
 

 

  خیرخواهی از منظر قرآن کریم

*االسالموالمسلمینمحمدالفمحمدیحجت

 مقدمه
های اخالقی است که برای فرد و جامعهه بسهیار مههم و ضهروری و  خیرخواهی، یکی از فضیلت

پهس از بیهان مفههوم و اهمیهت  شود. نظر به اهمیت خیرخواهی، دنیا و آخرت میموج  صالح 
 کنیم. خیرخواهی از نگاه قرآن، آ ار و آداب آن را مرور می

 . معنای خیرخواهی 1
، خیهر در اصهل بهه از نظر عالمه طباطبهایی 2نیکی، فایده و بهره است. 1خیر به معنای خوبی،

کنیم و  گوییم که آن را با چی  دیگری مقایسه مهی قتی خیر میمعنای برگ یدن است و یک چی  را و
اگر برگ یده ما با هدف دنیوی باشد،  3گ ینیم. برگ یده ما، در نظرمان خیر است. سزس آن را برمی

 خیر دنیوی و اگر دارای فواید اخروی باشد، خیر آخرتی دارد. 

 . اهمیت خیرخواهی2
 پردازیم. ر آیات و روایات است که بدان میخیرخواهی دارای جایگاه و اهمیت خاصی د

 در قرآنخیرخواهی . 1/2

دانهد،  از منظر قرآن خیرخواهی حداکثری و تالش فراوان برای به دست آوردن آنچه آدمی خیهر می
َْ ُدعناِء لْلَخْينر»فرماید:  ج و سرشت انسان است؛ چنانکه می ْنسناُن ِمن انسهان از  4؛ا َيْسَأُم لْْلِ

                                                           

 دیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.استا* 
 .651، ص 2، ج تاج اللغة و صحاح العربیة  الصحاح. اسماعیل بن حماد جوهری، 1
 .304، ص فرهنگ نوبن. الیاس انطوان الیاس، 2
 .153و  152، ص 3، ج المیزان فی تفسیر القرآن. سید محمدحسین طباطبایی، 3
 .49. فصلت: 4

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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آدمی نی  باید توجه داشته باشد که از این سرشهت الههی بهه شهکل «. شود نمیخیرخواهی خسته 
ها را بهرای خهودش بهه  مناس  و در راه صحیح و خداپسند استفاده کند و نباید همه خیر و خوبی

 تنهایی بخواهد و دیگران را محروم کند.
تهرین  مهم کنهد و یکهی از قرآن کهریم در مهوارد بسهیاری بهه خیرخهواهی پیهامبران اشهاره می

داند کهه نشهانه اهمیهت آن اسهت. بهرای مثهال  عملکردهای رسوالن الهی را خیرخواهی آنان می
ََ »کند:  گونه نقل می را این سخن حضرت نوح ي َو َأْنَصُح َلُکنْم َو َأْعَ نُم ِمن ُغُکْم ِرسااِت َربِّ ُأَب ِّ

ِ  ما ا َتْعَ ُموَن  کنم و خیرخواه شما هسهتم و از  ابالغ میهای پروردگارم را به شما  من رسالت 1؛لل َّ
 «.  دانید دانم که شما نمی خداوند چی هایی می

های همه پیامبران از حوصله این نوشتار کوتاه خارج است، بهه  از آنجا که توضیح خیرخواهی
 شود:  اشاره می های خیرخواهانه حضرت هود برخی از درس

 خیرخواهی حضرت هود

عو  شد. این قوم در شهرنشینی و تمهدن، پیشهرفت زیهادی کهرده بر قوم عاد مب حضرت هود
هها و کشهت ارهای فراوانهی داشهتند.  ههایی حاصهلخی  و باغ هایی آباد و زمین ها سرزمین بودند. آن

ولهی آن  2پرسهتی شهروع کهرد، دعوت خود را از مسهئله توحیهد و مبهارزه بها شهرك و بت هود
قدر فشردند  ها به او حمله کردند و گلوی او را آن ان آنویژه سردمدار جمعیت خودخواه و متکبر، به

که ن دیک بود جان دهد و تا یک شبانه روز بیهوش افتاده بود. بها ایهن حهال، خهدا بهه او خطهاب 
فرمود که مبادا از هدایت و خیرخواهی مردم ملول و خسته شهوی و بایهد بهه کهار خهویش ادامهه 

بهه آزار روحهی و هجمهه فرهنگهی روی آورنههد و آنهان افه ون بهر اذیهت و آزار جسهمی،  3دههی.
بینیم و  مغ ی مهی ما تو را در سهفاهت و سهب »های ناروایی به او دادند؛ برای مثال گفتند:  نسبت

های پروردگهارم را بهه  مهن رسهالت»آن حضرت گفت:  4«.کنیم تو از دروغگویان باشی گمان می
 5«.کنم و من خیرخواه امینی برای شما هستم شما ابالغ می

سهری دسهت  سال مردم را به سوی حه  دعهوت نمهود، ولهی آنهان از خیره 706آن حضرت 
                                                           

 .62. اعراف:1
ُقوَن : »65. اعراف: 2 لٍه َغْیُرُه َأ َفال َتتَّ ْن إ  َه ما َلُکْم م   «.قاَل یا َقْوم  اْعُبُدوا اللَّ
 .282، ص 1، ج حیوة القلوب. محمدباقر مجلسی، 3
یَن . »4 ب  َن اْلکاذ  َ  م  ا َلَنُظنُّ نَّ ي َسفاَهٍا َو إ  ا َلَنراَك ف  نَّ ه  إ  ْن َقْوم  یَن َکَفُروا م  ذ 

 «.قاَل اْلَمََلُ الَّ
 .67اعراف:  .5
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نکهات برگرفتهه  2تا آنجا که سرانجام خداوند آنان را با باد بسیار سرد به هالکت رساند. 1برنداشتند
 عبارتند از: از داستان حضرت هود

افکنی،  جمله، تهوهین، شهبهههای تهاجم فرهنگی از  . در زمان پیامبران نی  دشمنان به روش1
 آوردند. تمسخر و ... روی می

 اف ایی است. . بهترین راه مبارزه با تهاجم فرهنگی، آرامش، اف ایش ایمان و بصیرت2

. ملتی که با صدای مهربانانه فرستادگان الههی از خهواب غفلهت بیهدار نشهوند، بها غهرش 3
آیند که دیگر دیر شهده  زمانی به خود می درمان، بادهای سوزان و برق  آتش خروشان و دردهای بی

 است. 
 در روایاتخیرخواهی . 2/2

بر مؤمن واج  است که خیرخواه ]برادر[ مؤمن ]خهود[ باشهد؛ »، بنا بر روایتی از امام صادق
آن حضرت در سهخن ارزشهمند دیگهری فرمهوده اسهت:  3«.چه در پشت سر و چه در حضور او

ِ افِا» َّه ُِ ْصِحا ْماِكاُنُّ َلاِمْن واَعََّي و ََ اَ ْف ل  َُ اِكَع ِ اَفََّْناَتَّْْاهو ِْ بر شهما الزم اسهت کهه خیرخهواه خله   4؛ىاَخَّْ
تر از خیرخواهی باشد، خدا را  خدا برای ]رضای[ خدا باشید؛ چرا که هرگ  با عملی که با فضیلت

 «.]در روز قیامت[ مالقات نخواهید کرد
 نکات مهم  این روایات عبارتند از: 

 شود. ها می ها و زمان زم، ضروری و عمومی است و شامل همه حالت. خیرخواهی ال1

. خیرخواهی یکی از حقوق برادر نسبت به برادر دیگرش است و نباید این ح  نادیده گرفتهه 2
 شود. 

بیند، خیرخواهی درخشهش و نهوری دارد  . در روز قیامت وقتی آدمی  واب کارهایش را می3
 که هیچ چی ی جایگ ین آن نیست.

 

اتچیییوپرهیز یییاهیشیییودپیشییی 
  

5اتبییییودصیرصییییواهفدهاندیشیییی 
 

                                                           

 .283، ص 1، ج حیوة القلوب. محمدباقر مجلسی، 1
 .285و  284. همان، ص 2
 .208، ص 2، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3
 . همان.4
 ، خردنامه هرمس. 31، خردنامه اسکندری، بخش هف  اورنگ. جامی، 5
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 . آثار خیرخواهی 3
گهردد؛  اش بهه خهودش بهر می دههد، اولهین نتیجهه هر کار خوب و بدی که انسان آن را انجام می

ْنُفِسکْم َو ِإْن َأَسْأُتْم َفَ هنا»فرماید:  چنانکه قرآن می خهواهی نیه  از خیر 1.«ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم َِلَ
َْ َعِمنَل »این قانون کلی مستثنا نیست و نتیجه خیرخواهی و شرطلبی متوجه خود انسان اسهت:  َم

َْ َأَساَء َفَعَ يَها  2«.َصاِلحًا َفِ َنْفِسِ  َوَم
 

صویشتنهاصیرصواهف،صیرصیواهصلیوبیاش
 


 

3انیدیشها انک هر یزبیدنباشیدنفیسنی 


هها  اوانی برای دنیا و آخرت افراد و جوامع است کهه بهه برخهی از آنخیر خواهی دارای آ ار فر
 شود: اشاره می

 خیرخواهی . آثار دنیوی1/3

 های فرهنگی؛  . اصالح فرهنگ جامعه در خیرخواهی1

 های اجتماعی؛ . اصالح و تقویت اخالق اجتماعی در خیرخواهی2

 های خانوادگی؛ های خانواده در خیرخواهی . تقویت بنیان3

 های اقتصادی و ... . . رشد اقتصادی و کاهش فقیران در خیرخواهی4
 خیرخواهی .  آثار اخروی2/3

سوره توبه از ضرورت، آ ار و مصادی  خیرخواهی چنهین سهخن گفتهه اسهت:  91خداوند در آیه 
َعَفاِء َو َا َع َی لْلَمْرضَی » ْيَس َع َی للضُّ ََ َا يَجُدوَن َم   لَّ ِذي نِ  َو َا َع َی للَّ ا ُينِفُقوَن َحَرٌج ِإَذل َنَصُحوْل ِل َّ

ِحنيٌم  ُ  َغُفنوٌر رَّ ََ ِمَ َسِبيٍل َو لل َّ هها کهه  ؛ بهر ضهعیفان و بیمهاران و آنَو َرُسوِلِ  َما َع َی لْلُمْحِسِني
ای برای انفاق ندارند، ایرادی نیست )که در میدان جنگ شرکت نجویند،( هر گاه برای خدا  وسیله

 «.ی کنند. بر نیکوکاران راه مؤاخذه نیست و خداوند آمرزنده و مهربان استو رسولش خیرخواه
اسهت کهه  بر اساس این آیه بهترین مصداق خیرخواهی، خیرخواهی در راه خدا و پیهامبر 

 دارای آ اری به شرح ذیل است: 
                                                           

 .7. اسراء:  1
 .15. جا یه: 2
 .2، غ لیات، غ ل شماره مواعظ. سعدی، 3
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 ؛ . برخورداری از رحمت الهی1

 . قرار گرفتن در زمره نیکان؛2

 . بخشش گناهان؛3

 ترین ا ر اخروی خیرخواهی، ورود به بهشت الهی است. مهم . بهشت؛4

 بهشت و خیرخواهی 

اکنون شخصی بهر شهما وارد »نشسته بودیم، ایشان فرمود:  گوید: ن د پیامبر اکرم شخصی می
سزس یکهی از انصهار وارد شهد، سهالم کهرد و مشهغول نمهاز «. شود که از اهل بهشت است می

تکرار شد. در سهومین روز بعهد از خهارج شهدن آن حضهرت از شد.این جریان دو روز دیگر نی  
مجلس، یکی از یاران به دنبال آن مرد انصاری رفت و سه ش  در ن د او به سر برد؛ ولهی از شه  

گفهت و  بیداری و عبادت ]فراوان[ چی ی ندید، ج  اینکه هنگام رفتن به رختخواب ذکر خدا را می
شهد. بعهد از سهه شه  آن صهحابی جریهان روایهت  می خوابید و برای نماز صبح بیهدار بعد می

غیر از آنچه دیدی، از من بنهدگی ]بیشهتری[ سهر »را برای او گفت. مرد انصاری گفت:  پیامبر
بینم و بر خیهر و خهوبی کهه  زند؛ ج  آنکه بر احدی از مسلمانان در خود غشف و خیانتی نمی نمی

«. ]و در ی  کالم خیرخواه مردم هسهتم[ ورزم خدای تعالی به او عنایت کرده است، حسدی نمی
این حالت است که تو را به این مرتبه ]عالی[ رسهانده اسهت، ولهی از مها بهر »آن صحابی گفت: 

 1 «.آید نمی

 . آداب خیرخواهی 4

تهرین آداب  خیرخواهی هنگامی ا ربخش و مفید است که آداب آن رعایت شود. در ادامه بهه مهم
 شود.  خیرخواهی اشاره می

 . خیرخواهی حکیمانه 1/4

َْ »تأکید شده اسهت: « خیر»و « حکمت»در قرآن کریم بر رابطه  َْ َيشناُء َو َمن ُيْؤِتي لْلِحکَمَة َمن
ْلباِب  كُر ِإاَّ ُأوُلول لَْلَ )خداوند( حکمهت را بهه ههر کهه  2؛ُيْؤَت لْلِحکَمَة َفَقْد ُأوِتَی َخْيرًل كیيرًل َو ما َيذَّ

س حکمت داده شود، خیر فراوان به او داده شده است و ایهن را جه  بخشد و به هر ک بخواهد، می
 «.  یابند صاحبان خرد در نمی

                                                           

 .440، ص 2، ج المحاسن . احمد بن محمد برقی،1
 .269. بقره: 2
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 بنا بر روایات، خیرخواهی حکیمانه باید دارای شرایط زیر باشد:
 که توضیح آن به زودی خواهد آمد. 1. همراهی با عفو و گذشت؛1

 گیرد. نمی زیرا خیرخواهی از متکبر مورد پذیرش مردم قرار 2. تواضع؛2

فردی که اخالقش ناپسهند و زننهده باشهد، مهردم بهه او و  3. حسن معاشرت و اخالق نیک؛3
 کنند. هایش توجه نمی نصیحت

برخی افراد برای اینکه نصیحت آنان مورد قبهول قهرار گیهرد، بهه  4. پرهی  از دروغ و مغالطه؛4
 کنند. رام آلوده میشوند و کار نیک خود را به گناه و ح دروغ یا مغالطه متوسل می

 . اعالن خیرخواهی2/4

در بررسی سیره و روش پیامبران که قرآن کریم آن را گ ارش کرده است، این اصهل بهه وفهور دیهده 
های الههی را بهه  کرد که رسالت خودش را خیرخواهی امین معرفی می شود. حضرت هود می

و حضهرت  6یرخواهی استکرد که هدف او خ تصریح می حضرت نوح 5کند.  مردم ابالغ می
چنانکهه سهیره  7کهرد؛ پس از ابالغ رسالت الهی، به خیرخواه بودن خودش تصریح می صالح

 8گونه بود. نی  همین حضرت شعی 
 . صبر و شکیبایی3/4

ی نقش بسهیار برجسهته ی در تربیت متربف ای دارد.  خیرخواهی، نوعی تربیت است که شکیبایی مربف
شود که آنان خیرخواهی خودشهان را بها شهکیبایی  ی  مشخص مین با بررسی سیره معصومین

 شود.  ها اشاره می همراه کرده بودند. در ادامه به مواردی از این خیرخواهی

  خیرخواهی صبورانه حضرت نوح

خیرخهواهی صهبورانه   9کهرد. به صراحت خود را خیهر خهواه مهردم معرفهی می حضرت نوح
                                                           

 .58، ص غرر الحکر و درر الکلر . ر. ک: عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، 1
 .312، ص 78، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 2
 .660، ص نهج الفصاحة. ابوالقسم پاینده، 3
 .291، ص درر الکلرغرر الحکر و . عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، 4
 .68. اعراف: 5
 .62. اعراف: 6
 .79. اعراف: 7
 .93. اعراف: 8
 .62. اعراف: 9
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د سال و در مجموع نهصهد سهال مهردم را بهه خیهر و نیکهی به گونه سه بار، هر بار سیص نوح
ت طوالنی فقط هشتاد نفر ایمان آوردند خبهر داد:  و خداوند بهه نهوح 1دعوت کرد. در این مدف

اند. پس غمگین مباش بهه آنچهه  هایی که ایمان آورده آورند، مگر همان از قوم تو هرگ  ایمان نمی»
 هها را نفهرین کهرد. رفتهار حضهرت نهوح آن وحدر این زمان حضرت نه 2«. کنند ایشان می

 ها عبارتند از:  آموزد که برخی از آن ها و از جمله مبلغان می ن های ب رگی به همه انسا درس
. دلسوزان جامعه وظیفه دارند تا آنجایی که توان دارند، به دنبال نصیحت و خیرخواهی مردم 1

 باشند و زود احساس خستگی نکنند.

همه مها مهأمور بهه »فرموده است: « منشور روحانیت»نی  در  که امام خمینیگونه  . همان2
وظیفهه خهودش را  رو وقتی حضرت نوح از این 3«.ایم، نه مأمور به نتیجه ادای تکلیف و وظیفه

 انجام داد، خداوند او را دلداری داد و فرمود برای سرنوشت قوم ستمکار غمگین نباشد.
 

صیرصیییواهفشییییونمیییردانبیییود
  

4هییرکییرااییینشیییوهشیید،مییردینبییود
 

 . مهربانی و بیان نرم4/4

ترین شخص نسبت به مهردم بهود و وظیفهه داشهت بها  ، بهترین ناصح و خیرخواهپیامبر اعظم
َفِبَمنا َرْحَمنٍة »فرماید:  مهربانی مردم را نصیحت کند؛ چنانکه خداوند خطاب به آن حضرت می

ِ  ِلنت َلُهْم َو َلْو  ََ لل َّ َْ َحْوِلَ مِّ به )برکت( رحمهت الههی، در  5؛كنت َفظاا َغِ يظ لْلَقْ ِب انَفضول ِم
 «.شدند برابر آنان )مردم( مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده می

آن حضرت نه تنها در برابر مؤمنانی کهه بهه اخهالق اسهالمی مهؤدب بودنهد؛ بلکهه در برابهر 
 6کردند. ویی از آداب نبرده بودند نی  به بهترین وجه رفتار میگردانی که ب بیابان

 مهربانی حضرت یوسف

 فرماید: می قرآن کریم در باره مهربانی حضرت یوسف

                                                           

 .  255و  254، ص ص 1، ج حیوة القلوب . محمدباقر مجلسی،1
 .36. هود:  2
 .  284، ص 21 ، ج صحیفه اما  الله موسوی خمینی، . سید روح3
 . اسیری الهیجی.4
 .159عمران:  . آل5
 .99، ص 1، ج مجموعه ورا  فراس، عود بن عیسی ابن ابی. ر. ک: مس6
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و با یوسف دو جوان دیگر نی  داخل زندان شدند. یکی از آن دو گفت: من در خهواب دیهدم »
بهرم و مرغهان از آن  سهرم نهانی را میفشارم و دیگری گفت: من دیدم که روی  که انگور شراب می

آن حضهرت پهس از   1«.بینهیم  راستی تو را از نیکوکاران می خورند؛ تعبیر آن را بما خبر ده که به می
اَخْيأٌ ا»ارائه تعبیر خواب آنان، به خیرخواهی پرداخت و گفت:  َُ أا ةو َتَف م ْبكاٌطامو

َ
ا 
َ
ْجِنا  َبيِا ُسم َِ فااَا

ا ُْا دو َِ ا 
ُْ ا  ِ ا َُّه و

َ
ا  ابو هه ای دوستان زنهدانی مهن! آیها خهدایان پراکنهده بهترنهد، یها خداونهد یکتهای  2؛َْ

 «.پیروز؟!

ههای فراوانهی  برای خیرخواهی در پیش گرفهت، حهاوی درس روشی که حضرت یوسف
 ها عبارتند از:  است که برخی از آن

و مشکلی که ههر دو  . ابتدا آنان را به عنوان دو دوست صدا کرد و با مهربانی به نقاط اشتراک1
 داشتند، از جمله زندانی بودن اشاره کرد.

 بندان خویش را به توحید و دوری از شرك فراخواند.  سنجی هم . او با اولویت2

ت توحید و یکتاپرستی را بهرای  . با طرح سؤال و برانگیختن وجدان هم3 بندان خویش، حقانیف
 آنان مطرح کرد.

م4 بندان خویش خواست تا با مقایسهه و سهنجش عقیهده  ، از هم. به جای نگاه از باال و تحکف
 توحیدی با عقیده به خدایان متعدد، عقیده درست را برگ ینند.

 3بنابراین مبلغان دینی باید از سر مهربانی و با مالطفت، به خیرخواهی همت گمارند.
 . دعا5/4

هرگاه »فرمودند:  اکرمپیامبر  یکی از آداب خیرخواهی، دعا کردن برای همگان است؛ چنانکه
 4«.تر است کند، برای همه دعا کند؛ زیرا این دعا به اجابت ن دیکیک نفر دعا می

یکی از دعاهای سفارش شده پس از هر نماز که دارای آ ار دنیهوی و اخهروی زیهادی اسهت، 
اِبا ُسو  و َبا»دعای  بو ْو ُْ ْةِلا 

َ
ْقِخْلاَعََّىا 

َ
ا  َم  هو ماه مبارک رمضان آمده اسهت. است که در اعمال ....«  ََُّ 

در این دعا، همگانی بودن خیرخواهی به خوبی نمایان است. هیچ قیدی در هیچ یک از فرازهای 
                                                           

 .36. یوسف: 1
 .56. همان، 2
 .315، ص 8 ، ج تفسیر راهنما. اکبر هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان، 3
 .313، ص 90 ، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 4
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ها. بنهابراین  این دعا وجود ندارد؛ نه قید اعتقادی، نه ملیتی، نه جنسیتی و نه قشر خاصی از انسهان
 .خواهشان باشددار باید برای همه بندگان خداوند دعا کند و خیر مؤمن روزه

 . عفو و گذشت6/4

های فراوانی مواجه شود. ممکن اسهت بسهیاری  آدمی ممکن است در مسیر خیرخواهی با چالش
از مردم خیرخواهی او را برنتابند و ناسزاسی کنند. در این میان وظیفه افهراد خیرخهواه، بخشهش و 

َعْفنَو َو ْأُمنْر ِبناْلُعْرِف َو ُخنِذ للْ »فرمایهد:  گذشت از خطاهای دیگران است؛ چنانکه خداونهد می
َِ لْلجاِه يَ    1«.َأْعِرْض َع

 و ناسپاسی مرد شامی گذشت امام حسن

را لعهن  که سوار بود، مصادف شد. آن شخص امام حسهن مردی از اهل شام با امام حسن
 که آن مرد ساکت شد، امام حسهن داد. هنگامی کرد، اما آن حضرت به ناس اهایش جواب نمی

کنم غری  باشی. شاید امر بر تو مشتبه شده باشهد.  گمان می»ی سالم کرد و با لبخند فرمود: به و
دهیم. اگر چی ی بخواهی، به تو عطا خهواهیم نمهود. اگهر  اگر از ما رضایت بخواهی، رضایت می

خواست کهه ا ها   گاه حضرت از مرد شامی آن«. نماییم از ما راهنمایی بخواهی، تو را هدایت می
 هنگامی که آن مرد شامی این سخنان را از امام حسهن 2رتش را بردارد و مهمان امام شود.مساف

و معتقهد بهه محبهت خانهدان  شنید، گریان شد و ضمن توبه از رفتار زشت خود، مهمان امام
 3عصمت و طهارت شد.

 . خیرخواهی عالمانه7/4

خواهی»اگر خیرخواهی بدون آگاهی باشد، خیرخواهی به  شهود. برخهی تصهور  یل میتبهد« شهرف
تواننههد  هههای خههانوادگی، مباحههث دینههی و ...، همگههان می کننههد در امههوری هماننههد اختالف می

  مداخله نماینهد، نظهر دهنهد و بهه سهؤاالت دینهی پاسه « خیرخواهی»اظهارنظر کنند و از باب 
دینهی گویی  ترین شهرط خیرخهواهی و پاسه  گویند؛ در حالی که داشتن علم و دانش کافی، مهم

شود؛ بلکه بهر مشهکالت  است. بدون ارائه پاسخی صحیح و عالمانه نه تنها مشکلی برطرف نمی
 شود. نی  اف وده می

                                                           

 .199. اعراف: 1
 .331، ص 43 ، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 2
 ان.. هم3
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 خیرخواهان قاتل

گوید: من به همراه عده دیگری به مسافرت رفته بودیم. روزی به سهر  جابر بن عبدالله انصاری می
انگاه نیه  محهتلم شهد. همراههانش یکی از همراهانمان سنگی اصابت کرد و سر او شکست. شب

گفتند باید غسل کنی، او هم قبول کرد؛ ولی زخمش عفهونی شهد و مهرد. در بازگشهت داسهتان را 
آنهان )بها پاسه  »نقل کردیم. آن حضرت به شدت دلتنگ و افسرده شد و فرمود:  برای پیامبر

دند؟ همانا درمان نهادانی دانستند، چرا نزرسی اشتباهشان( او را کشتند. خدایشان بکشد. وقتی نمی
حهل مشهکل را تهیمم یها غسهل جبیهره  در ادامه، راه پیامبر اکرم«. و درماندگی، پرسیدن است

 1دانستند.

 مدعیان دروغین خیرخواهی
رق ،اویسقرنفنیسیت هرکسب َبَرشصا

  
هرشیشی  لرنیعاقییویمنیفنیسیت

 

گشایند، ولی  و زبان به نصیحت می گیرند چه بسیارند کسانی که قلم خیرخواهی به دست می
 در واقع قصد انحراف و خیانت به مردم را دارند. نمونه بارز آن، جریان شیطان و حضهرت آدم

که بنا بر آیات قرآن، برای گمراه کهردن از در خیرخهواهی وارد شهد و بهرای اینکهه  است و حوا
نی »شهما هسهتم: حرف خود را به باور آن دو برساند؛ قسم خورد که من خیرخواه  َوَقاَسنَمُهَمآ ِإِنه

 ََ ِصِحي ََ للنَّ    3«.ها را با فری  ]از مقامشان[ فرود آورد و به این ترتی  آن 2؛َلُکَما َلِم
 

ن هرک چهرهبرافروصتدلبریدانید
  

ییکندهیدانیید نیی هییرکیی یینیی سییا دسا
 

ار میوایینجاسیتهزاهنکت باهیی 
  

نییدنیی هییرکیی سییربتراشییدقلنییدهیدا
 

و عمر سهعد  نما بسیار بودند در جریان کربال نی مدعیان دروغین خیرخواهی و شیاطین انسان
أِ ا»فرمانده آنان بود که عصر روز تاسوعا، سزاهیان خهود را بها فریهاد  َجنه ُْ أِ ا ْبَكِبأياَ اِكا َفأااَخْيأَلا َُّه

ْكِشِ ي
َ
 »4

 .و یارانش فرا خواند به جنگ با امام حسین 

                                                           

. مشابه این 420، ص 2 ، ج تفسیر غرائ  القرآن و رغائ  الفرقانالدین حسن بن محمد قمی نیشابوری،  . نظام1
، 3 ، ج الکافینی  نقل شده است. ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی،  های مشابه از امام صادق روایت در داستان

 .68ص 
 .21. اعراف: 2
 .22. اعراف: 3
 «.ای سواران خدا! سوار شوید؛ مژده باد شما را به بهشت: » 310، ص 44، ج اراالنواربح. محمدباقر مجلسی،  4



   121  خیرخواهی از منظر قرآن کریم

 

 عفهرست مناب
 ق.1410، قم: انتشارات مکتبا الفقیه، مجموعة ورا فراس، مسعود بن عیسی،  ابن ابی .1
، به اهتمهام سهید مصهطفی طباطبهایی، تههران: انتشهارات فرهنگ نوبنالیاس، انطوان الیاس،  .2

 ش.1377اسالمیه، 
 ش.1382، تهران: انتشارات دنیای دانش، نهج الفصاحة پاینده، ابوالقاسم، .3
، قهم: انتشهارات دفتهر تبلیغهات غرر الحکر و درر الکلر لواحد بن محمد،تمیمی آمدی، عبدا .4

 ش. 1366اسالمی قم، 
 ق.1371، قم: دار الکت  امسالمیا، المحاسنبرقی، احمد بن محمد،  .5

، تحقی  احمد عبهدالغفور، تاج اللغة و صحاح العربیة  الصحاح جوهری، اسماعیل بن حماد، .6
 .ق1407بیروت: دار العلم للمالیین، 

 ق.1390، بیروت: انتشارات اعلمی، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سید محمدحسین،  .7
 ش.1365، تهران: دار الکت  امسالمیا ، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .8
 ق. 1404، بیروت: دار احایئ الترا  العربی، بحاراألنوارمجلسی، محمدباقر،  .9

 ش.1384انتشارات سرور،  ، قم:حیوة القلوبههههههههههههههههههههه،  .10
آ هار امهام  نشنر، تههران: مؤسسهه تنظهیم و صنحیفه امنا  اللهه، موسوی خمینی، سهید روح .11

 ش.1386، خمینی
، بیهروت: تفسیر غرائ  القرآن و رغائ  الفرقانالدین حسن بن محمد،  نیشابوری قمی، نظام .12

 ق.1416دار الکت  العلمیه، 

، قهم: تفسنیر راهنمناک  فرهنگ و معارف قرآن، هاشمی رفسنجانی، اکبر و برخی محققان مر .13
 ش.1379انتشارات دفتر تبلیغات، 

 


