نكنيد، زيرا اين نه از اخالق پيامبر است و نه از اخالق دوس
إرْحَمْ مَن دونَكَ يَرحَمُكَ مَنْ فوقَكَ و قِسْ سَهْوَه بِسَهْوِکَ و معصيتِه لَكَ بمعصيتِكَ لِربِّكَ و فَقْرِه إلى  699

تر خود رحم كن تا آنكه السالم(: نسبت به پايينامام علی )عليه (432رحمَتِكَ بِفقرِکَ إلى رحمۀِ ربِّكَ )غرر: 
هات خودت و معصيت او را با معصيت خودت نسبت به نمايد، اشتباه او را با اشتبا باالتر از توست به تو رحم

 پرودگارت مقايسه كن و همچنين نياز او را به لطفت با نياز خودت به لطف پروردگار بسنج. 
ها از آنِ كيد دشمنالسالم(: سسترين ( امام علی )عليه461أَوْهَنُ األَعْداءِ كَيْداً مَنْ أَظْهَرَ عَداوَتَهُ. )غرر:  722

 كنند. افرادی است كه دشمنيشان را اظهار می
الرَّحِمَ سَكَنَتْ )وسائل:  أَيُّمَا رَجُلٍ غَضِبَ عَلَى ذِی رَحِمٍ فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ وَ لْيَدْنُ مِنْهُ وَ لْيَمَسَّهُ فَإِنَّ الرَّحِمَ إِذَا مَسَّتِ 721

هر فردی كه نسبت به خويشاوندی خشم ورزيد، بلند شود و نزديك : وآله(هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 363/12
 گيرد. او شده و او را در آغوش بگيرد، چه اين كه رحم زمانی كه مورد تماس قرار گيرد آرام می

قام گرفتن السالم(: به دنبال انت( امام علی )عليه81التَطْلُبَّنَ مُجازاةَ أَخيكَ وَ إِنْ حَثا التُّرابَ بِفيكَ. )تحف:  725
 هانت خاک كرده باشد. از دوستت نباش هرچند به د

 سازد. السالم(:: سروری با انتقام نمی( امام علی )عليه413/5السَوْدَةَ مَع اإلنْتِقامِ. )ينابيع:  723
السالم(: ( امام صادق )عليه355/5مَنْ كافا السَّفيهَ بَالسَّفَهِ فَقَدْ رَضِىَ بَما أَتى إِلَيْهِ حَيْثُ احْتَذى مِثالَهُ. )كافی:  724

هر كس بيخردی را بيخردی پاسب بگويد، به آنچه او بر سرش آورده رضايت داده چه اين كاری مثل او انجام 
 دهد. می



   31آيين مهرباني 
. پس بايد براى 722«كند و يا آب؟!را آتش خاموش میرا با بدی پاسدددب گفت! آيا آتش 

هايی از اين قبيل، استفاده نكنيد كه اين بهترين حفظ حيثيت خود، از ناسزا گفتن و كار
 .726راه عزيز شدن است

 728تر شود. خصوصاً اگر از سه روز بيش727قهر كردن طوالنی، كاری خالف انسانيت است .12
و خداوند نيز در حلّ اين مشكل شما  729ماندهايتان باقی نمیو اال ديگر ارزشی برای كار

 .712را ياری نخواهد كرد
، يعنى او هرچه بر بد كردن 711براى پشدديمان نمودن دوسددت، بياييد به او خوبى كنيد .13

مسابقه دو اسب سفيد و سياه، . درست مثل 715افزايد شما بر خوبى نمودن بيفزاييدمى
و بدانيد كه تحمّل  713يعنى اگر از شدددما حرف شدددنوى ندارد شدددما از او اطاعت كنيد

شما در اخوبی سختين موقعيت، براى طرف های  سيار  ست از تحمّل بدى. مقابل، ب تر ا
به راه نيز خواهد آورد تازه اين خوبى كردن او را  . مگر اين كه طرف مقابلتان فرد 714و 
 .712پستی باشد كه خوبی را بخواهد با بدی پاسب بگويد

سرد كنيد تا دوست را به عذرخواهىمى .14 نه آنقدر . ولى 716بكشانيد توانيد كمى روابط را 
كه جواب سالمش را ندهيد و يا اگر دست داد دستش را نفشاريد زيرا اين مقدار سردى 

 همان قهر ممنوع است.
شما مجبور به تحمّلش .15 شد و باز  ست باز هم تكرار  شتباه دو شديد، بايد محدوده  اگر ا

گر . البته مواظب باشدديد كدورتى ايجاد نكنيد چون اوالً ا717تر كنيددوسددتيتان را تنگ
 718برای شما ضرر خواهد داشتدوستيش برای شما نفعی نداشته باشد يقيناً دشمنيش 

تجارب زندگى، شددما را مجبور كند تا رفاقت را در سددطح قبليش و ثانياً ممكن اسددت 
 .719باشيدداشته 

باشد ر زشتشان در حد كفر ورزيدن هم آنچه تا اينجا گفتيم حتى درباره دوستانى كه كا
 .752كندصدق مى

دهد كه از دوسدددت چندين و چند سددداله تر رخ نشدددان مىزشدددتى قهر آن وقتى بيش
كرامت طبع شددما  و عدم 751روحىبخواهيد، جدا شددويد، زيرا اين عمل نشددان ضددعف 

بيست ساله شود، كه در آنوقت ارتباط خويشاوندى برقرار . خصوصا اگر رفاقت، 755است
 .753آيدشده و قهر كردن، قطعِ رَحِم هم، بشمار مى

 .754تر استتر شود مطلوباش نيكو است، اما دوست هرچه كهنههنكته اگر هر چيزى، تاز
 .754است

 دو تذكر مهم
اشدددته نداين پانزده مرحله را شدددما انجام دهيد ولى توقّع انجامش را از رفيقتان  .1

و ثانيا اين انتظار عالوه بر  756زيرا اوال خودتان بايد بار خودتان را بكشديد 752باشديد
، سددرانجامی ندارد چه اين كه پيمودن اين مراحل نيازمند انصدداف 757رنج آور بودن

 .758است و دوست منصف هم بسيار كم است
شيد كه بی جهت برای هيچ كاری عذر خواهی نكنيد .2 شته با حتی برای  759توجه دا

 لّ اختالفی كه بوجود آمده است.ح

                                                 
هما األخرى حدايا بَُنیَّ كَذِبَ مَنْ قال إنَّ الشرَّ يُطْفِئُ الشرَّ فإنْ كان صادقاً فَلْيُوقِدْ نارَينِ ثُمَّ لَْينْظُرْ هل يُطْفِئُ إ 722

گويد السالم(: فرزندم! دروغ می( عن لقمان )عليه1/ 38و إنما يُطْفِئُ الخيرُ الشرَّ كما يُطْفِئُ الماءُ النارَ )ورّام: 
گويد دو آتش روشن كند و بعد منتظر توان با بدی خاموش كرد، اگر راست میكند بدی را میكسی كه فكر می

 كند آنگونه كه آبكند! خوبی است كه بدی را خاموش میا ديگری را خاموش میهبماند ببيند آيا يكی از آن
 كند. آتش را خاموش می

السالم(: زشتی سخن ارزش فرد را پست ( امام علی )عليه553سُوءُ المَنْطِقِ يُزْرى بِالْقَدْرِ وَ األُخُوَّةِ. )غرر:  726
 كند. نموده و دوستی را خراب می

 ماند. السالم(: با بخل انسانيتی باقی نمی( امام علی )عليه569شُحٍّ. )غرر: ال مُرُوَّةَ مَع  727
( پيامبر خدا 48أَيُّما مُسْلِمَيْنِ تَهاجَرا فَمَكَثا ثَالثاً اليَصْطَلِحانِ إاِلَّ كانا خارِجَيْنِ مِنَ اإلِساْلمِ. )مصادقۀ:  728

، خارج كنندگذرانند و آشتی نمیروز را پشت سر می كنند و سهدو مسلمان زمانی قهر میوآله(: هيعلاهللیصل)
 از دين اسالم هستند. 

از قهر وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 62/5إِيَّاکَ وَ هِجْرانَ أَخيكَ فَإِنَّ العَمَلَ اليُتَقَبَّلُ مَع الهِجْرانِ. )ورّام:  729
 پذيرفته نيست. نمودن با برادر دينيت بپرهيز! زيرا هيچ عملی با قهر نمودن 

السالم(: از رحمت خداوند بدور است، از ( امام كاظم )عليه187مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنِ احْتَجَبَ عَنْ أَخيهِ. )عدة:  712
ای قرار دارد، بين خود و او واسطهرحمت خداوند بدور است، كسی كه خود از از برادر ايمانيش پنهان می

 دهد. می
السالم(: هر كس خوبی ( امام علی )عليه388نْ أَساءَ إَلَيْهِ فَقَدْ أَخَذَ بِجَوامِع الفَضْلِ. )غرر: مَنْ أَحْسَنَ إِلى مَ 711

 ها را بدست آورده است. كند نسبت به كسی كه به او بدی نموده است، همه فضيلت
السالم(: دوست تو در علی )عليه( امام 85اليَكُونَنَّ أَخُوکَ أَقْوى عَلى قَطيعَتِكَ مِنْكَ عَلى صِلَتِهِ. )تحف:  715

 تر از تو نباشدحفظ ارتباط با تو، قوی
السالم(: از دوستت اطاعت كن ( امام علی )عليه86أَطِع أَخاکَ وَ إِنْ عَصاکَ وَ صِلُْه وَ ِإنْ جَفاکَ. )تحف:  713

 . يی رفتار نموده باشدهرچند او معصيت تو را نموده باشد، با او ارتباط برقرار كن هرچند او با تو به درشت خو
وَ دَاعٍ إِلی إِنَّ إِحْسانَكَ إِلى مَنْ كادَکَ مِنَ األَضْدادِ وَ الحُسَّادِ لَإَغَيْظَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَواقِعِ إِسائَتِكَ مِنْهُمْ وَ هُ 714

اند هرنج افكندالسالم(: خوبی نمودن تو به دشمنان و حسودانی كه تو را به ( امام علی )عليه387صَالحِهِمْ. )غرر: 
 ها نيز مؤثرتر است. آورد و برای اصالح آنها بدی كنی به خشم در میتر از اين كه به آنها را بيشآن
السالم(: عادت افراد پست برخورد زشت )عليه( امام علی 561عَادَةُ اللِّئامِ المُكافَاةُ بِالقبيحِ عَنِ اإلحسانِ )غرر:  712

 ست. های ديگران ابا خوبی
جُوع اِلَيْهِ. )غرر: إِيَّاکَ أَْن تُحْرِجَ صَديقََك إِحْراجاً يُخْرِجُهُ عَنْ مَوَدَّتِكَ وَ اسْتَبْقِ لَهُ مِنْ أُنْسِكَ مَوْضِعاً يَثِقُ بالرُّ 716

السالم(: برحذر باش از اين كه دوستت را به طور كامل از دوستی خارج نمايی، بلكه ( امام علی )عليه454
 از الفت را كه برای برگشتن بتوان به آن اعتماد نمود باقی بگذار. ميزانی 

السالم(: كسی كه تو مدام بايد با او مدارا ( امام علی )عليه418لَيْسَ لَكَ بِأَخٍ مَنْ احْتَجْتَ إِلى مُداراتِهِ. )غرر:  717
 تواند دوست تو باشدكنی نمی

السالم(: هر كس دوستی تو با او برايت ( امام علی )عليه414وَتُه )غرر: مَنْ لم تَنْفَعْكَ رِفاقَتُه ضَرَّتْكَ عِدَا 718
 ها است. های بی نفع بهتر از قطع ارتباط با آنزند. پس دوستینفعی نداشته باشد، دشمنی با او به تو ضرر می

( 595يْكَ فَلَعَلَّ التَّجارُبَ تَرُدُّهُ عَلَيْكَ. )اعالم: التَْتبَعْ أَخاکَ بَعْدَ القَطيعَۀِ وَقيعَۀً فيِه فَيَسُدَّ طَريقَ الرُّجُوعِ إِلَ 719
السالم(: بعد از قطع ارتباط با دوستت درگيری را با او ادامه نده، تا راه برگشتن را به روی امام صادق )عليه

 خودت نبندی، شايد تجارب زندگی تو را به او برگرداند. 
السالم(: با دوست قطع ارتباط نكن هرچند او كافر ( امام علی )عليه414: التَقْطَع صَديقًا وَ إِْن كَفَرَ. )غرر 752

 شود. 
( امام 15أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اكْتِسابِ اإلخْوانِ وَ أعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَيَّع مَنْ ظَفَرَ بِهِ مِنْهُمْ. )نهج: حكمت  751

سی تر از او كز بدست آوردن دوست ناتوان باشد و ناتوانترين مردم كسی است كه االسالم(: ناتوانعلی )عليه
 است كه وقتی دوستی را يافت آن را از دست بدهد. 

السالم(: از بزرگواری انسان است كه دوستان ( امام علی )عليه94/1مِنْ كَرَمِ المَرْءِ حِفْظُهُ قَديمَ إِخْوانِهِ. )كنز:  755
 قديمش را حفظ نمايد. 

 السالم(: رفاقت بيست ساله خويشاوندی است. ( امام صادق )عليه54سَنَۀٍ قَرابَۀٌ. )قرب:  صُحْبَۀُ عِشْرينَ 753
السالم(: از هر چيزی ( امام علی )عليه416ءٍ جَديدَهُ وَ مِنَ اإلِخْوانِ أَقْدَمَهُمْ. )غرر: اخْتَرْ مِنْ كُلِّ شَى 754

 . ها راجديدترينش را انتخاب كن و از دوستان قديمترين آن
از  -السالم(: حافظ دوستی باش هرچند ( امام علی )عليه414كُنْ لِلوُدِّ حافظاً و انْ لَمْ تَجِدْ مُحافِظاً )غرر:  752

 محافظی برای آن نيابی.  -طرف مقابل
السالم(: بار خودت ( امام صادق )عليه544يَحْمِلَْك غَيْرُکَ. )مشكاة: تَفْعَْل َلمْ  احْمِلْ نَفْسَكَ لِنَفْسِكَ فَإِنْ لَمْ 756

 را خودت بدوش بگير، اگر اين چنين نكنی كسی بار تو را بر دوش نخواهد كشيد. 
السالم(: كسی كه از ( امام علی )عليه452يَرْضَ مِنْ صَديقِهِ إاِلَّ بِايثارِهِ عَلى نَفْسِهِ دامَ سَخَطُهُ. )غرر:  مَنْ لَمْ 757

 كند، ناراحتيش مداوم است. دوستش راضی نشود مگر به اين كه او ايثار 
 از دوستان منصف هستند. كمی السالم(: امام علی )عليه( 419قَليلً مِنَ اإلخوانِ مَنْ يُنْصِفُ )غرر:  758
السالم(: برای كسی كه دوست ندارد ( امام علی )عليه447التَعْتَذِرْ إِلى مَنْ يُحِبُّ أَنْ الَيجِدَ لَكَ عُذْراً. )غرر:  759

 ی را بيابد، عذری نياور. برای تو عذر
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آيد تحليل چند شخصيت، ذكر مصاديق بعضی از مفاهيم و بيان بعضی آداب آنچه در پی می
 است كه برای تكميل مباحث مطرح شده در كتاب آمده است.

 ليل چند شخصيتتح

 مورد(  59) صفات زاهد و درويش
های معقول زندگی را ها اولويتو برای رسدديدن به آن 732هايش دور و دراز نيسددتآرزو .1

 دهد. تغيير نمی
ست .2 شاكر ا سبت به آنچه االن دارد  شروط به بيش731ن شكرگذاريش را م شتن ،  تر دا

 كند.نمی
داند ، می733كندو از مصرف بيش از نياز حالل هم اجتناب می 735رغبت به حرام استبی .3

 .734شكمی كه به پر شدن عادت كند، اگر روزی از حالل پر نشود، از حرام پر خواهد شد

سر جنگ نداردبا حالل .4 ضی اوقات از ل732های خداوند  های حالل هم چشم ذت، فقط بع
ها برای حفظ ادب، بعضی آيا آدم – 736پوشد تا نزد صاحب نعمت فروتنی نموده باشدمی

 كنند؟!.كنند را رد نمیها تعارف میاز آنچه به آن

، در او لبخندی را هم آوردوجد میه را ب 738های رشددد نيافتهو بزرگتر 737آنچه كودكان .5
 .739كندايجاد نمی

سرمايه .6 ساختن  شی را تباه  شد اموالش 742داندهای ماديش نمیدروي شش برای ر ، تال
ستقابل  خواهد جاودانه كند كه انگار می، به نحوی برای دنيايش تالش می741ستايش ا

شامل 743دانداش نمیمنتها خود را تنها مسئول خانواده، 745در آن بماند ، بلكه رحمتش 
ست ستاده 742ها، تا بتواند نيازمندان را، اين هديه744همه ا های خداوندی را نا اميد و فر

های رفته تر مديون آبكند. رودی اسددت پر آب، كه نشدداط و فروانی خود را بيشنمی
شدددود كه غرق در دريای پر تالطم دنيا وارد میآيد. او به مقداری داند نه آنچه میمی

 .746نشود و به آخرتش ضربه نخورد و از طرفی بار خود را، به دوش ديگران نياندازد

سرگرم كننده ديدههميشه بيش .7 شتن را آرزو برانگيز و  ، و آن را باعث فراموشی 747تر دا
 .748ندداهای خود میها و زشتینقص

. خدايش را خير 749پوشد، بايد قطعاً حالل باشدنوشد، آنچه میخورد، آنچه میآنچه می .8
كند توقّع ، بنابراين ناز دارد و وسددواس. همان اندک كه اسددتفاده می722داندالرازقين می
ُشبهه شددارد  سانی721ای در آن نبا صول ان شت با حفظ ا به ايمانی، منجر  -. تدبير معي

صورت گيرد، رزق از  صول  شد. ولی چنانچه اين تدبير، با تخطّی از ا رزق حالل خواهد 
 .725رسدحالل دور شده و مسيری را در شبهات طی نموده و نهايتاً به حرام می

 .724داندهای خداوند میو يا مصلحت 723هات خودآنچه را كه ندارد بر اساس اشتبا .9

شتن .11 شتندا شتههای دنيا را خيلی جدّی نمیها و ندا شكی گيرد. لذا بر دا های ديگران ر
 .  722ورزدنمی

ست؟! چه فرقی  .11 شك ا سل و عطری از م شم و خوراک ع مگر دنياداری غير از لباس ابري
ر تای را بيش!، و يا بزاق حشددرهتر اسددتفاده كند؟هانِ كرمی، بيشكند يكی از آب دمی

تر . آب و گلی را بيش726بسته حيوانی خود را بهتر خوش بو سازد؟!بخورد؟!، و يا از خون 
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 . 5ف  57حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  731
 هانالسالم(: هيچ پارسايی مثل پارسايی در گنا( امام علی )عليه47/15لَا زُهْدَ كَالزُّهْدِ فِی الْحَرَامِ )مستدرک:  735

 نيست. 
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-یصل)( پيامبر خدا 26/15: ها مِنَ الْحَرَامِ )مستدرکإِنَّكُمْ إِْن مَلَأْتُْم بُطُونَكُمْ مِنَ الْحَلَالِ تُوشِكُونَ أَنْ تَمْلَئُو 734 
 هايتان از حالل پر شد نزديك خواهد بود كه از حرام هم پر شود. وقتی شما شكموآله(: هيعلاهلل
کَ أَوْثَقَ دِفِی الدُّنْيَا بِإِضَاعَۀِ الْمَالِ وَ لَا بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ بَلِ الزُّهْدُ فِی الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِی يَ لَيْسَ الزُّهْدُ 732

مال  السالم(: پارسايی در دنيا به تباه ساختن(. امام صادق )عليه15/16مِنْكَ بِمَا فِی يَدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ )وسائل: 
تر از آنچه نزد و به حرام نمودن حالل نيست! بلكه زهد در دنيا به اين است كه به آنچه در كف داری بيش

 خداوند است اعتماد نكنی. 
ای را در مسجد قبا افطار نمودند و فرمودند: آيا نوشيدنی غروب پنج شنبه وآله(هيعلاهللیصل)پيامبر خدا  736

تاً بزرگی از شير كه خامه آن گرفته شده بود و با عسل مخلوط شده هست؟، شخصی برای حضرت ظرف نسب
هان گذاشتند سريع آن را دور نموده و سپس فرمودند: شَرَابَانِ يُكْتَفَى بود آورد، حضرت وقتی ظرف را بر د

ز توان به يكی او نوشيدنی. عسل و شير. كه میبِأَحَدِهِمَا مِنْ صاحِبِهِ لَا أََِشْرَبُهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ وَ لَكِنْ أَتَوَاضَعُ لِلَّهِ د
كنم. )كافی: كنم و لكن برای خداوند فروتنی مینوشم و آن حرام هم نمیاين دو اكتفاء نمود، من آن را نمی

 السالم(: ( امام صادق )عليه151/5
ها الرجالُ ذَوو العقولِ و يَهْوی اليها حْذِرُإنَّ مَثََل الدنيا مَثَلُ الحَيَّۀِ مَسُّها لينٌ و فی جَوفِها السمُّ القاتِلُ يَ 737

السالم(: مَثَل دنيا مَثَل ماری است كه هنگام لمس آن نرم ( امام كاظم )عليه121/1الصِّبيانُ بأيديهِم )بحار: 
كنند ولی كودكان با های صاحب عقل از آن اجتناب میاست و در درونش سمی كشنده دارند، انسان

 دارند. رفش خيز برمیهايشان به طدست
ديوانه كسی است كه وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 131/1انَّما المجنونُ مَنْ آثَرَ الدنيا علَی االخرةِ )بحار:  738

 دنيا را بر آخرت ترجيح دهد. 
در ضمن صفاتی كه  (المالسعليه) ( امام باقر12اِنَّمَا شيعۀُ علیٍّ ... يَفْرَحونَ الناسُ وَ هُم يَحْزنَونَ )صفات:  739

 ها غمگين هستند! »فرمايند: مردم شادی می كنند و آشمارند میمی (السالمعليه) برای شيعيان امام علی
 أَوْثَقَ ی يَدِکَونَ بِمَا فِلَيْسَ الزُّهْدُ فِی الدُّنْيَا بِإِضَاعَۀِ الْمَالِ وَ لَا بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ بَلِ الزُّهْدُ فِی الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُ 742

السالم(: پارسايی در دنيا به تباه ساختن مال (. امام صادق )عليه15/16مِنْكَ بِمَا فِی يَدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ )وسائل: 
تر از آنچه نزد و به حرام نمودن حالل نيست! بلكه زهد در دنيا به اين است كه به آنچه در كف داری بيش

 ی. خداوند است اعتماد نكن
 (: رسيدن به مال جزو ايمان است.السالمعليه( امام صادق )87/2اصالحُ المالِ مِنَ االيمانِ )كافی:  741

 السالم(: رشد دادن مال جزو انسانيت است. ( امام سجاد )عليه554/8* استنماءُ المالِ مِنَ المروَّةِ )مستدرک: 
-( امام حسين )عليه28/13لْ آلخِرَتِكَ كَانَّكَ تَمُوتُ غَداً )مستدرک: اِعْملْ لِدنياکَ كَانَّكَ تَعِيشُ أبَدَاً وَ اعْمَ  745

السالم(: برای دنيايت آنگونه كار كن كه گويا تو در آن هميشه زندگی خواهی كرد و برای آخرتت آنگونه كار 
 كن كه گويا فردا خواهی مرد. 

كُنْ أهلُكَ وَ وَلَدُک أَوْلِياءَ اهللِ فإنَّ اهللَ ال يُضَيِّعُ أولياءَه وَ إنْ ال تَجْعَلَنَّ أكثَرَ شُغْلِكَ بِأهلَِك وَ وَلَدِکَ فإنْ يّ 743
تر وقت خودت را السالم(: بيش( امام علی )عليه73/121يكُونُوا أَعْداءَ اهللِ فَمَا هَمُّكَ وَ شُغْلُكَ بِأعْداءِ اهللِ )بحار: 

ند باشند، خداوند دوستان خود را تباه نخواهد نمود و ها دوستان خداوصرف همسر و فرزندت نكن زيرا اگر آن
 اگر دشمن او باشند چرا همه همّ و اشتغالت برای همسر وفرزندت باشد. 
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گدايی كه به درب خانه وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 82هَدِيَُّۀ اهللِ إلَى المُؤمِنِ السّائِلِ عَلَى بابِه )جامع:  742
 آيد هديه خداوند است به مؤمن. می
رُّ دْخُلْ فِيها دُخُولًا يُضِ يَا بُنَیَّ إِنَّ الدُّنْيَا بَحْرٌ وَ قَدْ غَرِقَ فِيها جِيلٌ كَثِيرٌ... يَا بُنَیَّ خُذْ مِنَ الدُّنْيَا بُلْغَۀً وَ لَا تَ 746

السالم(: فرزندم! دنيا دريايی ( عن لقمان )عليه28/13: لًا عَلَى النَّاسِ )مستدرکبِآخِرَتِكَ وَ لَا تَرْفَضْها فَتَكُونَ عِيَا
ی داخل اای بگير كه تو را. به هدف. برساند، به گونهكه كه بسياری در آن غرق شده اند! فرزندم! از دنيا به اندازه

 رجت به عهده مردم بيافتد. در آن نشو كه به آخرتت ضرر بزند و از طرفی آن را طوری دور نيانداز كه خ
آنچه كم باشد و بس وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 18/16مَا قَّلَ وَ كَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثَُر وَ أَلْهَى )وسائل:  747

 باشد بهتر است از آن كه زياد باشد و سرگرم سازد
 م ساخته است. ها را سرگرها آن(. زياده طلبی1* الهاكُمُ التَّكاثُرُ )تكاثر: 

أوحَى اهللُ تعالى إلى موسى أنْ يا موسى! ال تَفْرَحْ بكثرةِ المالِ و ال تَدَع ذِكْرِی عَلَى كلِّ حالٍ ففی كَثْرَةِ المالِ  748
السالم(: خداوند به موسی وحی ( امام علی )عليه534نُسِیَ الذنوبُ و إنَّ تَرْکَ ذكری يُقْسِی القلبَ )جعفريات: 

ها مكن، زيرا در زيادی مال وسی! به زيادی مال خوشحال نشو و ياد من را در هيچ حالتی رای مفرمود: 
 كند. ها نمودن ياد من قلب را سخت میهان است و رفراموشی گنا

 4ف  59حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  749
 رين روزی دهندگان است. . خداوند قطعاً بهت( 28إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ )حج:  722
ذَ بِالشُّبُهاتِ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَ 721

های روشن و حاللوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 65/1ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ َلا يَعْلَُم )كافی: 
يابد و هر ها نجات میها كند از حرامها را رهايی در اين ميان؛ هر كس مشكوکهای روشن و مشكوکحرام

 ها. هم. خواهد شد و طوری كه نفهمد تباه خواهد شد. ها بپردازد، مرتكب حرامكس به مشكوک
فَرَضَ اللَّهُ لَها رِزْقَها حَلَالًا يَأْتِيها فِی عَافِيَۀٍ وَ عَرَضَ لَها بِالْحَرَامِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَإِنْ هِیَ  لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ إِلَّا وَ قَدْ 725

وَ »وْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ قَتَنَاوَلَتْ شَيْئاً مِنَ الْحَرَامِ قَاصَّها مِنَ الْحَلَالِ الَّذِی فَرَضَ لَها وَ عِنْدَ اللَّهِ سِوَاهُمَا فَضْلٌ كَثِيرٌ 
السالم(: برای هر كسی خداوند روزی حاللی ( امام باقر )عليه42/17( )وسائل: 35)نساء:  «اسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

شود، حال اگر مقداری رسد، و حرام از راهی ديگر به او عرضه میرا مقرر نموده است كه از راهی سالم به او می
شود و نزد تفاده نمود به همان ميزان از حاللی كه خداوند برايش مقرر داشته است كاسته میاز حرام را اس

 . «و از فضل او بخواهيد»خداوند غير اين دو نعمت فراوانی وجود دارد و اين فرموده خداوند است كه: 
رسد (. آنچه از مصيبت به شما می32كَثِيرٍ )شوری: وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَۀٍ فَبِما كَسَبَتْ َأيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ  723

 دستان خودتان موجب آن شده است و بسياری از آن نيز بخشيده شده است. 
(. هيچ مصيبتی 55ها )حديد: ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَۀٍ فِی األَِْرْضِ وَ ال فِی أَنْفُسِكُمْ إاِلَّ فِی كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَْبرَأَ 724

 آيد مگر اين كه قبال در كتابی آن را قلم زده ايم. و يا در جان خودتان نمیدر زمين 
 . 6ف  59حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  722
إنّما الدنيا ستَّۀُ أشياءٍ: مطعومٌ و مشروبٌ و ملبوسٌ و مركوبٌ و منكوحٌ و مشمومٌ فأشْرَفُ المطعومِ العَسَلُ و  726

روبِ الماءُ و يستوی فيه البِرُّ و الفاجِرُ و أشرفُ الملبوسِ الحريرُ و هو نَسْجُ دودَةٍ و هو مَذْقَۀُ ذُبابٍ و أشرفُ المش
أشرفُ المركوبِ الفَرَسُ و عليه تُقْتَُل الرِّجالُ و أشرفُ المنكوحِ المرأةُ و هو مَبالً فی مبالً و أشرفُ المشمومِ 



   31آيين مهرباني 
شته نمايد؟! شيطان بوده بيش727روی هم انبا سه گاه  تر نور ، و دِرهم و ديناری را كه بو

 .  728چشمش قرار دهد؟!

توانست بر اساس ايمان تزلزل ناپذيرشان، برای كاشك همه درويش بودند تا خداوند می .12
 .  729هايی از نقره بسازدهای چند طبقه، با سقفهمه دنيا پرستان، خانه

زاهد را خيالی نيسدددت چه كسدددی دنيا را بخورد؟، چه كسدددی آن را ببرد؟ چه كسدددی  .13
« حق خور»از دين « شدددهحق خورده»آن مقدار كه  762باالسددت؟، چه كسددی پايين؟

 .  761كند!كاهد او از دنيای اين كم نمیمی

ای نيسددت كه حزن و سددرور اخرويش را شددادی و اندوهش از آمد و رفت دنيا به اندازه .14
 .  765تحت تأثير قرار دهد

شتری را در تعيين ن بیزاهد، به ميزا .15 سانی و ايمانی بي صول ان رغبتی كه به دنيا دارد، ا
مه ريزی نا هداف و بر يا، ا ته دن غب و شددديف جه بر خالف را يت نموده و در نتي عا ها ر

لذا برای جبران اين  ئل اسدددت و  قا تدبير امور برای خود  يت بيشدددتری را در  محدود
. 763قسمت اعظم از تدبير را، انجام دهدشود تا او محدوديت، راضی به وكالت خداوند می

باشددد. لذا ارزيابی ولی راغب، تنها هدفش رسدديدن به اهدافِ از پيش تعيين شددده می
ها انجام نداده و در ها و توانها با ارزشمؤثّری را روی اهداف از جهت هماهنگی آن

شی قرار نمیساختار برنامه صول ارز سی را برای ا سا ساس دهها، جايگاه ا د. بنابراين اح
 764كند. و خداوند هم او را به حال خود واگذار نمودهنيازی اساسی به ياری خداوند نمی

عقوبت او تسددريع نموده و قوانين تكوينی را به نفع او منعطف و حتی ممكن اسددت، در 
 .762تدراج(نموده و او را در رسيدن به اهداف شومش ياری دهد )يعنی اس

ست میباور دارد كه بيش .16 ست میتر آنچه بد ساب آدمآيد و يا از د ها رود هماهنگ با ح
 .766نيست

، وقتی پيمانه پر شد، 767ای برای زجر و لذّت داردها آزموده است كه هر كسی پيمانهبار .17
 .768دهندايشان را به هم میدو جاين

ندارد .18 هد بود آرام  نه خوا بديتش چگو ند ا ندا به او 769تا  با همه بزرگيش اگر  يا  لذا دن  .
بد تا يا رو بر ندگی افزايش می772روآورد و  به ز يدش  نه ام ته ،  كاسددد نه از آن  بد و  يا

 .771گرددمی
شی وهايش را بيششيرينی باور .19  .773روح، تا در عبادات بی775جويدزهد می تر در دروي

 .774بيند تا در اموری ديگرهای مناجات را در ترک حرام میلذّت
 شود.حالتی كه كمتر در عموم مردم يافت می 772ترسداز روز واپسين می .21

                                                 
السالم(: دنيا شش چيز است: خوردنی، نوشيدنی، ه( امام علی )علي142/1المِسْكُ و هو دَمُ حيوانٍ )ورّام: 

برترين  ای است،ترين خوردنی عسل است كه آن بزاق حشرهپوشيدنی، سوار شدنی، آميزشی و بوييدنی: شاخص
نوشيدنی آب است كه بين خوب و بد يكسان است، بهترين لباس ابريشم است و آن تار كِرم است، خوبترين 

شوند، جالبترين آميزش با زن است كه محل ادراری در محل ان كشته میسواری اسب است و بر آن مرد
 ترين بوييدنی مشك است و آن خون حيوانی است. ادراری است، عالی

هر السالم(: ( امام صادق )عليه312/8مَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ سُلِّطَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ وَ الْمَاءُ وَ الطِّينُ )وسائل:  727
 كند. كس مالی را از غير راه حالل بدست بياورد خداوند او را مشغول ساختمان سازی و آب و گل می

ها را بررسی اولين درهم و ديناری كه در زمين ضَرب خورد، شيطان به اين دو نگاه كرد و چون كه آن728 
اند و اش چسبها را به سينهآناش چسباند و بعد فريادی كشيد و دوباره نمود، برچشمانش گذاشت و به سينه

گفت: شما چشم روشنی من و ثمره قلب من هستيد، ديگر چه باک كه فرزندان آدم شما را كه دوست داشته 
( 458/5باشند هيچ بتی را عبادت نكنند، همين برای من بس كه فرزندان آدم شما را دوست بدارند. )روضۀ: 

 عن ابن عباس. 
أمَّۀً واحدةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يكفُرُ بِالرَّحمنِ لِبيوتِهم سُقُفاً مِنْ فِضَّۀٍ وَ مَعارِجَ عليها يَظْهَرونَ و لوال أنْ يكونَ الناس  729

شدند، قطعاً برای كسی كه به رحمن كافر است (. اگر نه اين بود كه مردم يكپارچه. كافر. می33)زخرف: 
 هايی كه برآن باال روند. داديم و پلكانهايی از نفره قرار میهايی با سقفخانه

 . 8ف  59حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  762
( امام صادق 332/5إِنَّ الْمَظْلُومَ يَأْخُذُ مِنْ دِينِ الظَّالِمِ أَكْثَرَ مِمَّا يَأْخُذُ الظَّالِمُ مِنْ مَالِ الْمَظْلُومِ )كافی:  761

تر است از آن مقداری است كه ظالم از مال بيش گيردالسالم(: مظلوم آن مقداری كه از دين ظالم می)عليه
 مظلوم گرفته است. 

( 581/72مَنْ أصْبَحَ مهموماً لِسِوى فِكاکِ رَقَبَتِه فَقَدْ هَوَّنَ عليه الجليلُ و رَغِبَ مِنْ رَبِّه ِفی الوَتْحِ الحقيرِ )بحار:  765
امر بزرگی برای او كوچك شده است  هايش از دوزخ غمگين باشد،خيزد برای غير از رهر كس صبح كه برمی

 و از پروردگارش مايل به سودی كم گشته است
ُق * المؤمن... بِشْرُه فی وَجْهِه و حُزْنُه فی قلِبه... طويلُ الغَمِّ... مغمومٌ بفكرِه مسرورٌ بفقرِه... ضِحْكُه تبسّم... ال يخْرَ

علی ما فاتَه و ال يَحْزُنُ علی ما أصابَه... حزيناً لِذَنْبِه... )خطبه همام  به فَرَحٌ... عالِمٌ بعيبه شاغِلٌ بغَمِّه... ال َيأْسِفُ
هايی از خطبه همام در رابطه با اندوه اخروی مؤمن: مؤمن... صورتی شاداب السالم(: فراز( امام علی )عليه333

هاش شاد... خند هاش غمگين است و با فقرشدارد و غمش در دل اوست... اندوهش طوالنی است... با انديش
كند... نسبت به عيوبش آشنا است و مشغول به اندوه خود است... تبسّمی است... شادمانی، او را دريده نمی

 كند... غمگينخورد و آنچه به سرش بيايد او را اندوهگين نمیتأسف نسبت به آنچه از دست داده است نمی
 باشد... هانش میگنا
وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَْل لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ال يَحْتَسُِب »هُمْ أَخَذُوا بِهَذِهِ الْآيَۀِ لَكَفَتْهُمْ لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّ 763

: ( )مستدرک3و  5)طالق:  «ٍء قَدْراًوَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِّنَ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَیْ
س هر ك»كند: ها را كفايت میاگر همه مردم به اين آيه توجه كنند آنوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 516/1

برد روزی خواهيم داد دهيم و او را از آنجايی كه گمان نمیهايی از مشكالت قرار میتقوا داشته باشد برايش ر
دهد، قطعاً د داشته باشد، خداوند او را بس خواهد بود، خداوند كارش را انجام میو هر كس توكل بر خداون

 . «ای را گذاشته استبرای هرچيزی اندازه
هر كس به دينا پناه وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 152/1مَنِ انْقَطَع إلى الدنيا وَكَّلَه اهللُ إليها )إرشاد:  764

 واخواهد گذاشت. ببرد خداوند او را به دنيا 
دَّدُ لَهُ النِّعْمَُۀ مَعَُه فى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال يَعْلَمُونَ قَالَ هُوَ الْعَبْدُ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَتُجَ 762

السالم(: امام در تفسير اين ( امام صادق )عليه5/425تُلْهِيهِ تِلْكَ النِّعْمَۀُ عَنِ الِاسْتِغْفَارِ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبِ )كافی: 
فرمودند: اين استدراج اين گونه است كه  «دانند دچار عذابشان خواهيم نمودبه تدريج از جايی كه نمی»آيه: 
 ماند. شود و با اين نعمت تازه از استغفار برای آن گناه باز میكند و نعمتی دوباره نصيبش میای گناه میبنده

السالم(: خداوند سبحان را ( امام علی )عليه12فْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِفَسْبِ الْعَزَائِمِ وَ حَلِّ الْعُقُودِ )نهج: حكمت: عَرَ 766
 ها شناختم. ها و از بين رفتن قراربوسيله گسستن تصميم

حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَۀً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ  ءٍفَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَیْ  767
های همه چيز را به رويشان ها تذكر داده شده بود فراموش نمودند، درب(. چون آنچه را كه به آن44)انعام: 

ها را. د شدند به يكباره آنها داده شده بوهايی كه به آنگشوديم و همين كه سرگرم خوشحالی نسبت به چيز
 ها به ناگاه نااميد شدند. به عذاب. گرفتيم و آن

-( امام علی )عليه321عِنْدَ تَنَاهِی الشِّدَّةِ تَكُونُ الْفَرْجَۀُ وَ عِنْدَ تَضَايُقِ حَلَقِ الْبَلَاءِ يَكُونُ الرَّخَاءُ )نهج: حكمت  768

های بال تنگ شود آسايش شود و هر زمان كه حلقهوزنی گشوده میها پی در پی شود رالسالم(: زمانی كه فشار
 خواهد آمد. 

( امام صادق 11/16ها دَارَ قَرَارٍ وَ مَنْزِلَ اسْتِيطَانٍ )وسائل: لَا تَرْكَنُوا إِلَى مَا فِی هَذِهِ الدُّنْيَا رُكُونَ مَنِ اتَّخَذَ 769
دنيا را محل آرامش خود قرار داده و آن را وطن خود دانسته السالم(: به آنچه در دنيا است مثل كسی كه )عليه

 اعتماد نكنيد. 
 لْمَقَارِيضِ كَانَ خَيْراً لَهُ وَ عَجِبْتُ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لَا يَقْضِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْراً لَهُ وَ إِنْ قُرِّضَ بِا 772

السالم(: من از انسان مسلمان ( امام صادق )عليه5/65أَرْضِ وَ مَغَارِبَها كَانَ خَيْراً لَهُ )كافی: إِنْ مَلَكَ مَشَارِقَ الْ
كند مگر آنكه برای او خير است: اگر با قيچی ريز ريز شود، برای او نمیشگفت زده ام!: خداوند هيچ حكمی 

 است.  برايش خير است و اگر مالك شرق و غرب عالم شود بازهم برايش خير
. انسان از اين كه به دنبال  (49ال يَسْأَمُ االنسان مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَ إِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ )فصلت:  771

 شود. شود و اگر بدی به او برسد مأيوس و نااميد میمال باشد خسته نمی
وآله(: هيعلاهللیصل)(. پيامبر خدا 11/16بَالِیَ مَنْ أَكَلَ الدُّنْيَا )وسائل: لَا يَجِدُ الرَّجُلُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى لَا يُ 775

 چشد تا اين كه برايش مهم نباشد چه كسی دنيا را خورد. انسان شيرينی ايمان را نمی
َِه ال ك بالعملِ بِغَيرِه، فإنَّأصلُ الدينِ الورعُ، كُنْ وَرِعاً تَكُنْ أعبدَ الناسِ و كُنْ بالعملِ بالتقوى أشَدُّ اهتماماً مِن 773

و ( 57ه: )مائد« إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ»يقِلُّ عملٌ بِالتّقوَى وَ كَيْفَ يَقِلُّ عَمَلٌ يُتَقَبَّلُ لِقَوْلِ اهللِ عَزَّ وَ جَلَّ: 
وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 67/586نْخَلِ )بحار: فِی الوحْیِ القديمِ العملُ مَعَ أكْلِ الحَرامِ كَناقِلِ الماءِ فِی المُ

اصل دين پرهيز از گناه است، از گناه پرهيز كن آنوقت عابدترين مردم خواهی بود، بيشترين اهتمامت نسبت 
كند ها برای تقوا باشد زيرا با تقوی هيچ عملی كم نيست، چگونه عملی كه خداوند آن را قبول میبه همه عمل

ت، و خداوند فرموده است كه تنها از پرهيزگاران قبول خواهد شد و در وحی قديم اين مطلب است كه: كم اس
 كار خوب با خوردن حرام مثل انتقال دادن آب توسط غربال است. 

طَّاع عَنْ طَرِيقِ محبّتی فَإِنَّ أُولَئِكَ قُ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَ لَا تَجْعَلْ بَيْنِی وَ بَيْنَكَ عَالِماً مَفْتُوناً بِالدُّنْيَا فَيَصُدَّکَ 774
( امام صادق 1/46ی: طَرِيقِ عِبَادِیَ الْمُرِيدِينَ إِنَّ أَدْنَى مَا أَنَا صانِع بِهِمْ أَنْ أَنْزِع حَلَاوَةَ مُنَاجَاتِی عَنْ قُلُوبِهِمْ )كاف

عالمی را كه فريب دنيا را خورده السالم(: خداوند به حضرت داود وحی فرستاد كه: بين من و خودت )عليه
خواهند، دارد، آنان رهزنان راه بندگانی هستند كه من را میاست قرار نده، زيرا او تو از راه محبّت من باز می

 ها بگيرم. های آنها خواهم نمود اين است كه لذّت مناجات را از قلبكمترين كاری كه من با آن
السالم(: هر كس دنيا را ( امام كاظم )عليه39/15هَبَ خَوْفُ الْآخِرَةِ مِنْ قَلْبِهِ )مستدرک: مَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا ذَ 772

 دوست بدارد ترس آخرت از قلبش خواهد رفت. 
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شبی را گذراند.  776دانددنيا را پلی می .21 كه به ميزانی بايد در آن گام نهاد كه بتوان روز و 
، و آنچه 778ای آراميدو در سددايه 777چيزی خورد و چيزی نوشدديد و چيزی بر تن نمود

 .  782، ذخيره آن طرف پل779اضافه آمد، باشد برای نيازمندان
سرای دنيا را جايی برای هر چه بيش .22 شتن برای  . لذا اميدی برای 781داندجاويد میتر كا

هايش ، پس، سددپاس و ناسددزای ديگران را نتيجه كِشددت785برداشددت در اين سددرا ندارد
 .783داند تا سرور و اندوه را به قلبش راه دهدنمی

. در نتيجه دنيا برايش ارزشمند است آنقدر كه 784داندای برای رسيدن میدنيا را وسيله .23
بيند كه بی اش میداند، و اال آنچنان نفرين زدهمی782 آن را محل وحی و فرود فرشتگان

 تر از: ارزش

 هايی برای دنيای دنيا دارانتمثيل
 786دانه تلب بلوطی . 
 787هان ملخیبرگی در د  . 
 788كفشی پر وصله . 
 789تر از برگ پوسيدههای بی خاصيت و زشتسر قيچی . 
  792البالی دندانمانده غذايی . 
 791استخوان خوكی در دست جذامی . 
 795آب بينی گوسفند  . 
 793مرداری متعفن. 

ای برد و از گرمايش بيند كه بايد از نور اندكش بهرهآتش گرفته می 794دنيا را هيزمی .24
را  رشطَرْفی بست و اال اگر آن را در آغوش بگيری بی آنكه بدانی خواهی سوخت تنها اث

 .792در هزاران آه از سر ناكامی خواهی ديد

، پس اندوه 796داند كه اندوه همراه زندگی اسدددت، چه از نور باشدددی و چه از تاريكیمی .25
 نورانی هزار بار بهتر از غم ظلمانی.

سكهمی .26 ساختن بتی را به خود نخواهد داد،  سلمانی زحمت  ايی هداند كه ديگر هيچ م
ضرب می های همه ها، بتخانهو بازار 797های خانگی را خواهد گرفتخورد، جای بتكه 

، از كافری كه مشددرک اسددت تا دورويی كه مسددلمان 798پرسددتش كنندگان خواهد شددد
 .799است

ندارد .27 به دنبال  به هرچيز و هر كس، خرابی دلش را  ، زيرا دل كه خراب 822محبّتهايش 
سانيت كنند و یكه رفت، آتش خشم و شعله شهوت، در آن خانه م 825و عقل 821شد، ان

بندند. او از دنياداران خشمگين است و به زالل مهربانی و تابش حقيقت، از آن رخت می
هايشان، خود را درگيرِ دار هانه، نه با جبر كسالتبه آنان كه آگا 823ها دل داردرستهدنيا 

 .  824اندكردهو ندار زندگی نمی

                                                 
 السالم(: دنيا پلی است. ( امام صادق )عليه67/342الدنيا مَعْبَرٌ )بحار:  776
الْإِسْرَاءِ: يَا أَحْمَدُ! إِْن أَحْبَبْتَ أَْن تَكُونَ أَوْرََع النَّاسِ فَازْهَدْ فِی الدُّنْيَا وَ ارْغَبْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ فِی لَيْلَۀِ  777

بِ وَ الشَّرَا فّاً مِنَ الطَّعَامِفِی الْآخِرَةِ فَقَالَ إِلَهِی وَ كَيْفَ أَزْهَدُ فِی الدُّنْيَا )وَ أَرْغَبُ فِی الْآخِرَةِ( فَقَالَ خُذْ مِنَ الدُّنْيَا خِ
ای (. خداوند به پيامبرش در شب معراج فرمود:48/15وَ اللِّبَاسِ وَ لَا تَدَّخِرْ شَيْئاً لِغَدٍ وَ دُمْ عَلَى ذِكْرِی )مستدرک: 

خواهی پرهيزگارترين مردم باشی در دنيا زهد داشته و نسبت به آخرت راغب باش، حضرت سؤال احمد! اگر می
غذا و نوشيدنی و ا زهد و در آخرت راغب باشم؟، خداوند پاسب داد: از دنيا مقدار كمی نمود: كه چگونه در دني

 پوشيدنی گرفته و چيزی برای فردايت ذخيره نكن و مداومت بر ذكر من داشته باش. 
آدَمَ مَسْئُولٌ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَۀِ )مستدرک:  مَا عَدَا الْإِزَارَ وَ ظِلَّ الْجِدَارِ وَ خَلْفَ الْحَيْرِ وَ مَاءَ الْحَرِّ فَنِعَمٌ أَنْتَ ابْنَ 778
السالم(: تو پسر آدم! غير از پوششی و سايه ديواری و باقيمانده غذايی و آب گرمی، از (. امام علی )عليه25/15

 ها روز قيامت پرسيده خواهی شد. ديگر نعمت
صَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ وَ حَسُنَتْ عَلَانِيَتُهُ وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ أَمْسَكَ طُوبَى لِمَنْ طَابَ خُلُقُهُ وَ طَهُرَتْ سَجِيَّتُهُ وَ  779

خوشا بحال كسی كه وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 5/144الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ وَ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ )كافی: 
نش سالم و ظاهرش نيكوست، زيادی مالش را بخشيده و زيادی اخالقش گوارا و خصوصيات درونيش پاک و درو

 دارد و نسبت به مردم منصف است. سخنش را نگه می
 (. برای خود پيش فرستيد. 553قَدِّمُوا ألَِِنْفُسِكُمْ )بقره:  782
 ت است. دنيا مزرعه آخروآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 1/183الدُّنْيا مَزْرَعَۀُ اآلخِرَةِ )ورّام:  781
الْكَافِرَ مَشْهُورٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ مُكَفَّرٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ مَعْرُوفَهُ يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يُنْشَرُ فِی النَّاسِ وَ  785

السالم(: مؤمن مورد ( امام صادق )عليه328/ 16ل: مَعْرُوفَهُ لِلنَّاسِ يَنْتَشِرُ فِی النَّاسِ وَ لَا يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ )وسائ
ور شود ولی كافر مشههای خوبش به آسمان رفته و بين مردم بخش نمیناسپاسی است، به اين صورت كه كار

 رود. يابد و به آسمان نمیهای خوبش بين مردم نشر میاست به اين صورت كه كار
  .3ف  59حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  783
السالم(: دنيا دو قسم است: دنيايی كه ( امام سجاد )عليه9/16الدُّنْيَا دُنْيَاوَانِ دُنْيَا بَلَاغٌ وَ دُنْيَا مَلْعُونَۀٌ )وسائل:  784

 رساننده است و دنيايی كه از رحمت خداوند بدور است. 
فَهِمَ عَنْها وَ دَارُ غِنًى لِمَنْ َتزَوَّدَ مِنْها وَ دَارُ مَوْعِظَۀٍ لِمَنِ اتَّعَظَ  إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَها وَ دَارُ عَافِيَۀٍ لِمَنْ 782

السالم(: دنيا ( امام علی )عليه151بِها مَسْجِدُ أَحِبَّاءِ اللَّهِ وَ مُصَلَّى مَلَائِكَۀِ اللَّهِ وَ مَهْبِطُ وَحْیِ اللَّهِ )نهج: حكمت 
آن راست باشد و خانه عافيت است برای كسی كه آن را بشناسد و خانه  خانه راستی است برای كسی كه با

ثروت ات برای كسی كه از آن توشه بگيرد، و خانه موعظه است برای كسی كه از آن پند گيرد، محل سجده 
 گان و جای فرود وحی خداوند است. دوستان خداوند، جايگاه نماز فرشته

دنيای السالم(: )عليه( عن االم علی 42هَى وَ أَوْهَنُ مِنْ عَفْصَۀٍ مَقِرَةٍ )نهج: نامه لَهِیَ )دُنْياكم( فِی عَيْنِی أَوْ 786
 تر از دانه تلب بلوط استتر و پستارزششما در چشم من بی

السالم(: يه)عل( عن االم علی 554إِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِی لَأَهْوَنُ مِنْ وَرَقَۀٍ فِی فَمِ جَرَادَةٍ تَقْضَمُها )نهج: خطبه  787
 هان ملخی كه مشغول جويدن آن است. تر از برگی است در ددنيای شما نزد من پست

ل رفتم ديدم ايشان مشغو (السالمعليه) گويد: در منطقه ذی قار در جنگ صفين نزد امام علیابی عباس می 788
چقدر  –از عربی های روبكفش –وصله نمودن كفش خود هستند، حضرت به من فرمودند: قيمت اين نعل 

 وَ اللَّهِ لَهِیَ أَحَبُّ إِلَّیَ مِنْ ِإمْرَتِكُمْ إِلَّا أَنْ أُقِيمَ حَقّاً أَْو أَدْفَعَ بَاطِالاست؟ من گفتم قيمتی ندارد حضرت فرمود: 
تر است از حكومت نمودن بر شما مگر اين كه حقی را برپا بخدا سوگند! اين كفش برای من دوست داشتنی

 . (33)نهج: خطبه باطلی را از بين ببرم. داشته و يا 
السالم(: ( امام علی )عليه35فَلْتَكُنِ الدُّنْيَا فِی أَعْيُنِكُمْ أَْصغَرَ مِنْ حُثَالَۀِ الْقَرَظِ وَ قُرَاضَۀِ الْجَلَمِ )نهج: خطبه  789

 مقدارتر از برگ خشكيده و سر قيچی باشد. بايد دنيا در نظر شما بی
( امام 426ها إِلَّا بِها )نهج: حكمت ع هَذِهِ اللُّمَاظَۀَ لِأَهْلِها إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّۀَ فَلَا تَِبيعُوأَلَا حُرٌّ يَدَ 792

ای نيست كه اين باقی مانده الی دندان را برای اهلش بگذارد؟!! برای شما ثمنی السالم(: آيا آزادهعلی )عليه
 آن را جز به بهشت نفروشيد.  جز بهشت نيست،

-امام علی )عليه (536وَ اللَّهِ لَدُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَهْوَُن فِی عَيْنِی مِنْ عِرَاقِ خِنْزِيرٍ فِی يَِد مَجْذُومٍ )نهج: حكمت  791

 تر است از استخوان خوكی در دست فردی جذامی. السالم(: بخدا سوكند! دنيای شما در چشم من پست
السالم(: اين دنيای شما نزد من امام علی )عليه (3مْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَۀِ عَنْز )نهج: خطبه  دُنْيَاكُ 795ْ

 تر است از آب بينی گوسفندی. نامرغوب
( امام 23/51كَلْتُ مِنْها )مسندرک: وَ اللَّهِ مَا أَنْزَلْتُ الدُّنْيَا مِنْ نَفْسِی إِلَّا بِمَنْزِلَۀِ الْمَيْتَۀِ إِذَا اضْطُرِرْتُ إِلَيْها أَ 793

السالم(: به خداوند سوگند كه دينيا نزد من به منزله مرداری است كه هروقت ناچار شوم از آن صادق )عليه
 (4ف  58حديث« خاص»خورم. )رجوع كنيد به مستندات می
 . 2ف  58حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  794
ما  ( 42رِيباً يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ وَ يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِی كُنْتُ تُراباً )نبا: إِنَّا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَ 792

 كند ببيند چه چيزی پيشدهيم، )از( روزی كه هر انسانی بررسی میشما را نسبت به عذابی نزديك هشدار می
 بودم. ای كاش من خاک گويدفرستاده است؛ و كافر می

( 38/15يُدْرِكُهُ )مستدرک: مَنْ لَهِجَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الدُّنْيَا الْتَاطَ مِنْها بِثَلَاثٍ هَمٍّ لَا يَِغبُّهُ وَ حِرْصٍ لَا يَتْرُكُهُ وَ أََملٍ لَا  796
ز او اشود: اندوهی كه السالم(: هر كس قلبش شيفته دنيا باشد از دنيا به او سه چيز ملحق میامام علی )عليه

 كند و آرزويی كه به آن نخواهيد رسيد. هايش نمیشود، حرصی كه ردور نمی
كنی؟! روايت شده است كه حضرت سليمان شيطان را مالقات نمود و به او گفت: تو با امت محمد چه می 797

واهند نمود ها من را به شرک ورزيدن اطاعت نخشوم زيرا آنهان كوچك راضی میها به گناگفت: من از آن
تر از خداوند و رسول او دوست بدارند. )مستدرک: نمايم آنقدر كه آن را بيشها محبوب میپس دنيا را نزد آن

39/15 .) 
 فِی قَفِيٍز يْنَ مُطَفِّفٍهُ فَبَ شَرُّ بِقَاع الْأَرْضِ الْأَسْوَاقُ وَ هِیَ مَيْدَانُ إِبْلِيسَ يَغْدُو بِرَايَتِهِ وَ يَضَع كُرْسِيَّهُ وَ يَبُثُّ ذُرِّيَّتَ 798

وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 199/  3أَوْ طَائِشٍ فِی مِيزَانٍ أَوْ سَارِقٍ فِی ذَرْع أَوْ كَاذِبٍ فِی سِلْعَۀٍ... )لفقيه: 
كند و صندليش هاست، بازار ميدان شيطان است هر روز صبح پرچم خودش را عَلَم میبدترين جای زمين بازار

ها را گيرد و كسی كه ترازوها را سرخالی میكند، بين كسی كه پيمانهگذارد و فرزندانش را پخش مییرا م
 گويد... دزدد و يا كسی كه در جنسی دروغ میكند، يا فردی كه در متراژ میتر میسبك

علی وآله(: هيعلاهللیصل)دا ( پيامبر خ322علیٌّ يَعْسوبُ المؤمنين و المالُ يَعْسوبُ المنافقين )أمالی طوسی:  799
 ملكه مؤمنين است و مال ملكه منافقين. 

 قَالَ هُوَ الْقَلْبُ الَّذِی سَلِمَ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا وَ قَالَ  «إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ»عن ابی عبد اهلل فِی قَوْلِهِ تَعَالَى  822
جز آن »( در تفسير اين آيه: السالمعليه( امام صادق  )42/15( )مستدرک: 89را: وَ يُصِمُّ )شعحُبُّ الدُّنْيَا يُعْمی

، فرمودند: آن قلبی است كه سالم از محبّت دنيا مانده باشد، حب دنيا «كه با قلب سليم خداوند را مالقات كند
 كند. سازد و كر میكور می

ترين خصوصيت السالم(: شاخص( امام علی )عليه528ةِ )غرر: أشرَفُ المُرُوَّءةِ مِلْكُ الغضبِ و إماتَۀُ الشَّهْوَ 821
 انسانی، مالك شدن بر خشم و ميراندن شهوت است. 

السالم(: زوال عقل بين دو ( امام علی )عليه11/511زَوَالُ الْعَقْلِ بَيْنَ دَوَاعِی الشَّهْوَةِ وَ الْغَضَبِ )مستدرک:  825
 انگيزش شهوت و خشم است. 

 . 1ف  58حديث« خاص»مستندات  رجوع كنيد به 823
 . 7ف  59حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  824



   38آيين مهرباني 
سايی را بيش .28 سطح 822داردتر از ديد ديگران پنهان میپار ، هرچند به مرور زندگيش از 

 .826شودتر خواهد رفته و به زندگی فقرا نزديك میمتوسط مردم پايين

ستيزد، ، با دنيا پرستی مدام می827داند دنيا دوستی با خدا دوستی سر جنگ دارداو می .29
 .  828رويدیها ماز ريشه مسمومش همه كجی

 زاهدان قالبی! 

سبيل بلندزهد و  ست، دغل بازان  شكول بد شان ك شی در دروي شان عارف 829دروي ، جُبِّه پو
شه گدا 811، تنبالن812نما گريه ، 813های خدا، حرام كنان حالل815ژوليده مو، مفتخواران همي

، 817، پرگويان بی عمل816، نرم گويان پر شددهوت812، عابدان بی اخالق814كنان شدديفته گناه
شان ريا كار818حكمت گويان بی همت ، عزلت گزينان بی 852، چراغداران بی نور819، زهد فرو

 ،... نيست.855، خاموشان بی فكر851درد، خانه بدوشان دوره گرد

تند و درويشدددان فهميدند، زيرا همه حكمت اين همه را كه گفتيم، ما نگفتيم، زاهدان گف
های درونشان خشكيده است ها كه چشمه. و آن854جوشدو حكمت از قلب پاک می 853است

رند و نگای چند میو بايد به آن آبی از بيرون ريخت، به آنچه گفته شد، تنها به چشم موعظه
های علمی روح و روان نيسددت و بدرد منابر در تحليل خواهند گفت كه: جای اين سددخنان

اش را خورد و اين كه شددداعری طبق آن شدددعری بگويد و پدر بزرگی، نوه چُرت گرفتهمی
 های روانشناسانه از نوع ديگر است؟!! نصيحت كند. حرف

                                                 
السالم(: برترين پارسايی، پنهان نمودن آن ( امام علی )عليه47/15أَفْضَلُ الزُّهْدِ إِخْفَاءُ الزُّهْدِ )مستدرک:  822

 است. )به حديث ثوری در بحث زاهدان قالبی مراجعه نمائيد(
ا نَظَرْتُ إِلَيْهِ لَى بَابِ بَيْتِهِ فَتَكُونُ فِيهِ التَّصَاوِيرُ فَيَقُولُ يَا فُلَانَۀُ لِإِحْدَى أَزْوَاجِهِ غَيِّبِيهِ عَنِّی فَإِنِّی إِذَيَكُونُ السِّتْرُ ع826َ

بر  ای كه در آن تصاويری وجود داشتالسالم(: پرده( امام علی )عليه15/22ذَكَرْتُ الدُّنْيَا وَ زَخَارِفَها )مستدرک: 
ای را از من پنهان ساز زيرا من هروقت  درب خانه پيامبر آويخته بود، حضرت همسرشان را صدازدند و فرمودند:

 افتم هايش میكنم به ياد دنيا و جلوهبه آن نگاه می
 ای * روايت شده است كه سعد پسر ابی وقاص از سلمان عيادت نمود و سلمان گريست، سعد به او گفت:

گرياند؟! پيامبر خدا وفات نمود و از تو راضی بود، و تو نزد حوض )كوثر( او را  چه چيز تو را میابوعبد اهلل
، گريممالقات خواهی نمود، جناب سلمان فرمود: من بخاطر بی تابی نسبت به مرگ و يا حرص بر دنيا نمی

ۀُ أَحَدِكُمْ كَزَادِ الرَّاكِبِ بايد زندگی را به بلكه به اين خاطر كه رسول خدا از ما پيمان گرفت و فرمود: لِيَكُنْ بُلْغَ
ای! ای و آفتابهميزان توشه يك سوار بگذرانيد ولی اطراف من اين لوازم وجود دارد؛ و اطراف او لگنی بود و كوزه

 ( 15/23)مستدرک: 
ۀٍ ل: إنْ شِئْتَ جَعَلْتُ لَكَ بَطْحاءَ مكأتانی جبرييلُ فقال: يا محمَّدُ! إنَّ اهللَ يُقْرِئُكَ السالمَ و يقو * قال رسول اهلل:

ذهباً فَرَفَع رأسَه إلى السماءِ فقال: يا ربِّ أشْبَع يوماً و أجوع يومينِ فإذا شَبِعْتُ فأحْمَدُک و إذا جِعْتُ فأسألُك 
وند االسالم(: از پيامبر خدا نقل شده است كه: جبرييل نزد من آمد و گفت كه: خد( امام رضا )عليه128)جامع: 

فرمايد اگر بخواهی صحرای بطحاء را برايت طال كنم! حضرت سرش را به طرف آسمان رساند و میسالمت می
بلند نمودند و فرمودند: پروردگارا! يك روز سيرم ساز و دو روز گرسنه ام بدار! تا هر زمان كه سيرم تو را سپاس 

 گويم و هر زمان كه گرسنه ام از تو درخواست كنم. 
( امام علی 141ّنَ الشمسَ و الليلَ ال يَجْتَمِعانِ كذلك حبُّ اهللِ و حبُّ الدنيا ال يجتمعان )غرر: كما أ 827

گردند، محبّت خداوند و محبّت دنيا نيز با هم جمع السالم(: آنگونه كه خورشيد و شب با هم جمع نمی)عليه
 گردند. نمی

ها عَلَى اهللِ و انْقَطَع إليها و صارَ عبداً لها )غرر: ( امام ا فی قلبِه آثَرَ* مَنْ عَظُمَتِ الدنيا فی عَيْنِه و َكبُرَ موقعِه
السالم(: هر كس كه دنيا در نظرش با عظمت جلوه كند و جايگاهی بزرگ در قلبش داشته باشد او علی )عليه

 گردد. جويد و بنده او میرا بر خداوند ترجيح خواهد داد و پناه به او می
سؤال شد كه برترين اعمال نزد خداوند چيست؟ حضرت پاسب دادند: هيچ عملی  (السالمعليهجاد )از امام س 828

بعد از معرفت به خدا و رسول او برتر از بغض دنيا نيست! و سپس حضرت هريك از كبر و حرص و حسد را به 
ست، رفاه، سخن، مقام و های دنيا شمردند و در ادامه فرمودند كه حب هريك از زنان، دنيا، رياعنوان شعبه

گردد. و در آخر فرمودند: قَالَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْعُلَمَاءُ بَعْدَ مَعْرِفَۀِ ذَلِكَ: حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ ثروت به اين سه برمی
 هاست. )كافی:خَطِيئَۀٍ پيامبران و علماء وقتی اين حقيقت را دانستند گفتند: محبّت دنيا ريشه همه خطا

5/152 .) 
ها را كوتاه السالم(: سبيل( امام باقر )عليه426/ 1أَحْفُوا الشَّوَارِبَ فَإِنَّ أُمَيَّۀَ لَا تُحْفِی شَوَارِبَها )مستدرک:  829

 كردند. هايشان را كوتاه نمینماييد چه اين كه بنی اميه سبيل
( 45/15لْجَشِبِ وَ لَكِنَّ الزُّهْدَ فِی الدُّنْيَا قَصْرُ الْأَمَلِ )مستدرک: لَيْسَ الزُّهْدُ فِی الدُّنْيَا لُبْسَ الْخَشِنِ وَ أَكْلَ ا 812

پارسايی در دنيا پوشيدن لباس خشن و خوردن غذای سفت نيست ولكن زهد وآله(: هيعلاهللیصل)پيامبر خدا 
 هاست. در دنيا كوتاه نمودن آرزو

اً عَنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَسِلَ عَنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ فَهُوَ عَنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ أَكْسَلُ )كافی: إِنِّی أُبْغِضُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ كَسْلَان 811
السالم(: من متنفرم از كسی كه نسبت به امور دنياييش تنبل باشد زيرا هر كس نسبت ( امام باقر )عليه82/ 2

 د داشت. تر كسالت خواهبه دنيايش تنبل باشد نسب به آخرتش بيش
-یصل)( پيامبر خدا 4/15مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَى كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّع مَنْ يَعُولُ )كافی:  815
از رحمت دو راست، از رحمت دو راست كسی كه )هزينه( خود را بر دوش مردم بياندازد؛ از وآله(: هيعلاهلل

 حمت دو راست، كسی كه خانواده خود را )از نظر معيشتی( تباه سازد. رحمت دو راست، از ر
ها (. آنچه را كه خداوند به آن142وَ حَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِراءً عَلَى اللَّهِ قَدْ َضلُّوا وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ )انعام:  813

 خداوند دادند، گمراه شدند و هدايت نخواهند يافت. روزی داده بود حرام نمودند بخاطر نسبت ناروايی كه به 
ها، تو را های آنالسالم(: گريه( امام علی )عليه62/ 11لَا يَغُرَّنَّكَ بُكَاؤُهُمْ إِنَّمَا التَّقْوَى فِی الْقَلْبِ )مستدرک:  814

 نفريبد چرا كه تقوا در قلب است. 
 امِهِمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا لَهِجَ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ اسْتَوْحَشَ وَ لَكِنِ اخْتَبِرُوهُمْ لَا تَغْتَرُّوا بِصَلَاتِهِمْ وَ لَا بِصِيَ 812

ها شما را نفريبد چه السالم(: نماز و روزه آن( امام صادق )عليه124/ 4عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَۀِ )كافی: 
ها را نزد شود، آنشود كه اگر آن را ترک كند دچار وحشت میكه فردی آنقدر مشغول نماز و روزه میاين 

 راستگويی و امانتداری بيازماييد. 
قَطَع ظَهْری رَجاُلنِ مِنَ الدنيا: رجلٌ عليمُ اللِّسانِ فاسقٌ و رجلٌ جاهلُ القلبِ ناسكٌ، هذا يَصُدُّ بِلسانِه عَنْ  816

السالم(: دو كس پشت من را شكستند: فرد زبان ( امام علی )عليه5/126بِنُسْكِه عَنْ جَهْلِه )بحار:  فِسْقِه و هذا
گذارد گذارد ديگران متوجه فسقش شوند و يكی با عبادتش نمیدان فاسق و و فرد نادان عابد: يكی با زبانش نمی

 ديگران متوجه جهلش گردند. 
 . 2ف  59و حديث 4ف  85حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  817
إنَّ الحكمۀَ لَتَكونُ فی قلبِ المنافق فتَجَلْجَلُ فی صدرِه حتّى يُخْرِجَها فيوعيها المؤمنُ و تكون كلمۀُ المنافقِ  818

السالم(: ( امام صادق )عليه94/ 5فی صدِر المؤمنِ فتَجَلْجَُل فی صدرِه حتى يُخْرِجَها فيَعيها المنافقُ )بحار: 
ها را خارج شازد و گيرد تا اين كه آناش آرام نمیه در قلب منافق وجود دارد ولی در سينهسخنان حكيمان

گيرد تا اين كه دهد و سخنان شبه انگيز در سينه مؤمن وجود دارد ولی آرام نمیمؤمن آن را در خود جای می
 دهد. خارج شود و آنوقت منافق آن را در خود جای می

ها إِلَيِْه ثُّمَ َرفَع الثَّوْبَ الْأَعْلَى وَ رَى عَلَیَّ مِْن ثَوْبٍ إِنَّمَا أَْلبَسُهُ لِلنَّاسِ ثُّمَ اجْتَذَبَ يََد سُفْيَانَ فََجرَّ يَا ثَوْرِیُّ مَا تَ 819
عْلَاهُ سِ ثُمَّ جَذَبَ ثَوْباً عَلَى سُفْيَانَ أَأَخْرَجَ ثَوْباً تَحْتَ ذَلِكَ عَلَى جِلْدِهِ غَلِيظاً فَقَالَ هَذَا أَلْبَسُهُ لِنَفْسِيوَ مَا رَأَيْتَهُ لِلنَّا

( 6/445ها )كافی: رُّ غَلِيظٌ خَشِنٌ وَ دَاخِلُ ذَلِكَ ثَوْبٌ لَيِّنٌ فَقَالَ لَبِسْتَ هَذَا الْأَعْلَى لِلنَّاسِ وَ لَبِسْتَ هَذَا لِنَفْسِكَ تَسُ
نی، من آن را برای مردم پوشيده ام، پس دست بيای ثَوری! لباسی را كه بر من می السالم(:امام صادق )عليه

سفيان ثوری را گرفته و به طرف خود كشيدند و بعد پيراهن رو را باال زده و زير آن لباس خشنی وجود داشت 
كه روی پوست بدن قرار گرفته بود و فرمودند: اين را برای خودم پوشيدم و آنچه ديدی برای مردم بود؛ بعد از 

گرفتند، رويش لباس خشنی بود و داخل آن لباس نرمی وجود داشت سپس فرمودند: اين آن لباس سُفيان را 
 ای و اين را برای خودت كه راحت باشی! لباس رو را برای مردم پوشيده

بْ أوالً فی اطْللَيْسَ العلمُ بِكَثْرةِ التعلُّمِ إنّما هو نورٌ َيقَعُ فی القلبِ مَنْ يريدُ اهللُ أنْ يَهْدِيَه فإذا أردتَ العلمَ ف 852
السالم(: علم به يادگرفتن زياد ( امام صادق )عليه148نفسِك حقيقۀَ العبوديۀَ و اطْلُبِ العلمَ باسْتِعْمالِه )منيۀ: 

نيست، علم نوری است در قلبی، كه خداوند بخواهد او را هدايت نمايد لذا هرگاه خواستی اين چنين علمی 
 نت باش و علم را با بكار بستن آن بجوی! بياموزی، ابتداء درپی عبوديت در درو

در امت من وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 174لَيْسَ فی أمَّتی رهبانيۀٌ و ال سِياحَۀٌ و ال زَمٌّ )معانی:  851
 رهبانيت و جهان گردی و سكوت )به عنوان رياضت( نيست. 

السالم(: هر سكوتی كه در آن فكر نباشد امام علی )عليه( 422/4كلُّ سكوتٍ لَيْسَ فيه فِكْرَةٌ فهو غفلۀٌ )فقيه:  855
 غفلت است. 

-یصل)( پيامبر خدا 45/15إِذَا رََأيْتَ أَخَاکَ قَدْ زَهَِد فِی الدُّنْيَا فَاسْتَمِعْ مِنْهُ فَإِنَُّه يُلِْقی الْحِكْمَۀَ )مستدرک:  853
ه سخنان او بده زيرا كه به او حكمت القاء زمانی كه ديدی دوستت زهد در دنيا دارد، گوش بوآله(: هيعلاهلل
 كند. می
( پيامبر خدا 15/45مَا زَهِدَ عَبْدٌ فِی الدُّنْيَا إِلَّا أَثْبَتَ اللَّهُ الْحِكْمَۀَ فِی قَلْبِِه َو أَنْطَقَ بِها لِسَانَهُ )مستدرک:  854

ند و احكمت را در قلبش استوار نمودهای در دنيا پارسا نگشته است اال اين كه هيچ بندهوآله(: هيعلاهللیصل)
 اند. زبانش را به آن ناطق ساخته



  39 مستندات

 

 مورد( 13صفات كريم )
 داند. براى خود مى 856و يك وظيفه 852سخاوت را به عنوان يك فرهنگ .1
 .  857كندها را فراموش مىهيچ وقت دست به شمارش و يادآورى خدماتش نزده بلكه آن .2
 .858كند نه اينكه فقط پاسبِ به احسان ديگران بدهدخود آغاز به احسان می .3
و لذا لطف كردن در حق ديگران  832گرددو مسرور می 859ن لذّت بردهاز احسان به ديگرا .4

ست ساده ا سيار راحت و  ، تا جايی 835دهدو پی در پی اين كار را انجام می 831برايش ب

ست اگر الزم بداند از هر آنچه دارد بگذرد ساس  834و ايثار كند 833كه ممكن ا و بر اين ا
سان ست كه اح ستا شرويی ا صورتش به گونه 832هايش همراه با خو ای به اين معنا كه 

 . 836توانند از او چيزی بخواهندشاداب است كه راحت افراد می
سايگان میاولويت .5 صوص به هم شش را رعايت نموده لذا كرمش به خ سدهای بخ و  837ر

 .838كندسنگينی بار بدهكارانش را بر دوش خود تحمّل می
شش ديگران قرار گيرد رنجيده می .6 سعی می 839شودكريم از اين كه مورد بخ كند از لذا 

يد   842مال ديگران نخورد يا به بهترين نحو برن كه از پس جبران آن  و از قبول چيزى 
با جبران سدددريع آن841كندپرهيز مى به بهترين نحو تشدددكر 845. و اگر هم پذيرفت   ،

بيند و با دشمن هنگام نياز او . او دوست را هنگام نياز خودش مثل دشمن می843كندمی
 .844كنداو مثل دوست برخورد می

لذا گوارايی  842نمايد نه آن كه مالش را با آبرويش حفظ كندآبرويش را با مال حفظ می .7
   .846دهدستايش ديگران را بر مال دوستی ترجيح می

 .847كنداز الفاظ زشت و ركيك پرهيز می .8
 .  848نماياندنسبت به فريب ديگران، خود را فريب خورده می .9

 .  849دهدهای ديگران دارد بروز نمیهايی كه درباره زشتیبسياری از آگاهی .11
 .822پذيرد هيچ گونه پستی و ننگی را نمی .11
 .821شودوقتی گرسنه بماند غير قابل كنترل می .12
 .825كنداز افراد پست، طلب حقوق خود را نمی .13

                                                 
 السالم(: سنت كريمان بخشش است. ( امام علی )عليه377سُنَّۀُ الْكِرامِ الجُودُ. )غرر:  852
 . 1ف 32حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  856
هايش را بشمارد بزرگواريش السالم(: هر كس نعمتعليه( امام علی )37مَنْ عَدَّدَ نِعَمَه مَحَقَ كَرَمَهُ. )العدد:  857

 را از بين برده است. 
 السالم(: كريم كسی است كه شروع به احسان نمايد. ( امام علی )عليه384الكَريمُ مَنْ بَدَأَ بِإِحْسانِهِ. )غرر:  858
السالم(: لذّت كريمان در غذا دادن ( امام علی )عليه377لَذَّةُ الكِرامِ فى اإلِطْعامِ وَ لَذَّةُ اللِّئامِ فى الطَّعامِ. )غرر:  859

 و لذّت افراد پست در خوردن است. 
السالم(: خوشحالی ( امام علی )عليه377مَسَرَّةُ الكِرامِ فی بَذْلِ العَطاءِ و مَسَرَّةُ اللِّئامِ فی سُوءِ الجزاءِ )غرر:  832

 دهند. راد پست در پاداش بدی است كه به ديگران مینمايند و خوشحالی افهايی كه بذل میكريمان در بخشش
السالم(: هر كس نفسش كريم باشد ( امام علی )عليه377مَن كَرُمَتْ نفسُه إستهانَ بِالبذلِ و اإلسعافِ )غرر:  831

 سازد. به سادگی بذل نموده و نياز ديگران را برآورده می
های كريم پياپی نمودن السالم(: روش انسان( امام علی )عليه377سُنَّۀُ الكِرامِ تُرادِفُ اإلِنْعامَ. )غرر:  835

 هاست. بخشش
 بخشد. السالم(: كريم كسی است كه آنچه هست می( امام علی )عليه372الكريمُ مَن جادَ بالموجودِ )غرر:  833
السالم(: هنگام ايثار بر خود جهره )عليه ( امام علی396عِنْدَ االيثارِ عَلى النَّفْسِ تَتَبَيَّنُ جَواهِرُ الكُرَماءِ. )غرر:  834

 شود. های كريم شناخته میانسان
السالم(: دليل بر كريم بودن ( امام علی )عليه377يُسْتَدَلُّ عَلى كَرَمِ الرجلِ بِحُسنِ بِشرِه و بَذْلِ بِرِّه )غرر:  832

 دهد. ان قرار میهايش را در اختيار ديگركند و خوبیفردی اين است كه شاداب برخورد می
السالم(: كريم ابرو گشاده است و لئيم خام است )و ( امام علی )عليه434الكريمُ أبْلَجُ و اللَّييُم مُلَهْوَجٌ )غرر:  836

 باب طبع نيست(. 
 5ف  31حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  837
 : كَرَم، تحمّل نمودن بار بدهكاران است. السالم(امام علی )عليه( 452الكَرَمُ تحمّل أعْباءِ المَغارِمِ )غرر:  838
السالم(: اگر كريم باشی هر كس به تو ( امام علی )عليه382لَقَدْ أتْعَبَكَ مَنْ أكْرَمَكَ إِنْ كُنْتَ كَريماً. )غرر:  839

 نمايد تو را به زحمت افكنده است. كرم می
يمٌ فَالسَّخِیُّ الَّذِی يَأْكُلُ وَ يُعْطِی وَ الْكَرِيمُ الَّذِی لَا يَأْكُلُ وَ يُعْطِی وَ الرِّجَالُ أَرْبَعَۀٌ سَخِیٌّ وَ كَرِيمٌ وَ بَخِيلٌ وَ لَي 842

وآله(: هيعلاهللیصل)(. پيامبر خدا 113الْبَخِيلُ الَّذِی يَأْكُلُ وَ لَا يُعْطِی وَ اللَّييمُ الَّذِی لَا يَأْكُلُ وَ لَا يُعْطِی )جامع
د، بخشخورد و می: سخاوتمند، كريم، بخيل و پست: سخاوتمند كسی است كه میها چهار گروه هستندانسان

ست بخشد، پست كسی اخورد ولی نمیبخشد، بخيل كسی است كه میخورد ولی میكريم كسی است كه نمی
 بخشد. خورد و نمیكه نمی

السالم(: كريم كسی ( امام علی )عليه381رر: الكَريمُ يَرْفَع نَفْسَهُ فى كُلِّ ما أسْداهُ عَنْ حُسْنِ الُمجازاةِ. )غ 841
 بيند كه پاسب بخشش ديگران را به نيكويی ندهد. است كه خود را باالتر از اين می

های كريم بودن شتاب در السالم(: از نشانه( امام علی )عليه392مِن عالمۀِ الكََِرَمِ تعجيُل المَثوبَۀِ )غرر:  845
 دادن جواب خوبی است. 

 گويد. السالم(: كريم كم را شكر می( امام علی )عليه577مُ يَشْكُرُ الْقَليلَ. )غرر: الكَري 843
نهج:  ونَۀِ لَه شرحأنْزِلِ الصَّديقَ مَنْزِلَۀَ العَدُوِّ فِی رَفِْع المَئُونَۀِ عَنْه وَ أَنْزِلِ العَدُوَّ مَنزِلَۀَ الصَّديقِ فِی تحمّل المَئُ 844

سالم(: هنگام زحمت دادن، دوست را مثل دشمن بدان، و هنگام به زحمت افتادن، ال)عليه( امام علی 359/52
 دشمن را مثل دوست بدان. 

السالم(: كريم كسی (امام علی )عليه372الكريمُ مَن صانَ عِرْضَه بمالِه و اللييمُ مَن صانَ مالَه بعِرْضِه )غرر:  842
 كند. را با آبرويش حفظ میاست كه آبرويش را با مالش حفظ نمايد و فرد پست مالش 

السالم(: بزرگواری به اين است كه ( امام علی )عليه372الكَرَمُ إيثارُ عُذوبَۀِ الثَّناءِ عَلَى حُبِّ المالِ )غرر:  846
 گوارايی تمجيد ديگران را بر محبّت نسبت به اموال ترجيح دهد. 

 زند. (: كريم هيچ گاه حرف زشت نمیالسالم( امام علی )عليه553ما أفْحَشَ كريمٌ قَّطٌ )غرر:  847
السالم(: كريم خود را غفلت زده و فريب خورده نشان ( امام علی )عليه479الكريمُ يتَغافَلُ و يَنْخَدُِع )غرر:  848
 دهد. می
يت ترين خصوصالسالم(: شاخص( امام علی )عليه425أشرَفُ اخالقِ الكريمِ كَثْرَةُ تَغافُلِه عمّا يَعْلَمُ )غرر:  849

 زند. داند زياد به بی خبری میاخالقی كريم اين است كه خود را نسبت به آنچه می
 . 1ف  31حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  822
از خشم ناگهانی السالم(: )عليه( امام علی 49احْذَرُوا صَوْلَۀَ الْكَرِيمِ إِذَا جَاعَ وَ اللَّييمِ إِذَا شَبِعَ )نهج: حكمت  821

 ه گرسنه است و از خشم ناگهانی لييم وقتی سير است بپرهيزيد. كريم وقتی ك
 كند. كريم از پست، طلب حقوق خود را نمیالسالم(: امام علی )عليه( 565ال يَنْتَصِفُ الكَريمُ مِنَ اللَّييمِ. )غرر:  825



   11آيين مهرباني 
 مورد(  43صفات احمق )

 .823گويدهايى كه به او مربوط نيست سخن مىدر آن چيز .1
 .824دهدنسبت به سؤاالتى كه از او نشده پاسب مى .2
 .822نسبت به امورى كه نياز به احتياط دارد گستاخ است .3
 .826نيستهايش ثابت ها و اميدوارینوسانات روحيش زياد است يأس .4
 .827هاى ممكن و معقول ندارددر راهنماييش نسبت به حل مشكل توجهى به راه .5
 .828هاى واقعى نيستهايش بر اساس ارزشتعريف .6
 .829نامدهايش را زرنگى مىناتوانايى .7
 .862كندخواريش را هيچ درک نمى .8
 .861كلماتش معموالً آميخته با سوگند است .9

 .865تر با رؤيا سر و كار دارد تا واقعيتبيش .11
 .863كندمىاحترامى دانشمندان آن بىنسبت به علوم مختلف و همچنين  .11
 .864كندهر آنچه شنيده است براى مردم نقل مى .12
 .862فهمدها بهتر مىكند از خيلیخيال مى .13
 .866دهدقبل از امكان يك عمل عجله به خرج مى .14
 .867هاى عاقل به آن انس دارند فرارى و بيزار استاز آنچه انسان .15
 .868عقلش در چشم اوست .16
 .869ها و نظراتش يا كُندرو است يا تندرودر كار .17
 .872هاى يافت نشدنى استبه دنبال چيز .18
 .871دهدكسى قرار مى دانشش را بدون توجه به جوانب امر در اختيار هر .19
 .875كندمدام دوست عوض مى .21
 .873كندبدون دليل چيزى را رد مى .21
 .874كندهايى كه به او مربوط نيست كنجكاوى مىنسبت به چيز .22
 .872كندون دليل مىهاى بدخنده .23
 .876شودتنها با برخورد تند ادب مى .24
 .877دهد نه رفتارشخشمش را بوسيله زبانش نشان مى .25
 .878كندعذر عذرخواه را قبول نمى .26
 .879دهدطاب قرار میديگران را به صورت زشتی مورد خ .27
 .882زندتر ضرر مىكند خدمتى كند ولى به خاطر نادانيش بيشسعى مى .28
 .881دهدهای زشتش را برای ديگران جالب جلوه میكار .29
 .885دوست دارد ديگران مثل او باشند .31
 .883شودبا زياد ماندن نزد او باعث رنجشش می هنگام عيادت از مريض .31
 .884ای از دوستش درباره اعضاء خانواده و اقوام او ندارداطالعات ساده .32
 .882جلوی مجلس برساند خواهد خود رابه هر زحمتی هست می .33

 .886هنگام نعمت سرخوش است و هنگام رنج، خوار .34

 .887گيردمدام با سخنانش ايراد می .35

 .888شودتا سخن بگويد حماقتش روشن می .36

 .889داردناتوانيش در سخن او را به سكوت وامی .37

 .892كندهايش را خراب میكار .38

 .891آيداز عهده حفاظت از چيزی بر نمی .39

 . 895بردعلوم ديگران نفعی مینه خودش علمی دارد و نه از  .41

 .893شنودهانش حرفی نمیاز خيرخوا .41

                                                 
 1ف  35حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  823
 . 5ف  35حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  824
 . 3ف  35حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  822
های احمق مدام رنگ عوض كردن السالم(: از نشانه( امام علی )عليه77مِنْ أماراتِ األَحْمَقِ كَثْرَةُ تَلَوُّنِهِ. )غرر:  826

 اوست. 
 1ف  33حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  827
 . 5ف  33حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  828
: رِ األحمَقَ فَإِنَّ األَحْمَقَ يَرَی نَفسَهُ مُحسِناً وَ إنْ كانَ مُسِيئاً وَ يَرى عَجْزَهُ كَيْساً وَ شَرُّه خيراً. )السعادةإحْذَ 829

بيند هرچند بدكار باشد السالم(: از احمق پرهيز كن! زيرا احمق خودش را نيكوكار می( امام علی )عليه552/3
 هايش را خوبی. بيند و بدیهايش را زرنگی میو ناتوانی

 كند. السالم(: احمق خواری را حس نمی( امام علی )عليه23األَحْمَقُ ال يَحِسُّ الْهَوانَ. )الحِكَم:  862
 السالم(: احمق در هر گفتارش سوگندی دارد. ( امام علی )عليه77لِلْأَحْمَقِ فى كُلِّ قَوْلٍ يَمِينٌ. )غرر:  861
 السالم(: از مصاديق حماقت، اعتماد بر آرزو است. ( امام علی )عليه315كالُ عَلى الْأَمَلِ. )غرر: مِنَ الْحُمْقِ اإلِتِّ 865
السالم(: دانش و دانشمند را خوار ( امام علی )عليه41اليَسْتَخِفُّ بِالْعِلْمِ وَ أَهْلِهِ إاِلَّ أَحْمَقٌ جاهِلٌ. )غرر:  863

 سازد مگر كسی كه نادان و احمق است. نمی
السالم(: همين برای احمق ( امام علی )عليه438التَرُدَّ عَلىَ النَّاسِ كُلَّما حَدَّثُوکَ فَكَفى بِذالِكَ حُمْقاً. )غرر:  864

 بودن بس كه تا مردم سخنی گفتند آن را رد كنی. 
ترين مردم كسی است كه : احمقالسالم(( امام علی )عليه77أَحْمَقُ النَّاسِ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَعْقَلُ النَّاسِ. )غرر:  862

 خيال كند عاقلترين مردم است. 
السالم(: از مصاديق حماقت اقدام به چاره ( امام علی )عليه566مِنَ الْخُرْقِ الْمُعاجَلَۀُ قَبْلَ اإلِمْكانِ. )غرر:  866

 جويی برای كاری است قبل از اين كه موقع آن رسيده باشد. 
السالم(: نادان از آنچه حكيمِ ( امام علی )عليه74يَأْنِسُ بِهِ الحَكيمُ الْحَليمُ. )غرر:  الجاهِلُ يَسْتَوْحِشُ مِمَّا 867

 كند. بردبار به آن انس دارد، وحشت می
السالم(: نادان با چشم و سياهی درون آن نگاه ( امام علی )عليه47الجاهِلُ يَنْظُرُ بِعَيْنِِه وَ ناظِرِهِ. )غرر:  868
 كند. می
السالم(: نادان بيرون از از دو حال ديده ( امام علی )عليه72الجاهِلُ إالَّ مُفْرِطاً أوْ مُفَرِّطاً. )نهج حكمت: اليُرى  869

 شود: زياده رو، كوتاهی كننده. نمی
 السالم(: گمشده نادان موجود نيست. ( امام علی )عليه74ضالَّۀُ الجاهِلِ غَيْرُ مَوْجُودةٍ. )غرر:  872
السالم(: همين برای نادان بودنت بس ( امام علی )عليه513بِكُلِّ ما تَعْلَمُ فَكَفى بِذلِكَ جَهْالً. )غرر:  التَتَكَلَّمْ  871

 دانی سخن گويی. كه از هرآنچه می
 . 1ف  34حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  875
 . 5ف 34حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  873
 . 3ف  34حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  874
السالم(: از مصاديق نادانی، ( امام حسن عسكری )عليه487مِنَ الجَهْلِ الضِّحْكُ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ. )تحف:  872

 خنديدن بدون شگفت زده شدن است. 
الم(: عاقل با شنيدن الس( امام علی )عليه588إِنَّ العاقِلَ َيتَّعُِظ بِاألَدَبِ وَ البهائِمُ ال َتتَّعِظُ إِاّلَ بِالضَّرْبِ )اعالم:  876

 پذيرند. گيرد و چهار پايان تنها با كتك پند میآداب پند می
السالم(: خشم نادان در گفتار ( امام علی )عليه199/1غَضَبُ الجاهِلِ فى قَوْلِهِ وَ غَضَبُ العاقِلِ فى ِفعْلِهِ. )كنز:  877

 اوست و خشم عاقل در كار او. 
ترين السالم(: ناقص( امام صادق )عليه323ظَلَمَ دُونَه لَمْ يَْصفَحْ عَمَّنْ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ. )اعالم: أَنْقَصُ النّاسِ عَقْالً مَنْ  878

 بخشد. كنند نمیها را كه عذرخواهی میمردم از نظر عقل كسی است كه به زيردستان خود ستم نمايد و آن
السالم(: هر كس عقلش كم باشد ديگران به صورتی ی )عليه( امام عل533مَنْ قَّلَ عَقْلُهُ ساءَ خِطابُهُ. )غرر:  879

 دهد. زشتی مورد خطاب قرار می
  3ف  5حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  882
 1ف  32حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  881
 . 5ف  32حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  885
َعلَى ذِرَاعِهِ وَ تُعَجِّلَ الْقِيَامَ مِنْ عِنْدِهِ فَإِنَّ عِيَادَةَ النَّوْكَى أَشَدُّ عَلَى الْمَرِيضِ تَمَامُ الْعِيَادَةِ لِلْمَرِيضِ أَنْ تَضَع يَدَکَ  883

السالم(: همه عيادت به اين است كه دستت بر ساعد بيمار نهی و ( امام صادق )عليه118/3مِنْ وَجَعِهِ )كافی: 
 تر است. از درد مريض سختهای احمق بعد سريع بلند شوی زيرا كه عيادت آدم

قِّ وَ صافی اإلِخاءِ وَ إِذا آخا أَحَدُكُمْ رَجاُلً فَلْيَسْئَلْهُ عَنْ اسْمِهِ وَ اسْمِ أَبيهِ وَ قَبيلَتِهِ وَ مَنْزِلِهِ فَإِنَّهُ مِنْ واجِبِ الحَ 884
زمانی كه يكی از شما با كسی طرح (: وآلههيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 194إاِلَّ فَهَِى مَوَدَّةٌ حَمْقاءُ. )جعفريات: 

ای كه به آن تعلق دارد و آدرس منزلش بپرسد، زيرا ريزد، بايد از اسم خودش، اسم پدر و خانوادهدوستی می
 كه اين از جمله وظائف دوستی و صفا بخش آن است و در غير اين صورت اين دوستی احمقانه است. 

لِسَ إِلَّا حَيْثُ يَنْتَهِی بِهِ الْجُلُوسُ فَإِنَّ تَخَطِّیَ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ سَخَافَۀٌ )مستدرک: لَا يَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَجْ 882
خوب نيست كه فردی جايی غير از كنار آخرين نفر در مجلس بنشيند، وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 424/8

 نشان كم عقلی است.  اين كه از روی گردن ديگران خودش را به جلوی مجلس برساند
حماقت السالم(: امام علی )عليه( 77تُعْرَفُ حِماقَۀُ الرَّجُلِ بِاألشْرِ فِی النِّعمَۀِ وَ كَثْرَةُ الذُّلِّ فِی المِحْنَۀِ )غرر:  886

 شوندفردی با سركشی به هنگام نعمت و خواری زياد در مشكالت شناخته می
 1ف  8حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  887
 . 5ف  8حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  888
 . 3ف  8حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  889
 . 4ف  8حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  892
 . 2ف  8حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  891
 . 6ف  8حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  895
 . 7ف  8حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  893



  11 مستندات

 

ست دارد  .42 شيند، زنش دو ست دارد تا به عزايش بن سايش ندارند: مادرش دو نزديكانش آ
اش دور از او باشد و همنشينش اش دوست دارد كه خانهكه او را از دست دهد، همسايه

 .894دهد!تنهايی را بر مجالست با او ترجيح می

باشدددد بزرگچكاگر كو .43 به زحمت میتر محفلی  ندازد و اگر بزرگتر آن مجلس را  تر ا
 .892كندتر از خودش را خراب میمجلسی باشد كوچك

                                                 
 . 8ف  8حديث« خاص»د به مستندات رجوع كني 894
 . 9ف  8حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  892



   11آيين مهرباني 
 مورد( 44صفات منافق )

 .896ها استها و گمراهی مشوّق خطا .4
  .897كند )مواضعش هميشه در حال تغيير است(مدام رنگ عوض می .0

 .898كندای عمل میبرای فريفتن ديگران هر زمان به گونه .2

 .899های مناسب استدر كمين فرصت .1

روپوش گذاشددتن بر درون زشددتش می  آميز بوده و برایتر اغراقاش بيشظاهرِ آراسددته .2
 .922 باشد

 .921های پنهانی استمدام در حال نقشه كشيدن و رفتار .1

 .925كندمسائل را خوب فهميده و توصيف می .2

 .923داندسخنان راهبردی و مفيد زياد می .3

 .924هايشان غير قابل جبران استضرر كار .2

 .922 كندبت به آسايش ديگران حسادت مىنس .42

 .926پاشدروى زخم ديگران نمك مى .44
 .927گيردبا سخنانش اميد را از اميدواران مى .40
 .928رودبرای رسيدن به منظور خود تا مرز هالكت پيش می .42

 .929كندراه رسوخ به هر دلی را بلد است و از آن استفاده می .41

 .912ريزدمى كند و اشك تمساحبه مناسبت، اظهار اندوه ساختگى مى .42
 .911كند تا از او تعريف كننداز ديگران تعريف مى .41
 .915جام هركاری مواظب است كه همه پاداشش را بگيرددر ان .42

 .913كندخواهد زياد به او اصرار مىوقتى از كسى چيزى مى .43
 .914زنداگر طرد شود دست به افشاى راز ديگران مى .42
 .912كندهايش اغراق میدر قضاوت .02

 .916برای هر حرف حقی پاسب باطلی را آماده دارد .04

ها را ای را بلد است و لذا راهِ از بين بردن اعتقادات حياتی انسانبرای هر حقيقتی شبهه .00
 .917داندبه خوبی می

 .918انعی برای رسيدن به مقصودش در مقابل او وجود نداردهيچ درب بسته و م .02

 .919كنددر اوج تاريكیِ اوضاع، هميشه با اميد تالش می .01

 .952كندبرای تصاحب اموال ديگران و چرخاندن حزبش اظهار بی رغبتی به آن اموال می .02
 .951های اعتقادی استسخنانشان موجب شُبهه .01

 .955توصيفاتش غير واقعی و فريبنده است .02

 .953دهدراه را آسان نشان می .03

 .954سازدها میها فرد را ردر تنگنا .02

 .  952گيردكمتر تحت تأثير قرار می .22
 .956كندريه میكمتر گ .24

 .957هايش را ادامه دهداصرار دارد تا خطا .20

 .958زندبرای ذخيره نمودن پولِ بيشتر، مدام حرص می .22

 .959افتددر دشمنی ورزيدن به يك فرد به گناه می .21
 .932سخنانش آميخته با دروغ است .22
 .931هايش تعهدى نداردنسبت به انجام وعده .21
 .935كندگيرد خيانت مىوقتى مورد اعتماد قرار مى .22
 .933خواهد به نوعى موافقت كندبا همه مى .23
 .934ظاهرش از خشوع بيشترى نسبت به باطنش برخوردار است .22
اش جای نگرفته و اگر هم اين سخنان بر زبانش جاری شود قلبش سخنان حق در سينه .12

 .932ها را قبول نداردآن

 .936هايش را نداردتوفيق عمل طبق گفته .14

 .937نمايدمدام كار زشت نموده و عذر خواهی می .10

سخت .12 سليقه گير بوده تا جايی كه خانوادهدر غذا خوردن  اش مجبور خواهند بود كه به 
 .938او غذا بخورند

باز توجه ندارد چه سددخنی به ضددرر و يا نفع دهد با همه زرنگی كه از خود نشددان می .11
 .939اوست

                                                 
 1ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  896
 . 5ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  897
 . 3ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  898
 . 4ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  899
 . 2ف  7حديث« خاص» رجوع كنيد به مستندات 922
 . 6ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  921
 . 7ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  925
 . 8ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  923
 . 9ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  924
 . 12ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  922
 . 11ف  7يثحد« خاص»رجوع كنيد به مستندات  926
 . 15ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  927
 . 13ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  928
 . 14ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  929
 . 12ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  912
 . 16ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  911
 . 17ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  915
 . 18ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  913
 . 19ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  914
 . 52ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  912
 . 51ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  916
 . 55ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  917
 . 53ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  918
 . 54ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  919
 . 52ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  952
 . 56ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  951
 . 57ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  955
 . 58ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  953
 . 59ف  7حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  954
 1ف  36 حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  952
 . 5ف  36 حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  956
 3ف  36 حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  957
 . 4ف  36 حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  958
افق با كسی دشمن شود زمانی كه منوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 524إِذا خاصَمَ المُنافِقُ فَجَرَ. )خصال:  959

 افتد. به گناه می
 1ف  37حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  932
 . 5ف  37حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  931
 . 3ف  37حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  935
 ست. السالم(: موافقت زياد نمودن نشان دورويی ا( امام علی )عليه429كَثْرَةُ الوِفاقِ نِفاقٌ. )غرر:  933
هر وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 396/5ما زادَ خُشُوع الجَسَدِ عَلى ما فى القَلْبِ فَهُوَ عِنْدَنا نِفاقٌ. )كافی:  934

 شود. چه ظاهر فردی فروتنی بيشتری نسبت به درون داشته باشد نزد ما نفاق محسوب می
 1ف  38حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  932
 . 5ف  38حديث« خاص»ه مستندات رجوع كنيد ب 936
( 129/16: ُء كُّلَ يَوْمٍ وَ يَعْتَذِرُ )وسائلءُ َو لَا يَعْتَذُِر وَ الْمُنَافِقُ يُسِیايَّاکَ وَ مَا َتعْتَذِرُ مِنُْه فَإِّنَ الْمُؤْمِنَ لَا يُسِی 937

كند كه عذر من كار بدی نمیالسالم(: برحذر باش از آنچه موجب عذر خواهی است زيرا كه مؤامام صادق )عليه
 خواهد. كند و عذر میبخواهد ولی منافق هر روز بد می

اش ه( پيامبر خدا )مؤمن به ميل خانواد4/15الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ بِشَهْوَةِ أَهْلِهِ وَ الْمُنَافِقُ يَْأكُلُ أَهْلُهُ بِشَهْوَتِهِ )كافی:  938
 خورند. ل او غذا میاش به ميهخورد ولی منافق، خانوادغذا می

أَرَادَ أَْن يَتَكَلََّم بِكَلَامٍ تَدَبَّرَهُ  إِّنَ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ َو إِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا 939
اً وَارَاهُ وَ إِنَّ الْمُنَافِقَ يَتَكَلَّمُ بِمَا أَتَى عَلَى لِسَانِهِ لَا يَدْرِی مَا ذَا لَهُ وَ مَا فِی نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ خَيْراً أَبْدَاهُ وَ إِنْ كَانَ شَرّ

زبان مؤمن پشت قلب اوست و قلب منافق پشت زبان اوست السالم(: )عليه( امام علی 176ذَا عَلَيْهِ )نهج: خطبه 
نمايد پس اگر خوب بود آن را آشكار ا بررسی میخواهد سخنی بگويد در ذهنش آن رزيرا مؤمن وقتی می

فهمد كه آن سخن گويد، نمیسازد و اما منافق هر چه به زبانش آمد میكند و اگر بد بود آن را پنهان میمی
 به نفع اوست و يا به ضررش. 



  13 مستندات

 

 مورد(  59صفات اشرار )
های شرور به دنبال شرارت و زشتی هستند تا آنجا كه به نهايت فرومايگی و ذلّت انسان .1

 اينان:  942تن دهند
هر زمان كه زشددتی و پلشددتی در جامعه زياد شددود، به نوا رسدديده و امور را به دسددت  .2

 .  941خواهند گرفت
 .945هر جا كه زمينه بدی و بزهكاری فراهم باشد، او حاضر است .3
 . 943شودد، پول ملعبه دست اينان میافتدر جوامعی كه خانواده از اصالت می .4
ترين مدح و ؛ هر چند اين نامبارک944ثناگوی كسددانی هسددتند كه پول خرجشددان كنند .5

 . 942ها استثنا
 .946برندها بيشترين نفع را میها و دولتهنگام به هم خوردن روابط ملت .6
 .947گذارندخشش منت میبه هنگام ب .7
 .  948كنندخواهند منع شوند، عيبجويی میاگر از آنچه كه می .8
 .949برنداز ترساندن ديگران لذّت می .9

 .922كنندمدام دوستان خود را اذيت می .11
 .921نمايندها را تسريع میيت ديگران مانع تراشی نموده و شكست آنبرای موفّق .11
دهند تا الفت بين دوستان را برهم آنقدر سخن چينی نموده و پاكان را معيوب جلوه می .12

 .  925زنند
ست دارند تا با هر دروغ و اعتقاد ف .13 شده و افراد زيادی را اطراف خود دو شهور  سدی م ا

 .  923جمع نمايند
 .922ها سر جنگ دارندبوده و مدام با آن 924های خوب گريزاناز خوبی و انسان .14

 .926كندهر چه را كه اشتها داشته باشند بايد بدست آورند، حالل و حرامش فرقی نمی .15

 .927گيرندان خط فكری میاز زنانش .16

 .  928دانندهويت اجتماعی خود را به پول می .17

 .929بيشترين همّ و غمشان شكمشان است .18
 .962گرددها بر میها است و به آنها از آنهمه فتنه .19

ها ها را رهای آنهای ديگرانند و خوبیمدام به دنبال بدیاخالقی مگسدددی دارند،  .21
 .961كنندمی

 .965نه از خداوند شرم دارند و نه از مردم .21
 .963توز هستندمردمانی كينه .22
 .964كنندمی اگر بتوانند ارزاق مردم را احتكار .23
. 962توانند درباره ديگران خوش گمان باشدددندبا توجه به طبيعت خبيثی كه دارند نمی .24

آنقدر اين گروه در سوء ظن به ديگران شاخص هستند كه اين خصوصيت را به اطرافيان 
 .  966دهندخود نيز سرايت می

 .967گذاردها تاثير نمیدرزی در آنهيچ پند و ان .25
 .968نمايدهای بد قوی رفتار میهای خوب ضعيف عمل نموده و در كاردر كار .26

 .969شونداينان در وقت ترس، مخفى مى .27
 .  972كنندهر وقت امنيتی پيدا كنند طغيان مى .28

 .  971دارندگويند ديگران را از ياد خداوند و مرگ باز میبا اراجيف و مزخرفاتی كه می .29

                                                 
 های زياد پستی و خواری است. السالم(: انجام بدی( امام علی )عليه479زيادَةُ الشَّرِّ دِناءَةٌ و مَذَلَّۀٌ )غرر: ص 942
 )وسائل: مْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْلَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسْتَعْمَلَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُ 941

 هايی كه بسيار بدكارندنماييد و اال انسان السالم(: بايد امر به معروف و نهی از منكر( امام رضا )عليه118/16
كنند ولی دعايشان مستجاب های نيكوكار از ميان شما دعا میگيرند و )آنوقت( انسانشما را به خدمت می

 شود. نمی
السالم(: خوبی نمودن طبيعت ( امام علی )عليه385اإلحسانُ غريزةُ األخيارِ و اإلساءةُ غريزةُ األشرارِ )غرر:  945
 وبان است و بدی كردن طبيعت بدكاران است. خ

السالم(: زمانی كه روابط ( امام علی )عليه348/5إِذَا قَطَّعُوا الْأَرْحَامَ جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِی أَيْدِی الْأَشْرَارِ )كافی:  943
 خويشاوندی قطع شود اموال در اختيار افرادی كه بسيار بدكارند. 

اءُ امِ وَ ثَنَهُ فِی غَيْرِ حَقِّهِ وَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْحَظِّ ِفيمَا أُتِیَ إِلَّا مَحْمَدَةُ اللِّئَلَمْ يَضَع امْرُؤٌ مَالَ 944
سير درست السالم(: هر انسانی مالش را در غير م( امام علی )عليه31/4الْأَشْرَارِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مُنْعِماً مُفْضِلًا )كافی: 

ه ها كهای پست و آنآيد جز ستايش انسانخرج نموده و يا آن را نزد فرد نااليقی بگذارد چيزی گيرش نمی
 هر بدی را انجام دهند. 

السالم(: بدترين تعريف چيزی است كه بر ( امام علی )عليه482شرُّ الثَّناءِ ما جَرَى عَلَى ألْسِنَۀِ األشرارِ )غرر:  942
 دهند( جاری شود. ها كه هر بدی را انجام میهای شرور )آنزبان انسان

ها بر عهده ها و دولتای در صفين ضمن برشمردن حقوقی كه ملتدر ضمن خطبه (السالمعليهامام علی ) 946
يكديگر دارند فرمودند: زمانی كه ملت تالش كند تا بر دولت فائق آيد و دولت سعی كند بر ملت غلبه كند 

شود و... در اين وقت است كه: تَذِلُّ الْأَبْرَارُ وَ تَعِزُّ الْأَشْرَارُ وَ فات اوج گرفته و طمع دشمنان تحريك میاختال
هايی كه از هيچ بدی روی گردان نيستند عزيز گشته و كشور رو به تَخْرَبُ الْبِلَادُ خوبان خوار شده و انسان

 (. 325/8رود. )كافی: خرابی می
. 5. إ ِذَا أَعْطَوْا مَنُّوا 1هُمَّ لَا تُحْوِجْنِی إِلَى شِرَارِ خَلْقِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ شِرَارُ خَلْقِهِ قَالَ الَّذِينَ قُِل اللَّ 947

ج السالم(: پيامبر خدا به من فرمود:: بگو: خداوندا! من را محتا( امام علی )عليه38/1وَ إِذَا مَنُّوا عَابُوا )ورّام: 
های بدكار از ميان مخلوقاتت نكن، سؤال نمودم: بدكاران خلق خداوند چه كسانی هستند؟ فرمود: آنانی انسان

 گذارند. . و زمانی كه مورد نعمت قرار گيرند عيب می5گذارند . وقتی چيزی ببخشند منت می1كه 
 5ر ج حديث قبل ف  948
برای بدكار وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 39/1فَ أخاه المُسلِمَ )ورّام: حَسْبُ امْرِئٍ مُسلِمٍ مِنَ الشَّرِّ أنْ يَخي 949

 يودن يك مسلمان همين بس كه برادر مسلمانش را بترساند. 
های بدكار اذيت نمودن دوستان السالم(: عادت انسان( امام علی )عليه431عادةُ األشرارِ أذِيَّۀُ الرِّفاقِ )غرر:  922

 است. 
( امام علی 431ها لِئَلّا يُعينَ عَليكَ )غرر: الشََِّريرَ عِنْدَ إقبالِ الدَّولَۀِ لِئَلّا يُزيلَها عَنكَ و عِنْدَ إدبارِ إحْذَرِ 921

های بدكار بپرهيز! تا دولتت را از بين نبرند و همچنين وقتی السالم(: وقتی دولت به تو روی آورد از انسان)عليه
 ها برحذر باش تا به اين روند سرعت نبخشند. ز آندولت به تو پشت نموده نيز ا

لْبِرَاءِ  الْأَحِبَّۀِ الْبَاغُونَ لِأَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَۀِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ 925
 آيا شما را آگاه كنم نسبت به بدكارترينتان؟ گفتند: آریوآله(: هيعلهللایصل)( پيامبر خدا 183/1الْعَيْبَ )خصال: 

ها كه رفت و آمدنشان جهت سخن چينی است، بين دوستان جدايی ايجاد ای پيامبر! حضرت فرمود: آن
 نمايند. كنند، به آن كه از عيب مبرّاست ستم میمی
كُمْ بَلَى وَ اللَّهِ إِنَّ شِرَارَكُمْ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوطَأَ عَقِبُهُ إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَذَّابٍ أَوْ أَ تَرَى لَا أَعْرِفُ خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِ 923

كنی من نيكوكار شما را از بدكارتان تميز السالم(: آيا گمان می( امام صادق )عليه321/12عَاجِزِ الرَّأْیِ )وسائل: 
كسی است كه دوست دارد پشت سرش گام بردارند، او قطعاً يا دروغ  دهم؟! آری به خدا قسم بدكار شمانمی

 و سبك مغز است.  –گو است و يا انديشه سستی دارد 
وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 465شِرارُ الناسِ مَنْ يُبْغِضُ المؤمنينَ و تُبْغِضُه قلوبُهم )أمالی طوسی:  924

 ها نفرت دارند. نين نفرت داشته و مؤمنين نيز از آنبدكارترين مردمان كسانی هستند كه از مؤم
شرارُ و الكُفّارُ األإنَّ األخيارَ يَْقتُلُونَ األشرارَ و األشرارُ يَقْتُلُونَ األخيارَ فوَيْلٌ لِمَنْ قَتَلَهُ األخيارُ و طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُ  922

كشند، وای به حال كشند و بدكاران خوبان را میمی السالم(: خوبان بدكاران را( امام علی )عليه528/1الغمۀ: )
 كسی كه او را خوبان بكشند و خوشا بحال كسی كه بدكاران و كفار او را بكشند

 1ف  39حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  926
 . 5ف  39حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  927
 . 3ف  39حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  928
 . 4ف  39حديث« خاص»ه مستندات رجوع كنيد ب 929
 . 2ف  39حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  962
: حِكَم نهج األشرارُ يَتَتَبَّعونَ مَساوِئَ الناسَ و يَتْرُكُونَ مَحاسِنَهم كَما يَتَتَبَّعُ الذُّبابُ المواضِعَ الفاسِدَةَ )شرح 961

كنند، مثل ها میها را رهای آنمردمند و خوبیالسالم(: بدكاران در پی عيوب ( امام علی )عليه52منسوبۀ 
 گردد. های فاسد میمگس كه دنبال جا

السالم(: بدكارترين ( امام علی )عليه527شرُّ األشرارِ مَن ال يَسْتَحيی مِنَ الناسِ و ال يَخافُ اهللَ سبحانَه )غرر:  965
 ترسد. بدكاران كسی است كه از مردم خجالت نكشيده و از خداوند نمی

 السالم(: كينه توزی طبيعت بدكاران است. ( امام علی )عليه599الحِقْدُ مِن طَبائِعِ األشرارِ )غرر:  963
السالم(: احتكار و ذخيره ما يحتاج مردم روش بدكاران ( امام علی )عليه361اإلحتِكارُ شِيمَۀُ األشرارِ )غرر:  964

 است. 
السالم(: با كسی كه امام علی )عليه( 418وَ يَنْسَی فَضائِلَكَ وَ مَعالِيَكَ )غرر: ال تَصْحَبْ مَنْ يَحْفَظُ مَساوِيكَ  962

 كند همدم نشو! هايت را فراموش میها و برتریهايت را حفظ نموده و فضيلتبدی
می با بدكاران موجب السالم(: همد( امام علی )عليه531صُحْبَۀُ األَشْرارِ تُوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ بِاألَخْيارِ. )مشكاة:  966

 شود. بدگمانی به خوبان می
های كر (. بدترين جنبندگان نزد خداوند الل55إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ ال يَعْقِلُونَ )انفال:  967

 انديشند. هستند آنانی كه نمی
 1ف  42حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  968
 3ف  42حديث« خاص»ع كنيد به مستندات رجو 969
 . 4ف  42حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  972
( 546/16مِنْهُمْ )وسائل:  مَنْ يَصُدُّکَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذِكْرِ الْمَوْتِ بِالْأَبَاطِيلِ الْمُزَخْرَفَۀِ وَ الْأَرَاجِيفِ الْمُلَفَّقَۀِ تَبِنْ  971

وه های جلدارد از ياد خداوند و ياد مرگ با باطلصله بگير از هر كس كه تو را باز میالسالم(: فا)عليهامام علی 
 های درهم برهم. داده شده و دروغ



   11آيين مهرباني 
 مورد(  9صفات متكبّر )

 .975كوچك شمردن مردم .4
 .973طعنه زدن بر اهل حق .0
 .974خود را از اهل معصيت باالتر دانستن .2
 .972دوست داشتن اينكه مردم او را نگاه كنند به خاطر لباس زيبا و غير آن .1
 .976موقع راه رفتن مدام زير چشمى به اطراف نگاه كردن .2
 .977ها را بهنگام راه رفتن حركت دادنشانه .1
 .978ی جلو آمده راه رفتنبا سينه .2
 .979معيوب نشان دادن گفتار و يا رفتار كسی، به خاطر تحقير او .3

 .982ارای وقار افراطید .2

                                                 
 1ف  41حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  975
 . 5ف  41حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  973
 لَهُ إنَّما فَقُلْتُرى أَنَّ لَهُ عَلى اآلخَرِ فَضْالً فَهُوَ مِنَ المُسْتَكْبِرينَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِياثِ عَنْ أَبى عَبْدِاللَّهِ قالَ مَنْ يَ 974

 أَنْتَ يَكُونَ غُفِرَلَهُ ما أَتى وَيَرى أَنَّ لَهُ عَلَيِْه فَضْالً بِالْعافِيَۀِ إِذْ رَآهُ مُرْتَكِباً لِلْمَعاصى فَقالَ هَيهاتَ! هَيهاتَ! فَلَعَلَُّه أَنْ
-( امام صادق )عليه137/5ببعد سوره طه( )ورّام:  62)آيات  حاسَبٌ أَما تَلَوْتَ قِصَّۀَ سَحَرَةَ مُوسىمَوْقُوفٌ مُ

السالم(: هر كس برای خودش برتری نسبت به ديگری ببيند از مستكبرين است، به امام گفته شد: ممكن است 
بل ببيند! حضرت فرمودند: اين فكر اين برتری را بخاطر سالم ماندنش از گناه و معصيتكار ديدن طرف مقا

بسيار دور از حقيقت است! خيلی دور است! زيرا ممكن است او نسبت به آنچه انجام داده است مورد آمرزش 
به طرف بهشت( باز مانده باشی! مگر قصه قرار بگيرد و تو همچنان بخاطر در حال حسابرسی بوده و از حركت )

 سحره موسی را نخوانده ای؟!
هىأَنْ يُرى شْتَعَبْدُاللَّهِ بْنِ أَبى يَعْفُورُ: ما حدُّ الكِبْرِ؟ قالَ: الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلى نَفْسِهِ إِذا لَبِسَ الثَّوْبَ الحَسَنِ يَقالَ  972

ام السالم(: از ام( امام صادق )عليه113(. )مكارم: 14)قيامت: « بَِل االنسان عَلى نَفْسِِه بَصيرَةٌ»عَلَيْهِ ثُّمَ قالَ: 
سؤال شد كه حد كبر چيست؟ حضرت فرمود: فردی وقتی لباس زيبايی پوشيده است مدام به خودش نگريسته 

ه بلكه انسان نسبت به خودش آگا»و دوست دارد كه ديگران او را ببينند سپس حضرت اين آيه را تالوت نمود: 
 . «است

 1ف  45حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  976
 . 5ف  45حديث« خاص»دات رجوع كنيد به مستن 977
 . 3ف  45حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  978
 حْتِقَاراً ا عَلَيْهِ رَدَّ أَوْ فِعْلِهِ وَ قَوْلِهِ مِنْ شَيْئاً الْمُؤْمِنِ عَلَى أَیْ عَلَيْهِ عَابَ مََِنْ الْإِثْمِ مِنَ نَصِيباً بِأَوْفَرِهِمْ أُخْبِرُكُمْ لَا أَ 979
السالم(: آيا شما را آگاه كنم كه كدامتان بيشترين بهره ( امام صادق )عليه57/15: )مستدرک لَيْهِعَ تَكَبُّراً وَ لَهُ

را از گناه داريد؟! كسی كه از گفتار و كردار مؤمنی عيبجويی نمايد، يا بخاطر تحقير او و كبر خودش، حرفش 
 را رد نمايد. 

 السالم(: وقارت را از تيرس كبر محافظ نما!( امام علی )عليه318/25نهج:  )شرح الكِبْرِ مِنَ حَصِّنْ وِقارَکَ 982



  15 مستندات

 

 مورد(  34صفات درشت خويان )
هايی ناپسند براساس زندگی در شرايط ها و رفتاردرشت خو بودن به معنای: داشتن خصلت

 باشد: ن میسخت و دور بودن از تعاليم دي

 مورد(  2خصوصيات شخصيتی )
 .981نا شكيبايی .4
 . 985تحقير حق .0
 .983ناسپاسی .2
 .984بی وفايی .1
و بر همين اسددداس پاسدددب نگفتن به دعوت برای  986بخاطر بخل ورزی 982ترک انفاق .2

 .987غذا

 مورد(  13خصوصيات رفتاری )

 .  988های خوب و آداب پسنديدهندانستن، تربيت نشدن و عادت پيدا نكردن به كار .4
 .  989انجام اعمالی منافی با دوستی .0
 .992بازی در عين بی مهری به والدينرفيق .2
 .991ترک سالم .1
 .995نگه نداشتن حرمت ميهمان .2
 . 993نمودنبا دست راست خود را تطهير  .1
 .994ايستاده ادرار نمودن .2
 . 992هانی نمودنبد د .3
 .996خوردن با دست چپ .2

 . 997مدام صدا را بلند نمودن .42
 . 998آميزش قبل از معاشقه .44
 .999نپرسيدن از اسم و فاميل كسی كه مدّتی با او مجالست داشته است .40
 .1222زده يبتكوچك شمردن مصيبتِ مص .42

 مورد( 1شرايط اقليمی )
نات .41 ندگی در حد حيوا بان گردی1221شدددرايط سدددخت ز يا يافتن  1225مثل ب در نتيجه 

 . 1223های جفاكاری و ستيزه جويی و كينه ورزی مثل شترخصلت

 مورد(  9وضعيت دينی )
 . 1224دور بودن از تعاليم دين .42
 .1226علی رغم داشتن علم دين 1222نداشتن فهم دينی .41
 .1227ای دينیهمحروم بودن از باور .42
 .1228دشمنی نمودن با انديشمندان .43
 .1229نماز بدون پوشش مناسب .42
 .1212ها مرور از مساجد بدون خواندن نماز در آن .02
 .1211نشستن بر سينه پا بعد از سجده .04
 .1215السالم(زيارت ننمودن قبر امام حسين )عليه .00

                                                 
السالم(: من به ( امام صادق )عليه292/5)كافی:  بِالْحِلْم الْجَفَاءَ وَ بِالْعِلْمِ الْجَهْلَ أَشْتَرِیَ  أَنْ مِنْ بِكَ  أَعُوذُ 981

 عوض نمايم.  برم از اين كه علم را با جهل و بردباری را با درشت خويیخداوند پناه می
 43حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  985
السالم(: هر كس بار درشت خويی را ( امام صادق )عليه45/68النِّعْمَۀ )بحار:  يَشْكُرِ لَمْ الْجَفَاءَ احْتَمَلَ مَنِ 983

 بردوش كشد شكر نعمت ننموده است. 
السالم(: چقدر وفاء نيكو و درشت خويی زشت )عليه( امام علی 525)غرر:  الجَفاءَ أقبَحَ  و الوَفاءَ أحْسَنَ ما 984

 است. 
السالم(: چقدر زشت ( امام علی )عليه532/7)مستدرک:  الْغِنَى عِنْدَ الْجَفَاءَ وَ الْحَاجَۀِ الْخُضُوعَ عِنْدَ أَقْبَحَ  مَا 982

 است كه هنگام نياز فروتنی كنی و به وقت بی نياز درشت خويی نمايی. 
السالم(: ( عن االمام المعصوم )عليه85/15)مستدرک:  الْجَنَّۀِ مِنَ السَّخَاءُ وَ الْحَيَاءُ وَ النَّارِ مِنَ لْبَذَاءُا وَ الْجَفَاءُ 986

 هانی از آتش است و شرم و سخاوت از بهشت است. درشت خويی و بد د
 5ف  44حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  987
 أَنْ  يَنَْبغِی مِمَّنْ شَوْبٍ كُلِّ  مِنْ تُلُقِّطُوا وَ  أَوْبٍ كُلِّ مِنْ جُمِعُوا أَقْزَامٌ عَبِيدٌ وَ امٌطَغَ )فی ذَمِّ اهِل الشّامِ( جُفَاةٌ 988

السالم(: شاميان ( امام علی )عليه538)خطبه  يَدَيْه عَلَى يُؤْخَذَ وَ عَلَيْهِ يُوَلَّى وَ يُدَرَّبَ وَ يُعَلَّمَ وَ يُؤَدَّبَ وَ يُفَقَّهَ
ند اهای مختلفی تركيب يافتهای گرد آمده و از گروهاند كه از هر گوشهن پست، بردگانی فرومايهدرشت خويا

مردمی كه خوب بود دين را بياموزند و تربيت شوند و دانش را فراگيرند و كار آزموده شوند و سرپرست داشته 
 باشند و دستشان را گيرند

 كند. السالم(: درشت خويی رفاقت را خراب میعلی )عليه ( امام419اإلخاءَ )غرر:  يُفْسِدُ الجَفاءُ 989
ه شمارند و از آن جملهای بال برای امت اسالم بر میاموری را به عنوان زمينه وآله(هيعلاهللیصل)پيامبر خدا  992

نمايد. ت خويی میكند اما با پدرش درشبه دوستش خوبی می« بَرَّ صَدِيقَهُ وَ جَفَا أَبَاهُ»فرمايند: اين است كه می
 (. 311/99)وسائل: 

 يها فَقَالَفِ ُكنْتُ لِتَقِيَّۀٍ ذَلِكَ لَهُ فَقُْلتُ عَلَيْهِمْ تُسَلِّمُ  فَلَا بِهِمْ تَمُرُّ لِإِخْوَانِكَ الْجَفَاءَ هَذَا أَحْدَثْتَ مَتَى إِسْحَاقُ يَا 991
السالم(: ای اسحاق! اين چه درشت خويی ( امام صادق )عليه76/15)وسائل:  السَّلَام تَرْکُ التَّقِيَّۀِ فِی عَلَيْكَ لَيْسَ

كنی، گفتم: اين بخاطر ها سالم نمیگذری و به آنها میاست كه در حق برادرانت انجام ميدهی: از كنار آن
 كه دشمنان متوجه ارتباطات من نشوند. حضرت فرمود ترک سالم جزء تقيه نيست.  –تقيه بوده است! 

از مصاديق درشت خويی به وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 583/6)كافی:  الضَّيْفِ اسْتِخْدَامَ الْجَفَاءِ إنَّ مِن995َ
 كار گرفتن ميهمان است. 

از مصاديق درشت خويی وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 24/1)خصال:  الجَفاءِ مِنَ باليمينِ اإلستِنْجاءُ 993
 ت است. هارت گرفتن با دست راسط

از مصاديق درشت خويی وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 24/1)خصال:  الجفاءِ مِنَ عِلَّۀٍ غَيرِ مِن قائماً البولُ 994
 بدون مريضی ايستاده ادرار نمودن است. 

هانی از مصاديق درشت السالم(: بدد( امام صادق )عليه352/5)كافی:  النَّارِ فِی الْجَفَاءُ وَ الْجَفَاءِ مِنَ الْبَذَاءُ 992
 خويی است و درشت خويی در آتش قرار دارد

السالم(: خوردن با دست راست نشانه درشتخويی ( امام علی )عليه165الجَفاءِ )جعفريات:  مِنَ بِالشَّمالِ األكلُ 996
 است

 1ف  42حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  997
 . 3ف  44حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  998
 . 5ف  44حديث« خاص»وع كنيد به مستندات رج 999

( 168/8)الشجرة الزقّوم( )بحار:  مِنْه بِغُصْنٍ تَعَلَّقَ فَقَدْ لَهُ اسْتِصْغَاراً وَ عَلَيْهِ إِزْرَاءً جَفَاهُ وَ مُصَابٍ عَنْ أَعْرَضَ مَنْ 1222
ه به فرد مصيبت زده توجه از ميان آويختگان به درخت زقّوم كسی است كوآله(: هيعلاهللیصل)پيامبر خدا 

 كند چه اين كه ميخواهد او را خوار نموده و كوچكش نمايد. ننموده و با او درشت خويی می
در حديث معروف به توحيد مفضل، از وضعيتی كه حيوانات دارند در استفاده  (السالمعليهامام صادق )1221

 (. 147نمايند. )مفضل: نكردن از آتش برای خوراک خود، تعبير به جفا و درشت خويی می
 . 5ف  42حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1225
ا ها نامی از شتر نبردند لذها برای سرمايه گذاری روی آندر رتبه بندی آدم وآله(هيعلاهللیصل)پيامبر خدا  1223

در شتر بدبختی و « الْعَنَاءُ وَ الْجَفَاءُ وَ الشَّقَاءُ فِِِيهِ»از ايشان درباره جايگاه شتر سؤال شد حضرت فرمودند: 
 (. 562/2درشت خويی و سختی است )كافی: 

 5ف  46حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1224
السالم(: وای بر شما )عليه ( عيسی315/14)بحار:  جَهِلْتُم فَقَّهَكُمْ فَلَمَّا اللَّهُ فَفَقَّهَكُمُ جُفَاةً تَكُونُوا لَمْ  أَ  وَيْلَكُمْ 1222

 ی نبوديد پس خداوند شما را با فهم نمود و چون با فهم شديد نادان گشتيد!! مگر درشت خو
 فْسِهِ نَ فِی ازْدَادَ إِلَّا بَاباً مِنْهُ يُصِبْ لَمْ السُّلْطَانِ عِنْدَ الْحُظْوَةِ وَ النَّاسِ عِنْدَ  الْمَنْزِلَۀِ وَ لِلدُّنْيَا الْعِلْمَ طَلَبَ مَنْ 1226

هر وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 34/5جَفَاء )بحار:  الدِّينِ مِنَ وَ اغْتِرَاراً بِاللَّهِ وَ اسْتِطَالَۀً النَّاسِ عَلَى وَ عَظَمَۀً
كس بخاطر دنيا و جايگاه نزد مردم و نزديك شدن به سلطان در پی علم باشد، هيچ بابی از علم برويش باز 

هايی ه، خود را باالتر از مردم پنداشته و فريب )فرصتشود مگر اين كه در درونش بزرگ بينی افزايش يافتنمی
 كه( خداوند )به او داده( خورده و نسبت به )فهم( دين درشت خوی شده است

م(: السال( امام علی )عليه563/34)بحار:  الْيَقِينَ  اللَّهِ فِی يُعْطَوْنَ لَا الَّذِی الْجهالِ الْجُفَاةِ السُّفهاءِ أَمْثَالَ تَكُونُوا لَا 1227
 مانند بيخردان درشت خوی نادان نباشيد آنانی كه هيچ باوری را در راه خداند دريافت نداشتند. 

 . 5ف  43حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1228
نماز بدون پوشش وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 334/3)مستدرک:  الْجَفَاءِ مِنَ سُتْرَةٍ غَيْرِ إِلَى الصَّلَاةُ 1229

 نشان درشت خويی استمناسب 
السالم(: از ( عن االمام المعصوم )عليه433/3فِيهِ )مستدرک:  تُصَلِّیَ لَا وَ بِالْمَسْجِدِ تَمُرَّ أَنْ الْجَفَاءِ مِنَ أَنَّ 1212

 مصاديق درشت خويی گذر از مسجد و نماز نگذاردن در آن است. 
 دند. بعد از نماز كسی سؤال نمود كه ابو بكر وبعد از سجده نشستند و سپس ايستا (السالمعليهامام علی ) 1211

 نَ مِ الْجَفَاءِ أَهْلُ ذَلِكَ يَفْعَلُ إِنَّمَا»شدند حضرت فرمود: عمر بعد از سجده روی پاشنه پايشان از زمين بلند می
نشستن بعد از سجده( دهند اين )اين كار را درشت خويان از مردم انجام می« الصَّلَاةِ تَوْقِيرِ مِنْ  هَذَا إِنَّ النَّاسِ

 (314/15از مصاديق تعظيم نماز است. )تهذيب: 
أَنْوَاع  مِنْ قَبْرِهِ أَعْنَاقَها عَلَى مَادَّةً الْوَحْشِ إِلَى أَنْظُرُ كَأَنِّی اللَّهِ وَ الْكُوفَۀِ بِظَهْرِ الْمَقْتُولُ أُمی الْحُسَيْنُ وَ بِأَبِی 1215

-( امام علی )عليه522/42الْجَفَاء )بحار:  وَ فَإِيَّاكُمْ كَذَلِكَ كَانَ فَإِذَا الصَّبَاحِ حَتَّى لَيْلًا يَرْثُونَهُ وَ يَبْكُونَهُ الْوَحْشِ

بينم كه وحوش السالم(: پدر و مادرم فدای حسين باد! كسی كه كشته شد در پشت كوفه و گويا من می



   11آيين مهرباني 
 .1213بعد از زيارت خانه خدا )صلی اهلل عليه وآله( زيارت ننمودن قبر پيامبر اسالم  .02

 مورد(  6تر درشتخويی )مصاديق ظريف
شت .01 سالمبرای در صلی اهلل عليه وآله( خويی در برخورد با خداوند و پيامبر ا صاديق )  م

 فتری شمرده شده است مثل: ظري
 . 1214هميشه با وضو نبودن .02
 . 1212بعد از هر وضو دو ركعت نماز بجا نياوردن  .01
 .1216بعد از نماز دعا ننمودن .02

 .1217)صلی اهلل عليه وآله( پيامبر اسالمنرفتن به زيارت حضرت حمزه بعد از زيارت  .03
 .1218انتخاب نكردن نام محمد برای الاقل يكی از چهار پسر .02

 نكته مهم
صاحب خود را دوزخی خواهد نمود شت خويی به همراه ترس و بخل قطعا  صاً  1219در صو خ

با زعمای دينی جامعه به اين  1252اگر  نه برخورد شدددود و  وسددديله موجب تقويت جفاكارا
و ولنگاری و  1255دچار تزلزل شددددهو در پی آن روابط خانوادگی  1251های باطل گردددولت
هان بزرگ زياد شدددده و يكی از و اصدددرار بر گنا 1253بازی سدددطح جامعه را پوشددداندهرفيق
و اين چنين گمراهی همه يك  1254رددگهای فسددق و بزهكاری اسددتوار میترين پايهعمده

 .1252گيردجامعه را فرامی
شن و بی ادب شد، خ شان با صبور  1256!برخورد با اينان نبايد از جنس اخالق خود بلكه بايد 

بايد توجه داشددت كه  1257آيدوند با صددبر بر جفای مردم بدسددت میبود زيرا رضددايت خدا
هايی از اين باشدددد و لذا برای رهای نابجای خود ما میهای مردم ثمره كاربسدددياری از جفا

سی نمود و رفتار ضل تنها بايد علل را برر و اگر جفايی از  1258تر نمودهای بعدی را معقولمع
زده اسددت بايد سددريع با گفتن جمالتی لطيف جبران كلمات بی ادبانه قبل را  طرف ما سددر

 .1259بنماييم

                                                 
تی خوانند، پس وقبه صبح برايش مرثيه می گريند و تااند و بر او میهای خود را به طرف قبر او كشيدهگردن

 قضيه اين چنين است شما از درشت خويی برحذر باشيد. 
 أَلْزَمَكُمُ یالَّتِ بِالْقُبُورِ أَلِمُّوا وَ أُمِرْتُمْ بِذَلِكَ وَ جَفَاءٌ تَرْكَهُ فَإِنَّ الْحَرَامِ اللَّهِ بَيْتِ  إِلَى خَرَجْتُمْ بِرسول اهلل إِذَا أَلِمُّوا 1213
السالم(: آن زمانی كه برای مسحد ( امام علی )عليه534/14ها )وسائل: عِنْدَ  الرِّزْقَ اطْلُبُوا زِيَارَتَها وَ حَقَّها وَ اللَّهُ

الحرام )از شهرتان( خارج شده ايد بر پيامبر خدا فرود آييد! چه اين كه ترک اين عمل درشت خويی است و 
داوند حق آن را بر عهده شما گذاشته است فرود آييد و روزی را نزد به آن مأمور شده ايد، بر قبوری كه خ

 ها بخواهيد. آن
 .1ف  47حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1214
 . 5ف  47حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1212
 . 3ف  47حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1216
هر كس وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 198/12جَفَانِی )مستدرک:  مَنْ زَارَنِی وَ لَمْ يَزُرْ عَمی حَمْزَةَ فَقَدْ 1217

 من را زيارت نمايد و عمويم حمزه را زيارت ننمود با من درشت خويی نموده است. 
هر وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 19/6مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَۀُ أَوْلَادٍ لَمْ يُسَمِّ أَحَدَهُمْ بِاسْمی فَقَدْ جَفَانِی )كافی:  1218

 ها را به اسم من نگذارد با من درشت خويی نموده است. كس چهار پس بياورد و نام يكی از آين
 لْمَرْأَةِ ا یفِ كُنَّ إِذَا ثَلَاثٌ وَ الْبُخْلُ وَ الْجُبْنُ وَ  الْجَفَاءُ جَهَنَّمَ فِی إِنَّهُ تَقُولَ أَنْ تَجْرَحُ فَلَا الرَّجُلِ ِفی كُنَّ إِذَا ثَلَاثٌ  1219
السالم(: سه چيز ( امام صادق )عليه193/69)بحار:  الْفَجْرُ وَ الْخُيَلَاءُ وَ الْبَذَاءُ جَهَنَّمَ أنَّها فِی تَقُولَ أَنْ تَجْرَحُ فَلَا

است در هر مردی باشد مشگلی يژب تو نيست كه بگويی او در دوزخ است: درشت خويی، ترس و بخل. و سه 
ی و هانی، خود بزرگ بينر زنی بود گناهی بر تو نيست اگر بگويی او در دوزخ است: بد دخصوصيت است اگر د

 فخر فروشی. 
 . 5ف  43حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1252
 رِيكَۀُتَ أَنْتُمْ وَ أَدْعُوكُمْ أَنَا وَ اءٍ،عَطَ لَا وَ مَعُونَۀٍ غَيْرِ عَلَى فَيَتَّبِعُونَهُ الطَّغَامَ الْجُفَاةَ  يَدْعُو مُعَاوِيَۀَ أَنَّ عَجَباً لَيْسَ وَ أَ 1251

السالم(: آيا ( امام علی )عليه82/34)بحار:  عَنِّی فَتَفَرَّقُونَ  الْعَطَاءِ، مِنَ طَائِفَۀٍ أَوْ الْمَعُونَۀِ إِلَى النَّاسِ بَقِيَّۀُ وَ الْإِسْلَامِ
ها دعوتش را قبول نموده بدون اين به آنكند و اين تعجب ندارد كه معاويه درشت خويان رذل را دعوت می

ها چيزی ببخشد و من شما را برای كمك نمودن و نيز بخشی از عطايا، دعوت ها كمكی نموده و يا به آنآن
 شويد؟!!ها كه باقی مانده اسالم و مردم مسلمان هستيد، از دور من پراكنده میكنم، شمامی

( امام صادق 447/5)كافی:  إِخْوَانِه مِنْ الْجَفَاءُ وَ وُلْدِهِ مِنْ الْعُقُوقُ الْبَاطِلِ دَوْلَۀِ فِی مُؤْمِنَالْ يُصِيبُ مَا أَدْنَى * إِنَّ
رسد آزار ديدن از طرف فرزندان و درشت خويی السالم(: كمترين چيزی كه به مؤمن در دولت باطل می)عليه

 از طرف دوستان است. 
السالم(: هر كس با خويشان خود درشت ( امام علی )عليه427دْ شانَ كَرَمَهُ )غرر: مَن جَفَا أهلَ رَحِمِه فَقَ 1255

 خويی نمايد شخصيت بزرگوار خود را زشت نموده است. 
شمارند و از آن های بال برای امت اسالم بر میاموری را به عنوان زمينه وآله(هيعلاهللیصل)پيامبر خدا  1253َِ

كند اما با پدرش درشت خويی به دوستش خوبی می« بَرَّ صَدِيقَهُ وَ جَفَا أَبَاهُ»د: فرماينجمله اين است كه می
 (. 311/99نمايد. )وسائل: می

 43ر ج محلقات ح  1254
 فَيَضِلُّونَ  ةُالْجُفَا َفتَلِيهِمُ يَعْلَمُ  ِبمَا فَيَذْهَبُ الْعَالِمُ يَمُوتُ لَكِنْ وَ يُهْبِطُهُ مَا بَعْدَ  الْعِلْمَ يَقْبِضُ  لَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ  1252

السالم(: خداوند، علم را بعد از آن كه ( امام باقر )عليه38/1َأصْلٌ )كافی:  لَهُ لَيْسَ ءٍ شَیْ فِی خَيْرَ لَا وَ يُضِلُّونَ وَ
درشت برد و بعد ميرد خداوند آنچه را كه او دانسته است میدارد و لكن عالم وقتی میفرود آورد دريغ نمی
 كنند و خيری در آنچه اصلی ندارد نيست. شوند و گمراه میشوند، لذا گمراه میها میخويان سرپرست آن

با درشت خويان با خشونت برخورد  (السالمعليه( امام علی )14/41الْجَفَاء )بحار:  يَسْتَخْشِنُ كان علی  لَا 1256
 كرد.نمی
 خَلْقالْ بِجَفَاءِ مَشُوبٌ تَعَالَى اللَّهِ رِضَى لِأَنَّ تَعَالَى اللَّهِ رِضَى إِلَى يَصِلْ لَا قِالْخَلْ  جَفَاءِ عَلَى يَصْبِرُ لَا مَنْ 1257

السالم(: هر كس صبر بر درشت خويی مردم نكند به رضايت خداوند ( امام صادق )عليه589/11)مستدرک: 
 رسد، زيرا رضايت خداوند مخلوط با درشت خويی مردم استنمی
 لَّهُال سَهَّلَ ذَلِكَ فََعلْتَ إِنْ َفإِنَّكَ أَحْدَثْتُهُ لِذَنْبٍ هَذَا فَقُلْ عَنْكَ انْقِبَاضاً وَ )المُسْلِمينَ( جَفَاءً مِنْهُمْ َرأَيْتَ إِنْ 1258

 ائِهِمجَفَ مِنْ يَكُونُ مَا عَلَى تَأْسَفْ لَمْ وَ بِرِّهِمْ مِنْ يَكُونُ بِمَا فَرِحْتَ وَ أَعْدَاؤُکَ قَلَّ وَ أَصْدِقَاؤُکَ كَثُرَ وَ عَيْشَكَ عَلَيْكَ
السالم(: اگردرشت خويی از مسلمانان ديدی و اين كه با تو خشك برخورد ( امام سجاد )عليه559/68)بحار: 

كنند، بگو اين ثمره گناهی است كه خودم انجام دادم، تو اگر اين چنين كنی زندگی را خداوند بر تو آسان می
ها بهرمند شده و ديگر های آنشود و از نيكويیزياد خواهد شد و از دشمنانت كاسته مینموده و دوستانت 

 خوریتأسف درشت خوييشان را نمی
 تُنْسِی وَ عَلَيْهِ مِنْها تَحْفَظُ تََعجُّبٍ فَلْيُتْبِعْها بِكَلِمَۀٍ نَفْسِهِ مِنْها عَلَى يََخافُ جَفَاءٍ كَلِمَۀُ  أَحَدِكُمْ مِنْ أَفْلَتَتْ إِذَا 1259
ای از شما سر زد كه از السالم(: هنگامی كه سخن خشن و بی ادبانه( امام صادق )عليه311/68)بحار:  تِلْك

تبعات منفی آن برخودتان ترسيديد، به دنبال آن سخن جالبی را بگوييد كه شما را از )ضرر سخن نخست( 
 حفظ نموده و آن را بفراموشاند. 
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 مورد(  39صفات فرومايگان )
از انجام آنچه در 1231كنندد حس میكه در خو 1232ایهای فرومايه بخاطر پستی ريشهانسان

شمار میعرف جامعه بی شتهادبی به  صال اعتقادی به ادب و آداب دانی  1235رود باكی ندا و ا
و اساس و مجمع  1233تهی گشتهها از اوصاف انسانی ندارند و همين سبب شده است كه آن

، 1232های شخصيتیپستیهای رفتاری، بدی های درونی،، زشتی1234های عرفیهمه نكوهش
ها و سالم ماندن از شر خير آنباشند و هيچ اميدی به  1237ها، و انواع شرارت1236هاكج خلقی
 ها: . آن1239زندگی بگذرانندو هميشه بی دوست  1238هايشان وجود نداشته باشدو مصيبت

 .1242خورنددر مالء عام بدون در نظر گرفتن موقعيت سنی و يا شغليشان غذا می .1
 .1245های سختی دارندهر چند بدن 1241های سخت را ندارندطاقت كار .2

 .1243كنندیخبر چينی م .3

 .1244كشانندامور بی ارزشی را به محكمه می .4

 .1242های شديد هستندهوس دارای .5

 .1246گويندمدام دروغ می .6

 .1247شوندوقتی سير باشند غير قابل كنترل می .7

 .1248كنندحقوق دوستی را رعايت نمی .8

 .1249كنندها حسادت میشوند به آنوقتی دوستانشان از نعمتی برخوردار می .9

د . و هر چند به او اعتما1222اندازندزمانی كه دوسددتشددان دچار نكبتی شددد او را دور می .11
و  1225كنند با منت گذاریو اگر هم ياری  1221كنندكرده باشدددد ولی باز ياريش نمی

و بعد  1224اندازندنمايند، و حسددابی او را به زحمت میاو را خوار می 1223درشددت خويی
؛ 1226ها داده شودب كار خوب آنتر پاسودو منتظرند تا ز 1222اش را به دل گرفتههم كينه

به مال دنيا آنقدر  1229و بخلشددان 1228و حرص 1227ها اين چنين هسددتند زيرا طمعآن
 دهند. ترجيح می 1261و همه كس 1262زياد است كه مال را بر همه چيز

و سدددتمگران را كمك  1265كننديك امر بی اسددداس و باطل ياری میيكديگر را برای  .11
 .  1263نمايندمی

و  1262به درشددتی برخورد نموده 1264اگر مورد لطف ديگران قرار گيرند با انكار اين لطف .12
بدی  1267پولی قرض داده اسدددت خصدددوصددداً كسدددی كه به او 1266حتی به فرد نيكوكار

 كنند.می

 1269كه او را سددريعاً  1268ها بدی نمايد تمام همّ و غمشددان اين اسددتاگر كسددی به آن .13
 .1272گردندمجازات نمايند وآنوقت است كه شادمان می

 .1271ندنمايامور نكوهيده را ستايش می .14

                                                 
 رفتار بد داشتن دليل بر پستی ريشه است. السالم(: امام علی )عليه( 128لُؤْمِ األصْلِ )غرر: سُوءُ الفِعْلِ دليلُ  1232
دورويی انسان بخاطر خواری است السالم(: امام علی )عليه( 428نِفاقُ المَرْءِ مِنْ ذُلٍّ يَجِدُهُ فِی نَفْسِهِ )غرر:  1231

 يابد. كه در خودش می
هايش او السالم(: هر كس بی ادبی( امام علی )عليه429لم يَرْفَعْه شَرَفُ حَسَبِه )غرر:  مَنْ وَضَعَه دَناءَةُ أَدَبِه 1235

 برد. را پايين بياورد اصالت خانوادگيش او را باال نمی
 آدم پست انسانيت نداردالسالم(: امام علی )عليه( 562اللَّييمُ ال مُرُوَّةَ لَه )غرر:  1233
 ها استپستی مجمع همه نكوهشالسالم(: امام علی )عليه( 562غرر: اللُّؤْمُ جِماعُ المَذامِّ ) 1234
السالم(: امام علی )عليه( 561اللُّؤْمُ مُضادٌّ لِسائِرِ الفَضائِلِ وَ جامِعٌ لِجميعِ الرَّذائِلِ وَ السَّوآةِ وَ الدَّنايا )غرر:  1232

 هاست. ها و پستیهای اخالقی و بدیها در ضديت است و دربرگيرنده تمام زشتیگی با ديگر فضيلتفرومايه
 از پستی بدخلقی است. السالم(: امام علی )عليه( 562مِنَ اللُّؤْمِ سُوءُ الخُلْقِ )غرر:  1236
 پستی اساس بدی است السالم(: امام علی )عليه( 562اللُّؤْمُ أُسُّ الشُّرُِِ )غرر:  1237
پست، السالم(: امام علی )عليه( 561شَرِّه وَ ال يُؤْمَنُ مِنْ غَوائِلِه )غرر:  اللَّييمُ ال يُرْجَى خَيرُه وَ ال يُسَلَُّم مِنْ 1238

 هايش ايمن نيست. خيرش مورد اميد نيست و از شرش كسی سالم نيست و از مصيبت
 پستی بيكسی است. السالم(: امام علی )عليه( 425/74اللُّؤْمُ غُرْبَۀٌ )بحار:  1239

 خوردن در بازار پستی است. وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 392/54 اءَةٌ. )وسائل: الْأَكْلُ فِی السُّوقِ دَنَ 1242
: مِمّا أوصَی بِه عُوفُ بنُ كَنانَۀِ بَنِيه و هو مِنَ المُعَمِّرينَ: ... و ال تَجْشَمُوا أهلَ الدِّناءةِ فَتَقْصَروا بِها )كمال 1241
ها را گويد: بر افراد پست سخت نگيريد زيرا آنن چنين می( يكی از حكيمانی كه عمر طوالنی نمود اي268/5

 ناتوان خواهيد يافت.  –به اين وسيله ناتوان خواهيد نمود 
 های بردباری دارندفرومايگان بدنالسالم(: امام علی )عليه( 562اللِّئامُ أَصْبَرُ أجساداً )غرر:  1245 

ای فرزند خويش (. فرزانه46ی إلى أربعۀٍ السِّعايَۀُ إلى الدِّناءَةِ... )معدن: مِمّا أوصَی بِه حكيمٌ وَلَدَه... أربعۀٌ تَفْضِ 1243
 شود: سخن چينی فرد را پست خواهد نمود... كند: چهار چيز منجر به چهار چيز میرا اين چنين سفارش می

اوت از قض رسيدند حضرت پس (السالمعليهدو نفر بخاطر مسأله كم ارزشی برای قضاوت خدمت امام علی ) 1244
ه موجب اين مسئل« اإِنَّ هَذَا أَمْرٌ فِيهِ دَنَاءَةٌ وَ الْخُصُومَۀُ فِيهِ غَيْرُ جَمِيلَۀٍ فَعَلَيْكُمَا بِالصُّلْحِ فَإِنَّهُ أَجْمَلُ بِكُمَ »فرمودند: 

: ذلّت است و دعوای در آن اصال زيبا نيست لذا باهم صلح نماييد كه اين برای شما زيباتر است. )مستدرک
396/17 .) 
السالم(: هر كس شرافت ( امام علی )عليه535مَن عَرَفَ شَرَفَ معناه صانَه عَن دَناءَةِ شَهوتِه و زَوْرِ مُناهُ )غرر:  1242

 كند. های باطل محافظت میمعنوی خود را دريابد خود را از پستی شهوت و آروز
( 188/11أَخْلَاقِ قَدْراً وَ هُوَ نَوْع مِنَ الْفُحْشِ وَ ضَرْبٌ مِنَ الدَّنَاءَةِ )مستدرک: تَحَفَّظُوا مِنَ الْكَذِبِ فَإِنَّهُ مِنْ أَدَقِّ الْ 1246

ترين اخالق است و اين نوعی از ناسزا السالم(: از دروغ گفتن خود را باز داريد زيرا آن شكنندهامام علی )عليه
 و قسمی از پستی است. 

از خشم ناگهانی السالم(: )عليه( امام علی 49جَاعَ وَ اللَّييمِ إِذَا شَبِعَ )نهج: حكمت احْذَرُوا صَوْلَۀَ الْكَرِيمِ إِذَا  1247
 كريم وقتی كه گرسنه است و از خشم ناگهانی لييم وقتی سير است بپرهيزيد. 

دالئل پستی  السالم(: از جملهامام علی )عليه( 452مِنْ داَلئِلِ الخِذاْلنِ اإلستهانَۀُ بِحُقُوقِ اإلخْوانِ )غرر:  1248
 يك انسان اين است كه حقوق دوستی را رعايت نكند. 

 1ف  48حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1249
 . 5ف  48حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1222
: از اعتماد السالم()عليه( امام علی 433إيّاکَ أْن تَْعتَمِدَ عَلَی اللَّييمِ فَإنَُّه َيْخذُلُ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَيهِ. )غرر:  1221

 های پست بپرهيز! زيرا كسی را كه به او اعتماد نموده است ياری نخواهد كرد. نمودن به انسان
 پستی همراه با منت استالسالم(: امام علی )عليه( 562اللُّؤْمُ مَعَ االمْتنانِ )غرر:  1225
پست، درشت خويی السالم(: مام علی )عليها( 561اللَّييمُ يَجْفُو إذَا اسْتُعْطِفَ و يَلينُ إذا عُنِّفَ )غرر:  1223
 شود. شود وقتی به او سخت گرفته میشود و نرم میكند هنگامی به عطوفت خوانده میمی

پست، هر زمان السالم(: امام علی )عليه( 561اللَّييمُ إذَا احْتاجَ إلَيْكَ أجْفاکَ إذَا احْتَجْتَ إلَيْه عَناکَ )غرر:  1224
 اندازد. كند و وقتی تو محتاجش شدی تو را به زحمت میيی میكه محتاج تو شد دشتخو

بخشد كينه پست، وقتی میالسالم(: امام علی )عليه( 562اللَّييمُ إذا أَعْطَى حَقَدَ وَ إذا أُعْطِیَ جَحَدَ )غرر:  1222
 كند. گيرد انكار. بخشش. میگيرد و زمانی كه مورد بخشش قرار میمی

 . 5ف 32حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1226
السالم(: از ( امام علی )عليه593إيّاکَ وَ الشُّحَّ فإنَّه جِلْبابُ المَسْكَنَۀِ و زِمامٌ يُعادُ بِه إلى كُّلِ دَناءَةٍ )غرر:  1227

حرص شديد بپرهيز زيرا كه آن لباس بلند فقر است و افساری است كه توسط آن به سوی هر پستی سوق 
 شود. داده می

لَى فرمايند: الْحِرْصُ عَترين پستی چيست؟ حضرت میسؤال نمود: پست (السالمعليه) امام علی شخصی از 1228
 (. 381/4الدُّنْيَا شيفته دنيا گشتن است. )فقيه: 

-ليهامام علی )ع( 561مَنّ جَمَعَ لَه مَعَ الحِرصِ عَلَى الدّنيا البُخلُ بِها فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِعَمودَیِ اللُّؤْمِ )غرر:  1229

 هر كس همراه حرص بر دنيا بخل به دنيا برايش جمع شود به هر دو پايه پستی چنگ زده است. السالم(: 
پستی، ترجيح دادن السالم(: امام علی )عليه( 561اللُّؤْمُ إيثارُ حُبِّ المالِ عَلَى لَذَّةِ الحَمْدِ وَ الثَّناءِ )غرر:  1262

 مالدوستی بر لذّت ستايش و تعريف است. 
 ها پستی است. ترجيح دادن مال بر انسانالسالم(: امام علی )عليه( 562للُّؤْمُ إيثارُ المالِ عَلَى الرِّجالِ )غرر: ا 1261
يكديگر را كمك نمودن بر ياری السالم(: امام علی )عليه( 71التَّضافُرُ عَلَى نَصْرِ الباطِلِ لُؤْمٌ وَ خِيانَۀٌ )غرر:  1265

 ست. نمودن باطل پستی و خيانت ا
بدترين مردم كسی السالم(: امام علی )عليه( 86/15شَرُّ النَّاسِ مَنِ ادَّرَعَ اللُّؤْمَ وَ نَصَرَ الظَّلُومَ )مستدرک:  1263

 است كه لباس پستی را بر تن نموده و ستمگر را ياری دهد. 
های ديگران. ها و لطفكار. خوبیها، انالسالم(: روش پست)عليه( امام علی 716سُنَّۀُ اللِّئامِ الجَحُودُ )غرر:  1264

 است. 

پست، هر زمان السالم(: امام علی )عليه( 561اللَّييمُ إذَا احْتاجَ إلَيْكَ أجْفاکَ إذَا احْتَجْتَ إلَيْه عَناکَ )غرر:  1262 
 اندازد. كند و وقتی تو محتاجش شدی تو را به زحمت میكه محتاج تو شد دشتخويی می

بدی نمودن به كسی كه به كی خوبی السالم(: امام علی )عليه( 76/15: الْمُحْسِنُ لُؤْمٌ )مستدرکالْإِسَاءَةُ إِلَى  1266
 كند پستی است. می

 كَ دْتَهُ عَنْ نَفْسِ أَمَّا حَقُّ الْغَرِيمِ... إِنْ كُنْتَ مُعْسِراً أَرْضَيْتَهُ بِحُسْنِ الْقَوْلِ وَ طَلَبْتَ إِلَيْهِ طَلَباً جَمِيلًا وَ رَدَ 1267
 ( امام سجاد164/11: هابَ مَالِهِ وَ سُوءَ مُعَامَلَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لُؤْمٌ )مستدرکرَدّاً لَطِيفاً وَ لَمْ تَجْمَعْ عَلَيْهِ ذَ

در رساله حقوقشتان درباره حق طلبكار در صورتی كه بدهكار امكان پرداخت بدهيش را  (السالمعليه)
ناتوانی، او را با جمالت نيكو راضی كن و به نحوی زيبا از او بخواه و او  اگر از نظر مالیفرمايند: ندارد می

را به صورتی لطيف از خودت ردّ كن و برای او از بين رفتن مالش را و بدی برخورد با هم جمع نكن زيرا 
 در اين. گونه عمل نمودن. پستی است. 

پست، همتش السالم(: امام علی )عليه( 561سُوءِ المُكافاةِ )غرر:  اللَّييمُ يُعْلی هِمَّتُه فيما جَنَی عَلَيه مِنْ طَلَبِ 1268
 رود كه درباره كسی كه به او ستمی نموده است به زشتی او را جزا دهد. تنها تا آنجا باال می

در مجازات  های پستی شتاباز نشانهالسالم(: امام علی )عليه( 462مِنْ عاَلمَۀِ اللُّؤْمِ تَعْجيلُ العُقُوبَۀِ )غرر:  1269
 نمودن است. 

 ها رد د جزا دادن است. خوشحالی پستالسالم(: امام علی )عليه( 565مَسَرَّةُ اللِّئامِ فِی سُوءِ الْجَزاءِ )غرر:  1272
بزرگترين پستی، ستايش نمودن فرد مورد السالم(: امام علی )عليه( 561أعْظَمُ اللُّؤْمِ حَمْدُ المَذمومِ )غرر:  1271

 نكوهش است. 



   18آيين مهرباني 
ست كه كاربهترين كار خوب آن .15 شدها اين ا شان با آزار همراه نبا صوص در  1275هاي بخ

 .1273ها كه مثل خودشان پست نبوده و آزادمنش هستندحق آن

شر آن .16 ستها به خوار نمودن آنايمن بودن از  صو 1274ها ا خواهند با صاً وقتی كه میخ
شتن شوند زيرا  1277و فروتنی كردن 1276، تعريف نمودن1272احترام گذا به فردی نزديك 

 .1278ها خلوص ندارندها در تكريمآن

ستی كه دا .17 صيت پ شخ شان قرار گيرند به خاطر   1279درناگر در جايگاهی بيش از ظرفيت
و ديگران را نسددبت به خودشددان ناقص  1282شددودهمه حاالت و روابطشددان متغير می

 .1285دارندها ستم روا میو بر آن 1281بينندمی

 .1283شود ابايی ندارندها میاز آنچه موجب ننگ و عار آن .18

 .1282خصوصاً در معامالت 1284اهل مكر و خدعه هستند .19

 .1287زنندهای زشت میو بر اساس همين حرف 1286شرمندبی .21

 .1288غيرت ناموسی ندارند .21

 .1292كنندها خيانت میو در پيمان 1289خلف وعده نموده .22

ستم روا  1291كنندای وقتی به پيروزی برسند فرد مقابل را خوار میدر هر مبارزه .23 و بر او 
 .1295كنندداشته و حقوق او را رعايت نمی

 .1294سازندرا با خواری همراه می 1293های دنيويشانهمه عزت .24

 .1292از قلبی سخت برخوردار هستند .25

 .1296نالندمدام نزد اين و آن از مشكالتشان می .26

و هنگام برخورد خشددن  1298كنندها ميدان را خالی میلذا در جنگ 1297ترسددو هسددتند .27
 .1299شوندديگران سريع رام می

 .1122گويندبسيار ياوه می .28

تغفار هان اسهرچند هم مدام از گنا 1121كنندها هيچ دوری نمیهان و مقدمات آناز گنا .29
 .1125نمايند

 .1123ها ديده باشند بد گمانندنسبت به ديگران بدون اين كه خيانتی از آن .31

ست خيرخواه نبوده و بيش .31 سبت به كسی كه به مشورت نزدشان آمده ا  تر طبق هوسن
 .1124دهندر میاو نظ

 .1122دارندها را پاس نمینعمت .32

 .1126ورزندبر هر كسی كه مسلط هستند مدام خشم می .33

 .1127ورزندی كه شايسته توجه است عمدا غفلت میاز امور .34

 .1129كننداز خوبان بدگويی می 1128بخاطر حسادتی كه دارند .35

 .1111شوندها میو مدام موجب خواری همسايه  1112ای بد هستندهمسايه .36

 .1115كنندمدام از ديگران چيزی درخواست می .37

 .1113شودشان، موجب شگفتيشان میانديشه .38

 .1114كنندبه مردم توهين می .39

                                                 
برترين كار خوب پست، پرهيز از اذيت السالم(: امام علی )عليه( 561أفْضَلُ مَعروفِ اللَّييمِ مَنْعُ أَذائِهِ )غرر:  1275

 53نمودن است. 
پست، لباس ننگ را بر تن نموده و السالم(: امام علی )عليه( 561اللَّييمُ يُدَرِّعُ العارَ و يُؤذِی األحْرارَ )غرر:  1273

 كند. می آزادگان را اذيت
كند پست، درشت خويی میالسالم(: امام علی )عليه( 561اللَّييمُ يَجْفُو إذَا اسْتُعْطِفَ و يَلينُ إذا عُنِّفَ )غرر:  1274

 شود. شود وقتی به او سخت گرفته میشود و نرم میهنگامی به عطوفت خوانده می
هرزمان كه پست، بر احترامت افزود، السالم(: امام علی )عليه (561إذا زادَکَ اللَّييمُ إجالالً فَزِدْهُ إذالالً )غرر:  1272

 تو بر خوار نومدش بيافزای. 
( امام علی 311/52نهج: * عامِلوا األحرارَ بِالكَرامَۀِ المَحْضَۀِ وَ األوساطِ بِالرَّغْبَۀِ وَ الرَّهْبَۀِ وَ السَّفَلَۀِ بِالهَوانِ )شرح 

ن تنها با كرامت باشد و با اوساط مردم با تشويق و تهديد و با افراد پست، با برخودتان با آزادگاالسالم(: )عليه
 ها. پست نمودن آن

ها ستايش ترين نكوهشاز زشتالسالم(: امام علی )عليه( 561مِنْ أقْبَحِ المَذامِّ مَدْحُ اللِّئامِ )غرر:  1276
 هاست. پست

 لسالم(: كرنش. برای غير خداوند. پستی است. ا( امام علی )عليه199الخُضُوعُ دُناءُةٌ )غرر:  1277
 های خواری است. دورويی از پايهالسالم(: امام علی )عليه( 428النِّفاقُ مِن أثافِی الذُّلِّ )غرر:  1278
س نيست هيچ كالسالم(: )عليه( امام صادق 315/5ها فِی نَفْسِهِ )كافی: مَا مِنْ أَحَدٍ يَتِيهُ إِلَّا مِنْ ذِلَّۀٍ يَجِدُ 1279

 بيند. كه كبر ورزد مگر به خاطر پستی كه در درونش می
پست، اگر به بيش از ظرفيتش السالم(: امام علی )عليه( 562اللَّييمُ إذا بَلَغَ فَوقَ مِقدارِه تَنَكَّرَتْ أحوالُه )غرر:  1282

 شود. برسد حاالتش دگرگون می
هر زمان السالم(: امام علی )عليه( 561اسُ عِنْدَه وَ الكريمُ ضِدُّ ذلِكَ )غرر: كُلَّمَا ارْتَفَعَتْ ُرتبۀُ اللَّييمِ نَقَصَ النّ 1281

 شوند و كريم ضد آن است. رود مردم در نظرش معيوب میكه جايگاه پست باال می
هنگام قدرت  اصل پستی، ستم بهالسالم(: امام علی )عليه( 86/15أَلْأَمُ اللُّؤْمِ الْبَغْیُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ )مستدرک:  1285

 است. 
پست، لباس ننگ را بر تن نموده و السالم(: امام علی )عليه( 561اللَّييمُ يَدَّرِعُ العارَ و يُؤذِی األحْرارَ )غرر:  1283

 كند. آزادگان را اذيت می
 فريب پستی است. السالم(: امام علی )عليه( 591المَكْرُ لُؤْمٌ )غرر:  1284
 پستی موجب غش است. السالم(: امام علی )عليه( 562رر: اللُّؤْمُ يُوجِبُ الغِشِّ )غ 1282

 كندپست، شرم نمیالسالم(: امام علی )عليه( 562اللَّييمُ ال يَسْتَحْيی )غرر:  1286 
 كند. هانی میپست وقتی بتواند بددالسالم(: امام علی )عليه( 562اللَّييمُ إذا قَدَرَ أفْحَشَ )غرر:  1287

 السالم(: سخنان زشت سنت افراد پست است. ( امام علی )عليه553الكاَلمِ. )غرر:  * سُنَّۀُ اللِّئامِ قُبْحُ
 السالم(: اسلحه افراد پست، كالم زشت است. ( امام باقر )عليه151/5* سِالحُ اللِئامِ قَبيحُ الكاَلمِ. )كشف: 

ها، از بزرگترين پستیالسالم(: امام علی )عليه( 561مِنْ أعْظَمِ اللُّؤْمِ إحرازُ المَرْءِ نفْسَه وَ إسالمُه عِرْسَهُ )غرر:  1288
 اين است كه فردی خود را آزاد سازد و ناموسش را تسليم نمايد. 

 نمايد. پست، هروقت وعده دهد تخلف میالسالم(: امام علی )عليه( 562اللَّييمُ إذا وَعَدَ أخْلَفَ )غرر:  1289
های پستی خيانت نمودن به از نشانهالسالم(: امام علی )عليه( 523)غرر:  مِنْ عَالماتِ اللُّؤْمِ الغَدَرُ بِالمواثيقِ 1292

 ها است. پيمان
 پيروزی پست، خوار كننده. فرد مغلوب. است. السالم(: امام علی )عليه( 561ظَفَرُ اللَّييمُ يُرْدِی )غرر:  1291
پيروزی افراد پست، ستمگری و سركشی السالم(: هامام علی )علي( 561ظَفَرُ اللِّئامِ تَجَبُّرٌ وَ طُغيانٌ )غرر:  1295

 است. 
جدی دنيا شوخی است و عزت آن السالم(: امام علی )عليه( 157ها ذُلٌّ )غرر: إنَّ جِدَّ الدّنيا هَزْلٌ وَ عِزُّ  1293

 خواری است. 
 عزت پست، ذلّت است. السالم(: امام علی )عليه( 561عِزُّ اللَّييمُ مَذِلَّۀٌ )غرر:  1294
 از پستی قساوت قلب است. السالم(: امام علی )عليه( 561مِنَ اللِّئامِ تَكونُ القَسْوَةُ )غرر:  1292
هر كس مشكالتش را برای ديگری السالم(: امام علی )عليه( 563رَضِیَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ ضُرَّه لِغَيرِه )غرر:  1296

 مطرح كند به خواری تن داده است. 
 ( ز ترس بپرهيزيد زيرا آن ننگی و كاستی است. 563فإنَّه عارٌ وَ مَنْقَصَۀٌ )غرر:  إحْذَرُوا الْجُبْنَ 1297
از فرار. از السالم(: امام علی )عليه( 333إسْتَحْيُوا مِنَ الفِرارِ فإنَّه عارٌ فُی األعقابِ و نارٌ يومَ الحِسابِ )غرر:  1298

 روز حساب است.  جنگ. نمودن شرم كنيد، زيرا اين موجب ننگ در فرزندان و آتش
پست، درشت خويی السالم(: امام علی )عليه( 561اللَّييمُ يَجْفُو إذَا اسْتُعْطِفَ و يَلينُ إذا عُنِّفَ )غرر:  1299
 شود. شود وقتی به او سخت گرفته میشود و نرم میكند هنگامی به عطوفت خوانده میمی

 زياد ياوه گفتن موج ننگ استالسالم(: علی )عليهامام ( 514كَثْرَةُ الهَذَرِ يَكْسِبُ العارِ )غرر:  1122
هر كس برهنه از پرهيز السالم(: امام علی )عليه( 572مَنْ تَعَرّى عَنِ الوَرَعِ إدَّرَعَ جِلْبابَ العارِ )غرر:  1121

 شود، لباس ننگ را بر تن نموده است
 استغفار با اصرار بر گناه پستی است. السالم(: علی )عليه امام( 596/5إِنَّ الِاسْتِغْفَارَ مَعَ الْإِصْرَارِ لُؤْمٌ )فقيه:  1125
بدبين بودن به كسی كه خيانت السالم(: امام علی )عليه( 563سُوءُ الظَّنِّ بِمَنْ ال يَخُونُ مِنَ اللُّؤْمِ )غرر:  1123
 كند از پستی است. نمی

: اسَ مُوَافَقَتِهِ لُؤْمٌ وَ سُوءَ الِاسْتِمَاعِ مِنْهُ خِيَانَۀٌ )مستدرکخَفِ اللَّهَ فِی مُوَافَقَۀِ هَوَى الْمُسْتَشِيرِ فَإِنَّ الْتِمَ 1124
هان مشورت است از خداوند درباره پيروی نمودن از هوسِ كسی كه خواالسالم(: )عليه( امام صادق 342/8

 بترس! زيرا به دنبال موافقت اين فرد بودن، پستی است و بد شنيدن سخنان او خيانت است. 
 كفران نعمت پستی است. السالم(: امام علی )عليه( 325/11فْرُ النِّعْمَۀِ لُؤْمٌ )مستدرک: كُ 1122

السالم(: )عليه ( امام هادی323/11: الْغَضَبُ عَلَى مَنْ لَا تَمْلِكُ عَجْزٌ وَ عَلَى مَنْ تَمْلِكُ لُؤْمٌ )مستدرک 1126
 كسی كه تسلط بر او داری پستی است.  خشم نمودن بر كسی كه تسلط بر او نداری ناتوانی است و بر

كرامت در خوب السالم(: امام علی )عليه( 587/52نهج: الكَرَمُ حُسْنُ الفِطْنَۀِ وَ اللُّؤْمُ سُوءُ التَّغافُلِ )شرح  1127
 زيرک بودن است و پستی به صورتی بد خود را به غفلت زدن است. 

 سالح پستی، حسادت است. السالم(: )عليه امام علی( 523سلِاحُ اللُّؤْمِ الحَسَدُ )غرر:  1128
ها بدگويی نمودن ترين پستیاز زشتالسالم(: امام علی )عليه( 551مِنْ أَقْبَحِ اللُّؤْمِ غِيْبَۀُ األخْيارِ )غرر:  1129

 خوبان است. 
 پستی بد همسايه بودن است. های از نشانهالسالم(: امام علی )عليه( 436مِنْ عَالمَۀِ اللُّؤْمِ سُوءُ الجِوارِ )غرر:  1112
عزيز نشده است كسی كه خوار نموده است السالم(: امام علی )عليه( 437مَا عَزَّ مَنْ ذَلَّ جِيرانَهُ )غرر:  1111

 همسايگانش را
 خواری در سؤال نمودن از مردم است. السالم(: امام علی )عليه( 361الذُّلُّ فِی مَسْأَلَۀِ النّاسِ )غرر:  1115
هاش به شگفت آيد خوار كسی كه از انديشالسالم(: امام علی )عليه( 443جَبَ بِرأْيِهِ ذَلَّ )غرر: مَنْ أعْ 1113
 شود. می

ترين مردم كسی است كه ذليلوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 385هانَ النَّاسَ. )روضۀ: أَذَلُّ النَّاسِ مَنْ أَ 1114
 به مردم توهين كند. 
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( امام 64/2افی: لَا يَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قِيَل لَهُ وَ كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ لِمَا لَا يُطِيقُ )ك 1153

اماتم سؤال شد كه چگونه فردی خود را خوار السالم(: خوب نيست مؤمن خود را خوار نمايد، از صادق )عليه
 سازد؟ حضرت فرمود: با اين متعرض كاری شود كه توان انجام آن را ندارد می

( 129/16 :ءُ كُّلَ يَوْمٍ وَ يَعْتَذِرُ )وسائلءُ وَ لَا يَعْتَذِرُ َو الْمُنَافِقُ يُسِیايَّاکَ وَ مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ فَإِّنَ الْمُؤْمِنَ لَا يُسِی 1154
كند كه عذر السالم(: برحذر باش از آنچه موجب عذر خواهی است زيرا كه مؤمن كار بدی نمیامام صادق )عليه

 خواهدكند و عذر میبخواهد ولی منافق هر روز بد می
بی نياز از عذر خواهی  السالم(:( امام علی )عليه359الِاسْتِغْنَاءُ عَنِ الْعُذْرِ أَعَزُّ مِنَ الصِّدْقِ بِهِ )نهج: حكمت  1152

 از عزت بيشتری برخوردار است نسبت به اعتراف با عذر. 
السالم(: كسی كه سخن گفتنش بد باشد سرزنش او ( امام علی )عليه512مَن ساءَ كالمَه كَثُرَ مالمُه )غرر:  1156

 زياد است. 
السالم(: به مردم فرصت نده تا ( امام رضا )عليه5/113لَا تُمَكِّنِ النَّاسَ مِنْ قِيَادِکَ فَتُذِلَّ رَقَبَتَكَ )لكافی:  1157

 افسارت را به دست گيرند زيرا خوار خواهی شد
السالم(: هر كس بر مركب شتاب سوار شود، ( امام علی )عليه567مَن رَكَِب العَجَلَ رَكَِبتْه المالمۀُ )غرر:  1158

 شود. سرزنش سوار بر او می
ها طمع است و السالم(: اصل همه بدی( امام علی )عليه596المالمۀُ )غرر: أصلُ الشَّرَهِ الطمَعُ و ثمرتُه  1159
 باشد. اش سرزنش مینتيه
السالم(: از كوتاهی نمودن پرهيز كنيد زيرا ( امام علی )عليه479إحذَروا التفريطَ فإنَّه يُوجِبُ المالمۀَ )غرر:  1132

 كوتاهی موجب سرزنش است. 
ها زياد شد ها و لغزشالسالم(: وقتی خطا( امام علی )عليه481الزَّلَلِ تَكْثِرُ المالمَۀَ )غرر: عِندَ كَثْرَةِ العِثارِ و  1131

 شود. ها نيز فراوان میسرزنش
 های مشكوک ننگ است. السالم(: انجام كار( امام علی )عليه481فِعلُ الرَّيْبَۀِ عارٌ )غرر:  1135
السالم(: هر كس داخل ذبيخردان شود تحقير خواهد امام علی )عليه( 435 مَنْ دَاخَلَ السُّفهاءَ حُقِّرَ )غرر: 1133
 شد. 
السالم(: بايد روش اخالقيت با )عليه( امام علی 436لِتَكُنْ شِيمَتُكَ الوَقارَ فَمَنْ كَثُرَ خُرْقُهُ اسْتُرْذِلَ )غرر:  1134

 شود. وقار توأم باشد زيرا هر كس پرده دری نمايد پست شمرده می
( امام صادق 582/4ا صَحِبَْت فَاصْحَبْ نَحْوَکَ وَ لَا تَصَْحبَنَّ مَنْ يَكْفِيكَ فَإِّنَ ذَلِكَ مَذَلَّۀٌ لِلْمُؤْمِنِ )كافی: إِذَ 1132

شوی، با كسی همانند خودت باش! و با كسی همراه نشو كه خرجت زمانی كه با كسی همراه میالسالم(: )عليه
 است. را بدهد، زيرا اين موجب ذلّت مؤمن 

( 512/11: )مستدرکلَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ لِلْبَلَاءِ  1136
مؤمن اين حق را ندارد خود را ذليل نمايد، به حضرت گفته شد: چگونه كسی وآله(: هيعلاهللی)صلپيامبر خدا 

 دهد. ها قرار میكند؟ ايشان پاسب دادند: خود را در معرض بالا خوار میخود ر
هر كس زندگی را دوست داشته باشد السالم(: )عليه( امام صادق 343/11مَنْ أَحَبَّ الْحَيَاةَ ذَلَّ )وسائل:  1137

 خوار خواهد شد. 
السالم(: هر كس نسبت به آبرويش بخل لی )عليه( امام ع365مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَلْيَدَع المِراءَ. )نهج حكمت:  1138

 پرهيزد. به ورزد از جدل كردن می
هر السالم(: امام علی )عليه( 515/11مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ عَلَا أَمْرُهُ مَنْ مَلَكَتْهُ نَفْسُهُ ذَلَّ قَدْرُهُ )مستدرک:  1139

تسلط پيدا نمايد ارزشش  كند و هر كس نفسش بر اوكس تسلط بر خودش پيدا كند كارش رشد می
 شود. خوار می

هر كس معصيت خداوند را بكند ارزشش پست السالم(: امام علی )عليه( 186مَنْ عَصَى اهللِ ذَلَّ قَدْرُهُ )غرر:  1142
 شود. می

ری توست كبرورزيت در مقامت خواالسالم(: امام علی )عليه( 343تَكَبُّرُکَ فِی الواِليَۀِ ذُلٌّ فِی العَزْلِ )غرر:  1141
 در عزلت. 

ميل داشتن تو در بی رغبت به تو خواری السالم(: امام علی )عليه( 433رَغْبَتُكَ فِی زاهدٍ فِيَك ذُلٌّ )غرر:  1145
 است. 

 هيچ پستی مثل درخواست نيستالسالم(: امام علی )عليه( 361ال ذُلَِِّّ كَالطَّلَبِ )غرر:  1143
 شود. كسی كه از خواری ياری بطلبد، خوار میالسالم(: امام علی )عليه( 462مَنِ اسْتَنْجَدَ ذليالً ذَلَّ )غرر:  1144

وْتِهِ صِيبُهُ عِنْدَ مَمَنْ تهاوَنَ بِصَلَاتِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَۀً... أَمَّا اللَّوَاتِی تُ 1142
هر كس از مردان و زنان نسبت به نماز وآله(: هيعلاهللی)صل( پيامبر خدا 55ا )فالح: فَأُولَاهُنَّ أَنَّهُ يَمُوتُ ذَلِيلً

كند... آنهايی را كه هنگام مرگ سراغش خواهد آمد، سستی نمايد، خداوند او را مبتال به پانزده چيز می
 ادامه حديث در پيوست. ميرد. اولينشان اين است كه خوار می

 كند. پستی، حقيقتا خوار میالسالم(: امام علی )عليه( 561ۀُ )غرر: قَدْ تُزْرِی الدَّنِيَّ 1146
در بيكس بودن، السالم(: امام علی )عليه( 362لَيْسَ فِی الغُرْبَۀِ عارٌ إنَّمَا العارُ فِی الوَطَنِ اإلفْتِقارُ )غرر:  1147

 ننگی نيست، ننگی فقر در وطن است. 
 21ف  18حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1148

رنجاند، فرزندی كه والدين خود را میالسالم(: امام علی )عليه( 512/12وَلَدُ عُقُوقٍ مِحْنَۀٌ وَ لُؤْمٌ )مستدرک:  1149
 موجب رنج و پستی است. 

بی آزار والدين مجب السالم(: امام علی )عليه( 192/12الْعُقُوقُ يُعَقِّبُ الْقِلَّۀَ وَ يُؤَدِّی إِلَى الذِّلَّۀِ )مستدرک:  1122
 بركتی و منجر به خواری است. 

فخر فروشی در ثروتمندی بذر السالم(: امام علی )عليه( 372الزَّهْوُ فِی الغِنَى يُبَذِّرُ الذُّلُّ فِی الْفَقْرِ )غرر:  1121
 كارد. خواری را در فقر می

از قرض نمودن السالم(: )عليه( امام صادق 316/18 إِيَّاكُْم وَ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ هَمٌّ بِاللَّيْلِ َو ذُلٌّ بِالنّهارِ )وسائل: 1125
 بپرهيزيد زيرا آن غم شب و خواری روز است. 

به سه السالم(: )عليه( امام صادق 357/18ثَلَاثَۀٌ مَنْ عَادَاهُمْ ذَلَّ الْوَالِدُ وَ السُّلْطَانُ وَ الْغَرِيمُ )وسائل:  1123
 بكار. كس دشمنی نمودن موجب خواری است: پدر، سلطان و طل



   51آيين مهرباني 
 .1124تر اهل كار هستند تا انديشهه بيشنداشتن توان به خدمت گرفتن افرادی ك .37

 .1122نفرت خوبان .38

 مورد(  6آنچه موجب ذلّت و خواری نيست )

 1126خواری در مسير حق محور بودن. 
 1127خوار شدن در مقابل نيكوكاران. 
 1128ذلّت در مسير آموزش. 
 1129خوار نمودن خود در نماز. 
 1162احساس ذلّت هنگام ترک نزاع. 
 1161درخواست از امام، معلم و پدر. 

                                                 
السالم(: امام علی )عليه( 113/5هَلَكَ مَنْ َلْيَس لَه حكيمٌ يُرْشِدُهُ وَ ذَلَّ مَنْ لَيْسَ لَه سفيهٌ َيعْضُدُهُ )كشف:  1124

شود كسی كه كم خردی نداشته ای نداشته باشد كه رشدش دهد و خوار مینابود شده است كسی كه فرزانه
 باشد كه. در امور دنيوی. ياريش كند. 

 . 4ف  64حديث « خاص»رجوع كنيد به مستندات  1122
ه السالم( یٍّ )عليطَاعَۀُ عَلِیٍّ )عليه السالم( ذُلٌّ وَ مَعْصِيَتُهُ كُفْرٌ بِاللَّهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ يَكُونُ طَاعَۀُ عَلِ 1126

لسالم( يَحْمِلُكُمْ عَلَى الْحَقِّ فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ ذَلَلْتُمْ وَ إِنْ عَصَيْتُمُوهُ كَفَرْتُمْ ذُلًّا وَ مَعْصِيَتُهُ كُفْراً بِاللَّهِ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً )عليه ا
طاعت علی خواری و معصيت او كفر است از وآله(: هيعلاهللی)صل( پيامبر خدا 388/5بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ )كافی: 

كند كه اگر اطاعت نموديد واردار بر حقيقت میحضرت سؤال شد چگونه؟ حضرت پاسب دادند علی شما را 
 گرديد. شويد و اگر او را معصيت نموديد كافر به خداوند میخوار می

 ای عيسی! خوار اهل نيكو كاری باش! السالم(: امام علی )عليه( 138/8يَا عِيسَى ذِلَّ لِأَهْلِ الْحَسَنَۀِ )كافی:  1127
وآله(: هيعلاهللی)صل( پيامبر خدا 177/1علُّمِ ساعَۀٌ بَقِیَ فِی ذُلِّ الجَهلِ أبَداً )بحار: مَنْ لَم يَصْبِرْ عَلَى ذُلِّ التَّ 1128

 ماند. هر كس ساعتی صبر نكند بر خواری يادگرفتن در خواری نادانی الی االبد باقی می
اقب: شِعِينَ و الخاشِعُ الذَّليلُ فِی صَالتِه المُقْبِلُ إليها )منوَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصاَّلةِ وَ أنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخا 1129
امام در تفسير خاشع در آيه كمك بجوييد از صبر و نماز و نماز سنگين است السالم(: )عليه ( امام باقر52/5

 د. آورها كه خاشعند، فرمود: خاشع، كسی كه است كه در كمال ذلّت و خواری رو به نماز میمگر بر آن
خواهم كه اين ای نزاعی رخ داده است و من میگفت كه بين من و عده (السالمعليه) فردی به امام صادق 1162

شود كه اين باعث خواری است حضرت فرمود: إنَّمَا الذَّليلُ الظّالِمُ ذليل، ها كنم ولی به من گفته مینزاع را ر
 (. 152/1ستمگر است. )ورّام: 

فِی ذَلِكَ وَ لَا وَ مَنْقَصَۀٌ إِلَّا مَا كَانَ ِمنْ سُؤَالِ الرَّجُلِ لِإِمَامِهِ أَوْ عَالِمِهِ أَوْ وَالِدِهِ فَإِنَّهُ لَا ذُلَّ عَلَيْهِ  كُّلُ سُؤَالٍ ذُلٌّ 1161
هر درخواستی خواری و كاستی است مگر درخواستی كه السالم(: امام علی )عليه( 558/7: مَنْقَصَۀَ )مستدرک

 كند زيرا در اين امور خواری و كاستی نيست. ، معلمش و يا پدرش میفردی از امامش
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 مصاديق بعضی از صفات 

 مورد(  12مصاديق اخالق نيكو )
 .1165نزديك شدن آسان ديگران با فرد .4

 .1163زيبا سخن گفتن .0
 . 1164برخوردى همراه با آرامش و نشاط .2
 .1162خرسندى از مقدرات الهى .1

 .1166پرهيز از محرمات الهی .2

 .1167در پی مال حالل بودن .1
 .1168تر براى اعضاء خانوادهسازى رفاه بيشامكان، آماده در صورت .2
 .1169كريمانه خوشامد گويی نمودن .3
 .1172فروتنی نمودن .2

 .1171انس گرفتن با ديگران .42

                                                 
 . 1ف  22حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1165
 . 5ف  22حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1163
 . 3ف  22حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1164
( پيامبر خدا 822/1يَسْخَطْ. )ميزان: يُصِبْهُ لَمْنْ لَمْ إِنَّما تَفْسيرُ حُسْنِ الخُلْقِ ما أَصابَ الدُّنْيا يَرْضى وَ إِ 1162

تفسير خوش اخالقی اين است كه نسبت به آنچه از دنيا برايت پيش آمد راضی باشی و از وآله(: هيعلاهللیصل)
 آنچه برايت پيش نيامد خشمگين نباشی!

 . 1ف  21حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1166
 5ف  21حديث« خاص»ت رجوع كنيد به مستندا 1167
 . 3ف  21حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1168
های نيكو السالم(: جود و بخشش از اخالق( امام علی )عليه432إِنَّ بَذْلَ التَّحِيَّۀِ مِنْ مَحاسِنِ االخْالقِ. )غرر:  1169

 است. 
 1ف  25حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1172
 . 5ف  25يثحد« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1171
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 مورد(  49مصاديق تواضع )

، 1175ها به دست چپ برای: الف( داخل منطقه حرم شدنبرهنه نمودن پا و گرفتن كفش .1
 .1174، نماز عيد فطر و قربان، تشييع جنازه و عيادت مريض1173ب( رفتن به نماز جمعه

 .1172پرهيز از لَميدن به هنگام غذا خوردن .2
هايی با و كال لباس 1178، فاخر1177، زيبا1176های نيكوهای دنيوی مثل لباسترک زيور .3

های ، البته بدون اين كه در پرهيز از آن قصد حرام نمودن حالل1179هايی اضافیقسمت
. بلكه بهتر آن اسددت كه برای تواضددع در مقابل خداوند، از 1182خداوند را داشددته باشددد

 .1181های ديگر استفاده نمايدهای خشن زير لباسلباس
 .1185با ذهنی پاک، به شناخت واقعی درباره خود رسيدن .4

ستن در پايين مجلس .5 ش شدن از ن شنود  سب با و جايی پايين 1183خو تر از جايگاه منا
 . 1184شئوناتش

 .1182كندسالم نمودن با هركسی كه با او برخورد می .6
 .1186های بی ثمر هرچند حق با او باشدها و جدلترک كردن بحث .7
 .1187دوست ندارد او را برای پرهيزگاريش بستايند .8

 .1188دهدبا قلبی پاک نفس خود را در جايگاهش قرار می خودش را شناخته و .9

 .1189گونه برخورد نمايندای برخورد كند كه دوست دارد با او همانبا مردم به گونه .11

 .1192دهدهای بد ديگران را با خوبی پاسب میكار .11

 .1191بردخشمش را فرو می .12

 .1195نمايدديگران را عفو می .13

 .1193كندها نيكی هم میآنعالوه بر فرو نشاندن خشم، و عفوِ ديگران، به  .14

 .1196و به ويژه هنگام يادآوری نعمت 1192خصوصاً بر خاک 1194كندسجده بر زمين می .15
 .1197ای هنگام يادآوری نعمتانجام هر رفتار متواضعانه .16

 .1198اهل احتياط است .17
 .1522و انديشه برخوردار است 1199از باالترين بينش .18

 .1521غذا خوردن با زيردستان .19

 .1525خوردن نيم خورده برادر ايمانی .21

 .1523های لذيذترک خوردنی .21

 .1524چشم و صدايش فروتن است .22

 .1522در حال تعظيم داردبدنی فروتن و  .23

 .1526در قلبش احساس عظمت و هيبت خداوند را دارد .24

                                                 
بودم، حضرت وقتی به حرم  (السالمعليهكند كه مسير مدينه تا مكه را همراه با امام صادق )فردی نقل می 1175

رسيدند پياده شده و غسل نموده و دو كفششان را به دست گرفته و با پای برهنه وارد حرم شدند و بعد 
خداوند انجام دهد، خداوند از او. آثار. صد هزار فرمودند: هر كس مثل من اين كار را بخاطر فروتنی در مقابل 

 (. 398/4برد... )كافی: گناه و خطا را از بين می
فرمايند: پيامبر خدا به خاطر بزرگداشت نماز جمعه با پای برهنه به طرف نماز می (السالمعليهامام علی ) 1173
لِلَّهِ اين جايگاه خداوند است  مَوْطِنٌ هُفرمودند: إِنَّآويختند و میهايشان را به دست چپ میرفتند و كفشمی

 (. 522/86اين عمل پيامبر خدا  نشان فروتنی حضرت برای خداوند بود )بحار: 
د و شدنآويختند و با پای برهنه وارد میهايشان را به دست چپ میپنج جا كفش (السالمعليهامام علی ) 1174
های خداوند است و من دوست ها، محلاين مكان« أَنْ أَكُونَ ِفيها حَافِياً إنَّها مَوَاطِنُ لِلَّهِ فَأُحِبُّ»فرمودند: می

دارم كه در آن با پای برهنه باشم اين مواضع عبارت بودند از: روز عيد فطر، روز عيد قربان، روز جمعه، هنگام 
 (. 136/12: عيادت مريض و زمان حضور در تشييع جنازه )مستدرک

لَِك ذَ اللَّهِ يَأْكُلُ مُتَّكِئاً عَلَى َيمِينِهِ َو لَا عَلَى يَسَارِهِ وَ لَكِنْ كَانَ يَجِْلسُ جِلْسَۀَ الْعَبْدِ قُلْتُ َو لِمَ  مَا كَاَن رَسُولُ 1172َ
هنگام غذا خوردن نه به طرف  (: پيامبر خداالسالمعليه(. امام صادق )571/6. )كافی: قَالَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَل

لميد و نه به طرف چپ خود! ابو خديجه راوی حديث سؤال نمود: چرا؟ حضرت فرمود: بخاطر خود میراست 
 تواضع برای خداوند! 

 الْجَنَّۀِ یَّعَبْقَرِ  يُدْخِلَهُ أَنْ اللَّهِ عَلَى حَقّاً كَانَ وَجْهِهِ ابْتِغَاءَ وَ لِلَّهِ تَوَاضُعاً حَسَنَۀً  وَضَع ثِيَاباً وَ لِلَّهِ زِينَۀً تَرَکَ مَنْ 1176
هر كس زينت را برای خداون ترک نمايد و لباس زيبايی را وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 527/72)بحار: 

های بخاطر فروتنی برای اتو كنار بگذارد و به دنبال خوشنودی او باشد بر خداوند است كه او را داخل قسمت
 فاخر بهشت نمايد. 

: )مستدرک الْكَرَامَۀِ حُلَّۀَ كَسَاهُ فَقَدْ جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ تَوَاضُعاً عَلَيْهِ يَقْدِرُ هُوَ وَ الْجَمَالِ لُبْسَ رَکَتَ مَنْ ذَرٍّ أَبَا يَا 1177
ای تواند داشته باشد به خاطر فروتنی برهر كس لباس زيبايی را كه میوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 573/3

 پوشاند. ند بر او لباسی نيكو كه نشان تكريم اوست بر او میخداوند ترک نمايد، خداو
( پيامبر خدا 32/15)مستدرک:  النَّارِ مِنَ الْكِبْرِ لِصَاحِبِ بُدَّ لَا وَ الْكِبْرِ مِنَ  لَهُ بُدَّ فَلَا الْفَاخِرَةَ الثِّيَابَ لَبِسَ مَنْ 1178

چار كبر خواهد ورزيد و برای كسی كه همراه كبر باشد های فاخر بپوشند به ناهر كس لباسوآله(: هيعلاهللیصل)
 به چار دوزخ است. 

( حضرت به 117)مكارم:  الكِبَرِ مِنَ  ذلك فإنَّ تَفْعَلْ ال قَالَ القميصِ فَوقَ باإلزارِ يَتَوَشَّحُ الرَّجُلِ قالَ علیًّ فِی 1179
ايش به طرز خاصی پيچانده بود فرمودند: های را انداخته بود و آن را روی شانهمردی كه روی پيراهنش پارچه

 اين كار را نكن اين مصداق كبر است. 
ضَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا مِنْ طُوبَى لِمَنْ تَوَاضَع لِلَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ وَ زَهِدَ فِيمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ مِنْ غَيْرِ رَغْبَۀٍ عَنْ سِيرَتِی وَ رَفَ 1182

خوشا بحال آن كس كه برای خدا فروتنی وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 168/8ی )كافی: غَيْرِ تَحَوُّلٍ عَنْ سُنَّتِ
كند و بی رغبت نسبت به آنچيزی باشد كه خداوند حالل نموده است بدون آن كه به سيره من. كه استفاده از 

 ير دهد دور بياندازدهای دنيا را بدون آن كه سنت من را تغيهای خداوند است. پشت كند و جلوهحالل
 حديث ثوری در بحث زاهدان قالبی. ر ج  1181
 . 1ف  24حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1185
 1ف  23حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1183
تنی السالم(: از مصاديق فرو( امام صادق )عليه153/5)كافی:  شَرَفِهِ دُونَ الرَّجُلُ يَجْلِسَ التَّوَاضُع أَنْ مِنَ إِنَّ 1184

 تر از شأن اجتماعيش راضی شود. اين است كه به جايی برای نشستن پايين
 . 5ف  23حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1182
 . 3ف  23حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1186
 . 4ف  23حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1187
 1ف  24حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1188
 . 5ف  24حديث« خاص»ات رجوع كنيد به مستند 1189
 . 3ف  24حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1192
 . 4ف  24حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1191
 . 2ف  24حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1195
 . 6ف  24حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1193
( امام صادق 575/1)فقيه:  جَل وَ عَزَّ الْخُضُوع لِلَّهِ وَاضُع وَ التَّ فِی أَبْلَغُ  لِأَنَّهُ أَفْضَلُ الْأَرْضِ عَلَى السُّجُودُ 1194

ها. است چه اين كه اين رساتر در فروتنی ها و پوشيدنیاز سجده بر خوردنیالسالم(: سجده بر زمين برتر. )عليه
 و خضوع به درگاه خداوند است. 

 5ف  27حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1192 
 مِنَِنعْمَۀَ اللَّهِ عَلَيَْك وَ كُنَْت ِفی مَوْضِع لَا يَرَاکَ أَحَدٌ فَأَلْصِقْ خَدَّکَ بِالْأَرْضِ وَ إِذَا كُنْتَ فِی مَلٍَإ  إِذَا ذَكَرْتَ 1196

رِی أَنَّ ذَلِكَ غَمْزٌ النَّاسِ فَضَعْ يَدَکَ عَلَى أَسْفَلِ بَطْنِكَ وَ احْنِ ظَهْرَکَ وَ لْيَكُنْ تَوَاضُعاً لِلَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ وَ تُ
السالم(: زمانی كه به ياد نعمتی از خداوند بر خودت ( امام صادق )عليه115/8وَجَدْتَهُ فِی أَسْفَلِ بَطْنِكَ )تهذيب: 

ديد گونه ات را به زمين بچسبان و آنگاه كه بين مردم بودی بهتر آن افتادی و جايی بودی كه كسی تو را نمی
شكمت قرار داده و و پشتت را خم كنی و اين كار بايد بخاطر فروتنی در آستان  است كه دستت را پايين

شوی كه انگار فشاری را در پايين شكمت تر است و طوری ديده میخداوند انجام بگيرد كه دوست داشتنی
 حس نموده ای! 

مَۀ النِّعْ مِنَ لَهُمْ  يُحْدِثُ مَا عِنْدَ تَوَاضُعاً لَهُ دِثُوايُحْ أَنْ  عِبَادِهِ عَلَى اللَّهِ حَقِّ مِنْ فيما أنزَلَ اهللُ علی عيسی أَنَّ  1197
السالم(: از آنچه خداوند به حضرت عيسی وحی نمود اين است كه: از ( امام صادق )عليه321/11: )مستدرک

ها د آنها نعمتی را ايجاد نموجمله وظائفی كه بندگان در قبال خداوند دارند اين است كه، هر زمان برای آن
 برای او تواضع نمايند 

 السالم(: نقطه اوج دورانديشی فروتنی است. ( امام صادق )عليه322/11التَّوَاضُع )مستدرک:  الْحَزْمِ رَأْسُ 1198
زيادی  السالم(: علم دارای فضائل( امام علی )عليه172/1التَّوَاضُعُ )بحار:  فَرَأْسُهُ كَثِيرَةٍ فَضَائِلَ ذُو الْعِلْمَ إِنَّ 1199

 است كه رأس آن فروتنی است. 
السالم(: )عليه ( عن لقمان34/5)ورّام:  أسيرٌ الحَقِّ لَدَى الكَيِّسَ فإنَّ الناسِ أعْقَلَ تَكُنْ تَواضَعْ لِلْحَقِّ بُنَیَّ  يا 1522

 ای فرزندم! برای حق تواضع كن تا عاقلترين مردم باشی زيرا كسی كه زرنگ است نزد حق اسير است. 
-یصل)( پيامبر خدا 331/16: الْجَنَّۀُ )مستدرک إِلَيْهِ اشْتَاقَتْ مَعَهُمُ أَكَلَ التَّوَاضُعِ فَمَنْ مِنَ مَع الخُدَّامِ أَكْلُالْ 1521
ها هم غذا شود بهشت ها از مصاديق تواضع است، چه اين كه هر كس با آنهم غذا شدن با خادموآله(: هيعلاهلل

 مشتاق او خواهد شد. 
( امام رضا 152/15)وسائل:  الْبَتَّۀَ الْجَنَّۀَ اللَّهُ التَّوَاضُعَ دَخَلَهُ بِهِ ُيرِيدُ الْمُؤْمِنِ أَخِيهِ  سُؤْرِ مِنْ شَرِبَ نْمَ 1525

السالم(: هر كس بخاطر فروتنی نيم خورده برادر ايمانيش را بنوشد خداوند او را بطور حتم داخل بهشت )عليه
 نمايد. می

 ای را در مسجد قبا افطار نمودندغروب پنج شنبه وآله(هيعلاهللیصل)السالم(: پيامبر خدا ليهامام صادق )ع 1523
و فرمودند: آيا نوشيدنی هست؟، شخصی برای حضرت ظرف نسبتاً بزرگی از شير كه خامه آن گرفته شده بود 

دور نموده و سپس  هان گذاشتند سريع آن راو با عسل مخلوط شده بود آورد، حضرت وقتی ظرف را بر د
 دو نوشيدنی. عسل و« شَرَابَانِ يُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا مِنْ صاحِبِهِ لَا أََِشْرَبُهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ وَ لَكِنْ أَتَوَاضَعُ لِلَّهِ»فرمودند: 

داوند خكنم و لكن برای نوشم و آن حرام هم نمیتوان به يكی از اين دو اكتفاء نمود، من آن را نمیشير. كه می
 ( 151/5كنم. )كافی: فروتنی می

 1ف  22حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1524
 . 5ف  22حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1522
 . 3ف  22حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1526



  53 مستندات

 

 .1527شرمسار است  .25

 .1528در نماز همه توجهش به خداوند است .26

 .1529راه رفتن با عصا .27

 .1512اخالق نيكو .28

 .1511جوشداز قلبش حكمت می .29

 .1515تراشدموی سرش را می .31

 .1513شودسوار بر مركب پست می .31

 .1514نشيندبه جای صندلی روی زمين می .32

 .1512خوردبه جای تخت روی زمين غذا می .33

 .1516دوشدوسفند را میبا دست خود گ .34

 .1517كنددعوت افراد زير دست را قبول می .35

 .1518زندكفش و لباسش را خودش وصله می .36

ست .37 ساس ناتوانی ني سته1519فروتنی او بر ا  1552های دنيوی، نزد غير مؤمن، لذا برای خوا
كرنش نكرده و  1555و يا هركسدددی كه وضدددع بهتری از نظر مادی دارد 1551يا ثروتمندو 

 .  1553دهدخود را ضعيف و ناتوان نشان نمی

 .1554كندبا فقرا و طبقه تهيدست جامعه مخلوط شده و همنشينی می .38

 .1552كنددر تن خود احساس خستگی در طاعات نمی .39

 .1556آوردسطح زندگی برادر ايمانيش را همسطح با زندگی خود باال می .41

 .1557ترک فخر فروشی به خاطر حتی امور ارزشی .41

 .1558شستن پای شاگردان و مريدان .42

 .1559تر به واليتتمسك هر چه بيش .43

 .1532رنگ نكردن مو و به استقبال پيری رفتن .44

 .1531كار نمودن در منزل مثل جارو نمودن .45

 .1535پرهيز دادن افراد از اين كه پشت سر انسان حركت نمايند .46

 .1533تكبر با متكبرين .47

 .  1534اجتماعی خريدن اجناسی برای منزل و آوردن آن شخصا به خانه با هر موقعيت .48

 .1532های خداوند مانند آن كه زيبارويی پرهيز از زنا كندسوء استفاده نكردن از نعمت .49

                                                 
 . 4ف  22حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1527
( 364/81حار: )ب رَبِّه عَلَى كُلِّهِ بِقَلْبِهِ الْعَبْدُ يُقْبِلَ أَنْ وَ الصَّلَاةِ لتَّوَاضُع فِیالْخُشُوع قَالَ: ا مَا وَ اللَّهِ رَسُولَ يَا قِيلَ 1528

سؤال شد كه خشوع چيست؟ حضرت پاسب دادند: فروتنی در نماز و اين كه  وآله(هيعلاهللیصل)از رسول خدا 
 بنده همه قلبش را به او معطوف كند. 

راه رفتن با عصا از مصاديق وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 534/73التَّوَاضُع )بحار:  مِنَ الْمَشْیُ مَع الْعَصَا 1529
 تواضع است. 

السالم(: خوش اخالقی مؤمن مصداق ( امام علی )عليه568/74التَّوَاضُع )بحار:  مِنَ الْمُؤْمِنِ خُلُقِ حُسْنُ 1512
 فروتنی است. 

 تَعْمُرُ لَا وَ الْمُتَوَاضِع قَلْبِ  فِی تَعْمُرُ الْحِكْمَۀُ فَكَذَلِكَ الصَّفَا فِی يَْنبُتُ لَا وَ السَّهْلِ فِی نْبُتُالزَّرْ عَ يَ إِنَّ  هِشَامُ يَا 1511
كشتزار در دشت است نه بر سنگ صاف وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 311/72)بحار:  الْجَبَّارِ الْمتكبّر قَلْبِ فِی

 شودشود و در قلب متكبّر ستمگر آباد نمیمتواضع آباد میهمچنين حكمت در قلب 
( 191/4)كافی:  جَل وَ عَزَّ لِلَّهِ تَوَاضُعاً رَأْسَكَ قَالَ اهللُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی )فِی أعمالِ مِنَی خِطاباً آلدمَ(: فَاحْلِقْ 1515

 طر تواضع به من بتراش. خداوند در ضمن تعليم اعمال مِنی به حضرت آدم فرمود: موی سرت را به خا
ترين هديه دوست داشتنیوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 495/11)وسائل:  الْحُمُرُ إِلَیَّ الْمَطَايَا أَحَبَّ إِنَّ 1513

 نزد من االغ است. 
 1ف  26حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1514
 . 5ف  26حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1512
 . 3ف  26حديث« خاص»ستندات رجوع كنيد به م 1516
 . 4ف  26حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1517
 . 1ف  27حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1518
-( امام علی )عليه592/11: مَنْقَصَۀٍ )مستدرک غَيْرِ تَوَاضَع مِنْ وَ النَّاسِ عُيُوبِ عَنْ عَيْبُهُ شَغَلَهُ لِمَنْ طُوبَى 1519

كه عيوب خودش او را از پرداختن به عيوب ديگران باز داشت است و بدون آن كه  السالم(: خوشا بحال كسی
 كند. نقصی داشته باشد تواضع می

السالم(: ( امام علی )عليه395/75)بحار:  دِينِه ثُلُثَا ذَهَبَ شَيْئاً دُنْيَاهُ مِنْ  لِيُصِيبَ تَوَاضَع لَهُ وَ ذِمِّيّاً أَتَى مَنْ 1552
است. بيايد و برای اين كه به چيزی از دنيا . كافری كه تحت حمايت حكومت اسالمی هر كس نزد كافر ذمی

 برسد نزد او فروتنی نمايد، دوسوم دينش رفته است. 
السالم(: هر كس نزد ثروتمندی ( امام علی )عليه172/72)بحار:  دِينِه ثُلُثَا ذَهَبَ فَتَوَاضَع لِغِنَاهُ غَنِيّاً أَتَى مَنْ 1551

 نزد او برای ثروتش فروتنی نمايد دوسوم دينش را از دست داده است. بيايد و 
السالم(: ( امام صادق )عليه89/72)بحار:  دِينِه ثُُلثَا ذَهَبَ يَدَيْهِ  فِی مَا طَلَبَ فَتَخَشَّع لَهُ مَيْسَرَةٍ ذَا أَتَى مَنْ 1555

نمايد دوسوم دينش را از كف داده هر كس نزد كسی كه توان مالی دارد برای رسيدن به آنچه دارد فروتنی 
 است. 

السالم(: ( امام صادق )عليه348/13)بحار:  دِينِهِ ثُلُثَا ذَهَبَ فَقَدْ دُنْيَاهُ مِنْ  لِيُصِيبَ فَتَضَعْضَع لَهُ غَنِيّاً أَتَى مَنْ 1553
د دوسوم هر كس نزد ثروتمندی آمده و خود را درد مند و مستمند نشان دهد تا از دنيای او بهره مند شو

 دينش را از دست داده است. 
 خَالَطَ  وَ الرَّحْمَۀِ وَ الْفَقْرِ أَهْلَ جَالَسَ وَ مَنْقَصَۀٍ غَيْرِ تَوَاضَع مِنْ وَ النَّاسِ عُيُوبِ عَنْ عَيْبُهُ  شَغَلَهُ لِمَنْ طُوبَى 1554
شا بحال كسی كه عيوب خودش او را از السالم(: خو( امام علی )عليه592/11: )مستدرک الْمَسْكَنَۀِ وَ الذُّلِّ أَهْلَ

ها كه پرداختن به عيوب ديگران باز داشت است و بدون آن كه نقصی داشته باشد تواضع كند. وبا فقراء و آن
 ها كه خوار و مستمندند معاشرت نمايد. ترحم برانگيزند همنشينی نمايد و با آن

السالم(: هر كس برای ( امام علی )عليه72/ 92)بحار:  اللَّه طَاعَۀِ مِنْ بَدَنُهُ يَسْأَمْ لَمْ لِلَّهِ تَوَاضَع قَلْبُهُ مَنْ 1552
 شود. خداوند فروتنی نمايد بدنش از طاعت او خسته نمی

 وَ  لْفَقِيرِا الْمُؤْمِنِ بِأَخِيهِ نَفْسَهُ سَاوَى عَظَمَتِی الْمُتَوَاضِع لِجَلَالِ هَذَا عَبْدِی تَرَوْنَ مَا قالَ اهللُ تَعالَی لِمَالئِكَتِهِ: أَ 1556
خداوند به فرشتگانش وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 328/71تَوَاضُعا )بحار:  ازْدَادَ إِلَّا بِرّاً بِهِ يَزْدَادُ لَا فَهُوَ بَسَطَهُ

ينی د ای را كه برای جلوه عظمتم فروتنی نموده است و خودش را با برادربينيد اين بندهفرمايد: آيا نمیمی
ش كند مگر اين كه تواضعفقيرش مساوی نموده است و به زندگی او وسعتی بخشيده؟! و به او هيچ خوبی نمی

 شود؟! تر میبيش
تَوَاضَع  وَ قَوْمِكَ عَلَى فَخْراً إِيَّاکَ عِيَادَتِی تَجْعَلْ لَا صَعْصَعَۀُ يَا فَقَالَ صُوحَانَ بْنَ صَعْصَعَۀَ الْمُؤْمِنِينَ عَادَ أَمِيرَ إِنَّ 1557
السالم(: امام به زيارت يكی از اصحابشان رفتند و به او فرمودند: ( امام رضا )عليه92/15: )مستدرک يَرْفَعْكَ لِلَّهِ

 بخاطر عيادتی كه از تو كردم نزد خويشانت فخر نفروش و برای خداوند فروتنی كن تا خداوند تو را باال ببرد. 
د: ها گفتنريون فرمودند: من حاجتی دارم آن را برايم برآورده سازيد! آنعيسی حضرت عيسی روزی به حوا 1558

تند ها گفها نمودند؛ آنحاجتت برآورده است ای روح اهلل! سپس حضرت بلند شدند و شروع به شستن پای آن
 الْعَالِمُ  بِالْخِدْمَۀِ لنَّاسِا أَحَقَّ كه ما سزاوارتريم به اين كه اين كار را برای شما انجام دهيم حضرت فرمودند: إِنَّ

سزاوارترين مردم به خدمت نمودن عالم است، من اين چنين فروتنی نمودم تا شما بعد از من در ميان مردم 
 (. 37/1اين چنين فروتنی نماييد. )كافی: 

 لَّكُ تُفْلِحْ مُحَمَّدٍ آلِ وَ بِالتَّوَاضُع لِمُحَمَّدٍ مْنِیفَعَظِّ الشَّجَرَةِ بَِأكْلِ عَصَْيتَنِی آلِدَمَ أنْتَ قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ 1559
( 125/7ائل: )وس الْفَلَاحِ كُلَّ فَأَفَْلحَ بِهِمْ فَدَعَاهُ لِذَلِكَ الطَّيِّبِينَ آلِهِ وَ بِمُحَمَّدٍ فَادْعُنِی الزَّلَّۀِ وَصْمَۀُ عَنْكَ زَالَتْ وَ الْفَلَاحِ

خداوند به حضرت آدم فرمود: تو با خوردن. ميوه. آن درخت، معصيت من را وآله(: هيعلاهللیصل)پيامبر خدا 
نمودی لذا من را بزرگ بشمار با فروتنی نمودن برای محمد و آل محمد تا به همه رستگاری برسی و عالمت 

خواند و به لغزشت زدوده شود، من را بخاطر اين منظور به محمد و آل پاک او بخوان و آدم خداوند را به آنان 
 همه رستگاری رسيد. 

برای وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 152/18: نهج )شرح لَكم خيراً بالتواضُعِ لَكانَ الشَّيْبَ اسْتَقْبَلْتُم لَوِ 1532
 تر دارد اگر پيری را با فروتنی استقبال نماييد. شما خير بيش

هيزم آورده و از چاه منزل آب كشيده و )منزل را( جاروب  (: امير مؤمنان برای خانهالسالمعليهامام صادق ) 1531
 (86/2پخت. )كافی: ساخت و نان مینمود و خمير مینمود و فاطمه آرد میمی

اه ای با حضرت پياده ررفتند و عدهفرمايند: امير المؤمنين سواره به سمتی میمی (السالمعليهامام صادق ) 1535
 :ها گفتند: نه، دوست داريم با شما حركت كنيم، حضرت فرمودندد؟ آنافتادند حضرت فرمودند: كاری داري

زيرا همراه شدن پياده با سواره باعث  فَإِنَّ مَشْیَ الْمَاشِی مَع الرَّاكِبِ مَفْسَدَةٌ لِلرَّاكِبِ وَ مَذَلَّۀٌ لِلْمَاشِیبرگرديد! 
 (. 242/6)كافی: فاسد شدن سواره است و خواری پياده. 

السالم(: تكبر با متكبّرين ( امام علی )عليه598/52نهج:  )شرح التواضُعُ بِعَينِهِ هُوَ المتكبّرينَ عَلَى رُالتَّكَبُّ 1533
 عينِ تواضع است. 

هر كس متاع وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 7/15: )مستدرک الْكِبْرِ مِنَ بَرِئَ فَقَدْ بِضَاعَتَهُ حَمَلَ مَنْ 1534
 شود. همراه ببرد. نه فرزند و يا خادمش. از كبر ايمن می خريداری شده خودش

 نْ مِ كَانَ تَوَاضَع لِلَّهِ ثُمَّ يَشِينُهُ مَع مَوْضِع لَا حَسَنَۀٌ صُورَةٌ  لَهُ كَانَ عَبْدٍ أَيُّمَا قَالَ جَعْفَرٍ قَالَ أَبِی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ 1532
( هر كس صورتی زيبا داشته 581/2)بحار:  سِفَاح فِيهِ  ضُرِبَ يَكُونُ لَا قَالَ شِيُنهُيَ مَوْضِع لَا مَا قُلْتُ قَالَ اللَّهِ خَالِصَۀِ

باشد و جای از زشتی در او نباشد و بعد برای خداوند فروتنی نمايد از خاصان درگاه خواهد بود، شخصی سؤال 
 اشد. دهند: در او هيچ قسم از زنا نبكند: منظور از جای زشت چيست؟ حضرت پاسب میمی



   51آيين مهرباني 
 مورد(  51های خاص )مصاديق هدايت

سان شد را برای همه ان ست چه اين كه به همه عقل داده و ها خداوند زمينه ر فراهم نموده ا
ست و در اين ميان آن ستاده ا ستفاده را از عقل و وحی را به كمك عقل فر شترين ا ها كه بي

مند خواهند وحی يعنی همان هدايت عام خداوند بنمايند از هدايت خاص و ويژه او نيز بهره
 باشد: های خاص عناوين ذيل میشد. مصاديق هدايت

و  1537در نتيجه اسددتعداد باالی پذيرش اسددالم 1536تميز دادن سددخنان معروف از منكر .1
و لذا صددميم  1539و در نهايت شدديفتگی به مكتب تشدديع 1538فهم دقيق دين و باور آن

 . 1542دلش حق را دريافته و گفتار و رفتارش آينه اين دريافت گشته است
 .1543و جود و بخشش به او 1545، در نتيجه الهام قناعت1541بی رغبت شدن به دنيا .2
شنا گرديدن به عيوب خود .3 شد 1544آ  1542و قبول نمودن آن، هر چند با سرزنش همراه با

هايش غافل های خود اسددت، و از خوبیهان و زشددتیين اسدداس مدام متوجه گناو بر ا
 .1546شودمی

خاطر گنا .4 يا ب فار  1547هانكيفر ديدن در دن بد و اسدددتغ مدام از گناهش پوزش بطل تا 
 .1548نمايد

 .1549ديدن جايگزين )فرزند( قبل از مرگ .5
 .1522به راحتی انفاق نمودن .6
 .1521های خير اوهای قدردان، از كاربهره بردن تنها انسان .7
 .1523و كاهش يافتن زمينه فريفتگی دنيوی 1525های جلوی سرريزش مو .8
 .1524دارای حسن تدبير در امور اقتصادی .9

 .1522وارد شدن مهمان بر او .11
، خصددوصدداً حرام خوری و 1527و هوسددبار 1526های زشددتانجام كارفرصددت نيافتن برای  .11

 . 1528شهوترانی
 .1529های غافلناخرسندی زياد از همنشينی با انسان .12
 .1562موعظه مداوم وجدان .13
 .1561ها بيرون آورده و به لوازم ذكر، پايبند سازددست يابی به مرشدی كه او را از غفلت .14
 .1565برخورداری از دلی حزين و غمگين آنگونه كه از خوف خداوند بگريد .15
 .1563ای تزلزل ناپذيرداشتن انديشه .16
 .1564های نيكدوام در رفتار .17
 .1562كم خوراكی .18
 .1566كم خوابی .19
 . 1567كم حرفی  .21
و ديدار فرشته مرگ در قالب صورتی  1568هادر آخر، رسيدن مرگ در حال بهترين عمل .21

 .1569بسيار زيبا

                                                 
ِه ا أَنْكَرَهُ ثُمَّ يَقْذِفُ اللَّهُ فِی قَلْبَِِإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بَِعبْدٍ خَيْراً طَيَّبَ رُوحَهُ فَلَا يَسْمَع مَعْرُوفاً إِلَّا عَرَفَهُ وَ لَا مُنْكَراً إِلَّ 1536

ند زمانی كه بخواهد به كسی خوبی كند، السالم(: خداو( امام صادق )عليه162/1كَلِمَۀً يَجْمَع بِها أَمْرَهُ )كافی: 
شنود مگر اين كه برايش آشنا است و هيچ سخن ای را نمیروحش را پاک نموده و لذا هيچ حرف پسنديده

مورات دهد كه اشنود مگر اين كه برايش ناآشنا است و بعد خداوند در قلبش سخنی را قرار میناپسندی را نمی
 اخرويش را سامان دهد. 

( هر كس را كه خداوند بخواهد هدايت. خاص. 152رِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِساْلمِ )انعام: مَنْ يُ 1537
 گشايد. اش را برای اسالم مینمايد سينه

السالم(: خداوند امام علی )عليه( 199/7إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً فَقَّهَهُ فِی الدِّينِ وَ أَلْهَمَهُ الْيَقِينَ )مستدرک:  1538
 نمايد. زمانی كه بخواهد به كسی خوبی كند، به او فهم دين را داده و باور را به او الهام می

أَرَادَ بِعَبْدٍ  لَّهَ إِذَا إِنَّ العَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَدْعُو النَّاسَ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ لَا يَا فُضَيْلُ 1539
( شخصی از حضرت سؤال نمود 167/1ها )كافی: خَيْراً أَمَرَ مَلَكاً فَأَخَذَ بِعُنُقِهِ فَأَدْخَلَهُ ِفی هَذَا الْأَمْرِ طَائِعاً أَوْ كَارِ

ی وبكه آيا مردم را دعوت به تشيع بنماييم؟ حضرت پاسب دادند: خير! خداوند زمانی كه بخواهد به كسی خ
دهد كه گردن اين فرد را گرفته و او را خواسته و يا ناخواسته داخل اين مسئله ای را دستور میكند، فرشته

 نمايد. 
يْهِ عَقَدَ قَلْبَهُ عَلَهُ بِالْحَقِّ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً شَرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَإِذَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ أَنْطَقَ لِسَانَ 1542

ش االسالم(: بدانيد خداوند زمانی كه بخواهد به كسی خوبی كند، سينه( امام صادق )عليه13/8فَعَمِلَ بِهِ )كافی: 
خورد نمايد و زمانی كه اين چنين نمود زبانش به حق سخن گفته و قلبش بر آن گره میرا برای اسالم باز می
 نمايدو طبق آن عمل می

 1ف  28حديث« خاص»وع كنيد به مستندات رج 1541
( امام علی 535/12: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً أَلْهَمَهُ الْقَنَاعَۀَ فَاكْتَفَى بِالْكَفَافِ وَ اكْتَسَى بِالْعَفَافِ )مستدرک 1545

نمايد لذا به مقداری كه السالم(: خداوند زمانی كه بخواهد به كسی خوبی كند، قناعت را به او الهام می)عليه
 كند و پاكی شكم را در برميسازد. بس است بس می

زمانی كه خداوند  (:السالمعليه)( امام علی 421/2هانالبر. )إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِی عَبْدٍ حَاجَۀٌ ابْتَلَاهُ بِالْبُخْلِ 1543
 نمايد. خاصيتی در بنده ای نبيند او را مبتال به بخل می

 . 3ف  28حديث« خاص»كنيد به مستندات رجوع  1544
به يكی از اصحابشان نوشتند: فالنی را سرزنش نما و به او بگو: إِذَا أَرَاَد اللَّهُ بِعَبٍْد  (السالمعليه) هادیامام  1542

خَيْراً إِذَا عُوتِبَ قَبِلَ خداوند زمانی كه بخواهد به كسی خوبی كند، هروقت مورد سرزنش واقع شود قبول 
 (. 18/7مايد. )وسائل: نمی

 1ف  29حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1546
السالم(: خداوند ( امام صادق )عليه442/5إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِعَبْدٍ خَيْراً عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَتَهُ فِی الدُّنْيَا )كافی:  1547

 كنددنيا شتاب میزمانی كه بخواهد به كسی خوبی كند، در عقوبت نمودنش در 
-( امام صادق )عليه425/5إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً فَأَذْنَبَ ذَنْباً أَتْبَعَهُ بِنَقِمَۀٍ وَ يُذَكِّرُهُ الِاسْتِغْفَارَ )كافی:  1548

كند و ه میالسالم(: خداوند زمانی كه بخواهد به كسی خوبی كند، زمانی كه گناه نمود او را مبتال به باليی ك
 شود. به او استغفار نمودن را يادآور می

السالم(: ( امام رضا )عليه481/3إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً لَمْ يُمِتْهُ حَتَّى يُرِيَهُ الْخَلَفَ )فقيه:  1549
 بيند. جانشينش را در زندگی میميرد مگر آن كه خداوند زمانی كه بخواهد به كسی خوبی كند، نمی

( 52/5هُ بِالزَّكَاةِ )وسائل: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً بَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكاً مِنْ خُزَّانِ الْجَنَّۀِ فَيَمْسَحُ صَدْرَهُ وَ يُسَّخِی نَفْسَ 1522
هشت ای از گنجينه داران بكند، فرشتهخداوند زمانی كه بخواهد به كسی خوبی وآله(: هيعلاهللیصل)پيامبر خدا 

 اش كشيده و نفْسش را سخاوتمند سازد. فرستد تا دستی به سينهمی
( پيامبر خدا 349/4: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبٍْد خَيْراً جَعَلَ صَنَائِعَهُ وَ مَعْرُوفَهُ عِنْدَ مُسْتَحِقِّی الصَّنَائِع )مستدرک 1521

های خوبش را برای كسانی كه استحقاق وند زمانی كه بخواهد به كسی خوبی كند، كارخداوآله(: هيعلاهللیصل)
 دهد. ها را دارند قرار میآن

(: السالم( امام علی )عليه32/23ها أَنَا ذَا )بحار: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً رَمَاهُ بِالصَّلَعِ فَتَحَاتُّ الشَّعْرُ عَنْ رَأْسِهِ وَ  1525
ريزاند توجه داشته باشد كه من اين های جلوی سرش را میخداوند زمانی كه بخواهد به كسی خوبی كند، مو

 گونه ام. 
( 191/4)كافی:  جَل وَ عَزَّ لِلَّهِ تَوَاضُعاً رَأْسَكَ قَالَ اهللُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی )فِی أعمالِ مِنَی خِطاباً آلدمَ(: فَاحْلِقْ 1523

 فرمود: موی سرت را به خاطر تواضع به من بتراش.  من تعليم اعمال مِنی به حضرت آدمخداوند در ض
السالم(: خداوند ( امام علی )عليه566/51: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً أَلْهَمَهُ الِاقْتِصَادَ وَ حُسْنَ التَّدْبِيرِ )مستدرک 1524

 نمايدوی و تدبير نيكو را به او الهام میزمانی كه بخواهد به كسی خوبی كند، ميانه ر
( 528/33الْبَيْتِ )مستدرک: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً أَهْدَى لَهُمْ هَدِيَّۀً الضَّيْفُ يَنْزِلُ بِرِزْقِهِ وَ يَرْتَحِلُ بِذُنُوبِ أَهْلِ  1522

يهمانی فرستد، مخوبی كند، برايش هديه می خداوند زمانی كه بخواهد به كسیوآله(: هيعلاهللیصل)پيامبر خدا 
 شود. ها خارج میهان آنبا روزی خودش بر اهل منزلی وارد شده و با گنا

السالم(: خداوند ( امام علی )عليه33/97َِ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا يَكْرَهُ وَ وَفَّقَهُ لِطَاعَتِهِ )بحار:  1526
فيق نمايد و تونی كه بخواهد به كسی خوبی كند، بين او و بين آنچه از آن ناخرسند است فاصله ايجاد میزما

 دهد. طاعتش می
السالم(: خداوند زمانی ( امام علی )عليه526/52نهج:  إذا أرادَ اهلل بعبدٍ خيراً حالَ بينَه و بينَ شَهْوتِه )شرح 1527

 اندازد. و شهوتش فاصله میكه بخواهد به كسی خوبی كند، بين او 
السالم(: خداوند ( امام علی )عليه399إذا أرادَ اهللُ بعبدٍ خيراً أَعَفَّ بطنَه عَنِ الطَّعامِ و فَرْجَه عَنِ الحرامِ )غرر:  1528

 دارد. زمانی كه بخواهد به كسی خوبی كند، شكمش را و شهوتش را از حرام باز می
 . 5ف  29ثحدي« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1529
خداوند وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 357/72إذا أرادَ اهللُ بعبدٍ خيراً جَعَلَ لَه واعظِاً مِنْ قلبِه )بحار:  1562

 دهد. زمانی كه بخواهد به كسی خوبی كند، برايش موعظه گری از درونش قرار می
( پيامبر خدا 1/ 584الِحاً أِنْ نَسَِى ذَكَّرَهُ وَ أِْن ذَكَرَ أعانَهُ. )عوالى: أِذا أَرادَ اللّهُ بَِعبْدٍ خَيْراً جَعَلَ لَهُ وَزيراً ص 1561

سازد كه اگر خداوند را وقتی خداوند بخواهد به كسی خوبی كند فردی را همراهش میوآله(: هيعلاهللیصل)
 را ياری كند.  فراموش نمود به يادش بياورد و زمانی هم كه به ياد او بود، برای اطاعت از خداوند او

نَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً نَصَبَ فِی قَلْبِهِ نَائِحَۀً مِنَ الْحُزْنِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ كُلَّ قَلْبٍ حَزِينٍ وَ إِ 1565
وقتی خداوند وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 76/59بَكَى مِنْ خَشْيَۀِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ إِلَى الضَّرْعِ )وسائل: 

های اندوگين را دوست دهد لذا خداوند قلبای از اندوه قرار میبخواهد به كسی خوبی كند، در قلبش زمزمه
 دارد و اگر شير به پستان برگشت هر كس هم كه از خوف خداوند بگريد به دوزخ خواهد رفت. 

 . 1ف  62حديث «خاص»رجوع كنيد به مستندات  1563
 . 5ف  62حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1564
 . 1ف  61حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1562
 . 5ف  61حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1566
 . 3ف  61حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1567
السالم(: ( امام علی )عليه181سَنِ عَمَلِه )غرر: إنَّ اهللَ سبحانَه إذا أرادَ بعبدٍ خيراً وَفَّقَهُ إلنفاذِ أَجَلِه فی أحْ 1568

دهد كه مرگش وقتی برسد كه در اش خوبی نمايد، او را توفيق میههر زمان كه خداوند سبحان بخواهد به بند
 حال انجام بهترين كار است. 

رسيد ، از او پزمانی كه به منزل خويش برگشت، صورت زيبايی را ديد كه تا حال نديده بود حضرت ابراهيم 1569
كيستی؟، پاسب داد: منم فرشته مرگ، گفت: سبحان اهلل! كيست كه از نزديك شدن به تو و ديدارت با اين 
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 مورد(  11مصاديق سخن زيبا )

 با: 1572قابليت برای فهم عموم ، 
o 1571ايجاد يك نظم منطقی  . 
o 1575عدم استفاده از الفاظ سنگين. 
 با 1573اعتدال در ميزان سخن : 

o 1574های بی ثمر و الفاظ كم معناحذف حاشيه  . 
o 1572های رنج آورحذف تكرار . 
o 1576استفاده نيرومندانه از گستره كلمات جهت تأثيرگذاری در مخاطب. 

 با: 1577گويدآگاهی كامل گوينده نسبت به آنچه می ، 
o 1578دانداعتراف به آن قسمت از مطالبی كه نمی  . 
o 1579اقض گويیپرهيز از تن  . 
o  1582همراه با مكث و تفكر. 
o 1581محكم و مستدل  . 
  :جذّابيت سخن با 

o 1585هماهنگی سخن با عمل گوينده. 
o 1584مثل: مرحبا )آفرين( 1583استفاده از كلمات مهرانگيز  . 

 مورد( 9آثار سخن زشت )
 گويی نمودن: و پيوسته ياوه 1582، و مدام اين و آن را نفرين كردنبد سخن گفتن

 .  1586آوردارزش فرد را پايين می .1
 .  1587كنددوستی را فاسد می .2
 .1588شودموجب خستگی روحی همنشين می .3
 .1589گرددهانت به مافوق میباعث ا .4
 .  1592اندازدها میزخم بر جان دوستی .5
 .  1591سازدها را بر انسان مسلط میبهانه به دست افراد پست داده و آن .6
 .1595كندیهای بزرگوار را طرد مانسان .7

 .1593سازدبركت رزق انسان را از بين برده و زندگی را با مشكل همراه می .8

 .1594شودامورات زندگی به خود فرد واگذار شده و كمك خداوند از انسان دريغ می .9

                                                 
صورتی كه داری بدش بيايد؟! عزراييل پاسب داد: ای دوستِ رحمان! هر زمان كه خداوندِ سبحان بخواهد به 

 (. 38: تد. )عللفرساش خوبی نمايد، من را با اين صورت به سراغش میهبند
السالم(: رساترين كالم ( امام علی )عليه512أبلَغُ البالغَۀِ ما سَهُلَ فی الصَّواب مجازُه و حُسْنُ إيجازِه )غرر:  1572

 بليغ، سخنی است كه. فهم. به آسانی در رسيدن به معنا از آن گذر نموده و اختصار نيكويی داشته باشد. 
السالم(: نيكوترين ( امام علی )عليه512نُ النِّظامِ و فَهِمَهُ الخاصُّ و العامُّ )غرر: أحْسَنُ الكالمِ ما زانَه حُسْ 1571

 سخن چيزی است كه تركيب بندی زيبا، او را زينت داده و خاص و عام او را بفهمند. 
السالم(: نيكوترين عليه( امام علی )512هانَ )غرر: أحْسَنُ الكالمِ ما ال تَمُجَُِّه اآلذانُ و ال يُتْعِبُ فَهمُه األذ 1575

 ها را به زحمت نياندازد. سخن چيزی است كه گوش را آزار نداده و فهمش ذهن
السالم(: بهترين سخن چيزی است كه نه. كسی ( امام علی )عليه512خيرُ الكالمِ ما ال يُمِلُّ و ال يُقِلُّ )غرر:  1573

 را. خسته كند و نه. چيزی را. كم بگذارد. 
( امام علی 515تَبْسُطُ حواشِيَه و تَنْقُصُ معانِيَه فال يُرَى لَه أَمَدٌ و ال يَنْتَِفعُ بِه أَحَدٌ )غرر:  كثرةُ الكالمِ 1574

توان هايش را گسترش داده و از معانيش كاسته است لذا برای آن نه پايانی میالسالم(: سخن زياد حاشيه)عليه
 برد. ديد و نه كسی از آن سود می

السالم(: ( امام علی )عليه515یِّ تَكرارُ الكالمِ عندَ المُناظَرَةِ و كثرةِ التَّبَجُّحِ عندَ المحاوَرَةِ )غرر: عالمۀُ العَ 1572
های عادی مدام تكرار مداوم سخن هنگام مناظره است و همچنين به هنگام گفتگو -علمی  -نشان ضعف 

 هات نمودن به امور كوچك است. مبا
( امام علی 515یْ سُوءٍ هما اإلكثارُ و اإلقاللُ فاإلكثارُ هَذْرٌ و اإلقاللُ عَیٌّ و حَصْرٌ )غرر: الكالمُ بينَ خَلَّتَ 1576

السالم(: سخن، بين دو خصلت زشت گرفتار است: كم گويی و زياده گويی، زياده گويی ياوه گويی است )عليه
 و كم گويی ناتوانی و محدوديت است

السالم(: در آنچه سازكار. ( امام علی )عليه512اكثرَ الحقِّ فی ما تَنكرون )غرر:  ال تقولوا فيما التَعرِفونَ فإنَّ 1577
 كنيد. تر حق در آن اموری است كه شما آن را رد میيابيد سخن نگوييد زيرا بيشبا فكر خود. نمی

را ترک  «دانمنمی»كس  السالم(: هر( امام علی )عليه522أُصِيبَتْ مَقاتِلُه )غرر:  «ال أدرِی»مَن تَرَکَ قولَ  1578
 های سقوطش خواهد رسيد. كند، به جايگاه

السالم(: بدترين گفتار چيزی است كه قسمتی ( امام علی )عليه515شرُّ القولِ ما نَقَضَ بعضُه بعضاً )غرر:  1579
 از آن قسمتی ديگر را نقض نمايد. 

السالم(: دقّت در گفتار فرد را ايمن از لغزش )عليه ( امام علی511التَّرَوِّی فی القولِ يُؤمِنُ الزَلَلَ )غرر:  1582
 كند. می

 السالم(: نيكوترين گفتار،. گفتاری. محكم است. ( امام علی )عليه512أحْسَنُ القولِ السِّدادُ )غرر:  1581
زی است كه السالم(: نيكوترين گفتار چي( امام علی )عليه512أحْسَنُ المَقالِ ما صَدَّقَه حُسْنُ الفِعالِ )غرر:  1585

 كردار نيكو آن را تصديق نمايد. 
الرَّحْمَۀِ بِ يَزَلْ فى ظِلِّ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَمْدُوداً عَلَيْهِ مَنْ أَكْرَمَ أَخاهُ المُسْلِمِ بِكَلِمَۀٍ يَلْطُفُهُ بِها وَ مَجْلِسٍ يُكْرِمُهُ بِهِ لَمْ  1583

هر كس برادر مسلمانش را به سخنی مورد لطف وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 11ما كانَ فى ذلِكَ. )نوادر: 
قرار دهد و در مجلسی او را احترام نمايد پيوسته تا زمانی كه در اين وضعيت باشد در سايه بلند خداوندی 

 مورد رحمت است. 
السالم(: هر كس ( امام صادق )عليه78دقۀ: مَنْ قالَ لِأَخيهِ مَرْحَباً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَرْحَباً إِلى يَوْمِ القِيامَۀِ. )مصا 1584

 نويسد. به برادری دينيش بگويد: آفرين! خداوند برای او تا قيامت آفرين می
درست نيست كه دوستی وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 5784/4اليَنْبَغى لِصَديقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً. )ميزان:  1582

 مدام نفرين كند. 
السالم(: زشتی سخن ارزش فرد را ( امام علی )عليه553طِقِ يُزْرى بِالقَدْرِ وَ يُفْسِدُ األُخُوَّةَ. )غرر: سُوءُ المَنْ 1586

 كند. پست نموده و دوستی را خراب می
 همان 1587
شين را السالم(: ياوه گويی زياد همن( امام علی )عليه514كَثْرَةُ الهَذْر تَمَلُّ الجَليسَ وَ تُهينُ الرَّئيسَ. )غرر:  1588

 شود. هانت میآزرده نموده و به بزرگ )آن مجلس( ا
 همان1589 

 ها كه موجب جراحت است. السالم(: چه بسيار سخن( امام علی )عليه515رُبَّ كَالمٍ كِالمٌ )غرر:  1592
-( امام علی )عليه514رر: إيّاکَ و ما يَسْتَهْجِنُ مِنَ الكالمِ فإنَّه يَحْبِسُ عليكَ اللِّئامَ و يَنْفَرُّ عنكَ الكِرامَ )غ 1591

های كريم را از تو فراری های مستهجن بپرهيز، زيرا افراد فرومايه را بر تو مسلط نموده و انسانالسالم(: از حرف
 دهد. می

 همان 1595
أَفْسَدَ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ )وسائل:  مَنْ فَحَشَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ نَزَع اللَّهُ مِنْهُ بَرَكَۀَ رِزْقِهِ وَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَ 1593
السالم(: هر كس كالم زشتی به برادر مسلمانش بگويد، خداوند بركت را از رزقش ( عن المعصوم )عليه16/33

 سازد. دارد و او را به خودش واگذاشته و زندگيش را خراب میبرمی
 همان1594 



   51آيين مهرباني 
 مورد( 9) مصاديق شوخی مناسب

 د را ايفا نمايد: های زير باشد تا بتواند نقش سازنده خوها بايد دارای مالکشوخی
باشدددد، هر انسدددان متعادلی می .1 قالبی از شدددوخیكمتر تقليدی  ند  ها را خودش توا

 .1592بيافريند
 .1596از موضوعات جنسی استفاده نشود .2
ها را ها، حريمای كه ديگران در پاسددب شددوخیبگونه 1597هيبت فرد خدشدده دار نشددود .3

 .1598رعايت نكنند
 .1599ت بخندندبی مزه نباشد تا افراد مجبور نباشند بی جه .4
شود .5 شناخته  شوخی كننده به عنوان دلقك  شد آنگونه كه  شود  1322مداوم نبا و ديگر ن

 .1321شوخی و جدی او را از هم تشخيص داد
 .1325های كوچك هم مبرا باشد تا موجب كدورت نشوداز توهين .6
 .1323شودهای دروغ برای خنداندن استفاده ناز حرف .7
ندارد از لطيفه .8 بال  به دن مده و هيچ حكمتی را  هايی كه صدددرفا برای خندان بوجود آ

 .1324خودداری شود

و قهقهه  1326ها با صددددای بلندو اگر هم اين اتفاق افتاد، خنده 1322از لبخند فراتر نرود .9
 زيرا:  1327همراه نشود

 مورد( 8آثار منفی خنده زياد )
 1328خشكدمعنوی می هایاحساس. 
 1329شودقلب و روان بی فروغ می. 
 1312گردددين كم رنگ می. 
 1311شودايمان از درون، خارج می. 
 1315گردداز عقل كاسته می. 
 1313كندهمنشين را دچار احساس تنهايی می. 
 1314شودهانت میبه ما فوق ا. 

 1312گرددو لذا خداوند خشمگين می. 

                                                 
السالم(: در هر مؤمنی شوخی خاصی ( امام صادق )عليه115/15: لمَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ فِيهِ دُعَابَۀٌ )وسائ 1592

 است. 
خداوند وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 113/15إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُدَاعِبَ فِی الْجَمَاعَۀِ بِلَا رَفَثٍ )وسائل:  1596

 ی آميزشی. هاهای زشت و يا بدون حرفشوخی در جمع را دوست دارد. البته. بدون حرف
امام وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 113/15إِيَّاکَ َو الْمِزَاحَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ هَيْبََۀ الرَّجُلِ وَ مَاءَ وَجْهِهِ )وسائل:  1597

 ريزد. السالم(: از شوخی بپرهيز، چه اين كه آن هيبت فرد را برده و آبرويش را میباقر )عليه
 شوند. السالم(: شوخی نكن، بر تو گستاخ می( امام صادق )عليه662/5تَرَأَ عَلَيْكَ )كافی: لَا تُمَازِحْ فَيُجْ 1598
السالم(: از نادانی فرد است كه ( امام صادق )عليه112/15: إِّنَ مِنَ الْجَهْلِ الضَّحِكَ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ )وسائل 1599

 خندد. بدون تعجب می
 (السالمعليه) گفت اين مرد،. منظورش امام سجادخنداند او میا میمرد دلقكی در مدينه بود كه مردم ر 1322

توانم او را بخندانم. امام به بعضی گفتند كه به او بگوييد: إِنَّ لِلَّهِ كنم نمیبود. من را خسته كرده، هرچه می
گذرانند در آن روز زيانكار لت میها كه روزگار به بطايَوْماً يَخْسَرُ فِيهِ الْمُبْطِلُونَ خداوند را روزی است كه آن

 السالم(: ( امام صادق )عليه116/15خواهند بود. )وسائل: 
السالم(: هر كس روشش را ياوه گويی ( امام علی )عليه555مَن جَعَلَ دَيْدَنَه الهَزْلَ لم يُعْرَفْ جِدُّه )غرر:  1321

 گردد. هايش بازشناخته نمیقرار دهد جدی
-( امام علی )عليه118/15احَ فَإِنَّهُ يَجُرُّ السَّخِيمَۀَ وَ يُورِثُ الضَّغِينَۀَ وَ هُوَ السَّبُّ الْأَصْغَرُ )وسائل: إِيَّاکَ وَ الْمِزَ 1325

گذارد و شوخی السالم(: از شوخی به پرهيز چه اين كه اين عمل دشمنی در پی دارد و كينه را از خود بجا می
 ناسزای كوچك است. 

من شوخی ميكنم و جز حقيقت وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 111/1 أقُولُ إِلَّا حَقّاً )ورّام: إنّی لَأمزَحُ وَ ال 1323
 كنم. بر زبان جاری نمی

السالم(: برحذر باش ( امام علی )عليه555إيّاکَ أنْ تَذْكُرَ مِنَ الكالمِ مُضحِكاً و إنْ حَكَيْتَه عَن غيرِکَ )غرر:  1324
 دار را بگويی هرچند از ديگری نقل كنی. از اين كه سخنان خنده 

 السالم(: خنده مؤمن لبخند اوست. ( امام صادق )عليه112/15: ضَحِكُ الْمُؤْمِنِ تبسّم )وسائل 1322
السالم(: اگر فرد پرهيزگار بخندد، ( امام علی )عليه193إِنْ ضَحِكَ )المُتَّقی( لَمْ َيعْلُ صَوْتُهُ )نهج: خطبه  1326

 رود. صدايش باال نمی
 السالم(: قهقه. نشان. از. حضور. شيطان است. ( امام صادق )عليه114/15الْقَهْقَهَۀُ مِنَ الشَّيْطَانِ )وسائل:  1327
از خنديدن پرهيز وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 418/8هادِمُ الْقَلْبِ )مستدرک: إِيَّاکَ وَ الضِّحْكَ فَإِنَّهُ  1328

 برد. از بين میكن، چه اين كه آن قلب را 
 ميراند. السالم(: خنده زياد قلب را می( امام صادق )عليه116/15كَثْرَةُ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ )وسائل:  1329
السالم(: خنده زياد ( امام صادق )عليه116/15كَثْرَةُ الضَّحِكِ تَمِيُث الدِّينَ كَمَا يَمِيثُ الْمَاءُ الْمِلْحَ )وسائل:  1312

 سازد. كند آنگونه كه آب نمك را ذوب میب میدين را ذو
خنده زياد ايمان را. از فرد. وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 662/5كَثْرَةُ الضَّحِكِ تَمُجُّ الْإِيمَانَ مَجّاً )كافی:  1311

 افكند. بيرون می
السالم(: انسان هر شوخی كه ( امام علی )عليه429مت مَا مَزَحَ إمْرَءٌ مَزْحَۀً إِلَّا مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ مَجَّۀً )نهج: حك 1315

 شود. بكند به همان ميزان عقلش كم می
السالم(: خنده زياد موجب ( امام علی )عليه555كثرةُ الضِّحكِ تُوحِشُ الجليسَ و تُشِينُ الرييسَ )غرر:  1313

 شود. تر مجلس اسائه ادب میاحساس تنهايی همنشين شده و به بزرگ
 همان1314 

زمانی كه وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 114/15اِذَا قَهْقَهْتَ فَقُلْ حِينَ تَفْرُغُ اللَّهُمَّ لَا تَمْقُتْنِی )وسائل:  1312
 قهقه زدی، بعد كه ساكت شدی بگو: خداوندا بر من خشم مگير. 



  51 مستندات

 

 آداب

 مورد( 25آداب سفر )
بهترين شناخت از هر انسانی در سفر امكان پذير است، بر اين اساس مبحث نسبتا كاملی را 

 توانيد آن را مطالعه نماييد.ادب مسافرت، فراهم نموده ايم كه در ادامه می 24پيرامون 
دهد، اين و عقلی فرد، خود را نشددان میدر سددفر بسددياری از خصددوصدديات انسددانی، ايمانی 

 خصوصيات به تفصيل عبارتند از: 

 مورد( 8أ( داشتن درک صحيح از هدف و مدّت سفر )
 همسفر خوب درک صحيحی از سفر و مدّت آن دارد.

  :سفر بايد دارای هدف باشد، اعم از 
o شان1317های مقدسمثل: زيارت مكان 1316هدف معنوی ، 1318، بازديد از خوي

 .  1352و كسب علم 1319رانكمك به ديگ
o  :شد مالیهدف مادی مثل سالمتی1355های حالل، لذّت1351ر سب  و  1353، ك

 .1354تجارب جديد
  مدّت سددفر نبايد زياد باشددد چه اين كه موجب باالرفتن هزينه و بد شدددن اخالق

 .1352شودمی

 مورد( 11ب( هماهنگ بودن با ديگران )

 هماهنگ است، خصوصاً در:  1356ها در همه امور بجز معصيتهمسفر خوب با همسفری

 1357هامشاوره گرفتن از آن. 

 1358هابا دقّت و حوصله زياد مشاوره دادن به آن . 

 1359تأخيرها بدون راه افتادن با همسفری . 

 1332هاگوش دادن به حرف بزرگتر. 

 «1331هاها و يا خواهشنگفتن در دستور« نه. 

 و يا بخاطر موقعيت  1333خصوصاً جايی كه نياز به كمك دارند 1335هاشركت در كار
 .1334كنندخاص اجتماعی از واگذاردن كار خودداری می

 1332دهندهمراهی هنگامی كه صدقه جمع نموده و يا به فردی پولی قرض می. 

 1336قبول نمودن دعوت برای خوردن غذا. 

 ها در حوادثی كه ممكن است در سفر پيش ریشهادت دادن به حق، به نفع همسف
 .  1337بيايد

 1338صبر نمودن برای بهبود فردی كه در سفر مريض شده است. 

 تر از مقداری كه از تيرس ديد او پنهان تنها نگذاشدددتن همسدددفر در مسدددير بيش
 .1339شود

 مورد( 12معنوی همسفر )ج( شخصيت 

ست لذا حتی االمكان مقيد به موارد ذيل  سفر نيز مقيد به معنويات ا سفر خوب در  هم
 است: 

 1342رودپرهيز از سفری كه احتمال از بين رفتن دين و خصوصاً نماز می.  

 1341بجا آوردن نماز در اول وقت به جماعت. 

                                                 
 1ف  17حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1316
و مردم را دعوت ( 57حج: )كُلِّ ضامِرٍ يَأْتينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَميقٍ  يَأْتُوکَ رِجاالً وَ عَلى وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَج1317ِّ 

  هاى الغر از هر راه دورى بسوى تو بيايندعمومى به حج كن تا پياده و سواره بر مركب
م هن زارَمَهم فَقبورِ زيارةِ األداءِ سنِوحُ  بالعهدِ الوفاءِ ن تمامِمِ ه وإنَّه وشيعتِأوليائِ قِنُفی عُ عهداً إمامٍ لِّكُلِ إنَّ* 

-)عليه رضا( عن ال267/4: كافی). القيامۀِ  هم يومَ أئمتّهم شفعاءَ بوا فيه كانَغِرَ بما هم وتصديقاًفی زيارتِ رغبۀً

و  همانا برای هرامامی بر گردن دوستان و پيروانش عهدی است وهمانا از مصاديق وفای كامل به عهدالسالم(: 
ها به آن ها را و آنچه را كه آنها است لذا هركس با شوق زيارت نمايد آنهای آنادای نيكوی تعهد، زيارت قبر

 رغبت داشتند تصديق نمايد، آنوت امامانش شفاعت كنندگان او در روز قيامت خواهند بود. 
(  امام كاظم 426/8تذكرة الفقهاء . )نازيارتِ ه ثوابَلَ بْتَكْيُ هی إخوانِحِصالِ رْزُيَلْنا فَ يارتِعلى زِ  درْقَِْلم يَ نْمَ* 

هركس قادر نباشد كه ما را زيارت نمايد بايد صالحين از بردران ما را زيارت نمايد، برايش ثوای  (السالمعليه)
 شودزيارت ما نوشته می

 الثۀَ ث رْ، سِنازةًجَ عْيِّشَ ينِيلَمِ رْ، سِ مريضاً دْعُ يالًمِ رْك، سِمَحِرَ لْصِ ۀًنَسَ رْ، سِ يكَوالدَ رَّبِ ينِتَنَسَ رْ: سِیَوِر1318ُُِ 
 اً لهوفمَ ثْأغِ أميالٍ ۀَتَّسِ رْ، سِمظلوماً  رْصُنْأُ أميالٍ خمسۀَ رْفی اهلل، سِ  أخاکَ رْزُ أميالٍ أربعۀَ رْ، سِعوةً دَ بْأجِ أميالٍ

( روايت شده است كه: مسير دو سال را 322: فقه)فار ، وعليك باالستغالمؤمنِ ۀِحاجَ ی قضاءِفِ أميالٍ ةَرَشَ عَ رْسِ
حركت كن تا به والدينت نيكی كنی، يك سال حركت كن تا صله رحم كنی، يك ميل )يك سوم فرسب، حدودا 
دو كيلومتر( حركت كن تا مريضی را زيارت كنی، دو ميل حركت كن تا جنازه ای را تشييع نمائی، سه ميل 

گفته باشی، چهار ميل حركت كن تا برادر دينی را در راه خداوند زيارت نمائی، حركت كن تا دعوتی را پاسب 
پنج ميل حركت كن تا ستم ديده ای را ياری كنی، شش ميل حركت كن تا داد خواهی را دادرسی كنی، ده 

 ميل حركت كن تا حاجت مؤمنی را برآورده سازی و هميشه مالزم استغفار باش. 
 همان1319 
( پيامبر خدا 11/15)روضۀ الواعظين: . مسلمٍ على كلِّ فريضۀٌ العلمِ طلبَ نَّإ، فَينِ الصِّو بِ ولَ  مَوا العلبُلُأُط1352ْ 
 بجوئيد علم را حتی اگر در چين باشد، طلب علم بر هر مسلمانی واجب است. وآله(: هيعلاهللیصل)

 . 5ف  17حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1351
 . 3ف  17حديث «خاص»رجوع كنيد به مستندات  1355
 مسافرت كنيد تا سالم باشيدوآله(: هيعلاهللی)صل( پيامبر خدا 562/5سَافِرُوا تَصِحُّوا )فقيه:  1353
مسافرت وآله(: هيعلاهللی)صل( پيامبر خدا 542سافِرُوا فإنَّكُمْ إنْ لَمْ تَغْنِمُوا ماالً أَفَْدتُمْ عقالً )مكارم: ص  1354

 را سود نكنيد،. ولی. عقلی را بهره برديد.  كنيد! زيرا شما هرچند هم مالی
( امام صادق 322/5ءُ الَْأخْلَاقَ وَ يُخْلِقُ الثِّيَابَ وَ السَّيْرُ ثَمَانِيَۀَ عَشَرَ فقيه: سَيْرُ الْمَنَازِلِ يُنْفِدُ الزَّادَ وَ يُسِی 1352

كند، د كرده و لباس را فرسوده میحركت از جايی به جايی توشه سفر را تمام نموده و اخالق را بالسالم(: )عليه
 فرسب باشد.  18مسافرت 

-ی)صل( پيامبر خدا 322/5السَّفَرُ قِطْعَۀٌ مِنَ الْعَذَابِ فَإِذَا قَضَى َأحَدُكُمْ سَفَرَهُ فَلْيُسْرِعِ الْإِيَابَ إِلَى أَهْلِهِ )فقيه: * 
ز شما در سفر تمام شد، سريع به طرف سفر قسمتی از عذاب است، لذا زمانی كه كار يكی اوآله(: هيعلاهلل

 اش برگردد. هخانواد
 . 5ف  19حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1356
 1ف  18حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات . 1357
 . 12ف  18حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1358
 . 11ف  18حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1359
 . 14ف  18ثحدي« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1332
 . 12ف  18حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1331
 . 15ف  18حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1335
 . 2ف  18حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1333
 كُونَ مِنْ خُدَّامِ الرِّفْقَۀِ فِيمَالَا يُسَافِرُ إِلَّا مَع رِفْقَۀٍ لَا يَعْرِفُونَهُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ َأنْ يَ كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَيْنِ 1334

 ا قَالَ هَذَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَيْنِ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَسَافَرَ مَرَّةً مَع قَوْمٍ فَرَآهُ رَجُلٌ فَعَرَفَهُ فَقَالَ لَهُمْ أَ تَدْرُونَ مَنْ هَذَا قَالُوا لَ
نٌ اهِ فَقَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَرَدْتَ أَنْ تُصْلِيَنَا نَارَ جَهَنَّمَ لَوْ بَدَرَتْ إِلَيْكَ مِنَّا يَدٌ أَوْ لِسَ فَوَثَبُوا إِلَيْهِ فَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْ

مٍ يَعْرِفُونَنِی فَأَعْطَوْنِی وْأَ مَا كُنَّا قَدْ هَلَكْنَا آخِرَ الدَّهْرِ فَمَا الَّذِی حَمَلَكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ إِنِّی كُنُْت سَافَرْتُ مَرَّةً مَع قَ
( امام 432/11: بِرسول اهلل مَا لَا أَسْتَحِقُّ فَأَخَافُ أَنْ تُعْطُونِی مِثْلَ ذَلِكَ فَصَارَ كِتْمَانُ أَمْرِی أَحَبَّ إِلَیَّ )وسائل

با  ناسند ورفتند كه حضرت را نشبا گروهی مسافرت می تنها (السالمعليهالسالم(: امام سجاد )صادق )عليه
ها باشند! لذا يك بار كه با گروهی ها، جزو خدمتگذاران همسفریكردند كه نسبت به نيازمندیها شرط میآن

دايند اين مرد كيست؟ گفتند: نه! مسافرت رفته بودند، مردی ايشان را شناخت و به مسافران گفت: آيا می
ا دست و پای حضرت را ببوسند، و گفتند: ای پسر رسول ها هجوم آوردند تگفت: اين علی بن الحسين است! آن

 زد، آيا درخواستی آتش دوزخ ما را دربر بگيرد؟! اگر از دست و زبان ما خطايی نسبت به شما سر میخدا! می
 –ناشناخته مسافرت نمودن  –شديم؟! چه چيز تو را بر اين مسئله های پايانی عمر ما هالک نمیاين روز

فرمودند: من زمانی با گروهی مسافرت رفتم، با من بخاطر رسول خدا برخوردی نمودند كه واداشت؟ حضرت 
تر دوست مستحقش نبودم، ترسيدم شما هم با من چنين برخوردی نماييد، لذا مخفی ماندن كارم را بيش

 داشتم. 
 . 13ف  18حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1332
 . 4ف  18حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1336
 . 9ف  18حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1337
حق مسافر وآله(: هيعلاهللی)صل( پيامبر خدا 672/5حَقُّ الْمُسَافِرِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ أَْصحَابُهُ إِذَا مَرِضَ ثَلَاثاً )كافی:  1338

 اين است كه وقتی مريض شد رفيقانش برايش سه روز صبر كنند. 
 المُؤْمِنِ فى طَريقٍ فََتقَدَّمَهُ فيهِ بِقَدْرِ ما يَغيبُ عَنْهُ بَصَرُهُ فَقَدْ أَشاطَ بِدَمِهِ وَ أَعانَ عَلَيْهِ. )ورّام: مَنْ صَحِبَ أَخاه1339ُ 

بعد از او جلو بيافتد آنقدر كه از هر كس برادر مؤمنش را در راهی همراهی نمايد و  q( امام صادق 51/5
 . است ريخته و دشمنانش را ياری رساندهانگار كه خونش را چشمش پنهان شود، 

السالم(: كسی به امام علی )عليه (344/11: لَا يَخْرُجِ الرَّجُلُ فِی سَفَرٍ يَخَافُ مِنْهُ عَلَى دِينِهِ وَ صَلَاتِهِ )وسائل 1342
 ترسد! سفری نرود كه بر دين و نمازش می

 . 17ف  18حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1341



   58آيين مهرباني 
  و  1345شددده اسددت مثل نماز شددبوطن نيز انجام میتقيد به مسددتحباتی كه در

 .1343نوافل
  :انجام مستحبات عبادی مخصوص سفر مثل 

o و يا قبل از  1342خصوصاً هنگام اطراق نمودن 1344های مستحبیخواندن نماز
 .1346حركت كردن

o كه ممكن است سفر  هايیصدقه در آغاز سفر خصوصاً برای مسافرت در روز
 .1347ها شوم باشددر آن

o 1348صدقه قبل از خوردن غذا. 

o صی، مثل مداومت بر ذكر شدن و « سبحان اهلل»های خا سوار  اهلل »هنگام 
 )به پاورقی مراجعه شود(. 1349هنگام پياده شدن« اكبر

o 1322وصيت قبل از سفر. 

o 1321خداحافظی با مالئك آن قسمت از زمينی كه در آنجا اطراق نموده است. 

o 1325تالوت قرآن هنگام حركت. 

 مورد( 3دی در سفر )د( سخاوتمن

 همسفر بايد اهل سخاوت باشد لذا: 

 غير از 1324خصوصاً سفر حج و عمره 1323كندهای بهتری استفاده میدر سفر از غذا .
 .1322سفر كربال

 1326های خود را اظهار نمايدخوراكی. 

 منتها با توجه به  1328ها كه نيازمند هستندخصوصاً آن 1327برای ديگران خرج نمايد
 .1329هاحفظ عزت همسفری

 مورد( 11ه( عقل زندگی در سفر )
 همسفر دارای تدبير خوبی در سفر است، مثل: 

  1362به همراه آوردن مايحتاج سفر 

 1361های مخروبهاق نكردن در مكاناطر 

 1363خصوصاً مركب 1365حفظ اموال شخصی. 

 های الزم هنگام گم نمودن راه با مشدددورت نمودن و گوش به كار بسدددتن احتياط
و در نهايت برای ادامه مسير طرف راست  1364های افراد مشكوکندادن به راهنمايی

 .1362را برگزيدن

 1366نخوابيدن روی مركب نامناسب. 

 ستراحت نمودن در  1367حركت در قبل از ظهر و بعد از ظهر شب به بعد و ا و نيمه 
 .1368نيمه روز و اول شب

 خصددوصدداً پرهيز از همسددفری با كسددی كه بداخالق  1369انتخاب همسددفر مناسددب
 .1372است

                                                 
تواند نماز شب و نماز وتر را در سفر سؤال شد: آيا شخصی كه مريض است می (السالمعليه)دق از امام صا 1345

در صورتی آخر شب ترس از سردی هوا وجود داشته باشد در ابتدای شب بخواند؟ حضرت فرمودند: لَا بَأْسَ أَنَا 
 (. 441/3كنم. )كافی: أَفْعَلُ ذَلِكَ اشكال ندارد خود من هم اين گونه عمل می

سؤال كرد: چهار ركعت نافله بعد از مغرب را در صورتی كه ساالر قافله  (السالمعليه)شخصی از از امام رضا  1343
بله آن « نَعَمْ صَلِّها فِی الْمَحْمِلِ»توانم روی مركب بخوانم؟ حضرت فرمودند: دارد، میمن را به شتاب وا می

 (. 441/3ها را روی مركب بخوان! )كافی: ركعت
 . 7ف  18حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1344
 . 51ف  18حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1342
 . 53ف  18حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1346
های ناپسندی مثل روز سؤال نمود: آيا مسافرت نمودن در روز (السالمعليه)شخصی از امام صادق  1347

: افْتَتِحْ سَفَرَکَ بِالصَّدَقَۀِ وَ اخْرُجْ إِذَا بَدَا لَكَ سفرت را با صدقه چهارشنبه و غيره مكروه است؟ حضرت فرمودند
 (. 569/5آغاز نما و هرزمان كه خواستی. از منزل. خارج شو! )فقيه: 

 . 52ف  18حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1348
پيامبر در السالم(: )عليه( امام صادق 573/5دَ كَبَّرَ )فقيه: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِی سَفَرِهِ إِذَا هَبَطَ سَّبَحَ وَ إِذَا صَعِ 1349

 شدندگفتند و هر زمان كه سوار بر مركب میمی «سبحان اهلل»آمدند مسافرت، هرزمان كه از مركب فرود می
 گفتند. می «اهلل اكبر»

( امام صادق 587/4قُلْ بِسْمِ اللَّهِ يَرْحَلْ عَنْكَ )كافی: * إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ جِسْرٍ شَيْطَانٌ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ فَ
 بر هر پلی شيطانی است! لذا زمانی كه به پل رسيدی، بگو بسم اهلل تا از تو بگذرد. السالم(: )عليه

تُرْزَقْ خَيْرَهُ وَ يُدْفَعْ عَنْكَ شَرُّهُ )فقيه:  «زِلِينَاللَّهُمَّ أَنْزِلْنِی مُنْزَلًا مُبَارَكاً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْ»* إِذَا نَزَلْتَ مَنْزِلًا فَقُلِ: 
 خداوندا! من را در منزلی با بركت»زمانی كه به منزلی فرود آمدی بگو: وآله(: هيعلاهللی)صل( پيامبر خدا 598/5

ع دف آنوقت خير آن محل به تو رسيده و شرش از تو «فرود آور چه اين كه تو بهترين روزی دهندگان هستی
 گردد. می

رود بايد وصيت هر كس به سفر میالسالم(: )عليه( امام صادق 369/11: مَنْ رَكِبَ رَاحِلَۀً َفلْيُوصِ )وسائل 1322
 كند. 

 . 54ف  18حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1321
 . 56ف  18حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1325
السالم(: نشانه شرافت ( امام صادق )عليه455/11هُ إِذَا خَرَجَ فِی سَفَرٍ )وسائل: مِنْ شَرَفِ الرَّجُلِ أَنْ يُطَيِّبَ زَادَ 1323

 هاش را گوارا نمايد. خواهد مسافرت كند توشيك فرد اين است كه وقتی می
( امام صادق 579/5أَوْ عُمْرَةٍ )فقيه: أ مَا مِنْ نَفَقَۀٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ نَفَقَۀِ قَصْدٍ وَ يُبْغِضُ الْإِسْرَافَ إِلَّا فِی حَجٍّ  1324

های معتدل نيست و خداوند از اسراف نفرت دارد مگر در حج تر از هزينهبای محبوهيچ هزينهالسالم(: )عليه
 و عمره. 

ونَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَزُورُوا قَالَ قُلْتُ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أبِی عَبْدِ اهللِ: تَزُورُونَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ لَا تَزُورُوا وَ لَا تَزُورُ 1322
أْتُونَهُ شُعْثاً السُّفَرِ كَلَّا حَتَّى تَقَطَعْتَ ظَهْرِی قَالَ تَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَذْهَبُ إِلَى قَبْرِ أَبِيهِ كَييباً حَزِيناً وَ تَأْتُونَهُ أَنْتُمْ بِ

ا ديدار نماييد بهتر از اين است كه يكديگر را ديدار نكنيد، و ( امام صادق يكديگر ر455/11غُبْراً )وسائل: 
ت را گويد: كمرم را شكستی! سخنيكديگر را ديدار ننماييد بهتر از اين است يكديگر را ديدار نماييد!! راوی می

 ينرود شكسته و غمگحضرت فرمود: سوگند به خداوند! يكی از شما قطعاً وقتی نزد قبر پدرش می –فهمم نمی
ه ك –آييد! چنين نيست ی رنگين. می –ها را با سفره – (السالمعليه) امام حسين –است و شما قبر او را 

 مگر اين كه گرفته و غبارآلود سوی او برويد.  –پنداريد می
بُ لِأَنْفُِسهِمْ وَ أَحْسَنُ لِأَخْلَاقِهِمْ )وسائل: مِنَ السُّنَّۀِ إِذَا خَرَجَ الْقَوْمُ فِی سَفَرٍ أَْن يُخْرِجُوا نَفَقَتَهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَطْيَ 1326

روند، است كه زمانی گروهی به سفر می –رسول خدا  –از سنت وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 413/11
 های خود را آشكار سازند، اين برای خودشان گواراتر و برای اخالقشان نيكوتر است. توشه

 . 8ف  18حديث« خاص»ت رجوع كنيد به مستندا 1327
سَ رَةِ مِنَ الْغَمِّ وَ الْهَمِّ وَ نَفَّمَنْ أَعَانَ مُؤْمِناً مُسَافِراً نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثاً وَ سَبْعِينَ كُرْبَۀً وَ أَجَارَهُ فِی الدُّنْيَا وَ الْآخِ  1328

هر كس مؤمنی را وآله(: هيعلاهللی)صل( پيامبر خدا 593/5)فقيه:  عَنْهُ كَرْبَهُ الْعَظِيمَ يَوْمَ يَغُصُّ النَّاسُ بِأَنْفَاسِهِمْ
در سفر ياری نمايد خداوند هفتاد و سه مشكل او را حل خواهد نمود و او را در دنيا و آخرت از اندوه و نگرانی 

 نجات خواهد داد، و مشكل بزرگ روزی كه همه مردم در تنگنای خودشان هستند حل خواهد كرد. 
ةً فَلَمَّا نْزِلٍ شَاسَيْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ خَرَجْنَا إِلَى مَكَّۀَ نَيِّفاً وَ عِشْرِينَ رَجُلًا فَكُنْتُ أَذْبَحُ لَهُمْ فِی كُلِّ مَعَنْ حُ  1329

ذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ بَلَغَنِی أَنَّكَ قَالَ يَا حُسَيْنُ وَ تُذِلُّ الْمُؤْمِنِينَ قُلْتُ أَعُو أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
  يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ فَعَالِكَ كُنْتَ تَذْبَحُ لَهُمْ فِی كُلِّ مَنْزِلٍ شَاةً فَقُلْتُ مَا أَرَدْتُ إِلَّا اللَّهَ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ

( شخصی به نام حسين بن عال 412/11: إِلَيْهِ نَفْسُهُ قُلْتُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا أَعُودُ )وسائل فَلَا تَبْلُغُ مَقْدُرَتُهُ فَتَقَاصَرُ
نمودم ها در منزلی يك گوسفند ذبح میگويد: ما با بيست و چند مرد به قصد مكه خارج شديم و من برای آنمی

م حضرت فرمودند: ای حسين! مؤمنين را خوار نمودی! شو (السالمعليه) و زمانی كه خواستم وارد بر امام صادق
ها گوسفندی را گفتم: پناه بر خدا از اين كار! حضرت فرمود: به من رسيده است كه تو در هر منزل برای آن

ها كسی بودد دانستی كه از ميان آنذبح نمودی؟ گفتم: من جز خداوند را اراده نكردم، حضرت فرمود: آيا نمی
داد ولی تواناييش به آن حد نبود لذا در خودش احساس ناتوانی اشت كاری كه تو كردی انجام میكه دوست د

 كنم و ديگر انجام نخواهم داد. كرد؟! گفتم: از خداوند طلب مغفرت میمی
  1ف  19حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1362
 1ف  65حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1361
 (: از موجبات توامندی مسافر السالمعليه) ( امام صادق419/11: افِرِ حِفْظُ نَفَقَتِهِ )وسائلمِنْ قُوَّةِ الْمُسَ  1365

 حراست از هزينه سفر می باشد.
 . 3ف  65حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1363
 . 16ف  18حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1364
زمانی در مسير گم شديد به طرف السالم(: )عليه( امام صادق 757/73إذا ضََللْتُِم الطَّرِيقَ فَتَيَامَنُوا )بحار:  1362

 راست حركت كنيد. 
 . 18ف  18حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1366
-( از ائمه معصومين )عليهم577/73إذا أرَدْتَ السَّيْرَ فَلْيَكُنْ مَسِيرُکَ فِی طَرَفَیِ النّهارِ وَ أنْزِلْ وَسَطَهُ )بحار:  1367

خواهی مسافرت نمايی دو طرف روز حركت كن و وسط روز استراحت يت شده كه: هنگامی كه میالسالم( روا
 نما. 
 . 57ف  18حديث« خاص»رجوع كنيد به مستندات  1368
 همسفر سپس سفر. وآله(: هيعلاهللی)صل( پيامبر خدا 575/73الرَّفيقُ ثُمَّ السَّفَرُ )بحار:  1369
( پيامبر 521جَ حاجّاً: مَنْ كانَ سَيِّئُ الْخُلْقِ وَ الْجَوارِ فَال يَصْحَبْنا )مكارم: ص قالَ رَسولُ اهللِ: فِی سَفَرِ خَرَ 1372
شدند فرمودند: هر كس بد خلق : زمانی كه به عنوان حاجی در سفری از منزل خارج میوآله(هيعلاهللی)صلخدا 

 و بد همسايه است با ما همراه نشود. 
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 1371همسفر شدن با افرادی بين چهار تا هفت نفر. 

 ستگیاگر پياده حركت می صورت  1375كند، تندتر رفتن هنگام خ صاً به اين  صو خ
 .1373ها را كوتاه برداشته و حركت را سريع نمايدكه پا

 1374ایهای غير جادهدر جاده و پرهيز از ميان بر حركت. 

 1372های پست زمين اطراق نكردن در قسمت. 

 مورد( 4و( خوش بزمی )

 كند: همسفر ما حتما انسان خوش بزمی است زيرا امور ذيل را رعايت می

 1376هایهميشه لبخند زدن به صورت همسفر. 

 1378بدون صدای بلند 1377سرودن و خواندن شعر. 

 1379شوخی نمودن زياد. 

 تر حركت نمودن از اين و يا الاقل آرام 1382های خوش آب و هوااطراق در قسدددمت
 .  1381مناطق

 مورد( 7ديگر خصوصيات شخصيتی همسفر )

 همسفر خوب ما خصوصيات ديگری هم دارد: 

 1385های اقتصادیحفظ عزت نفس و همسفر شدن با هم شأن  . 

 1383رازداری بعد از سفر. 

 1384هاانواده و دوستان در سفر مثل نامه نوشتن به آنتماس داشتن با خ . 
 1382هابه ياد خانواده و دوستان و خويشان بودن با آوردن سوغات برای آن. 

 1386تر سكوت همراه با تفكر در طول سفربيش . 
  1387استاظهار نظر نكردن در جايی كه كسی نظر او را نخواسته. 

 1388داشتن شرم در انتخاب مكان مناسب برای دستشويی نمودن. 

                                                 
( پيامبر خدا 416/11للَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعَۀٌ وَ مَا زَادَ قَوْمٌ عَلَى سَبْعَۀٍ إِلَّا كَثُرَ لَغَطُهُمْ )وسائل: أَحَبُّ الصَّحَابَۀِ إِلَى ا 1371
ياد تر شدند سر و صدايشان زهان چهار نفر هستند و اگر از هفت نفر بيشترين همرامحبوبوآله(: هيعلاهللی)صل
 شود. می

زمانی كه راه، شما را خسته نمود وآله(: هيعلاهللی)صل( پيامبر خدا 577/73يُهَرْوِلْ )بحار: إذا أعْيَا أحدُكم فَلْ 1375
 ها را تندتر برداريد. قدم
های كوتاه و حركت كنيد با گامالسالم(: )عليه( امام صادق 592/5سِيرُوا وَ انْسَلُّوا فَإِنَّهُ أَخَفُّ عَلَيْكُمْ )فقيه:  1373

 تر است. ای شما راحتسريع زيرا اين بر
همراه جاده باشيد! هرچند جاده دور السالم(: )عليه( امام علی 577/73عَلَيْكُمْ بِالْجَادَّةِ وَ إنْ دارَتْ )بحار:  1374

 زند. يعنی راهتان دورتر شود. 
وآله(: هيعلاهللی)صل( پيامبر خدا 435/11: )وسائلإِذَا سَافَرْتَ فَلَا تَنْزِلَنَّ الْأَوْدِيَۀَ فَإنَّها مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَ السِّبَاعِ  1372

 گان است. ها و درندهها مارهای پست زمين فرود نيا زيرا در اين مكانروی، در قسمتزمانی كه مسافرت می
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وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 418/11: لَيْسَ فِيِه جَفَاءٌ )وسائل زَادُ الْمُسَافِرِ الْحُدَاءُ وَ الشِّعْرُ مَا كَانَ مِنْهُ 1377

 توشه مسافر آواز خواندن برای شتر و شعری است كه در آن ابتذال نباشد. 
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مَنْ كَانَ مَعَكَ وَ كِتْمَانُكَ عَلَى الْقَوْمِ سِرَّهُمْ بَعْدَ مُفَارَقَتِكَ إِيَّاهُمْ  الْمُرُوَّةُ فِی السَّفَرِ كَثْرَةُ الزَّادِ وَ طِيبُهُ وَ بَذْلُهُ لِ 1379َ

انسانيت در سفر زياد السالم(: )عليهامام صادق  (73/566وَ كَثْرَةُ الْمِزَاحِ فِی غَيْرِ مَا يُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ )بحار: 
ت و قرار دادن در اختيار كسی كه با توست، و پنهان داشتن حوادث برداشتن توشه سفر و با كيفيت خوب! اس
 ها و شوخی نمودن زياد در غير آنچه خشم خداوند است. اتفاق افتاده بعد از جدا شدن از همسفری
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( امام 579/73رْتَ فِی أرْضٍ مُجْدِبَۀٍ فَعِّجِلْ بِالسَّيْرِ )بحار: إذا سِرْتَ ِفی أرٍْض مُخْصِبَۀٍ فَارْفُقْ بِالسَّيْرِ وَ إذا سِ 1381
كنی به نرمی حركت كن و زمانی كه در زمين خشك زمانی كه در زمين سبزه زار حركت میالسالم(: )عليه باقر

 كنی در حكت شتاب نما! حركت می
خْرُجُ الرَّجُلُ مَعَ قَوْمٍ مَيَاسِيرَ وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ شَيْئاً فَيُخْرِجُ الْقَوْمُ النَّفَقَۀَ أ عَنْ أَبِی بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ يَ 1385

( 582/4مِثْلُهُ )كافی: وَ لَا يَقْدِرُ هُوَ أَنْ يُخْرِجَ مِثْلَ مَا أَخْرَجُوا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ لِيَخْرُجْ مَعَ مَنْ هُوَ 
های خود را ها توشهرود و زمانی كه آنگويد: فرد كم درآمدی با گروهی توانگر به سفر میه امام میشخصی ب
اش را بيرون بياورد. حضرت فرمودند: دوست ندارم خودش را خوار ها توشهتواند مثل آنآورند او نمیبيرون می

 رفت. های خودش به سفر مینمايد، بايد با هم شان
( امام صادق 433/11: مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ يُحَدِّثَ الرَّجُلُ بِمَا يَلْقَى فِی السَّفَرِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ )وسائل لَيْسَ 1383

 السالم(: از انسانيت نيست كه فردی از آنچه در سفر برايش اتفاق افتاده است، از خوب و بد، نقل نمايد. )عليه
السالم(: )عليه( امام صادق 132/15انِ فِی الْحَضَرِ التَّزَاوُرُ وَ فِی السَّفَرِ التَّكَاتُبُ )وسائل: التَّوَاصُلُ بَيْنَ الْإِخْوَ  1384

 ارتباط با دوستان در وطن به ديدار از يكديگر است و در سفر به نامه نگاری با يكديگر است. 
السالم(: )عليه( امام صادق 429/67هُ بِمَا تَيَسَّرَ وَ لَوْ بِحَجَرٍ )وسائل: إِذَا سَافَرَ أَحَدُكُمْ فَقَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيَأْتِ أَهْلَ 1382

 اش طبق توانش چيزی بياورد ولو سنگی. هرود برای خانوادزمانی كه يكی از شما مسافرت می
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هاهُنَا و عَبْدِ اللَّهِ إِنَّكَ سَتَصْحَبُ أَقْوَاماً فَلَا تَقُولَنَّ انْزِلُوا هاهُنَا وَ لَا تَنْزِلُوا عَنْ مُعَاوِيَۀَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُ 1387

ای مسافرت خواهی رفت، ( امام به شخصی فرمودند: به زودی با عده431/11فَإِنَّ فِيهِْم مَنْ يَكْفِيكَ )وسائل: 
ياز. ها كسانی هستند كه تو را بی ن، آنجا فرود نياييد، زيرا در بين آنها نگو كه اين جا فرود آييدهيچ گاه به آن

 از اظهار نظر. كنند. 
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   11آيين مهرباني 
 مورد( 17آداب نشستن )

 اند آمد، آن افراد زمانی كه كسددی وارد مجلس شددد و به طرف افرادی كه نشددسددته
تری را ها بنشديند و اال مكان وسديعحركتی به خود بدهند تا اگر خواسدت بين آن

 .1389يندبرای خود برگز
 ست شده مورد مالمت گرفته ا ستی 1392رد نمودن جای باز  صاً زمانی كه دو صو ، خ

 . مگر اين كه دارای شرايطی كه خواهيم گفت نباشد.1391اين جا را باز نمايد

 داند خانه گفت همانجا بنشددديند چه اين كه او بهتر میمهمان، هرجا كه صددداحب
گر اين كه جايی را كه م 1395ماننداش چگونه از ديد مهمان محفوظ میهخانواد

 .1393دهد صرفا به جهت احترام بوده و قسمت باالی مجلس باشدپيشنهاد می

  وقتی دوست شما برای كاری نزد شما نشست تا او از جای خود بلند نشده شما از
و اما اگر او تنها نزد شددما نشددسددته اسددت و با شددما كار  1394جای خود برنخيزيد
 زه از جای خود برخيزيد.توانيد با كسب اجابخصوصی ندارد می

   مورد( 9خصوصيات مكان نشستن )
اند بايد دارای خصددوصدديات ذيل باشددد تا مورد قبول قرار جايی را كه برای انسددان باز نموده

 گيرد: 
 1392تواند آن را ردّ نمايداين مكان در باالی مجلس نباشد و اال می. 
  1396جايش بلند ننموده باشندكسی را از. 
 1397جای كسی را كه رفته است تا برگردد به او نداده باشند. 
  شد كه موجب ستان به اندازه كافی با صل تاب صوص در ف شده بايد به خ جای باز

 . 1398اذيت ديگران نشود

 1399جای تنگ بنشيند چهار زانو ننشيند اگر به هر علتی مجبور شد تا در. 
 1422تری نباشندجای باز شده مخصوص افراد مهم. 

  سب نبود، خوب شده منا شد و يا جای باز  سان باز ن صورتی كه جايی برای ان در 
 است انسان جايی بنشيند كه خصوصيات ذيل را دارا باشد: 

o 1421ترين مكان باشدوسيع.  
o 1425رو به قبله باشد. 
o 1423بين دو دوست نباشد مگر با اجازه آن دو. 

 مورد( 4آداب نشستن در محفل درس و وعظ )
  از رویِ گردن ديگران خودش را به جلوی مجلس نرساند بلكه پشت سر آخرين نفر

 .1424بنشيند
 1422رو به واعظ و يا معلم بنشيند. 
  1426وسط حلقه محفل نباشددر. 
 1427ترين جا به ديگران باشدنزديك. 

                                                 
وآله(: هيعلاهللیلص)( پيامبر خدا 52إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا أََرادَ الْجُلُوسَ أَنْ يَتَزَحْزَحَ لَهُ )مكارم:  1389

 حركت دهد. از جمله حقوق مسلمان بر مسلمان اين است كه هر وقت خواست بنشيند برايش خود را كمی 
-( امام علی )عليه125/15لَا يَأْبَى الْكَرَامَۀَ إِلَّا حِمَارٌ: التَّوْسِعَۀُ فِی الْمَجْلِسِ وَ الطِّيبُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ )وسائل:  1392

كند. مثل. جا باز نمودن در مجلس و عطری كه به او شود رد نمیاالغ كسی احترامی كه به او میالسالم(: جز 
 شود. تعارف می
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بَ الرَّحْلِ أَعْرَفُ بِعَوْرَةِ اِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ فِی رَحْلِهِ فَلْيَقْعُدْ حَيْثُ يَأْمُرُهُ صَاحِبُ الرَّحْلِ فَإِنَّ صَاحِ 1395

زمانی كه يكی از شما به منزل دوستش وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 462/75بَيْتِهِ مِنَ الدَّاخِلِ عَلَيْهِ )بحار: 
تر از مهمان است نسبت به اين كه گويد چه اين او آگاهرود، آنجايی بنشيند كه صاحب خانه به او میمی

 تر هستند. چگونه محفوظ اشهخانواد
-( امام صادق )عليه426/8إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَ أَخِيكَ فَاقْبَلِ الْكَرَامَۀَ كُلَّها إِلَّا الْجُلُوسَ فِی الصَّدْرِ )مستدرک:  1393

 السالم(: زمانی كه به منزل دوستت رفتی هر چه تعارف كرد قبول كن مگر نشستن در باالی مجلس را. 
( هر كس كه كنار پيامبر خدا 32/1سَ إلَيْهِ أَحَدٌ قَطٌّ فَقَامَ رَسولُ اهللِ قَبْلَ أنْ يَقُومَ. )ورّام: انه ال جَلَ 1394

 شدند. نشست، ايشان قبل از اين كه بنشيند برايش بلند میمی وآله(هيعلاهللیصل)
-( امام صادق )عليه426/8جُلُوسَ فِی الصَّدْرِ )مستدرک: إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَ أَخِيكَ فَاقْبَلِ الْكَرَامَۀَ كُلَّها إِلَّا الْ 1392

 السالم(: زمانی كه به منزل دوستت رفتی هر چه تعارف كرد قبول كن مگر نشستن در باالی مجلس را. 
( 467/75تَوَسَّعُوا )بحار: نَهَى النبی عَنْ أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ عَنْ مَجْلِسِهِ وَ يَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ قال وَ لَكِنْ تَفَسَّحُوا وَ  1396

از اين كه كسی را از جايش حركت دهند تا ديگری را آنجا بنشانند نهی نموده  وآله(هيعلاهللیصل)پيامبر خدا 
 است و فرموده است: جا دهيد و جا باز كنيد. 

وقتی يكی وآله(: هيعلاهللیصل)ر خدا ( پيامب56إذا قامَ أَحَدُكم مِن مَجْلِسِه ثَمَّ رَجَعَ فهو أَوْلَى بِمَكانِهِ )مكارم 1397
 از شما از جايش بلند شد و بعد برگشت اولويت جا با اوست. 

عْضٍ فِی الْحَرِّ مْ عَلَى بَيَنْبَغِی لِلْجُلَسَاءِ فِی الصَّيْفِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ مِقْدَارُ عَظْمِ الذِّرَاع لِئَلَّا يَشُقَّ بَعْضُهُ 1398
خوب است در تابستان بين هر دو نفر باندازه يك استخوان ذراع. وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 665/5)كافی: 

 نيم متر. فاصله باشد تا در گرما بعضی بعضی ديگر را به زحمت نياندازند. 
مِنْهُمْ... الْمُتَرَبِّع فِی مَوْضِع الضَّيِّقِ... )مستدرک:  أَ تَرَى هَذَا الْخَلْقَ كُلَّهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ أَلْقِ قيل لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ 1399
ها استثناء نما كسی را كه... در جای ( از امام سؤال شد كه آيا اينان همه انسانند؟! حضرت فرمود: از آن425/8

 گذارد(. ادامه حديث در پيوست. نشيند )يعنی پايش را بر ران پای ديگر میتنگ چهار زانو می
های نشستن افراد شاخص السالم(: اطراف، محلامام علی )عليه( 432األطرافُ مَجالِسُ األشْرافُ )غرر:  1422

 است. 
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-اهللیصل)پيامبر خدا  (426/8: ءٍ شَرَفاً وَ إِنَّ أَشْرَفَ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَۀُ )مستدرکإِنَّ لِكُلِّ شَیْ 1425

 ها است، قسمت برتر مجالس رو به قبله است. برای هر چيزی قسمتی است كه برتر از ديگر قسمتوآله(: هيعل
از  وآله(هيعلاهللیصل)(. پيامبر خدا 468/75نَهَىَ النبی أْن يَجلِسَ الرجُلُ بينَ الرجلَيْنِ إال بإذنِهما )بحار:  1423

 ها بنشيند نهی نموده اند. بدون اجازه آن اين كه كسی بين دو نفر
فَۀٌ )مستدرک: لَا يَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَجْلِسَ إِلَّا حَيْثُ يَنْتَهِی بِهِ الْجُلُوسُ فَإِنَّ تَخَطِّیَ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ سَخَا 1424
د، ر آخرين نفر در مجلس بنشينخوب نيست كه فردی جايی غير از كناوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 424/8

 اين كه از روی گردن ديگران خودش را به جلوی مجلس برساند نشان كم عقلی است. 
هر واعظی قبله است. در مجالس رو به وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 467/75كُلُّ واعظٍ قِبلۀٌ )بحار:  1422

 سخنران بنشينيد. 
اند كسی لعن نموده وآله(هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 468/75طَ الحَلقۀِ )بحار: أنَّ النبی لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسَ 1426

 را وسط حلقه ديگران بنشيند. 
رِّقِينَ ا مُتَفَوَ لَا تَجْلِسُوإِذَا جَلَسْتُمْ إِلَى الْمُعَلِّمِ أَوْ جَلَسْتُمْ فِی مَجَالِسِ الْعِلْمِ فَادْنُوا وَ لْيَجْلِسْ بَعْضُكُمْ خَلْفَ بَعْضٍ  1427

د نشينيزمانی كه نزد معلمی میوآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 424/8: كَمَا يَجْلِسُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّۀِ )مستدرک
كنيد، نزديك شويد و هركدام پشت ديگری بنشيند و مثل زمانی جاهليت و يا در محافل علمی شركت می

 متفرق ننشينيد. 
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 مورد(  14آداب عيادت كننده )
 .1428ای يا عطری و يا گياهی برای بخور به همراه ببردميوه .1
هايی مثل دُمل، درد مريض به او اجازه تحمّل عيادت كننده را بدهد براين اسددداس درد .2

 .1429درد دندان، و چشم درد، مناسب عيادت نيست
 .1412له هر عيادت با عيادت قبل، كمتر از سه روز و يا دو روز نباشدفاص .3
و اگر باز هم مرضددش به طول انجاميد او را با  1411دفعات عيادت بيش از سدده بار نشددود .4

 .1415اش تنها گذاشته و ديگر به عنوان عيادت به ديدن مريض نرودهخانواد
ستن نزد .5 ش ، و يا الزم 1413مريض را كوتاه نمايد، مگر اين كه خودِ مريض بخواهد مدّت ن

 .1414باشد كه از مريض مراقبت نمايد
 .1412دستش را در ابتدای نشستن بر ساعد دست مريض بگذارد .6
شانيش  .7 شته و يا بر پي ست ديگر گذا ستش را بر د ستن، د ش عيادت كننده در مدّت ن

 . 1416بگذارد
 .1417مريض غذايی را كه دوست دارد، بخوراند به .8
 .1418گذراندحال او را بپرسد و بگويد كه روز و شبش را چگونه می .9

 .1452، از او نيز بخواهد كه برايش دعا نمايد1419برای مريض دعا كند .11
 .1451نزد مريض چيزی نخورد .11
 .1455به مريض اميد بهبودی بدهد .12
 .1453در صورتی كه مرض بيش از سه روز ادامه يافت به عيادت برود .13
 .1454بعد از ظهر به بعد را برای عيادت انتخاب نمايد .14

 مورد(  5آداب مريض )
البته اگر بيش از سددده روز به طول  1452مريضددديش را به اطالع دوسدددتانش برسددداند .1

 .1457به عيادت كنندگان اجازه ورود بدهد -5. 1456مدبيانجا

                                                 
رفتند سؤال نمودند: آيا با خود سيبی، از گروهی كه برای عيادت مريضی می (السالمعليه) امام صادق 1428

ها پاسب دادند هيچ عطر و شاخه گياهی كه بشود با آن بخور داد با خود همراه داريد؟ آنگالبی، ترنجی، كمی 
يحُ إِلَى كُلِّ مَا أُدْخِلَ بِهِ عَلَيْهِ مگر ها با ما نيست! حضرت فرمودند: أَ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَرِيضَ يَسْتَرِ چيز از اين

 (. 118/3كند نسبت به هرچه كه برای او برده شود. )كافی: دانيد مريض احساس آرامش مینمی
سه نفر وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 325/78ثالثۀٌ ال يُعادُونَ صاحِبُ الدُّمَلِ و الضَّرْسِ و الرَّمَدِ )بحار:  1429

 شوند: صاحب دُمل؛ درد دندان و چشم درد. كه عيادت نمیهستند 
السالم(: ( امام صادق )عليه117/3لَا تَكُونُ عِيَادَةٌ فِی َأقَلَّ مِْن ثَلَاثَِۀ أَيَّامٍ فَإِذَا وَجَبَتْ فَيَوْمٌ َو يَوْمٌ )كافی:  1412

  عيادت در كمتر از سه روز روز نباشد و اگر ضورت داشت يكروز در ميان باشد.
عيادت يك روز است و شركت در وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 361العيادة ثالثۀٌ و التَّعزِيَۀُ مَرَةً )مكارم:  1411

 تعزيه يك بار. 
السالم(: زمانی كه مريضی طوالنی ( امام صادق )عليه117/3إِذَا طَالَتِ الْعِلَّۀُ تُرِکَ الْمَرِيضُ وَ عِيَالَهُ )كافی:  1415

 شود. اش تنها گذاشته میهبا خانواد شد، مريض
نْ يَكُونَ الْمَرِيضُ يُحِبُّ إِّنَ مِنْ أَعْظَمِ الْعُوَّادِ أَجْراً عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَنْ إِذَا عَادَ أَخَاهُ خَفَّفَ الْجُلُوسَ إِلَّا أَ 1413

السالم(: بيشترين اجر را در نزد خداوند كسی دارد ی )عليه( امام عل119/3ذَلِكَ وَ يُرِيدُهُ وَ يَسْأَلُهُ ذَلِكَ )كافی: 
كند نشستنش را كوتاه نمايد مگر اين كه گان كسی دارد كه وقتی برادرش را عيادت میاز ميان عيادت كننده

 مريض اين را دوست داشته، خواسته و آن را تقاضا نمايد. 
خليلِ الرحمنِ فجازَ عَلى الصراطِ كالبَرْقِ الالمِعِ )بحار:  مَعَ إبراهيمَمَن قامَ عَلَى مريضٍ يوماً و ليلۀً بَعَثَه اهللُ  1414
هر كس روز و شبی را بر سر مريض حضور داشته باشد خداوند او را وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 552/78

 عبور نمايد.  تواند مثل برق درخشنده از صراطخليل الرحمن مبعوث نموده و لذا می روز قيامت با ابراهيم
يضِ نَّوْكَى أَشَدُّ عَلَى الْمَرِتَمَامُ الْعِيَادَةِ لِلْمَرِيضِ أَنْ تَضَع يَدَکَ عَلَى ذِرَاعِهِ وَ تُعَجِّلَ الْقِيَامَ مِنْ عِنْدِهِ فَإِنَّ عِيَادَةَ ال 1412

بر ساعد بيمار قرار دهی السالم(: همه عيادت به اين است كه دستت (امام صادق )عليه118/3مِنْ وَجَعِهِ )كافی: 
 تر است. های احمق از درد مريض سختو بعد سريع بلند شوی زيرا كه عيادت آدم

-(امام علی )عليه119/3مِنْ تَمَامِ الْعِيَادَةِ أَنْ يَضَع الْعَائِدُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى أَوْ عَلَى جَبْهَتِهِ )كافی:  1416

امل اين است كه عيادت كننده كه يك دستش را بر دست ديگری گذاشته و يا السالم(: از مصاديق عيادت ك
 بر پيشانيش بگذارد. 

هر كس وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 532مَن أطعََم مريضاً شهوتَه أطْعَمَه اهللُ مِن ثِمارِ الجنّۀِ )دعوات:  1417
 بهشت اطعام خواهد نمود.  هایبه مريض آنچه را دوست دارد بدهد خداوند او را از ميوه

تَمامُ عِيادَةِ المريضِ أنْ يَضَعَ أحدُكم يدَه عَلَيْهِ وَ يَسأَلَهُ كَيْفَ أنتَ كيفَ أصبَحْتَ و كَيْفَ أمسيْتَ )مكارم:  1418
همه عيادت به اين است كه يكی از شما دستش را بر مريض گذاشته و وآله(: هيعلاهللیصل)( پيامبر خدا 329

 كه چطوری؟ چگونه شبت را صبح كردی؟ چگونه روزت را شب نمودی؟.  از او بپرسد
گويد كه رسول ( سلمان می552/78عَنْ سَلْمَانَ قَالَ دَخَلَ عَلَیَّ رسول اهلل يَعُودُنِی وَ أَنَا مَرِيضٌ فَقَالَ )بحار:  1419

ظَّمَ أَجْرَکَ وَ عَافَاکَ فِی دِينِكَ َو كَشَفَ اللَّهُ ضُرَّکَ وَ عَ»خدا به عيادت من آمد و اين گونه برايم دعا نمود: 
خداوند رنجت را برطرف نمايد و پاداشت را بزرگ گرداند و عافيت به دين و تنت تا « جَسَدِکَ إِلَى مُدَّةِ أَجَلِكَ

 هنگام مرگت بدهد! 
دعاءَه مثلُ دعاءِ المالئِكۀِ )مكارم: إذا دَخَلَ أَحَدُكم عَلى أخِيه عائِداً له فَلْيَدْعُ له و لْيطلُبْ منه الدعاءَ فإنَّ  1452
السالم(: زمانی كه يكی از شما برادرش را عيادت نمود برايش دعا نمايد و از بخواهد كه ( امام صادق )عليه361

 برايش دعا نماند زيرا كه دعای او مثل دعای مالئك است! 
: إِذَا عَادَهُ الْعَائِدُ فَيُحْبِطُ الّلَهُ بِذَلِكَ أَجْرَ عِيَادَتِهِ )مستدرکءٌ إِّنَ رسول اهلل نَهَى أَنْ يُؤْكَلَ عِنْدَ الْمَرِيضِ شَیْ 1451
السالم(: پيامبر خدا از اين كه عيادت كننده هنگام عيادت چيزی نزد مريض بخودر ( امام علی )عليه124/5

 اند زيرا اجر خد را با اين عمل از بين برده است. نهی نموده
( 552/78لَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِی الْأَجَلِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئاً وَ هُوَ يُطَيِّبُ النَّفَسَ )بحار: إِذَا دَخَلْتُمْ عَ 1455

شويد، برای او زندگی بيشتری را آرزو نماييد زيرا اين السالم(: زمانی كه بر مريض داخل میامام صادق )عليه
 شود. رداند ولی او خوشحال میگآروز چيزی را )مرگی را( برنمی

 السالم(: عيادت بعد از سه روز است. ( امام علی )عليه558/78العيادةُ بعدَ ثالثۀِ أيّامٍ )بحار:  1453
نْ رَجُلٍ يَعُودُ أَ عَائِداً جِئْتَ أَوْ زَائِراً؟ فَقَالَ عَائِداً فَقَالَ مَا مِ فَقَالَ الْحَسَنُ اَنَّ أَبَا مُوسَى عَادَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ 1454

السالم(: امام حسن )عليه (516/78مَرِيضاً مُمْسِياً إِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ )بحار: 
رفت، حضرت از او سؤال نمودند كه آيا برای عيادت آمدی و يا زيارت؟، مرد  شخصی به عيادت حسن بن علی

داد: برای عيادت حضرت فرمودند: هرفردی مريضی را در شامگاه عيادت نمايد با او هفتاد هزار فرشته  پاسب
 كنندخارج شده و برايش تا صبح استغفار می

( امام 362)مكارم: يَنَْبغِی لِلْمَرِيِض مِنْكُمْ أَْن يُؤْذِنَ إِخْوَانَهُ بِمَرَضِهِ فََيعُودُونَهُ فَيُؤْجَرُ فِيهِمْ وَ يُؤْجَرُونَ فِيه  1452
السالم(: خوب است برای مريضی از شما كه برادرانش را نسبت به مرضش آگاه نمايد، كه او را صادق )عليه

 عيادت نموده و اجر ببرند و موجب اجر شوند. 
 السالم(: عيادت بعد از سه روز است. ( امام علی )عليه558/78العيادةُ بعدَ ثالثۀِ أيّامٍ )بحار:  1456
أَ تَْدرِی مَِن الّنَاُس  ابَۀٌ ثُمَّ َقالَا َمرَِض أََحدُكُمْ َفلْيَأْذَنْ ِللنَّاِس َيدْخُلُوَن عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ ِمنْ أَحٍَد ِإلَّا وَ َلهُ دَعْوَةٌ ُمسْتَجَإِذَ 1457

سالم(: زمانی كه يكی از شما مريض شد به مردم ال( امام رضا )عليه518/87قُلْتُ أُمَُّۀ مُحَّمَدٍ قَالَ النَّاسُ هُمْ شِيعَتُنَا )بحار: 
ها يك دعای مستجاب دارد، سپس امام. از فردی كه نزدشان بود. سؤال اجازه بدهد تا بر او روارد شوند زيرا هريك از آن

گويد( گفتم: منظور امت پيامبر هستند! حضرت دانی منظور از مردم چه كسانی هستند؟ )آن شخص مینمودند: می
 د: )منظور از( مردم شعيان ما هستند. فرمو



   11آيين مهرباني 
 «خاص»مستندات  لوابخش 

در اين بخش احاديثی كه دارای بيش از يك فراز هستند و هر فراز جداگانه مورد استناد قرار 
 اند.اند، جمع آوری شدهگرفته

َسيْنِ: ق6َف 92 .1 َصاحِبْهُمْ وَ لَا تُحَادِثْهُمْ وَ لَا 1يَا بُنَیَّ  :الَ لِی عَلِیُّ بْنُ الْحُ َسۀً فَلَا تُ . انْظُرْ خَمْ
َالَ  َهْ مَنْ هُمْ ق َا أَب ْتُ ي َۀِ 5تُرَافِقْهُمْ فِی طَرِيقٍ فَقُل َهُ بِمَنْزِل َإِنّ َذَّابِ ف َۀَ الْك َاحَب َاکَ وَ مُصددد . إِيّ

رَابِ يُقَرِّ قِ فَإِنَّهُ بَائِعُكَ 3بُ لَكَ الْبَعِيدَ وَ يُبَاعِدُ لَكَ الْقَرِيبَ السدَّ احَبَۀَ الْفَاسدِ . وَ إِيَّاکَ وَ مُصدَ
َصاحَبَۀَ الْبَخِيلِ فَإِنَّهُ يَخْذُلُكَ فِی مَالِهِ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ 4بِأُكْلَۀٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ  . وَ إِيَّاکَ وَ مُ

رُّکَ . وَ إ2ِإِلَيْهِ  احَبَۀَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضددُ احَبََۀ 6يَّاکَ وَ مُصددَ . وَ إِيَّاکَ وَ مُصددَ
عَ قَالَ اللَّهُ زَّ وَ عَ الْقَاطِعِ لِرَحِمِهِ فَإِنِّی وَجَدْتُهُ مَلْعُوناً فِی كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی ثَلَاثَۀِ مَوَاضددِ

لْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُُم جَلَّ فَهَ
َهُ  باقر5/386بقره(. )كافی:  57رعد و  52؛ دو آيه ديگر در 55)محمد: اللّ مام  )عليه  ( ا

ها مصاحبت ر نگاه كن و با آن. به پنج نف1علی بن حسين به من فرمود: پسرم!  :السالم(
شان نباش!، گفتم: پدر! آن شو و در هيچ راهی همراه سخن ن سانی نكن و هم ها چه ك

ضرت فرمود:  ستند؟ ح سراب می5ه ماند، دور را . از همراهی با دروغگو بپرهيز! او مثل 
. و از مصددداحبت با فاسدددق برحذر 3دهد، برايت نزديك و نزديك را برای دور جلوه می

. و از رفاقت با بخيل پرهيز 4فروشد، ای میای و كمتر از لقمهباش!، زيرا او تو را به لقمه
ها داشته باشی ياری نخواهد كن! زيرا او تو را در رابطه با اموالش با همه نيازی كه به آن

خواهد به تو سددود برسدداند ولی ضددرر . و از همراهی با احمق پرهيز كن! زيرا می2كرد، 
. و از همراهی با كسی كه با خويشانش قطع ارتباط نموده است برحذر باش! 6اند، رسمی

ست! خداوند می سه جای قرآن ديدم كه خداوند او را لعنت نموده ا فرمايد: زيرا من در 
رود كه در زمين فسدداد اگر از دسددتورات خداوند رويگردان شددويد، آيا جز اين انتظار می

را قطع نماييد؟! اينان همانهايی هسدددتند كه خداوند  های خويشددداوندیكنيد و پيوند
 لعنتشان نموده است. 

لِمِ أنْ يَجْتَنِبَ مُؤاخاةَ ثَالثَۀٍ: المَاجِنِ و األحْمَقِ و الكَذّابِ: 3ف  94 .2 . فَأَمَّا 1: يَنْبَغی لِلمُسدددْ
َا يُ َهُ وَ ل َهُ وَ يُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِثْل عِينُكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ وَ مَعَادِکَ وَ الْمَاجِنُ فَيُزَيِّنُ لَكَ فِعْل
وَةٌ وَ مَدْخَلُهُ وَ مَخْرَجُهُ عَلَيْكَ عَارٌ.  . أَمَّا األَحْمَقُ فَإِنَّهُ اليُشدديرُ عَلَيْكَ 5مُقَارَنَتُهُ جَفَاءٌ وَ قَسددْ

َسهُ وَ رُبَّما أَ وءِ عَنْكَ وَ لَوْ جَهَدَ نَفْ ّسُ َصرْفِ ال َضرَّکَ. بِخَيْرٍ وَ اليُرْجى لِ . أَمَّا 3رادَ مَنْفَعَتَكَ فَ
الكَذَّابُ فَإِنَّهُ ال يَهْنِئُكَ مَعَهُ عَيْشٌ يَنْقُلُ حَديثَكَ وَ يَنْقُلُ إِلَيْكَ الحَديثَ كُلَّما أَفْنى أحْدُوثَۀً 

دَّقُ وَ يُغْرِى بَيْنَ النَّاسِ دْقِ فَما يُصدددَ بِالْعَداوَةِ فَيُنْبُِت  مَطَّها بِأُخْرى حَتىَّ أَنَّهُ يُحَدِّثُ بِالصدددِّ
دُورِ. )كافی:  ّصُ خائِمَ فى ال ّسَ صادق 376/5ال سالم(: )عليه( امام  سلمان از ال ست م خوب ا

دوستی با سه كس اجتناب نمايد: كسی كه برايش مهم نيست چه چيز درباره او بگويند 
ست.  سی كه دروغگو ا ست و ك سی كه احمق ا . اما 1و يا او درباره ديگران چه بگويد، ك

دهد و دوسددت دارد كه مثل او باشددی و تو را بی حيا: او كارش را برای تو زيبا جلوه می
خويی و دهد، نزديك بودن با او درشدددتنسدددبت به امورات دينی و اخرويت ياری نمی

. اما احمق: او تو را به هيچ 5سخت دلی است و رفت و آمد او با تو ذلّت و خواری است. 
ند، و اميد رفع نمودن هيچ بدی از تو به او نيسدددت هرچند هم كخيری راهنمايی نمی

. اما دروغگو: 3زند. خواهد نفعی به تو برساند ولی به تو ضرر میتالش نمايد، چه بسا می
كند و حرف ديگران را نيز زندگی با او گوارا نيسددت، سددخن تو را برای ديگری نقل می

كه موجب اختالف است پاپان پذيرد حادثه ای نمايد، هر زمان كه حادثهبرای تو نقل می
صديق نمیديگری را عَلَم می سی او را ت ست هم بگويد ك ر كند، دكند، آنقدر كه اگر را

 كارد.ها میميان مردم به ستيزه جويی معروف است، بذر كينه را در دل

َا الْأَحْمَقُ . 1وَ الْجَبَانَ وَ الْكَذَّابَ لَا تُقَارِنْ وَ لَا تُؤَاخِ أَرْبَعَۀً الْأَحْمَقَ وَ الْبَخِيلَ : 5ف 115  .3 أَمّ
رُّکَ  وَ أَمَّا الْجَبَاُن . 3وَ أَمَّا الْبَخِيلُ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْكَ وَ لَا يُعْطِيكَ . 5فَيُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضددُ

دَّقُ وَ أَمَّا الْكَذَّابُ فَإِنَّ. 4فَإِنَّهُ يَهْرُبُ عَنْكَ وَ عَنْ وَالِدَيْهِ  دُقُ وَ لَا يُصددَ ( 195/74)بحار: هُ يَصددْ
به چهار نفر نزديك نشو و دوستی نكن!: احمق، بخيل، ترسو و السالم(: )عليهامام صادق 

ضرر می. اما احمق چون می1دروغگو؛  ساند ولی به تو  سود بر . و اما 5زند خواهد به تو 
. و اما ترسددو زيرا او از تو و 3 دهدگيرد ولی به تو چيزی نمیبخيل چون مدام از تو می

راسدددت  –ممكن اسدددت  –. و اما دروغگو چون او 4كند همچنين از والدينش فرار می
 گيرد.بگويد ولی مورد تصديق قرار نمی

. وَ إِذا طَلَبَ الزَّاهِدُ النَّاسَ فَاهْرُبْ مِنْهُ. 5. إِذا هَرَبَ الزَّاهِدُ مِنَ النَّاسِ فَاطْلُبْهُ 1: 5ف 149 .4
هر زمان ديدی كه پاراسا و درويش از مال مردم فرار السالم(: )عليه ( امام علی576رر: )غ

شی به دنبال مال مردم بود از می سا و دروي كند، بدنبال او باش و زمانی كه به ظاهر پار
 او فرار كن. 

يلَۀٌ لِلْأَبْرَارِ فُجَّارِالْ حُبُّ . و5َ لِلْأَبْرَارِ ثَوَابٌ لِلْأَبْرَارِ الْأَبْرَارِ . حُب1ُّ: 4ف 132 .5   . و3َ لِلْأَبْرَارِ فَضددِ
( 562/5)كافی:  الْفُجَّارِ عَلَى خِزْیٌ لِلْفُجَّارِ الْأَبْرَارِ بُغْضُ . و4َ لِلْأَبْرَارِ زَيْنٌ لِلْأَبْرَارِ الْفُجَّارِ بُغْضُ

ست برای خوبان،1السالم(: )عليه امام صادق شی ا . عالقه 5 . عالقه خوبان به خوبان پادا
ها از خوبان موجب زيبايی خوبان . نفرت بد3ها به خوبان برتری اسددت برای خوبان، بد

 ها است.ها موجب ذلّت بد. و نفرت خوبان از بد4است 

دَ نِعْمَۀٍ و شددامتاً بِمصدديبَۀٍ 1: نَهانى أَبى أَنْ أُصدداحِبَ 5ف 137 .6 . أو حامِلَ نَميمَۀٍ. 5. حاسددِ
. با رشك 1پدرم من را نهی نموده است اين كه السالم(: )عليهق ( امام صاد376)تحف: 

 . يا سخن چين همدم باشم.5ورز به نعمت و شادمان به مصيبت 

ِضلُّونَ وَ الزَّالُّونَ الْمُزِلُّونَ 1أُحَذِّرُكُمْ أَهْلَ النِّفَاقِ : 59ف .7 الُّونَ الْمُ . يَتَلَوَّنُونَ أَلْوَاناً 5. فَإِنَّهُمُ الّضَ
َصادٍ 4يَفْتَنُّونَ افْتِنَاناً وَ يَعْمِدُونَكُمْ بِكُلِّ عِمَادٍ  . و3َ ُصدُونَكُمْ بِكُلِّ مِرْ . وَ قُلُوبُهُمْ دَوِيَّۀٌ 2. وَ يَرْ

ِصفَاحُهُمْ نَقِيَّۀٌ  رَاءَ 6وَ  ّضَ ُشونَ الْخَفَاءَ وَ يَدِبُّونَ ال ْصفُهُمْ دَوَاءٌ 7. يَمْ ِشفَاءٌ 8. وَ  . و9َ. وَ قَوْلُهُمْ 
ِدُو الْبَلَاءِ 11. حَسدددَدَةُ الرَّخَاءِ 12فِعْلُهُمُ الدَّاءُ الْعَيَاءُ  . لَهُْم 13. وَ مُقْنِطُو الرَّجَاءِ 15. وَ مُؤَكّ
. يَتَقَارَُضونَ الثَّنَاَء 16. وَ لِكُلِّ َشجْوٍ دُمُوعٌ 12. وَ إِلَى كُلِّ قَلْبٍ َشفِيعٌ 14بِكُلِّ طَرِيقٍ َصرِيعٌ 

فُوا 19. إِنْ سدددَأَلُوا أَلْحَفُوا 18قَبُونَ الْجَزَاءَ . وَ يَتَرَا17 . وَ إِنْ حَكَمُوا 52. وَ إِنْ عَذَلُوا كَشدددَ
. وَ لِكُلِّ بَابٍ 53. وَ لِكُلِّ قَائِمٍ مَائِلًا وَ لِكُلِّ حَیٍّ قَاتِلًا 55. قَدْ أَعَدُّوا لِكُلِّ حَقٍّ بَاطِلًا 51أَسْرَفُوا 
ْصبَاحاً  . وَ لِكُل54ِّمِفْتَاحاً  ْسوَاقَهُمْ وَ 52لَيْلٍ مِ لُونَ إِلَى الطَّمَعِ بِالْيَأْسِ لِيُقِيمُوا بِهِ أَ ّصَ . يَتَوَ

بِّهُونَ 56يُنْفِقُوا بِهِ أَعْلَاقَهُمْ  فُونَ فَيُمَوِّهُونَ 57. يَقُولُونَ فَيُشددَ . قَدْ هَوَّنُوا الطَّرِيقَ 58. وَ يَصددِ
ِضيقَ 59 ْضلَعُوا الْمَ سالم(: )عليه ( امام علی194خطبه  )نهج:. وَ أَ شما ال ای بندگان خدا! 

اند، خطاكار و به خطا . گمراه و گمراه كننده1ها دارم، زيرا آنرا از منافقان برحذر می
های گوناگون . از ترفند3شوند، های گوناگون ظاهر می. به رنگ5كنند، كاری تشويق می

ستفاده می شما ازا ستن  شك سود می كنند، برای  . و در هر كمينی 4برند هر پناهگاهی 
. در پنهانی راه 6هايشان بيمار و ظاهرشان آراسته است، . قلب2كنند، شما را شكار می

شان دارو، 7كنند، ها حركت میروند، و از بيراههمی صف شان درمان، 8. و . اما 9. و گفتار
ست بی درمان،  شان دردی ا سايش مرد12كردار شك می. بر رفاه و آ . و بر 11ورزند م ر

ها در هر . آن13كنند. . و اميدواران را نااميد می15افزايند، بالء و گرفتاری مردم می
. 16ريزند، ها می. و بر هر اندوهی اشك12. و در هر دلی راهی دارند، 14ای راهی كشته

. اگر 18كشدددند، . و انتظار پاداش می17دهند مدح و سدددتايش را به يكديگر قرض می
صرار می شوند پرده دری می19كنند چيزی را بخواهند ا . و اگر 52كنند . و اگر مالمت 

 . و برابر هر دليلی55ها برابر هر حقی باطلی . آن51نمايند.داوری كنند اسدددراف می
. و برای هر شدددبی 54. و برای هر دری كلّيدی 53ای قاتلی ای و برای هر زندهشدددبهه

خواهند به مطامع خويش برسند و بازار خود . با اظهار يأس می52اند. چراغی تهيه كرده
گويند، اما به اشددتباه و ترديد . سددخن می56را گرم سددازند و كاالی خود را بفروشددند. 

. در آغاز، راه را آسددان نشددان 58دهند. كنند اما فريب می. توصدديف می57اندازند، می
 كشانند.بن بست میها فرد را به . و در تنگنا59دهند می

َسيْنِ : 9ف .8 َصى إِلَیَّ أَبِی عَلِیُّ بْنُ الْحُ َسفَراً فَأَوْ سالم(  ما)عليهأَرَدْتُ  ِصيَّتِهِال  :فَقَالَ فِی وَ
احِبَ الْأَحْمَقَ أَوْ تُخَالِطَهُ وَ اهْجُرْهُ وَ لَا تُحَادِثْهُ فَإِنَّ الْأَحْمَقَ   هُجْنَۀٌ. 1إِيَّاکَ يَا بُنَیَّ أَنْ تُصدددَ

ِضراً  َضحَهُ حُمْقُهُ . 5عَيَّابٌ غَائِباً كَانَ أَوْ حَا َصرَ بِهِ عِيُّهُ . 3إِنْ تَكَلَّمَ فَ َسكَتَ قَ وَ إِنْ . 4وَ إِنْ 
وَ لَا . 7لَا عِلْمُهُ مِنْ نَفِْسهِ يُغْنِيهِ وَ لَا عِلْمُ غَيْرِهِ يَنْفَعُهُ . 6وَ إِنِ اْستُرْعِیَ أََضاعَ . 2عَمِلَ أَفَْسدَ 

حَهُ  تَرِيحُ مُقَارِنُهُ تَوَدُّ أُمُّهُ  و. 8يُطِيعُ نَاصددِ فَقَدَتْهُ وَ جَارُهُ بُعْدَ  إنَّهاها ثَكِلَتْهُ وَ امْرَأَتُهُ نَّإَِ لَا يَسددْ
َستِهِ  ُسهُ الْوَحْدَةَ مِنْ مُجَالَ ْصغَرَ مَنْ فِی الْمَجْلِسِ أَعْنَى مَنْ فَوْقَهُ . 9دَارِهِ وَ جَلِي وَ إِنْ كَانَ أَ

سائل:  َسدَ مَنْ دُونَهُ )و سالم(: )عليه ( امام باقر15/34إِنْ كَانَ أَكْبَرَهُمْ أَفْ سفر ال صميم  ت
شاتش فرمود:  سفار سفارش به من نمود و از جمله  سين  شتم كه پدرم علی بن الح دا
صله بگير و  شدن با او و از او فا فرزندم! برحذر باش از همراهی كردن با احمق و مخلوط 

سددازد و بسدديار . سددخنش برای تو عيب می1همسددخن نشددو! چه اين كه احمق: با او 
. اگر سخن بگويد صحبت نمودنش او 5ايرادگير است. چه در سفر باشد و چه در وطن؛ 

ضح می ست؛ 3سازد؛ را مفت شود ناتوانيش او را محدود كرده ا ساكت  . اگر كاری 4. اگر 
. نه 6سددازد؛ ظت گماشددته شددود تباه می. اگر به حفا2كند؛ انجام دهد آن را خراب می
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نه علوم ديگری برايش نفعی دارد؛  يد و  ما ياز ن كه او را بی ن . از 7خودش علمی دارد 
. نزديكانش آسددايش ندارند: مادرش دوسددت دارد كه به 8برد؛ خيرخواهش فرمان نمی

سايه ست دهد، هم ست دارد كه اورا از د سرش دو شيند، و هم شدن عزايش بن اش دور 
. اگر 9دهد؛ اش را دوست دارد و همنشينش تنهايی را بر مجالست با او ترجيح میهخان

تر در اندازد و اگر بزرگكوچكترين در مجلس باشدددد باالتر از خودش را به زحمت می
 نمايد.تر از خودش را خراب میمحفلی باشد پايين

ْصلَتَيْنِ فَإِنْ كان5َف 96  .9 . الُمحافََظِۀ 1تا فيهِمْ وَ إالَّ فَاعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ: : اِخْتَبِرُوا إِخْوانَكُمْ بِخَ
لَواتِ فی مَواقيتِها،  رِ. )مصددادقۀ: 5عَلى الصددَّ رِ وَ اليُسددْ ( امام 36. وَ البِرِِِّّ بِاإلِخْوانِ فى الْعُسددْ

ها اين دو صفت دوستان خود را با دو خصلت بيازماييد، اگر در آنالسالم(: )عليهصادق 
ها و اقامه ها دوری كنيد: محافظت بر نمازها دوری كنيد، از آنو اال از آن بود كه هيچ

 ها در ابتدای وقت؛ و نيكی نمودن به برادران ايمانی در سختی و آسانی.آن

. وَ رَغْبَتُكَ فى زاهِدٍ فيكَ ذُلُّ نَفْسٍ. )نهج: 5. زُهْدُکَ فى راغِبٍ فيكَ نُقْصددانُ حَظٍّ 1: 5ف .11
بی ميلی نسددبت به كسددی كه ميل به تو دارد السددالم(: )عليه امام علی (421حكمت 

 كاستن از يك لذّت است، و رغبت داشتن به كسی كه ميل به تو ندارد؛ ذلّت تو است.

جِيَّتَهُ 1: مَنْ كَانَ 3ف .11 دِيقُهُ وَ الث3َّ. وَ الْكَرَمُ طَبِيعَتَهُ 5. الْوَرَعُ سددَ نَاُء . وَ الْحِلْمُ خَلَّتَهُ كَثُرَ صددَ
ْسنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ )اعالم:  َصرَ مِنْ أَعْدَائِهِ بِحُ هر السالم(: )عليه( امام عسكرى 314عَلَيْهِ وَ انْتَ

روحيه  –. و 3. و از طبع بزرگواری برخوردار باشد 5. پرهيز از گناه منشش باشد، 1كس 
ستانش و ثناگويانش فزونی يافته و به خ – شد، دو كه از  اطر تعاريفیبردباری رفيقش با

 شود بر دشمنانش پيروز خواهد شد.او می

وءَ الخُلْقِ 5. وَ العُجْبَ 1: إِيَّاکَ 3ف .12 تَقيمُ لَكَ عَلى هذِهِ 3. وَ سددُ بْرِ فَإِنَّهُ اليَسددْ . وَ قِلَّۀُ الصددَّ
صال:  صاحِبٌ وَاليَزالُ لَكَ عَلَيْها مِنَ النَّاسِ مُجانِبٌ. )خ صالِ الثَّالثِ  صادق ( ام147الخِ ام 

. و كم صددبری پرهيز كن زيرا با اين 3. كج خلقی 5. خودپسددندی، 1از السددالم(: )عليه
 خصوصيات برايت همدمی نمانده و پيوسته منزوی از مردم خواهی بود.

ْصدِقَاؤُکَ 6ف .13 ْصدِقَاؤُکَ ثَلَاثَۀٌ وَ أَعْدَاؤُکَ ثَلَاثَۀٌ فَأَ َصدِيقُكَ 1: أَ َصدِيقِكَ 5.  َصدِيقُ   . و3َ. وَ 
دِيقِكَ 2. وَ أَعْدَاؤُکَ عَدُوُّکَ 4عَدُوُّ عَدُوِّکَ  دِيقُ عَدُوِّکَ )نهج: حكمت 6. وَ عَدُوُّ صددَ . وَ صددَ

سالم(: )عليه ( امام على592 سه كس میال ستان تو  شند: دو ستت، 1با ست 5. دو . دو
ستت  ستند: 3دو سه كس ه شمنان تو. نيز.  شمنت؛ و د شمن د شمنت، 4. و د . 2. د

 . و دوست دشمنت.6، دشمن دوستت

يدُ أَنْ 2ف .14 ْانسدددان وَ هُوَ يُرِ ها ال َانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ يَمْلِكُ : خَمْسُ تَمَرَاتٍ أَوْ خَمْسُ قُرَصٍ أَوْ دَن
سان  َضلُها مَا أَنْفَقَهُ الْان ِضيَها فَأَفْ ِسهِ وَ عِيَالِهِ 5. عَلَى وَالِدَيْهِ 1يُمْ  . ثُم3َّ. ثُمَّ الثَّانِيَۀُ عَلَى نَفْ

َسبِيلِ اللَّهِ 2. ثُمَّ الرَّابِعَۀُ عَلَى جِيرَانِهِ الْفُقَرَاءِ 4الثَّالِثَۀُ عَلَى قَرَابَتِهِ الْفُقَرَاءِ  َسۀُ فِی  . ثُمَّ الْخَامِ
ها أَجْراً )كافی:  ّسُ سالم ( 62/2وَ هُوَ أَخَ سانی كه پنج دانه )صلی اهلل عليه وآله(: پيامبر ا ان

خواهد آن را انفاق يا پنج دينار، يا پنج درهم در اختيار دارد و می خرما، يا پنج دانه نان،
كه  ند، بهترينش اين اسدددت  هد 1ك بد لدينش  به وا عد برای خود و 5.  به ب . و درمرت

. و بعد به همسددايگان 4. و سددپس به خويشددان فقيرش بدهد، 3اش خرج كند هخانواد
ستمندش انفاق كند  سبيل اهلل )در ك2م های ديگر خير( خرج نمايد و ار. و در آخر فی 

 ها را دارد.اين رتبه پنجم: كمترين اجر

صافى وَ إِالَّ كاَن 3ف .15 ديقُ المُ ّصَ صالٍ فَإِنْ كانَ مُؤاتِياً فيها فَهُوَ ال ديقُ بِثَالثِ خِ ّصَ : يُمْتَحَنُ ال
ِشدَّةٍ،  َصديقَ  شارِكُهُ فى 3لى مالٍ، . أَوْ تَأْمَنُهُ ع5َ. تَبْتَغى مِنْهُ ماالً، 1َصديقُ رَخاءٍ ال . أَوْ تُ

صادق 351مَكْرُوهٍ. )تحف:  سالم(: )عليه( امام  سه خصلت مورد امتحان قرار ال دوست، با 
ست، و اال تنها رفيق می صفا ا گيرد، اگر هماهنگ با اين خصوصيات بود يقيناً دوستی با

ست، نه همدم زمان سختی:  مالی را به عنوان . يا 5. از او مالی را بخواه، 1زمان خوشی ا
 . و يا او را در كاری كه دوست ندارد همراه خود كن.3امانت در اختيارش قرار ده 

مَۀً مَعْرُوفَۀً حَتَّى تَخْتَبِرَهُ بِثَلَاثٍ 3ف .16 دِيقاً سددِ مِّ الرَّجُلَ صددَ بَهُ 1: لَا تُسددَ بُهُ فَتَنْظُرُ غَضددَ . تُغْضددِ
. وَ حَتَّى تُسدددَافِرَ مَعَهُ )بحار: 3عِنْدَ الدِّينَارِ وَ الدِّرْهَمِ  . و5َيُخْرِجُهُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ 

كسی را به طور خاص دوست ننام مگر اين كه او را السالم(: )عليه( امام صادق 182/71
سازی، خشمش او را . نگاه كن ببين وقتی او را خشمگين می1از سه راه آزموده باشی: 

 . و تا زمانی كه با او مسافرت كنی.3دينار و درهم  . و نزد5سازد؟ از حق خارج می

َا فِی ثَلَاثٍ 3ف .17 . 5. تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ 1: فِی حِكْمَۀِ آلِ دَاوُدَ إِنَّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لَا يَكُونَ ظَاعِناً إِلّ
سائل: 3أَوْ مَرَمَّۀٍ لِمَعَاشٍ  ص343/11. أَوْ لَذَّةٍ فِی غَيْرِ مُحَرَّمٍ )و سالم(: )عليهادق ( امام  از ال

های خاندان حضرت داود اين است كه: عاقل جز در سه مورد به مسافرت جمله حكمت
 . يا لذّت غير حرام. 3. يا بهبود معاش 5. توشه برای آخرت 1رود: نمی

افَرْتَ مَعَ قَوْمٍ 58ف .18 ارَتَكَ إِيَّاهُمْ فِی أَمْرِکَ وَ أُمُور1ِ: إِذَا سددَ تِشددَ . وَ أَكْثِرِ 5هِمْ . فَأَكْثِرِ اسددْ
ّسم فِی وُجُوهِهِمْ  ْستَعَانُوا 2. وَ إِذَا دَعَوْکَ فَأَجِبْهُمْ 4. وَ كُنْ كَرِيماً عَلَى زَادِکَ 3التب . وَ إِذَا ا

مْتِ 6بِكَ فَأَعِنْهُمْ  لَاةِ 7. وَ اغْلِبْهُمْ بِثَلَاثٍ بِطُولِ الصددَّ خَاءِ النَّفْسِ بِم8َ. وَ كَثْرَةِ الصددَّ ا . وَ سددَ
هَدْ لَهُمْ 9مَعَكَ مِنْ دَابَّۀٍ أَوْ مَالٍ أَوْ زَادٍ  هَدُوکَ عَلَى الْحَقِّ فَاشددْ تَشددْ . وَ اجْهَدْ 12. وَ إِذَا اسددْ

ُشورَةٍ حَتَّى تَقُومَ  َشارُوکَ ثُمَّ لَا تَعْزِمْ حَتَّى تَثَبَّتَ وَ تَنْظُرَ وَ لَا تُجِبْ فِی مَ ْستَ  رَأْيَكَ لَهُمْ إِذَا ا
ُشورَتِهِ فَإِّنَ فِيها وَ تَ ْستَعْمِلٌ فِكْرَکَ وَ حِكْمَتَكَ فِی مَ َصلِّیَ وَ أَنْتَ مُ قْعُدَ وَ تَنَامَ وَ تَأْكُلَ وَ تُ

َسلَبَهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى رَأْيَهُ وَ نَزَعَ عَنْهُ الْأَمَا َشارَهُ  ْستَ ِصيحَۀَ لِمَنِ ا ۀَ نَمَنْ لَمْ يُمْحِضِ النَّ
ونَ فَامْشِ مَعَهُمْ  . وَ إِذَا11 حَابَكَ يَمْشددُ . وَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ يَعْمَلُونَ فَاعْمَلْ مَعَهُمْ 15رَأَيْتَ أَصددْ
ضاً فَأَعْطِ مَعَهُمْ 13 َصدَّقُوا وَ أَعْطَوْا قَرْ ِسنّاً 14. وَ إِذَا تَ ْسمَعْ لِمَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ  . وَ 12. وَ ا

ِأَمْرٍ وَ سدددَ َا عِیٌّ وَ لُؤْمٌ إِذَا أَمَرُوکَ ب َا فَإِنَّ ل َا تَقُلْ ل . وَ إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِی 16أَلُوکَ فَقُلْ نَعَمْ وَ ل
أَلُوهُ سْطَرِيقِكُمْ فَانْزِلُوا وَ إِذَا شَكَكْتُمْ فِی الْقَصْدِ فَقِفُوا وَ تَآمَرُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمْ شَخْصاً وَاحِداً فَلَا تَ

خْصَ الْوَاحِدَ فِی الْفَلَاةِ مُرِيبٌ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عَيْنًا عَنْ طَرِيقِكُمْ وَ لَ دُوهُ فَإِنَّ الشددَّ تَرْشددِ ا تَسددْ
ضاً إِلَّا أَنْ تَرَوْا مَا لَا  َصيْنِ أَيْ خْ ّشَ يْطَانَ الَّذِی حَيَّرَكُمْ وَ احْذَرُوا ال ّشَ ُصوصِ أَوْ يَكُونَ هُوَ ال لِلُّ

اهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ أَرَى فَإِنَّ الْعَاقِلَ إِذَ ّشَ َشيْئاً عَرَفَ الْحَقَّ مِنْهُ وَ ال َصرَ بِعَيْنِهِ  . 17ا أَبْ
َصلَاةٍ فَلَا تُؤَخِّرْ َشیْيَا بُنَیَّ وَ إِذَا جَاءَ وَقْتُ  َصلِّ فِی ها لِ ْستَرِحْ مِنْها فَإنَّها دَيْنٌ وَ  َصلِّها وَ ا ءٍ وَ 

رِيعٌ فِی دَبَر18ِى رَأْسِ زُجٍّ جَمَاعَۀٍ وَ لَوْ عَلَ ها وَ لَيَْس . وَ لَا تَنَامَنَّ عَلَى دَابَّتِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ سددَ
ِصلِ  ْستِرْخَاءِ الْمَفَا . وَ 19ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْحُكَمَاءِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِی مَحْمِلٍ يُمْكِنُكَ التَّمَدُّدُ لِا

كَ  إِذَا قَرُبْتَ مِنَ الْمَنْزِلِ . وَ إِذَا أَرَدْتَ النُّزُولَ 52فَانْزِلْ عَنْ دَابَّتِكَ وَ ابْدَأْ بِعَلْفِها قَبْلَ نَفْسدددِ
َسنِها لَوْناً وَ أَلْيَنِها تُرْبَۀً وَ أَكْثَرِ ْشباً فَعَلَيْكَ مِنْ بِقَاعِ الْأَرْضِ بِأَحْ َصلِّ 51ها عُ . وَ إِذَا نَزَلْتَ فَ

اءَ حَاجَۀٍ فَأَبْعِدِ الْمَذْهَبَ فِی الْأَرْضِ 55تَجْلِسَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ  . وَ إِذَا 53. وَ إِذَا أَرَدْتَ قَضددَ
لِّ رَكْعَتَيْنِ  لِّمْ عَلَيْها وَ عَلَى أَهْلِها فَإِّنَ 54ارْتَحَلْتَ فَصددَ . وَ وَدِّعِ الْأَرْضَ الَّتِی حَلَلْتَ بِها وَ سددَ

َصدَّقَ مِنْهُ 52مَلَائِكَۀِ لِكُلِّ بُقْعَۀٍ أَهْلًا مِنَ الْ . وَ إِنِ اْستَطَعْتَ أَنْ لَا تَأْكُلَ طَعَاماً حَتَّى تَبْدَأَ فَتَتَ
بِيحِ مَا دُمْتَ 56فَافْعَلْ  . وَ عَلَيْكَ بِقِرَاءَةِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا دُمْتَ رَاكِباً وَ عَلَيْكَ بِالتَّسددْ

. وَ إِيَّاکَ وَ السَّيْرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ عَلَيْكَ بِالتَّعْرِيسِ 57اءِ مَا دُمْتَ خَالِياً عَامِلًا وَ عَلَيْكَ بِالدُّعَ
ْصفِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ  ِسيرِکَ )كافی: 58وَ الدَّلْجَۀِ مِنْ لَدُنْ نِ وْتِ فِی مَ ّصَ . وَ إِيَّاکَ وَ رَفْعَ ال

كنی زياد نگامی كه با گروهی مسددافرت می. ه1السددالم(: )عليه( حضددرت لقمان 348/8
. و به 5ها مشدددورت بده!، های آنهای خودت مشدددورت نما و درباره كاردرباره كار

شان زياد لبخند بزن! صورت شه3هاي سبت به تو . و هر وقت تو را 4ات كريم باش!، . و ن
ستند كمك نما!،2دعوت نمودند قبول كن!  سه 6 . و هر زمان كه از تو كمك خوا . و در 

. و 8. نماز زياد 7ها شدداخص باش!: طوالنی بودن سددكوت با تفكر، چيز نسددبت به آن
. و هر زمان كه از تو خواستند 9سخاوتمندی نسبت به آنچه داری: مركب، پول و توشه، 

. و زمانی كه مورد مشورت قرار 12ها شهادت بده!، كه شهادت بر حقی بدهی، به نفع آن
انديشدده خودت را بكار بند! و پس از آن تصددميم نگير مگر اين كه خوب  گيری تماممی

تأمل كرده و دقّت نموده باشی و پاسب مشورتشان را نده تا اين كه در فكر مشورتی كه 
اند بايسدددتی، بنشدددينی، بخوابی، بخوری، نماز بخوانی و همچنان فكرت را و خواسدددته

ها كه از او ر كس خيرخواهيش را برای آنهايی را كه بلدی بكار بياندازی. زيرا هحكمت
سته شورت خوا شهم  عقلی -اش را از او گرفته و امانتی كه اند خالص نكند، خداوند اندي

يار او قرار داده اسدددت از او می –كه  ند در اخت تا كه 11سددد يدی  كه د مان  . و هر ز
سفری شغ15ها راه يافت! هايت راه افتادند، با آنهم ستند، با . و وقتی ديدی م ول كار ه

. و 14دهند تو هم بپرداز!، . و هر زمان كه ديدی صدقه و يا قرضی می13ها كار كن! آن
دهند و يا از . و وقتی به تو دستوری می12تر است بشنو!، حرف كسی را كه از تو بزرگ

، نشددان عجز اسددت و شددوم »نه«!، زيرا، «نه»! نگو: «چشددم»كنند، بگو: تو خواهشددی می
. و زمانی كه در راهی حيران مانديد، فرود آييد و هنگامی كه در راه ترديد 16اشددد بمی

شخص تنهايی را ديديد، از او  شورت نماييد و هر وقت  ستيد! و با يكديگر م نموديد، باي
درباره راهتان نپرسدديد و از او راهنمايی نخواهيد، زيرا شددخص تنها در بيابان مشددكوک 

خواهد شما را راهزنان باشد و يا شيطانی باشد كه می است، ممكن است جاسوسی برای
بينم شدددما نبينيد، حيران نمايد، از دو نفر هم بپرهيزيد، مگر اين كه چيزی كه من می

شددناسددد، و كسددی كه بيند حق آن را میزيرا عاقل زمانی كه با چشددمش چيزی را می



   11آيين مهرباني 
ست چيزی می ست نمیشاهد ماجرا ا . فرزندم! وقتی 17 بيند.بيند كه فردی كه غائب ا

هنگام نماز شد، آن را به خاطر هيچ چيز تأخير ميانداز! و نماز بگذار و از آن راحتی بجو! 
. بر مركبت نخواب زيرا 18ها، زيرا آن دَين اسددت، و در جماعت نماز بگذار!، و لو بر نيزه

كار هد داد و اين جزء  به عقب حيوان، زودتر حركت خوا كار، تو را  گان های فاين  رزان
ستراحت بكشی،  . و 19نيست مگر اين كه در محمل باشی كه بتوانی مفاصلت را برای ا

هنگامی كه نزديك جای فرود آمدی، از مركبت پياده شدددو! و ابتداء قبل از آن كه به 
. و هر زمان خواسددتی جايی فرود بيايی، در 52خودت برسددی به علف چهارپايت برس!، 

سمت از زمين فرود بيا ك شته بتر و گياهی بيشه رنگی بهتر و خاكی نرمآن ق شد، تر دا ا
گذار! 51 ماز ب كه بنشدددينی، دو ركعت ن . و هرقت 55. و وقتی فرود آمدی قبل از آن 

. و هر زمان خواستی 53خواستی دستشويی كنی، مسير دوری را در زمين انتخاب كن! 
د جای داده اسددت وداع . و با زمينی كه تو را در خو54كوچ كنی دو ركعت نماز بخوان! 

هالی از فرشددتگان هاليش درود فرسددت! زيرا برای هر قسددمتی از زمين اكن و بر او و ا
. و اگر توانسددتی هيچ غذايی را نخوری مگر اين كه ابتداءً از آن صدددقه بدهی 52اسددت. 

 . و هر زمان كه سددوار بودی بر تو باد به قرائت كتاب خداوند، و56اين كار را انجام بده، 
سبيح خداوند و هر زمان كه بيكار بودی هر زمان كه كاری انجام می دادی، بر تو باد به ت

. و از حركت نمودن در ابتدای شددب پرهيز نما!، بر تو باد به 57بر تو باد به دعا خواندن، 
. از بلند نمودن صدا در 58استرحتی مختصر و سپس حركت نمودن از نيمه شب ببعد، 

 مسير بپرهيز!.

قَائِكَ وَ خُيُوطِكَ وَ 1يَا بُنَیَّ : 5ف .19 يْفِكَ وَ خُفِّكَ وَ عِمَامَتِكَ وَ حِبَالِكَ وَ سدددِ افِرْ بِسدددَ . سدددَ
ْصحَابِكَ مُوَافِقاً 5مِخْرَزِکَ وَ تَزَوَّدْ مَعَكَ مِنَ الْأَدْوِيَۀِ مَا تَنْتَفِعُ بِهِ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ  . وَ كُنْ لِأَ

َ يَۀِ اللّ فرزندم! السدددالم(: )عليه( حضدددرت لقمان 585/5هِ عَزَّ وَ جَلَّ )فقيه: إِلَّا فِی مَعْصدددِ
شت، عمامه شيرت، كف شم سافرت كن با  سمان م شی –ات، ري سطل آبت، -ات آبك  ،

شه با خودت بردار از دوانب صله زدنت، و تو ها آن مقداری كه مفيد به حال هايت، ابزار و
 هماهنگ باش مگر در معصيت خداوند. هانتباشد و با همراخودت و همراهيانت می

َا عَنِ 5ف 187 .21 َا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرْن َالَ ي رَةِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَق ِالْبَصدددْ ُلٌ ب َامَ رَج : ق
رَةِ  نْفَانِ إِخْوَانُ الثِّقَۀِ وَ إِخْوَانُ الْمُكَاشددَ وَانُ الثِّقَۀِ فَهُُم . فَأَمَّا إِخ1ْالْإِخْوَانِ فَقَالَ الْإِخْوَانُ صددِ

َكَ وَ  َهُ مَال ْذُلْ ل َاب َۀِ ف يكَ عَلَى حَدِّ الثِّق َإِذَا كُنْتَ مِنْ أَخِ ْأَهْلُ وَ الْمَالُ ف َاحُ وَ ال الْكَفُّ وَ الْجَن
ِسرَّهُ وَ عَيْبَهُ وَ أَظْهِرْ مِنْهُ الْ َصافَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ اكْتُمْ  َصافِ مَنْ  َسنَ وَ اعْلَْم بَدَنَكَ وَ  حَ

ائِلُ أَنَّهُمْ أَقَلُّ مِنَ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ  ّسَ ِصيبُ لذّتكَ 5أَيُّها ال َشرَةِ فَإِنَّكَ تُ . وَ أَمَّا إِخْوَانُ الْمُكَا
مِيرِهِمْ وَ ابْذُلْ لَهُمْ مَا بَذَلُوا  مِنْهُمْ فَلَا تَقْطَعَنَّ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَ لَا تَطْلُبَنَّ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ ضدددَ

َانِ )كافی:  َاوَةِ اللِّسددد َۀِ الْوَجْهِ وَ حَل َاق َكَ مِنْ طَل مام علی  (5/548ل فردی در بصدددره از ا
سالم( )عليه ستان دو ال ضرت فرمودند: دو ستان به ما خبر بده! ح سؤال نمود كه از دو

د اعتماد، . اما دوسددتان مور1گروه هسددتند: دوسددتان مورد اعتماد و دوسددتان اهل بزم؛ 
ها دست و بال و اهل و مال هستند لذا اگر دوستت در حد اعتماد نمودن بود، از مال آن

و از جسددمت برايش بذل كن! و با هر كس صددميمی بود صددميمی باش! و با هر كس 
های او را آشكار نما! و بدان دشمن بود دشمن باش!، رازش را و عيبش را بپوشان! خوبی

سش كننده! آن سرخ كمترند ای پر ستان اهل بزم، تو از آن5ها از گوگرد  ها . و اما دو
ها قطع ارتباط نكن و بيش از اين از درونشان چيزی را مجوی! بری، لذا با آنلذّتت را می

كنند كه گشاده رويی و شيرين زبانی باشد، و برايشان همان چيزی كه برای تو بذل می
 بذل نما!.

رَفُ أعمالِ المُتَّقينَ 1إلِخْوانِ : قَضددداءُ حُقُوقِ ا5ف .21 تَجْلِبُ مَوَدَّةَ المَالئِكَِۀ 5. أشدددْ . وَ يَسدددْ
های اداء حقوق برادران ايمانی، برترين كارالسالم(: )عليه ( امام علی92المُقَرَّبينَ. )جامع: 

 كند.پرهيزگاران است و محبّت فرشتگان مقرب را جلب می

نيعَۀَ عِنْد3َف .22 ّصَ ْصغيرِ : التَتِمُّ ال ْشياءٍ تَ صاحِبِها إِالَّ بِثَالثَۀِ أَ َستْرِالمُؤْمِنِ لِ جيلِها ها وَ تَعْها، وَ 
َصغَّرَ 1 نيعَۀَ عِنْدَهُ فَقَدْ  ّصَ نيعَۀَ عِنْدَ المُؤْمِنِ فَقَدْ عَظَّمَ أَخاهُ وَ مَنْ عَظَّمَ ال ّصَ َصغَّرَ ال . فَمَنْ 

نيعَۀٍ فَقَدْ كَرُمَ. وَ مَنْ كَتَمَ ما أَوْالهُ مِنْ 5أَخاهُ  َء . وَ مَنْ عَجَّلَ ما وَعَدَ فَقَدْ هَنَى3فِعالُهُ  صددَ
كارخوب با حفظ سدده شددرط نزد مؤمن السددالم(: )عليه( امام كاظم 413العَطِيَّۀَ. )تحف: 

. اگر كسی كار 1كامل است: كوچك نمودت آن، پوشاندن آن و عجله نمودن در آن زيرا 
ش ست و هر كس كارش را بزرگ خوبش را نزد مؤمن كوچك ب مارد، او را تعظيم نموده ا

ست  های خوبی را كه به انجام . و هر كس كار5شمارد برادر دينيش را كوچك نموده ا
. و هر كس در آنچه به ديگری 3هايش كريمانه خواهد بود رسددانده پوشدديده دارد، كار

 خواهد بود.بخشد برای ديگران گوارا وعده داده است شتاب كند، آنچه می

هِمْ 1: 5ف .23 هِ فَلْيَأْتِهِ 1. إِذا أَخَذَ القُوْمُ فى مَجالِسددِ ع فى مَجْلِسددِ . فَإِنْ دَعا رَجُلٌ أَخاهُ فَأَوْسددَ
ع مَكَانٍ يَجِدُهُ 5فَإِنَّما هِىَ كَرامَۀٌ أَكْرَمَها بِها أَخُوهُ  ع لَهُ أَخُوهُ فَلْيَنْظُرْ أَوْسدددَ . و إِنْ لَمْ يُوسدددِ

سائل: فَلْيَجْلِسْ فِ سالم ( 129/15يهِ )و صلی اهلل عليه وآله(: پيامبر ا زمانی كه همه در )
های خود نشستند، سپس فردی دوستش را صدا زند و برايش جا باز نمايد، بايد اين جا

ست كه فردی به دوستش می گذارد حال اگر دوست دعوت را بپذيرد چه اين احترامی ا
 تر است همانجا بنشيند.كجا وسيع فرد برای او جايی را باز نكرد ببيند

ْستَعْمَلُو1: 3ف .24 ْشياءٍ فَإِنِ ا ضُ . تَحْتاجُ األُخُوَّةَ فيما بَيْنَهُمْ إِلى ثَالثَۀِ أَ وا ها وَ إِالَّ تَبايَنُوا وَ تَباغَ
ُصفُ 1وَ هِىَ  َسدِ. )تحف: 3. وَالتَّراحُمُ 5. التَّنا صادق 355. وَ نَفْىُ الحَ سالم(:)عليه( امام    ال

دوسدددتی نيازمند سددده چيز اسدددت كه اگر آن را به كار بندند كه هيچ و اال از يكديگر 
. و نبود 3. مهربانی 5. انصاف، 1جداشده و بينشان مدام كدورت است آن سه عبارتند از: 

 حسادت. 

َسكَ مِنْ أَخيكَ 7ف  .25 لَۀِ 1: احْمِلْ نَفْ ّصِ َصرْمِهِ عَلى ال ُصدُودِهِ ع5َ. عِنْدَ  لى اللُّطْفِ وَ . وَ عِنْدَ 
. وَ عِنْدَ شددددّتهِ عَلى 2. وَ عِنْدَ تَباعُدِهِ عَلى الدُّنُوِّ 4عَلى البَذْلِ . وَ عِنْدَ جُمُودِه ِ 3المُقارَبَۀِ 

  . حَتّى كَأَنَّكَ لَهُ عَبْدٌ وَ كَأَنّهُ ذُو نِعْمَۀٍ عَلَيْكَ وَ إِيَّاکَ أَن7ْ. وَ عِندَ جُرْمِهِ عَلى العُذْرِ 6اللّينِ 
ِضعِهِ أَوْ أَنْ  ْصنَع ذلِكَ فى غَيْرِ مَوْ السالم(: )عليه ( امام علی587تَفْعَلَهُ بِغَيْرِ أَهْلِهِ. )اعالم: تَ

. دوسددتت قطع ارتباط نموده اسددت تو خودت را وادار كه اين ارتباط بر قرار 1زمانی كه 
شو،  كند تو به او لطف نموده و به. و هنگامی كه او تو را منع می5شود،  . و 3او نزديك 

شود . هر وقت از تو دور می4كند تو دست و دلبازی كن، زمانی كه او خشك دستی می
. و 6كند تو با او نرم برخورد نما، . و هر زمان كه خشن برخورد می2تو به او نزديك شو، 

ستی  ست مثل اين كه برده او ه شتی را انجام داد تو عذرش را بپذير، در زمانی كه كار ز
. و برحذر باش از اين كه اينگونه برخورد را در غير جای 7گويا او ولی نعمت توسدددت!  و

 خودش و يا در رابطه با غير افراد اليق داشته باشی!.

ْسلِمِ 1: 3ف .26 ْصفِينَ وُدَّ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ الْمُ ْشرِ إِذَا لَقِيَهُ 1. ثَلَاثٌ يُ عُ لَهُ فِی 5. يَلْقَاهُ بِالْبُ ّسِ . وَ يُوَ
مَاءِ إِلَيْهِ )مشدددكاة: 3الْمَجْلِسِ إِذَا جَلَسَ إِلَيْهِ    ( امام صدددادق524. وَ يَدْعُوهُ بِأَحَبِّ الْأَسدددْ

ود: شسه چيز موجب صفای دوستی انسان نسبت به برادر مسلمانش میالسالم(: )عليه
خواهد در مجلسددی نزد او . وقتی می5كند، شدداداب باشددد، . هر وقت او را مالقات می1
 پسندد صدا بزند.ترين نامی كه می. او را با محبوب3نشيند جا را برايش باز نمايد، ب

رُ الْأَمَلِ 1هادَةُ : أَيُّها النَّاسُ الز3َّف .27 كْرُ عِنْدَ النِّعَمِ 5. قَصدددْ . وَ الْوَرَعُ عِنْدَ الْمَحَاِرِم 3. وَ الشدددُّ
ستدرک:  سالم(: )عليه ( امام علی47/15)م ساال ها . كوتاه نمودن آروز1يی، ای مردم! پار

 هان است.. و اجتناب از گنا3ها . و شكر نمودن بر نعمت5

يرُ الزُّهْدِ قَالَ ئيَا جَبْرَ:... فَقُلْتُ 6ف .28 يُحِبُّ مَنْ يُحِبُّ خَالِقَهُ وَ يُبْغِضُ مَنْ . 1يلُ فَمَا تَفْسدددِ
ابٌ وَ وَ يَتَحَرَّجُ مِنْ حَلَالِ الدُّنْيَ. 5يُبْغِضُ خَالِقَهُ  ا وَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى حَرَامِها فَإِنَّ حَلَالَها حِسدددَ
هُ . 3حَرَامَها عِقَابٌ  لِمِينَ كَمَا يَرْحَمُ نَفْسدَ وَ يَتَحَرَّجُ مِنَ الْكَلَامِ كَمَا . 4وَ يَرْحَمُ جَمِيعَ الْمُسدْ

ْشتَدَّ نَتنها  جُ عَنْ حُطَامِ الدُّنْيَا وَ زِيتنها كَمَا يَتَجَنَُّب وَ يَتَحَرَّ. 2يَتَحَرَّجُ مِنَ الْمَيْتَۀِ الَّتِی قَدِ ا
پيامبر اسالم ( 562)معانی:  وَ كَانَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَجَلُه. 7وَ أَنْ يُقَصِّرَ أَمَلَهُ . 6ها النَّارَ أَنْ يَغْشَا

صلی اهلل عليه وآله(:  سول خدا )كه درود خداوند بر او و ) جناب جبرييل روزی خدمت ر
ای سوی تو فرستاده است كه به هيچ آلش باد( رسيد و فرمود كه خداوند من را با هديه

های كس قبل از تو نداده است و بعد، از صبر، رضا، زهد، اخالص و يقين به عنوان هديه
خداوند نام برد و حضددرت تفسددير هر كدام از اين مفاهيم را از جبراييل سددؤال نمود تا 

امه حديث:(...سددپس گفتم: ای جبرييل! تفسددير زهد چيسددت؟: رسدديد به زهد؛ )حال اد
شمنی 1جبرييل گفت:  سی د ست دارد و با ك ست دارد كه خالقش را دو سی را دو . ك

با خالقش سدددتيزه جويی میمی يا را بر خود تنگ گرفته و 5كند؛ كند كه  . حالل دن
. 3عقاب است.  كند زيرا كه در حالل دنيا حساب و در حرام آنتوجهی به حرام آن نمی

سلمانان مهربانی دارد. آن ست به همه م سبت به خود مهربان ا سخن 4گونه كه ن  –. از 
شده میگونه فرار میآن –بيهوده  . و 2گريزد. كند كه از مرداری كه بوی متعفنش زياد 

 –نكند  –كند كه از آتش پرهيز دارد كه از اموال دنيوی و زيورهای آن، آنچنان فرار می
ش، بين ديدگانش قرار –كار  –. پايان 7كند. . آرزوهايش را كوتاه می6در برگيرد.  او را
 دارد.
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وَ لَا . 4وَ أَنْ لَا يَفْرَحَ بِالثَّنَاءِ وَ لَا يَغْتَمَّ بِالذَّمِّ . 3وَ تَنْقِيَۀُ الْقَلْبِ . 5قَصْرُ الْأَمَلِ . 1الزُّهْدُ : 8ف  .29
شَ  ْشرَبَ  ْصلَهُ طَيِّبٌ يَأْكُلَ طَعَاماً وَ لَا يَ وَ أَنْ لَا يَلْتَزِمَ . 2رَاباً وَ لَا يَلْبَسَ ثَوْباً حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ أَ

ُسدَ عَلَى الدُّنْيَا . 6الْكَلَامَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ  وَ أَنْ لَا . 8وَ أَنْ يُحِبَّ الْعِلْمَ وَ الْعُلَمَاءَ . 7وَ أَنْ لَا يَحْ
شَّ  ستدرک: رَفَ يَطْلُبَ الرِّفْعَۀَ وَ ال صادق 22/15)م سالم(: )عليه( امام  سايی ال . كوتاه 1پار
ست  ست 5نمودن آرزو ا شود و از . و اين كه به مدح3. و پاک نمودن قلب ا شادمان ن ها 

. و هيچ غذايی نخورد و نوشيدنی ننوشد و لباسی نپوشد مگر 4ها غمگين نگردد مذمت
. و با سخن در موضوعی كه 2است  –حالل  و قطعاً -آن كه مطمئن شود اصل آن گوارا 

. و علم و عالم را دوست 7. و بر دنيای كسی حسد نورزد 6به او ربطی ندارد همراه نشود 
 . و در پی برتری جويی و بلندی رتبه نباشد.8داشته باشد 

ضيهِ 5. ف1 .31 سانِهِ دَيْنًا . وَ اللَّئيمُ يَر5: الكَريمُ يَرى مَكارِمَ أفْعالِهِ دَيْناً عَلَيْهِ يَقْ َسوالِفَ إِحْ ى 
های خوبش را دينی كريم كارالسددالم(: )عليه( امام علی 388 و 561لَهُ يَقْتَضدديهِ. )غرر: 

هايی كه به او شده است را دينی بر كند ولی انسان پست خوبیبيند كه آن را ادا میمی
 ها را دريافت نموده است.بيند كه او آنعهده ديگران می

. 1كريم السددالم(: )عليه ( امام علی436. وَ يُكْرِمُ الجارَ )غرر: 5. يَأْبَی الْعَارَ 1لكريمُ : ا5ف  .31
 كند.اش را اكرام می. و همسايه5از ننگ ابا داشته 

ُلِ فى ثَالثٍ: 3ف  .32 َۀُ الرَّج ماق يهِ، 1: تُعْرَفُ حِ ما ال يَعْن ِهِ فى  َا ال 5. فى كَالم ِهِ عَمّ . وَ جَواب
ْسئَلُ عَنْ سالم(: )عليه ( امام علی77. وَ تَهَوُّرِهِ فى األُمُورِ. )غرر: 3هُ يُ سه ال حماقت فرد در 

سخن گفتن در موضوعاتی كه به او ربطی ندارد، 1شود: چيز مشخص می سب 5. در  . پا
 ها.. گستاخ بودنش در كار3دادن به سؤالی كه از او نشده است، 

َۀ1ٌ: مِنْ دَالئِلِ الْحُمْقِ 5ف  .33 رَفٍ. )غرر: 5بِغَيْرِ آلَۀٍ  . دالّ لَفٌ بِغَيْرِ شدددَ   ( امام علی77. وَ صدددَ
. و تعريف كردن بدون 5. راهنمايی نمودن بدون ابزار 1از دالئل حماقت، السددالم(: )عليه

 خصوصيتی شاخص است.

سِ عَمَّا  . و3َ. وَ المُنابَذَةِ بِغَيْرِ بَيانٍ 5. فى تَبَدُّلِ اإلِخْوانِ 1: الجَهْلُ فى ثَالثٍ: 3ف .34 التَّجَسدددُّ
ست: السالم(: )عليه ( امام علی312اليَعْنِى. )تحف:  سه چيز ا . مدام دوستان 1نادانی در 

 . كنجكاوی در اموری كه به او ربطی ندارد.3. رد نمودن بدون دليل، 5را عوض نمودن، 

حَبِ المائِقَ فَإِنَّهُ 5ف .35 ( امام 435أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ. )غرر:  . وَ يَوَد5ُّ. يُزَيِّنُ لَكَ فِعْلَهُ 1: التَصدددْ
با كسی كه به شدّت احمق است همراه مشو، زيرا او كارش را برايت السالم(: )عليه علی

 دهد و دوست دارد تو هم مثل او باشی.جلوه می

ساوَةُ القَلْبِ 1: أَرْبَعٌ مِنْ عَالماتِ النِّفاقِ: 4ف .36 ْصرا3. وَ جُمُودُ العَيْنِ 5. قَ رُ عَلَی الذَّنْبِ . و اإل
چهار چيز از السدددالم(: )عليه( امام صدددادق 558. و الحِرْصُ عَلَی الدُّنيا. )اختصددداص: 4

شانه ست: ن سختی دل، 1های نفاق ا صرار بر گناه 3. خشكی چشم، 5.  . و حرص بر 4. ا
 دنيا.

َۀٌ: 3ف .37 نافِقِ ثَالث َۀُ المُ َذِبَ 1: آي َدَّثَ ك َدَ أ5َ. إِذا ح خانَ. 3خْلَفَ . وَ إِذا وَع . وَ إِذا ائْتُمِنَ 
. زمانی كه 1نشانه نفاق سه چيز است: )صلی اهلل عليه وآله(: پيامبر اسالم ( 438)مكارم: 

. و 3كند، ای دهد خلف وعده می. هنگامی كه وعده5گويد، گويد دروغ میسدددخن می
 كند.وقتی كه مورد اطمينان قرار گيرد خيانت می

يِّقاً حَرَجاً  : إِذَا لَمْ يُرِد5ِف .38 دْرُهُ ضددَ هِ وَ كَانَ صددَ . فَإِنْ جَرَى 1اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً وَكَّلَهُ إِلَى نَفْسددِ
َسانِهِ حَقٌّ لَمْ يُعْقَدْ قَلْبُهُ عَلَيْهِ  . وَ إِذَا لَمْ يُعْقَدْ قَلْبُهُ عَلَيْهِ لَمْ يُعْطِهِ اللَّهُ الْعَمَلَ بِهِ فَإِذَا 5عَلَى لِ

َهِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ )كافی: اجْتَمَع ذَ لِكَ عَلَيْهِ حَتَّى يَمُوتَ وَ هُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ كَانَ عِنْدَ اللّ
صادق13/8 سالم(: )عليه ( امام  سی ال به عنوان بازتاب  -زمانی كه خداوند بخواهد به ك

سينه -اعمالش  شته و  نمايد یاش را تنگ و بی روزن مبدی برسد او را به خودش واگذا
ست 1 شود، قلبش با آن گره نخورده ا ساس 5. لذا اگر بر زبانش حقی جاری  . و بر اين ا

دهد و زمانی كه همه اين امور در او جمع شود خداوند توفيق عمل طبق آن را به او نمی
 .و در اين حالت بميرد نزد خداوند از منافقين خواهد بود

ْشتَهَى مِنَ الْحَلَال1ِ: 4ف .39  وَ فَرِحُوا بِالْحَياةِ «وَ الْحَرَامِ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:  . كُلَّمَا ا
. وَ شَرَفُهُُم 3. مُحَادَثَتُهُمْ نِسَاؤُهُمْ 5( 56)رعد:  »الدُّنْيا وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ

رَارِ الْفِتْنَۀُ مَعَهُمْ وَ إِلَيْهِمْ تَعُودُ  . وَ هِمتّهم4الدَّرَاهِمُ وَ الدَّنَانِيرُ  رُّ الْأَشدددْ بُطُونُهُمْ أُولَئِكَ شدددَ
شتها دارند از حالل 1)صلی اهلل عليه وآله(: پيامبر اسالم ( 357/15: )مستدرک . هرچه ا

راضی به زندگی دنيا هستند و »فرمايد: كند، خداوند میها را منع نمیو حرام چيزی آن
. تنها با 5، «زندگی دنيا در مقايسدده با آخرت بهره اندكی بيش نيسددت -كه  حال آن -

. و همه تالشددشددان 4ها درهم و دينار اسددت . شددرف آن3كنند، زنانشددان مشددورت می
ست،  شان ا ست و به آنها با آنها بدكارترين بدكارانند، همه فتنه . آن2شكم ها بر ها ا

 گردد.می

رِّ، 1احَبَۀَ كُلِّ : تَوَقَّوْا مُص4ف .41 ّشَ . إِذا خافَ خَنَسَ 3. خَبيثِ النَّفْسِ 5. َضعيفِ الخَيْرِ، قَوِىِّ ال
از همدمی با )صدددلی اهلل عليه وآله(: پيامبر اسدددالم ( 132/5. وَ إِذا أَمِنَ بَطَشَ. )ورّام: 4

. دارای نفس پليدی است خود را باز داريد 5. خيرش ضعيف و شرّش قوی و 1كسی كه 
 كنند.. و هر وقت امنيتی بيابند طغيان می4. در وقت ترس مخفی شده 3ها كه آن

َسفَهُ الْحَقِّ قَالَ: يَجْهَلُ الحَقَّ وَ 5. تَغْمِصَ النَّاسَ 1: الكِبْرُ أَنْ 5ف .41 َسفِّهَ الحَقَّ قُلْتُ وَ مَا  . وَ تُ
. 1كبر اين اسددت كه  السددالم(:)عليه( امام صددادق 16945يَطْعَنُ عَلى أَهْلِهِ. )ميزان: ش

كند كه سفيه دانستن حق . و حق را سفيه بدانی، راوی سؤال می5مردم را تحقير نموده 
 فرمايند:. نسبت به حق نادان باشی و به اهل آن زخم زبان بزنی. چيست؟ حضرت می

: پيامبر )كه درود خدا بر او و آلش باد( از كنار گروهی كه اجتماع كرده بودند گذر 3ف .42
شده ايد؟ گفتند: ای پيامبر! اين فرد ديوانه و از آن نموده سؤال كردند كه چرا جمع  ها 

شده شده لذا ما گردش جمع  صرع  ست كه دچار  ضرت فرمودند: اين فرد ديوانه ا ايم. ح
ست؟ گفتند  سی ا شما خبر دهم كه حقاً ديوانه چه ك ست آيا به  شكل ا ست، دجار م ني

. الُمحَرِّکُ 3. النَّاظِرُ فى عِطْفَيْهِ، 5لمُتَبَخْتِرُ فى مَشْيِهِ، . ا1آری ای پيامبر!، حضرت فرمود: 
. به دو طرفش زير 5كند، . در راه رفتنش فخر فروشددی می1بِمِنْكَبَيْهِ كسددی اسددت كه 

 (333دهد. )خصال: هايش را مدام حركت می. و شانه3چشمی نگاه نموده 

  رْبَع شُعَبٍأَ عَلَى وَ الْفِسْقُئِمَ الْفِسْقِ وَ الْغُلُوِّ وَ الشَّكِّ وَ الشُّبْهَۀِ بُنِیَ الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَا: 3ف .43
 أََصرَّ  . و3َ الْفُقَهاءَ مَقَتَ . و5َ الْحَقَّ . احْتَقَر1َ جَفَا فَمَنْ الْعُتُوِّ وَ الْغَفْلَۀِ وَ الْعَمَى وَ الْجَفَاءِ عَلَى
كفر بر چهار پايه شددكل السددالم(: )عليه ( امام علی391/5ی: ... )كافالْعَظِيم الْحِنْثِ عَلَى

سق بر چهار  شی، ترديد و مخلوط نمودن حق و باطل؛ و ف سق، غلوّ اندي ست: ف گرفته ا
 خويی نمايدشعبه استوار است: درشخويی، كور دلی، غفلت و سركشی: هر كس درشت

 ورزد....هان بزرگ میناحق را كوچك نموده و فقيهان را دشمن داشته است و اصرار بر گ

ْسمِهِ وَ كُنْيَتِهِ . 1ثَلَاثَۀٌ مِنَ الْجَفَاءِ : 5ف .44 ْسأَلَهُ عَنِ ا ْصحَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا يَ وَ أَنْ . 5أَنْ يَ
ُلَ  َأْك َا ي يبَ فَل يبَ أَوْ يُجِ َا يُجِ َامٍ فَل ُلُ إِلَى طَع ُدْعَى الرَّج َهُ. 3ي ُلِ أَهْل َۀُ الرَّج َْل  وَ مُوَاقَع قَب

خويی سه چيز از درشت)صلی اهلل عليه وآله(: پيامبر اسالم  (142/15)وسائل:  الْمُلَاعَبَۀ
. اين 5. اين كه فردی با فردی مصاحبت داشته باشد و از اسم و فاميلش نپرسد؛ 1است: 

رد نموده و يا اگر قبول كند غذا  -بدون دليل  -كه به غذايی دعوت شدددود و دعوت را 
 اين كه با همسرش قبل از اين كه معاشقه كند آميزش نمايد. .3نخورد؛ 

ْسوَةُ وَ : الْجَفَاء5ُف .45 )صلی پيامبر اسالم ( 69/8الْوَبَر )كافی:  . أَْصحَاب5ِ . الْفَدَّادِين1َ فِی الْقَ
 خويی و قلب سختی در ميان شترچرانان چادر نشين است.درشتاهلل عليه وآله(: 

َاةٌ قَوْمٌ الْعَرَبَ إِنَّ : رَب5ِّف .46 َا . و5َ نَبِیٌّ إِلَيْهِمْ يُبْعَثْ لَمْ كِتَابٌ وَ فِيهِمْ يَكُنْ . لَم1ْ جُف   ل
ْضلَ يَعْرِفُونَ   بَرْتُهُمْأَخْ أَنَا إِنْ بِی يُؤْمِنُونَ لَا وَ َشرَفَهُمْ لَا الْأَنْبِيَاءِ )عليهم السالم(: وَ نُبُوَّاتِ فَ
)كافی:  يَعْلَمُون فَسَوْفَ سَالمٌ قُلْ وَ عَلَيْهِمْ تَحْزَنْ ال وَ ذِكْرُهُ جَلَّ هُاللَّ فَقَالَ بَيْتِی أَهْلِ بِفَضْلِ
. 1پروردگارا! عرب گروهی درشدت خويند )صدلی اهلل عليه وآله(: پيامبر اسدالم ( 593/1

. و از فضائل و شرافت 5ها مبعوث نگشته است كتابی بينشان نبوده و پيامبری برای آن
دانند و اگرمن درباره فضدددائل اهل بيتم برايشدددان بگويم به من ايمان ی نمیانبياء چيز

 آورند خداوند فرمود: غمگين نباش! بگو سالم، و بزودی خواهند دانست.نمی

أْ فَقَدْ جَفَانِی 1: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: 3ف .47 ّضَ أَ وَ ل5َ. مَنْ أَحْدَثَ وَ لَمْ يَتَوَ ّضَ ْم . وَ مَنْ أَحْدَثَ وَ تَوَ
لِّ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ جَفَانِی  لَّى رَكْعَتَيْنِ وَ دَعَانِی وَ لَمْ أُجِبْهُ 3يُصددَ أَ وَ صددَ . وَ مَنْ أَحْدَثَ وَ تَوَضددَّ

َصلَّی  سول اهلل ) ْستُ بِرَبٍّ جَافٍ وَ قَالَ ر َسأَلَنِی مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ فَقَدْ جَفَوْتُهُ وَ لَ فِيمَا 
أْ فَقَدْ جَفَانِی )وسائل: اهللُ عَلَي ّضَ )صلی پيامبر اسالم ( 385/11هِ وَ آلِهِ(مَنْ أَحْدَثَ وَ لَمْ يَتَوَ

ضو خداوند میاهلل عليه وآله(:  صله و شود دوباره بالقا ضويش باطل  سی و فرمايد: هر ك
ضو بگيرد و دو ركعت نماز بجا نياورد و يا نماز بخواند ولی دعا ننمايد با م  ننگيرد و يا و

ساخت و نماز اقامه نمود و دعا كرد و من دعايش  ضو  ست و اگر و شت خويی نموده ا در
ام و پروردگار تو درشت خو نيست! و پيامبر را اجابت نكردم من با او درشت خويی نموده

)كه درود خدا بر او و آلش باد( نيز فرمود: هر كس وضويش باطل شود و ووضو نگيرد با 
 .خويی نموده استمن درشت



   11آيين مهرباني 
حْبَۀَ اللَّئيمِ فإنَّهُ 5ف .48 دَکَ 1: ال تُكْثِرَنَّ صددُ حِبَتْكَ نِعْمَۀٌ حَسددَ . و إنْ طَرَقَتْكَ نائِبَۀٌ 5. إنْ صددَ

سان پست را زياد نكن زيرا السالم(: )عليه امام علی( 431قَذَفَكَ )غرر:  . 1مصاحبت با ان
چار نكبتی گشتی . و زمانی كه د5وقتی دارای نعمتی شدی به تو حسادت خواهد نمود 

 اندازد.دورت می

هُمْ 8ف .49 َا أَنْفُسدددَ َا يَلُومُوا إِلّ َۀٌ إِنْ أُهِينُوا فَل َانِي ها 1: ثَم ُدْعَ إِلَيْ ِدَةٍ لَمْ ي َائ لذَّاهِبُ إِلَى م . وَ 5. ا
. وَ 2مِنَ اللِّئَامِ  . وَ طَالِبُ الْفَضدددْل4ِ. وَ طَالِبُ الْخَيْرِ مِنْ أَعْدَائِهِ 3الْمُتَأَمِّرُ عَلَى رَبِّ الْبَيْتِ 

رٍّ لَمْ يُدْخِلَاهُ فِيهِ  لْطَانِ 6الدَّاخِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِی سددِ تَخِفُّ بِالسددُّ . وَ الْجَالِسُ فِی 7. وَ الْمُسددْ
ِأَهْلٍ  َهُ ب مَعُ مِنْهُ )بحار: 8مَجْلِسٍ لَيْسَ ل َا يَسدددْ يثِ عَلَى مَنْ ل ِالْحَدِ (  464/75. وَ الْمُقْبِلُ ب

صلی اهلل عليه وآله(: سالم پيامبر ا ستند كه اگر مورد ا) شت نفر ه د هانت قرار گرفتنه
سرزنش نمايند:  شان را  سی می1بايد خود سی كه برای غذا خوردن به مجل رود كه . ك

. كسی كه جوينده خير و 3. فردی كه به صاحب خانه دستور دهد، 5دعوت نشده است، 
. فردی 2ل خوبی از طرف افراد پست است، . فردی كه به دنبا4خوبی از دشمانش است، 
. كسددی كه قدرت سددلطان را 6كند كه تنها بين دو نفر اسددت، كه خود را وارد رازی می

. فردی 8جا را ندارد، . كسی كه در جايی نشسته است كه اهليت آن7شمارد، سبك می
 شنود.گويد كه از او حرفی نمیكه با كسی سخن می

ادِق3ِف .51 نِ الخُلْقِ؟ قالَ م: : قيلَ لِلصددَّ . وَ 3. وَ تُطيبُ كَالمَكَ 5. تُلينُ جانِبَكَ 1ا حَدُّ حُسددْ
سؤال شد كه تعريف  السالم()عليهاز امام صادق  (123/5كافی: تَلْقى أَخاکَ بِبِشْرٍحَسَنٍ. )

ضرت فرمودند:  ست؟ ح ساز 1خوش اخالقی چي سانی به  –. پهلويت را نرم  ديگران به آ
 . و با شادابی با دوستت برخورد كن3و كالمت را گوارا نما  .5 –تو نزديك شوند 

نُ الْخُلُقِ فِی ثَلَاثٍ : 3ف .51 عِ عَلَى . 3وَ طَلَبِ الْحَلَالِ . 5اجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ . 1حُسدددْ وَ التَّوَسدددُّ
. پرهيز از 1خوش اخالقی در سه چيز است: السالم(: )عليه ( امام علی92/5)ورّام:  الْعِيَال
 تر قرار دادن اعضاء خانواده.. در رفاه بيش3. در پی حالل بودن؛ 5ت؛ محرما

نُكُمْ أَخْالقاً 5ف .52 ولَ اللَّهِ. قالَ: أَحاسدددِ . الْمُوَطِّئُونَ 1: أَال أُنَبِّئُكُمْ بِخِيارِكُمْ؟ قالُوا بَلى يا رَسدددُ
س( 122/1. الَّذينَ يَأْلِفُونَ وَيُؤْلَفُونَ. )غوالى: 5أَكْنافاً  صلی اهلل عليه وآله(: الم پيامبر ا آيا )

شما را نسبت به خوبانتان آگاه نمايم؟ گفتند آری ای رسول خدا! حضرت فرمود: خوش 
شانه. آن1ترينتان، اخالق يعنی فروتنان  -اند ها قرار دادههای خويش را محل گامها كه 

 .گيرندها انس میگيرند و ديگران هم با آن. آنانی كه انس می5 –

ُضع  : مِن3َف .53 َضى . أَن1ْالتَّوَا َسلِّمَ عَلَى مَنْ تَلْقَى . 5الْمَجْلِسِ  دُونَ بِالْمَجْلِسِ تَرْ . 3وَ أَنْ تُ
َا تُحِبَّ أَنْ تُحْمَدَ عَلَى التَّقْوَى ( 155/5)كافی:  وَ أَنْ تَتْرُکَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ كُنْتَ مُحِقّاً وَ أَنْ ل

. به قسمت پايين مجلس رضايت 1از مصاديق تواضع است كه السالم(: )عليه امام صادق
ها كنی هر چند حق با تو . جدل را ر3. به هر كس برخورد نمودی سددالم كنی؛ 5دهی؛ 
 . دوست نداشته باشی كه تقوای تو را بستايند.4باشد؛ 

ِسهِ قَدْرَ الْمَرْءُ يَعْرِفَ . أَن1ْمِنْها  : التَّوَاُضع دَرَجَات6ٌف .54   . لَا5 َسلِيمٍ نْزِلَها مَنْزِلَتَها بِقَلْبٍفَيُ نَفْ
َسنَۀِدَرَأَ َسيِّئَۀً رَأَى . إِن3ْ إِلَيْهِ يُؤْتَى مَا مِثْلَ إِلَّا أَحَدٍ إِلَى يَأْتِیَ أَنْ يُحِبُّ   . كَاظِمُ 4 ها بِالْحَ
َاسِ عَنِ . عَاف2ٍ الْغَيْظِ َهُ . و6َ النّ نِين يُحِبُّ اللّ   ( امام صدددادق154/5)كافی:  الْمُحْسدددِ
سالم(: )عليه ضی از آنال ست كه بع سان قدر فروتنی دارای درجاتی ا ست كه ان ها اين ا

خود را شددناخته و آن را در جای خودش با قلبی سددالم فرود آورد پا را از گليم خودش 
شانده و از  درازتر نكند، اگر بدی از كسی ديد آن را با خوبی به پوشاند، خشمش را فرون

 گذرد و خداوند نيكوكاران را دوست دارد.مردم ب

  إِلَّا يَأْتِينَ لَا إِنَّهُنَّ وَ الْحَيَاءِ . و4َ الْخَشْيَۀِ . و3َالْخُضُوع  . و5َ. الْخُشُوع 1: التَّوَاضُع مَزْرَعَۀُ 4ف .55
. 3. و خضوع 5. خشوع 1فروتنی مزرعه السالم(: )عليه ( امام صادق151/75مِنْها )بحار: 

ست و آن . و4و هراس  سمی ها نمیشرم ا شوع به معنای فروتنی ج آيند مگر از آن. )خ
ضوع به معنای فروتنی  ست و خ شم ا صدا و درويش نمودن چ صاً پايين آوردن  صو خ

 جسمی مثل خدمتگذار(.

ُسولُ اللَّهِ : 4ف .56 صلی اهلل عليه وآله( كَانَ رَ ِض وَ يَأْكُلُ عَلَى الْأَرْ. 5يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ . 1)
اةَ . 3 عِيرِ . 4وَ يَعْتَقِلُ الشددَّ ( ابن 129/15)وسددائل: وَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوکِ عَلَى خُبْزِ الشددَّ

يامبر می يد: پ باس می گو ند: ع ند . بر زمين می1فرمود غذا 5نشدددسدددت . و بر زمين 
بول . و دعوت بردگان را برای تكه نان جويی ق4دوشيدند . و گوسفند را می3خوردند می
 كردند.می

ف1َ : مَن5ْف .57 :  الْكِبْرِ )مسدددتدرک مِنَ بَرِئَ . وَ عَفَّرَ وَجْهَهُ فَقَد5ْنَعْلَهُ  . رَقَع ذَيْلَهُ و خَصدددَ
سالم ( 573/3 صلی اهلل عليه وآله(: پيامبر ا شش را ) ير تعم -خود  -هر كس لباس و كف

 منزه شده است!. به خاک بمالد حقيقتاً از كبر -در وقت سجده  –كند و صورتش را 

رَهُ عُيُوبَها وَ 3. وَ فَقَّهَهُ فِی الدِّينِ 5. زَهَّدَهُ فِی الدُّنْيَا 1: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً 3ف .58 . وَ بَصدددَّ
 السدددالم(:.)عليه ( امام صدددادق132/5مَنْ أُوتِيَهُنَّ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ )كافی: 

زمانی كه بخواهد به كسدددی خوبی كند، او را در دنيا پارسدددا نموده و در دين  خداوند
شود خير دنيا نماياند و هر كس اينفهيمش قرار داده و به او عيوبش را می ها به او داده 

 و آخرت به او داده خواهد شد.

نِه و جَعَلَ مَسدداوِيه 1: إذا أرادَ اهللُ بعبدٍ خيراً 5ف .59 . و كَرِهَهُ 5بَينَ عَيْنَيْهِ . ألْهاهُ عَن مَحاسددِ
ۀِ المُعرِضددينَ عَن ذِكْرِ اهللِ )بحار:  )صددلی اهلل عليه وآله(: پيامبر اسددالم ( 336/68مُجالَسددَ

هايش غافل نموده و . او را از خوبی1خداوند زمانی كه بخواهد به كسدددی خوبی كند، 
ه همنشينی با پشت . و او را بی ميل نسبت ب5هايش را جلوی چشمانش قرار داده بدی

 سازد.كنندگان به ياد خداوند می

  ( امام علی22. وَ عَمَالً مسدتقيماً )غرر: 5. عقالً قَويماً 1: إذا أرادَ اهللُ بعبدٍ خيراً مَنَحَهُ 5ف .61
شه . او را1وقتی خداوند بخواهد به كسی خوبی كند، السالم(: )عليه . و رفتاری 5ای اندي

 بخشد.استوار می

َصلَاحَ عَبْدِهِ أَلْهَمَهُ : إِذَا 3ف .61 ُسبْحَانَهُ  . وَ قِلَّۀَ الْمَنَاِم 3. وَ قِلَّۀَ الطَّعَامِ 5. قِلَّۀَ الْكَلَامِ 1أَرَادَ اللَّهُ 
اش را ههر زمان كه خداوند سددبحان مصددلحت بندالسددالم(: )عليه ( امام علی511)غرر: 

 نمايد.دن را الهام می. و كم خوابي3. و كم خوردن 5. كم گفتن 1بخواهد به او 

َهُ لَهُمْ بِالْحِفْظِ 3ف .62 َلُ اللّ لَّى عَلَى 5. رَجُلٌ نَزَلَ فِی بَيْتٍ خَرِبٍ 1: ثَلَاثَۀٌ لَا يَتَقَبّ . وَ رَجُلٌ صدددَ
تَوْثِقْ مِنْها )وسددائل: 3قَارِعَۀِ الطَّرِيقِ  لَ رَاحِلَتَهُ وَ لَمْ يَسددْ پيامبر ( 418/19. وَ رَجُلٌ أَرْسددَ

سالم  صلیا ستند كه خداوند حفظ آناهلل عليه وآله(:  ) د: كنها را تقبل نمیسه كس ه
. و كسدددی كه در 5ای فرود آيد، به محل خراب شدددده -در حين سدددفر  -. فردی كه 1

سير نماز بخواند،  شد م سمت آمد و  صی كه مركبش را ر3ق شخ ها نموده و آن را . و 
 نبندد.

دَاقَۀُ مَحْدُودَةٌ فَمَنْ 4ف .63 ّصَ دَاقَۀِ وَ مَنْ : ال ّصَ ُسبْهُ إِلَى كَمَالِ ال لَمْ تَكُنْ فِيهِ تِلْكَ الْحُدُودُ فَلَا تَنْ
َشیْ دَاقَۀِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ  ّصَ ُسبْهُ إِلَى ال َسرِيرَتُهُ وَ 1ءٌ مِنْ تِلْكَ الْحُدُودِ فَلَا تَنْ . أَوَّلُها أَنْ تَكُونَ 

يْنَهُ . وَ الثَّان5ِعَلَانِيَتُهُ لَكَ وَاحِدَةً  يْنَكَ شدددَ . وَ الثَّالِثَۀُ أَنْ لَا 3يَۀُ أَنْ يَرَى زَيْنَكَ زَيْنَهُ وَ شدددَ
لُ إِلَيْهِ مَقْدُرَتُهُ 4يُغَيِّرَهُ عَنْكَ مَالٌ وَ لَا وِلَايَۀٌ  يْئاً مِمَّا تَصدددِ . وَ 2. وَ الرَّابِعَۀُ أَنْ لَا يَمْنَعَكَ شدددَ

ْسلِمَكَ عِنْدَ ا َسۀُ أَنْ لَا يُ دوستی السالم(: )عليه امام صادق (173/71: لنَّكَبَاتِ )بحارالْخَامِ
شته  ست كه هر كس اين خصوصيات را به طور كامل ندا دارای خصوصيات مشخصی ا
شد نبايد  شته با صفات را ندا ست كاملی ندان و هر كس هيچ يك از اين  شد او را دو با

ن و آشددكارش برای تو . اول اين كه پنها1هيچ ميزان از دوسددتی را به او نسددبت دهی: 
. دوم اين كه زيبايی تو را زيبايی خودش و زشددتی تو را زشددتی خودش 5يكی باشددد؛ 

. چهارم اين كه از آنچه توانش را 4. سددوم اين كه پول و مقام او را تغيير ندهد؛ 3بداند؛ 
 . پنجم اين كه او تسليم مشكالت روزگار نكند. 2دارد، منع نكند تو را؛ 

ِسعُوهُمْ  نْ: إِنَّكُمْ ل5َف .64 َسعُوا النَّاسَ بِأَمْوالِكُمْ فَ ْسنِ اللِّقاءِ. )عيون: 5. بِطَالقَۀِ الوَجْهِ 1تَ . وَ حُ
هايتان همه مردم را پوشددش توانيد با دارايیشددما نمیالسددالم(: )عليه ( امام علی23/5

 دهيد پس اين كار را با گشاده رويی و برخورد خوب انجام دهيد



  11 مستندات

 

 «ويژه»ت وم مستندادبخش 
در اين بخش احاديثی را كه تنها قسمتی از آن مورد استشهاد بوده است، به طور كامل  .1

 مطالعه خواهيد نمود.
تَفَاداً فِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ عِلْمًا  .5 ابَ إِحْدَى الثَّمَانِ أَخاً مُسددْ اجِدِ أَصددَ مَنِ اخْتَلَفَ إِلَى الْمَسددَ

تَطْرَفاً أَوْ آيَۀً مُحْكَ مَعُ كَلِمَۀً تَدُلُّهُ مُسددْ مَۀً أَوْ رَحْمَۀً مُنْتَظَرَةً أَوْ كَلِمَۀً تَرُدُّهُ عَنْ رَدًى أَوْ يَسددْ
يَۀً أَوْ حَيَاءً  هر السددالم(: )عليه ( امام علی327/3)وسددائل: عَلَى هُدًى أَوْ يَتْرُکُ ذَنْباً خَشددْ

شت چيز گيرش می شد يكی از ه شته با ساجد دا ستی كه آكس رفت و آمد به م يد: دو
ها را فائده خدايی داشته باشد؛ علمی كه برايش جالب باشد؛ آياتی از قرآن كه بتواند آن

كه مورد انتظار مردم اسددت؛ سددخنی كه او را از پسددتی  -از خداوند  –بفهمد؛ رحمتی 
شرم  نجات دهد؛ كالمی كه او را به هدايتی راهنمايی كند؛ گناهی را از روی هراس و يا 

 ايد.ترک نم
لَا يُعْرَفُ النَّاسُ إِلَّا بِالِاخْتِبَارِ فَاخْتَبِرْ أَهْلَكَ وَ وُلْدَکَ فِی غَيْبَتِكَ وَ َصدِيقَكَ فِی مُِصيبَتِكَ وَ  .3

ْدَهُ َكَ عِن ِكَ مَنْزِلَت ِذَل ِكَ لِتَعْلَمَ ب ْدَ عُطْلَت ِكَ وَ ذَا التَّوَدُّدِ وَ الْمَلَقِ عِن َاقَت ْدَ ف َۀِ عِن  مذَا الْقَرَاب
شددوند مگر به آزمايش؛ لذا مردم شددناخته نمیالسددالم(: )عليه ( امام علی12/72)بحار: 

همسددر و فرزندانت را بيازما هنگامی حضددور نداری؛ و دوسددتت را هنگام مشددكالتت؛ و 
سرمايه ست دادن  ستيت؛ عالقمند و ثناگويت را هنگام از د شت را هنگام تنگد  ت؛ا خوي

 ها بدانی. آنبرای اين كه جايگاهت را نزد 
َسۀٌ لَا يَنَامُونَ .4 ْسفِكُهُ وَ ذُو الْمَالِ الْكَثِيرِ لَا أَمِينَ لَهُ وَ الْقَائِلُ فِی النَّاسِ الزُّورَ  :خَمْ الْهامُّ بِدَمٍ يَ

ًا وَ الْمُحِبُّ حَبِيب وَ الْبُهْتَانَ عَنْ عَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا يَنَالُهُ وَ الْمَأْخُوذُ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ وَ لَا مَالَ لَهُ
صادق 223/1الفقيه: )يَتوقّع فِرَاقَهُ  سالم(: )عليه( امام  ستند كه نمیال خوابند: پنج نفر ه

غمگين از خونی كه ريخته است؛ ثروتمندی كه امنيت ندارد؛ كسی كه برای رسيدن به 
ش سی كه هيچ مالی ندا ست؛ ك ساس داده و تهمت زده ا شهادت بی ا ته چيزی از دنيا 

مال زيادی از او مطالبه شددود؛ عالقه مند به دوسددتی كه  -بخاطر ورشددكسددتگی  -ولی 
 كشد.انتظار فراق او را می

عِ  .2 وَاکِ وَ الْمُتَرَبِّعَ فِی مَوْضددِ أَ تَرَى هَذَا الْخَلْقَ كُلَّهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ أَلْقِ مِنْهُمُ التَّارِکَ لِلسددِّ
يِّقِ وَ الدَّاخِلَ فِيمَ َۀٍ وَ الضدددَّ ا لَا يَعْنِيهِ وَ الْمُمَارِیَ فِيمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَ الْمُتَمَرِّضَ مِنْ غَيْرِ عِلّ

ْصحَابِهِ فِی الْحَقِّ وَ قَدِ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ وَ الْمُفْتَخِ ِصيبَۀٍ وَ الْمُخَالِفَ عَلَى أَ َشعِّثَ مِنْ غَيْرِ مُ رَ الْمُتَ
َصالِحِ أَعْمَالِهِمْ.يَفْتَخِرُ بِآبَائِهِ وَ  ستدرک: هُوَ خِلْوٌ مِنْ  صادق 425/8..)م صی به امام  شخ  )

سالم( )عليه ضرت كنی كه اين خلق گويد: آيا فكر میمیال ستند؟! ح همه جزو مردم ه
ستثناء نما ترک كننده مسواک را؛ و چهار زانو زننده در جای تنگ فرمايند: از آنمی ها ا

زی كه به او ربطی ندارد؛ و بحث كننده در چيزی را كه علمش را؛ و داخل شونده در چي
كند؛ و كسی كه بدون مصيبتی اظهار را ندارد؛ و كسی كه بدون مرض اظهار مريضی می

كند؛ و فردی كه با همراهيانش در مطلب حقی همه بر آن اتفاق دارند پريشان حالی می
حال آن كه او خالی از اعمال  كند وكند؛ و كسددی كه به پدرانش افتخار میمخالفت می

 هاست.خوب آن
َساةُ الْأَخِ فِی اللَّهِ وَ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَ .6 ِسكَ وَ مُوَا َصافُ النَّاسِ مِنْ نَفْ  ىَسيِّدُ الْأَعْمَالِ إِنْ

صال: كُلِّ حَال صادق 152. )خ سالم(: )عليه( امام  صاف با مردم ال َسرور اعمال: رعايت ان
 ايسه با خود؛ و مساوات با برادران خدايی و ذكر خداوند در هر حالی.در مق

ًۀ عَاجْتَهِدُوا فِی أَنْ يَكُونَ زَمَانُكُمْ أَرْبَعَ سَاعَاتٍ سَاعَۀً لِمُنَاجَاةِ اللَّهِ وَ سَاعَۀً لِأَمْرِ الْمَعَاشِ وَ سَا .7
رَةِ الْإِخْوَانِ وَ الثِّقَاتِ الَّذِينَ يُعَرِّفُونَ اعًَۀ لِمُعَاشددَ ونَ لَكُمْ فِی الْبَاطِنِ وَ سددَ كُمْ عُيُوبَكُمْ وَ يُخْلِصددُ

اعَات اعَۀِ تَقْدِرُونَ عَلَى الثَّلَاثَۀِ سدددَ ف: )تح تَخْلُونَ فِيها لِلَذَّاتِكُمْ فِی غَيْرِ مُحَرَّمٍ وَ بِهَذِهِ السدددَّ
باشددد: تالش كنيد در اين كه زمان شددما چهار سدداعت السددالم(: )عليه( امام كاظم 429

شرت با  ساعتی برای معا ساعتی برای امر معاش؛ و  ساعتی برای مناجات با خداوند؛ و 
ستان و افراد مورد اعتماد، آن شما را میدو سبت به ها كه عيوب  سند و در باطن ن شنا

ساعتی خالی بگذاريد برای لذّت ساعت شما خلوص دارند؛ و  های غير حرامتان و با اين 
 ر آن سه ساعت ديگر.قدرت خواهيد يافت ب

ائِلِ، أَرْوِی بِحَذْفِ الْإِْسنَادِ عَنْ َسيِّدَةِ النَِّساءِ فَاطِمَۀَ ابْ .8 يِّدُ عَلِیُّ بْنُ طَاوُسٍ فِی فَلَاحِ الّسَ ۀِ نَالّسَ
َصلّیَ اهللُ )ها مُحَمَّداً ها َسأَلَتْ أَبَانَّإوَ عَلَى أَبِيها وَ بَعْلِها وَ بَنِيها َصلَّی اهللُ عَلَيْها َسيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ 

اءِ قَالَ يَا فَاطِمَۀُ مَنْ  عَلَيهِ وَ آلِهِ( لَاتِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسددَ فَقَالَتْ يَا أَبَتَاهْ مَا لِمَنْ تَهاوَنَ بِصددَ
ْصلَۀً سِ  َصلَاتِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النَِّساءِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِخَمْسَ عَْشرَةَ خَ يَا تٌّ مِنْها فِی دَارِ الدُّنْتَهاوَنَ بِ

تُصِيبُهُ  یوَ ثَلَاثٌ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ ثَلَاثٌ فِی قَبْرِهِ وَ ثَلَاثٌ فِی الْقِيَامَۀِ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ فَأَمَّا اللَّوَاتِ
َهُ الْبَرَكَۀَ مِنْ عُمُرِهِ وَ يَرْفَعُ ْأُولَى يَرْفَعُ اللّ َهُ فِی دَارِ الدُّنْيَا فَال َهُ الْبَرَكَۀَ مِنْ رِزْقِهِ وَ يَمْحُو اللّ  اللّ

الِحِينَ مِنْ وَجْهِهِ وَ كُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ لَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَ لَا يَرْتَفِعُ دُعَاؤُ يمَاءَ الصددَّ ُه عَزَّ وَ جَلَّ سددِ
الِحِ ّصَ َسۀُ لَيْسَ لَهُ حَظٌّ فِی دُعَاءِ ال ادِ ّسَ مَاءِ وَ ال ّسَ ِصيبُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَى ال ينَ وَ أَمَّا اللَّوَاتِی تُ

وْ ُسقِیَ [ فَلَفَأُولَاهُنَّ أَنَّهُ يَمُوتُ ذَلِيلًا وَ الثَّانِيَۀُ يَمُوتُ جَائِعاً وَ الثَّالِثَۀُ يَمُوتُ عَطَْشاناً ]عَطَْشانَ
هُ وَ أَمَّا اللَّوَاتِی تُصدددِ أمِنْ  يبُهُ فِی قَبْرِهِ فَأُولَاهُنَّ يُوَكِّلُ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا نهارِ الدُّنْيَا لَمْ يَرْوَ عَطَشدددُ

َالِثَۀُ تَكُونَ الظُّلْمَۀُ فِی قَبْرِهِ وَ أَمَّ يَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ وَ الثّ َانِيَۀُ يُضدددَ اللَّوَاتِی  ايُزْعِجُهُ فِی قَبْرِهِ وَ الثّ
ِصيبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَۀِ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْ ْسحَبُهُ عَلَى وَجْهِهِ وَ تُ رِهِ فَأُولَاهُنَّ أَنْ يُوَكِّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً يَ

َشدِيداً وَ الثَّالِثَۀُ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ َساباً  ِسبُهُ حِ  لَا يُزَكِّيهِ وَ الْخَلَائِقُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَ الثَّانِيَۀُ يُحَا
كنم با گويد: روايت می( سدديد بن طاوس در فالح السددائل می55ح: )فالوَ لَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

ها از سرور زنان فاطمه دختر سرور انبياء كه درود خداوند بر او و بر پدرش و حذف سند
شدددوهرش و فرزندانش باد، اين كه او از پدرش محمد )كه درود خدا بر او و آلش باد( 

سی  ست برای ك ست سؤال نمود و فرمود: ای پدر! چي س كه نمازش را از مردان و زنان 
بشمارد؟ حضرت فرمودند: هر كس سست بشمارد نمازش را از زنان و مردان، خداوند او 

ها در خانه دنيا و سه تا هنگام مرگش، كند: شش تای از آنرا مبتال به پانزده خصلت می
ها كه در و سدده تا در قبرش و سدده تا در قيامت آن هنگام كه از قبر خارج شددود؛ اما آن

گيرد؛ و دوم: خداوند بركت رسددد؛ اول: خداوند بركت را از عمرش میخانه دنيا به او می
 –كند و گيرد و سددوم: خداوند سدديمای خوبان را از صددورتش محو میرا از رزقش می

دعايش به آسمان باال  –پنجم:  –شود و هرعملی كه انجام دهد اجر داده نمی –چهارم: 
ها كه نزد مرگ به او ای در دعای خوبان نيسددت و اما آنبرايش بهره رود و شددشددم:نمی
ست كه او ذليل میمی شنه ميرد و دوم: گرسنه میرسد، اولين آن اين ا سوم: ت ميرد، و 
اش رفع نخواهد شددد و اما های دنيا آب داده شددود تشددنگیميرد و اگر هم از جویمی

كند كه او را ای موكل میخداوند بر او فرشددته رسددد اولينش:آنهايی كه در قبر به او می
كند و سددوم: در قبرش تاريكی خواهد در قبر آرام نگذارد و دوم: قبرش را بر او تنگ می

ست ها كه در روز قيامت وقتی از قبر بيرون آمد به او میبود و اما آن رسد اولينش اين ا
تش بكشد و حال آن كه خالئق او كند كه او را بر صورای را موكل میكه خداوند فرشته

نگرد و او را كشد و سوم: خداوند به او نمینگرند؛ و دوم: حسابی سخت از او میريمرا می
 سازد و برايش عذابی دردناک است.پاک نمی

ْسلِمِ عَلَى الْعَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  .9 ْسلِمِ قَالَ لَقَالَ قُلْتُ لَهُ مَا حَقُّ الْمُ هُ مُ
ۀِ سَبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ مَا مِنْهُنَّ حَقٌّ إِلَّا وَ هُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ إِنْ ضَيَّعَ مِنْها شَيْئاً خَرَجَ مِنْ وَلَايَ

يبٌ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا هِیَ قَالَ يَ َهِ فِيهِ نَصدددِ َهِ وَ طَاعَتِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لِلّ  ا مُعَلَّى إِنِّیاللّ
َضيِّعَ وَ لَا تَحْفَظَ وَ تَعْلَمَ وَ لَا تَعْمَلَ قُلْتُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ َشفِيقٌ أَخَافُ أَنْ تُ َسرُ أَ عَلَيْكَ  يْ

قُّ الثَّانِی أَنْ حَقٍّ مِنْها أَنْ تُحِبَّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسدددِكَ وَ تَكْرَهَ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسدددِكَ وَ الْحَ
ِسكَ وَ مَالِكَ  َضاتَهُ وَ تُطِيعَ أَمْرَهُ وَ الْحَقُّ الثَّالِثُ أَنْ تُعِينَهُ بِنَفْ َسخَطَهُ وَ تَتَّبِعَ مَرْ  وَتَجْتَنِبَ 

حَقُّ الْخَامِسُ لِسدددَانِكَ وَ يَدِکَ وَ رِجْلِكَ وَ الْحَقُّ الرَّابِعُ أَنْ تَكُونَ عَيْنَهُ وَ دَلِيلَهُ وَ مِرْآتَهُ وَ الْ
ادِسُ أَنْ يَكُونَ لَكَ  ّسَ ْشبَعَ وَ يَجُوعُ وَ لَا تَرْوَى وَ يَظْمَأُ وَ لَا تَلْبَسَ وَ يَعْرَى وَ الْحَقُّ ال أَنْ لَا تَ
نَعَ طَعَامَهُ وَ لَ ثِيَابَهُ وَ تَصدددْ  خَادِمٌ وَ لَيْسَ لِأَخِيكَ خَادِمٌ فَوَاجِبٌ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَكَ فَتَغْسدددِ

ْشهَدَ جَنَا َضهُ وَ تَ َسمَهُ وَ تُجِيبَ دَعْوَتَهُ وَ تَعُودَ مَرِي ابِعُ أَنْ تُبِرَّ قَ ّسَ َشهُ وَ الْحَقُّ ال تَُه زَتُمَهِّدَ فِرَا
أَلَكَها وَ لَكِنْ تُبَادِ ُه رُوَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ حَاجَۀً تُبَادِرُهُ إِلَى قَضدددَائِها وَ لَا تُلْجِئُهُ إِلَى أَنْ يَسدددْ

َصلْتَ وَلَايَتَكَ بِوَلَايَتِهِ وَ وَلَايَتَهُ بِوَلَايَتِكَ  سائل: مُبَادَرَةً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ وَ ( مُعَلّی 522/15)و
گفتم: حق مسلمان بر مسلمان چيست؟ السالم( )عليهگويد به امام صادق بن خُنَيس می

بر او واجب بوده و اگر حضددرت فرمود برای او هفت حق واجب اسددت، همه اين حقوق 
چيزی از آن را ضددايع نمايد از واليت و طاعت خداوند خارج شددده و برای خداوند در او 

شوم! اينبهره شان گفتم: فدايت  ست؛ به اي ضرت فرمود: ای معلّی! ای ني ست؟ ح ها چي
ترسددم اين كه ضددايع كنی و حفظ نكنی، ياد بگيری و عمل من دلسددوز تو هسددتم! می

ترين حق از اين حقوق م: نيرو تنها از آن خداوند است! حضرت فرمود: سادهننمايی! گفت
ست كه دوست بداری برای او آنچه برای خودت دوست می داری؛ و نپسندی برای اين ا

پسندی و حق دوم: اين است كه از خشم او اجتناب نمايی و به او آنچه برای خودت نمی
ستورش را اطاعت ك شی و د سنديش با ست كه او را با دنبال خر سوم: اين ا نی و حق 

جان و مال و زبان و دسدددت و پايت كمك كنی؛ و حق چهارم: اين اسدددت كه مراقب و 



   18آيين مهرباني 
سيراب راهنما و آينه شد،  سنه با شی و گر سير نبا ست كه  شی؛ و حق پنجم: اين ا اش با

 -گر ا –نباشی و تشنه باشد، پوشيده نباشی و برهنه باشد. و حق ششم: اين است كه 
ستی تا گذاری داری و او خدمتتخدم ست اين كه خادمت را بفر گذاری ندارد، واجب ا

سترش را  ست كند و ب شويد و غذايش را در سش را ب سازد و حق هفتم: اين لبا آماده 
اسددت كه سددوگندش را قبول كنی و دعوتش را بپذيری و مرضددش را عيادت نمايی و 

دارد، مبادرت به برآوردن آن  اش را حاضددر شددوی و هروقت دانسددتی كه حاجتیهجناز
شروع به برآوردن آن نمايی و  سرعت  نمايی و او را وادار نكنی تا از تو بخواهد و لكن به 

 اگر اين چنين كردی واليت تو به واليت او واليت او به واليت تو وصل شده است.
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 تهران؛ چاپ چهارم.االسالمی 
 شعيری، جامع االخبار، انتشارات رضی قم؛ چاپ دوم. –)جامع( تاج الدين  .18
بۀ النينوی  .19 يات(، مكت يات )الجعفر يات( محمد بن محمد بن اشدددعث، االشدددعث )جعفر

 يری.الحديثيۀ تهران؛ قطع وز
 الليثی الواسطی، عيون الحكم و المواعظ، دار الحديث. –)حِكَم( علی بن محمد  .21

 ،السالم( م)عليه، خصائص االئمۀ «سيد رضی»بغدادی  –)خصائص( محمد بن حسين  .21
 هق1426مجمع البحوث االسالميۀ )آستان قدس رضوی( تاريب نشر: 

صال( محمد بن علی  .22 صدوق»قمی  –)خ سه ا«شيب  س صال، مؤ سالمی، ، الخ شارات ا نت
 چاپ دوم.

 تميمی، دعائم االسالم، دار المعارف مصر؛ چاپ دوم. –)دعائم( نعمان بن محمد  .23
؛ قم السالم()عليهراوندی، الدعوات، انتشارات مدرسه امام مهدی  –)دعوات( قطب الدين  .24

 چاپ اول.
ضی قم؛ قطع .25 شارات ر ضۀ الواعظين، انت شابوری، رو سن فتّال ني ضۀ( محمد بن ح  )رو

 وزيری.
 اهوازی، الزهد، سيد ابوالفضل حسينيان؛ چاپ اول. –)زهد( حسين بن سعيد  .26
 هجری قمری. 1397)سعادة( المحمودی، نهج السعادة، دار التعارف، بيروت،  .27

 )سعد( سيد بن طاوس. سعد السعود، انتشارات دار الذخائر قم؛ قطع وزيری. .28
شرايع( محمد بن علی  .29 صدوق»قمی  –) شرا«شيب  شارات مكتبۀ الداوری ، علل ال يع، انت

 قم؛ قطع وزيری.
، صفات الشيعۀ، انتشارات اعلمی تهران؛ «شيب صدوق»قمی  –)صفات( محمد بن علی  .31

 قطع وزيری.
 حلّی، عدة الداعی، انتشارات دار الكتب االسالميۀ ؛ چاپ اول. –)عدة( ابن فهد  .31
سيد –)عوالی( ابن ابی جمهور  .32 شارت  سائی، عوالی الآللی: انت شهداء  اح سالم)عليهال   (ال

 قم؛ چاپ اول.
 ،السدددالم()عليه، عيون اخبار الرضدددا «شددديب صددددوق»قمی  –)عيون( محمد بن علی  .33

 هق. 1378انتشارات جهان؛ تاريب نشر: 
حوزه )غرر( عبد الواحد بن محمد تميمی آمُدی، غرر الحكم، دفتر تبليغات اسدددالمی  .34

 علميه قم؛ چاپ اول.
شارت مكتبۀ بنی ا –)غمّۀ( علی بن عيسی  .35 شمی تبريز؛ تارربطی، كشف الغمۀ، انت يب ها

 هق. 1381نشر 
 )فرحۀ( سيد عبد الكريم بن طاوس، فرحۀ الغری، انتشارات رضی قم؛ قطع رقعی. .36
ضا  .37 سالم()عليه)فقه( علی بن محمد االمام الر ضا  فقه، ال سالم()عليهالر  ، كنگره جهانیال

 ل.مشهد؛ چاپ او السالم()عليهامام رضا 
صدوق»قمی  –)فقيه( محمد بن علی  .38 شارات «شيب  سه انت س ضره الفقيه، مؤ ، من اليح

 اسالمی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ سوم.
 ی.قم؛ قطع رقع)فالح( سيد بن طاوس، فالح السائل، انتشارات دفتر تبليغات اسالمی  .39
سيد نعمۀ اهلل  .41 صص(  صص االنبياء، كتابخان –)ق شی نجفی قم؛ جزائری، ق ه آيۀ اهلل مرع

 هق 1424تاريب نشر: 
كلينی رازی، الكافی، دار الكتب االسدددالميۀ، تهران، چاپ  –)كافی( محمد بن يعقوب  .41

 چهارم.
 ، كشف الريبۀ، انتشارات«شهيد ثانی»عاملی جبلی  –)كشف( زين الدين علی بن احمد  .42

 مرتضوی؛ چاپ سوم.

 وائد، انتشارات كنز الذخائر قم؛ چاپ اول.كراجكی، كنز الف –)كنز( شيب ابو الفتح  .43
  السالم()عليهاهوازی، المؤمن، انتشارات مدرسه امام مهدی  –)مؤمن( حسين بن سعيد  .44

 ؛ چاپ اول.قم
 برقی، المحاسن، دارالكتب االسالميۀ قم، چاپ دوم. –)محاسن( احمد بن محمد  .45
ل البيت الحياء محدث نوری، مستدرک الوسائل، مؤسسه آ –)مستدرک( ميرزا حسين  .46

 التراث، چاپ اول. 
سن  .47 شكاة( علی بن ح شارات كتابخانه حيدريه نجف  –)م شكاة الالنوار، انت سی، م طبر

 اشراف؛ چاپ دوم.
صادقۀ( محمد بن علی  .48 صدوق»قمی  –)م صادقۀ االخوان، ليتوگرافی كرمانی «شيب  ، م

 هق.  1425قم؛ تاريب نشر: 
 مؤسسۀ االعلمیمصباح الشريعۀ، ، السالم(ليه)ع)مصباح( جعفر بن محمد االمام الصادق  .49

 ؛ چاپ اول.للمطبوعات
، معانی االخبار، مؤسسه انتشارات اسالمی «شيب صدوق»قمی  –)معانی( محمد بن علی  .51

 هش. 1361قم؛ تاريب نشر: 

كراجكی، معدن الجواهر، انتشددارات كتابخانه مرتضددويه تهران؛  –)معدن( شدديب ابوالفتح  .51
 چاپ دوم.



  19 معرفي آثار

 

طبرسی، مكارم االخالق، انتشارات شريف رضی  –رضی الدين حسن بن فضل )مكارم(  .52
 قم؛ چاپ چهارم.

شارات عالمه قم؛  –)مناقب( محمد بن علی  .53 سه انت س سی، المناقب، مؤ شوب طبر شهر آ
  هق. 1379تاريب نشر 

لدين علی بن احمد  .54 ثانی»عاملی جبلی  –)منيۀ( زين ا ، منيۀ المريد، مركز «شدددهيد 
 قم؛ چاپ اول.تبليغات اسالمی انتشارت دفتر 

 ری شهری، ميزان الحكمۀ، مكتب االعالم االسالمی ، چاپ اول. –)ميزان( محمد  .55
شی  .56 شرح نهج البالغۀ، كتابخانه آيۀ اهلل مرع شارح معتزلی،  شرح( ابن ابی الحديد  )نهج 

 هق   1424نجفی قم؛ تاريب نشر: 
غه، انتشارت دار الهجرة؛ قطع ، نهج البال«سيد رضی»بغدادی  –)نهج( محمد بن حسين  .57

 وزيری.
؛ قم السالم()عليهراوندی، النوادر، انتشارات مدرسه امام مهدی  –)نوادر( سيد فضل اهلل  .58

 چاپ اول.
 ، مجموعه ورّام، انتشارات مكتبۀ الفقيه قم؛ قطع وزيری.«ورام»)ورام( ورام بن ابی فراس  .59

 چاپ اول. حر عاملی، وسائل الشيعه، –)وسائل( محمد بن حسن  .61
  1416ينابيع المودة لذی القربی، دار االسوة، چاپ  -)ينابيع( القندوزی  .61
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