
  سخنهای سوژه

 *جواد محدثيحجت االسالم والمسلمين 

 اشاره

مبار  رماان، ماو بندگی، کس  فاایل اخالقی، بقویت معنویها، و بهتهر سهاختن    ماو 

گیری از ایهن فرصهت، بهرای    رو، بهرونوعان و مؤمنان است. از این بعامل و روابط با هم

بهر شهدن بهه اههداف     ها و نزدیهک موضوعا، اخالقی و معنوی و بقویت من «یادموری»

 نُماید.ها است، ضروری میبرین مناز مهم «خدابرسی»و  «بقوا»روزو و رماان که 

بواند از جملة مباحث مناسه  بهرای بوهث در ایهن مهاو شهریف و       موضوعا، ذیل می

چههارچو  کلیهی و    ،شود که در این نوشتار، بهه طهور عمهدو   نورانی باشد. یادموری می

های سخنرانی ممدو است. مبلغان ارجمند، با اسهتفادو از بهوان   موورهای اساسی موضوع

گسترش بوانند به علمی و ذوقی خویش، به بناس  زمان و مکان و مخاطبان خاص، می

 و پرورش این موضوعا، بپردازند.

                                                           
ُمحققُوُنويسند .ُ*
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 . تزکیة نفس1

قَهدرُُ» :در وجهود او نهفتهه اسهت    است و دو گونه جاذبه «عقل و نفس»انسان، برکیبی از 

فطر، الهی، عقل و دعو، انبیها، انسهان را بهه     1«.وَقَدرُخَنبَُمَنُدَسَّنهَن*ُُأَفْلَحَُمَنُزَكَّنهَن

او را بهه گنهاو و    ،خواند و نفس امّارو و شیطان و بمایال، حیوانیخیر و سعاد، فرا می

نسهان وجهود خهود را از    کند. بزکیة نفس، بهه ایهن اسهت کهه ا    پستی و فساد دعو، می

ههای نفسهانی مههار بزنهد و از     و بر کشش ردوهای منفی و رذایل اخالقی پا  کخرلت

انهد و  نفس بأکیهد داشهته  برداری کند. علمای اخالق، پیوسته بر بزکیة عقل و دین فرمان

ساز سقوط انسان اگر به خودسازی نپردازد، علم و مقام و ثرو، و قدر،، جه بسا زمینه

 ی و شقاو، او گردد.اخالق

 محورهاي بحث

 های مثبت و منفی در وجود انسان؛( و جنبهالنفسمع فة. شناخت نفس )1

 . بالش برای افزایش و بقویت فاایل، کاستن و زدودن رذایل؛2

 اند؛که در این مسیر گام برداشته ی. معرفی عالمان ربانی و عارفان و سالکان3

 های خودساختگان و اهل بقوا؛ویهگیو  نهج البالغه. خطبة متقین در 4

چهه   و . عاقبت کسانی که با نداشتن بزکیه نفس، بدعاقبت شدند؛ چه در دوران پیشین5

 در عرر حاضر؛

 ، برای رسیدن به کمال نفسانی.«مراقبه»و  «مواسبه»هایی همهون . برنامه6

قسم  یازدودر اهمیت خودسازی و بزکیه، همین بس که خداوند در سورة شمس پس از 

؛ هر کس که نفس را بزکیه کرد، به قَدرُأَفْلَحَُمَنُْزَكَّنهنُ*ُوَُقَدرُخنبَُمَنُْدَسَّنهن»فرماید: می

 «زدو شد.رستگاری رسید و هر که نفس را ملود و بباو کرد، ناکام و خسران

 چند روايت

يَورمٍُفَإِ ُْعَمِلَُحَسَننًُاسرتَزَادَُاللَّههَُوَُُُلَمرُيُحَنسِبرُنَفْسَهُُفِيُك لُِّمِنَّنُمَنُْلَيرسَ»:ُ{. امام کاظم1

 2«إِ ُْعَمِلَُسَيِّئنًُاسرتَغْفَ َُاللَّهَُمِنْهُُوَُتَنبَُإِلَيرهِ.

                                                           
ُُ.8.ُشمس،ُآيه1ُ

 .453،ُص2ُكليني،ُمحمدُبنُيعقوب،ُالكنفي،ُتْ ا :ُدارُالكتبُاالسالمية،ُجُُ.2
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 2«مَنُْعَفَنُبَعردَُالْمَقْدُرَةِ. 1نَفْسَهُُعِنْدَُالْغَضَبُِوَُأَحرمَل ك مرُمَلَكَُمَنُْأَشَدْك مر»:ُ,. پیامبر خدا2

 3«أَجرزَاءُُعُمُ ِکَُفَلَنُت فْنَِْنُإِلَّنُفِيُطَنعَةٍُت زْلِف كَ.ُأَنْفَنسَكَُإِ َ»: {ه امام علی

 4«أبرصَ َُعَيبَُنفسِهُِش غِلَُعَنُعَيبُِغَي  .ُمَن»:ُ{ه امام علی

 5«كَأَنَّكَُتَ َا ُُوَُإِ ُْك نْتَُلَنُتَ َا ُُفَإِنَّهُُيَ َاک.ُاللَّهَُخَفِ»: {ه امام صادق

 ديگر منابع

 )خطبة متقین(؛ 193، خطبة نهج البالغه. 1

 ؛نهج البالغه 31. نامة 2

 ؛,. خطبة شعبانیه پیامبر اکرم3

 ؛نهج البالغه 289. حکمت 4

 ؛77با  63. سورة فرقان، میا، 5

 )استعاذو(. 8األخالق( و دعای )مکارم 20. صویفة سجادیه، دعای 6

 ؛. اربعین حدیث و جهاد اکبر امام خمینی7

 ، ابوا  جهاد النفس؛11الشیعه، ج . وسائل 8

 ؛2. اصول کافی، ج 9

 . گام نخستین، حسین رماانی.10

 . دعا2

ههای من، دعهای   ها برای دعا و نیایش، ماو رماان است. در شه  برین فرصتاز مناس 

افتتا  و در سورها، دعای سور و ابوحمزة ثمالی و در هر روزش، دعاههای مشهتر  و   

 است. حالت دعا هم به طور طبیعی در مردم بیشتر است.خاصّ من روز 

                                                           
 ت ..ُاحمل:ُتواننت ،ُپُ كوشش1

 ُ.45العقول،ُقم:ُانتشنراتُاسالمي،ُصُُح ّاني،ُتحفُ.ُابنُشعبه2

 ُ.3430.ُآمد ،ُعبدالواحد،ُغ رُالحكمُوُدررُالكلم،ُتْ ا :ُدانشگن ُتْ ا ،ُح3ُ

 ُُ.88العقول،ُپيشين،ُصُُ.ُابنُشعبهُح ّاني،ُتحف4

ُُ.68،ُص2ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج5ُ
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بوانند دعاهای هر روز، یا دعای سور و افتتا  را موور بوث قرار دهنهد و از  مبلغان می
های قرمنی، «ربّنا»چنین دعاها یا معارف بلندی که در ادعیه نهفته است، استفادو کنند. هم

هم بهه عنهوان یهک     «دعا»که خود بواند موور بوث قرار گیرد. ضمن ایندر این ماو می
 است. پذیرموضوع مهم، بوث

 محورهاي بحث

 ؛1. نقش دعا در ایجاد مرامش روحی و روانی1

 به دعا و نیایش؛ [های فراوان معرومین. بوصیه2
 دعاهای انبیا در قرمن؛. بررسی دعا در زندگی پیامبران و ائمه و بررسی 3
 . بوث دعا و استجابت و علل عدم استجابت برخی دعاها؛4
 . مدا  و شرایط دعا و نیایش؛5

در اختیار مها اسهت؛ همههون: دعاههای      [. میراث ارزشمند ادعیه که از معرومین6
 ؛ 2صویفه سجادیه، دعای کمیل و دعای ابوحمزو

ممهدو اسهت و سهطح     [رهومین های مههم و متعهالی کهه در دعاههای مع    . خواسته7
 برد؛های ما را باالبر میخواسته

بخشهی  ها، شرط نتیجهبر خواندن الفاظ منافزون . بوجه قلبی به خدا و ماامین ادعیه، 8
 بیشتر دعاها است.
کهه   ،منماننهد  بوان به جلسا، دعای کمیل، دعای بوسل، دعای ندبه و در این زمینه، می

ها را ارائهه داد و از رواج فرهنهگ   راو بهتر برگزاری مندر کشور رایج است، پرداخت و 
هها قهدردانی کهرد و من را از    هها و چهه در مسهاجد و حسهینیّه    جلسا، دعا چه در خانه

 برکا، و نظام اسالمی و خون شهدا دانست.

 چند آيه و حديث

ُالَّيينَُيَسرتَكْبِ  ُوَُقنلَُرَبْك مُُادرعُوني».1ُ ُلَك مرُإِ َّ سَهيَدرخ ل و َُجََْهنَّمَُُُُو َُعَهنُْعِبهندَتيُُأَسرتَجِبر

 3«داخِ ينَ.

                                                           
 ُي،ُانتشنراتُتشيع..ُر.ک:ُآلكسيسُكنرل،ُنينيش،ُت جمهُمحمدتقيُش يعت1

،ُگ دآور ُسيدُمحمدبنق ُموحدُابحطي،ُبسينرُ[هن ُمعصومينجلد ُدعنهنُوُصحيفه6ُ.ُدرُاينُبنر ،ُمجموعه2ُ
ُُمفيدُاست.

 ُ.60.ُغنف ،ُآيه3ُ
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 1«.وَُإِذاُسَأَلَكَُعِبند ُعَنِّيُفَإِنِّيُقَ يب ُأ جيبُُدَعروَةَُالدَّاعُِإِذاُدَعن ».2ُ

 2«الْعِبَندَةُِوَُلَنُيَْرلِكُُمَعَُالدْعَنءُِ]أَحَد [.ُالدْعَنءُُمُخ »: ,. پیامبر خدا3

 3«الْبَلَنءُِبِنلدْعَنء.ُادرفَعُواُأَمروَاجَ»: {. امام علی4

بِنلدْعَنءُِفَإِنَّك مرُلَنُتَقَ َّبُو َُبِمِثْلِهُِوَُلَهنُتَتْ  ك هواُصَهغِي َةًُلِصِهغَ ِهَنُأَ ُُُُُُْعَلَيرك مر»: {. امام صادق5

 4«تَسئل وهنُفَإِ َُّصَنحِبَُالصِّغَنرُِهُوَُصَنحِبُُالْكِبَنرِ.

 5«اوُواُمَ ْضَنك مرُبِنلصَّدَقَةُِوَُادرفَعُواُأَبروَابَُالْبَلَنءُِبِنلدْعَنء.دَ»: ,. پیامبر خدا6

 6«وَُمَكْسَبَهُ.ُمَطْعَمَهُُمَنُْأَحَبَُّأَ ُْيُسرتَجَنبَُدُعَنؤ  ُُفَلْيُطَيِّبر»: ,. پیامبر خدا7

دَّخَ َُلَهُُوَُإِمَّنُأَ ُْيُعَجَّلَُلَهُُوَُإِمَّنُأَ ُْعَلَىُثَلَنثٍُإِمَّنُأَ ُْيُُدُعَنئِهُِمِنُْالْمُؤْمِن »: {. امام سجاد8

 7«يُدرفَعَُعَنْهُُبَلَنء ُيُ ِيدُُأَ ُْيُصِيبَهُ.

 منابع ديگر

 ؛304با  286، ص 90. بوار األنوار، ج 1

 ، ابوا  الدّعاء؛4الشیعه، ج . وسائل 2

 األخالق، با  دهم؛. مکارم 3

 (؛  )الدّعاء 160الوکمه، با  . میزان 4

های مختلف سهال و اوقها، شه  و روز، بهه     . در مورد دعاهای مناس  برای مناسبت5

 مفابیح الجنان مراجعه شود.

                                                           
 ُ.186.ُبق  ،ُآيه1ُ

 ُ.300،ُص90ُاألنوار،ُبي وت:ُمؤسسةُالوفنء،ُجُ.ُمجلسي،ُمحمدبنق ،ُبحنر2ُ

 .301ُ.ُهمن ،ُص3ُ

 .293ُن ،ُصُ.ُهم4

 ُ.288.ُهمن ،ُص5ُ

 ُ.372.ُهمن ،ُص6ُ

ُ.5723ُق،ُح1416ُشْ  ،ُمحمد،ُميزا ُالحكمة،ُقم:ُمؤسسةُدارُالحديث،ُالطبعةُاألولي،ُ.ُمحمد ُر 7
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 . نماز و حضور قلب3

ههای پیهامبران بهه    به شمار ممدو اسهت. از بوصهیه   «ستون دین»نماز در اسالم، به عنوان 

شان، اهل بنهدگی  یا،پیروان خویش، نماز و عباد، بودو است. خود انبیا هم در زمان ح

 1«بِنلصَّالةُِوَُالزَّكنةُِمنُدُمرتُُحَيًّن.ُوَُأَورصنني» :اندو نماز بودو

 بوان به موارد زیر اشارو کرد:در این مسأله به عنوان الگوهای نماز، می پذیراز نکا، طر 

 . پیامبر و اشتیاق او به نماز و انتظار کشیدن اذان بالل؛1

 و نمازهای فراوان و شهاد، او در حال نماز و مورا  عباد،؛ {. علی2

 و یارانش در کربال؛ {. نماز ظهر عاشورای امام حسین3

 در نماز و پرداختن به من، حتی روی بخت بیمارستان. . حاال، خاصّ امام خمینی4

در نماز، بیش از شکل نماز، رو  نماز و بوجّهه بهه خهدا و حاهور قله  مههم اسهت.        

بهری  کند که نمازگزار، نماز اثربخشاسرار و رموز و مفاهیم بلند نماز، کمک می شناختن

انگهاری در نمهاز،   بخواند. منهه مفت نماز است، عبار، اسهت از مهواردی ماننهد: سههل    

بأخیر نماز اوّل وقت، نداشتن حاور قل ، نشناختن معنای واقعی نماز و یا بر  نمهاز.  

 بوان بوث کرد.ها نیز میدربارة هر یک از این

 محورهاي بحث

 . یادگرفتن نماز و قرائت صویح حمد و سورو و اذکار من؛1

 . بوجه به معنای نماز و حاور قل ؛2

 ؛2(حنفِظ واُعَلَىُالصَّلَوات. مراقبت و حفاظت از نماز )3

 ؛3(الْمُنْكَ ِعَنُِالْفَحرشنءُِوَُُإِ َُّالصَّالةَُتَنْْى. نقش نماز در باز داشتن از گناو )4

 در مورد نماز، و نیز حاال، عارفان و سالکان در نماز؛ [. سیرة ائمه معرومین5

 . عاد، دادن کودکان از کودکی به نماز )بربیت دینی(؛6

 . نقش اجتماعی و سیاسی نماز جماعت، نماز جمعه و نماز عید؛7
                                                           

ُ.31.ُم يم،ُآيه1ُ

 ُ.238.ُبق  ،ُآيه2ُ

 .45.ُعنكبوت،ُآيه3ُ
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 حواس.های پیدا کردن حاور قل  در نماز و جلوگیری از پراکندگی . راو8

اهمیت حاور قل  در نماز و مشنایی با اسهرار و رمهوز ایهن عبهاد، و مراعها، مدا       

کتها    «اسه ارُالصهلوةُُ»است که علمای بسیاری دربارة ای به اندازوظاهری و باطنی من، 

، امهام  آدابُالصهلوُةمیهرزا جهواد مقها ملکهی ببریهزی؛       اسه ارُالصهلوة،ُُاند، ماننهد:  نوشته

د مطهههری؛ پربههوی از اسههرار نمههاز، موسههن قرائتههی؛  ؛ طهههار، رو ، شهههیخمینههی

 اکبر نهاوندی.علی ة، شهید ثانی؛ و اسرارالرلوةاسرارالرلو

انهد، از جملهه:   مربوط به نماز پرداختهه  هایتموری حکایبرخی نویسندگان نیز به جمع

 1نماز خوبان، علی احمدپور؛ نماز در اسار،، ستاد اقامه نماز.

 چند آيه و حديث

عَهنُِالْفَحرشهنءُِوَُالْمُنْكَه ُِوَُُُُُل ُمنُأ وحِيَُإِلَيركَُمِنَُالْكِتنبُِوَُأَقِمُِالصَّالةَُإِ َُّالصَّالةَُتَنْْىاتْ».1ُ

 2«لَيِكْ  ُاللَّهُِأَكْبَ .

 3«صَالتِِْمرُخنشِعُو َ.ُقَدرُأَفْلَحَُالْمُؤْمِن و َُ*ُالَّيينَُهُمرُفي».2ُ

 4«واُيُقيمُواُالصَّالةَ.ق لُْلِعِبندِ َُالَّيينَُآمَن ».3ُ

؛ نسهاء، میهه   277، 45، 43، 3. و میا، بسیار دیگر دربارة نماز، از جمله: بقهرو، میها،   4

؛ 41؛ حهج، میهه   132و  14؛ طه، میها،  55؛ مریم، میه 40؛ ابراهیم، میه 3؛ انفال، میه 103

 .23؛ معارج، میه 5؛ ماعون، میه 17؛ لقمان، میه 37نور، میه 

الدِّينُِوَُفِيَْنُمَ ْضَنة ُاله َّبُِّعَهزَُّوَُجَهلَُّوَُهِهيَُمِنَْْهنجُُُُُُُُشَ َائِعُِالصَّلَنة ُمِنْ»: ,. پیامبر خدا5

 5«الْأَنْبِيَنءِ.

                                                           
ُمي1 ُرواينتُم بوطُبهُنمنزُرا ُمجلسي،. ُپيشين،ُجُُتوانيدُدرُاينُمننبعُببينيد: ُعنملي،ُوسنئل79ُبحنرُاألنوار، ؛ُح ّ

،ُالصالةُفي298ُالحكمة،ُپيشين،ُفصلُشْ  ،ُميزا ُ؛ُمحمد ُر 5تن3ُُالشيعة،ُبي وت:ُدارُاحينءُالت اثُالع بي،ُجُ
 الكتنبُوُالسنّة.

ُُ.45.ُعنكبوت،ُآيه2ُ
 ُ.2و1ُُ.ُمؤمنو ،ُآيه3ُ

 ُ.31.ُاب اهيم،ُآيه4ُ

 ُ.522،ُص2ُالخصنل،ُبي وت:ُمؤسسةُاألعلمي،ُجُ.ُصدوق،ُمحمدُبنُعلي،5ُ
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مَثَل َْنُكَمَثَلُِعَمُودُِالْف سرطَنطُِإِذَاُثَبَتَُالْعَمُودُُثَبَتَتُِالْأَورتَندُُُالصَّلَنة ُعَمُودُُالدِّينِ»: {. امام باقر6

 1«لْأَطْنَنبُُوَُإِذَاُمَنلَُالْعَمُودُُوَُانْكَسَ َُلَمرُيَثْبُترُوَتِد ُوَُلَنُط ن ب.وَُا

 2«صَلَنت هُُعَنُِالْفَحرشَنءُِوَُالْمُنْكَ ُِلَمرُيَزْدَدرُمِنَُاللَّهُِإِلَّنُبُعرداً.ُتَنَْْهُُلَمرُمَنْ»: ,. پیامبر خدا7

 3«عَبردٍُاليَحض  ُقَلْبُهُُمَعُبَدَنه.الُيَقْبَل َُاهلل ُصالةُ»: ,. پیامبر خدا8

 داریزنده. سحرخیزی و شب4

های عالمان عارف و سالکان، در میا، و روایا،، در اشعار اخالقی و عرفانی، در بوصیه

های اخالقی و نیز در حکایا، مربهوط بهه خودسهاختگان، از    ها و دستورالعملدر برنامه

دل دربارو برکها، سهور و بیهداری قبهل از     سخن بسیار گفته شدو و اهل  «سورخیزی»

 اند.اذان صبح و خواندن نماز ش  و دعا و نیایش، بسیار نوشته

ماو رماان به برکت روزو و برخاستن برای خوردن سوری، بوفیهق بیهداری قبهل از    در 

مید و باید من را قدر دانسهت و مقهداری ههم بهه عبهاد، و دعها و بهجّهد        اذان پدید می

 پرداخت.

 محورهاي بحث

 خاص و معنوی لوظا، سور؛ های. بأثیر1

 . سورخیزی، برنامة اهل مناجا، و ذکر؛2

 . بأکید اسالم بر زود خوابیدن در ش  و زود برخاستن )بُکور(؛3

و ائمههه  {، امیههر مؤمنههان ,هههایی از سههورخیزی و بهجّههد پیههامبراکرم  . نمونههه4

 ؛[معرومین

 سورخیزی؛ . حاال، علمای ربّانی در مورد بهجّد و5

 های خوا  صبوگاهی؛. نشاط روزانه در سایة سورخیزی و زیان6

 . برکا، بیدار بودن و دعا و نیایش بین طلوعین.7

                                                           
 .116،ُص1ُ.ُب قي،ُمحمدُبنُخنلد،ُالمحنسن،ُقم:ُدارُالكتبُاالسالمية،ُج1ُ

 ُ.10551الحكمة،ُپيشين،ُحُشْ  ،ُميزا ُ.ُمحمد ُر 2

ُ.10635.ُهمن ،ُح3ُ



 

 

 

 
   33  هاي سخنسوژه

 چند آيه و روايت

 )صفت اهل بقوا(؛ 1«وَُبِنلْأَسرحنرُِهُمرُيَسرتَغْفِ  و َ.».1ُ

 2«الْمُسرتَغْفِ ينَُبِنلْأَسرحنر.ُالصَّنبِ ينَُوَُالصَّندِقينَُوَُالْقننِتينَُوَُالْمُنْفِقينَُوَ».2ُ

 3«ق مُِاللَّيرلَُإِالَُّقَليالًُ*ُنِصرفَهُُأَوُِانْق صرُمِنْهُُقَليالًُ*ُأَورُزِدرُعَلَيرهُِوَُرَتِّلُِالْق  ْآ َُتَ ْتيالً.».3ُ

لِمُِوَُنَنجَهن ُُأَثْبَهتَُاللَّههُُُُُبِسَيِّدِ ُِفِيُجَورفُِاللَّيرلُِالْمُظُْوَُإِ َُّالْعَبردَُإِذَاُتَخَلَّى»: ,. پیامبر خدا4

 4«النُّورَُفِيُقَلْبِهِ.

 5«نَجَنتِكَُوَُمَتِّعرنَنُبِلَيِييُِمُنَنجَنتِكَ.ُسُف نُِاللَُّْمَُّاحرمِلْنَنُفِي»: {. امام سجاد5

 6«يَْن.اللَّيرلُِأَحَبُْإِلَيَُّمِنَُالدْنْيَنُوَُمَنُفُِجَورفُِفِيُال َّكْعَتَن ِ»ُ:,. پیامبر خدا6

 7«صَلَنت هُُبِنللَّيرلُِوَُعِزُّ ُُكَفُّهُُالْأَذَىُعَنُِالنَّنسِ.ُالْمُؤْمِنُِشَ َفُ»: {. امام صادق7

فِيَْنُبِنللَّيرلُِيَزْهَ  ُن ورُهَنُلِأَهرلُِالسَّمَنءُِكَمَنُيَزْهَ  ُن هورُُُُيُصَلَّىُالَّتِيُإِ َُّالْبُيُوتَ»: {. امام رضا8

 8«لِأَهرلُِالْأَررضِ.الْكَوَاكِبُِ

وَُالنُّعَنسُُفِيُعَيرنَيرهُِلِيُ ْضِيَُرَبَّهُُجَلَُّوَُعَهزَُُُّلَيِييُِمَضْجَعِهُِإِذَاُقَنمَُالْعَبردُُمِنْ»: ,. پیامبر خدا9

إِلَىُصَلَنةٍُُلَيِييُِمَضْجَعِهُِبِصَلَنةُِلَيرلِهُِبَنهَىُاللَّهُُبِهُِمَلَنئِكَتَهُُفَقَنلَُأَُمَنُتَ َور َُعَبردِ ُهَيَاُقَدرُقَنمَُمِنْ

 9«لَمرُأَفْ ِضَْْنُعَلَيرهُِاشَْْدُواُأَنِّيُقَدرُغَفَ ْتُُلَهُ.

 منابع ديگر

 بوار األنوار، دربارة نماز ش  و بهجّد و مدا  من؛ 84. جلد 1

 . چهل حدیث نماز ش  و نوافل، مومود شریفی؛2

 .ة. میزان الوکمه، بوث: دعا، عباد،، ذکر، صال3

                                                           
ُ.18.ُذارينت،ُآيه1ُ
 .17.ُآلُعم ا ،ُآيه2ُ

 ُ.4ه2.ُمزمل،ُآيه3ُ

 ُ.20043الحكمة،ُپيشين،ُحُُميزا ُشْ  ،.ُمحمد ُر 4

 ُ.147،ُص91ُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج5ُ

 ُ.148،ُص84ُ.ُهمن ،ُج6ُ

ُ.141.ُهمن ،ُص7ُ
 ُ.161.ُهمن ،ُص8ُ

ُُ.156.ُهمن ،ُص9ُ
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 . طعام و اطعام 5

ها و پرهیز از اطعام اسهت کهه بقویهت    ماو رماان، از سویی مهار نفس و کنترل خواسته

ارادو را در پی دارد و از سوی دیگر، ماو رسیدگی به فقرا و احسهان و اطعهام و افطهاری    

 داران و سیر کردن گرسنگان و مورومان است.دادن به روزو

 محورهاي بحث )طعام(

 ارادو در نخوردن و نیاشامیدن؛. بقویت 1

 در سعاد، انسان و نسل او؛ «لقمة حالل». دقت در حالل بودن طعام و بأثیر 2

 های خدا و شکر و حمد الهی؛. بوجّه به نعمت3

 های غیر ضروری.. قناعت و پرهیز ار اسراف و ببذیر و مررف4

 محورهاي بحث )اطعام(

 ا و مورومان؛. فایلت احسان و اطعام و رسیدگی به فقر1

 دردی با فقیران؛ای برای چشیدن طعم گرسنگی و هم. روزو، برنامه2

 مستمندان و نیازمندان؛ ویهوداران، به. ثوا  افطار دادن به روزو3

و افطاری دادن خالرانة منهان بهه    [دربارة اهل بیت « بی هل». داستان نزول سورة 4

 یتیم و اسیر و مسکین؛

 از بین بردن فاصلة طبقابی؛ . برنامة فقرزدایی و5

 چشمی؛. اخالص در اطعام و افطار و پرهیز از خودنمایی یا چشم و هم6

 المال در ادارا، و نهادهای دولتی.. پرهیز از افطاری دادن از بیت7

 چند آيه و روايت

   1«ك ل واُوَُاشْ َبُواُوَُالُت سر ِف وا.».1ُ

 2«طَعنمِهِ.ُفَلْيَنْظ  ُِالْإِنْسن  ُإِلى».2ُ

 3«حُبِّهُِمِسركيننًُوَُيَتيمنًُوَُأَسي ا.ُوَُيُطْعِمُو َُالطَّعنمَُعَلى».3ُ

                                                           
 ُ.31.ُاع اف،ُآيه1ُ

 ُ.24.ُعبس،ُآيه2ُ

 .8.ُده ،ُآيه3ُ
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لَمرُيَدررُِأَحَد ُمِنُْخَلْقُِاللَّهُِمَنُلَهُُمِنَُالْهأَجر ُُُِيُشْبِعَهُُمَنُْأَطْعَمَُمُسرلِمنًُحَتَّى»: {. امام صهادق 4

 1«بِيٌُّمُ ْسَلٌُإِلَّنُاللَّهُُرَبُْالْعَنلَمِينَ.فِيُالْآخِ َةُِلَنُمَلَك ُمُقَ َّب ُوَُلَنُنَ

لَنُيُؤْمِن ُبِيُعَبرد ُيَبِيتُُشَهبرعَن َُوَُأَخ هو ُُأَورُقَهنلَُُُُُمُحَمَّدٍُبِيَدِ ُِوَُالَّيِ ُنَفْسُ»: ,. پیامبر خدا5

 2«جَنرُ ُُالْمُسرلِمُُجَنئِع .

  3«أَجر ِ ُِمِنُْغَير ُِأَ ُْيَنْق صَُمِنْهُشَيرئٌ.ُفَطَّ َُصَنئِمنًُلَهُُمِثْل ُمَنْ»: ,. پیامبر خدا6

   4«الْمُؤْمِنُِأَفْضَل ُمِنُْصِيَنمِكَُتَطَوْعنً.ُلِأَخِيكَُإِفْطَنرُکَ»: {. امام صادق7

 مباحث ديگر

 جویی و کاستن از مررف به عنوان عاملی برای خودکفایی؛. صرفه1

 های اقترادی دشمنان؛بوریم . جهاد اقترادی و مقاومت در برابر فشارها و2

بغذیه و مراعها، نکهردن   ها و مرد و میرها در اثر سوء. مشکال، اجتماعی و بیماری3

 های دینی در مورد طعام و خوردن و نوشیدن؛بهداشت غذایی و فاصله گرفتن از سنیت

وسهاز  های مختلف و بنظهیم سهوخت  . بأثیر پرهیز و امسا  غذایی در مداوای بیماری4

 ؛«روزو»ریاضیتیِ در سایة برنامةبدن 

خوری و نورانیتی بارگی از یک سو، و مثار مثبت امسا  و کم. زشتی پُرخوری و شکم5

 مید؛ اثر کم خوردن به دست می برکه 

دینی در مورد غذا خوردن، مانند: چگهونگی شهروع و پایهان غهذا      هایت. مدا  و سن6

خوردن، دقت در حالل بودن غذا، پرهیز از غذاهای مشهتبه، نههی از پُرخهوری، خهو      

جویدن، خالل کردن، استراحت پس از صرف غذا، خوردن هنگام گرسنه شدن و دسهت  

 کشیدن از غذا قبل از سیری.

                                                           
ُ.453،ُص16ُالشيعة،ُپيشين،ُجُ.ُح ُّعنملي،ُوسنئل1ُ
 ُ.11167الحكمة،ُپيشين،ُحُشْ  ،ُميزا ُمحمد ُر .2ُ

ُُ.202،ُص4ُاألحكنم،ُتْ ا :ُنش ُصدوق،ُجُُ.ُطوسي،ُمحمدُبنُحسن،ُتْييب3
ُُ.150،ُص3ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج4ُ
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 . ادب در گفتار6

شخریت انسهان اسهت. اد  ههر کهس، از گفتهار، رفتهار، سهؤال و         دهندة، نشان«اد »

شهود. رعایهت اد  در   جوا ، معاشر، و دوستی و روابط او بها دیگهران شهناخته مهی    

 مید.به شمار می «مدا  معاشر،»های این فایلت است و از گفتار، یکی از جلوو

 محورهاي بحث

 . معنا و مفهوم اد ؛1

 . رعایت عفت کالم؛  2

 از فوش، ناسزا، بوهین و سخنان رکیک و خالف عفت عمومی؛ . پرهیز3

 . گفتار هر کسی، شاخص شخریت او است؛  4

 ای از اد ؛، نشانه«اوّل اندیشه، ومنگهی گفتار». 5

 . پرهیز از ورود به سخن کسی، قبل از پایان یافتن کالمش؛6

 چینی؛. اجتنا  از: غیبت، دروغ، بهمت و سخن7

 ر سعاد، و شقاو، انسان؛. نقش زبان و سخن د8

 . نقش کالم و گفتار در ایجاد موبت و الفت یا کینه و اختالف.9

 چند آيه و روايت

 1«وَُق ول واُلِلنَّنسُِحُسرننً.».1ُ

 2«هِيَُأَحرسَن.ُوَُق لُْلِعِبند ُيَق ول واُالَّتي».2ُ

فَإِنَّهُُيَحربِسُُعَلَيرهكَُاللِّئَهنمَُوَُيَنْفِه  ُعَنْهكَُُُُُمِنَُالْكَلَنمُُِوَُمَنُيُسرتَْرجَن ُإِيَّنکَ»ُ:{. امام علهی 3

 3«الْكِ َامَ.

 5«.ةِوَّ  المُُوَُْنءِنلبَبِ 4 رِزْيُُقِطِنْوءُُالمَسُ»: {. امام علی4

                                                           
 ُ.83.ُبق  ،ُآيه1ُ

 ُ.53.ُاس اء،ُآيه2ُ

 ُ.2722.ُآمد ،ُغ رُالحكم،ُپيشين،ُح3ُ

 ُب د..ُازُبينُمي4

 ُ.5621غ رُالحكم،ُپيشين،ُحُ.ُآمد ،5ُ
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 1«مَنُت حِبْو َُأَ ُْيُقَنلَُفِيك مر.ُأَحرسَنَُق ول واُلِلنَّنسِ»: {. امام باقر5

 2«يِّئُِالنُّطْقِ.لِسَُلَنُأَدَبَ»: {. امام علی6

مَعَنشِ َُالشِّيعَةِ،ُك ون واُلَنَنُزَيرننً،ُوَُلَنُتَك ون واُلَنَنُشَيرننً،ُق ول واُلِلنَّنسُِحُسرننً،ُوَُ»: {. امام صادق7

 3«احرفَظ واُأَلْسِنَتَك مرُوَُك فُّوهَنُعَنُِالْف ض ولِ،ُوَُقَبِيحُِالْقَورلِ.

 4«لِينَُالْكَلَنمُِوَُبَيْلَُالسَّلَنمُِيَكْث  ُْمُحِبْوکَُوَُيَقِلَُّمُبرغِض وکَ.ُعَوِّدرُلِسَننَكَ»: {. امام علی8

 5«تَسرمَعُواُجَمِيلَُالثَّوَابِ.ُالْخِطَنبُِأَجرمِل واُفِي»: {. امام علی9

 در کنار اد ِ حرف زدن، اد ِ گوش دادن هم مهم است.

 گذارد.اثر میدر مناظرا، و مباحث علمی و سیاسی، متانت در گفتار 

 شود. در مقاال، هم باید اد  را رعایت کرد.هم می «نوشتار»اد  در گفتار، شامل 

 مموزند.فرزندان و شاگردان، اد  گفتاری را از والدین و معلیمان می

 زنند.ادبانه حرف میها که بازیگران بیها و سریالبدمموزی برخی فیلم

 مورند.ی را از زبان قهرمانان داستان میها، کلما، زشتها و داستانبرخی رُمان

هایی همههون: قهول، نطهق، کهالم، لفهظ و لسهان       نکته: در منابع حدیثی، با پیگیری واژو

 دهد.بوان به موارد فراوانی رسید که بوث اد  در گفتار را نشان میمی

 . حُسن عاقبت7

گذارد، عمر به پایان است. جوانی می «عاقبت به خیری»ها، برین دعاها و خواستهاز مهم

شود، ولی مهم من اسهت کهه فرجهام عمهل و زنهدگی و عمهر       رسد، دنیا هم بمام میمی

 انسان، به نیکی و سعاد، باشد.

ههایی وجهود   مطر  است. در قرمن و منابع باریخی هم نمونهه  «حُسن عاقبت»در دعاها، 

های فارسهی  تند. در مثلدارد که افرادی عاقبت به خیر شدند و با ایمان و بوبه از دنیا رف

 «شمارند.جوجه را مخر پاییز می»هم ممدو است: 

                                                           
 ُ.165،ُص2ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج1ُ

 ُ.10596.ُآمد ،ُغ رُالحكم،ُپيشين،ُح2ُ

ُُ.17947الحكمه،ُپيشين،ُحُشْ  ،ُميزا ُ.ُمحمد ُر 3
 ُ.6231.ُآمد ،ُغ رُالحكم،ُپيشين،ُح4ُ

ُُ.2586.ُهمن ،ُح5ُ
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 محورهاي بحث

. در هر موردی باید به عاقبت و سرانجام کار فکر کرد. مال  کارها، مخر و عاقبت من 1

 است؛

بهن عیها     هایی از زندگی کسانی که عاقبت بهه خیهر شهدند، ماننهد: فاهیل     . داستان2

ای از قرمن، متوول شدو و بوبه کرد(؛ حری بن یزید )که فرمانهدو  میه)راهزنی که با شنیدن 

(؛ زهیر بن قین )کهه  اد، رسیدشهبه پیوست و  {سپاو دشمن بود، ولی به امام حسین

بوبهه کهرد و    {عثمانی بود، ولی حسینی شد(؛ بُشر حافی )که در اثر بذکیر امهام کهاظم  

 صالح شد(؛ طیّ  )که زمان شاو حاضر نشد به امام بوهین کند و شهیدش کردند(؛

 ؛1هانشینان نامناس  در بدعاقبتی انسان. نقش دوستان بد و هم3

بلکه حُسن عاقبت مهم، در مخهر،   ،فرجامی در دنیا نیست. حُسن عاقبت، بنها خوش4

 است که انسان اهل بهشت شود؛

ههایی مثهل بلعهم بهاعورا کهه      حُسن عاقبت در کنار سوء عاقبهت و نمونهه  . بیان بوث 5

 بدعاقبت شدند.

 چند آيه و روايت

 2«فَسَورفَُتَعرلَمُو َُمَنُْتَك و  ُلَهُُعنقِبَة ُالدَّارِ.».1ُ

 3«وَُالْعنقِبَة ُلِلْمُتَّقين.».2ُ

 4«بِآينتُِاللَّهِ.أَ ُْكَيَّبُواُُث مَُّكن َُعنقِبَةَُالَّيينَُأَسنؤ اُالسْواى».3ُ

 5«سَلِمَُمِنَُالنَّوَائِبِ.ُالْعَوَاقِبُِنَظَ َُفِيُمَنْ»: {. امام علی4

 6«الْخَوَاتِمِ.ُمِلَنکُُالْأ مُورُِحُسرن »ُ:{. امام علی5

                                                           
عنقبةُالمكيبين،ُ»نمنيد؛ُمننند:ُهنُتوصيهُميعنقبتُبدُانسن .ُدرُق آ ،ُآينتُمتعدد ُاستُكهُبهُدقتُدرُس نوشتُو1ُ

؛ُفنط ،10ُ؛ُمحمد،ُآيه86ُو84ُُ؛ُاع اف،ُآيه11ُ)ر.ک:ُانعنم،ُآيهُُ«الظنلمين.المج مين،ُعنقبةُالمفسدين،ُعنقبةُعنقبةُ
ُ(40؛ُقصص،ُآيه44ُآيهُ
 .135.ُانعنم،ُآيه2ُ

 .49؛ُهود،ُآيه128ُ.ُاع اف،ُآيه3ُ

 .10.ُروم،ُآيه4ُ

 .8039.ُآمد ،ُغ رُالحكم،ُپيشين،ُح5ُ

 .9729.ُهمن ،ُح6ُ
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 1«الْعَوَاقِبِ.ُفِيُأَنْظَ  هُمرُالنَّنسُِأَعرقَل »ُ:{. امام علی6

عَلَيرنَنُكَتَبَة ُأَعرمَنلِنَنُتَوربَةًُمَقْبُولَةًُلَنُت وقِف نَهنُبَعرهدَهَنُُُُمَنُت حرصِيُوَُاجرعَلُْخِتَنمَ»: {. امام سجاد7

 2«عَلَىُذَنْبٍُاجرتَ َحرنَن ُ،ُوَُلَنُمَعرصِيَةٍُاقْتَ َفْنَنهَن.

 رتذك

راهه و گنهاو  نقش بوبه در حُسن عاقبت انسان، قابل بوث است. اگر کسی عمری در بی

شهود و گناههانش ممرزیهدو    ، بوبه کند، عاقبتش خهتم بهه خیهر مهی    باشد، ولی در نهایت

 «.التنئبُمِنَُاليَّنبُِكمنُالذَنبَُله» :گرددمی

اسهت،   «ذكه ُالتهوبُوُطلبْهنُُُ»صویفه سجادیه را نیهز کهه عنهوانش     31همهنین دعای 

 بوان مورد بوجه قرار داد.می

 . خوف و رجا8 

یزانندو است. در یکی، بنبیه و بهدید اسهت  ، عامل برانگ«رجا»، عامل بازدارندو و «خوف»

 و در دیگری، بشویق.

 و اثرگذار است، مانند: پذیرهای فراوانی طر این مسأله، در عرصه

 ه خوف از شکست و ناکامی، امید به پیروزی و موفقیت؛

 دستی، و امید به بوانگری؛ه خوف از فقر و بنگ

 ه خوف از بیماری، و امید به شفا و بهبودی؛

 خوف از بنبیه و مجازا،، و امید به پاداش و مزد؛  ه 

 ه خوف از انزوا و بنهایی، و امید به موبوبیت و موفقیت.

بهرین عوامهل اصهال  نفهس و     اما در مسائل اخالقی و معنوی، خهوف و رجها، از مههم   

 «ببشهیر »خودسازی و رسیدن به بقوا و بر  گناو است. در شیوة ببلیغی انبیا هم، پیوسته 

مطر  بودو است. خدای متعال در میا، قرمن، هم کافران و منافقان و مفسهدان   «ارانذ»و 

و ظالمان را از مجازا، سخت و عذا  جهنم برساندو است و هم متقیان و صهالوان را  

 های بهشت جاودان مهدو دادو و امید بخشیدو است.به نعمت

                                                           
ُ.3367.ُهمن ،ُح1ُ
ُُ.11،ُصحيفهُسجنديه،ُقم:ُنش ُجمنل،ُدعن ُ{العنبدين،ُعليُبنُحسين.ُزين2
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امیهد بهه بهشهت و    دارد و خوف از عذا  الههی و دوزخ، انسهان را از معرهیت بهازمی    

 های من در مخر،، موریکی برای اعمال خیر و صالح است.نعمت

 محورهاي بحث

 . نقش بیم و امید )خوف و رجا( در اصال  نفس و انگیزو برای خیر؛1

. ضرور، بعادل میان خوف و رجا، با خوف بیش از حدّ به یهأس نکشهاند و رجهای    2

 بیش از حدّ، به غرور و گستاخی نرساند؛

 هایی از میا، قرمن که در من خوف و رجا مطر  شدو است؛ونه. نم3

. ارزش خوف و رجا به بناس  متعلیق من دو )خوف از چه و امید به چهه؟ یها مرابه     4

 خوف و رجا(؛

 . مثار خوف و رجا در زندگی فردی و اجتماعی؛5

رجا و مفرینیِ معنا است )عمل. خوف بدون بر  گناو، و رجا بدون عمل به وظیفه، بی6

 بازدارندگی خوف(؛

 های ناامیدی از رحمت الهی.. زیان7

 چند آيه و روايت

 1«وَُأَمَّنُمَنُْخنفَُمَقنمَُرَبِّهُِوَُنََْىُالنَّفْسَُعَنُِالَْْوىُ*ُفَإِ َُّالْجَنَّةَُهِيَُالْمَأْوى.»ُ.1

 2«وَُيَ ْجُو َُرَحرمَتَهُُوَُيَخنف و َُعَيابَهُ.»ُ.2

 3«.سُُمِنُْرَورحُِاللَّهُِإِالَُّالْقَورمُُالْكنفِ  و َإِنَّهُُالُيَيرأَ»ُ.3

 4«إِنَّمنُيَخْشَىُاللَّهَُمِنُْعِبندِ ُِالْعُلَمنءُ.»ُ.4

خَورفنًُتَ َىُأَنَّكَُلَورُأَتَيرتَهُُبِحَسَنَنتُِأَهرلُِالْأَررضُِلَمرُيَقْبَلَْْنُمِنْهكَُوَُُُاللَّهَُخَفِ»: {. امام علی5

 5«.نءَُأَنَّكَُلَورُأَتَيرتَهُُبِسَيِّئَنتُِأَهرلُِالْأَررضُِغَفَ َهَنُلَكَاررجُُاللَّهَُرَجَ
                                                           

 ُ.41ه40.ُننزعنت،ُآيه1ُ

 ُ.57.ُاس ا،ُآيه2ُ

 ُ.87.ُيوسف،ُآيه3ُ

ُُ.28.ُفنط ،ُآيه4ُ

 .254،ُص1ُالسعندات،ُقم:ُمكتبةُالداور ،ُجُ.ُن اقي،ُمالُمحمدمْد ،ُجنمع5ُ



 

 

 

 
   41  هاي سخنسوژه

عَبردٍُمُؤْمِنٍُإِلَّنُوَُفِيُقَلْبِهُِن ورَا ُِن ورُُخِيفَةٍُوَُن ورُُرَجَنءٍُلَورُوُزِ َُهَيَاُُمِنُْلَيرسَ»: {. امام باقر6

 1«زِدرُعَلَىُهَيَا.لَمرُيَزِدرُعَلَىُهَيَاُوَُلَورُوُزِ َُهَيَاُلَمرُيَ

 2«اعرتِدَال ُال َّجَنءُِوَُالْخَورفِ.ُخَير  ُالْأَعرمَنلِ»: {. امام علی7

 3«رَجَنُشَيرئنًُطَلَبَهُُوَُمَنُْخَنفَُشَيرئنًُهَ َبَُمِنْهُ.ُمَنْ»: {. امام علی8

 4«الْآخِ َةَُبِغَير ُِعَمَلٍ.ُايَ ْجُوُمِمَّنُْلَنُتَك نْ»: {. امام علی9

این سخن، مواعظ بسیار و مفید و کهاربردی وجهود دارد کهه مناسه  اسهت بیشهتر       در 

من شر  و بسط دادو شود. مرادیق متعددی از خوف و رجها، در ایهن کلمهة     هایهجمل

 قرار ممدو است.

 منابع ديگر

 الوکم، با  الخوف، با  التغری  الی األخرو، با  األصل؛. غرر1

 الرجاء؛، با  الخوف و 2. اصول کافی، ج 2

 الوکمه، با  الخوف؛. میزان 3

 ، با  الخوف و الرجاء؛67. بوار األنوار، ج 4

 ، کتا  الخوف و الرجاء.7، ج البيضنءُمحجّة. 5

 پراکني. شایعه9

شهود. گهاهی   و در جامعهه پخهش مهی   شهدو  شایعه، دروغی است که دهان به دهان نقل 

مید، گهاهی افهراد را   پدید می رود، گاهی جوّ رع  و وحشتمبروی اشخاص از بین می

 گردد.سازند و گاهی نیز وسیلة سوء استفادة دشمنان میبه یکدیگر بدبین می

بهاری بهرای جامعهه دارد. وقتهی     پراکنی، یکی از گناهان بزرد است و مثهار زیهان  شایعه

دروغی شایع شود، از بین بردن مثار و عواق  من، غیر ممکن یا بسیار دشوار است و بهه  

 رود.ها بیرون نمیها و ذهنزودی، بأثیر منفی من از دلاین 

                                                           
 .67،ُص2ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج1ُ

 .5055.ُآمد ،ُغ رُالحكم،ُپيشين،ُح2ُ

 .5213الحكمة،ُپيشين،ُحُشْ  ،ُميزا ُ.ُمحمدُر 3

ُ.150البالغه،ُقم:ُمؤسسةُدارُالْج ة،ُحكمتُُ.ُصبحيُصنلح،ُنْج4
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 محورهاي بحث

 . معنا و مفهوم شایعه؛1

 . گناو بودن شایعه که نوعی دروغ است؛2

 بار شایعه بر امنیت اخالقی و روانی جامعه؛. مثار زیان3

 ر اثر شایعه؛ب. پیدایش بفرقه و اختالف 4

 1دشمنان و منافقان؛های رایج پراکنی، یکی از شیوو. شایعه5

 . لزوم اعتنا نکردن به شایعه و عدم نقل من برای دیگران؛6

 . بیان اخبار صریح و صویح، خنثاکنندة شایعا، دشمن؛7

 ها؛ها و سایتای در مطبوعا،، خبرگزاری. شایعا، خبری و رسانه8

 پذیری، دو ضلع یک فساد.افکنی و شایعه. شایعه9

 چند آيه و روايت 

 2«الُتَقْفُُمنُلَيرسَُلَكَُبِهُِعِلْم ُإِ َُّالسَّمرعَُوَُالْبَصَ َُوَُالْف ؤادَُك لُُّأ ولئِكَُكن َُعَنْهُُمَسرؤ الً.وَُ»ُ.1

 3«إِ َُّالَّيينَُيُحِبْو َُأَ ُْتَشيعَُالْفنحِشَة ُفِيُالَّيينَُآمَن واُلَُْمرُعَياب ُأَليم ُفِيُالدْنْينُوَُالْآخِ َةِ.»ُ.2

 4«َْنُالَّيينَُآمَن واُاجرتَنِبُواُكَثي اًُمِنَُالظَّنِّ.ينُأَيْ»ُ.3

 5«وَُإِذاُجنءَهُمرُأَمر ٌُمِنَُالْأَمرنُِأَوُِالْخَورفُِأَذاعُواُبِهِ.»ُ.4

مَنُرَأَترُعَيرنَن ُُوَُسَمِعَترُأ ذ نَن ُُكن ُمِنَُالَّيِينَُقَهنلَُاللَّههُُُُُمُؤْمِنٍُفِيُقَنلَُمَنْ»: {. امام صادق5

 6«إِ َُّالَّيِينَُيُحِبْو َُأَ ُْتَشِيعَُالْفنحِشَة ...ُ.»يْم:ُف

 7«لِلتَُّْمَةُِفَلَنُيَل ومَنَُّمَنُْأَسَنءَُالظَّنَُّبِهِ.ُنَفْسَهُُعَ َّضَُمَنْ» :{. امام علی6

                                                           
والم جفو ُفيُ»سنزا ُبنُننمُدُّمؤمنن ،ُدرُمواردُمتعدد ُسخنُگفتهُوُازُشنيعهپ اكنيُمننفقن ُب ُض.ُق آ ُازُشنيعه1

 (ُوُآنن ُراُتْديدُك د ُاست.60يندُنمود ُ)احزاب،ُآيهُُ«المدينة

ُُ.36.ُاس ا،ُآيه2ُ

 .19.ُنور،ُآيه3ُ

 .12.ُحج ات،ُآيه4ُ

 .83.ُنسنء،ُآيه5ُ

 .357،ُص1ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج6ُ

 .422،ُص8ُالشيعة،ُپيشين،ُجُوسنئلُ.ُح ُّعنملي،7ُ
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مِنْهُُوَُلَنُتَظ نَّنَُّبِكَلِمَهةٍُُعَلَىُأَحرسَنِهُِحَتَّىُيَأْتِيَكَُمَنُيَغْلِبُكَُُأَمر َُأَخِيكَُضَعر» :{. امام علی7

 1«خَ َجَترُمِنُْأَخِيكَُسُوءاًُوَُأَنْتَُتَجِدُُلََْنُفِيُالْخَير ُِمَحرمِلًن.

 2«بِك لُِّمَنُسَمِعرتَُبِهُِفَكَفَىُبِيَلِكَُكَيِبنً.ُالنَّنسَُلَنُت حَدِّثِ» :{. امام علی8

 شود: «پراکنیشبهه»بواند مانع نکا، ذیل، میتوده: 

 های خویشیم و باید نزد خدا پاسخگو باشیم؛. ما مسئول گفته1

 برین گناهان است؛. دروغ و بهمت و غیبت، از بزرد2

 . حفظ مبروی مؤمن، واج  است؛3

 شنویم، نهی شدو است.. در روایا،، از نقل هر چه می4

 منابع ديگر

 . شایعه از نظر قرمن و حدیث، سید احمد خابمی؛1

  شایعه، دو منکر مطبوعابی، مومداسواق مسعودی.. شبهه و 2

 جویي. عیب10

ها اسهت.  برین عی در پی عیو  دیگران بودن و از عیو  خویش غافل بودن، از بزرد

کند، مبروی اشخاص زند، ایجاد کدور، و دشمنی میها را به هم میجویی، رفاقتعی 

دهد، انسهان را  یگران قرار میجویی دبرد، خود شخص را در معر  انتقام و عی را می

 سازد و نشانة غرور انسان است.از نقاط ضعف خودش غافل می

 کند.جویی، یکی از گناهان زبان است و به بوث غیبت نیز اربباط پیدا میعی 

 محورهاي بحث

 عی ، خدا است؛. عی  و نقص در همه هست. گل بی1

 ثبت افراد ننگریم؟؛نگری است. چرا به نقاط مجویی، نوعی منفی. عی 2

 های دیگران، فایلت است و بیان عیو  منان، رذیلت؛. بیان خوبی3

                                                           
ُ.422.ُهمن ،ُص1ُ

ُ.69البالغه،ُپيشين،ُننمهُ.ُصبحيُصنلح،ُنْج2ُ
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کنهد؛ نهه   نشیند و عسل بولید مهی های معطیر می. باید مثل زنبور عسل بود که روی گل4

 نشیند؛های میها و ملودگیها، زبالهمثل مگس که روی زخم

 جویی؛. بوجه به عیو  خویش، راهی برای نجا، از عی 5

 جویی؛. فرق انتقاد سالم با عی 6

. بیان عیو  افراد به خودشان، نه پشت سرشان. اوّلهی، خیرخواهانهه اسهت و دومهی،     7

 مغرضانه؛

جویی، زشت و گناو اسهت، ولهی نقدپهذیری، کمهال اسهت و نشهانة انرهاف و        . عی 8

 بواضع.

 چند حديث

 1«مَعَنيِبُهُُعَنُْمَعَنيِبُِالنَّنسِ.ُشَغَلَتْهُُمَنُْالنَّنسُِأَفْضَل »: {. امام علی1

 2«أَ ُْتَعِيبَُغَير َکَُبِمَنُهُوَُفِيكَ.ُأَكْبَ  ُالْعَيربِ»: {. امام علی2

 3«وَُمُعَنشَ َةَُمُتَتَبِّعِيُعُيُوبُِالنَّنسُِفَإِنَّهُُلَنُْيَسرلَمَُمُصَنحِبُُْمرُمِنُْْمر.ُإِيَّنکَ»: {. امام علی3

 4«بِنلْمَ ْءُِعَيربنًُأَ ُْيُبرصِ َُمِنَُالنَّنسُِمَنُيَعرمَىُعَنْهُُمِنُْنَفْسِهِ.ُكَفَى»: ,. رسول خدا4

سه خرلت که هر که داشته باشد، روز قیامت در سهایه عهرش الههی     :,. پیامبر خدا5

ُيَعِهبرُُلَمرُوَُرَجُلٌ»است. از من جمله، یکی این است که به اصال  عیو  خویش پردازد؛ 

يرهب ُوَُُالْمُسرلِمَُبِعَيربٍُحَتَّىُيَنْفِيَُذَلِكَُالْعَيربَُعَنُْنَفْسِهُِفَإِنَّهُُلَنُيَنْفِيُمِنَْْنُعَيربنًُإِلَّنُبَدَاُلَههُُعَُُأَخَن ُ

  5«كَفَىُبِنلْمَ ْءُِش غ لًنُبِنَفْسِهُِعَنُِالنَّنسِ.

 6«عَوررَتَهُ.ُكَشَفَُاللَّهُُالنَّنسُِمَنُْتَتَبَّعَُعَوررَاتِ» :{. امام علی6

 7«نَفْسِهُِلَمرُيَعِبرُأَحَداً.ُأَبرصَ َُعَيربَُمَنْ» :{. امام علی7

                                                           
ُ.3090.ُآمد ،ُغ رُالحكم،ُپيشين،ُح1ُ
ُ.3161.ُهمن ،ُح2ُ
 ُ.2649.ُهمن ،ُح3ُ

 ُ.460،ُص2ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج4ُ

 ُ.147.ُهمن ،ُص5ُ

 ُ.8796.ُآمد ،ُغ رُالحكم،ُپيشين،ُح6ُ

 .8379.ُهمن ،ُح7ُ
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 تذكر

جویی از دیگران به قرد مبروریزی و بوقیهر منهان، گنهاو اسهت؛ امها بیهان عیهو         عی 

دیگران از روی دلسوزی، من هم به خودشان و نه پشت سرشان، کاری پسندیدو اسهت؛  

ههایش نرنجهد و در   خو  است متواضع باشد و از شهنیدن عیه    البته، طرف مقابل نیز

مَهنُْأَهرهدَىُإِلَهيَُُُُُّإِلَيَُإِخْوَانِيُأَحَبُ»فرمود:  {که امام صادقها بکوشد؛ چناناصال  من

 1«عُيُوبِي.

 . توبه و استغفار11

ای رو بهه پهاکی نفهس و دریافهت     ، راهی برای جبران خطاها و گناههان و روزنهه  «بوبه»

شود و بیشتر در گناو رحمت الهی است. اگر درِ بوبه بسته باشد، انسان دچار ناامیدی می

زند؛ ولهی بوبهه، دریههة امیهد     میدست بر های بزردرود و به گناهان و جنایتفرو می

 برای نجا، و سعاد، است.

 دو نوع است: بوبه، بر

 خواهی؛. بوبة مردم به سوی خدا، با پشیمانی و بر  گناو و ممرزش1

 ل بوبة بندگان.و. بوبة خدا به سوی مردم؛ یعنی رجوع با رحمت و احسان و قب2

 محورهاي بحث

 . بوبه و موو مثار گناو و بازگشت به سوی خدا؛1

 . معنای حقیقی بوبه و استغفار، که بنها لفظ نیست؛2

 ، عزم بر عدم بکرار و جبران گذشته در بوبه؛«ندامت»قش مهم . ن3

 الناس؛اهلل و حق. بوبه نسبت به حق4

 ؛2گانه بوبه و استغفار. مراب  شش5

 . بوبه و شکستن بوبه؛6

 جدّی(؛ . بوبة نرو  )بوبة7

                                                           
ُُ.366العقول،ُپيشين،ُصُ.ُابنُشعبهُح ّاني،ُتحف1ُ
ُُ.417البالغه،ُپيشين،ُحكمتُُ.ُصبحيُصنلح،ُنْج2
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 . بوبة مقبول و شرایط من؛8

 شود؛. کسانی که بوبة منان پذیرفته نمی9

 بوبه و بأخیر نینداختن من؛. بعجیل در 10

 . جوان و بوبه.11

 چند آيه و روايت

 1«.وَُهُوَُالَّي ُيَقْبَل ُالتَّوربَةَُعَنُْعِبندِ ُِوَُيَعرف واُعَنُِالسَّيِّئنتُِوَُيَعرلَمُُمنُتَفْعَل و َ»ُ.1

 2«.إِنَّهُُهُوَُالْغَف ورُُال َّحيمُالُتَقْنَط واُمِنُْرَحرمَةُِاللَّهُِإِ َُّاللَّهَُيَغْفِ  ُاليُّن وبَُجَميعنًُ»ُ.2

 3«إِالَُّمَنُْتنبَُوَُآمَنَُوَُعَمِلَُعَمَالًُصنلِحنًُفَأ ورلئِكَُيُبَدِّل ُاللَّهُُسَيِّئنتِِْمرُحَسَننتٍ.»ُ.3

سُول ُلَوَجَدُواُاللَّهَُتَوَّابهنًُُوَُلَورُأَنَُّْمرُإِذُْظَلَمُواُأَنْف سَُْمرُجنؤ کَُفَنسرتَغْفَ  واُاللَّهَُوَُاسرتَغْفَ َُلَُْمُُال َّ»ُ.4

 4«رَحيمنً.

 5«وَُلَمرُيَنْدَمرُبِقَلْبِهُِفَقَدُِاسرتََْزَأَُبِنَفْسِهِ.ُاسرتَغْفَ َُبِلِسَننِهُِمَنِ»: {. امام رضا5

 7«سَيِّئَةًُفَعَجِّلُْمَحروَهَنُبِنلتَّوربَةِ.ُ 6 قَنرَفْتَُإِ ْ»: {. امام علی6

وَُاسرتِغْفَنر ُبِنللِّسَن ُِوَُتَه ْک ُبِهنلْجَوَارِحُِوَُإِضْهمَنرُُأَ ُْلَهنُُُُُُبِنلْقَلْبُِالتَّوربَة ُنَدَم »: {. امام علی7

 8«يَعُودَ.

 9«وَُتَغْسِل ُاليُّن وبَ.ُالتَّوربَة ُت طَِّْ  ُالْق ل وبَ»: {. امام علی8

                                                           

 ُ.25.ُشور ،ُآيه1ُ

ُُ.53.ُزم ،ُآيه2ُ

 ُ.70.ُف قن ،ُآيه3ُ

 ُ.64.ُنسنء،ُآيه4ُ

 ُ.356،ُص75ُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج5ُ

 ُ.ُم تكبُشد .6

 ُ.208،ُص74ُاألنوار،ُپيشين،ُجُُ.ُمجلسي،ُبحنر7

 ُ.2072.ُآمد ،ُغ رُالحكم،ُپيشين،ُح8ُ

ُُ.1355.ُهمن ،ُح9ُ
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 چند نكته

 بن عیا ، گفتنی است.. داستان بوبة حری و بوبة فایل 1

 و ضربة منان به انقال ؛ «منافقین بوّا »های دروغینِ . بوبه2

 دربارة بوبه است. 39و  38، 31، 16. در صویفه سجادیه، دعای 3

نیز در این بارو قابل بوجهه   «مناجا، التائبین»، {عشر امام سجاده . در مناجا، خمس4

 است.

 . کارگشایي12

بهه مهردم، قاهای حاجهت مؤمنهان،       ها و کارهای خداپسند، خدمتبرین عباد،از مهم

اهتمام ورزیدن به حل مشکال، مردم، همدردی با مورومان و نافع بودن بهرای جامعهه   

 است.  

هایی همهون: سالمتی، جوانی، ثرو،، مبرو، موقعیت اجتماعی، نفوذ و موبوبیهت  نعمت

ور گشهایی از امه  ها، صرف در راو رضای خدا و گهرو مردمی، شکر الزم دارد. شکرانة من

 بندگان خدا است.

 محورهاي بحث

 دوستی و کمک به نیازمندان؛. حُسن نوع1

 . بوفیق خدمت به مردم، در همه نیست. باید قدردان این نعمت بود؛2

. انواع مختلف کارگشایی. قاای حاجت مؤمنان، بنها با پول نیست. گاهی مهواردی از  3

ی به دیگران، خرج کردن مبرو، قبیل: بلفن و بماس، بوصیه و سفارش، راهنمایی و معرف

گشای مشهکال، مهردم   های خانوادگی، گرورفع نیازهای علمی و مموزشی، حل اختالف

 است؛

 . ثوا  بسیار زیاد کارگشایی از مردم؛4

 . خدمت و قاای حاجت، بدون منیت گذاشتن؛5

 در کارگشایی از مشکال،؛ [هایی از ائمه معرومین. داستان6
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کههه کارشهان خههدمت اسههت؛ مثههل: کمیتهه امههداد، هههالل احمههر،   . مراکهز و نهادهههایی  7

 نشانی، مددکاری و بهزیستی.مبش

 چند آيه و روايت

يَورمٍُذ ُمَسرهغَبَةٍُ*ُُُفَالَُاقْتَحَمَُالْعَقَبَةَُ*ُوَُمنُأَدرراکَُمَنُالْعَقَبَة ُ*ُفَكُْرَقَبَةٍُ*ُأَورُإِطْعنم ُفي»ُ.1

 1«نًُذاُمَتْ َبَةٍ.يَتيمنًُذاُمَقْ َبَةٍُ*ُأَورُمِسركين

 2«حُبِّهُِمِسركيننًُوَُيَتيمنًُوَُأَسي اً.ُوَُيُطْعِمُو َُالطَّعنمَُعَلى»ُ.2

 3«خَندِمُُْمر.ُسَيِّدُُالْقَورمِ»: ,. پیامبرخدا3

 4«بِأَمر ُِالْمُسرلِمِينَُفَلَيرسَُبِمسلمٍ.ُلَنُيَْرتَمُْأَصربَحَُمَنْ»: ,. پیامبرخدا4

النَّهنسُِهُهمُُالْهآمِن و َُيَهورمَُُُُُُحَهوَائِجُُِفِهُيُإِ َُّلِلَّهُِعِبَنداًُفِيُالْأَررضُِيَسرهعَور َُ»: {. امام رضا5

 5«الْقِيَنمَةِ.

 6«بِهُِالنَّنسُ.ُانْتَفَعَُمَنُِخَير  ُالنَّنسِ»: ,. پیامبرخدا6

 7«هُِيَورمَُالْقِيَنمَةِ.،ُفَ َّجَُاللَّهُُعَنُْقَلْبِمُؤْمِنٍُعَنُْفَ َّجَُمَنْ» :{. امام رضا7

 های کارگشایی از مؤمنان، بسیار است:نیز نمونه [. در سیرة معرومین8

خهورد، از مرکه    گذشت، هر گاو به کلوخی برمهی از راهی که می {ه حار، سجاد

شهد و  داشت، سپس سوار مهی شد و من را با دستان خود از وسط راو برمیخود پیادو می

 8اد.دبه راو خود ادامه می

                                                           

ُُ.16ه11.ُبلد،ُآيه1ُ

 ُ.8.ُده ،ُآيه2ُ

 ُ.71،ُص6ُ.ُالْند ،ُعلي،ُكنزُالعمّنل،ُبي وت:ُمؤسسةُال سنلة،ُج3ُ

 ُ.163،ُص2ُ.ُُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج4ُ

 ُ.197.ُهمن ،ُص5ُ

 ُ.23،ُص72ُاألنوار،ُپيشين،ُجُ.ُمجلسي،ُبحنر6ُ

 ُ.200،ُص2ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج7ُ

ُُ.50،ُص72ُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج8ُ
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مشغول طواف مستو  بود. کسی او را صدا کرد و با من حار، کهار   {ه امام صادق

گاو در پاسو کسی که داشت. حار، طواف را رها کرد و در پی کار من مؤمن رفت. من

گفت: چرا طواف را قطع کردی، فرمود: پهاداش قاهای حاجهت مهؤمن، از من طهواف،      

 بیشتر است.

ایمان نیاوردو است کسی که  {و علی ,دا و مومدفرماید: به خمی {ه امام صادق

خنهدان بها من    کند، او بها چههرة  اش برای رفع نیازی به او مراجعه میهر گاو برادر دینی

بواند حاجت او را برمورد و اگر کهار از دسهت او بیهرون    شخص برخورد نکند. اگر می

 1است، سراغ دیگری بفرستد و از طریق او مشکلش را حل کند.

 همسایه و حُسن همجواری. 13

های من اسهت.  یستی خو  با دیگران، در صدر برنامهزهماسالم، دینی اجتماعی است و 

بر گردن انسان حهق دارد. رفتهار خهو ، پرهیهز از مزار همسهایه، کمهک بهه         «همسایه»

هها و  وممد و با خبهر بهودن از احهوال او، بومّهل زحمهت     همسایه در صور، نیاز، رفت

 داری است.های دینی در خروص همسایههای همسایه، از جملة بوصیهسختی

، بهه رعایهت   «الجیرانبعهد » و «الجوارحُسن »، «جار»در متون دینی با عناوینی همهون: 

 حقوق همسایه بوصیه شدو است.

های متأثر از فرهنگ غیهر دینهی، بمایهل بهه زنهدگی فهردی و       در جوامع غربی و مویط

ههای اسهالمی،   ضعف اربباط با همسایگان و خویشاوندان مشهود اسهت؛ امها در موهیط   

 فاای عاطفه، اربباط، صمیمیت و همکاری حاکم است.

 محورهاي بحث

 اجتماعی او و نیاز به رابطه با دیگران؛ . انسان و روحیة1

 . مقایسة فرهنگ دینی با جوامع غربی، در مورد روابط صمیمی با دیگران؛2

 . حقوق همسایگان بر عهدة ما؛3

 . همسایه کیست و با کجاست؟ حد و حدود همسایه؛4

                                                           
 ُ.176.ُهمن ،ُص1ُ
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 . مثار و فواید صمیمیت و رابطة خو  با همسایگان؛5

 خو  و همسایة بد.. همسایة 6

 چند روايت

 1«كَث  َُخَدَمُه.ُهِإِلَىُجي انُِأَحرسَنَُمَنْ» :{. امام علی1

 2«.الْمُ  وَّةُِتَعَْْدُُالْجِي َا ُِمِنَ» :{. امام علی2

 3«الْأَذَى.الْجِوَارُِكَفَُّالْأَذَىُوَُلَكِنَُّحُسرنَُالْجِوَارُِصَبر  کَُعَلَىُُحُسرن ُلَيرسَ» :{. امام کاظم3

ُفِهُيُوَُاللَّههَُاللَّههَُُ»نامه خود پس از ضهربت خهوردن فرمهود:    در وصیت :{. امام علی4

  4«.فَإِنَُّْمرُوَصِيَّة ُنَبِيِّك مرُمَنُزَالَُيُوصِيُبِِْمرُحَتَّىُظَنَنَّنُأَنَّهُُسَيُوَرِّث ُْمرُجِي َانِك مر

 5«الدِّيَنرَ،ُوَُيَزِيدُُفِيُالْأَعرمَنرِ.الْجِوَارُِيَعرمُ  ُُحُسرن » :{. امام صادق5

دَاراًُمِنُْك لُِّجَننِبٍُمِنُْبَيرنُِيَدَيرهُِوَُمِنُْخَلْفِهُِوَُعَنُْيَمِينِهُُِحَدُْالْجِوَارُِأَرربَعُو َ» :{. امام باقر6

 6«وَُعَنُْشِمَنلِهِ.

 7«مُجَنوَرَةَُمَنُْجَنوَرَ ُ.ُحرسِنْيُُلَمرُاعرلَمُواُأَنَّهُُلَيرسَُمِنَّنُمَنْ» :{. امام صادق7

 8«بَنتَُشَبرعَن َُوَُجَنرُ ُُجَنئِع .ُمَنُْبِيُمَنُآمَنَ» :,. پیامبرخدا8

 چند نكته

حهق  »، یکی حقوق برشمردو شدو بوسهط حاهر،،   {امام سجاد رسنلةُالحقوق. در 1

ُهُت ن ص َُداًُوَشنهُِهُإك امُُبنًُوَغنئُِهُفظ حِ:ُفَکَجنرِقُُّأمّنُحَُوَ»جا که فرمودو: است؛ من «همسایه

 9«ومنً...ُ.ل ظْكن َُمَُإذْ

                                                           
ُُ.7967.ُآمد ،ُغ رُالحكم،ُپيشين،ُح1ُ
 ُ.ُهمن .2

 ُ.667،ُص2ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج3ُ

 ُ.47البالغه،ُپيشين،ُننمهُُ.ُصبحيُصنلح،ُنْج4

 .667،ُص2ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج5ُ

 .ُهمن .6

 .668.ُهمن ،ُص7ُ

 .ُهمن .8

ُُ.422األخالق،ُبي وت:ُمؤسسةُاألعلمي،ُصُ.ُطب سي،ُحسنُبنُفضل،ُمكنرم9ُ
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 (؛هِينئِلِوراَُوَُهِجي انِلُِهِعنئِدُصویفه سجادیه، دربارو همسایه است ) 26. دعای 2
های من را روابط خهو   بوان یکی از جلوومی «زندگی به سبک اسالمی». در بوث از 3

 و اخالقی با همسایگان دانست.

 (البیناصالح ذاتگری )میانجي. 14

گاهی میان زن و شوهر، دو برادر، دو همسایه، دو شریک، دو دوست، مردم دو مولیه، یا 

مشهتی   گهری و میهانجی  مید. بالش بهرای دو دسته از مؤمنان، اختالف و جدایی پیش می

 برین کارها است.یلتادادن منان، از باف

مورد و گاهی سخن، اختالف و دشمنی پدید مینقش زبان، بسیار مهم است. گاهی یک 

گردد. ثوا  اصال  بین مردم، بسیار است و حتی دروغ گفتن هم مایه صلح و مشتی می

ممیز و در مقام مشتی دادن میهان دو نفهر باشهد،    که از بدبرین گناهان است، اگر مرلوت

 .«فاصله خطی»باشد؛ نه  «واو عاطفه»اشکال ندارد. مری، هنر من است که انسان 

 محورهاي بحث

 افروزی و بفرقه؛کارگیری زبان در راو صلح و اصال ، نه جنگ. به1

 البین در روایا،؛. ثوا  بسیار اصال  ذا،2

 های هنرمندانه و ماهرانه برای مشتی دادن میان افراد؛. شیوو3

 ها؛ها و رابطهچینی در به هم زدن دوستی. نقش غیبت و سخن4

 در مشتی دادن میان دو قبیلة اوس و خزرج پس از هجر، به مدینه؛ ,. سیرة پیامبر5

در ماجرای نر  حجراألسود در جای خود و جلهوگیری   ,بخش پیامبر. نقش الفت6

 از درگیری قبایل؛

ههای  ههایی کهه در جامعهه میهان قبایهل و قومیهت      ها و جدایی. نقد و بررسی اختالف7

 کاندیدها وجود دارد.های سیاسی و مختلف، یا طرفداران جنا 

 (.35. طر  قرمنیِ حَکمیّت و داور خانوادگی برای مشتی میان زن و شوهر )نساء، میه 8

 چند آيه و روايت

 1«.إِنَّمَنُالْمُؤْمِن و َُإِخْوَةٌُفَأَصرلِحُواُبَيرنَُأَخَوَيرك مرُوَُاتَّق واُاللَّهَُلَعَلَّك مرُت  ْحَمُو َ».1ُ

                                                           
 ُ.10.ُحج ات،ُآيه1ُ
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 1«بَيرنِك مر.وَُأَصرلِحُواُذاتَُ».2ُ

الَُّخَير َُفِيُكَثِي ٍُمِّنُنَّجروَاهُمرُإِالَُّمَنُْأَمَ َُبِصَدَقَةٍُأَورُمَعر  وفٍُأَورُإِصرالَحٍُبَهيرنَُالنَّهنسُِوَمَهنُُُُ».3ُ

 2«.يَفْعَلُْذَلِكَُابرتَغَنءُمَ ْضَنتُِاللّهُِفَسَورفَُن ؤْتِيهُِأَجر ًاُعَظِيمًن

َْنُاللَّهُُإِصرلَنح ُبَهيرنُِالنَّهنسُِإِذَاُتَفَنسَهدُواُوَُتَقَهنرُب ُبَيرهنِِْمرُإِذَاُُُُُُصَدَقَةٌُيُحِبْ»: {. امام صادق4

 3«تَبَنعَدُوا.

الحُُذاتُِصرُهإِ؟ُقَةِدَوَُالصَُّهُلوةِوَُالصَُّينمِالصُِّةِجَرَدَُمِنُْلِضَفْبِأَُمرك  َبِخْا أالُ»: ,. پیامبر خدا5

 4«.ة قَالحنلُِيَنُِهِيرالبَُسندَُذاتِفَُ َّأنُِفَيرالبَ

این روایت، به گفتن دروغ مرلوتی به قرهد   5«بِكَنذِبٍ.ُلَيرسَُالْمُصرلِحُ»: {. امام صادق6

 دارد. ، اشارومشتی دادن

 6«بَيرنَُاثْنَيرنُِأَحَبُْإِلَيَُّمِنُْأَ ُْأَتَصَدَّقَُبِدِينَنرَيرنِ.ُأ صرلِحَُلَأَ ْ»: {. امام صادق7

ك مَن...ُبِتَقْوَىُاللَّهُِوَُنَظْمُِأَمر ِك مرُوَُصَهلَنحُِذَاتُِبَيرهنِك مرُفَهإِنِّيُسَهمِعرتُُُُُُأ وصِي»: {. امام علی8

 7«يَق ول ُصَلَنحُُذَاتُِالْبَيرنُِأَفْضَل ُمِنُْعَنمَّةُِالصَّلَنةُِوَُالصِّيَنمِ.ُ,جَدَّك مَن

 چند نمونه

داشت و مهردم را  شد، نگه میزبان خویش را از منهه به او مربوط نمی ,. پیامبر خدا1

 8کرد.داد و ایجاد بنفیر و جدایی نمینسبت به هم الفت می

خطا  به مفایل که یکی از اصوابش بود، فرمود: هرگاو میان دو نفهر   {. امام صادق2

اع برطرف شهود.  از شیعیان ما نزاعی دیدی، از مال من که پیش بو است، خرج کن با نز

                                                           
ُُ.1.ُانفنل،ُآيه1ُ
 ُ.114.ُنسنء،ُآيه2ُ

 ُ.209،ُص2ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج3ُ

 ُ.5480پيشين،ُحُُ.ُالْند ،ُكنزُالعمنل،4

 ُ.210،ُص2ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج5ُ

 ُ.209.ُهمن ،ُص6ُ

 ُ.47البالغه،ُپيشين،ُننمهُ.ُصبحيُصنلح،ُنْج7ُ

ُُ.151،ُص16ُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج8ُ
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 {کرد و در مشاجرا، مالی که میان بعاهی بهود، از امهام صهادق    مفایل هم چنین می

 1کرد با اختالف برطرف شود و صلح و صفا جایگزین گردد.هزینه می

 . خُلف وعده15

رسد. اگر دروغ، بخلیف و بهدقولی حهاکم   به رشد می «اعتماد»یک جامعة سالم، در سایة 

رود و بدبینی و عدم اعتماد به یکدیگر، جای من را از بین می «میاعتماد عمو»شود، جوّ 

که یکی از گناهان است، برای جامعه هم سهمّ مهلهک    «خُلف وعدو»رو، گیرد. از این می

 رود.به شمار می

وفای به عهد و صدق در قول و قرار، یهک ارزش و فاهیلت اخالقهی اسهت. خداونهد      

( 2وَمَنُْأَورفَىُبِعَْردِ ُِمِنَُاللّههُِن معرفی کردو است )دهندگابرینِ وعدوخودش را خوش قول

شان وفهادار بماننهد؛   ها و قول و قرارهایو از مردم هم خواسته است که به عهد و پیمان

 3«.أَورف واُْبِنلْعُق ودِ»

 محورهاي بحث

 . رابطة صدق و راستگویی با عمل به وعدو؛1

 ایمان و بقوا است؛ گویی و نشان ضعف. خُلف وعدو، نوعی دروغ2

هها،  . خُلف وعدو در اصناف و اقشار یا موارد مختلف، مانند: بعمیرکارها، بنیاها، خیّهاط 3

پرداخهتِ اقسههاط و بهدهی، بخلیههه نکهردن خانههة اسهتیجاری، نماینههدگان و کاندیههداها،     

ها و جوایز، حاور سر قرارها و جلسا،، وعدة خریدن پهدران و مهادران بهه    کشیقرعه

 فرزندان؛

که حاهر،  هایی از صدق در وعدو و عمل به بعهّد، در سیرة انبیا و اولیا؛ چنان. نمونه4

 ؛4الوعد بودصادق {اسماعیل

                                                           
 ُ.209،ُص2ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج1ُ

 ُ.111.ُتوبه،ُآيه2ُ

 ُ.2.ُمنئد ،ُآيه3ُ

ُُ.54.ُم يم،ُآيه4ُ
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 . وجود انبوو زندانیان مربوط به چک و سفته، به جهت خُلف وعدو منان است؛5

 های اجتماعی خُلف وعدو؛. مثار و زیان6

 ؛(1وَُوَعَدرت ك مرُفَأَخْلَفْت ك مر)کنندگان عالم . شیطان، در ر س خُلف وعدو7

. مباحثی همهون: عهد، عقد، پیمان، میثهاق، قسهم، قهرارداد، قهول و قهرار، معاههدا،       8

 المللی.بین

 چند آيه و روايت

 2«إِ َُّاللَّهَُالُيُخْلِفُُالْميعندَ.»ُ.1

 3«إِذاُعنهَدُوا.ُبِعَْردِهِمرُوَُالْمُوف و َ»ُ.2

 4«بَعردَُتَوركِيدِهن.ُوَُالُتَنْق ض واُالْأَيرمن َُإِذاُعنهَدرت مرُدُِاللَّهِوَُأَورف واُبِعَْر»ُ.3

 5«لَهُ.ُلَنُدِينَُلَنُتَثِقَنَُّبِعَْردُِمَنْ»: {. امام علی4

 6«ُْمر.فَف واُلَُْمرُفَإِنَُّْمرُيَ َور َُأَنَّك مُُالَّيِينَُتَ ْزُق ونَُالصِّبريَن َُإِذَاُوَعَدرت مُ»: {. امام رضا5

 7«وَُالْيَورمُِالْآخِ ُِفَلْيَفُِإِذَاُوَعَدَ.ُبِنللَّهُِيُؤْمِن ُكن َُمَنْ»: ,. پیامبر خدا6

 8«الْوَفَنءُِيُعر َفُُالْأَبر َارُ.ُبِحُسرنِ»: {. امام علی 7

 9«لَنُتَعرتَمِدرُعَلَىُمَوَدَّةُِمَنُْلَنُيُوفِيُبِعَْردِ ِ.»: {. امام علی 8

 10«الْعَْردُِمِنَُالْإِيمَن ِ.ُحُسرن »: ,خدا. پیامبر 9

                                                           
 .22اب اهيم،ُآيهُُ.1

 .31؛ُرعد،ُآيه9ُ.ُآلُعم ا ،ُآيه2ُ

 ُ.177.ُبق  ،ُآيه3ُ

 ُ.91.ُنحل،ُآيه4ُ

 ُ.10163.ُآمد ،ُغ رُالحكم،ُپيشين،ُح5ُ

 ُ.201،ُص15ُالشيعة،ُپيشين،ُجُُ.ُح ُّعنملي،ُوسنئل6

 ُ.364،ُص2ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج7ُ

 ُ.4331.ُآمد ،ُغ رُالحكم،ُپيشين،ُح8ُ

 ُ.10160،ُحُ.ُهمن 9

ُ.14425شْ  ،ُميزا ُالحكمة،ُپيشين،ُحُ.ُمحمد ُر 10



 

 

 

 
   55  هاي سخنسوژه

ثَلَنثَةٌُلَنُعُيْرَُلِأَحَدٍُفِيَْنُأَدَاءُُالْأَمَننَةُِإِلَىُالْبَ ُِّوَُالْفَهنجِ ُِوَُالْوَفَهنءُُبِنلْعَْرهدُُُُِ»: {. امام صادق10

 1«يرنِ.إِلَىُالْبَ ُِّوَُالْفَنجِ ُِوَُبِ ُُّالْوَالِدَيرنُِبَ َّيرنُِكَننَنُأَورُفَنجِ َ
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